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 چکیده
آید که تـاکنون مـورد     شمار می  هاي اصلی شعر آیینی به  یکی از شاخه» شعر علوي«

شـده در ایـن     هاي انجـام   و در اندك پژوهش   جانبه و علمی قرار نگرفته  بررسی همه
اسـت. رسـالت دینـی و کـارکرد       شده   مایۀ آن پرداخته  زمینه بیشتر به محتوا و درون

مذهبی این اشعار در گرو تأثیرگذاري عمیق این اشعار در مخاطب است. موسـیقی  
یکی از عناصر سازندة شعر است که نقش مهمی در زیباسازي کالم و تأثیر آن بـر  
مخاطب دارد. در این جستار، سطوح چهارگانۀ موسیقی (بیرونی، کناري، درونی و 

 158مجموعـه شـعر علـوي و در مجمـوع      3روش توصیفی ـ تحلیلی در  معنوي) با 
است. بررسی عناصر موسیقایی در این اشعار، حکایـت از ارتبـاطی     شده  شعر بررسی

دوسویه میان موسیقی و محتواي این اشعار دارد. موسـیقی در ایـن اشـعار، کمـک     
مایـه و    قابـل درون شایانی به القاي مفاهیم و معانی مورد نظر شـاعران کـرده و در م  

است. برجستگی و قـوت موسـیقی در     محتواي این اشعار به موسیقی آن جهت داده
بـودن موسـیقی درونـی و معنـوي و در حاشـیه        فروغ   دو سطح بیرونی و کناري، بی

قرارگرفتن آن، استفاده از اوزان جویباري و شفّاف و توجه به مضمون و محتوا در 
هـا و    تکلّف، تنوع وزنی، استفاده از قافیـه   وزان ساده و بیانتخاب وزن، گرایش به ا

ها (کارکرد موسـیقایی و    گیري دو سویه از آن  هاي مرتبط با موضوع و بهره  ردیف
انتقال معنا)، به کارگیري صنایع لفظی (تکرار، جنـاس و موازنـه) و صـنایع معنـوي     

 این پژوهش است.هاي   النظیر و تضاد) از دیگر یافته  (تلمیح، مراعات

شعر علوي، عناصر موسیقایی، موسـیقی بیرونـی، موسـیقی درونـی، موسـیقی       هاي کلیدي:  واژه
 کناري، موسیقی معنوي.
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Abstract 
"Alavi poetry" is one of the main branches of religious poetry 
that, disregarding scarce research on its content and context, has 
not been thoroughly studied yet. The religious mission and 
function of these poems depend on their profound influence on 
the audience. Given the vital significance of music in the 
structure of a poem and its influence, the present study is going 
to investigate the function of the musical elements in 4 external, 
lateral, inner, and spiritual levels using the descriptive-
analytical method. To find out how the musical elements work 
in Alawi Poetry and how the Alawi poets use musical elements 
in their poems, three sets of Alawi poems containing 158 poems 
have been analyzed. The findings of the study suggest that the 
musical elements were more prominent, creative, and powerful 
in the two outer and lateral levels. However, Inner and spiritual 
levels are marginalized in these poems. 
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 . مقدمه1
اي طوالنی دارد و ظهور آن در ادب فارسی، مقـارن    سرودن شعر آیینی در ایران سابقه

هاي سرودن شعر فارسی، شعر آیینی مورد توجـه    با ظهور شعر فارسی است. از نخستین دوره
است. در اعصار متمادي، غالب سرایندگان اشعار فارسـی   گوي بوده  و اهتمام شاعران پارسی

اند. سـیر سـرودن اشـعار دینـی و آیینـی در        هاي خود به موضوعات آیینی پرداخته  هدر سرود
در دوران معاصـر، سـیري صــعودي اسـت. ورود گسـتردة نیروهــاي      بــویژهادبیـات فارسـی،   

مذهبی به صحنۀ مبارزة سیاسی و فرهنگـی در دهـۀ چهـل و پنجـاه، منجـر بـه پیـدایش شـعر         
 مهم در شعر معاصر فارسی شد.  جدید آیینی به عنوان رویدادي بدیع و

اي در میان آثار ادبـی پیـدا کـرد و      با پیروزي انقالب اسالمی، شعر آیینی جایگاه ویژه
از حیث مضمون و قالب دچار دگردیسی گردید. افزون بر آن، رویکرد شـاعران نیـز نسـبت    

هـاي    ز قالـب شـدنِ دایـرة ادبیـات آیینـی ا      یافـت و مجـال گسـترده      به این نوع شعر افـزایش  
شـعر نـو نیمـایی تـا ایـن      «آمد.   هاي دیگري چون: سپید، نیمایی و نو فراهم  کالسیک به قالب

فکران متمایل به غـرب بـود و کمتـر بـه انعکـاس تمـایالت و         زمان، بیشتر مورد عالقۀ روشن
 خرداد، برخـی از نـوپردازان   15پرداخت، اما در دهۀ چهل و پس از قیام   مضامین مذهبی می

هـا را در اشـعار خـود بـه       بردنـد و آن   به قدرت اعتراضی برخی از مفاهیم مـذهبی شـیعه پـی    
). از طرف دیگر، نوعی نگاه عرفانی به موضـوعات آیینـی،   76: 1381(درستی، » کارگرفتند

بعـد از  «گویـد:    سرایانه شد. محمدعلی مجاهدي دراین بـاره مـی    جایگزین نگاه و زبان مرثیه
ــا ادوار گذشــتۀ تــاریخی، از بالنــدگی  پیــروزي انقــال ب اســالمی، شــعر آیینــی در مقایســه ب

شناسان با من هـم عقیـده هسـتند      چشمگیري برخوردار است و بسیاري از اهل سخن و سخن
کرد؛ چراکه در این دهه، شعر آیینی   که دهۀ اخیر را باید به عنوان دهۀ شعر آیینی نامگذاري

 ). 12: 1396(مجاهدي، » تاس  گرفته  به لحاظ محتوایی اوج
پس از انقالب اسالمی، شاعران نسل انقالب با خلق آثار ادبـی   بویژهدر دوران معاصر 

اي از ایـن    اند. تعداد قابل مالحظـه  بخشی به شعر آیینی داشته  فاخر و مانا، نقش مؤثّري در غنا
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اگرچـه فقـط بـه    شـده و برخـی دیگـر،      سراي محض شناخته  شاعران، به عنوان شاعران آیینی
ــه ــه   شــعر آیینــی نپرداخت ــا اغلــب نمون ــد، ام هــایی از شــعر آیینــی در ســابقۀ شــعري خــود    ان

 اند.    کرده  ثبت
از نظـر   هاي شعر آیینی، شعر والیی است که در میان اشعار آیینی  یکی از زیرمجموعه

امـا از نظـر   گیـرد؛   مـی   مرتبه، جایگاه سوم را دارد و پس از شعر توحیدي و شـعر نبـوي قـرار   
). شـعر علـوي   26: 1388فراوانی بر اشعار توحیدي و نبوي برتري دارد (محـدثی خراسـانی،   

الشـعاع شـعر عاشـورایی قـرار گرفـت؛ امـا بـا         پس از حکومت صـفویان تـا حـدودي تحـت    
گیري انقالب اسالمی، زمینۀ پرداختن هرچـه بیشـتر بـه شـعر علـوي فـراهم شـد. سـید           شکل

پور علـوي معـروف     مدجواد غفورزاده متخلّص به شفق و احمد حسینحمیدرضا برقعی، مح
شعر علـوي فعالیـت دارنـد.     بویژهبه احمد علوي از شاعرانی هستند که در عرصۀ شعر آیینی 

اند؛ اما   آزمایی کرده  شعر عاشورایی طبع بویژههاي مختلف شعر آیینی   این سه شاعر در زمینه
است، توجه ویژة این شـاعران بـه شـعر      ها در این جستار شده  آنچه سبب پرداختن به شعر آن

علوي و اختصاص یکی از مجموعه اشعار خود به طور خاص و ویژه بـه شـعر علـوي اسـت.     
ستایشگران خورشید، از کعبـه تـا محـراب، از ابتـدا     «هاي   همچنین شفق و برقعی در مجموعه

ر والیـی دیگـر شـاعران اهتمـام     بـه گـردآوري اشـعا   » نور، خیمۀ خورشید و سوختن آفتـاب 
 ها دارد.  اند که این امر حکایت از جایگاه ویژة شعر والیی و علوي در اندیشۀ آن  ورزیده

 . بیان مسأله1ـ1
هاي ادبیات متعهد اسالمی، شعر شـیعی اسـت کـه نقـش مهمـی در بیـان         یکی از شاخه

ــه مــذهب شــیعه دارد. در ایــن میــان، شــعر علــوي   ــارز و  احساســات شــاعران ب از جایگــاه ب
اي برخوردار است. شعر علوي با توجه بـه رسـالتی کـه دارد، بایـد طنـین موسـیقایی         برجسته

هاي شعر تأثیرگذارتر باشد. ناقدان شعر در ادبیـات    خاصی داشته باشد تا نسبت به دیگر گونه
متنـی    مهم درون اند؛ زیرا یکی از عناصر  جهان از گذشته تاکنون به موسیقی شعر توجه داشته

 شعر، موسیقی است.  
مورد بررسـی  » معنوي«و » کناري«، »درونی«، »بیرونی«موسیقی شعر را در چهار سطح 
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دهند. با بررسی این چهار سطح زیبایی و برجستگی موسیقایی شعر علوي نشان داده   قرار می
ــ   بـا روش توصـیفی  ر شود. این امر نگارندگان این سطور را بر آن داشت تا در این جستا  می

تحلیلی به بررسی کارکرد عناصر موسیقایی در شعر آیینی بـا محوریـت اشـعار علـويِ سـید      
حمیدرضا برقعی، محمدجواد غفورزاده و احمـد علـوي بپردازنـد و در پـی پاسـخگویی بـه       

 سؤاالت زیر برآیند:
 ـ کارکرد عناصر موسیقایی در اشعار علوي سه شاعر مورد نظر چگونه است؟

تري   کدامیک از سطوح موسیقی شعر در اشعار علوي سه شاعر یادشده نمود برجستهـ 
 دارد؟

 . پیشینۀ تحقیق2ـ1
هــاي متعــددي اعــم از کتــاب، مقالــه و رســاله انجــام    در زمینــۀ شــعر علــوي پــژوهش

 130است. ابوالقاسم رادفر به جایگاه امـام علـی (ع) در شـعر فارسـی پرداختـه و اشـعار         شده
و ذکـر فضـایل و مناقـب آن حضـرت      (ع)م و معاصر را در توصیف حضرت علـی شاعر متقد

در شـعر   (ع)). محمد برفی به بررسی چهرة حضرت علی458: 1381گردآورده است (رادفر، 
... سـعود سـعد سـلمان، سـنایی، خاقـانی و     شاعران اهـل سـنّت همچـون: فرّخـی سیسـتانی، م     

 ). 492: 1386است (برفی،   پرداخته
گرایـی،    هاي برجستۀ شعر والیی داشته و زبـان سـاده، واقـع     اهی به ویژگیکلیدري نگ

هـاي    صبغۀ سیاسی ـ اعتراضی، بیان اعتقادات و باورهـا، بیـان مناقـب و مراثـی را از شاخصـه      
) به مقایسۀ 1396( ). رحمتی و رحیمی59: 1387برجستۀ شعر والیی دانسته است (کلیدري، 

