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دكتر علي محمدي و ماندانا كمرخاني              
  

  1393،   بهار 27  شمارة    

  مقدمه - 1
عي زبان است كـه هـم بـراي    صدامعنايي، برزخ ميان صدا و معنا و از وجوه ملموس و طبي

مـالك شـاعر در ايـن     .بينـد  اي را تدارك مـي  مقاصد ثانويه خالق آن و هم براي خواننده،
مسـتقيم  و يـا بيـان غير   بخشي به ذهنيات نامفهوم براي عموم تواند عينيتگيري مي بهره

شـعر  . انـد ثر شـده سود و غيرمـؤ  كه بر اثر تكرار، دهانمضامين روشن و در دسترس باشد 
ناخودآگاه و شور قلم شاعر اسـت، تـا    ةسيطر در تنها جريان شعري است كه تماماً 1گفتار
. دهـد شدگي شعر سوق مي گويي و درهمكه نمود آن مخاطب را به احساس پراكنده جايي

گونه پردازش لفظ و معنـا نيسـت؛ بلكـه شـعر گفتـار بـا        شاعر در اين جريان در قيد هيچ
  . دارد يدگرگونو  حال زايايي است و مدام تحولتحول زبان گفتار پيوسته در 

 ةپا زدن به نظـام مرسـوم شـعري و عوامـل محدودكننـد      شعر گفتاري معاصر با پشت
گريـزي در شـعر    سازي معنـا را بـا قاعـده    لفظ و جريان ةوقف كوشد تا حركت بي مي ،شعر

نبعـث از زبـان   عناصري كه م -  زبان را براي اين هدف به كارگيرد ةبيافريند و عناصر زند
و با حياتمنـد كـردن واژگـان، تعبيرهـا و مفـاهيم فاقـد ارزش        - گوهاي مردمي استتگف

   .به زبان تنوع ببخشد ،شعري
بـه   - اسـت  هـا  كه صدامعنايي يكـي از آن ويژگـي   - هاي آن  شعر گفتار و مؤلفه ةسابق

كـه  حقيقت با پذيرش اين  )237: 1378(  كه صالحي گردد؛ چنانميپيدايي زبان و شعر باز
هـاي ضـخيم زبـان    هـا در پـس اليـه   وجودي ديرينه و ذاتي داشته و سـال  ...زبان گفتار«
تاريخ شعر  ةبه زبان گفتار كه قدمتي به انداز ،»است اعرانه و فخيم گذشته پنهان زيستهش

بـه عنـوان    گفتار شدن جريان  يافتن و برجسته  است؛ ولي رسميت فارسي دارد، اشاره كرده
كـه   گـردد؛ چنـان  بـه شـعر معاصـر بـازمي     ،آن هايبا توجه به بسامد مؤلفهي يك نوع ادب

، سهراب سپهري، فروغ )هاپريا، رازها، شبانه در قطعاتي مانند( شاعراني چون احمد شاملو
هي و حسـين  لفرخزاد، سيدعلي صالحي، محمدعلي بهمني، حسين منزوي، فرامرز اسـدال 

و مهـدي اخـوان ثالـث در     ،لغات و تعبيرات عاميانـه قنواتي به موازات كاربرد زبان گفتار، 
سـازي موافـق بـا نـرم زبـان گفتـار و ورود بعضـي كلمـات         هنجارگريزي نحوي، تركيـب 

جملـه  از ،...و »جـان  گـرك «، »پاييزجـان «، »پسـرجان «، »جـان  بچـه «بازاري چون  كوچه
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كننـد  ت مـي هاي زبان گفتار را در شعر خود تقويآيند و رگه شاعران گفتاري به شمار مي
هاي آن را  و مؤلفه شعر گفتار صالحيسيدعلي و  فروغ فرخزاداما . )479: 1377غالمرضـايي،  (

فرهنـگ   ؛البته اين جريان ريشه در فرهنگ ملي و بومي جامعه دارد. اند رسميت بخشيده
  .آن مناسب است ةو اجتماعي كه در ناخوداگاه شاعر ريشه دارد و زبان گفتار براي ارائ

گير در الاليي، متل،  رگفتار در فرهنگ شفاهي و ادب عاميانه با نمودي چشمبستر شع
اعتقـادات عاميانـه گسـترده     هاي مردمي، باورها وهاي عاميانه، معما، لغز، دوبيتيحكايت

كنـد و  اي ديگـر بـازآفريني مـي   سازي هنري به گونـه آن را با برجسته است كه شاعر شده
 .دهـد شتر باور احساس را بـه مخاطـب هديـه مـي    سهولت، صميميت، صوت، حركت و بي

برآن، شعرگفتار مقـدمات حضـور خـود را در ادبيـات صـوفيانه در سـطح واژگـان و         عالوه
المثل، گفتگو، كنايه و تمثيل كـه مسـبوق   ريزي كرده و با ضرب ساحت باور و پيكره، پايه

نـوان حـد فاصـل    ع به ديگر اينكه شعر گفتار ةنكت .است به فرهنگ است، معرف خود شده
كـه   ايـن . است جايگاه خود را در ادبيات تثبيت كنـد  توانسته ،صوت محض و مفهوم صرف

شمارند، بخشي از اين ادعـا   شاعران سنتي متمايز مي ةبرخي شاعران گاهي خود را از زمر
چـرا مـن   و  هـا  خطاب به پروانهدر كتاب . گردد شعري بازمي ةبه فهم و كاربرد همين گون

گرايـد يـا   آيا شعر نـاب بـه موسـيقي مـي    : است ، پرسشي مطرح شدهنيستم شاعر نيمايي
گريـزي زبـان و    چـارچوب «: دهـد  معناگرا است؟ براهني به اين پرسش چنين پاسـخ مـي  

هـاي  ديگر قـرين نمـوده و شاخصـه   ا، نوا و معني را بـا همـ  تبعيت از ناخودآگاه شاعر، صد
شـاعر  ). 61: 1374براهني، (» است كردهصوتي و معنايي زبان را در اين جريان شعري فراهم 

آوا،  حروف، صدامعنايي، خروش واژگان، اتباع مهمل، نـام  ةبراي ايجاد صوت و ريتم به نغم
آورد كـه  جملـه روي مـي   و  گويي، الهام از عواطف آني و زودگذر، تكرار واج، كلمه پراكنده

آوا  بنابراين نـام  كنند؛ مي نزديك فاقد معنا هستند و صداي  شعر را به جريان گفتار بيشتر 
آوا از مقـدمات صـدامعنايي    نسبت نام به صداي شعري هستند و از عوامل ايجاد و صدامعنا

عنوان ساختي موجز با دو عنصر  تركيب صدامعنايي به نتيجه در زبان شعر گفتار،در .است
شـود   يو در ميان اين دو عنصر سه مسير ارتباطي پيموده مـ  است صدا و معنا تعبيه شده

شـود؛ يعنـي كاركردهـاي صـدامعنايي عبـارت       هاي صدامعنايي گفته مي كه به آنها كنش
يعنـي پيمـودن مسـيري از صـدا بـه       ،انجامد صدايي كه به دريافت معنا مي ،يكم: است از
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معنـا در خـود    ،شـود؛ دوم  معنا كه مفهوم اصطالح صدامعنايي در اين نـوع دريافـت مـي   
انجامـد؛ يعنـي مسـير معنـا كـه مفهـوم        اعي صـدا مـي  صدامعنايي تقويت شده و بـه تـد  

صدامعنايي به معناي واقعـي   ،در اين نوع .شود صدامعنايي است در انتقال صدا پيموده مي
عنصر صدا در صـدامعنايي بـه تحليـل و تقويـت صـدا منجـر        ،شود؛ سوم خود تعريف مي

آوا خلـق   نـام  ست،در اين ساخت از صدامعنا كه صدا از قوت بيشتري برخوردار ا .شود مي
  . گيرد صدامعنايي قرار مي ةمجموعشود كه در زير مي

بلكـه وقتـي در محـور     ،گيرد ساختار آن مورد اعتنا قرار نمي ةصدامعنايي تنها با تجزي
 زنـد  اي را براي مفهوم شعر رقم مي ثانويه يابد، مقاصد در بطن شعر حضور مي نشيني وهم
ازجملـه بيـان    :كنـد  ف معنايي متعددي را دريافت ميخواننده از اين تركيب زباني اهدا و

پـس صـدامعنايي بـا    . . ..، ابهام معنـايي، اختفـاي معنـا و   قراري احوال انساني تابي و بي بي
  .شود معاني مي ةتمركز بر معنا وارد حوز
 معرفـي  تواند يك آذين شـعري بـه شـمار آيـد و     كه چگونه مياين براي صدامعنايي و
كه  چنان ،جانبه صورت نگرفته عاد آن، تاكنون تعريف و تحقيقي همهجريان شعرگفتار و اب

است  گيري به دست داده نشده تاكنون مشخصات چشم براي شعر گفتار«: است گفته شده
ا به دليـل  ام ،قل باشدكننده و منطقي بر يك جريان شعري جدي و مست كه داللتي اقناع

