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 چکیده

 کره  هسرتند  سررا  غزل شاعر دو و وحشی بافقی، بابافغانی 

 و غرزل فارسری   تراریخ  درو  سراز  سرکک  نروعی  بههریک، 

به طرز غزل آنهرا،   یابی راهبرای  رو ازاین. اند بوده تأثیرگذار

و قافیه و ردیف،  یعنی، شعر موسیقایی بررسیبه  این مقاله

 بدین منظور پس از. پردازدمی سخنور این دو هایغزل در

تحول غزل،  این دو در تأثیر اهمیت و دربارهای ذکر مقدمه

 آمراری،  -ای مقایسهروش تحلیل  به آمار، نمودار و ارائهبا 

را آغراز   هرا  بحرها و اوزان عروضی غزل مقایسهبررسی و 

 منظرر  از کره دهرد   مری کند و با تحلیل این آمار نشران   می

دی وجروه اشرتراز زیرا    شراعر دارای  موسیقی بیرونی، دو

نزدیکرری  پسررند وذوق  بحررور و اوزان، در انتخررا برروده، 

، بره دلیرل آنکره در    موسریقی کنراری   منظرر  دارند ولری از 

، کاررفترره بررههررای وحشرری، مصرروت بلنررد بیشررتری  قافیرره

 ترکیکرات  فغانی چون از یها ردیف و تر است آهنگ خوش

 .بلندتری برخوردار است، ارزش موسیقیایی بیشتری دارد

 

بابافغانی، وحشی بافقی، غزل، وزن، قافیه،  :اه هکلیدواژ

 .ردیف

 

Abstract 
Babafaghani and Vahshibafghi are two Iranian 

stylistic poets who have played significant roles 

in the history of Persian lyrics; hence, for 

thorough analysis of their lyrics, the present 

descriptive- analytic article has a look at the 

most brilliant musical manifestations of poetry- 

rhyme, arud, and radif- in the odes of these two 

great poets. It must be noted that in terms of 

external music, the poets have a lot in common 

enjoying close taste and interest in choosing 

meters and rhythms. All selected weights of 

these poets are among the most eloquently 

melodic and usable weights in Persian poetry, 

in a way that even a disagreeable and low use 

of weights is not seen in their ghazal 

collections. The key point is that the selected 

weights of both poets have a close proximity 

with the concepts raised in the poems.  

The important point is that the meter of both 

poets is closely linked with the concepts and 

themes raised in their poems. Yet, from the 

lateral music point of view, it should be 

reminded that in Vahshibafghi, the highly 

frequent vowels are more melodious, whereas 

Babafaghani 's radifs with their lengthy 

combinations are musically more valuable. 
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 مقدمه

شرراعر  دو شرریرازی و وحشرری بررافقی،  بابافغررانی

هریرک از   .فارسری هسرتند   شعر در تاریخساز  جریان

غرزل   در تحرول  نروعی  بهاین سخنوران، در قرن دهم 

 بابافغانی شیرازی از شراعران مشرهور  ». اند داشتهنقش 

او  که استهجری و اوایل قرن دهم  دوم قرن نهم نیم

سرآمد شاعران عهد خود شمرده، به متانت  در غزلرا 

 .(155: 5932 صرفا، )« انرد  ستودهاشعار و شیرینی بیان 

 ها پردازی بابافغانی در آغاز قرن دهم، به دلیل مضمون

کنرد،  مری  شرعر فارسری  وارد  که تازه ایو تصویرهای 

دور تقلیردهای مکترذل    تکرارهرا و  از گرردا  را  شعر

در  ویژه بهوی . کندروبرو می ای تازهفضاهای با  ،کرده

از . ای در شعر فارسی شدیش موجد سکک تازهها غزل

و سوز  از نظر صرف بررسی غزلیات فغانی،»همین رو 

 ایرن نظرر   بیشرتر از  او هستبیان  که در ای ویژه حال

نویسان  و تذکره بیشتر مورخاناهمیت است که  حائز

اصرفهانی   یرا  ک هنردی، سک ساز ، او را جلوهو منتقدان

 نیرز کره  وحشی بافقی  (191: 5931صکور،)« .دانند می

دهرم در براف     سرده اول  نیم میانه والدتش ظاهراً در»