انـد و مضـامینی چـون: امامـت       ي و حـیص بـیص پرداختـه   مدایح علوي در شعر سنایی غزنو
طلبی، کرامات و مقـام و منزلـت    ، شجاعت، سخاوت، عدالت، تقوا، شهادت(ع)حضرت علی

انـد    واالي ایشان را از جمله مضامین مشترك مـدایح علـوي در دیـوان دو شـاعر ذکرکـرده     
 ). 79: 1396(رحمتی و رحیمی، 

شـناختی و عـاطفی     ز نظر بالغـی، محتـوایی، جامعـه   رضا بیات به بررسی اشعار والیی ا
). اسماعیل رحیمی به بررسی موسیقی اشعار عاشـورایی بـا   352: 1394پرداخته است (بیات، 
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بر شعر عاشورایی و مخاطبـان آن     هاي خاص انواع موسیقی و تأثیر آن  هدف شناخت زیبایی
سـنگ سـفیدي و حسـین     ). فیـروزه کدخـدایی، شـهال   127: 1392پرداخته است (رحیمـی،  

هـاي    سرا از آغاز شعر فارسی تا عصر قاجار پرداخته و سروده  جودي به معرّفی شاعران علوي
؛ سـنگ  159: 1374انـد (کدخـدایی،     کـرده   ها را از نظر موضوع و محتـوا بررسـی    علوي آن
 ).225: 1395؛ جودي، 293: 1375سفیدي، 

یـت شـعر علـوي بـه عنـوان یکـی از       رغـم اهم  شـود، علـی    طور کـه مشـاهده مـی     همان
تـرین عوامـل برجسـتگی      هاي شعر آیینی و موسیقی شعر به عنوان یکـی از مهـم    زیرمجموعه
گونــه پــژوهش مســتقل و درخــوري در مــورد شــعر علــوي و کــارکرد عناصــر   کــالم، هــیچ

است. پـژوهش حاضـر بـه بررسـی چهـار سـطح موسـیقی بیرونـی،           موسیقایی آن انجام نشده
هاي علوي سه شاعر مـورد نظـر (سیدحمیدرضـا برقعـی،       کناري و معنوي در سرودهدرونی، 

هـایی کـه در زمینـۀ شـعر علـوي        پـردازد. پـژوهش    محمدجواد غفورزاده و احمد علوي) می
ــه  صــورت ــه جنبــه   گرفت ــر    اســت، بیشــتر ب ــان زی هــاي محتــوایی ایــن اشــعار پرداختــه و از می
اسـت.    شـده   یقایی شعر فقط در اشعار عاشورایی بررسیهاي شعر آیینی، عناصر موس  مجموعه

پـردازد، بـا     تحقیق حاضر از ایـن جهـت کـه بـه بررسـی عناصـر موسـیقایی شـعر علـوي مـی          
 شده متفاوت است.  هاي ذکر  پژوهش

 . بحث 2
 . موسیقی بیرونی1ـ2

گیرترین عرصۀ موسیقی اشعار علـوي، در موسـیقی بیرونـی      در نخستین برخورد، چشم
هاست. منظـور از موسـیقی بیرونـی، وزن عروضـی و قافیـه اسـت کـه از کوتـاه و بلنـدي            آن

آیـد. در تعریـف موسـیقی بیرونـی شـعر        هـا بـه وجـود مـی      ها و کشش هجاها و تکیه  مصوت
منظور از موسیقی بیرونی شـعر، جانـب عروضـی وزن شـعر اسـت کـه بـر همـۀ         «است:   آمده

). 391: 1391کـدکنی،   (شفیعی» اند، قابل تطبیق است  شده   شعرهایی که در یک وزن سروده
ترین عامـل و    وزن از نظر تأثیرگذاري مهم«اند:   ترین عامل سازندة شعر برشمرده  وزن را مهم

» مؤثّرترین نیروها در ترکیب شعر است و تأثیر کالم موزون قابل مقایسه با کالم منثور نیست
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بخشـد و    به کلمات خاص هر شـعر، تأکیـد مـی   «ن ). از آنجا که وز297: 1376(میرصادقی، 
شـده وزن بـه عنـوان      کند. این اصول است که باعـث   امتیازي از نظر کشش کلمات ایجاد می

). بـارزترین کارکردهـاي وزن   49: 1379کدکنی،  (شفیعی» ترین عامل شعر معرّفی شود  مهم
 عر است.  دادن شالودة ش  در شعر، ایجاد تخیل، برانگیختن عواطف و شکل

اند؛ اوزانـی کـه مـورد      کرده  در سه مجموعۀ یادشده، شاعران از اوزان مختلفی استفاده
تــرین شــاعران زبــان فارســی بــوده و ســازگار و پیوندیافتــه بــا ذهــن مخاطــب   توجــه بــزرگ

برده که حکایت از تنـوع    وزن بهره 25است. در این اشعار، شاعران از   شعرشناس ایرانی بوده
بحر هزج، رمل، مضارع، رجز، مجتـث، خفیـف    7رد. این اوزان به ترتیب بسامد در وزنی دا

گیرند و براي جلوگیري از یکنواختی آهنگ شـعر در بحرهـایی کـه زیـاد       می  و کامل جاي 
هـا، جبـران     هـاي گونـاگونِ هریـک از ایـن وزن      انـد، بـا انتخـاب زحـاف      کـاربرده   ها را به  آن

هایی اسـت    کاررفته در اشعار علوي بیشتر وزن  هاي به  اند. وزن  ردهمحدودیت و ایجاد تنوع ک
تکلّف بوده و نه چندان محدود بوده که موجـب یکنـواختی     که شایستۀ بیان سخن ساده و بی

اي بـراي بیـان هرچـه      موسیقی این اشعار شود. در واقع وزن براي سه شاعر مورد نظـر وسـیله  
 است.  ودهها ب  بهتر اندیشه و درونیات آن

هـاي نیمـایی و     و از قالـب    هاي کالسیک سروده شده  تمامی اشعار مورد بررسی در قالب
هاي مورد استفاده به ترتیبِ بیشـترین میـزانِ فراوانـی عبارتنـد از:       است. قالب  نشده  سپید استفاده 

بنـد. بیشـترین     غزل، قصیده، مثنوي، مسمط، چهارپاره و ترجیـع   بند، غزل، مثنوي  رباعی، ترکیب
ــر قالــب شــعري را در شــعر شــفق و کمتــرین را در شــعر برقعــی مــی  تــوان   تنــوع وزنــی و تکثّ

سـاختن آن    کرد. البته علّت این امر به برگزیدن قالب مثنوي غزل توسط برقعی و همـراه   مشاهده
ب اسـالمی  هاي شـعر انقـال    گردد. قالب مثنوي یکی از پویاترین قالب  با ابتکار و نوآوري برمی

تـرین عرصـه بـراي بیـان       ترین و گسـترده   بوده و شاعران پس از انقالب، از آن به عنوان مناسب
 ).432: 2، ج1377اند (ر.ك: حقوقی،   برده  معتقدات و احساسات اسالمی و انسانی خود بهره

 . اوزان خیزابی و جویباري1ـ1ـ2
موسـیقی ایقـاعی و تکـرار     اوزان شعر فارسی را بـر اسـاس موسـیقی مالیـم و روان یـا     
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). به 393: 1391کدکنی،  اند (ر.ك: شفیعی  کرده  تقسیم» خیزابی و جویباري«ارکان به اوزان 
اي اسـت    گونـه  هـا بـه    هاي تند و متحرّکی که اغلب، نظام ایقاعی افاعیل عروضی در آن  وزن

نـد و اغلـب از   ک  که در مقاطع خاصی نـوعی نیـاز بـه تکـرار را در ذهـن شـنونده ایجـاد مـی        
هـا محسـوس     هاي سالم یا سالم و مزاحفی تشکیل شده که حالـت ترجیـع و دور در آن    رکن

هـاي    شود. بر خالف اوزان خیزابـی، در اوزان جویبـاري رکـن     است، اوزان خیزابی گفته می
 ).394ـ  395شوند (همان:   عروضی به عینه تکرار نمی

هـاي    دهـد، همـان وزن    وي را تشکیل میبه لحاظ عروضی، آنچه موج اصلی اشعار عل
جویباري و مالیم است که به هنگام خواندن و شـنیدن، عاطفـۀ سـرایندگان را در تمـام ایـن      

کـرد. در سـرایش اشـعار علـوي بیشـتر از اوزان جویبـاري و مالیـم          تـوان احسـاس    اشعار می
مورد) از بسـامد   24ی (مورد) نسبت به اوزان خیزاب 134است و اوزان جویباري (  شده  استفاده

فــاعالتن «بیشـتري برخـوردار هسـتند. الزم بـه ذکــر اسـت از میـان اوزان جویبـاري دو وزن        
بیشتر مورد اسـتفادة شـاعران مـذکور    » مفعول مفاعلن مفاعیل فعول«و » فعالتن فعالتن فع لن

شـعر فارسـی    تـرین و زیبـاترین اوزان    عقیدة فرشیدورد از پـر اسـتعمال    است که به  قرار گرفته
 )؛ مانند:575: 1378آیند (  شمارمی  به

 آن چه را کاشت علی، فتنه هدر کرد آخر
 

ــت   ــامی نیسـ ــی نـ ــام علـ ــدتر از نـ  آبرومنـ
 

 در چشم من، آیینه علـی، آب علـی اسـت   
 

 

 تیــــر نــــامرئی نیرنــــگ اثرکــــرد آخــــر
)63: 1397(برقعی،   

 چه کسی گفته که در نام تو ایهامی نیسـت 
)57: 1394(علوي،   

ب علــی، مهــر جهانتــاب علــی اســت مهتــا  
)254: 1393(غفورزاده،   

انـد و خصـلت     هاي شعر علوي، همه در اوزان جویباري  این ابیات همچون دیگر نمونه
 ها تکرار تقریباً وجود ندارد.  گیر نیست و در بعضی از آن  ها چشم  تکرارپذیري در آن

مشـاهده کـرد. بـراي سـرایش ایـن       توان در ابیات زیـر   اي از اوزان خیزابی را می  نمونه
، »مفـاعلن مفـاعلن مفـاعلن مفـاعلن    «، »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفـاعلن «هایی چون   اشعار وزن

 به کارگرفته شده است:» مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن«
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ــی   ــا عل ــوة کبری ــو، جل ــوات ذات ت  اي جلَ
 

 دعـــاي دلشکســـتگان مگـــر اثـــر نداشـــته
 

 لم این چنین باشـد خواست تا تقدیر عا  خدا می
 

 

ــی    ــا عل ــاتم اولی ــت، خ ــین معرف ــه نگ  اي ب
)125(همان:   

ــه نالــه هــاي او مگــر نظــر نداشــته   کســی ب
)41: 1394(علوي،   

 کسی که صاحب عرش است، مهمان زمین باشد
)11(همان:   

تـوان در شـعر احمـد      در میان سه شاعر مورد نظر، بیشترین اسـتفاده از اوزان خیزابـی را مـی   
کرد است. نکتـۀ قابـل     کرد و محمدجواد غفورزاده بیشتر از اوزان جویباري استفاده  هعلوي مشاهد