هـايي  هي و پسانيمايي، بيشترين ويژگيتقدم تاريخي جريان شعرگفتار بر شعر علي باباچا
 »باشـد  مـي  هاي جريان شـعري گفتـار  شمارند، از ويژگيرا كه براي شعر پسانيمايي برمي

مدرنيسـتي و   طرح مستقيم موضوعات پسـت « هااين ويژگي ةاز جمل .)491: 1389شـيري،  (
يرعروضـي،  ا غي، استفاده از عبارات آهنگين امهاي شعرهاي ادبي در درون عبارتتئوري

شـباني و كشـاورزي، كاربسـت خصوصـيت و      ةدوري از زبان و بيان تصاوير رمانتيك دور
طلبـي  روزه، چندمعنايي و شورش عليه راحـت روايي داستاني، تغذيه از زبان هرسير   خط
  .)1201: 1380باباچاهي، ( است »زبان

آن در شعر  ةاين پژوهش ضمن بررسي معنايي موضوع، انواع صدامعنايي، مقاصد ثانوي
اي كيفيت نضج آن در بستر زبان گفتار، تعريف صدا و حركت شعري را بـه شـيوه   و گفتار

هـاي  تـا برخـي پرسـش   اسـت   كوشـيده  و توصيفي و تحليلي با بياني انتقادي نشـان داده 
صدامعنايي و ارتبـاط ميـان    ةمحوري صدامعنايي را در شعر گفتار پاسخ دهد كه به گستر

  :تر داردگاهي عميقصدا و معنا در آن ن
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  تعريف صدا و حركت شعري چيست؟ - 
  اي دارد؟صدامعنايي با صدا و حركت شعري چه رابطه - 
  شود؟صدامعنايي براي چه مقاصدي ابزار هنرآفريني شاعر گفتار مي - 
  شود؟هاي صدامعنايي در شعر گفتار، براساس صدا و معنا چگونه تحليل ميكنش - 

ن يك واحد زباني در بافت زبان شعري يا يك منبع صـوتي  عنوا صدامعنايي تاكنون به
بررسي  ،كه حاصل معناست و يا صوتي فاقد معنا كه خاستگاهي متعارف در طبيعت دارد

بر ساختار ظاهري مرسوم در  شرط كه از دو واژه فراهم آيد و مبتني  بدان؛ البته است نشده
صـداي   .عر معاصـر نيـاميزد  با صداي شـعري موجـود در شـ    دستور سنتي و بديع باشد و

منظـور از صـداي شـعري همـان      .ندا نايي، البته با يكديگر متفاوتآوا و صدامع شعري، نام
هاي ممتد در شعر شاعران بزرگ و كالسـيك مـا چـون مولـوي و شـاعراني معاصـر        ريتم

همچون ايراني و صالحي است كه از چند صامت و مصوت تركيب شده و به شكلي متنوع 
هـاي شعرسـاز،    كنون در ميان اصطالحات انواع ادبـي و مـاده  شوند و تا كرار ميت نواخته و

صـدامعنايي   ةتـوان مقدمـ   آوا را مـي  نـام . است شده براي آن وضع نگرديده عنواني شناخته
. عهـده دارد   كه رسـالت صـوت را بـا حفـظ قواعـد صـدامعنايي بـه        از آن جهت پنداشت،

آواهـا از آنجاكـه بـه اجـزاي       نـام «است؛ امـا  اسم مركب صدامعنايي چون داراي معناست، 
  ).122: 1383نيكوبخت، ( »آيند معنادار قابل تجزيه نيستند، اسم ساده به حساب مي

اصـطالحي اسـت كـه     صداي شعري كه در جريان شعر معاصر مطرح و موجود است،
 تعبـار » صـداي شـعري  «هـاي  ترين ويژگي مهم. آوا دارد تفاوتي بنيادين با صدامعنا و نام

  :از است
  ؛سطح جمله يافتن در نمود - 
   ؛حروف و تكرار واج و واژه ةچون نغم هايي شدن و آميختن با آذين  متمايل - 
نشيني جملـه حاصـل   ؛ چون موسيقي با نواختي ممتد در محور همداشتنموسيقي  - 
   ؛آوا كه از پيش و پس خود منفصل است فقط تركيب صدامعنايي يا نامشود، نه مي

   ؛معنا يا نداشتن معنايي مورد انتظار فقدان - 
   ؛ايجاد اعجاب و هنجارگريزي - 
  .نداشتن مصداق عيني در ساحت زبان و جهان عيني - 
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عنـوان   ابداع مفاهيم و تفسير واژگان مبهم، مصداق بارز صداي شـعري اسـت كـه بـه    
   :شود هاي درخشانش در اشعار هوشنگ ايراني ديده مي مثال، نمونه

 /هايي يي يا يـا  /سايه برجهد /ها درندرشته /از هوار او / ها دخمه بسته /سر فراكشد/ اي سوز سايه
  ).85: 1379ايراني، ( »هاه /ني دا دا دا اااا/ هايي يي يا يا

  
  پيشينة تحقيق - 2

. خاستگاه شعر گفتاري در اعصار نخستين حيات انساني و زبان گفتاري بشـر ريشـه دارد  
تـوان در   روشن ايـن جريـان را حتـي مـي     سايه«: گويدميدر اين زمينه سيدعلي صالحي 

اما پيدايش صدامعنايي در متن ادبـي،  . )132: 1382صالحي، ( »جستجو كرد اوستا هاي گات
هـاي  در كتـاب  ،با عنوان يك كاربرد شعري با داشتن معيارهاي هنري و كنشگر معنـايي 

ارتبـاطي كـه    تحليل صوت و با. استشناسي و بديع تحليل شده دستور زبان فارسي، زبان
 هاي ايـن سـاخت را در   رگه ةتوان پيشين معنا در صدامعنايي جريان دارد، مي و ميان صدا

ميردامـاد و   ،كراتيلـوس  ةويـژه افالطـون در رسـال    بـه  ،اسـالمي  آثار انديشمندان يوناني و
 بـن احمـد   عالوه سيبويه، خليـل  به .جستجو كرد العلما قصصبن سلمان تنكابني در محمد

بن سلمان صميري، ابوعلي سينا و شاگردانش بر اين باور بودند كه صـداي  فراهيدي، عباد
تداعي و صوت خـود، سـيري بـه     ةاين ساخت به واسط يك لفظ حامي معناي آن است و

عامـل پيـدايي    هـا را  يرداماد و افالطون صوت آواكه قدما همچون م سوي معنا دارد؛ چنان
گفتنـد سـاختار صـوتي و واجـي هـر واژه،       دانستند و مـي زبان و خالق كالم را اصوات مي

اساس اصوات حاصل از   كند كه مختص به اصوات آن لفظ است؛ براين معنايي را خلق مي
ـ (الفاظ راهنمـاي مفهـوم آنهاسـت     بن سـليمان  گوينـد عبـاد  «. )120: 1383نيكوبخـت،   .كن

م اسـت كـه اگـر    معنا چندان مسـل  طبيعي اصوات لفظ و ةصميري عقيده داشت كه رابط
 شـفيعي ( »مـرجح شـويم  قائل بـه تـرجيح بال   وضع الفاظ در بخواهيم منكر آن شويم، بايد

شناسـي  زبـان  مباحثي در فقه اللغـه و «در  )1367(رمضان عبدالتواب  ).315: 1373 كدكني، 
دسـتور  همچنـين   .است آوا و تقابل آن را با مبحث مترادفات بررسي كرده تأثير نام» عربي

تنهـا   ،»آوا نـام «يـا  » صـوت «ذيل مبحث  ،)1385( اثر احمدي گيوي و انوري سيزبان فار
. اسـت  ساختار زباني آن را توضـيح داده  ةمنبع اصوات طبيعي، چگونگي ايجاد صدا و قاعد

هـايي از   آوا، مثـال م پـرداختن بـه نـا    جـاي  اما به ،آورده شده »آوا نام«در اين كتاب عنوان 
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 ،)54: ب1381( نگـاهي تـازه بـه بـديع    وس شميسـا در  سـير  .اسـت  شـده صدامعنايي ذكـر  
صدايي تقسيم كـرده و تفـاوت ميـان ايـن دو را      حروفي و هم صدامعنايي را به دو نوع هم

مقـدم  . دانـد حروفي را واج مـي  صدايي را حركات و هم هم ةاو عنصر مميز. است بيان كرده
شناسـي حـروف    مبحث روان ،)31: 1345( »شعر و هنر«پرويز ناتل خانلري در  ،بر اين نظر

او بر اين باور بود كـه يـك دسـته از حـروف،     . عنوان نوعي از عوامل صدا برگزيده بود را به
نيـز  وحيديان كاميار . كنندآلود خلق مي اي ديگر صدايي حزندسته و ،صدا و فضايي شاد

انـواع  بندي و تفكيـك   نويسي و دسته تنها به فهرست ،)1375( آوايي فارسي فرهنگ نامدر 
  .پردازد مي  آوا و اصوات نام

از علـي   )1380( هـاي منفـرد   گـزاره ، ذكـر  خـورِ ترين اثـر در  شعر گفتار مهم ةدر زمين
 ،»اي بـر شـعر گفتـار    مقدمه«هاي  با عنوان در سه فصل  در سه مجلد وكه  باباچاهي است