دوران  برارز  از شراعران یکری   تردیرد  بری  اتفاق افتراد، 

در به سکب سکک خاص خود  ویژه بهکه  صفوی است

در صف اول  هایش بیشتر غزل. اهمیت دارد سخنوری

( 303:5939صررفا،)« .پارسرری اسررت ئیغنررااثرهررای 

بره   ای تازهمروّج جریان  عنوان به در قرن دهم، یوحش

هرای آن بیران   از ویژگری  شود که مینام وقوع شناخته 

 از کیفیات عشقی، با بیرانی پرر   ساده و روان حاالت و

 یهرا  غرزل » است کره وی شاعری . گداز است سوز و

 ن ویتررر سرروزنده نمونررهتمررام ادوار  در آتشررین او،

ی عشقی زبران فارسری بره شرمار     ها پرشورترین غزل

در کره  طرفره ایرن  ( 939: 5935مرؤتمن، )« رفته اسرت 

 انرد  وحشری گفتره  سخنوری  شیوه دربارهمنابع  برخی

بر  کالم را شوخی یکنول متتکّع روش بابافغانی است،»

 مرحروم داده  بابرای طوردر  و تغییریطرز وی افزوده 

 .(5095: 5935واله داغستانی،)«است

 

 تحقیق سؤاالتله و أبیان مس

 شعر باید موسیقی این پژوهش یعنی ینهزمدر توضیح 

کرره زبرران شررعر را از زبرران مجموعرره عررواملی»گفررت 

امتیرراز  بخشرریدن آهنرگ و ترروازن  روزمرره برره اعتکرار  

 بخشند و درحقیقرت از رهگرذر نظرام موسریقایی     می

در زبران   هرا  و تشرخ  واهه  هرا  سکب رستاخیز کلمه

 شرفیعی )«نامیرد گرروه موسریقایی   تروان  شوند، میمی

 عناصر مهم شعراسرت  ازموسیقی  .(3: 5933کدکنی، 

 کرالم شرده سرخن    سرکب تشرخ  و برجسرتگی    که

. دهدمنظوم را در جایگاه واالتری نسکت به نثر قرارمی

اختیرار شراعر    ابزاری است در سو موسیقی شعراز یک

ارتکرا  برقررار    پیونرد و  تا میان عناصر و اجزای شعر

ست بررای او ترا هرچره    ا امکانی و از سوی دیگر کند

را بره خواننرده   مؤثرتر احساس و مفهوم مورد نظرش 

ای ی چندگانره ها موسیقی شعر دارای جنکه. منتقل کند

آنهرا موسریقی بیرونری و کنراری     ست کره برارزترین   ا

مهرم موسریقی    هجنکر  پژوهش حاضر همین دو. است

افغانی و وحشری برافقی بررسری و    شعر را در غزل باب

 سرؤاالت خواهرد بره پاسرخ ایرن      میکند و مقایسه می

 :برسد که

رفتره در   کرار  به  از نظر آماری تعداد اوزان عروضی. 5

 غزل دو شاعر چه میزانی دارد؟

 رفته در چیست؟  کار اشتراز و اختالف اوزان به .2 

 کرراربرد و نامررأنوس، آیررا دو شرراعر، از اوزان کررم  .9

 اند؟ کرده فادهاست

میزان کاربرد اوزان دوری در غزل آنان چه مقردار   .1 

 است؟

وحشی، نسکت به فغانی چره امتیرازی    قافیۀ اشعار .1 

 دارد؟
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میزان اسرتفاده از ردیرف در غرزل دو شراعر چره      . 0 