هـاي    هـا و خصـلت    توجه در شعر هر سه شاعر مورد نظر این است که هرگاه به توصـیف ویژگـی  
انـد، بـه سـراغ اوزان خیزابـی آمـده و        ها و جنگاوري ایشان پرداخته  ، رشادت(ع)بارز حضرت علی

شـدة آن حضـرت و مظلومیـت ایشـان و نیـز اظهـار ارادت و بـروز          راي بیان حق پایمالدر مقابل ب
 اند.    کرده  از اوزان جویباري استفاده (ع)احساسات و عواطف درونی خود به حضرت علی

 . اوزان شفّاف و کدر2ـ1ـ2
روشـنی  کننـده بـه     ها بر شنونده یا قرائـت   هایی که در نخستین برخورد، نظام ایقاعی آن  وزن

هـایی کـه بـه دشـواري بتـوان نظـام         اند. در مقابـل وزن   هاي شفّاف نامیده شده  احساس شود، وزن
 158در  ).397: 1391کـدکنی،   انـد (ر.ك: شـفیعی    گرفته  ها را دریافت، اوزان کدر نام  ایقاعی آن

ن شـفّاف  است که از این میان اوزا  شعر مورد بررسی، از اوزان عروضی متفاوتی استفاده شده
انـد. نمونـۀ زیـر مطلـع غزلـی اسـت بـا وزن شـفّاف           سهم بیشتري را به خـود اختصـاص داده  

 »:رمل مثمن مخبون اصلم«در بحر » فعالتن فعالتن فعالتن فع لن«
 به خدا خون خـدا در شـریان داشـت علـی    

  
 مثل خون در رگ هستی جریان داشـت علـی  

)1: 1393(غفورزاده،   

براي سـرودن شـعر زیـر    » مستفعلن مستفعلن مستفعلن فاع« احمد علوي نیز وزن شفّاف
 کرده است:  انتخاب

 در ســینۀ امــواج حــس جــزر و مــد نیســت 
  

 موجی که ما را راهـی سـاحل کنـد نیسـت    
).32: 1394(علوي،   
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و زنـدگی ایشـان،    (ع)با توجه به رسالت این اشـعار، یعنـی بیـان فضـایل حضـرت علـی      
انـد.    هـا اسـتفاده کـرده     اوزان کدر نیامده و به ندرت از آن شاعران چندان به سراغ استفاده از

تـوان    را در بیـت زیـر مـی   » مفعول فاعالت مفاعیل فـاعلن «کارگیري وزن کدر   اي از به  نمونه
 کرد:  مشاهده

 در بین آن جماعت الت و هبـل شـناس  
  

یـزل شـناس    عمري غریب بـوده شـه لـم     
)30(همان:   

است. بـا بررسـی       شترین نمود را در شعر احمد علوي داشتهکارگیري اوزان شفّاف بی  به
کـارگیري اوزان    شد انتخاب و گزینش نوع قالب شعر در بـه   سه مجموعۀ مورد نظر، مشخّص
حتّی یک مورد وزن کـدر بـه چشـم    » تحیر«رو در مجموعۀ  شفّاف و کدر مؤثّر است؛ از این

بـه دلیـل اسـتفادة شـاعر از قالـب ربـاعی        »خورشید کعبه«خورد و در مقابل در مجموعۀ   نمی
 خورد.    استفاده از وزن کدر به چشم می

 . وزن و محتوا3ـ1ـ2
آیند. محتوا و   می وزن شعر و محتواي آن، دو مقولۀ توأمان و موازي یکدیگر به شمار
بخشـد.    انگیـز مـی    حالت عاطفی شعر است که به آن وزنی سـبک یـا شـاد و سـنگین یـا غـم      

هـا حکایـت از ارتبـاط نـاگزیر       هـاي آن   مایـه   هاي شعر فارسی با توجـه بـه درون    بررسی وزن
هـاي    انگیـز از وزن   هـا دارد. اغلـب بـراي بیـان مضـامین غـم        محتواي اشعار موفّق بـا وزن آن 

شـود (ر.ك:    سنگین و براي بیان مضامین مفرّح و شاد از اوزان ضربی و سـبک اسـتفاده مـی   
 ). 257: 1347ناتل خانلري، 

ها مشخّص شد کـه سـه شـاعر مـورد نظـر،        با بررسی اوزان اشعار علوي و محتواي آن
کـرده و از انتخـاب بحـر متناسـب بـا مضـمون         هماهنگی میان مضمون و موسیقی را رعایـت 

، عید غدیر، ازدواج ایشـان بـا حضـرت    (ع)اند؛ هرگاه که از والدت حضرت علی  نمانده  غافل
انـد و در مقابـل آنگـاه کـه       کرده  ه، از اوزان سبک و شاد استفادهسخن به میان آورد (س)زهرا

اند، بـه سـراغ     مظلومیت، تنهایی و ضربت خوردن و شهادت آن حضرت را به تصویر کشیده
و » تحیـر «توان در مجموعۀ   اند. مصداق بارز و برجستۀ این موضوع را می  اوزان سنگین آمده

فاعالتن فعالتن فعالتن فـع  «ي غزلِ پیش از آن در وزن مثنو 8کرد؛   مشاهده» صیقل«در شعر 
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مثنـوي غـزل بـه     8انـد. برقعـی در ایـن      سروده شـده » رمل مثمن مخبون اصلم«و در بحر » لن
المبیت، شجاعت و جنگاوري آن حضرت در نبرد احد  لیلة، (ع)روایت والدت حضرت علی

ـ    مـی  (س)و خیبر و ازدواج ایشان بـا حضـرت زهـرا    ا مخاطـب بـا رسـیدن بـه شـعر      پـردازد؛ ام
بحـر مجتـث مـثمن مخبـون     » مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن«، با تغییر ناگهانی وزن به »صیقل«

اسـت و بـراي بیـان      شود. این وزن در شمار اوزان نرم و سنگین جـاي گرفتـه    اصلم مواجه می
حیـدیان  رود (ر.ك: و  اي همچون: مرثیـه، هجـران، درد، حسـرت و گلـه بـه کـار مـی         معانی

را بایـد در تغییـر موضـوع    » صیقل«). علّت این تغییر ناگهانی وزن در شعر 72: 1374کامیار، 
در مقابل تـاراج و چپـاول مقـام     (ع)سالۀ حضرت علی 25شعر جست. در این شعر به سکوت 

 است:  خالفت و جانشینی آن حضرت اشاره شده
 هماننـد اسـت    سکوت عین سکوت است، بی

  
ــدار  ــدون پســوند اســت کــه پیشــوند ن د، ب  

)47: 1397(برقعی،   

هـا و مراثـی     الزم به ذکر است اشعار علوي از نظر محتوا به دو دسـتۀ مـدایح و منقبـت   
شوند. هرچند مراثی در شعر علوي از بسامد کمتري برخوردار است، اما مصـادف    تقسیم می

هاي علوي بـا    د مرثیههاي قدر در ماه رمضان و پیون  با شب (ع)شدن ایام شهادت حضرت علی
اسـت تـا در ایـن اشـعار غلبـه بـا اوزان سـنگین باشـد. از سـوي دیگـر             شـده   ها سـبب   رمضانیه

آوردن دوچنـدان شـاعران     در زمان حیاتشان باعـث روي  (ع)مظلومیت و غربت حضرت علی
رو در سـه مجموعـۀ مـورد بررسـی غلبـه بـا اوزان        اسـت؛ از ایـن    علوي به اوزان سنگین شـده 

 باري است:جوی
 آلود، چشم بیدار را نفهمیدنـد   هاي خواب  مردم کوچه

  
ـار را نفهمیدنـد     مرد شب گریه ـرد پیک هاي نخلستان، م  

)17: 1394(علوي،   

فاعالتن مفاعلن فع الن فـاعالتن مفـاعلن   «کارگیري وزن   احمد علوي در این شعر با به
 6هجـاي بلنـد در مقابـل     14و مضاعف کردن ارکـان هـر مصـراع و بـه کـارگیري      » فع الن

ــم      ــنگین و غ ــرباهنگی س ــراع ض ــر مص ــاه در ه ــاي کوت ــالم بخشــیده و      هج ــه ک ــز ب انگی
اش و مهجوریـت آن    در میان مـردم زمانـه   (ع)است تا حس سنگین غربت امام علی  داشته  سعی

 حضرت را به مخاطب القا کند.
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ها   کرد که در آن  رهتوان به اشعاري اشا  از مصادیق به کارگیري اوزان شاد و سبک می
است. از میان سه شـاعر مـورد     شده  به شکافته شدن دیوار کعبه و والدت آن حضرت پرداخته

نظر، محمدجواد غفورزاده بیش از دو شاعر دیگـر بـه اسـتفاده از اوزان شـاد و سـبک مایـل       
انـد.    بـه کـار گرفتـه شـده    » خورشید کعبه«بوده است و این گونه از اوزان بیشتر در مجموعۀ 

اند اما چـون معنـا در     برده  هاي سنّتی بهره  الزم به ذکر است اگرچه سه شاعر موردنظر از وزن
و تنـوع وزنـی بـه چشـم        نشده  اي ندارد، اوزان یکسان انتخاب  ها روند از پیش ساخته  شعر آن

 خورد.    می

 هاي جدید  . وزن4ـ1ـ2
هـاي جدیـد در آن اسـت. شـاعران       نهاي شعر معاصر به کارگیري وز  یکی از شاخصه
هاي موسیقایی عروض سـنّتی و در چـارچوب تناسـب کمـی و کیفـی        معاصر با حفظ ارزش

انـد و بـا     هجاها که جوهر اصلی وزن شعر فارسی است، به ایجاد اوزانی کامالً نو دسـت زده 
شـود (ر.ك:   اند تا شعر معاصر پذیراي فضـاهاي معنـایی تـازه     هاي تازه سبب شده  ابداع وزن

 ). 165: 1370شناس،   حق
خورد. سید حمیدرضا برقعـی    هاي جدید به چشم می  در شعر علوي نیز گرایش به وزن

است. وي مجموعۀ   استفاده از وزن جدید را با برگزیدن قالبِ جدید مثنوي غزل همراه کرده
 سروده است:» نفاعالتن فعالتن فعالتن فع ل«را در قالب مثنوي غزل و در وزن » تحیر«

 شـد   مصرع ناقص من کاش که کامـل مـی  
  

شـد   شعر در وصف تو از سوي تو نازل می  
)9: 1397(برقعی،   

سـرایی اسـت کـه شـاعران       این وزن یکی از اوزان طوالنی و جدیـد در حـوزة مثنـوي   
مثنوي در این  48شعر مورد بررسی،  158اند. در   معاصر آن را براي سرایش مثنوي برگزیده

هـاي بـه کارگرفتـه شـده،       اند و این وزن، از بـاالترین بسـامد در میـان وزن     ن سروده شدهوز
هاي جدید و طوالنی دیگر که در اشـعار علـوي بـه کارگرفتـه       برخوردار است. یکی از وزن

هـاي آن اسـت (ر.ك: وحیـدیان      و زیرمجموعـه » مفعول فاعالت مفاعیل فـاعلن «شده، وزن 
 ):75: 1374کامیار، 
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 زده امشب شب علـی اسـت    سمان غماي آ
  

