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اردشیر لطفعلیان
نویسنده و پژوهشگر ادبی

استاد  شاعر،  عنوان  به  فارسی  معاصر  ادب  عرصۀ  در  کدکنی  شفیعی  محمدرضا  ظهور 
دانشگاه و پژوهشگر رویدادی فرخنده است. او از دو دهه پیش از انقالب تا کنون کارنامۀ 
بسیار درخشان و منحصر به فردی در هر سه زمینه ارائه کرده است و در هر راهی که گام 
نهاده دستاوردهایی ماندنی از خود به جای گذاشته است که می تواند راهنمای نسل های 
آینده باشد. از آنجا که کار شاعرانۀ شفیعی به شکلی گسترده مورد توجه قرار گرفته و 
صاحب نظران دربارۀ آن فراوان گفته و نوشته اند، در این بررسی توجه بیشتر بر کار پژوهشی 
وی متمرکز است و فصلی از کتاب موسیقی شعر در کانون اصلی بحث قرار می گیرد که 
به رغم محتوای سنگین و دانشمندانه اش به چاپ های متعدد رسیده است. اما پیش از ورود 
به چنان بحثی، اشاره ای فشرده به ویژگی های کار محمدرضا شفیعی کدکنی و روش و 

امور  وزارت  در  دیپلمات  مقام  در  سال ها  بین الملل،  حقوق  و  سیاسی  حقوق  دانش آموختۀ  لطفعلیان،  اردشیر 
خارجه ایران خدمت کرده و عهده دار مأموریت هایی در اروپا، شمال افریقا و چین بوده است. عالوه بر انتشار گاه گاه 
مقاالتی در سخن، رودکی، کیهان جمعه و نگین مقاالت و ترجمه های فراوانی از او در فردوسی و ماهنامۀ موسیقی 
منتشر شده است. کشورهای جنوبی خلیج فارس و اقتصاد جمهوری خلق چین را تألیف و چندین کتاب ، از جمله 
افریقای از بند رسته، فراز و فرود دودمان پهلوی: پویایی انقالب ایران، گواهان آدمی و ناپلئون و ایران را از زبان های  
انگلیسی و فرانسه به فارسی برگردانده است. بعد از انقالب 1357، در کنار روزنامه نگاری و نوشتن نقد و تحلیل ادبی 
و سیاسی برای ایران تایمز، میراث ایران، مهرگان و ره آورد، مجموعه شعر در آن سوی زمستان را به چاپ سپرده 

است و در یک طرح پژوهشی برای تولید نرم افزارهای زبانی نیز مشارکت داشته است.
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رفتاری که او را از دیگران متمایز ساخته و هویت امروزین او را در جایگاه یکی از اصیل ترین 
و ارجمندترین چهره های فرهنگی روزگار ما شکل داده ضروری است.

ویژگی های تعیین کننده 
از  پارسی و آگاهی پردامنه  بر ذخایر ادب  اِشراف بی مانند  1. پشتوانۀ وسیع فرهنگی، 

گنجینۀ فرهنگ جهانی. 

2. وقوف بر نیازهای اجتماعی و انتقال تپش ها و حساسیت های برخاسته از ژرفای جامعه 
در سروده های خود با سود جستن از بیانی شیوا و پیراسته که به دل ها می نشیند. در 
میان سرایندگان بزرگ گذشته این ویژگی را بیش از هر کس می توان نزد سعدی و حافظ 
و مولوی سراغ کرد. برای پی بردن به آنچه شفیعی دربارۀ ناهنجاری ها، بگیروببندها و 
خاموش کردن صداها می گوید، باید به رمزها و اشارات زبان نرم او آشنا بود تا بتوان تیغ 

سخن را در میان گل واژه های شعرش کشف کرد.

3. با آنکه کمتر کسی از سرایندگان معاصر مانند او در اعماق اقیانوس ادب فارسی ــ که 
ـ غوطه زده است، از سستی و کاهلی  عرفان و تصوف از ارکان اصلی آن به شمار می روند ـ
و  پیرامون می گذرد در شعر  آنچه در محیط  به  بی اعتنایی  و  به جهان  و پشت کردن 

نوشته اش نشانی نمی توان یافت.

4. درک عمیق روح شعر فارسی سبب شده است که به اهمیت طنین و تحرک موسیقایی 
با سود جستن ماهرانه از وزن های مناسب پی ببرد.

5. شفیعی کدکنی با آگاهی کامل از اهمیت شکل و بافت بیرونی شعر از صورت گرایی و 
فرمالیسم افراطی، که مانند آفتی به شعر برخی از سرایندگان معاصر رخنه کرده و آنها 
را از برقراری ارتباط با مخاطبان و انتقال روشن پیامشان باز داشته است، پرهیز می کند.

6. تاریخ در شعر شفیعی حضوری نیرومند دارد. آگاهی گسترده از تاریخ و دید ژرفی که در 
این مقوله دارد پیوسته خواننده را تحت تأثیر قرار می دهد که نشان دهندۀ دلبستگی عمیق 
او به سرنوشت مردم خود در درازنای تاریخ است. هنگامی که وصف کاشی های الجوردین 
یک بنای تاریخی را در شعر شفیعی می خوانیم احساس می کنیم که صفحاتی از تاریخ پیش 
چشممان گشوده می شود. با این همه، اشارات مداوم شفیعی به تاریخ از کهنه گرایی سخت 
به دور است. هرچند کالم او با ریشه های عمیق شعر فارسی در پیوند است، خواننده را به 

دریافت و تعبیری نو از ادبیات رهنمون می شود که امروز به کار می آید.
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7. با آنکه اشارات شفیعی به رویدادهای تاریخی و گفته ها و سروده های بزرگان پیشین 
کوتاه و گذرنده اند، از نوعی انس و آشنایی بی مانند با متون ادبی و تاریخی حکایت می کنند. 

8. یکی از جلوه های بارز هنر شفیعی ایجاز و اقتصاد کلمه است که به ویژه در شعرهای 
کوتاهش به جلوه ای شگفت آور می رسد. سعدی، شاید تواناترین سخنور همۀ تاریخ ادب 
ما در سخن موجز و پربار، کار خود را در گلستان و بوستان به اوج کمال رسانیده است. 

شفیعی نیز از این توانایی بهرۀ فراوان دارد.

از  استادانه  بهره گیری  با  دل انگیز،  و  ماهرانه  تصویرپردازی های  بر  افزوده  شفیعی   .9
موسیقی کالم تأثیرگذاری شعر خود را چند برابر می کند.