ن بـه ايـ   »غيرمتعـارف  و  شـعرگفتاري متعـارف  « و» هاي گفتاري در شعر جـوان  گرايش«
هـاي نـوآوري در شـعر     گونـه « لي نيز در كتـاب  البته كاووس حسن .است موضوع پرداخته

فنـون   ساختار بيروني، فرم و ةدر حوز به اشكال مختلفي كه شعر معاصر ،)1383( »معاصر
  . است بالغي، شكل و فرم نوآوري كرده، اشاراتي به مبحث مورد نظر ما داشته

و تحول شعر معاصـر بـه شـمار      هاي نوآوري از گونهعد زبان و ساختار شعر گفتار در ب
از  ؛اسـت  حول اين عنـوان جسـتارهايي پرداختـه شـده     گذشته، ةدر طول سه ده .آيد مي

بيـان قـدمتي    باكه  )1389( قهرمان شيري ةنوشت ،»شعر گفتار و پسانيمايي«مقالة  :جمله
هـاي آن   ايي و تفـاوت پاي شعر سنتي براي شعر گفتار، به تعريف شعر گفتار و پسانيم هم

بررسي عناصر غيرزباني در شـعر  « ةمقال ؛است هاي هركدام پرداخته شده دو و ذكر ويژگي
بـا تعريـف عناصـر     كـه در آن ) 1390(اهللا طاهري  قدرتبيگي و ساناز رحيم ةنوشت ،»گفتار

ايـن جريـان شـعري     ةزباني و غيرزباني گفتار، به برشمردن عناصر غيرزباني كـه در سـاي  
اي شعر  هاي حاشيه جريان« ي با نامديگر ةنوشت ؛ واست اند، توجه شده هنري يافته حيات
، سـاز بعـد از نيمـا    شعراي جريـان  كه وي در آن )1383(از طيبه طاووسي آراني  ،»معاصر

 )شـعرحجم ( يـايي ؤيداهللا ر ،)موج نو( احمدرضا احمدي ،)بنفش( هوشنگ ايراني تندركيا،
هايي از شعر هر كدام از شاعران آورده  برد و نمونه نام ميا ر) شعر ناب( سيدعلي صالحي و

  .پردازد مي هاي هر جريان شعري و به ويژگي
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 صدامعنايي - 3

كتـب بـديعي و دسـتوري بررسـي      ةصدامعنايي اصطالحي ادبي است كه تاكنون در حوز
  آوا نـام  حروفـي و  هاي گونـاگون صـدامعنايي و تفـاوت آن بـا هـم      با دريافت سويه .شد مي
اهـل ادب، ايـن نمـود     .بر بديع معنوي به معاني نيز نسـبت داد  آن را عالوه ةتوان حوز مي

اسـم   يكـي دانسـته و   ،اسـت  هنري برگرفته از طبيعت را با مفاهيم گوناگوني كـه داشـته  
  .اند آهنگ را صدامعنايي ناميده آوا و حرف صوت، طنين، نام

دانند و بر اين باورنـد كـه منشـأ زبـان      پردازان اصوات را منشأ زبان مي برخي از نظريه
گـذاري  كـه نـام   1آوايـي نـام  ةنظري« :اوليه تقليدي از صداهاي طبيعي محيط اطراف است

داند، همانند فاخته كه آن ها را ناشي از صداهاي مسموع از آنها ميبعضي از اشيا و پديده
 »دانـد اصوات عاطفي مي زبان را أكه منش 2اصوات عاطفي ةاند، يا نظريرا كوكو نيز ناميده

صوت خاص انسان يا حيوان، صوت : صداهايي از قبيل«اين تعريف . )117: 1383 نيكوبخت،(
جرينگ،  جرينگ: خواندن يا راندن حيوانات و صوت به هم خوردن چيزي به چيزي، مانند

 انـوري و (» كنـد  شود و تفسير مي را نيز شامل مي... خش و بع، خش كيش، غارغار، بع كيش
اسـت  كو كـم  گونه كـه هسـتند، بـي   صداها در اين تعريف همان. )102: 1385احمدي گيـوي،  
آن  ةبه تفسير كاربرد و كنش و واكنش آن در حريم شعر و اهداف ثانويـ اند و  معرفي شده

هاي صدور مالك اين تعريف، تنها حوزه. است كه ايجاد معنا و عاطفه باشد، پرداخته نشده
هـايي كـه بـه    بر واژه شناسان عالوه زبان. دهد صدا را توضيح مي ةصوت است كه تنها پيكر
توان به نوعي بين لفـظ و معنـاي آنهـا    هايي را كه ميواژه«شود، تقليد صداها ساخته مي
  .)1: 1375،  وحيديان كاميار( »اندآواها محسوب كرده نام جزء ،داللتي ذاتي اثبات كرد

  
  )حروفي هم +صدامعنايي(آهنگ  حرف - 4
پيـايي آنهـا    كند كه ذهن مخاطب از تكرارگاه هنرمند در جمله حروفي را استخدام مي«

آن معنا يـا منبـع يـادي كـرده      آنكه مستقيم از شود، بيبه فضا، معنا و منبع رهنمون مي
  4.صدامعنايي 3،حروفي هم :آهنگ دو نوع است حرف. باشد

                                                 
1. Bow–Bow–Theory 
2. Exclamation Theory 
3. Alliteration 
4. onomatopoeia 
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تـوالي پيـاپي   في حاصـل  حرو صدامعنايي، حاصل توالي پياپي چند مصوت است و هم
 »واقع تفاوت ذاتي و جوهري ندارند و تمايزشان در مخرج صداستاين دو در .چند صامت

، نخسـت  :ماحصل اين تعريف از طنين با نقايص آن چنين اسـت . )144- 16 :1380محبتي، (
 ةديگرنـد؛ نغمـ   متفاوت و در عين حال مرتبط بـا هـم   ةحروف دو آراي ةمعنايي و نغم صدا

كرمـي،   از نقـل بـه مضـمون   ( انجامـد  دار به ايجاد صدا و معنا مـي  هاي زنگفراز واجحروف با 
آواي  گيـرد؛ البتـه نـام   صدامعنايي قرار مي ةمجموعحروفي در زير بنابراين هم ).103: 1362

صـدامعنايي   ةمجموعـ در زير ،صدا و مختوم به صداست محصول دستوري نيز چون صرفاً
بلكـه هرآنچـه بـه     ،صـداها نيسـت   دامعنايي در مخـرج حروفي و ص وت همتفا ،دوم .است

آورد، صـدامعنايي اسـت   شود و صوت را برمـي برافراشتن صدا و خروش در شعر منجر مي
آيد و تنها تفاوتي كه مخرج صدا ميان  حروف نيز از عوامل ايجاد آن به شمار مي ةكه نغم
يفيـت صـوت، تنـدي و    آورد، تفـاوت در ك به وجود مي) حروفي و صدامعنايي هم(اين دو 

وت و صـدا هسـتند، ترديـدي    كه مجموعاً موجـب صـ   كندي يا فراز و فرود است و در اين
ود كنـد و خمـ   »او«تند و زير و مصوت  »ز« صداي حاصل از صامت مثال عنوان به. نيست
حاصـل از   ةگمان بر اين است كه در ايـن تعريـف، نغمـ   ، مسو ).همان: نقل به مضمون(است 

پيمايد و آن سير حروف و خروش اصوات بـراي رسـيدن بـه    مسير را ميحروف تنها يك 
كـه  بنابراين مالك ديگر در شناخت صـدامعنايي  . فضا، معنا، منبع و سيري معكوس است

است، عبارت از سـير فضـا، معنـا و منبـع بـه سـوي اصـوات در         تاكنون به آن اشاره نشده
سرازير شدن آبشـارها،  «و  »خزخز ،دپيرمر ةسين ةريزش مخروب« مانند ؛صدامعنايي است

  ). 152: 1389كمرخاني، (» شرشر
ها در يك واژه با معـاني و مفـاهيم   شناسان بين كاربرد حروف و مصوت اي از زبانعده

ها هستند كـه  برخي معتقدند كه گروهي از واژه .اند آن واژه، ارتباطي ذاتي و طبيعي ديده
تا  ،زمان پيش آمدهكه هم شنيداري ديداري و ةرابط آواي آنها از طريق فرايندي مبهم و«

نـام آن را   زمان بـا تصـوير رخ داده،  حدودي تداعيگر معني آنهاست؛ يعني صدايي كه هم
ها بسياري از كلمات كه با حـرف  اي از زبان در پارهمثالً . )8: 1377يـول،  ( »است دربر داشته

چيـزي را در خـود   «و » پوشـش چيـزي قرارگـرفتن   «بـر معنـي    ،دنشـو شروع مي» ك«
كـاله، كابشـن،   « هايي مانند كه در زبان انگليسي واژه د؛ چناننكنداللت مي» كردن پنهان

  ).125: 1383 نيكوبخت،( »...كالسور، كيوسك، كيش، كليسا، كنشت و
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  صدامعنايي در جريان شعر گفتار - 5
ضـروري   ار، صـدا و حركـت  هاي گفتـ پيش از ورود به پژوهش، توصيفي اجمالي از مقوله