 مطلوب عارفان به خدا مطلـب علـی اسـت   
)148: 1393(غفورزاده،   

هجـا   22هـایی بـا     و مصـراع    رکـن افـزایش داده   6گاه شاعران ارکان هر مصراع را تـا  
مفعـول فـاعالت   «اند که در شعر فارسی سابقه نداشته است؛ مانند شعر زیر که بر وزن   ساخته

 است:  سروده شده» فعول فاعالت مفاعیالنمفاعیالن م
ـد     خورشید پر فروغ دلش می ـال علـی باش  خواست آیینۀ جم

  
خواست تا که ذرة ناچیزي از چشمۀ زالل علی باشـد   می  

)39: 1394(علوي،   

 . موسیقی کناري2ـ2
بعد دیگري از موسیقی شعر که در باالبردن جنبۀ موسیقایی شعر و برانگیختن عواطف 

منظور از موسـیقی کنـاري،   «اسات خواننده نقش بسزایی دارد، موسیقی کناري است. و احس
عواملی است که در نظام موسیقایی شعر داراي تأثیر است، ولی ظهور آن در سراسر بیت یـا  

). در واقع موسیقی کناري حاصـل  391: 1391کدکنی،  (شفیعی» مصراع قابل مشاهده نیست
) که در قافیـه و  169: 1384منش،   ر بیت است (ر.ك: فیاضتکرار واژگان شعري در پایان ه

 کند.  ردیف نمود پیدا می

 . قافیه1ـ2ـ2
اي در موسیقی شعر دارد. پیشینیان قافیـه را بـه همـراه دو عنصـر وزن و       قافیه نقش سازنده

جزئـی  اند. همچنین قدما و معاصران به اتّفاق قافیه را   تخیل، یکی از عناصر اصلی شعر برشمرده
). قافیـه از نظـر ایجـاد    52: 1391کدکنی،  اند (ر.ك: شفیعی  از وزن و یکی از عناصر آن دانسته

اي از موسـیقی شـعر را تـأمین      اي پس از وزن قرار دارد و بخش قابل مالحظه  موسیقی در مرتبه
 ).151م: 1981» (داند  قافیه را شریک وزن می«رو ابن رشیق قیروانی  کند؛ از این  می

اي که شاعر در آنجـا    کننده در شعر است و کلمه  اي حساس و تعیین  ایگاه قافیه نقطهج
پـور    برد، در سرنوشت شعر نقشی بیش از دیگر کلمات آن دارد. به عقیـدة عمـران    به کارمی

تواند هماهنگی و انسجام شـعر    کند، می  برداري  اگر شاعر از عنصر قافیه به شیوة درست بهره«
ــت ــد  را تقوی ــه 179: 1388» (کن ــه ب ــرخالف وزن ک ــاهیتی    ). ب ــت و م ــی اس ــل آوای طورکام
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رو، کـارکرد مهـم قافیـه، توانـایی آن در      موسیقایی دارد، قافیه مـاهیتی دوگانـه دارد. از ایـن   
دادن خواننده به ماهیت دوگانۀ زبان (آوایی ـ معنایی) است. در اشعار علـوي بیشـترین      توجه 

 کرد.  توان مشاهده  هاي مرتبط با موضوع می  ر قافیهکارکرد قافیه را، د

 هاي مرتبط با موضوع  . قافیه1ـ1ـ2ـ2
معنا از اهمیت بسزایی برخوردار اسـت؛ زیـرا    بویژههماهنگی قافیه با سایر اجزاي شعر 

زیبایی شعر در گرو هماهنگی تمـامی اجـزاي آن اسـت و قافیـه در ایجـاد ایـن همـاهنگی و        
هـاي موسـیقایی شـعر،      کردن جنبـه   کند. قافیه عالوه بر غنی  وجهی ایفا میتناسب نقش قابل ت

ترین کارکردهاي قافیه را کمـک بـه     در القاي معنی و مفهوم نیز مؤثّر است و یکی از اساسی
هاي شاخص و برجستۀ شـعر از ایـن ویژگـیِ      تداعی معانی و القاي مفهوم باید دانست. چهره

اند. منتقدان غربی نیـز هـر یـک بـه نقـش و        برده  ورد نظر خود بهرهقافیه براي تداعی معانی م
هـا را    الکسـاندر پـوپ قافیـه   «انـد.    اهمیت قافیه در انتقال مفاهیم مورد نظر شاعر اشـاره کـرده  

ها بدان وسـیله جریـان مضـامین را هـدایت       ها نیز مانند کشتی  هاي ابیات شمرده که آن  سکّان
). همـاهنگی قافیـه و محتـوا در واقـع بخشـی از      92: 1370از یوسفی، (پوپ به نقل » کنند  می

هارمونی شعر و هماهنگی اجزاي آن است. قافیه اگر نقشی در انتقـال مفهـوم نداشـته باشـد،     
اگر صوت قافیه به نوعی با معنی و مفهوم بیـت همکـاري و همگـامی نداشـته     «بیهوده است: 

تعداد زیادي از کلمـات نـامهم را در محـلّ قافیـه     باشد، قافیه به هدر رفته است و شاعري که 
 ).Priminger, 1976: 707» (ها را از دست داده است  بنشاند، برخی از فرصت

هـایی دارنـد کـه بـا       شده، شاعران رویکرد قابل توجهی به قافیه  در اشعار علوي بررسی
مفـاهیم بیـت اغلـب     ترین  این موضوع ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارند. در این اشعار، قوي

است و شاعران مورد نظر براي تأکید روي کلمات مورد نظر خود،   گرفته  در کلمۀ قافیه جاي
و بعضی از مفاهیم و کلمات بنیادین ذهن خود را همچـون:     ها را در موضع قافیه قرارداده  آن

ل، عبـد ود،  علی، ولی، حیدر، مولی الموالی، امیرالمؤمنین، مرتضـی، الفتـی، ذوالفقـار، جمـ    
ساقی کوثر، موال، بعلی، قنبر، عقیل، نان و نمک، باغ فدك، فاطمه بنـت اسـد، قائـد البـرره،     

انـد.    کـرده   هـا و محـراب قافیـه     قاتل الکفره، غدیر خم، نادعلی، ایوان نجف، کمیل، نخلستان
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رنـد. قافیـه   هاي مرتبط بـا موضـوع دا    بیشترین بسامد را در میان قافیه» ولی«و » علی«هاي   واژه
آفرین نیست بلکه القاکنندة مضمون و محتوا نیـز هسـت؛     در اشعار مورد بررسی تنها موسیقی

زیرا سه شاعر مورد نظر اغلب از آهنگ و صوت کلمـات بـراي قـدرت بخشـیدن بـه معنـی       
 اند.   و مفاهیم و کلمات مهم منظومۀ فکري خویش را در جایگاه قافیه آورده   سود برده

بدون اینکه به پیکرة کـالم خـود آسـیبی وارد سـازند، کلمـات و مفـاهیم        این شاعران
اصلی و مورد نظر خود را که در این اشعار از اهمیت بیشتري برخوردار هسـتند، در جایگـاه   

هاي تأکیـد و    اند. به عقیدة غالمحسین یوسفی یکی از بهترین شیوه  قافیه و ردیف به کار برده
در بدیع را که در آن شاعر، کلمۀ مـورد  » توسیم«یه است و صنعت تکیه، قراردادن آن در قاف
گیـرد، نمـودار اهمیتـی      نشاند و بقیۀ شعر، حول ایـن واژه شـکل مـی     نظر خود را در قافیه می

: 1363توانـد داشـته باشـد (ر.ك: یوسـفی،       داند که کلمۀ قافیه از نظر آهنـگ سـخن مـی     می
ر روایی شعر و حرکت ذهنـی سـه شـاعر مـورد نظـر، در      ها در اشعار علوي با سی  ). قافیه107

هاي مذهبی و آیینی در تناسب کامل بوده و نقشـی بسـزا و تأثیرگـذار دارنـد. از       بیان اندیشه
هاي مرتبط با موضـوع، نمایـانگر گسـتردگی و وسـعت دایـرة        سوي دیگر به کارگیري قافیه

هـا حکایـت از     افیـه در اشـعار آن  واژگان ذهنی هر سه شاعر است و بسامد باالي ایـن نـوع ق  
 توان باالي این شاعران دارد:

ــی   ــی م ــه آواي جل ــدر ب ــد  در شــب ق  گوی
 

 نوبت یک تنه در معرکه لشکر شدن اسـت 
 

 

ــی  ــی مـــ ــیٍ بعلـــ ــیٍ بعلـــ ــد  بعلـــ گویـــ  
)37: 1394(علوي،   

 بهراســید کــه هنگامــۀ حیــدر شــدن اســت 
)55: 1397(برقعی،   

ت به دیگر کلمات مشخّص است. تأکیدي در ابیات فوق، برجستگی کلمات قافیه نسب
هـا را بـه درسـتی      شود، ارزش صـوتی آن   که هنگام خواندن شعر روي این کلمات ایجاد می

هـاي: جلـی، علـی، حیـدر، خیبـر و لشـکر، همگـی از درخشـندگی الزم           دهد. واژه  نشان می
هـاي    یادشدة قافیههاي   جهت احراز مقام قافیه برخوردار هستند. در این کلمات و دیگر نمونه

طورکامل در توافق با یکدیگر است و هم از نظر صـوتی    مرتبط با موضوع، صوت و معنی به
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تشخّص و برجستگی دارند و هم از نظر معنا متمایزند. برقعی و علوي  با اسـتفاده از کلمـات   
ن شـعر  اند به خوبی مضمون مـورد نظـر خـود را بـه مخاطبـا       یادشده، در جایگاه قافیه توانسته

کنند و این امر حکایت از پیوند قوي اندیشۀ شاعران مـورد نظـر بـا روح کلمـات       خود منتقل
هاي مرتبط با موضوع با توجه به حجم بیشتر اشعار غفورزاده، در شـعر وي بیشـتر     دارد. قافیه

 از اشعار برقعی و احمد علوي نمود داشته است.