دومین  شبخوانی،  انتشار  مناسبت  به  نقدی  در  ثالث  اخوان  مهدی  که  همان گونه   .10
“جانی  با  شاعر  این  در سروده های  مجموعۀ شعر شفیعی کدکنی، خاطرنشان می کند، 
نجیب” سرو کار داریم.1 شفیعی در برابر مردم و محیط خود احساس تعهد می کند و به 
دور از هرگونه شعار و کلیشه پردازی مدافع دانش، آزادگی و انصاف و مداراست. اخوان ثالث 
در همان نوشته با تعریف شعر به منزلۀ “محصول بی تابی آدمی، هنگامی که شعور نبوت 
بر او پرتو انداخته باشد،” سروده های شفیعی کدکنی را نیز حاصل همین بی تابی و رسالت 
می داند و خطاب به شفیعی کدکنی، در حالی که هنوز در آغاز مسیر شاعرانۀ خود قرار 

داشت، به درستی می نویسد: “تو فارسی سرایی هشیار، دقیق و شسته و پاکیزه گویی.”2 

در  آن  کاربرد  و  واژگانی  دایرۀ  وسعت  شفیعی  کار  چشمگیر  ویژگی های  از  یکی   .11
از  شماری  فارسی،  امروزین  ادبیات  در  رایج  واژه های  بر  افزوده  اوست.  سروده های 
اصطالحات معمول در زبان اهل خراسان را نظیر نیم زاد، لوش، سنگ  تر، جالی، رازینه، 
بازه، پیشطّره و ُهّرست به کار می گیرد و به گفته های خود رنگ و رایحه و غنایی دیگر 
می بخشد. گذشته از آن، شاعر از باستان گرایی یا کاربرد واژه و اصطالحات فراموش شدۀ 
متن های فاخر قدیمی مانند تاریخ بیهقی، تذکرة االولیاء عطار و شطحیات عرفای دیگر 
توانمندانه بهره می جوید و با وام  گرفتن های به هنگام از آنها بُعد تازه ای به سروده های 

خود می بخشد.

12. شفیعی در ساختن ترکیبات زیبا و بدیع مانند زندگار، شکرپنجه، پیوندگار، تلخاب، 
آذرخشواره، تابسوز، باالبال، سبزاسبز و شاداشاد نیز توانا است.

1نقد مهدی اخوان ثالث در سفرنامۀ باران: نقد و تحلیل و 
گزیدۀ اشعار شفیعی کدکنی، به اهتمام حبیب اهلل عباسی 

)تهران: سخن، 1378(، 52-58؛ نقل از 55.
2نقد اخوان ثالث در سفرنامۀ باران، 57.
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به  از همۀ شاعران معاصر  بگوییم شفیعی بیش  اگر  نباشد  به گزاف  13. شاید سخنی 
موسیقی شعر، چه بیرونی و درونی و چه کناری و معنوی، توجه دارد و تسلط بی مانند 
او در سود جستن از وزن و ردیف و قافیۀ او را در این کار سخت یاری می هد و شعر او 

را آهنگین و دلنشین می کند.

14. بر خالف بسیاری از سرایندگان معاصر، در شعر شفیعی به ندرت می توان به پیام های 
نومیدکننده برخورد. او پیام آور پوچ گرایی و سرخوردگی نیست. شفیعی ناامیدی را به 
سروده های خود راه نمی دهد و همه جا با بیانی فاخر مخاطبانش را به تحرک، تکیه بر 
زانوان خود، “در خویش بارور شدن از خویش” و “شکستن دژ وحشت” ترغیب می کند.

15. شفیعی در سخن کنایی نیز استاد است و از این بابت می توان او را شاگرد خلف 
برای  مردم  مقدرات  بر  خودکامگان  سلطۀ  ایران،  تاریخ  ادوار  بیشتر  در  خواند.  حافظ 
سرایندگان متعهد و اندیشمند چاره ای جز به کار بردن سالح در پرده سخن گفتن باقی 
بگویند فالنی  نیز هست. گیرم  باشد، در عین زیبایی مؤثر  استادانه  اگر  نمی گذارد که 

خودسانسوری می کند.

16. در دفتر بسیاری از سرایندگان بزرگ و معروف گاه شعرهای نازل راه یافته است، 
ولی شفیعی در این شمار نیست. او چنین سروده هایی را پیش از آنکه از کتاب هایش سر 
درآورند با بی رحمی و قاطعیت کنار می گذارد. از این رو به جرئت می توان گفت هرچه 

به مجموعه های شعر او راه یافته پخته، َسخته، سالم و گوش نواز است.

17. منوچهر آتشی در نقدی بر دفتر در کوچه باغ های نشابور نوشت: “شعر شفیعی به 
ـ هم  ـ یا محتوایش، اگر درست باشدـ هیچ بیماری و لَختی و لودگی دچار نیست. درونش ـ
استوار است و هم گسترده و مهم تر از آن از نوع جهان بینی فعال امروزین است؛ جهان بینی 
با نیزۀ برِگ بید مجهزش کرده است.” 3 و این خود  فعالی که شفیعی به جای خنجر، 

توصیفی زیبا، منصفانه و واقع گرایانه از شعر شفیعی است.

18. تأثیرپذیری شفیعی از هم والیتی خود، مهدی اخوان ثالث، و نیز از نیمایوشیج در 
چندی  نمی پاید.  چندان  دنباله روی  این  اما  است،  آشکار  خوبی  به  آغازینش  کارهای 
نمی گذرد که زبان خاص خود را پیدا می کند؛ زبانی که در عین انسجام و پختگی نرم و 

دلنشین و سرشار از طنین و تغنی است. 

3نقد منوچهر آتشی در سفرنامۀ باران، 71.
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19. طبیعت، با کمال زیبایی و جذابیت، همه جا در شعر شفیعی حضور دارد، تا آنجا که 
شاید بتوان او را طبیعت گراترین شاعر عصر خود خواند. در سروده های شفیعی با طیف 
وسیعی از پرندگان و گیاهان و گل ها سر و کار داریم و “حریق شعلۀ گوگردی بنفشه” و 
پابسته و در بند بودن َگَون را در “کویر وحشت” با رگ و پوست خود احساس می کنیم.

در  و  است  پایداری  حال  همان  در  و  خودنمایی  از  پرهیز  اخالق،  مرد  شفیعی   .20
سروده هایش مخاطب خود را به بیداری و هوشمندی فرا می خواند.

نگاهی به موسیقی شعر
موسیقی شعر یکی از نخستین و مهم ترین آثار شفیعی کدکنی است که در پی انتشار 
و  صاحب نظران  آگاه ترین  و  بهترین  در صف  را  او  جایگاه  فارسی  شعر  در  خیال  صور 
در  کتاب  این  اول  چاپ  کرد.  تثبیت  فارسی  ادبیات  عرصۀ  در  ما  روزگار  پژوهشگران 
سال 1358 به بازار عرضه شد و به رغم محتوای بسیار تخصصی اش با توجه و استقبالی 
می توان  کتاب  این  بر  کوتاه  مروری  با  شد.4  چاپ  تجدید  پی در پی  و  روبه رو  گسترده 
دریافت که تألیف چنین اثری به چه مایه از تسلط بر ادبیات فارسی و جهانی نیاز داشته 

و چه وقت و کوششی برای پژوهشی چنین ژرف و پردامنه صرف شده است. 