 ؟میزان است

ردیف در غزل فغرانی چره رجحرانی برر کراربرد       .3 

 ردیف در غزل وحشی دارد؟

در سن  م5030/ه5233ن اواخر ماه رمضا

سالگی در مولتان درگذشت و در  وپنج شصت

را بنا کرده بود به خاز سپرده  ای که خودش آن مقکره

 .(923: 5930 ،خان حسن صدی ) شد

 

 پیشینه پژوهش

این دو  که یگاهیپااهمیت و  همهباوجود  گفت دیبا

 غزل فارسی دارند، هنوز در تاریخسخنور پرمایه، 

پژوهشگران  منتقدان و موردتوجه که باید گونه آن

 ،یی صورت گرفته استها الکته پژوهش ؛اند واقع نشده

از محمدحکیم آذر که « طرز بابافغانی» همقال ازجمله

 دهیرس، به چاپ های اد  عرفانیپژوهش هدر مجل

 و بالغی زبانی یها این مقاله به بررسی ویژگی. است

رسی موسیقی بر» همقال .شعر بابافغانی پرداخته است

 از یحیی کاردگر «بیرونی و کناری در غزلیات وحشی

 محمدامیراز  «بافقی وحشی غزلیات شناسی سکک»و 

همایش بزرگداشت وحشی ، عکدی اقکال و مشهدی

که مقالۀ اول به موسیقی  5932مهر  باف ،  -یزد بافقی،

و مقالۀ دوم  بیرونی و کناری غزل وحشی پرداخته

. رد بررسی قرار داده استی سککی را موها ویژگی

 در سازی زبانیبرجسته زدایی آشنایی» همقال چنین هم

سادات  صدیقه از« بافقی غزلیات موالنا وحشی

ی ادبی و بالغی نشر ها پژوهش همجل که در مقداری

 یارهایاز معاین مقاله هم برخی . یافته است

. را بررسی کرده است زدایی در زبان وحشی آشنایی

بررسی موسیقی شعر در »عنوان ای نیز با  نامه پایان

المللی  در دانشگاه بین «شیرازی بابافغانیدیوان 

در مقطع  5935خمینی قزوین در سال  امام

سمیه سلیمانی و به راهنمایی  هوسیل ارشد به کارشناسی

امّا  ؛باشی به انجام رسیده است سیداسماعیل قافله

و کناری در غزل این دو  موسیقی بیرونی درباره

ه جداول و ای همراه با ارائصورت مقایسه گوینده به

 . کنون تحقی  و پژوهشی انجام نگرفته استآمار، تا

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

عر ش تواند درمیکه  مهم انتقادیهای  یکی از پژوهش

و اد  فارسی راهگشا و ارزشرمند باشرد، بررسری و    

ی مختلرف  ها در دوره که است شاعرانی سکک همقایس

 میان بابافغرانی  این در. اند ساز بودهشعر فارسی جریان

 غزل گیریشکل در خاص در مقطعی بافقی و وحشی

دو سرخنور   هرر . انرد داشتهای  عمده تأثیرسکک هندی 

بره وجرود    در غرزل کره   ایطرز ترازه  لیلد  مذکور، به

غزل فارسی، صاحب سکک شناخته  در تاریخآوردند، 

یکری   ضرورت این پژوهش، شناخت علمی. شوند می

، سراز  سرکک  دو گوینرده ی طرز غزل ایرن  ها از ویژگی

 .یعنی وزن و موسیقی است

 