 . قافیۀ بدیعی2ـ1ـ2ـ2
اي بدیعی برقرار باشد، بدین معنا که یکی از صـنایع    قافیه رابطه هرگاه در میان کلمات

بدیعی در موضع قافیه به کار رفته باشـد، بـدان اطـالق قافیـۀ بـدیعی کننـد. رد القافیـه، قافیـۀ         
میانی، قافیۀ متجانس، قافیۀ معمولـه، ذوقـافیتین، اعنـات و... از انـواع قافیـۀ بـدیعی بـه شـمار         

 آیند.  می
ها یافت شد. سه شـاعر مـورد     هایی از قافیۀ بدیعی در آن  ار علوي، نمونهبا بررسی اشع 

هـا نسـبت بـه واژگـان       اند. آگاهی آن  کرده  هاي بدیعی خالّقانه عمل  کارگیري قافیه  نظر در به
هـا و نیـز تـأثیرات      هـا و مصـوت    هاي لفظی و معنوي، تأثیر موسیقایی صامت  زبان، هماهنگی

 ها به طورکامل مشهود است.  ها و مصوت  متروحی و احساسی صا

 . رد القافیه1ـ2ـ1ـ2ـ2
منظور از آن تکرار قافیۀ مصراع اول مطلع قصیده یا غزل، در آخر بیت دوم اسـت، بـه   

هـایی    ). در اشعار علوي نمونه72: 1384طوري که موجب زیبایی کالم شود (ر.ك: همایی، 
واد غفـورزاده بـیش از دو شـاعر دیگـر از جنبـۀ      خـورد. محمـدج    از رد القافیه بـه چشـم مـی   

 است:  موسیقایی رد القافیه بهره برده
 ، یــا علــی مــدد!حــرماي افتخــار حــلّ و 

 اي کعبــه زادگــاه تــو، مــولی الموحــدین
 

 

 اي چشـــمۀ زالل کـــرم، یـــا علـــی مـــدد! 
ــدد  ــی م ــا عل ــرم ی ــو  ح ــوة ت ــو جل  اي مح

)118: 1393(غفورزاده،   

القافیه، استفاده از قافیۀ متجانس در بیت نخست و همـراه   گیري از رد  غفورزاده با بهره
 است.  آوایی شعر خود را دو چندان کرده  هم» یا علی مدد«ساختن آن با ردیف طوالنی 
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 . قافیۀ میانی2ـ2ـ1ـ2ـ2
شود، پایان نـیم مصـرع اول     در اوزانی که هر مصرع آن به دو بخش مساوي تقسیم می

). 39: 1381نامند (ر.ك: شمیسا،   اشد؛ این نوع قافیه را قافیۀ میانی میدار ب  تواند قافیه  بیت می
هایش از قافیۀ میانی بهره برده و بر تأثیر موسـیقایی    احمد علوي در تمامی ابیات یکی از غزل

 شعر خود افزوده است:
ــتان      ــرارت تابس ــر ح ــل پ ــلمان، در فص ــی س ــد ول ــار دی ــد به  سیص

 
 

 
مبهوت حس و حال علی باشـد خواست گوشه گوشۀ نخلستان   می  

)39: 1394(علوي،   
 است؛ مانند:  شفق نیز در بسیاري از اشعار خود از قافیۀ میانی بهره برده

 به عاشقان والیـت، گـل از کـرم دادي   
  

ــرات بخشــیدي  ــه تشــنگان هــدایت، ب  ب
)89: 1393(غفورزاده،   

ندانی نـدارد؛ امـا   کمرنگ است و نمود چ» تحیر«به کارگیري قافیۀ میانی در مجموعۀ 
هـا بـا     انـد. آن   برده  غفورزاده و علوي نسبت به برقعی بیشتر از تأثیر موسیقایی قافیۀ میانی بهره

شـود،      تـر ظـاهر مـی     ها به نیم مصراع و استفاده از قافیۀ میـانی کـه سـریع     تبدیل کردن مصراع
موسـیقی آن شـود و    فرصت کمتري در اختیار مخاطب قـرارداده تـا مسـحور تـوالی قافیـه و     

در اثـر  «آورد، آهنگ کالم باشـد. ایـن لـذّت بیشـتر       آنچه براي او لذّت بیشتري به همراه می
هـا زودتـر صـورت      مصـراع   ) کـه در نـیم  65: 1391کـدکنی،   (شـفیعی » هاست  بازگشت قافیه

اغلب این  ها، در  مصراع  گیرد. علوي و غفورزاده عالوه بر آوردن قافیۀ میانی در پایان نیم  می
 اند.  ها از ردیف براي افزایش موسیقی شعر خود بهره برده  نوع قافیه

 . قافیۀ متجانس3ـ2ـ1ـ2ـ2

قافیـه نـوعی از جنـاس نـاقص اختالفـی بـه چشـم          در این نـوع قافیـه، در دو کلمـۀ هـم    
 )؛ مانند: 108: 1378خورد (ر.ك: فضیلت،   می

ــد غمــی نیســت   ــیهمــه رفتن ــی عل ــد  م  مان
 

 داشـت علـی   شـریان خـدا در   به خدا خون
 

 

 جاي سالم بـه تـنش نیسـت    ولـی  مـی   مانـد 
)30: 1397(برقعی،   

 مثل خون در رگ هستی جریان داشت علـی 
)133: 1393(غفورزاده،   
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 نزدیـک اسـت   کرمدر کویري که به دریاي 
 

 عاشقت هستم و قلبم به حرم نزدیک است
).36: 1394(علوي،   

همگـی در موضـع قافیـه    » کـرم و حـرم  «، »ریـان شـریان و ج «، »علـی و ولـی  «هاي   واژه
هـا مشـهود اسـت. از آنجـا کـه میـزان اشـتراك          اند و جناس نـاقص در تمـامی آن    قرارگرفته

هاي قافیه با افزایش بار موسیقایی رابطۀ مستقیم دارد، در نتیجه کمال موسـیقی از کمـال     واج
بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، بـراي       شود. سه شاعر مورد نظر   می  هاي قافیه حاصل  اشتراك واج

هـا را بـا     کـرده و آن   هـاي متجـانس اسـتفاده     ساختن شـعر خـود از قافیـه      هرچه بیشتر آهنگین
داشـته و    ها و تکرار حـروف نـوعی تکـرار را در پـی      اند. همسانی واج  ردیف نیز همراه کرده

 است.  ها شده  آوایی هرچه بیشتر اشعار آن  باعث هم

 هاي معیوب  افیه. ق4ـ2ـ1ـ2ـ2
تــوان گفــت   خــورد. مـی   در اشـعار علــوي مـواردي از عیــوب قافیـه نیــز بـه چشــم مـی     

اکفا اخـتالف حـرف روي و تبـدیل آن بـه     «ترین عیب در این اشعار، عیب اکفا است.   شایع
). البتــه امــروزه از بــه کــاربردن چنــین 288: 1382(ماهیــار، » حرفــی قریــب المخــرج اســت

شود و در بین سه شاعر مورد بررسی، برقعـی    با عنوان هنجارشکنی یاد می هایی در شعر  قافیه
، »روح و انبـوه «هـاي:    است. برقعـی بـه کـرّات واژه     عامدانه و آگاهانه اقدام به این کار کرده

قافیـه سـاخته     و... را هـم » روح و اندوه«، »باغ و اطراق«، »ابلیس و احادیث«، »عبرت و مسلّط«
 است:

ــم  ــط جس ــه فق ــی  ن ــد  روحعل ــد باش محم 
  

ــد ــد باشـ ــوه محمـ ــکر  انبـ ــه لشـ  یـــک تنـ
)35: 1397(برقعی،   

توجیه اینکه قافیه کلمه است و کلمه نیز واحد شنیداري موسیقی آفـرین اسـت. کلمـه    
بیش و پیش از آنکه از لحاظ کتابت و دیداري مهم باشـد، از نظـر شـنیداري درخـور توجـه      

ظ کلمه مطرح است. بنابراین، تفاوت جزئی شـکل  است. در شعر بیش از هرچیز، شکل ملفو
 توان نادیده گرفت.  مکتوب کلمات قافیه را در اشعار برقعی می

هـر حـرف و یـا    «خـورد.    هاي اشعار علوي عیب شایگان نیز بـه چشـم مـی     گاه در قافیه
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» شـود   حروف زائد و ملحقی که با حـروف اصـلی، قافیـه کـرده شـود، شـایگان نامیـده مـی        
 »:کائنات«و » نجات«، »جهات«هاي:   قافیه شدن واژه  ). مانند هم290: 1382 (ماهیار،

 روشـن نیســت  جهــاتتــو از جمیـع   سرنوشـت مـن و غــزل بـی   
 

 
 

ــت  ــن نیس ــات روش ــو راه نج ــی    ت ــاج! ب ــا منه ــک ی ــالم علی  الس
 

 هــا شــبیه چشــم تــو شــد  در شــب قــدر رفتنــت قــدري، آســمان
 

 

 
 کهکشان هم به  این نتیجه  رسید بـی   علـی   کائنـات  روشـن نیسـت  

)21ـ 22: 1394(علوي،   
، »هـا «، »ان«کـردن عالمـات جمـع ماننـد:       برخی از واقفان به علم قافیه، شایگان را قافیه

). بر ایـن  290: 1382دانند (ر.ك: ماهیار،   با کلماتی که حرف زاید ندارند، می» ات«و » ین«
 ن دارد:عیب شایگا» ها  خون«و » جا«شدن   قافیه  اساس هم

 شـهیدان جـاي   خالی است در این عیـد اگـر  
  

 این عید بـود شـاهد   خـون   هـاي  شـهیدان 
)73: 1393(غفورزاده،   

یـا حـرف قافیـه قلمـداد     » روي«اي از موارد، حروف الحاقی بـه کلمـۀ قافیـه را      در پاره
ننـد  آمـده اسـت؛ ما    شناسی قـدیم عیـب قافیـه بـه شـمار مـی        اند و این کار در علم قافیه  کرده

کـه در نجنگیـدن حـرف الحـاقی و عالمـت      » نجنگیـدن «و » دشـمن «قافیه شدن دو کلمۀ   هم
 شدن این دو واژه در جایگاه روي قرارگرفته است:  قافیه  مصدر براي هم

 تـو اسـت   دشـمن آه برگرد که پشت سر تـو  
  

 و جهاد تو در این لحظه نجنگیدن تـو اسـت  
)59: 1397(برقعی،   

قافیـه    خـورد. هـم    رّك (عیب غلو) نیز در مواردي به چشم میتقابل روي ساکن و متح
 شدن پسوند، سوگند، تابنده، کوبنده و لبخند از این گونه است:

 زبــان رســمی اهــل طریقــت اســت ســکوت
ــخ  ــین یـ ــی   زمـ ــرم مـ ــد آرام  زده را گـ  کنـ

 
 

ـوگند  اسـت   سکوت حرف کمی نیست، عین س
ــت ــده اس ــاب  تابن ــزة آفت ــکوت، معج  س

)47(همان:   
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 . ردیف2ـ2ـ2
است و آن نیز ماننـد قافیـه، جزئـی از موسـیقی      همواره از ردیف در کنار قافیه یاد شده

اي در ایجاد موسـیقی شـعر دارد. ردیـف در حقیقـت       آید و نقش برجسته  شمار می  کناري به
رو شـعري کـه بـه ایـن ویژگـی آراسـته باشـد،         رود؛ از ایـن   براي تکمیـل قافیـه بـه کـار مـی     

 ت. انگیزتر اس  دل
با بررسی اشعار علوي مشخّص شد که در این اشعار ردیف از بسامد بـاالیی برخـوردار اسـت    

 توان مورد بررسی قرارداد:  و اکثر این اشعار مردفند. ردیف را در شعر علوي از چند منظر می

 هاي ایستا و پویا  . ردیف1ـ2ـ2ـ2
ردیـف  «دو زیرمجموعـۀ   هـا، بـراي ردیـف     با توجه به پویایی و تحرّك یا سکون واژه

هـایی    تـوان در فعـل    اند. به طور کلّی پویایی و تحرّك را مـی   قائل شده» ردیف ایستا«و » پویا
بخشـد، بگـذرد. هرگـاه      رود، مـی   کـرد کـه داللـت بـر عملـی دارنـد؛ همچـون: مـی          مشاهده

شـوند.    مـی هایی از این قبیل به عنوان ردیف در شعر بـه کاررونـد، ردیـف پویـا نامیـده        واژه
آینـد.    شـمار مـی    هاي ساکن و بدون تحرّك به  ، واژه»است«هایی مانند   ها، حروف و فعل  اسم

 دارد.   هاي ایستا را در پی   ها در موضع قافیه ردیف  قرارگرفتن آن
مثنـوي، مثنـوي غـزل،     بـویژه هـاي گونـاگونی     با توجه به اینکه اشعار علـوي در قالـب  