در یادآوری کوتاه مؤلف بر چاپ سوم می خوانیم که چاپ اول کتاب هرچند به گونه ای 
“ناقص و شتابزده” در 1358 منتشر شد، بیش از حد انتظار با استقبال دوستداران شعر 
فارسی مواجه شد، ولی نویسنده به رغم اصرار دوستان از تجدید چاپ آن پرهیز داشت 
و می خواست “بعضی یادداشت ها و تأمالت دیگر را در پیرامون موسیقی شعر” به آن 
بیفزاید و این فرصت زودتر از 1365 دست نداد. در آن سال بود که چنین توفیقی حاصل 
آمد و حجم کتاب را تقریباً به دو برابر شکل نخستین آن رسانید. مؤلف تأکید می کند 
که بخش های افزوده “به مراحل ارزشمندتر از آن بخش هایی است که در چاپ اول آمده 
بود، هم به لحاظ تنوع چشم اندازها و موضوعات و هم به دلیل مطالعۀ افزون تر و تأّمل 

بیشتر مؤلف در آفاق شعر فارسی.” 5

چنان که از یادداشت آغاز چاپ سوم برمی آید، برخی از نظرات بی پردۀ شفیعی دربارۀ معیارهای 
سازندۀ ارزش و اصالت شعر و تأکیدش بر غیبت شعرهای درخشان در دوران بعد از انقالب 

4من به چاپ چهارم این اثر دسترسی دارم که در 1373 

منتشر شده است. از آن پس چاپ های دیگری هم از 
این اثر انتشار یافته و نویسنده احتماالً در بخش هایی از 

آن تجدیدنظر کرده است. 
)تهران:   شعر  موسیقی  کدکنی،  شفیعی  5محمدرضا 

آگاه، 1373(، 11 و 12.
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که زیر عنوان “تحریر محل نزاع” آمده بود، بحث انگیز شد و موجبات رنجش و گالیۀ جمعی 
را فراهم ساخت. مؤلف در این چاپ به رغم حذف قسمتی از آن سخنان، همچنان بر خطوط 
اصلی باورهای خود و از جمله الویت توانایی خوب شعر گفتن بر داشتن “سبک” پای می 

فشارد و سبک را چیزی بیشتر از “سایۀ شعر” نمی داند. او در این مقوله چنین می نویسد: 

رها  را  نظریه پردازی ها  اگر  اینکه  آن  و  بدهم  تضمین  می توانم  را  چیز  یک  من 
کنید و مقداری “شعر” عرضه کنید که جامعۀ فرهیختگان اجماعاً آن را به عنوان 
ـ که  زندگی” ـ “ذات  به  چون  بسپارد،  خویش  جمعی  حافظۀ  به  و  بپذیرد  شعر 
سبک  همان  ـ که  نیزـ آن  “سایۀ”  به  ـ رسیده اید،  است ـ هنر  سرچشمۀ  و  جوهر 

ـ رسیده اید.6  است ـ

به اعتقاد شفیعی،

ـ که  اشکال عمدۀ این دهه و دهۀ قبل از آن در همین است که به جای “ذات زندگی”  ـ
ـ پرداخته و درست گرفتار همان  ـ که سبک است  ـ ـ به سایۀ زندگی  ـ جان شعر است  ـ
چیزی شده است که شاعرترین شاعر جهان ]مولوی[ آن را چنین توصیف کرد: 
مرغ، بر باال پران و سایه اش/ می رود بر روی صحرا مرغ َوش / ابلهی صیاد آن سایه 

شود / می َدَود چندان که بی مایه شود.7

آن گاه می افزاید: 

کوتاه سخن آنکه شعر جوان این دوره بدان دلیل نمونه های درخشانی ندارد که از 
درون نظریه پردازی های “روشنفکران عامی” سر برآورده است، نه از درون زندگی 
و ضرورت تاریخ و چند مورد امیدوارکننده و استثنایی که دیده شده است، نتیجۀ 
صدق عاطفی و فرورفتن در اعماق زندگی بوده است و نگاهداشت زبان پارسی، نه 

محصول گرایش به نظریه ها و مقدم نگهداشتن “سبک” بر “زندگی” است.

آنچه در باال آمد طرز نگاه شفیعی را به مقولۀ شعر به خوبی روشن می کند و توجه به 
آن در بررسی موسیقی شعر بسیار واجد اهمیت است. این کتاب در چاپ چهارم خود 
مشتمل بر پنج فصل و بیش از 660 صفحه است. فصل ها، که هرکدام به چند زیرفصل 
به  نیز  پایان بخشی  با عدد مشخص شده اند. در  و فقط  ندارند  تقسیم شده اند، عنوان 
ـ فارسی، فرهنگ موضوعی، فهرست اعالم و  انگلیسی  ـ ترجمۀ شعرهای عربی، واژه نامۀ 

6شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 10.

7شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 10.
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مشخصات مراجع اختصاص یافته که نزدیک به 80 صفحه از کتاب را در برمی گیرد و 
خود نشانۀ اهمیت این کار عظیم پژوهشی است. بررسی چنین اثری در یک مجال تنگ 

کار آسانی نیست و ناگزیر باید از سر بسیاری از مباحث با اشاره های کوتاه گذشت. 

مؤلف قبل از ورود به اصل موضوع، نوشتۀ بحث انگیز “تحریر محل نزاع” را اندکی کوتاه تر، 
به عنوان مقدمه آورده و چکیده ای از نظراتش را دربارۀ مباحثی مانند صورت گرایی یا 
شرایط  با  تطبیق صورت ها  امروز، ضرورت  ادبیات  در  آن  جایگاه  و  شعر  در  فرمالیسم 
برای  ترکیب ها  تعادل  لزوم  و  هنری  کار  یک  یافتن  ارزش  برای  آنها  پیدایش  تاریخی 
ماندگاری اثری در تاریخ هنر و ادبیات را مطرح کرده است. البته تأکید می کند که کتاب 
به هیچ روی مدعی “ورود به مباحث مربوط به ساخت و صورت نیست،” بلکه کوششی 
برای بررسی پاره ای از مسایل مربوط به این مقوله در شعر فارسی، ضمن نشان دادن 
چشم اندازهایی از آن مباحث، است و از آنجا که در بسیاری از فصول کتاب “موسیقی”  
برای  را  نام “موسیقی شعر”  ادبی” دارد،  بر یک “کل  به روابط حاکم  نزدیک  مفهومی 
آن برگزیده است. او ضمن اشاره به نقش نیما در نزدیک تر کردن شعر فارسی به نظام 
موسیقی با کوتاه و بلند کردن مصراع ها بر این باور است که در دهه های بعد از انقالب، 
شعر جوان ایران در حال دور شدن از حوزۀ پیشنهادی نیما بوده است. او شعرهایی را 
که در این مدت دیده چیزی بیش از “کنسرو کلمات” یا مجموعه ای از “تصاویر جدولی” 
بدون هیچ بهره ای از “موسیقی و کیمیاکاری در قلمرو زبان” نمی داند و آنها را “مثل 
برجستگی  و  تمایز  بدون  و  هم  شبیه  جوجه کشی”  ماشین  از  بیرون آمده  جوجه های 
توصیف کرده است. شفیعی آن گاه یک محک “بسیار حسی و تجربی” برای تشخیص 
شعر خوب به دست می دهد و می نویسد: “من معتقدم شعر خوب، از مدرن ترین انواعش 
حافظۀ  در  گذشت  انتشارش  از  مدتی  وقتی  که  است  شعری  اسلوب ها،  کهن ترین  تا 

خوانندگان جدی شعر، تمام یا بخش هایی از آن رسوب کند.”8

الزم به یادآوری است که تمرکز این بررسی فقط بر فصل نخستین قرار دارد که نزدیک 
بسیار  بحث هایی  آن  هشتگانۀ  زیرفصل های  در  و  می گیرد  بر  در  را  کتاب  از  نیمی  به 
اساسی دربارۀ آنچه موسیقی شعر را می سازد مطرح شده است. به اعتقاد من، این فصل 
ـ که همه به  جان کالم مؤلف را در مقولۀ موسیقی شعر بیان می کند و فصل های بعدی  ـ