 بحث

 موسریقی شرعر   هبرارزترین جلرو   بیرونی که موسیقی 

ت کره وزن عروضری خوانرده    همان چیزی اس»است، 

 شود و لذت بردن از آن، امری غریرزی اسرت، یرا    می

بحور عروضی یرک شراعر    ینبنابرا نزدیک به غریزی،

و به لحاظ تنوع آنهرا و   آنها و سکونبه لحاظ حرکت 

ی درونی و عاطفی شرعر  ها به لحاظ هماهنگی با زمینه

 .(31: 5933 شررفیعی کرردکنی،)« اسررت بررسرری قابررل

دنیرای   ونی نخستین پل برقراری ارتکا  باموسیقی بیر

 و تکرارتناسب  تأثیروقتی خواننده تحت . است شاعر

ثر از أگیرد، درواقرع متر  بلند قرار می و هجاهای کوتاه

 گفت این احساس توانتوالی هجاهاست و می نظم و

اش گذاشته  خواننده نخستین تأثیری است که شاعر بر

http://eskan4u.ir/?t=1081&e=56403172&ref=selfeskan4u
http://eskan4u.ir/?t=1081&e=56403172&ref=selfeskan4u
http://eskan4u.ir/?t=1081&e=56403172&ref=selfeskan4u
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مروردنظر  معانی  ن وپذیرش مضامی هرا آماد و ذهن او

است تا  اختیار شاعر وزن، ابزاری در. کرده است خود

موسرریقیایی شررعر را متناسررب بررا مضررمون و   هزمینرر

عواطررف و  موضرروع مررورد نظرررش، برگزینررد و بررر 

بره همرین   . بیشرتری بگرذارد   تأثیرمخاطکش  احساس

ی هرا  از گونره  یرک هر نظرران،  دلیل است که صراحب 

 یماز مفراه نوع خاصی  مختلف وزن را متناسب با بیان

 .اند و مضامین دانسته

 

 اوزان منتخب دو شاعر و بسامد آن

شاعران  پسند برای آگاهی از معیارهای ذوق و

، نخست نمودار بسامد اوزان و بحرهای موردنظر

 آنهابررسی  را ارائه کرده، سپس به تحلیل و منتخکشان

یش از نوعی ها یاکوبسن در یکی از تحلیل. پردازیم می

رود و به  میمدار  مدار به سوی نقد رمزگان قد پیامن

خواهد  میقول کورش صفوی با این کار پرمشقت 

 توان از ابزارهای مینشان بدهد که چگونه 

شناسی در تحلیل رمزگان یک متن ادبی بهره  زبان

 .فتر

برای این کار یاکوبسن به سراغ قطعه شعری  

ی ها توزیع و ها رود و انواع توازن میاز شارل بودلر 

واهگانی این قطعه را به صورت آماری استخراج 

نمودارهای آماری در (. 121: 5935 صفوی،)کند  می

این مقاله به مقایسه موسیقی بیرونی و کناری شعر دو 

دهند و ادعای نویسندگان را  میی تر مستند شاعر جنکه

و  130 یبابافغان، درمجموع .رسانند میاثکات  به

اینکه  الکته با احتسا . اند ودهغزل سر 930 یوحش

در دیوان وی عیناً  دو باروحشی  یها از غزلیکی 

 :است با این مطلع تکرار شده
 

 آن مست سرگران به درآید که جان برد اگر

 درذر آیررربر سر گ از ورررن از نهد کج کاله

 (233و  202: 5932 وحشی بافقی،) 
 