آيد، خـود زبـان گفتـار نيـز در      كه صدامعنايي در جريان شعر گفتار پديد ميجااز آن. است
زمـاني،  زبان گفتار به عنوان زباني زنـده و ايـن   .گيرد اين پژوهش در كانون توجه قرار مي

تـرين مقصـود آن ارتبـاط بـا اسـتفاده از       پيراية مردم زمانه است كه مهـم زبان ساده و بي
يـابي بـه تعريفـي    بـراي دسـت  . هاي گوناگون زبان گفتار اسـت  متفاوت و قابليتابزارهاي 

ي جريـان شـعر گفتـار    هاي اصـل كننده از صدامعنايي در شعر گفتار، بايد به ويژگي راضي
واقع بستر ي و ماهيت اصلي شعرگفتار كه درهاي كليد ابتدا مشخصه ،رو ايناز . اشاره كرد

  : شودمي برشمرده ،آمدن اين جريان شعري است  فراهم
تلفظي خـاص كـه بـه     ةلفظ شكسته با پيكر. كار داردزبان گفتار با الفاظ شكسته سرو

عنـوان مثـال    به. دهد اي مربوط است، در زبان گفتار خود را نشان مي محاوره جهان گفتار
جـاي   بـه  »گفـتن «، »آسـمان «جاي  به »آسمون«، »نان«جاي  به »نون« در زبان محاوره،

نمود اين ويژگي در شـعر گفتـار، نـوعي واكـنش دربرابـر      . شود استعمال مي... و »گفتند«
فخر و جداسري و تكلـف  ة ديكتاتوري و استبداد زبان شعر بر سرنوشت شعر بود كه زائد«

   . )243: 1378صالحي، (» خصوصيات ذاتي شعر كرده بود زدگي را جزء و كتابت
هـاي   شـدگي مقولـه   گويي و درهـم  ي، مبهمگوي هاي زبان گفتار، پراكنده از ديگر ويژگي

شعر به علت ورود عواطف آنـي و زودگـذر   . يابد منطقي زبان است كه به جهان شعر راه مي
شعرهاي حسـين پنـاهي، سـيدعلي    . گردد هاي مي اي براي بروز چنين ويژگي شاعر، زمينه

. است هبود يهاي گلسرخي، محل چنين حادثهصالحي، برخي قطعات فروغ فرخزاد و خسرو 
 ...بيـا  / ؟...چه شنيدي از اين مگر به حكايـت «: تواند روشنگر مدعا باشدذكر يك نمونه مي

  ).617: 1387صالحي، (» ...!تا نه بخواهد او /از ماندن ما به سايه و /هاي كي به هي
در شـعر  » هاتانـه «در شعر نيما، » شماله« همچنين واژگان و تعبيرهاي گويشي، مانند

لچـك و چلـوار   «و  در شعر مهـدي اخـوان ثالـث   » ...ادام، تلنگر، ماسيدن وكل ب«صالحي، 
  :هاي ورود زبان گفتار و محاوره به جهان شعر است در شعر منوچهر آتشي، نمونه» ...سپيد

اخـوان ثالـث،   ( ل بـادام گـ هايمان را چون  اندازيم زورقمي /دريا ةگون و ما بر بيكران سبز و مخمل ...
: 1390نيمايوشـيج،  (هايي از زنان  با تن /است جدار راه چيده شده /گذرد دهله ميزير شما ؛)51: 1335

83.(  
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وقتـي ايـن   . ت، سـادگي و روانـي زبـان اسـت    هاي زبان گفتار، صميمي يگر ويژگياز د
صميميت و سادگي با هنجارشكني نحوي مطابق با نـرم گفتـار بيـاميزد و در زبـان شـعر      

 .سـازد  كه زبان شـعر را برجسـته مـي    چنان است،ته حضور يابد، از جهات گوناگون برجس
  : از اين دست است »هاشبانه« و »پريا«قطعات گفتاري شاملو در 

كـدام شـما گـل داده در     پسـتانتان / است؟ كدام شما خون چكيده ةدر سين/ از زخم قلب آبائي... 
  ).73: 1391شاملو، ( ...هايتان كدام شمالب/ بهار بلوغش

عناصـر   ةنمايي و حركت مضمون كـالم، برپايـ  ي زبان گفتار، حقيقتها از ديگر ويژگي
وقتي اين عناصر در شعر خودنمايي كند، بيانگر اين اسـت كـه شـاعر گفتـار     . واقعي است

چـون خـود زبـان در    اسـت و محتـوا هم   مفاهيم شعر خود را از دنياي واقعـي دور نكـرده  
  :است دسترس سير كرده  مسيري عيني و قابل

مـادري دارم، بهتـر    /هوشي، سر سوزن ذوقي ناني دارم، خرده تكه/ روزگارم بد نيست /اهل كاشانم
- 277: 1368،  سـپهري ( ستو خدايي كه در اين نزديكي /دوستاني، بهتر از آب روان /از برگ درخت

  ؛)272
پـس   /شـماره مشـخص شـد   يك و هستيم به  /خود را به نامي، در يك شناسنامه، مزين كردم... 

  ).287: 1386فرخزاد، (ساكن تهران  5صادره از بخش  678اد ب  زنده

هاي زبان گفتار و الجرم حضـور آن در شـعر گفتـار، حضـور باورهـاي       از ديگر ويژگي
ماننـد قسـم   ، هـاي گفتـاري زنانـه   كيد بـر عـادت  أت«و اي، اساطيري، خواب و رؤيا افسانه
است كه باز موجب برجستگي  )486: 1389شيري، (» هاي بجا و بيجا و واژگان گريه خوردن

و  »پريـا «هاي اين ويژگي در شعر شاملو در  نمونه. گردد شعر از جهت صورت و محتوا مي
  :شعر فرخزاد استصالحي و در اين نمونه از در غالب قطعات 

  ).341: 1386فرخزاد، (ام قرمز ديده ةمن خواب يك ستار /آيدام كه كسي ميمن خواب ديده 

  : ر صالحي نيز واجد اين ويژگي استنمونة زير از شع 
  .)402: 1387(داد مالفه بوي ماه مي / بالش كنار سرم خالي بود /خواب ديده بودم باالي كوهي بلندم

كـه در   هاي فرهنگ ملي و بومي است؛ چنان زبان گفتار، تكيه بر شاخصه  ديگر ويژگي
  : شود فروغ ديده مي ةاين سرود
... اگـر دروغ بگـويم   /و كـور شـوم   /شـوند  هايم هي جفت ميكفشو  /پردو پلك چشم هي مي... 

  ).341: 1386فرخزاد، (
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كنـد، يـك نـوع حـس و      هاي زبان گفتار كه در شعر گفتار راه پيدا مي از ديگر ويژگي
طـور معمـول بـا سـبك فـاخر و سـنت زبـان معيـار شـعر           گرايانه است كه به لحن الابالي

هاي صـالحي، حسـين پنـاهي و برخـي از      سرودهبيشتر . كالسيك، تناسب چنداني ندارد
بـه كسـي   «صالحي،  ةمثال در اين قطع عنوان به. اي دارد هاي فروغ، چنين شاخصه سروده

  :بيانگر همين روحيه است» چه مربوط
   ).238: 1387(! به كسي چه مربوط /اي؟خدا را چه ديده /مانده بر دو راهي دريا و دايره ... 

  : ، چنين لحن و ساختاري حاكم استفروغ نيز ةدر اين قطع
  ).290: 1386(! مهد مسابقات المپيك هوش ـ واي /بابا به من چه ولش كن ةگهوارة مؤلفان فلسف... 

ت گفتاري دارند و معمـوالً  ضور الفاظ و مضاميني است كه ماهيها، ح از ديگر شاخصه
ي نامتعارف زبـان  يركارگ با به«شاعران . در شعر سنتي و معاصر فاقد ارزش شعري هستند

به اعتقاد ايشان تأمل ناشي از تالش بـراي درك  . ب در خواننده هستنددرصدد ايجاد تعج
: 1390بيگـي و طـاهري،    رحيم(» شودانگيزي در شعر مياين زبان نامتعارف سبب ايجاد خيال

ات اعداد رياضي، الفاظ و عبـار حضور واژگاني چون آسپرين، توان به در اين باره مي .)166
و   هاي صالحي و حقوقي و فرخـزاد  در سروده كهاشاره كرد عي طنز دريده فارسي و نوغير

  :شود هاي بهمني ديده مي در غزل
بر ديـوار مشـرف    ؛)68: 1370حقوقي، (يك هشت هشت هشت / The chair And pipe/ صندلي و پيپ

458: 1387صالحي، (! به كسي چه مربوط 2+2= 5: اندنوشته... اي دوربه دره( ،  

هاي عطفي با شگردهاي بالغي است كه ريخـت و  ديگر، بسامد باالي تركيب ةشاخص
 تـر بـا نوشـتار معيـار و معـاني از     كـم كنـد و  بازاري و گفتاري را القـا مـي   احساسي كوچه