ـ آن را تکمیل می کنند.  نوبۀ خود بااهمیت و بدیع اند  ـ

8شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 23.
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شعر: رستاخیز کلمات
خود  برای  ولی  می کند،  تعریف  می دهد”  روی  زبان  در  که  “حادثه ای  را  شعر  شفیعی 
این حق را محفوظ می دارد که عقیده اش را در این باره تغییر دهد. او توصیف یکی از 
صورت گرایان روسی را که می گوید شعر “رستاخیز کلمه ها” است بسیار به جا می داند 
اعتیادی و مرده اند و  و می نویسد: “در زبان روزمره، کلمات طوری به کار می روند که 
به هیچ روی توجه ما را جلب نمی کنند، ولی در شعر و ای بسا با مختصر پس و پیشی 
این مردگان زندگی می یابند و یک کلمه که در مرکز مصراع قرار می گیرد سبب زندگی 
کلمات دیگر می شود.”9 او برای نمونه این بیت حافظ را نقل می کند که “زهد من با تو 
چه سنجد که به یغمای دلم / مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای” و پس از نشان دادن 
هماهنگی و تقارن قافیه ها در بیت، تعبیر “چه سنجد” را در مرکز چنین رستاخیزی 
چنین  تعبیر  این  بافت،  این  در  چگونه  نیست  “معلوم  می نویسد:  و  می دهد  تشخیص 
تشخص و تمایزی یافته است. به طور مبهم می توان آن را احساس کرد، اما علت و راز آن 
را نمی توان بیان داشت.” در باور او، از آنجا که قوانین ادب و تحقیقات زبان شناسی هرگز 
قادر به تعیین و تحلیل “رازهای سر به مهر شاهکارهای شعری” نخواهند بود، تعریف هر 
کس از شعر به تناسب میزان آگاهی و شناسایی اش از ساخت های زبانی از دیگری متمایز 
است و با تغییر درجۀ آن آگاهی او دگرگون می شود. به همین علت هم در آغاز بحث 
حق تغییر عقیده را برای خود محفوظ نگهداشته است. در این بخش، سخنانی بسیار 
تازه و خواندنی دربارۀ گروه موسیقایی، شامل وزن و قافیه و ردیف، گروه زبان شناسیک، 
صفت  باستان گرایی،  حذف،  و  ایجاز  کنایه،  حس آمیزی،  مجاز،  و  استعاره  بر  مشتمل 
هنری، ترکیبات زبانی، آشنایی زدایی در حوزۀ قاموسی، آشنایی زدایی در حوزۀ نحو زبان 
ـ که نشان از احاطۀ شگفت انگیز  و بیان متناقض مطرح و در هر مورد با نمونه های متعدد  ـ

ـ منظور با شیوایی تفهیم می شود. مؤلف بر دایرۀ شعر فارسی از کهن تا نو دارد  ـ

وزن موسیقی شعر
در آغاز این بحث، تعریف خواجه نصیرالدین طوسی در معیار االشعار از وزن به این شرح 
آمده است: “و اما وزن هیئتی است شامل نظام ترتیب حرکات و سکنات و تناسب آن 
در عدد و مقدار که نفس از ادراک آن لذتی مخصوص یابد که آن را در این موضع وزن 
خوانند.”10 ولی مؤلف از میان تعریف های گوناگون وزن تعریف دکتر خانلری را در وزن 

9شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 5.

10شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 39.
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شعر بهتر از همه می داند: “وزن نوعی تناسب است. تناسب کیفیتی است حاصل از ادراک 
وحدتی در میان اجزاء متعدد. تناسب اگر در مکان واقع شود آن را قرینه خوانند، اگر در 
زمان واقع شود آن را وزن خوانند.”11 و همان طور که در این بحث آمده، به یک اعتبار 
وزن شعر “تفاوت میان آهنگ نظم و نثر است که شعر آهنگ های معینی را در خود 
گردآوری می کند و شکل خاصی از آنها می سازد و با تکرار این آهنگ ها وزن به وجود 
می آید.”12 در اینجا به درستی خاطرنشان شده که ساختمان هر زبان نوعی وزن برای 
شعر آن زبان تولید می کند که با وزن شعر در زبان دیگر متفاوت است و فقط اهل همان 
برای مثال عرب ها وزن خسروانی های  را احساس می کنند، چنان که  زبان چنان وزنی 
می دانند،  نیز  جغرافیایی  محیط  از  تابعی  را  وزن  صاحب نظران  درنمی یابند.  را  باَربد 
چنان که وزن شعر عرب زادۀ زندگی طبیعی در صحراست. در خصوص منشأ وزن هم 
تعریف جالبی به نقل از داالمبر، ریاضی دان و فیلسوف و موسیقی شناس فرانسوی قرن 
هجدهم، نقل شده است: “مفهوم وزن از ضربه های متوازن پتک کارگران به دست آمده 
است، نه از موسیقی پرندگان.”13 با این همه، به عقیدۀ مؤلف، احساس وزن ممکن است 
در همه جا یکسان نبوده باشد، چنان که برخی از صاحب نظران منشأ وزن را در شعر عربی 
با آهنگ پای شتران در صحرا در پیوند می دانند. در این مقوله مباحث آموزنده ای مانند 
وزن از نظر اقوام ابتدایی و پیوند شعر و موسیقی، موسیقی بیرونی و موسیقی درونی شعر 
مطرح شده است. همچنین، می خوانیم که قافیه خود گوشه ای از موسیقی شعر، یکی از 
جلوه های وزن و در واقع مکمل وزن است، چون “در هر قسمت مانند نشانه ای پایان یک 

قسمت و شروع قسمت دیگری را نشان می دهد.”14

تعریف های قافیه
در این بحث، مؤلف به شرح تعریف های ادیبان ایرانی و عرب و نیز ادیبان و ناقدان فرنگی 
به روشنی  را  قافیه  یادآور شده که هرچند همگان مفهوم خارجی  قافیه پرداخته و  از 
احساس می کنند، اهل ادب تعریف های متفاوتی برای آن ارائه کرده اند. صاحب المعجم 
که سالیان دراز مهمترین مرجع اهل ادب در فّن شعر بوده است، تعریف زیر را عرضه 
می کند: “قافیت بعضی از کلمۀ آخرین بیت باشد، به شرط آنکه کلمه به عینها در آخر 
اگر متکرر شود آن را ردیف خوانند و قافیت در ماقبل  ابیات دیگر متکرر نشود. پس 
آن باشد.”15 خواجه نصیرالدین طوسی و سپهر کاشانی تعریف های مفصل تری از قافیه 

11شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 39.

12شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 40.

13شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 41.

14شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 52.

15شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 55.
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آورده اند، در حالی که دیگران به تعریف های مجمل تری از این قبیل اکتفا کرده اند که 
قافیه “کلمه ای است که در آخر شعر واقع شود و بدان تمام گردد.”16 تعریف های عربی 
نیز از همین حدود تجاوز نمی کند و به گفتۀ مؤلف، بیشتر ادیبان فارسی در کار خود به 
تعریف های عرب چشم داشته اند. از نظر ادیبان فرنگی، “قافیه بازگشت و تکراری است در 
صداهای مشابه پایان دو یا چند مصراع.”17  بعضی هم نوشته اند: “قافیه وحدت و تشابهی 
است میان دو یا چند کلمه از مصوت های کشیده یا صداهای دیگر.”18 در تعریف های 
این ادیبان نیز تنوع وجود دارد، ولی به طور کلی توجه آنها بیشتر متوجه هماهنگی و 
ـ هرچند  توازن مشابهت صوتی است، حال آنکه به نوشتۀ کتاب در تعریف های شرقی  ـ
ـ به هماهنگی و توازن صوتی مستقیماً توجه نشده  این معانی را می توان استنباط کرد  ـ
است. در تعریف های فرنگی هم مسئلۀ تقارن و تشابه مطرح است و هم جنبۀ صوتی و 
موسیقایی قافیه و نشان می دهد که غربی ها تا چه حد به تأثیر و ارزش هنری قافیه در 
شعر اهمیت می داده اند. طبق فتوای مؤلف، این توجه را در تعریف های شرقی نمی توان 
یافت. در کتاب های مفصلی هم که دربارۀ قافیه نوشته اند، به وظایف و نقش های متعدد 
قافیه توجه کافی مبذول نداشته اند و این نکته ای است که مؤلف در بحث جداگانه ای به 

تفصیل دربارۀ آن سخن گفته است.

نقش های قافیه در ساختار شعر
آن  کاربرد  نحوۀ  و  قافیه  مقام  اهمیت  فارسی  و  عربی  در کتاب های  مؤلف،  اعتقاد  به 
به درستی مشخص نشده و سنت پرستی و پیروی از پیشینیان بر بحث ها مسلط بوده 
است. در این مبحث پرسش هایی از این دست مطرح شده است که آیا به هم پیوستن 
آیا نمی توان دربارۀ  قافیه در یک شعر کافی است و  ناهمگون به مدد زنجیر  مطالبی 
در  را  قافیه  آمده،  در کتاب  ادیبان گذشته، چنان که  اندیشید.  دیگری  گونۀ  به  قافیه 
در  آنکه  حال  می پنداشته اند،  شعر  از  جداناشدنی  اصل  یک  قدیمی اش  خاص  قالب 
غرب قافیه هم عرض بسیاری دیگر از عناصر مادی و صوری شعر مورد توجه شاعران 
و ناقدان قرار داشته و از راز پیوستگی شعر و قافیه و نقش آن در زیبایی شعر سخن 

به میان رفته است.

در این گفتار، این دیدگاه ها همراه با تأمالت شماری از معاصران مطرح شده و مؤلف به 
گونه ای آگاهی بخش و با اشرافی هرچه تمام تر آنها را بررسی می کند. بحث قافیه سپس 

16شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 56.

17شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 59.
18شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 59.
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طی این بخش در 15 رده بندی جداگانه به این شرح دنبال شده است: تأثیر موسیقایی، 
از برآورده شدن یک  تشخصی که قافیه به کلمات هر شعر می بخشد، لذتی که قافیه 
احساس،  و  فکر  تنظیم  وحدت،  عین  در  تنوع  یا  معنوی  زیبایی  می آورد،  پدید  انتظار 
استحکام شعر، کمک به حافظه و سرعت انتقال، ایجاد وحدت کل در شعر، جدا کردن و 
تشخص مصراع ها، کمک به تداعی معانی، توجه دادن به زیبایی ذاتی کلمات، تناسب و 
قرینه سازی، ایجاد قالب مشخص و حفظ وحدت، توسعۀ تصویرها و معانی، القای مفهوم 
راه  بهترین  و  نیست  میسر  مقوالت  این  دربارۀ  اینجا صحبت  در  کلمات.  آهنگ  راه  از 

بهره گیری از این پژوهش پردامنه رجوع به خود کتاب است. 

قافیه در ادبیات و شعر ملل
قافیه، چنان که در آغاز این بحث آمده، در زبان های هندواروپایی، مانند سانسکریت و 
پهلوی،  و  پارتی  و  اوستایی  نظیر  ایرانی،  زبان های  در  و  نبوده  و التین، مرسوم  یونانی 
نیز چیزی مشاهده نشده است که به درستی بتوان نام قافیه بر آن نهاد، مگر پاره ای 
ابوریحان بیرونی،  از قافیه نرفته است.  خصوصیات آن. در فن شعر ارسطو هم سخنی 
که دقت و ژرف نگری علمی اش زبانزد است، بر عاری بودن شعر هندی از قافیه تأکید 
می ورزد . در شعر عربی قافیه از دیرباز اهمیت اساسی داشته، یکی از ارکان اصلی آن را 
تشکیل می داده است. به گفتۀ ابونصر فارابی، اگر گاهی در سروده های قدیمی زبان های 
غیرعرب قافیه دیده شده به پیروی از عرب زبانان بوده است. در این بحث، نویسنده با 
موشکافی معمول خود رد پای قافیه را در شعر ایران قدیم، در زبان پهلوی، در شعر عربی 
و نیز شعر فرنگی دنبال کرده است. پژوهش های مؤلف به این نتیجه می انجامد که در 
پارسی باستان که از همۀ زبان های نوشتاری قدیمی تر است، از وجود شعر به طور قطع 
نمی توان سخن گفت تا چه رسد به خصوصیات ترکیبی آن یعنی مسئلۀ وزن و قافیه. با 
این همه، در این زمینه از قول سعید نفیسی چنین آمده است: “تفاوتی که شعر پارسی 
باستان با شعر اوستایی دارد این است که در شعر اوستایی قافیه پیدا نشده است، ولی 
در شعر ایران باستان قافیه را رعایت کرده اند.”19 سعید نفیسی برای نمونه به کتیبۀ نقش 
رستم و وجود قافیه های متفاوتی اشاره کرده است که آنها را به مسمط های امروز شبیه 
می کند. اما مؤلف کتاب در صحت این سخن تردید دارد. در خصوص زبان پهلوی، پس 
از استادان کارشناس مانند درایپر و هنینگ، نتیجه گیری  اقوال شماری  از اشاراتی به 
نهایی این است که قافیه در زبان پهلوی و آثار دورۀ ساسانی وجود داشته، ولی به نظم و 

19شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 105.
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ترتیب یا اصول دقیق قافیۀ عرب نبوده است که ساختار طبیعی مناسب تری برای آوردن 
کلمات هماهنگ دارد. ماحصل تحقیق در شعر عرب این است که شعر در این زبان با 
سجع بی وزن همراه بوده و و طی قرون یک دورۀ تکاملی را پیموده تا آنکه قوانینی برای 
آن وضع شده و شاعران قافیه های شعر خود را به موازات پیشرفت موسیقی در دورۀ 
اسالمی پیش برده اند. در شعر فرنگی گویا کاربرد قافیه در زبان انگلیسی مقدم بر دیگر 
زبان ها بوده است، به طوری که قدمت آن را به قرن یازدهم میالدی می رسانند. در دوران 
حضور چند قرنۀ مسلمانان در اندلس بعضی از آالت موسیقی از آنجا به اروپا رسید و 
شعر عرب نیز همراه این آالت به غرب سفر کرد. در قرن یازدهم و دوازدهم میالدی، 
گروهی شاعر و نوازنده در اروپا ظهور کردند که هم شعر می گفتند و هم عود می نواختند 
و آنها را تروبادور می نامیدند. برخی معتقدند که این کلمه از واژۀ عربی طرب گرفته شده 
است. در هر حال، بر اساس پژوهش ها و طبق این تحقیق، تأثیر شعر و موسیقی عرب 
بر تروبادورهای جنوب فرانسه و اسپانیا قطعی است. علی زریاب، که ایرانی تبار و شاگرد 
اسحاق موصلی رامشگر معروف ]گویا[ دوران هارون الرشید بود، توانست موسیقی عرب 
اسپانیا  نقاط  ـ به دورترین  بود  ـ ایرانی استوار  پایه ای  بر  به گفتۀ برخی محققان  ـ که  را ـ
برساند. چگونگی کاربرد قافیه در شعر تروبادورها البته محل بحث است. در پایان این 
مبحث، مؤلف با اشاره به سابقۀ قافیه در پهلوی اوستایی می نویسد که قافیه در زبان دری 
بی شک از عربی تقلید نشده، ولی نوع قافیه بندی پی در پی و قوانین قافیه را در زبان دری 