هاي پویا و ایستا براسـاس تعـداد     ه شده است، فراوانی استفاده از ردیفبند و... سرود  ترکیب
 ابیات محاسبه شده است:

 انواع ردیف در شعر علوي
 مجموع ردیف حرفی ردیف اسمی ردیف جمله (کامل، ناقص، شبه جمله) ردیف فعلی

432 166 69 20 687 

ي فعلـی و کمتـرین بـه    هـا   شود، بیشترین فراوانـی بـه ردیـف     طور که مشاهده می  همان
هـاي اسـمی و حرفـی را سـبب ایسـتایی شـعر         هاي حرفی و اسمی تعلّق دارد. ردیـف   ردیف
هـاي فعلـی و     ). در اشعار علوي غلبه بـا ردیـف  412: 1391کدکنی،  اند (ر.ك: شفیعی  دانسته

 جمله است که از خاصیت تحرّك و پویایی برخوردارند؛ مانند: 
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 ی سـر آمـد  خبر این اسـت خبـر؛ صـبر علـ    
 

 به نجف رفت و نگاهی به فراسـو انـداخت  
 

 

 دهــل جنــگ بکوبیــد کــه حیــدر آمــد     
)65: 1397(برقعی،   

 دسـت در مـوي پریشـان شـدة او انــداخت    
)97: 1394(علوي،   

و نمـود  » ر«و وزن خیزابی، تکـرار واج  » آمد«در بیت نخست، استفاده از ردیف فعلی 
اسـت. برقعـی، غفـورزاده و      بیت کمک کـرده  در ردیف، به افزایش موسیقی» آ«هجاي بلند 

انـد کـه در ایـن میـان بـا تفـاوتی         هاي شعریشان را از میان افعال برگزیـده   علوي بیشترِ ردیف
 فاحش، سهم افعال خاص با معانی متحرّك بسیار بیشتر از افعال ربطی با معانی ایستا است.  

دهند، حکایـت    یا تشکیل میهاي پو  اینکه بیشترین حجم اشعار مردف علوي را ردیف
هـاي    هاي فعلی دارد. به کـارگیري ردیـف    از آگاهی شاعران آیینی از اهمیت و تأثیر ردیف

، (ع)هایی چون: والیت حضـرت علـی    مایه  پویا بیشتر در اشعار علوي با اوزان خیزابی و درون
واه آن حضـرت  ها و روحیۀ جنگاوري ایشان، ترسـیم چهـرة عـدالتخ     عید غدیر، بیان رشادت

و... همراه شده است؛ اما آنگاه که شاعران از ضربت خوردن و شهادت آن حضرت، پایمال 
گوینـد، بـه سـراغ      وفایی و عهدشکنی مـردم کوفـه سـخن مـی      شدن حق خالفت ایشان و بی

 آیند:  هاي ایستا و اوزان جویباري می  ردیف
 کوفه شهري که پر از وسوسۀ خنّاس است

 
ــ  ــت هم ــن جماع ــه ای ــد هم ــباه رجالن  ه اش

 

 

پروردة سـعد بـن ابـی وقّـاص اسـت       دست  
)71: 1397(برقعی،   

 گــــاه پیکــــار ملولنــــد و ماللنــــد همــــه
)71(همان:   

 . ردیف و پیوند آن با موضوع2ـ2ـ2ـ2
دهند که با مفهـوم    هایی تشکیل می  بخش قابل توجهی از اشعار مردف علوي را ردیف

نگی دارند. به دلیـل اظهـار ارادت شـاعران بـه پیشـگاه آن      و محتواي این اشعار ارتباط تنگات
هـایی چـون: علـی،      حضرت و با توجه به رسالت و کارکرد دینی این اشعار به وفور با ردیف

هـاي طـوالنی در     شویم؛ اما اسـتفاده از ردیـف    موال، یا علی، غدیر خم، نجف و... مواجه می
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هـایی طـوالنی کـه بیشـتر، فعلـی        ار دارد. ردیـف این زمینه نمود برجسته و بارزي در این اشع
نظیر شاعران مورد نظر را بـر رمـوز و     هاي طوالنی قدرت کم  هستند. به کارگیري این ردیف

گـذارد.    شـناختی شـعر بـه نمـایش مـی       دقایق دستور زبان و وقوف بر عناصر و عوامل زیبایی
طور مکـرّر در ایـن اشـعار از آن    که به » فزت و رب الکعبه«هاي طوالنی   یکی از این ردیف

بخشـی آن بـه     به عنوان ردیف استفاده شده و عالوه بر تـأثیر موسـیقایی آن بـه جنبـۀ زیبـایی     
 است:  کالم نیز توجه شده

 عرش محراب شـد از فـزت و رب الکعبـه   
 

 گر شد بار دیگر طـور سـینا در غـدیر     جلوه
 

 بـــاز در حلقـــۀ ذکـــر تـــو نشســـتیم علـــی
 

 

از فـزت و رب الکعبـه  تـاب شـد     کعبه بـی   
)83: 1397(برقعی،   

 ریخت از خم والیت، می به مینا در غـدیر 
)95: 1393(غفورزاده،   

ــی    ــتیم عل ــو هس ــدة روي ت ــلمان ش ــا مس  م
)63: 1394(علوي،   

اند که از ردیف در کنار قافیـه بـه عنـوان عـاملی معناسـاز        سه شاعر مورد نظر کوشیده
کارگرفتـه،    هـاي بـه    نـایی و مفهـومی شـعر را بـا ردیـف     کرده و بسیاري از اهداف مع  استفاده

هاي مرتبط با موضوع در این اشـعار، عـالوه بـر گسـترش و       اند. استفاده از ردیف  ایجادکرده
 است.    داشته  بسط معنایی شعر، افزایش موسیقی را درپی

 . موسیقی درونی3ـ2
انسـجام و مبـانی    ترین قلمرو موسـیقی شـعر اسـت کـه اسـتواري،       موسیقی درونی مهم

گیـرد. موسـیقی درونـی عبـارت       شناسی بسیاري از شاهکارهاي ادبی از آن نشأت مـی   زیبایی
هـا پدیـد     ها و مصـوت   هایی که از رهگذر تشابه و تفاوت صامت  است از مجموعه هماهنگی

ی در بدیعِ لفظ«آید. در واقع موسیقی درونی برخورداري شعر از صنایع لفظی است؛ زیرا   می
هدف این است که گاهی انسجام کالم ادبی بر اثر روابط آوایی و موسیقایی به وجود بیاید؛ 

آورد،   زند و بافت ادبـی را بـه وجـود مـی      یعنی آن رشتۀ نامرئی که کلمات را به هم گره می
). به طور کلّی عمل صنایع لفظـی  12: 1381(شمیسا، » ماهیت آوایی و موسیقایی داشته باشد
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ها، همسانی کامل یا نسبی   ل هم قرار دادن کلماتی است که بین صامت و مصوت آندر مقاب
 یابد.  است و بدین وسیله موسیقی اثر ادبی افزایش می

 . تکرار1ـ3ـ2
یکـی از عوامـل تأثیرگـذار در ایجـاد موسـیقی شـعر و افـزایش آن، تکـرار اسـت. بـه           

آفرینی را نیز با خود   ر شعر، زیباییکارگیري درست تکرار در شعر عالوه بر ایجاد انسجام د
حروفی   کند؛ از جمله: هم  هاي متفاوتی نمود پیدا می  به همراه دارد. تکرار در شعر به صورت

 صدایی و تکرار واژه.   آرایی)، هم  (واج
آرایـی    بسامد باالي تکرار در اشعار علوي قابل توجه است. از میان انـواع تکـرار، واج  

تـرین شـگردها بـراي ایجـاد موسـیقی        آرایی از مهم  اي دارد. واج  یگاه ویژهدر شعر علوي جا
آفرین در حوزة موسیقی درونی اسـت. سـه شـاعر مـورد       شعر در میان اجزا و عناصر موسیقی

اي   آرایی تمایل ویژه  ساختن شعر خود و افزایش تأثیر موسیقایی آن به واج  نظر براي آهنگین
ع این نوع تکرارها در شـعر علـوي بیـانگر آشـنایی و اشـراف شـاعران       اند. کاربرد وسی  داشته
با تأمـل در   بویژهها و نظام صوتی است؛   ها و مصوت  سرا بر زیبایی پنهان تکرار صامت  علوي

تـوان هنرمنـدي ایـن      آرایی در تناسب با ساحت معنایی قرار گرفتـه، بهتـر مـی     ابیاتی که واج
 شاعران را دریافت؛ مانند:

 ا همــه مسـت غــدیر خـم دســتت هســتیم  مـ 
  

انـدازه اسـت    مستی از دست تو یک مستی بـی   
)47: 1394(علوي،   

م، «هـاي    گیري از عواملی متعدد همچون: تکـرار واج   در این بیت، احمد علوي با بهره
، تکرار کلمات دست و مست، استفاده از جنـاس و تلمـیح، همـراه سـاختن قافیـه بـا       »س، ت

واژگانی با حروف مشترك متعـدد در موضـع قافیـه و بـه کـارگیري وزن      ردیف، قراردادن 
 خیزابی ابعاد مختلف موسیقی شعر خود را قوت بخشیده است.

ــیرین    ــد ش ــی ش ــام عل ــۀ ن ــزم از زمزم  زم
  

گـر شـد شـب مـیالد علـی       ناودان زمزمـه   
)61: 1393(غفورزاده،   

اس اشـتقاق، اسـتفاده از   ، بـه کـارگیري جنـ   »ز، م، ش«هاي   غفورزاده نیز با تکرار واج
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آوایـی بیشـتري     و وزن خیزابی، هـم » شد شب میالد علی«ردیف طوالنی و مرتبط با موضوع 
 است.  را در شعر خود ایجادکرده

 شد  خواند و سماوات پر از در می  خطبه می
  

شــد  خــالق از خلقــت او غــرق تفــاخر مــی   
)76: 1397(برقعی،   

بـر زیبـایی و موسـیقی درونـی     » آ«و مصـوت بلنـد   » خ، ر، ق«هاي   برقعی با تکرار واج
 است.  شعر خود افزوده

صدایی یا توزیع مصوت در واژگان مصداق دیگر تکرار است. سه شاعر مورد نظر   هم
هـاي کوتـاه و بلنـد موسـیقی درونـی شـعر خـود را دوچنـدان           در مواردي با تکـرار مصـوت  

 اند:  ساخته
 در جــــامِ جــــانِ منتظــــرانِ فــــرج ببــــین

  
 غم ریخته است بر سـر غـم، یـا علـی مـدد     

)119: 1393(غفورزاده،   

در مصراع اول بیت یادشده بـا اسـتفاده از تتـابع اضـافات یعنـی پشـت سـرهم آوردن چنـد         
شـدن بیشـتر کـالم شـده اسـت. همچنـین تکـرار          الیه، این تکرار مصوت ـِ باعـث آهنگـین     مضاف

 نیز بر تأثیر موسیقایی بیت زیر افزوده است:» ز«و » ب«هاي   به همراه تکرار واج» آ«مصوت بلند 
ــا     ــاز بی ــود ب ــاد ش ــم آب ــاز ه ــین ب ــا زم  ت