و حـروف، كنايـه    ةمعنايي، نغماتباع مهمل، صدا مانند ؛خواني دارد ادبي هم ةپرداخت پيش
فرخـزاد، صـالحي، حسـين پنـاهي،     فروغ شده در شعر  مي و شناختههاي مردالمثلضرب

  :...هوشنگ ايراني و 
تكليفت  /خواهي از خودت تو چه مي« ؛)423: همان( چاقو ةباران سرخ براد /ورور چرخ آتش است و

  ).401: همان(...! پالهاو مجاز و استعاره و اين پرت اصالً / چيست؟

هفتـاد اطـالق    ةبه جرياني از شعر معاصر دهـ  ارهاي برشمرده، شعر گفت بنابر شاخصه
علي صالحي و به باور برخي فروغ فرخـزاد، در امتـداد خـط سـير     شود كه با شعر سيدمي
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اعـالم  ) شعر بيژن جاللي(چهل  ةو جريان ده) ميرزا ويژه ايرج به(مشروطيت  ةشعراي دور
شـعري  ، گفتـار پـس شـعر   . رفته در شعر جريان يافت هاي آن رفتهحضور كرد و مشخصه

ساده و صميمي متكي  واقع به نما، لحن، لفظ مند و بهاست كه از عناصر زبان عاميانه بهره
آشنايي كه از جهت سـاختار ظـاهري الفـاظ و مفـاهيم      ةت پيشينبه عل اين جريان. باشد

آفريند و وقفه و جويباري در شعر ميروشن در ذهن و تجربيات مخاطب دارد، حركتي بي
ريان شعري لفظ اين ج. كندهاي وي را از معبر قلم رساي شاعر عرضه ميانسان و دغدغه

هـاي  بيني و دلدادگي در خـود احضـار و گـزينش    شعري را با خوششكسته و عناصر غير
كه ممكن است به سـادگي و   كند و تا جاييمدار و تصنعات فكري و زباني را رها مي تخيل

ل ه در هر دوره با تحـو گفتار جرياني است ك شعر. آوردعنا روي ميت در لفظ و مصميمي
ت اجتمـاعي زبـان در دو سـطح زبـاني و محتـوايي      شود و به علـت ماهيـ  گفتار خلق مي
ايـن  . نهـد مـي  سـير گذشـته را فـرو    پيشينه و خط ،شود و با آفرينش دوباره دگرگون مي

فهمـي را بـراي عمـوم     عـوام اگرچه در زمان خـود سـهولت و    جريان متحول و پيكرگريز،
 و  نمايـد ظاهر سهل و در عين حـال سـخت مـي    ا در ادوار بعد به، اممخاطبان در پي دارد

بنـابراين   .شـود هاي گفتاري كهن در ادوار بعد بـا غرابـت ذهـن همـراه مـي      چون جريان
شـود و مخاطـب بـا    زماني خالصه مي ةعموميت مخاطب براي شعر گفتار به يك محدود

  .كندتغيير مي يگري از شعر گفتارزايش نوع د
  

  صدا و حركت در شعر گفتار - 6
ت اجتماعي و متحولي كه دارد، در هر برهه از حيات خود نوعي صـدا و  ان به علت ماهيزب

 :گذارد كـه از صـوت و آواي شـعري ادوار ديگـر مجزاسـت     حركت را در شعر بر جاي مي
ه دارنـد،  شاعران به زبان عـادي توجـ  ة ما كه اي، مخصوصاً دور موسيقي شعر در هر دوره«

شميسا به نقـل   ).201: 1381شميسـا،  (» بر موسيقي جمالت و كالم همان عصر است مبتني
موسيقي شعر منبعـث از زبـان آن اسـت، زبـاني كـه خـود       «: است از تي اس اليوت آورده

 ).همـان (» گوهاي عادي در محيط زندگاني اسـت و مردم و گفت ةمنبعث از مكالمات روزمر
مقصود اليوت آهنگ شعري و موسيقي حاصل از گفتار است كه اين موضوع بستر خود را 

صـدا و حركـت دو   . اسـت  هفتـاد گسـترانيده   ةخوبي در جريان شعر گفتاري فارسي ده به



١٥٠  

 

  

  
 

دكتر علي محمدي و ماندانا كمرخاني              
  

  1393،   بهار 27  شمارة    

هـايي در يـك شـعر پديـدار     ديگرند كه هركدام بـا داشـتن مؤلفـه   ة كامالً جدا از هممقول
  . شوند مي

ة زبـان دارد و  ي شعري است كه ارتباط تنگـاتنگي بـا پيكـر   صدا به معناي لحن و آوا
حـروف  مـثالً  . )51: 1389كمرخـاني،  (» آمدگي عناصر ايجـاد صـوت اسـت   بر«منظور از آن 

ايـن حـروف   «. موجد فراز صدا هسـتند  ،با توالي و تكرار» ژ« و» س«، »ز« دار، مانند زنگ
د تناسـب بيشـتري دارنـد و    كنند كه براي بيان عواطف تنـد و شـدي  صداي زير توليد مي

 »هاي بلند مناسـب اسـت  برعكس حاالت وقار و ابهت و بيم و هراس با صوت بم و مصوت
گريـزد و بـا حـاالت    صدا براي آفرينش خـود از معنـاگرايي مـي    ).246: 1345ناتل خانلري، (

حضور پررنگ و بالمنازع معنـا فضـاي شـعر را بـه      كند، از سويي كار پيدا مينفساني سرو
 و ن حالتي، صدا در شـعر كمرنـگ شـده   دهد؛ در چنيمعنايي سوق مي تگي و خفقانگرف
بلكـه مربـوط بـه آن     ،صدا در شعر در گرو معنا نبايـد باشـد   ةبنابراين مقول .نشيندميفرو

گرا نباشند؛ زيرا هنگامي كه ذهن شاعر در بند معناست و از دسته اشعاري است كه معني
سـازي عناصـري    آفريند، ناخودآگاه شعري او، از برجستهيشعر ابزاري براي بيان مفهوم م
پس شعر مقبـول  . ماندميكند و عامل ايجاد صدا است، بازكه خروش پيكره را حاصل مي

ايـن  . ناخودآگاه شاعر باشد ةو ستوده شعري است كه بيشتر در خدمت معنا نبوده و زاييد
. شـعر فارسـي قلمـداد شـود     ها در سـنت  آفريني برخي صوت سخن البته نبايد نافي نقش

سر رساندن معنايي خاص داشـته   آنكهها در شعر قديم ما، پيش از  حضور برخي از صوت
جمله كـه برخـي    شبه آوا يا هاي تكرار نام باشند، با هدف ايجاد اعجاب و با استفاده از آرايه

اهنـي شـعر   بر. انـد  اند، ساخته و پرداخته شـده  آن را به ناخودآگاه شعر نيز مربوط دانسته
هـاي   مـن در شـعر مولـوي و حـافظ و در تغـزل     « :دانـد  موالنا را منبع اين نوع صـدا مـي  

البته در مولوي بيش از ساير  ؛ بينم منوچهري اين شيفتگي عجيب به اشيا و كلمات را مي
عـالوه بـر    .شـود  عـاطفي مـي   ةبالفاصله تبديل به احساس و انديش ءدر مولوي شي .شعرا
  :)54: 1371 براهني،( »شود زبان نيز تبديل به احساس مي صداها و حروف ،اشيا

 زند اشـتر مـن ز تـف تفـي     عف عف همي
 گويدم طفلـك مهدبسـته را   وع وع وع چه

  

ــي    ــلقلقي   وع وع وع هم ــدم از ش ــد، حاس  كن
 رسد گـوش مـرا ز وق وقـي    دق دق دق همي

  )1194: 1378مولوي، (                                       
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  وم حركت و پيوند آن با صدامعناييمفه - 7
حركت رفتار و سيري است كه با توجه به ميزان توانايي شاعر در انتقال معنا به مخاطـب،  

ثير خود را بـا رسـانيدن مفهـوم شـعر در ذهـن و زبـان       أشود و تاز طريق زبان حاصل مي
اسـت كـه   دريافـت باشـد، بـدان معن     سادگي قابـل  اگر شعر به. گذاردخواننده بر جاي مي

فهم نباشد، نوعي كنـدي و وقفـه    است؛ اما اگر شعر قابل وقفه عمل كرده حركت در آن بي
توان مفهـوم   مي. است گوييم در حركت شعر اختالل ايجاد شدهميدر فهم آن رخ داده كه 

عوامـل مخـل فصـاحت در    . حركت را نزد قدماي بالغي ذيل عنوان فصاحت جستجو كرد
تنافر حروف، غرابت استعمال، مخالفت قياس، كراهت در سمع،  سطح كلمه و كالم، مانند

تنافر كلمات، تعقيد لفظي، تعقيد معنوي، ضعف تـأليف، تتـابع اضـافات و كثـرت تكـرار،      
آشـناي  آوردن شاعر به مضـامين   روي. توانند از عوامل مخل حركت در شعر نيز باشند مي

ل، باعـث     وهاي مردمي موجود است و نيـز پرهيـز   گعموم كه در گفت از بيـان معـاني مخيـ
  .هفتاد خلق شود ةوقفه در شعر گفتارگراي ده تا صدا و حركتي روان و بي است شده