می توان متأثر از زبان عربی دانست.

ردیف ویژگی شعر ایرانی
ردیف، طبق تعریف، یک کلمه یا بیشتر از یک کلمه است که به صورت مستقل بعد از 
قافیه به یک معنی تکرار می شود. برای مثال، در غزل معروف حافظ با مطلع “یوسف 
گم گشته باز آید به کنعان غم مخور / کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور،” غم 
مخور که فعل نهی مرکب از دو کلمه ردیف غزل است که تا پایان تکرار می شود. بررسی 
مؤلف به این نتیجه انجامیده که “ردیف خاص ایرانیان و اختراع ایشان است،”20 به طوری 
که در قدیمی ترین شعرهای فارسی زبان نیز می توان آن راسراغ کرد. در زبان های ترکی 
و عربی هم ردیف وجود دارد، ولی سابقه و اهمیت آن به هیچ روی با شعر فارسی برابر 
نیست. بر اساس کاوش های مؤلف، هیچ گونه سابقه ای از ردیف در شعر اروپایی به دست 
نیامده، اما در شعر سانسکریت و هندی، که با زبان فارسی هم خانواده اند، ردیف وجود 

20شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 124.
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دارد. در این مبحث، مؤلف پس ارائۀ نمونه های متعدد از کاربرد ردیف در شعر فارسی 
و عربی به شرح سودمندی های ردیف می پردازد، آن را یکی از نعمت های بزرگ شعر 
فارسی می داند و مزایای آن را برمی شمارد. ردیف از نظر موسیقی برای تکمیل قافیه 
به کار می رود. گفته می شود که 80 درصد غزلیات فارسی ردیف دارند و مؤلف با کنار 
هم گذاشتن دو غزل از یک شاعر، یکی با ردیف و دیگری بدون ردیف، نشان می دهد 
که غزل با ردیف به مراتب دلنشین تر است و تأثیر موسیقایی به مراتب بیشتری دارد. 
او معتقد است که ردیف هرچند از یک جهت شاعر را محدود می کند، از نظر معانی و 
کمک به تداعی ها او را یاری می دهد. ردیف، چنان که مؤلف با آوردن مثال هایی از شعر 
استادان سخن به خوبی نشان داده، در ایجاد تعبیرات خاص زبان شعر نیز تأثیرگذار است 
و موجب زیبایی و توسعۀ زبان ادب می شود. مؤلف با احاطۀ معمول خود بر بحث و ارائۀ 
مثال های گیرا، تحول ردیف را هم در زبان فارسی دنبال کرده و نشان می دهد که چگونه 
کاربرد ردیف از یک مرحلۀ ساده در شعر رودکی، طی قرون بعد به گستردگی و گوناگونی 
رسیده است. بحث ردیف در کتاب سخت خواندنی است، چون افزوده بر آگاهی از انواع 
و چگونگی کاربرد آن، به خواننده فرصت می دهد تا از سروده های نغزی که مؤلف برای 

نمونۀ کاربرد ردیف برگزیده است نیز لذت برد. 

نقد قافیه اندیشی
پس از آنکه خواننده با نقش و کاربرد سودمند و یاری دهندۀ قافیه و ربط آن با موسیقی 
قافیه  نقش محدودکنندۀ  به  متفاوت  نگاهی  با  و  گیرا  بحثی  در  مؤلف  آشنا شد،  شعر 
می نگرد و نشان می دهد که قافیه در عین حال می تواند سدی در راه ابراز حساسیت ها و 
عواطف شاعر ایجاد کند و دشواری هایی پدید آورد. البته به این نکته نیز اشاره می شود 
که شاعر فقط وقتی “به مرز کمال و پختگی می رسد که بتواند با وجود این دشواری ها 
باز هم به مسیر خود ادامه دهد، وگرنه شعر بیرون از آفاق همین محدودیت ها و مشکالت 
جز یک نثر ساده و بی ارزش نیست و هنرمند و شاعر کسی است که بتواند در برابر این 
دشواری ها احساسات و تأمالت خود را هرچه زیباتر بیان کند.”21 در این بحث با نحوۀ 
برخورد برخی از شاعران بلندآوازۀ غربی مانند والت ویتمن امریکایی و پُل اِلوار فرانسوی 
با قافیه آشنا می شویم. والت ویتمن کیفیت شعر را در وزن و  انگلیسی هم  و میلتون 
اِلوار با قافیه چنان بود که آن را “کنسرتی برای گوش  قافیه نمی دانست. دشمنی پُل 
خران” می خواند و میلتون در سرودن اثر حماسی خود بهشت گمشده حتی از به کار 

21شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 163.
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بردن یک قافیه هم احتراز ُجست. اما مؤلف در بحث خود حدی میان افراط و تفریط را 
می پسندد و هرچند می پذیرد که قافیه نقشی در جوهر شعر ندارد، از نقش های آن در 
مرحلۀ تأثیربخشی و زیبایی، چنان که در جای خود به روشنی نشان داده است، غافل 
نیست. او یادآور می شود که شعر همواره با نوعی وزن در ذهن شاعر شکل می گیرد و 
قافیه فقط به تکمیل و تنوع آن یاری می رساند. با این همه، بیشتر مردم همه جا دوست تر 
دارند که شعر را با قافیه بشنوند. در این بحث از برخی شاعران و نویسندگان بزرگ غربی 
مانند ُوردزُورث، پُل والری و آندره موروا نیز نام برده شده است که معتقدند شاعر توانا به 
راحتی می تواند محدودیت های قافیه اندیشی را پشت سر بگذارد. در اینجا موضوع اهمیت 
بیشتر یا کمتر قافیه به اعتبار زبان مورد استفاده نیز مطرح شده و مؤلف پس از اشاره 
به اهمیت بیشتر آن در زبان ها فرانسوی و ایتالیایی نسبت به انگلیسی، در این باب به 
قولی از ولتر اشاره کرده است که در کاربرد قافیه توانا بود. در این بحث از قواعد خشک 
و بی روح کتاب هایی مانند المعجم، که به پیروی از شعر عربی موجب رکود و بی جنبشی 
شعر شدند، و شیوۀ بعضی از قدما که پیش از سرودن شعر به شکل ساختگی قافیه های 
آن را می چیدند نیز به شدت انتقاد شده است. نقد قافیه اندیشی در کتاب بحثی درازدامن 
است و مؤلف افزون بر بررسی نقش آن در پهنۀ شعر فارسی، با احاطۀ گستردۀ خود به 
زبان و ادبیات عرب در آن عرصه نیز به شکل مشروح و مبسوط به تفحص پرداخته و 

شواهد متعددی در تأیید دیدگاه های خود آورده است.