 عرشا ی دوها بسامد کاربرد اوزان غزل .1 جدول

 یـــــغانــف اـابـب

 درصد بسامد وزن رتبه

1 
 .../مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف؛

 ...مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن،
197 80/74 

7 
 /هزج مثمن سالم

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
180 49/10 

3 
 .../رمل مثمن محذوف؛

 ...فاعالتن فاعالتن فاعلن، فاعالتن
03 78/17 

7 
مفاعلن .../ مثمن مخبون محذوف؛  مجتث

 ...فعالتن مفاعلن فَعِلن،
47 98/17 

9 
 .../ اخرب مکفوف محذوف؛ هزج مثمن

 ...مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن،
75 98/0 

7 
 .../ رمل مثمن مخبون محذوف؛

 ...فَعِالتن فَعِالتن فَعِالتن فَعلِن،
39 84/7 

4 
 /رمل مثمن مشکول

 عِالتُ فاعالتنفَعِالتُ فاعالتن، فَ
13 79/7 

0 
 /مجتث مثمن مخبون

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعالتن
17 80/7 

- 
 /رجز مثمن سالم

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
17 80/7 

5 
 /مضارع مثمن اخرب

 مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن
5 97/1 

- 
 /رجز مثمن مطوی مخبون

 مفتعلن مفاعلن، مفتعلن مفاعلن
5 97/1 

18 
 .../هزج مسدس محذوف؛

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن
9 07/8 

11 
 /منسرح مثمن مطوی مکشوف

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
3 91/8 

 -
 هزج مسدس اخرب مقبوض

 مفعولُ مفاعلن فعولن.../ محذوف؛
3 91/8 

- 
 خفیف مسدس مخبون محذوف

 ...فاعالتن مفاعلن فَعِلن؛.../ ؛
3 91/8 

17 
 فعالتن فعالتن /رمل مثمن مخبون

 فعالتن فَعالتن
7 37/8 

13 
 /اخرب هزج مثمن

 مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
1 14/8 

- 
 /سریع مسدس مطوی مکشوف

 مفتعلن مفتعلن فاعلن
1 14/8 

 یـــــی بافقـــوحش

 درصد بسامد وزن رتبه

1 
 .../رمل مثمن محذوف؛

 ...فاعالتن فاعالتن فاعلن، فاعالتن
57 73/73 

 57/14 41.../ ضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف؛م 7
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 ...فاعلن، مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ

3 
 /هزج مثمن سالم

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
78 19/19 

7 
.../  اخرب مکفوف محذوف؛ هزج مثمن

 ...مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن،
77 78/18 

9 
 .../ رمل مثمن مخبون محذوف؛

 ...التن فَعلِن،فعالتن فعالتن فع
30 95/5 

7 
 .../مجتث مثمن مخبون محذوف؛ 

 ...مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعِلن،
74 01/7 

4 
 /رجز مثمن سالم

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
15 45/7 

0 
 /مجتث مثمن مخبون

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعالتن
0 87/7 

 

- 

 /رمل مثمن مشکول

 تنفعالتُ فاعالتن، فعالتُ فاعال
0 

 
87/7 

 

 -

 /رجز مثمن مطوی مخبون 

 مفتعلن مفاعلن، مفتعلن مفاعلن
0 87/7 

5 
 .../هزج مسدس محذوف؛

 ...مفاعیلن مفاعیلن فعولن
4 47/1 

18 
 /مضارع مثمن اخرب

 مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن
9 77/1 

11 
 خفیف مسدس مخبون محذوف

 ...فاعالتن مفاعلن فَعِلن؛.../ ؛
7 81/1 

 

- 

 /منسرح مثمن مطوی مکشوف

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
7 81/1 

17 
 رمل مسدس مخبون محذوف؛

 ...فعالتن فعالتن فَعِلن،.../ 
7 98/8 

13 
.../ هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف؛

 ...مفعولُ مفاعلن فعولن،
1 79/8 

 

دقرت   دو شراعر اگر به جردول اوزان منتخرب   

در اوزان تنرروع  هشررویم کرره دایررر مرریکنرریم متوجرره 

یش هرا  غرزل  هفغانی هم. ایشان وسیع نیست یها غزل

هررردو . انررد وزن سررروده 50وحشرری در  و 53 را در

یشران  ها اندکی را نسکت بره حجرم غرزل    اوزان شاعر،

هر فغانی،  یانگینطور م بهکه  گونه آن. اند انتخا  کرده

. انرد  غزل را در یک وزن سرروده  21هر و وحشی  92

نسرکت بره وحشری     بابافغرانی ی ها باید گفت در غزل

 همره  ینباا. شود میاوزان دیده  در کاربردتنوع کمتری 

از  چراکره . در انتخا  اوزان، اشرتراز زیرادی دارنرد   

 53جرزو  ، مرورد  51منتخب وحشی  وزن 50 مجموع

وحشی تنهرا وزن  . فغانی هم هست هوزن مورد استفاد

( رمل مسدس مخکون محذوف/ فَعِالتن فَعِالتن فَعِلن)