  
ــا   ــاز بیـ ــد بـ ــه ابـ ــا بـ ــاه ازل تـ  اي بزنگـ

)88: 1397(برقعی،   

سـرا از آن در    تکرار واژه یا عبارت شیوة دیگري از تکـرار اسـت کـه شـاعران علـوي     
انـد. بـا توجـه بـه       بـرده   عر خـود بهـره  صدایی براي آهنگـین سـاختن شـ     حروفی و هم  کنار هم

موضوع و بعد دینی این اشعار هر سه شاعر در بسیاري از اشعار و ابیات خود بـه تکـرار واژة   
 اند؛ مانند:  پرداخته» علی«

 گفتی علی و کُلّ جهان گفت یا علی
  

ــی     ــی عل ــی مرتض ــر عل ــی، امی ــوال عل  م
)24: 1394(علوي،   

نعت التزام نزدیک ساخته و گـویی شـاعر خـود را بـه     گاهی این تکرارها خود را به ص
غـدیر دیـد   «است؛ قصیدة   ساخته  تکرار یک واژه در ابتدا یا انتهاي هر مصراع یا هر بیت ملزم
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نمونۀ برجستۀ این امر است که شاعر در تمامی ابیات این قصـیده  » که یکصد هزار دل لرزید
و در اکثر مـوارد ایـن تکـرار در ابتـداي ابیـات       کار برده است  یکبار یا بیشتر واژة غدیر را به

 ). 109ـ  111: 1393صورت گرفته است (غفورزاده، 

 . جناس2ـ3ـ2
یکی دیگر از صنایع لفظی پرکاربرد در اشـعار علـوي، جنـاس اسـت کـه از نظـر کـارکرد        

آفـرین نیـز هسـت. بـه آوردن کلمـات        عالوه بـر اینکـه افزاینـدة موسـیقی درونـی اسـت، زیبـایی       
جنس در کالم که در ظاهر به یکدیگر شبیه و در معنی مختلف باشند، جنـاس گوینـد (ر.ك:     هم

 کرد؛ مانند:    توان در این اشعار مشاهده  ). انواع جناس را به وفور می48: 1384همایی، 
ــت      ــتیم رخ ــر بس ــت ب ــه در دنیاس ــی از هرچ ــز عل  ج

  

 
 سال و فال و حال و مال و اصل و نسل و تخـت و بخـت  

)27: 1394 (علوي،  
تخـت و  «هـاي    در بیت یادشده، علوي با استفاده از جناس خط یا مصحف میـان کلمـه  

، »ت، ل، و«هـاي    ، تکـرار واج »سال، فال، حال، مال و...«و جناس الحق میان کلمات » بخت
 است.  موسیقی درونی بیت را پرورانده» آ«به همراه تکرار مصوت بلند 

ــ   ــتین دی ــیض نخس ــیزدهم ف  داردر شــب س
  

 قسمت حجر و حجر شد، شب میالد علـی 
)61: 1393(غفورزاده،   

ـیقی درونـی اسـت کـه بـه         » حجر و حجر«جناس ناقص میان  در ایـن بیـت، ایجادکننـدة موس
 است.  طنین خاصی به بیت بخشیده» شب میالد علی«همراه موسیقی کناري ناشی از ردیف 

 اش از جنـگ غنیمـت باشـد     که انگیـزه   آن
  

ا خبر نیست که طاعـت بـه اطاعـت باشـد    ب  
)29: 1397(برقعی،   

در آغـاز واژة  » ا«مندي از جناس زائد میـان طاعـت و اطاعـت و افـزودن واج       برقعی با بهره
اسـت کـه     طاعت با خالّقیت و به زیبایی به خلق معنا همراه بـا ایجـاد موسـیقی درونـی دسـت زده     

 کند.  می  طب را در درك بهتر پیام یاري یافتن همین واجِ افزون و تأمل در آن مخا
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 . موازنه3ـ3ـ2
هـاي نظـم و     نوعی از سجع متوازن اسـت کـه در قرینـه   «در تعریف موازنه آمده است: 

نثر، از اول تا آخر، کلماتی بیاورند که هرکـدام بـا قرینـۀ خـود در وزن یکـی، و در حـرف       
موازنه در میان صـنایعی لفظـی بـه     ). تأثیر موسیقایی44: 1384(همایی، » روي مختلف باشند

خاطر سجع و آهنگ میان اکثر کلمات، قابل توجه اسـت. بـه کـاربردن ایـن صـنعت، غنـاي       
است. الزم به ذکـر    سرا دور نمانده  دارد. این امر از نظر شاعران علوي  موسیقایی شعر را درپی

ه شـاعر مـورد نظـر    است موازنه از بسامد بسیار کمتري نسبت به تکرار و جنـاس در شـعر سـ   
تـر کـردن شـعر خـود بیشـتر بـه دو صـنعت تکـرار و           ها براي موسیقایی  برخوردار است و آن

 توان مشاهده کرد:  هایی از موازنه را در ابیات زیر می  اند. نمونه  جناس متمایل بوده
 آنچه این طایفه خواندند بگو قرآن نیسـت 

 
 اش بـرده اسـت    دالن را به شـانه   که قوت خسته

 

 

 آنچه بـر نیـزه نشـاندند بگـو قـرآن نیسـت      
)60: 1397(برقعی،   

اش بـرده اسـت    دالن را به خانـه   غمِ شکسته  
)88: 1393(غفورزاده،   

ــود          ــعر خ ــی ش ــایی و گیرای ــراي زیب ــه ب ــر از موازن ــاعر دیگ ــیش از دو ش ــی ب برقع
دو  طور کـه در بیـت نخسـت نمایـان اسـت، سـجع میـان اکثـر کلمـات           است. همان  برده  بهره

است. همچنین بـه کـارگیري     مصراع، باعث ایجاد صنعت موازنه و موسیقی درونی بیت شده
در جایگـاه ردیـف و وزن   » بگو قرآن نیست«حرف مشترك، قراردادن جملۀ  5هایی با   قافیه

 است.  خیزابی بر موسیقی بیت افزوده

 . موسیقی معنوي4ـ2
ینی است که معیار و محور گزینش آفر  اساس موسیقی معنوي مبتنی بر عناصر موسیقی

هاي معنوي که تأثیر موسـیقایی دارنـد،     ها، معناي واژگان است. در موسیقی معنوي آرایه  آن
ها و   گونه که تقارن  همان«نویسد:   کدکنی در این باره می گیرند. شفیعی  مورد بررسی قرار می

آورد، همــین   پدیــد مــی تضــادها و تشــابهات در حــوزة آواهــاي زبــان، موســیقی اصــوات را
ها و تشابهات و تضـادها در حـوزة امـور معنـایی و ذهنـی، موسـیقی معنـوي را سـامان           تقارن
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ها، اشتراکات و تضادهاي معنایی، اساس موسـیقی    ). به عبارتی توازن393: 1391» (بخشد  می
 معنوي است؛ چراکه به واسطۀ عناصر و واژگـان متضـاد یـا متشـابه، نـوعی تـداعی صـورت       

توان به تناسـب    ها می  گردد. از جملۀ این آرایه  بندد که در ساختار موسیقایی نیز دخیل می  می
هـاي معنـوي از ایـن      (مراعات النظیر)، تضاد، طباق، ایهام و... اشاره کرد. هرچند همـۀ آرایـه  

 خاصیت موسیقایی برخوردار نیستند. 
رنگ نیست و صنایع بـدیع معنـوي    رموسیقی معنوي چندان در اشعار علويِ مورد بررسی پ

دهنـدة دوري از تکّلـف و تصـنّع در ایـن        در این اشعار کاربرد چندانی ندارند. البته این امر نشـان 
اشعار است؛ زیرا کارکرد و رسالت مذهبی شعر علوي شاعران این عرصـه را بـر آن داشـته اسـت     

نگـه داشـته و بـه جـاي موسـیقی       تا شعر خود را تا جایی که ممکن است از تکلّـف و تصـنّع دور  
هاي موسیقایی شعر خود را ارتقـا بخشـند. از میـان عناصـر مـرتبط بـا موسـیقی          معنوي، دیگر جنبه

 است.  معنوي، تلمیح، تضاد و تناسب در اشعار علوي بیشتر مورد توجه قرارگرفته

 . تلمیح1ـ4ـ2
اشاره تمام داستان و مثـل  در علم بدیع، اشاره به قصه، شعر و مثل را به شرط اینکه آن 

). در تلمیح با ذکر یک یا چند واژه 56: 1381اند (ر.ك: شمیسا،   را دربرنگیرد، تلمیح نامیده
هـا    شـود کـه یـادآوري آن     اي از معلومات درگیر مـی   اي کوتاه، ذهن انسان با گستره  یا اشاره

وقتـی بتـوان مفهـوم    «را گر نوعی موسیقی معنوي اسـت؛ زیـ    بخش و تداعی   براي انسان لذّت
ــین      ــترش داد، در چن ــلی گس ــبت فاض ــارن و نس ــاظر، تق ــوع تن ــر ن ــوزة ه ــه ح ــیقی را ب موس

» تواننـد از موسـیقی برخـوردار باشـند      هـا نیـز مـی     اندازي امور ذهنـی و تـداعی خـاطره     چشم
 ). 310و 296: 1391کدکنی،  (شفیعی

انـد و از ایـن راه بـر جلـوة       دهاي نشـان دا   سرا به این صنعت التفات ویـژه   شاعران علوي
اند. تلمیح در اشعار علوي بیشترین حضور و بسـامد را دارد و بـه     موسیقایی شعر خود افزوده

 توان بیتی را یافت که در آن این صنعت به چشم نخورد؛ مانند:   ندرت می
 کعبه وقتی که در آغوش خودش یوسف دیـد 

  
 خود زلیخا شد و خود پیـرهن صـبر دریـد   

)10: 1397ی، (برقع  
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هاي یوسف، زلیخـا و    برقعی براي ایجاد موسیقی معنوي در این بیت، با گنجاندن واژه
گیـري از موسـیقی     است. وي همچنین با بهـره   کرده  ریزي  دریدن پیراهن صنعت تلمیح را پایه

ایی ، بر زیب»درید«و » دید«و به کارگیري جناس میان کلمات » د«وسیلۀ تکرار واج   درونی به
 است.  و ارزش موسیقایی شعر خود افزوده

 »علَّم االسـما «تو آدم را فراخواندي به علم 
  

 تــو را در کشــتی نــوح پیمبــر ناخــدا دیــدم
)41: 1393(غفورزاده،   

مایه قراردادن داستان حضرت آدم و فراگیري علـم اسـما و داسـتان      غفورزاده با دست
است در هر مصراع از یـک    آن، به خوبی توانستهطوفان نوح و پیوند میان شعر خود و متن قر

 گیرد.  صنعت تلمیح بهره
 بارها نادعلی خوانـد و تـو را واسـطه کـرد    

  
 حضرت یونس اگر زنده بـه سـاحل برگشـت   

)78: 1394(علوي،   

احمد علوي با استفاده از صنعت تلمیح و اشاره به داستان حضرت یونس و نجات وي 
است بـا خلـق موسـیقی معنـوي در       توانسته (ع)به حضرت علیواسطۀ تمسک   از شکم ماهی به

، را بـه  (ع)بیت یادشده به خوبی معناي مـورد نظـر خـود، اشـاره بـه مقـام واالي امیرالمـؤمنین       
 سازد.  مخاطب منتقل 