نگاهی به قالب های شعر فارسی
در این مبحث، مؤلف پس از بر شمردن شکل های رایج شعر فارسی، مانند قصیده و مسمط 
و موشحات رباعی و دوبیتی مثنوی، و تعریف هر یک از آنها و ارائۀ نمونه هایی برای هر کدام 
و نیز اشاره به منشأ این شکل ها و سابقۀ رواج آنها، قالب های جدید و آزاد را هم به فراموشی 
نسپرده و دربارۀ آنها به صورت مشروح سخن گفته است. رواج قصیده را در شعر فارسی 
تقلیدی از عرب دانسته، ولی به درستی یادآور شده است که مثنوی، رباعی و دوبیتی 
قالب های اصیل شعر فارسی اند و در شعر عرب موفقیتی کسب نکرده اند. مثنوی، به ویژه در 
شعر فارسی، به اوج اعتال رسیده و درخشان ترین شاهکارهای عشقی و حماسی و عرفانی و 
آموزشی ما نظیر شاهنامه فردوسی، ویس و رامین، خمسه نظامی، مثنوی مولوی و بوستان 
سعدی در این قالب ریخته شده اند. مثنوی یکی از قدیمی ترین قالب های شعر فارسی به 
شمار می رود و شاعران ایرانی از همان آغاز میل وافری به بهره گرفتن از آن داشته اند. در 
اینجا اشاره شده که دلیل عدم استقبال عرب از قالب مثنوی این بوده که قافیه ها در آن 
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قالب به حد کفایت و اشباع نیستند و طبع عرب به سبب تقید به هماهنگی واژه ها و توالی 
قافیه ارضا نمی شود. عرب تغییر دو تا دو تای قافیه ها را نمی پسندد، چون موسیقی باب 
طبع او را پدید نمی آورد. در حالی که به گفتۀ مؤلف، قافیه های مثنوی برای گوش ایرانی 
موسیقی کاملی ایجاد می کنند. قالب های دوبیتی و رباعی هم برای پذیرفتن اندیشه های 
لطیف و لحظه های کوتاه تأمل مناسب اند و در شعر عرب هیچ نضج و رونقی نیافته اند. در 
شعر فارسی از یک سو عمیق ترین تفکرات انسانی، مانند آنچه در رباعیات خیام می بینیم، 
در قالب رباعی بیان شده اند و از سوی دیگر، بخش عظیمی از ادبیات توده و مردمی قالب 
دوبیتی به خود گرفته اند. در باور نویسنده، این خود گواهی بر تعلق این دو قالب به شعر 
کهن فارسی است، به ویژه که در قدیم دوبیتی را فهلویات می نامیده اند و نوع دیگری هم 
از دوبیتی، چنان که خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرده، به نام “اورامن ها” وجود داشته 
است. در اینجا نکتۀ کنجکاوی برانگیز این است که مؤلف غزل را که محبوب ترین قالب شعر 
فارسی به شمار می رود مستقاًل تعریف نکرده و فقط به نقل از صاحب تذکرۀ هفت آسمان 
آن را در کنار رباعی از قالب های اصیل شعر فارسی به شمار آورده است. آن گاه، در بحث 
قالب های جدید و آزاد می خوانیم که در شعر معاصر فارسی از انقالب مشروطیت به این 
سو، شاعران پیوسته کوشیده اند قالب ها را برای سازگار ساختن با اندیشه و احساس خود 
دگرگون سازند. این کوشش ابتدا در شکل “قطعه های مستزادگونه و دوبیتی های پیوسته 
به نام چهارپاره”22 ظاهر شده که هنوز هم از روج نیفتاده است. به گفتۀ مؤلف، چهارپاره 
مجالی چندان وسیع تر از مثنوی برای شاعر فراهم نمی آورد. به همین سبب، شعر فارسی 
“بدین مجال اندک بسنده نکرد و با همت نیما قالبی آزاد در شعر فارسی به وجود آمد 
که آزادی کامل و فضای بیکرانی در برابر اندیشۀ شاعر می گسترد، بی آنکه هیچ از زیبایی 
موسیقایی قالب های کهن چیزی کم داشته باشد.”23 نویسنده توضیح می دهد که وزن در 
این نوآوری در همان چارچوب عروض قدیم فارسی جریان پیدا می کند، ولی آزادی در 
انتخاب میزان افاعیل به مراتب بیشتر است. در اینجا به نقل از نیما یوشیج، بنیان گذار این 
شیوۀ آزادی بخش که بیشتر شاعران صاحب احساس و تأمل آن را پذیرفته اند، چنین آمده 
است: “شاعر امروزی می تواند به جای اینکه افاعیل عروضی بر او مسلط باشند، او تسلط 
خود را بر آنها حفظ کند و با این همه وزن را به زیباترین وجهی محفوظ نگاه دارد. مثاًل 
اگر در قطعه ای سخن خویش را در بحر َهَزج آغاز کرد تا پایان قطعه باید ارکان عروضی 
شعر ثابت بمانند. این کار بر اساس دو خصوصیت قدیم شعر فارسی است، یکی مسئلۀ 

22شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 219.

23شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 219.



33 ایران نامگ، سال ۱، شمارۀ ۴، زمستان ۲۰۱۷/۱۳۹۵

دراز کردن وزن شعر بیش از حد معمول بحور عروضی، که در بحر طویل سابقه دارد، و 
دیگر کوتاه تر کردن آن از این حد که همان مستزاد است، چنان که در این شعر می خوانیم: 
می تراود مهتاب / می درخشد شبتاب / نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک 