  
  تفاوت صدا و حركت - 8

رگيـري  ت دده را به علـ فقدان معنا است؛ چون حجم معناي شعر، شنون ،ايجاد صداة الزم
هـم بـراي شـعر    ، تكه حركـ  حاليدر ،داردميباز ه به صوتذهن براي تحليل متن از توج

  .دريافت است معنا قابلبامعنا و هم بي
دريافـت   صدا بـا احسـاس قابـل    صدا امري ذهني و فاقد معنا يا مفاهيم متعارف است،

عنوان مثال، صدايي كه در اشـعار هوشـنگ ايرانـي وجـود      به. گنجد است و در مكان نمي
با ه ه ه يهددد « :ذهني است ايي انتزاعي و نامفهوم ويدارد، پرمعلوم است كه متعلق به دن

هها هها هها ههـا ههـا    /ها دورها دوررها دورررها دوررررر دوهه/ رف رررفت ت رفت رفت
بنـدي لفـظ و نحـو موجـود اسـت و بـا        ا حركـت در اسـتخوان  ؛ ام)97: 1379 ايراني،( »هها

پس حركت امري محسوس است؛ يعني اگر در . شودگرفتگي و رواني زبان، كند و تند مي
كنند، موجب لكنـت  ك بند شعر عوامل عيوب فصاحت ديده شود كه ايجاد اضطراب ميي

  .برجا نيستنيز تند و پاو حركت  وندشميزبان 
كند، موجب حركت نيـز هسـت؛ يعنـي حركـت در شـعر      آنچه در شعر ايجاد صدا مي

حـروف و   ةشعر دارد و با عـواملي چـون نغمـ    ةمعنا و ساده كه گرايش به چينش پيكر بي
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ني مـبهم و متضـمن معـا    شود، جاري است؛ ولي حركـت در شـعرِ  ادگي بيان ايجاد ميس
. نشـيند  نمـي باشد؛ موجود اسـت و ماننـد صـدا فرو   وقفه اگرچه به شكل كند و با ،پيچيده

 ةانجامـد؛ چـون الزمـ   آفريند، هميشه به ايجاد صدا در شعر نمـي ه آنچه حركت را ميالبت
زنـد؛ يعنـي حركـت در    مـي  ناصر ايجاد صدا را پسايجاد حركت، معناست و معناگرايي ع

  . ايجاد صدا، شعر معناگريز است ةا الزمام ،معنا موجود است با معنا و بيشعر 
  

  ارتباط صدامعنايي با صدا و حركت - 9
. هاي شعر معاصر استهفتاد دارد، از مختصه ةصدامعنايي با بسامد بااليي كه در شعر ده

ن است كه طنين، جزو آن دسته از مختصات ادبي است كـه  نهفته در صدامعنايي اي ةنكت
كند؛ يعني هم موجـد صداسـت و هـم معنـا و     زمان صدا و حركت را به شعر هديه ميهم

رسـاند،  صـدا بـه معنـا و مضـمون مـي      را از آنكه مـا  بر گير آن در شعر، عالوه تكرار چشم
هـاي  ته از سـاخت آن دسـ . شود از معنـا بـه صـدا نيـز توجـه نمـاييم      چنين باعث ميهم

شر، غارغـار   بع، شر بع مانند(دو بخش آن تكرار صدايي از طبيعت است صدامعنايي كه هر
در » اتبـاع « ةهايي است كه با مقولاي ديگر تركيبدسته ؛شودباعث صدا در شعر مي ،)...و

سـيت و   آميزد و يكي از دو جزء داراي معنا و ديگري موجـد صداسـت، ماننـد   دستور مي
كاربردها، وزنـي مسـاوي در شـعر دارنـد؛ امـا       نوعمعنا و صدا در اين . شلوغ و پلوغسوت، 

گاهي پيكره و ساخت ظاهري صدامعنايي به تمامي بيانگر صداست و از معنـاي مسـتقيم   
گيرد؛ درعوض معنـايي ذهنـي را منتقـل     كه در جريان حركت بايد ايجاد شود، فاصله مي

  . ي در متن باشدتواند عامل ابهام هنر كند كه ميمي
  
  صدامعنايي در شعرگفتار - 10

صدامعنايي چون از عناصـر زنـده و صـميمي زبـان اسـت و منبعـي مردمـي، اجتمـاعي،         
اي در گفتار متداول حضـور داشـته و راه خـود را در    تكلّف و طبيعي دارد، در هر دوره بي

 .ر گفتـار دارد گير در جريان شـع  كه بسامدي چشم است؛ چنان گذر زمان به شعر باز كرده
هـايي بـه شـعر ايـن دوره      هفتاد ويژگي ةصدامعنايي در شعر ده ةشاخص ةحضور برجست

  : آيد است كه به اختصار در پي مي بخشيده
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 ماننـد  اسـت؛ وصف، فضاسـازي و بيـان حالـت در جمـالت حاليـه و روزمـره        نخست
   :هادر اين نمونه »چلق آدامس چلق«و  »مشِ گله مش«

در بهشـت   /هـي چوپـاني را   ديگـر صـداي هـي    /شدگله و قرص كامل ماه ميمش  هوا پر از مش
  .)486: 1387صالحي، ( ها نشنيدنددشت

      ).همان(هايشان در دهان چلق آدامس هي مثل اينكه يه عده آدمي با چلق... 

باد، هزاهز انسان، وز وز زنبـور،   ةجيك گنجشك، غارغار كالغ، زوز جيك اصواتي مانند
ن اما همگي مبـي  ،كنند، اگرچه صدا و معنا را منتقل مي...يرجيرك، عوعو سگوج جيرجيرِ

بلكه دوشادوش بيان معنوي، به ترسـيم فضـا و توصـيف     ،عملكرد يكسان معنايي نيستند
بـاد فضـايي حـاكي از پراكنـدگيِ ناشـي از       ةزوز مـثالً . پردازند حالتي از زمان و مكان مي

كند، يا هزاهـز انسـان   س باد به شنونده منتقل ميترس را با ترسيم صوت محسو احساس
   .دهدهمين حالت را با حالتي از اختفا و ابهام انتقال مي

بـر   شـاعر گفتـارگرا بـا تكيـه    . صدامعنايي تفسير مفاهيم عاطفي شعر است أثيرديگر ت
گرايـي را   حس واقع كوشدالاباليگري و احضار عناصر زنده و طنز طبيعي زبان، مي ةروحي

تفسـيري طنـين در شـعر     قدرتاو از . بياني مفهوم و قابل دريافت به شعر منتقل كنددر 
هاي زرد پاييزي، مفاهيم افتادن، زرد و كه در تعبير افتادن برگ جويد؛ چنانخود سود مي

ا آنكه اسـمي از آنهـا بـرده شـود؛ امـ      است، بدون خش را توضيح داده پاييزي، صداي خش
زر يـا غرغـر    ونگ كودك، زر نارضايتي را از صداي ونگ و راميآ وقتي شاعر معناي مبهم نا

بنـابراين هرگـاه بيـان مقصـود     . اسـت  واقع با صدا به توصيف فضا پرداختهدر نظر دارد، در
 واژگان دشوار باشد، شاعر با اصـوات بـه تكميـل يـا تفسـير آن روي      ةوسيل ذهني شاعر به

  : گزيند جز صدامعنايي را برميآورد و هرگاه مفهوم قابل درك باشد، ساخت مو مي 
  ). 600: 1387صالحي، ( هاي بازسخن از روز است و پنجره/پچ ترساني در ظلمت نيست سخن از پچ

ين بـا  كه طنـ  تأثير ديگر صدامعنايي ايجاد توازن ميان صدا و معناي شعر است؛ چنان
رفتگـي  خود گاه موجد معنا و گاه با كـاهش آن، موجـب ابهـام هنـري و گ     ةرويحضور دو

گرا يا فاقد معنـا و  هاي معنيكه همنشين تركيب حسب اينطنين بر. شودحركت شعر مي
 .بـرد پراكنده شود، صدا و معنا را دوشادوش هـم، ولـي بـا حجمـي ناهمسـان پـيش مـي       

گـويي، اتبـاع مهمـل،    هايي چـون سـهل و ممتنـع بـودن، پراكنـده     كه با مختصه هنگامي
... حروف، ترفندهاي نمايش اقتـدار و  ةمنتظره، نغمغير وهايتگو سياه، گف  ه دريدطنزهاي 
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صدا و فضـاهاي فاقـد معنـاي     ةشود؛ موجب ارائ قرين مي - گذارندكه معنا را مهمل مي - 
   :شودمنسجم در شعر مي
   .)586: 1387صالحي، ( ...شمار پرگو و ذهن كند ثانيه /نك شير آب نك /بال سه ةوِروِر پير پنك

ها و مباحث معيشتي امد بااليي از اجتماعيات، حكايات، دلدادگيا هنگامي كه با بسام
   :بردگردد، معنا را پيش ميهمراه مي

  ). 515: همان( بارد ونال اين سقف شكسته مي از نچ /شمارقرار هزار ثانيه چك بي باز انگار چك