ایرن  . استفاده نکرده است از آنکه فغانی  کاربرده بهرا 

اسررت وزن چهررارمین وزن پرکرراربرد شررعر فارسرری  

در وحشی دو غرزل   که( 19: 5932 کامیار، یدیانوح)

 .وزن دارد این

شود اینکه،  میدیده  در جدولدیگری که  هنکت

 آهنگ خوشاز وزن  بار یکحتی  شاعر از دو یک هیچ

بحرر منسررم مرثمن    / فرع مفتعلن فراعالت  مفرتعلن   )

وزنی کره پنجمرین وزن   . اند بهره نکرده (مطوی منحور

 افرزون برر   .(10 :همران ) اسرت  شعر فارسیپرکاربرد 

هرزج  / مفعرول  مفراعیلن مفعرول  مفراعیلن    )این، وزن 

پرکاربرد شعر فارسی است،  اوزان که از( مثمن اخر 

زیرا فقط ؛ نکوده است دو شاعراز  یک هیچ مورد پسند

کرده  آزمایی طکعوزن  در این بار یکتنها  هم آن، فغانی

 بایرد  شاعر دو و محکو اوزان پرکاربرد  درباره. است

مفعرول  فراعالت  مفاعیرل     )وزن به دو  بابافغانیگفت، 

( ...مضارع مثمن اخر  مکفوف محرذوف؛ .../ فاعلن،

هرزج مرثمن   /  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفراعیلن ) و

که ایرن   ای گونه به. شته استرویکرد بیشتری دا( سالم

یش را هرا  غزل از کلدرصد  39/11 همروی دو وزن بر

رمرل  ) هرم فغرانی   وزن سوم پرکراربرد . گیرد برمیدر 

فرراعالتن فرراعالتن   فرراعالتن .../مررثمن محررذوف؛ 

یش را شامل ها غزل درصد 12/51است که ...( فاعلن،

 .شود می

فرراعالتن فرراعالتن )وحشرری هررم برره دو وزن 

مفعرول   )و ( ...رمل مثمن محرذوف؛ /...علن،فاعالتن فا

مضررارع مررثمن اخررر  / ...فرراعالت  مفاعیررل  فرراعلن،

. توجه زیادی نشران داده اسرت  ( ...مکفوف محذوف؛

 در همرین را  هرایش  از غزلدرصد  51/15که  گونه آن

 سرومین وزن منتخرب وی هرم   . دو وزن سروده است
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( مهزج مثمن سال /مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنمفاعیلن )

. شرود  مری یش را شرامل  ها درصد از غزل 51است که 

وزن پرکراربرد   9شرود کره    مری مشخ   ترتیب این به

دیگرر اینکره اگرر     یک نکته. است یکسانشاعر هردو 

 اصررطالم برره اوزان منتخررب ایررن دو شرراعر بررا اوزان

را  از آنهرراو نررامطکوعی کرره نررام برخرری   کرراربرد کررم

داده شرود  اسرت مطابقرت    ذکر کررده وحیدیان کامیار 

در اوزان،  از ایررنحترری یررک مررورد    ؛(32 :همرران)