/ غِم این خفتۀ چند / خواب در چشم ترم می شکند.”24

نویسنده یادآور می شود که نیما با عرضۀ این نوع وزن موجب تجدیدنظر کلی در اساس 
امروز  نوآوری،  این  با  را رعایت می کند.  آزاد معاصر آن  باکیفیت  نیز شد و شعر  قافیه 
برخالف گذشته قافیه دیگر در شعر جنبۀ طفیلی ندارد و شاعر آن را فقط در جایی به 
کار می برد که نیازی حس کند. در این بخش، مؤلف شیوۀ نیمایی را برای خواننده بیشتر 
می گشاید و با آوردن نمونه های زیبایی از شعر امروز ایران به او نشان می دهد که در کجا 
قافیه الزم است و در کجا الزم نیست. در اینجا اشاره می شود که در شعر کهن فارسی 
ـ در  قافیه بر سبیل عادت و بدون توجه به نقش اصلی آن در پایان هربیت یا هر مصرع ـ
به  قافیه  تغییر  و ضرورت  برده می شد  کار  ـ به  قصاید ـ و  رباعیات  برخی  و  مثنوی  نوع 
اقتضای دگرگونی مضمون به هیچ روی مورد توجه نبود، حال آنکه بدعت های نیما سبب 
شد تا این نکته در شعر امروز رعایت شود. نیما بر این باور بود که هر قافیه به جملۀ خود 
مقید است و با تغییر جمله قافیه هم باید به تناسب آن تغییر کند. در این باب سخنی 
از نیما از حرف های همسایه به این شرح نقل شده است: “قافیه مال مطلب است. زنگ 
مطلب است. مطلب که جدا شد قافیه جدا است. در دو مطلب اگر دو کلمه قافیه شد 
)زشت است(. قدما این را قافیه می دانستند، ولی قبول این مطلب بی ذوقی است. هرجا 
این  که  می کند  است.”25 شفیعی کدکنی خاطرنشان  قافیه  پایان  در  است  مطلبی  که 
سخن بجای نیما بی شباهت به گفتۀ بعضی از ناقدان فرنگی نیست که قافیه را به زنگ 
زمانی تعبیر کرده اند و از آن جمله مایاکوفسکی است که از ثابت ماندن قافیه در شعر با 
وجود تغییر مطالب انتقاد و آن را به “یک حملۀ ناگهانی در بازی شطرنج” تشبیه می کند. 
در این قسمت رهنمودهایی هم با استناد به گفته ای از نیما در خصوص مواقعی که قافیه 
در شعری ضرورت پیدا نمی کند ارائه شده که بسیار سودمند است و با نمونه هایی که از 
شعر معاصران همراه است که مصادیق آن را به روشنی برابر چشم خواننده قرار می دهد. 
نیما در حرف های همسایه همچنین می گوید: “فراموش نکنید، وقتی مطالب تکه تکه و 
باید قافیه نداشته باشد. همین نداشتن  در جمالتی کوتاه کوتاه است اشعار شما حتماً 

عین داشتن است.”26 شفیعی رهنمود نیما را این گونه تکمیل می کند: 

24شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 220.

25شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 226.
26شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 227.
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در مواردی که مطالب پراکنده و وصف های جداگانه در یک شعر وجود دارد قافیه الزم 
نیست، زیرا همین نیاوردن قافیه خواننده را وادار می کند که این وصف ها را پی در پی 
از نظر بگذراند و درنگ نکند، چرا که شاعر قصدش این است که از این وصف ها به 
عنوان مقدمه استفاده کند، بنابراین گذراندن این وصف های کوچک و اندک اندک 

ایجاب می کند که شاعر قافیه ای نیاورد تا مجالی برای درنگ خواننده نباشد.27

و  ثالث  اخوان  سروده های  از  نمونه هایی  با  به ویژه  رهنمود  این  کارایی  و  کاربرد  نحوۀ 
سایه به خوبی نشان داده می شود. در این بخش، بحثی با اشارات دیگری به نوشته های 
به  را  مطلب  است.  سودمند  و  تازه  سخت  که  شده  مطرح  معنوی  قافیۀ  دربارۀ  نیما 
صورت چکیده چنین می توان بیان کرد که بعضی کلمات مانند روز و شب و طلوع و 
غروب و تاریک و روشن، هرچند با یکدیگر تناسب آهنگی ندارند، با هم دارای تناسب 
و هماهنگی معنوی اند و مانند قافیه احساس تناسب و قرینه سازی ایجاد می کنند که 
در ذهن صورت می پذیرد. مؤلف در پایان نکتۀ بسیار مهمی را هم یادآوری می کند که 
آنچه دربارۀ ضرورت یا عدم ضرورت کاربرد قافیه مطرح کرده امری ذوقی است و الزم 
نیست آن را ضابطه ای تلقی کرد که در همه حال باید پیروی شود، چون در مواردی، 
طبیعی و مناسب بودن قافیه به سخن شاعر لطف می بخشد. او تأکید می کند که این گونه 
ضوابط هنوز مرحلۀ تکوین و تکامل را می پیمایند و آینده “سرنوشت قافیه و وزن و دیگر 

خصوصیات اسلوبی شعر معاصر را تعیین خواهد کرد.”28

در اینجا نقل دو جمله از مؤلف را که در پایان فصل اول آمده الزم می شمارم، زیرا از 
خالل آنها خواننده هم به احترام عمیق شفیعی کدکنی به میراث به جای مانده از بزرگان 
گذشته در عرصۀ ذوق و اندیشه پی می برد و هم انصاف او در داوری و پرهیزش از صدور 

احکام قطعی در “مسایل ذوقی و استحسانی” را تحسین می کند:

در این رساله اگرگه گاه بر قدما نکته ای یا نکته هایی گرفته شده به هیچ وجه ُخرد 
شمردن و ناچیز انگاشتن میراث عظیم فکری و ذوقی ایشان در نظر نبوده است، 
بلکه مقصود نویسنده این بوده است که ایشان نیز مانند همۀ افراد بشر در مظان 
خطا و اشتباه بوده اند. به طور کلی، مسایل ذوقی و هنری هیچ گاه حالت ثابت و 
این  در  خصوص  به  بوده اند،  تغییر  در  همواره  پسندها  و  است  نداشته  استواری 
ـ گرچه  روزگار که تغییرات زندگی چنان سریع است که نمی توان به هیچ اصلی ـ

27شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 227.

28شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 234.
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ـ برای همیشه مجال کلّیت و عمومیت داد، تا چه رسد به مسایل  علمی و فیزیکی ـ
ذوقی و استحسانی.29

آنچه آمد نگاهی شتاب زده به فصل نخست کتاب موسیقی شعر بود. پرداختن به بقیۀ 
فصول مجالی جداگانه می طلبدو به همین سبب در اینجا بدون ورود به متن بقیۀ فصول، 
به اشارۀ فهرست وار به آنها اکتفا می کنم تا نمای کاملی از محتوای این اثر برجسته به 
مبانی  منثور،  شعر  موسیقایی  عناصر  منثور، جستجوی  شعر  باشد:  ارائه شده  خواننده 
موسیقایی صنایع بدیعی و داللت موسیقایی کلمات، فارابی و موسیقی شعر، از موسیقی 
ابن سینا و موسیقی شعر، شعر و  اخوان الصفا(،  )آرای فالسفۀ  تا موسیقی شعر  کیهانی 
در  صورت  و  ساخت  عوامل  از  یکی  عروضی،  بحور  طبقه بندی  و  ابن سینا  شعر:  اوزان 
کیمیای  این  موالنا،  شمسی  منظومۀ  در  موسیقی  چندآوایی  فردوسی،  شعر  موسیقی 
هستی، عامل موسیقایی در تکامل جمال شناسی شعر حافظ،، رودکی و رباعی، نکته ای 
در استمرار بحرهای غیرعروضی، کهن ترین نمونۀ بحر طویل فارسی و رابطۀ آن با “بند” 
وزن  دربارۀ سابقۀ  و  قرن هشتم هجری  از  وزن هجایی  در  منظومه ای حماسی  عربی، 

هجایی در شعر فارسی.

و جامع ترین  بهترین  از  به جرئت می توان گفت موسیقی شعر یکی  آنکه  کوتاه سخن 
کتاب هایی است که تاکنون در زمینۀ شعر و ادب پارسی نوشته شده است. این کتاب از 
همان نخستین چاپ به صورت یکی از مراجع مهم برای پژوهندگان این عرصه درآمد و 
از این پس نیز هر کس که خواستار دستیابی به آگاهی های ژرف و اصیل در این وادی 

باشد از رجوع به آن بی نیاز نخواهد بود.

29شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، 234.