يـك از مـوارد فـوق بـه شـكلي      ام صدامعنايي در محور همنشيني هرالبته نوع استخد
شـود، صـدامعنايي   معنا در شعر ديده مي وقتي بسامد عناصر بي. شود اوت دريافت ميمتف

شود و هرگاه عناصر معنـادار غلبـه    تفسيري و با ساخت موجز خود حاضر ميبه شكل غير
شود كه بايد با يك نـوع دريافـت ذهنـي بـه     صدامعنايي با واژگاني بيان مي ،داشته باشند

   :برد مفهوم صوتي آن پي
  . )690: همان( خواهي چه كني؟ مي/ ها هق بوسه كنم از هق ات مي ق گريهمن غر

ة بلكه بـه دليـل پيـروي از ملكـ     آورد،در شعر نمي شاعر هميشه صدامعنايي را چنين
  :گرايد اي متفاوت از صدامعنايي مي گونه ناخودآگاه شعري، به

پيـر   ...سايدبردندان تهي مي دانهاي ماه دندر زوزه /ايگرگ گرسنه/شب تا ستيغ كوه ةازگستر ...
  ).432: همان(كبود بودن له شدن در له شويم و حلپير مي /شويم مي

گـويي و   هاي صدامعنايي در شعر گفتـار، القـاي نـوعي حـس پراكنـده      از ديگر ويژگي
افراطي از زبان مردمـي كـه آشـناي     ةشاعر گفتار شعر را با استفاد. معنايي است  پريشاني

ـ   ، همانند يادداشـت فهم عوام است كنـد؛ بنـابراين احسـاس    خـود ارائـه مـي    ةهـاي روزان
گونـه   گذارد و هنگامي كه اين قيدي از شعر را براي خواننده بر جاي ميگويي و بي پراكنده

صـدامعنايي   ةشـد  هاي شناخته طور مكرر در زبان حضور داشته باشند، ساخت كاربردها به
   :كنددر شعر تقويت ميكه مستعد تفسير هستند، اين احساس را 

 /مويـد كـه در ذهـن مظنـون ايـن زاويـه مـي       /با هوهوي ناگزير محـزونش  /باد است ةباد بر كوه
  ). 308: همان( ترين راز باران كه تو بودي پوش پنهان پرده

موييـدن در  «و عبـارت  » بـاد اسـت   ةباد بر كوه«هاي  شود، عبارت كه ديده مي چنان
حضور اين عنصـر زبـاني   . به معنايي پريشان نزديك است ، بيشتر»ذهن مظنون اين زاويه
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بـودن مـتن    دهد كه ممكن است مخاطب را در شعر در شعر، گاهي چنان بوي ابتذال مي
زبان عاميانه و گفتارگرا در شعر صـالحي حاكميـت مطلـق دارد و ايـن     «: ادبي، مردد كند

  ).61: 1379د، شي روان(» تواند گفته باشدشعرها را يك كارگر و غيره نيز مي
  

  اقتضائات صدامعنايي در شعر - 11
 ةتمسـخر و اسـتهزا، طنـز و روحيـ    بـاالي  بسـامد   صدامعنايي در شـعر،  يكي از اقتضائات

. كند يدا ميپ جسارت و تندزباني در گفتگوهاي مردمي است كه در شعر گفتار نيز حضور
  .ست، بيانگر اين مدعا...ور و  زر، ور غرغر، زر: تكرار صداهايي چون

كارگيري جمله  ها يا واژگاني براي معنارساني بدون بهها، ساختن تركيب تراز ديگر ضرو
اي مقاصد   به گونه تركيباتي كه. جويي در وقت استو ساختن تركيبي فشرده به قصد صرفه

 ؛)267: 1386فرخـزاد،  (» نق نحس سـاعتا  قانون، نق ةجق جق جق جق«: كنند ذهن را بيان مي
  ).577 :1387 ،صالحي(» نوق تلگراف و پوش، سيم پرنق نقره ةتق تسم تق«

هـاي اجتمـاعي بـا هـدف تـذكار و تنبيـه       ضرورت ديگر، طنين برخورد با ناهنجـاري 
دهـد و در ايـن راسـتا،    اجتماعي است كه شاعر با تداعي اصـوات بـه شـنونده تـذكر مـي     

م، پـذيرش  ضرورت بيان نيست؛ چون طنـين زبـان و مسـير نامسـتقي     صراحت و روشني،
، »چلق آدامـس  چلق« .كند تذكار را براي مخاطب با آگاهي و دلدادگي بيشتري همراه مي

هايي است كه شـاعر برخـي رفتارهـا را بـا      از نمونه» خُروپف بدخواب« و »ونال كاهل نچ«
  : گذارد استخدام اصواتي كه بار منفي دارند، به شكلي غيرمستقيم به نمايش مي

هق خاموش زنـان   هق /گذارد حتي بادكه نمي/كش كور است كدام كباده ةمعلوم نيست اين قهقه
  ).905: همان( سرزمين مرا بشنود

  
  هاي صدامعنايي  كنش - 12

طـور   رساني اصوات اسـت؛ يعنـي صـداها، معنـا را بـه      هاي صدامعنايي، معنايكي از كنش
و كنايه همـراه  با نيش » غرغر«عنوان مثال، تركيب و تكرار  به. كنند محسوسي منتقل مي

با نوعي شكايت و بيان نارضايتي و استيصال كه چيزي در رديـف همـان   » نق نق«است و 
باشـي   قيـدي و خـوش   كه براي خنده با تمسخر و بـي » كركر«چنين است . باشد» غرغر«

  .شود آورده مي
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در بـردارد؛   لفاظ معناداري است كه صدا را نيزها و اكنش ديگر صدامعنايي در تركيب
خواننـد  كه در روي ديگر خود صوت را فرامي هاي متضمن معناآن دسته از تركيب يعني

كـه از ريـزش    رسـاند؛ چنـان   سير معنا به سمت صوت است و صدامعنايي را به ذهن مي و
ـ  از خـش و   خـش  ،هـاي پـاييزي  صداي ريزش برگاز  ؛شرشر ،آب  ةسـين  ةريـزش مخروب

دو كنش در اين است كـه در نـوع اول    تفاوت اين .شودخزخز به ذهن منتقل مي ،پيرمرد
كه معنا در  ديگر اين. ساندر اما در نوع دوم الفاظ بامعنا، صدا را مي ،كنيمصدا را تفسير مي

كـه از   اسـت  م صوتياما در نوع دو ،اي استو تا حدودي شخصي و سليقه ل ذهنينوع او
 ت كـه ايـن اسـ   تفـاوت سـوم   .بـراي عمـوم محسـوس اسـت     و شـود  الفاظ استخراج مـي 
م ولـي نـوع دو   ،و گفتـار امـروزي دارد  ل، كاربرد بيشتري در ادبيات صدامعنايي در نوع او

  : عموماً در ادبيات كالسيك كاربرد دارد
 خيزيد و خز آريد كه هنگام خـزان اسـت  

  
 باد خنـك از جانـب خـوارزم وزان اسـت     

  )19: 1370منوچهري دامغاني، (              

 هاي خـزان  خش ريزش برگ صداي خش» و«اي از با آميزه »ز«و » خ«تكرار و توالي 
  .گذارد باد، در بيت به نمايش مي ةرا با زوز

در بديع معنـوي تكـرار    ها است كهها و مصوتديگر كنش صدامعنايي خروش صامت
شود و از عوامل ايجاد صداي شعري است كه باعث حركت جويبـاري در شـعر    خوانده مي

 ةان صدا و معنا در اين نوع، تنها در صدا برقـرار اسـت و از نغمـ   مي ةدوسوي ةرابط. شودمي
رسيم كـه ايـن تغييـر صـدا بـا      دار، به ساختي از صوت مي اصوات موجود در حروف زنگ

آوا  جزئي اسم صوت و نـام بلكه از صداي حروف به تركيب دو ،كلمات متضمن معنا نيست
ا در حـد فاصـل ايـن مسـير     مصوت، به سوي صوت مواجهيم؛ ارسيم، يعني با حركت مي

شـود، فضاسـازي ذهنـي و ترسـيمي از عينيـات      صدا مي ةسوياين انتقال دو ةآنچه واسط
در گرو آشنايي ذهني و داشـتن   شاعر است و فهم آن براي خواننده ذهن ةاست كه زاييد

  : دهدتصويري از طبيعتي است كه شاعر ارائه مي
بـه تسـكين مـن از سـكوتي سـاده سـخن        /ايق دورآيي، تنها دمي از دقـ به بازخواني من كه مي

   ).902: 1387صالحي، ( ...بگوي

بـه   اول در مصـراع » آ«و » اي«هـاي بلنـد   شاعر حالت تسكين و آرامش را با مصـوت 
حـروف   ةچيني و فضاسازي براي صوتي است كـه بـا نغمـ    كند كه مقدمهخواننده القا مي
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در » س«تكرار حرف زنگـدار  ناخودآگاه با  شود و نهايتاً صدامعنايي را به شكليمنتقل مي
اگرچه شورآفريني وصل و سـخن يـار    ؛دهدانتقال مي» هيس«گفتاري  ةم با واژمصرع دو