 . تناسب (مراعات النظیر)2ـ4ـ2
آن هاي ادبی که شاعران با انتخاب واژگـان متناسـب بـه خلـق       یکی از مؤثّرترین آرایه

جنسی است یا تشابه و یا   پردازند، مراعات النظیر است. تناسب میان واژگان یا به علّت هم  می
هـایی کـه بـا      ). کنـار هـم قرارگـرفتن واژه   70: 1379مالزمت با یکـدیگر (ر.ك: فشـارکی،   

یکدیگر در فرهنگ ادبی همزیستی دیرینه دارند، اگر ذوقی و بـدون تکلّـف باشـد از آنجـا     
کند، منجر به تداعی موسیقایی و انسجام   در ارتباط میان اشیا یا مفاهیم درگیر میکه ذهن را 
 شود.  معنایی می

النظیر نیـز بـراي افـزودن بـر تـأثیر موسـیقایی شـعر خـود           سرا از مراعات  شاعران علوي
گـري آن، ایـن صـنعت را بـا تخیـل        و براي دوچندان ساختن جنبـۀ ادبـی و تـداعی      برده  بهره
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کـوه،  «هـاي    اند؛ مانند بیت زیر که تناسب میان واژه  هاي دیگر همراه کرده  ان و صنعتشاعر
همـراه شـده   » یـاعلی و بـا علـی   «و جناس میان » آسان و سخت«با تضاد میان » دریا و درخت

 است:
 ذکر او را گفته حتی کوه و دریا و درخت

 
 کارزارش تهی از نیـزه و تیـر و سـپر اسـت    

 

 

سان! با علی بودن چـه سـخت  یا علی گفتن چه آ  
)27: 1394(علوي،   

ریزتـر اسـت    بهراسید که این معرکـه خـون    
)34: 1397(برقعی،   

بـه کمـک   » کـارزار و معرکـه  «در کنـار  » نیزه، تیـر، سـپر  «هاي   برقعی با گنجاندن واژه
 است.     ها اقدام به ایجاد موسیقی معنوي کرده  تناسب میان آن

 . تضاد3ـ4ـ2
هاي مهم زبان و پیوندهاي معنایی میان کلمات، تضـاد اسـت. در تضـاد،      یکی از مؤلّفه

هـاي مهـم     رو تضاد یکی از اسـلوب  ها؛ از این  معنايِ واژگان معیار است نه ساختار آوایی آن
هم باعث آشـکار شـدن بهتـر معنـا      ها با  آید؛ زیرا مقابلۀ اضداد و مقایسۀ آن  شمار می  بیانی به

گردد. به کـارگیري کلمـات متبـاین و      کر یکی، آمادة تصور دیگري میشود و ذهن با ذ  می
شـدن پیونـدي مسـتحکم در بافـت      متضاد باعث ایجاد نوعی نظم و تناسب در شعر و پدیدار

شود. عالوه بر این کلمات متضاد، فارغ از ساختشان از نظر آوایی، بـه دلیـل تضـاد      سخن می
 ز هستند.  گر نوعی موسیقی نی  معنایی خود، تداعی

گیري از آرایۀ تضاد، موسیقی کالم را در اشعار خـود ارتقـا     سه شاعر مورد نظر با بهره
شدن آن با دیگر عناصر موسیقایی مانند    اند. گاه آوردن بیش از یک تضاد و آمیخته  بخشیده

 اي خاص بخشیده است:  تکرار به این اشعار جلوه
ــن   ــید از م ــاك بپرس ــد از خ  از ازل از اب

 
 تند که پـیش از عـدم آمـد بـه وجـود     گف

 

 

ــن   ــید از مـ ــالك بپرسـ ــت افـ  آري از خلقـ
).76(همان:   

ــهود  ــب و شــ ــند غیــ ــین مســ  آن صدرنشــ
).252: 1393(غفورزاده،   
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 ذکر او را گفته حتی کوه و دریـا و درخـت  
 

 یا علی گفتن چه آسان! با علی بودن چـه سـخت  
)27: 1394(علوي،   

عـدم و  «، »خـاك و افـالك  «، »ازل و ابـد «ان شـود تضـاد میـ     طور که مالحظه می  همان
تأثیر معنایی و موسیقایی بیت را دو چندان کـرده  » آسان و سخت«و » غیب و شهود«، »وجود

ــاري حاصــل از ردیــف    و » از«، تکــرار »بپرســید از مــن«اســت. از دیگــر ســو، موســیقی کن
وسـیقی معنـایی   آرایی در بیت نخست و به کارگیري مراعات النظیر در بیـت سـوم  بـه م     واج

 کرده و بر زیبایی و تأثیر معنایی بیت افزوده است.  کمک
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  نتیجه
انـد. در دوران معاصـر،     زبان از دیرباز به شعر آیینی توجه فراوانی داشته  شاعران فارسی

پس از انقالب اسالمی، شعر آیینی سیري صـعودي پیـداکرد و از نظـر قالـب و محتـوا       بویژه
هاي شعر آیینی، شعر علوي است که پس از انقـالب    شاخه از زیر دچار دگردیسی شد. یکی

انـد. هرچنـد موسـیقی ایـن اشـعار در        اي به آن داشـته   اسالمی، شاعران رویکرد قابل مالحظه
مایـۀ ایـن اشـعار مـورد توجـه        هـا تـأثیري بسـزا دارد، امـا همـواره محتـوا و درون        رسالت آن
 است.  قرارگرفته

حمیدرضـا برقعـی،    هـاي علـويِ سـید     سـطح موسـیقی در سـروده    چهارپس از بررسی 
شـد ایـن شـاعران در سـطح موسـیقی بیرونـی         محمدجواد غفورزاده و احمد علوي، مشخّص

بیشــتر بــه ســراغ اوزان جویبــاري و شــفّاف آمــده و در اســتفاده از ایــن اوزان بــه مضــمون و 
هاي   هاي کالسیک و بیشتر به وزن  اند. گرایش این شاعران به قالب  محتواي شعر توجه داشته

 اند.  تکلّف بوده، اما از تنوع وزنی غافل نبوده  ساده و بی
نکتۀ قابل تأمل در شعر این شاعران، همسویی و همـاهنگی موسـیقی شـعر بـا محتـوا و      

هاي مرتبط بـا    ها و ردیف  است. در سطح موسیقی کناري استفاده از قافیه   مضامین اشعار بوده
هـا و هـم در انتقـال مفـاهیم بـه        گیـري موسـیقی شـعر آن     وع نقش بسزایی هم در شکلموض

 است.  مخاطب داشته
این شاعران از میان صنایع لفظی، بیش از همه از تکرار، جنـاس و موازنـه بـراي ایجـاد     

النظیـر و تضـاد بـه خلـق موسـیقی معنـوي         گرفتـه و بـا تلمـیح، مراعـات      موسیقی درونی بهره
شاعر مورد نظـر بـا فـراز و فرودهـایی      سهساز در شعر   اند. استفاده از عناصر موسیقی  پرداخته

 است، امـا هـر سـه شـاعر در دو سـطح موسـیقی معنـوي و درونـی یکسـان عمـل            همراه بوده
 اند.  کرده  

دو سطح موسیقی بیرونی و کنـاري در شـعر ایـن شـاعران از قـوت و قـدرت بیشـتري        
رونق اسـت. ایـن     عنوي در شعر هر سه شاعر بسیار کمرنگ و بیبرخوردار است و موسیقی م
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هـا بـراي     امر در پرهیز شاعران مورد نظر از تکلّف و تصنّع در کـالم و تـالش حـداکثري آن   
تـوان گفـت در اشـعار علـوي، موسـیقی        دارد. به طور کلّـی مـی    انتقال هرچه بیشتر معنا ریشه

هـا نقشـی     دهـی موسـیقی شـعر آن     اشعار در جهتتحت تأثیر محتوا قرار دارد و مضمون این 
   است.  بسزا داشته
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 منابع و مآخذ
ــوعلیابــن ــد محیــی العمــدهم). 1981حســن.(رشــیق قیروانــی، اب الــدین . تحقیــق و تصــحیح محم

 عبدالحمید. چاپ پنجم. بیروت: دارالجیل.
 . تهران: فصل پنجم.تحیر). 1397برقعی، سید حمیدرضا.(

 .18ـ  35. صص: 8. شمارة نشر دانش». پرداختن به قافیه باختن). «1360حمد.(م  شناس، علی  حق
 . تهران: قطره.2. جلدمروري بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران). 1377حقوقی، محمد.(

 . 251-263. صص: 5. دوره هجدهم. شمارة مجلّۀ سخن». زبان شعر). «1347خانلري، پرویز. (

 . تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.ر سیاسی در دورة پهلوي دومشع). 1381درستی، احمد.(

 . چاپ دوم. تهران: آگاه.صورخیال در شعر فارسی). 1379کدکنی، محمدرضا.(شفیعی

 . چاپ سیزدهم. تهران: آگاه.موسیقی شعر). 1391ـــــــــــــــــــــــــــــــ .(

 پ چهاردهم. تهران: فردوس.. چانگاهی تازه به بدیع).  1381شمیسا، سیروس.(

 . تهران: جمهوري. ها  علوي). 1394علوي، احمد.(

نشـریۀ  ». شـناختی همـاهنگی در شـعر معاصـر      هـاي زیبـایی    جنبـه ). «1388پـور، محمدرضـا.(    عمران
. 25. شـمارة  22. دورة جدیـد. پیـاپی   دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بـاهنر 

 .159-187صص: 
 . تهران: جمهوري.خورشید کعبه). 1393(شفق)، محمدجواد.( غفورزاده

 . چاپ سوم. تهران: امیرکبیر.  2. جلددربارة ادبیات و نقد ادبی). 1378فرشیدورد، خسرو.(

 . تهران: سمت.نقد بدیع). 1379فشارکی، محمد.(

 . تهران: سمت.آهنگ شعر فارسی). 1378فضیلت، محمود.(

نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع، تخیل و احساسـات  «). 1384منش، پرند.(  فیاض
 . 163-186.  صص: 4. سال سوم. شمارة پژوهش زبان و ادبیات فارسی». شاعرانه

 . چاپ ششم. تهران: قطره. عروض فارسی). 1382ماهیار، عباس.(

شـهریور.   4شـنبه   .2241. شـمارة  روزنامۀ وطن امروزوگو.   ). گفت1396مجاهدي، محمدعلی.(
 .12 فحهص
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. تهـران: مجتمـع   شعر آیینی و تأثیر انقالب اسـالمی بـر آن  ). 1388محدثی خراسانی، زهرا.(
 فرهنگی عاشورا. 

 . تهران: مهناز. نامۀ هنر شاعري  واژه). 1376میرصادقی، میمنت.(

 ن: هما. . چاپ بیست و سوم. تهرافنون بالغت و صناعات ادبی). 1384الدین.(  همایی، جالل

 . تهران: دوستان. شناسی  بدیع از دیدگاه زیبایی). 1374وحیدیان کامیار، تقی.(

 تهران: علمی.  . چاپ سوم.چشمۀ روشن). 1370یوسفی، غالمحسین.(

 . تهران: یزدان. کاغذ زر ).1363ــــــــــــــــــــــ .(
Priminger, alex and other’s. (1976). prinncton Enceclopedia of poetry and poetics. 
prinston university press. 
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