  : است ننهادهعنوان هدف اوليه فرو  را در مضمون كالم به
 شـــور شـــعر آميختـــه  ااي مـــرا بـــ 

ــون تــب عشــقم چنــين افروختــي      چ
  

 همــه آتــش بــه شــعرم ريختــه    ايــن 
ــ ــعرم بـ ــرم شـ ــوختيالجـ  ه آتـــش سـ

  )222: 1386فرخزاد، (                          
حـروف بـه معنـا     ةچـون از نغمـ   ،موجد انتقال معنايي شور و شعف است» ش«تكرار 

جزئي صـدامعنايي عامـل صـدا نيسـت و تنهـا ردپـايي احساسـي از        تركيب دو. رسيممي
 ةمعنايي را در شـعر دهـ  بنابراين عملكرد صـدا . ماندصدامعنايي براي خواننده بر جاي مي

كيفيـت   دو كنشي يكسان در پيدايي وتوان دانست كه هرهفتاد معادل با اتباع مهمل مي
سـاخت در شـعر    بسـامد بـاالي ايـن دو   . حركت در شعر گفتـارگرا برعهـده دارنـد    صدا و

  .تا زبان گفتار با صدا و حركتي ديگرگون خوانده شود شودگفتارگرا باعث مي
  

  صدامعنايي ةمقاصد ثانوي - 13
صدامعنايي، براي پرداختن به جزئيات مرتبط با مفهوم ذهني شاعر و  ةكنندت شفافماهي

اي كه صـدامعنايي بـه   اهداف ثانويه .ستذهني و شعري او ةنيز حفظ ارتباط عناصر عرص
صدامعنايي است كه مبين ارتبـاط فضـاي روانـي و معنـايي      عد ديگرِدر ب ،رساند ذهن مي

. گـرود  شعر با سادگي هنـري بـدان مـي    ةاست و شاعر در تقويت صميمانموجود در شعر 
  : ند ازا شاعر از صدامعنايي عبارت ةمقاصد ثانوي

 - وِروِر پيـر  «قانون، خروپف، هه هه هـه؛   ةجق جق جق جق بيان طنز و تمسخر، مانند
  ؛)586: همان( »بالسه ةپنك

 - نق نحس سـاعتا،   نق«نق، زرزر،  نق وزوز، غرغر، طعن، تذكار و تنبيه اجتماعي، مانند
  ؛)267: 1386فرخزاد، (» خستگيا، بيكاريا

نـان   ةاز همهم /كه باز همين«، همهمه، پچپچه، هزاهز امري، مانند ابهام و اختفا در - 
 »انـد  هـا خـاموش   ديوار و سـايه  و كنيم در خيال مي/گرديم و سكوت و مدارا به خانه برمي

  ؛)745 :1387، صالحي(
كوي و بـازار،   ةهاي و هوي مردم، چك چك سقف، ولول شرايط و اوضاع، مانندبيان  - 

  ؛)783: همان( »خيال آسمان آن باال /گرديم به همان هيرووير خرداد و برمي«
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لـه كبـود بـودن كـافي      شـدن در لـه   شويم و حل پير مي« قراري، مانند تابي و بي بي - 
  ؛)60: همان(» است
من مگوي من  نه پرسش پنهان كسي از من«نچ و نال،  داستيصال و درماندگي، مانن - 
   ؛)515: همان( »است
ــ   -  ــان روحيــات و احــوال نفســاني از قبيــل آرامــش و ســكوت، شــادي، تغاف  ل وبي
شخصي يا حيواني را ترسـيم   مش كه حالت مش ، مانند...باشي، ترس، غم و اندوه و خوش

از كزكـز ايـن   « ؛مـش گلـه   نده، مشكركر خ: رود مي آرامي در مسيري پيش كند كه بهمي
   .)546: همان(» آماس اين دوپاي سفر/چاك و تاول چاك

هووه كه عنـوان يكـي    نچ، نچ ب، مانندكارگيري اصوات تعج ب با بهتحير و تعج بيان - 
   .)207: همان( از قطعات شعري صالحي است

 - ن مـ « تـام طبـل، شرشـر آب،    خـش بـرگ، تـام    خش به معناي محض صوت، مانند
هـا،   در ايـن نمونـه  . )586 :همـان ( »خواهم خانه را مي هاي همان يتيمان بي غش خنده غش

  .آوا است هاي نام صدامعنايي به مفهوم ساخت
بـا چتـر پنجـه بـر      ةپچـ  پـچ  بگذار باد پـيچ « :ايجاد فضاهاي سبك و خألوار در شعر - 

  .)206: همان(» پيشاني پيرار
چه بوي «: صدايي صوت و معنا ت با توجه به همتفسير و ايضاح با پرداختن به جزئيا - 

  .)805: همان( »پرپر هزارويكي گنجشك بهارزا /وزد از سمت آسمان خوشي مي
 

  گيري  نتيجه - 14
رسـد  صدامعنايي حاصل اصوات منبعث از نظام طبيعت و خروش اشياست و به نظـر مـي  

امـا ايـن    ؛ه باشدشدساختي محسوس و قابل دريافت از قراردادهاي طبيعي از پيش وضع
نتـايج  . شـود از معنا، حروف، واژگان و تداعي فكري شاعر نيز حاصل مـي  ،ساخت در شعر

اي صدامعنايي در شعر گفتـار  اين پژوهش كه با تكيه بر بررسي عملكرد محتوايي و پيكره
  : از اند به دست آمد، عبارت

ناصـر زنـده و   تخيالت شـاعرانه نيسـت و خاسـتگاه آن ع    ةچون صدامعنايي زاييد - 1
گردد كه محسوب مي هاي زبان شعر گفتارلفهؤملموس طبيعي است، اين واحد زباني از م

  .ثر استؤم آنبخشي  كردن زبان شعر و تنوع در زنده



  صدامعنايي در شعر گفتاري معاصر

 

١٥٩  
  

 

  

 1393،   بهار  27  شمارة

 ،دار حروف تنـد و زنـگ   شود، مانندصدا به برآمدگي عناصر ايجاد صوت گفته مي - 2
نشـانند، عامـل ايجـاد    مـي ت را فروهاي بلند كه صود و مصوتبنابراين حروف كند و خمو

  .ايجاد صدا فراز حروف است ةچون الزم ،صدامعنايي نيستند
اهميت صدامعنايي تنها در جستجوي منبـع پيـدايش صـدا، عوامـل ايجـاد آن و       - 3

  .انتقال محض اصوات نيست، بلكه اصوات خود منشأ پيدايش زبان هستند
ا با كلمـاتي كـه متضـمن فضـايي     يدار  دريافت صدا گاه صدا به كمك حروف زنگ - 4

پراكندگي متن شعر، جمالت فاقد معنا، بسامد بـاالي  . شودميذير پ امكانهمهمه است، پر
  .هاي خألوار باعث ايجاد صدا استحروف، تكرار و فضاسازي ةاتباع مهمل، نغم

ايجاد صدا، فقدان معنا و برآمدگي عناصر ايجاد صوت است و آنچـه حركـت    ةالزم - 5
  .كند، دريافت معناي شعر و پرهيز از عيوب فصاحت استميرا خلق 

سـت يـا   ا كه آيا شعر بـه معنـاي واقعـي، شـعري معنـاگرا      در اين انپرسش منتقد - 6
  .است صدا و حركت شعري پاسخ داده شده ةگرا، با طرح مقول موسيقي

ه از صـدايي كـ  ) الف: بر دريافت و تحليل مخاطب سه وجه دارد صدامعنايي با تكيه - 7
پـا از  اسـت، بـه يـك رد   ... روف، فقدان معنـا، تكـرار، اتبـاع و   ح ةحاصل عواملي چون نغم

سير معنا و مفاهيم واژگان بـه سـوي صـوت و    ) آوا است؛ ب رسيم و آن نامصدامعنايي مي
سير صـداي نهفتـه در   ) ج ؛ )زخزخ( پيرمرد ةسين ةريزش مخروبمانند  ي است؛صدامعناي

  .)ريزش پرخروش آبشارها( شرشرمانند ؛ ستصدامعنايي به سوي معنا
جمله بيان طنـز و تمسـخر،    كارگيري صدامعنايي اهدافي دارد كه از آن شاعر از به - 8

قراري، بيـان روحيـات و احـوال    تابي و بيطعن، تذكار و تنبيه اجتماعي، ابهام و اختفا، بي
ي از صـدامعنايي را بـه   اين مفاهيم دريـافت . توانيم نام ببريم را مي نفساني در شعر گفتاري

  .كند معاني مربوط مية حوز
 نـد و جايگـاه آن دو نيـز متفـاوت اسـت؛     ا ة جدا از همآوا دو مقول صدامعنايي و نام - 9

صدا و معنا است و شاعر آن را در شعر با مفاهيم متعددي به ة يعني صدامعنايي دربردارند
 ةمجموعـ عنوان زير آوا به ؛ اما نامتآن بديع معنوي و معاني اس ةبنابرابن حوز، گيرد كار مي

آن بيشـتر   ةبر اين اساس حـوز  ،كند صدامعنايي ساختي است كه تنها صوت را منتقل مي
  .دستور زبان است
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