جرزو   همره هرر دو شراعر بره کرار نرفتره،       هرای  غزل

 .ی پرکاربرد و مطکوع شعر فارسی هستندها وزن

دلیل احتراز شاعران سکک  درباره قمر آریان

هندی، از به کار بردن اوزان سنگین و نامطکوع اعتقاد 

سکک ) دوره،در نزد شاعران این »دارد به اینکه 

شعر است که در  ها نااوزان متداول هم یکاًتقر( هندی

که  آید می به نظر و جامی بود، و محافظ یسعد

برای آن بود  تا حدی نیز آنها از اوزان غریب احتراز

در عروض را  تکحرکه حفظ و مراعات آن اوزان، 

 این ادوار هنزد شعرای عام کرد که میایجا  

 بود ها نااز همین زم و گویاتوانست عملی باشد،  مین

گونه اوزان نامأنوس را نامطکوع  که این

بحرهای مورد  درباره .(232: 5912آریان،)«خواندند

که  یعبحر سر از یرغ، گفت یدبادو شاعر نیز  هاستفاد

، برده استاز آن بهره  بار یکفغانی تنها  هم آن

 در این. است یکدیگر مانند شاعر بحرهای منتخب دو

خود را  طکع خواسته یفغاند هم گویا یک مور

سه بحر ( هزج و مضارع رمل،) یبحرها. بیازماید

 یناکاربرد . است پرکاربرد و مورد پسند هر دو شاعر

بحرهای  درصد کل 32 از یشب، درمجموع سه بحر

جالب . شود میدو سخنور را شامل  هر همورد استفاد

مجتث، )هفتم اینکه در نمودار زیر، بحرهای چهارم تا 

رویکرد هر دو شاعر، دقیقاً  در( رجز، منسرم وخفیف

 .اند در یک رتکه قرار گرفته

دو  هبسامد کاربرد بحرهای مورداستفاد .7 جدول

 شاعر

 وحشی بابافغانی

 درصد بسامد نام بحر درصد بسامد نام بحر

 39/39 178 رمل 01/70 177 هزج

 44/74 118 هزج 77/70 179 مضارع

 15/15 47 مضارع 85/73 133 رمل

 03/0 39 مجتث 90/17 07 مجتث

 01/7 74 رجز 77/3 71 رجز

 81/1 7 منسرح 97/8 3 منسرح

 81/1 7 خفیف 97/8 3 خفیف

  14/8 1 سریع

 

 اوزان دوری

عروض فارسی داشتن اوزانی  از اختصاصاتیکی 

 در ایناهمیت وزن دوری ». به نام دوری است

مصراع را حکم پایان  ،وسط مصراع کهاست 

قافیه آورد مکث  در آنجاتوان  مییعنی : یابد می

« آورد بر فرمولیا دو صامت اضافه  یک کرد،

 ازلحاظاوزان دوری  .(30: 5930 شمیسا،)

در  که چرا. ترند باارزشموسیقیایی، از اوزان دیگر 

هماهنگ تقسیم  هبه دو پار هر مصراعاوزان دوری، 

هر مصراع دو بار هر پاره در  که ازآنجاییو  شود می

سکب افزایش  نوا همشود، این تکرار  میتکرار 

ساخت و  در زمینهتکرار . شود می موسیقی کالم

 این ارزش بدان. دارد افزایش موسیقی ارزش زیادی

ساز در سخن تنها عامل موسیقی آن را است که پایه

 ؛(33: 5933 کامیار، وحیدیان) اند منظوم دانسته

 همیان مجموع شتر اوزان دوری، دربنابراین بسامد بی

و بیشتر موسیقی  یبر غنایک شاعر، دلیل  اشعار

دو  هجدول زیر میزان بهر. باشد میاو  شعر آهنگ

 .دهد میشاعر را از این اوزان نشان 
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 های در غزلبسامد کاربرد اوزان دوری  .3 جدول

 دو شاعر

 وحشی بابافغانی

وزن و  نام

 بحر
 درصد بسامد

نام وزن و 

 ربح
 درصد بسامد

فَعِالتُ 

فاعالتن، 

فَعِالتُ 

فاعالتن 

رمل مثمن 

 /مشکول

13 79/7 

مفاعلن 

فعالتن 

مفاعلن 

فَعالتن 

مجتث مثمن 

 /مخبون

0 87/7 

مفاعلن 

فعالتن 

مفاعلن 

/ فَعالتن 

مجتث مثمن 

 مخبون

17 80/7 

فعالتُ 

فاعالتن، 

فعالتُ 

/ فاعالتن 

رمل مثمن 

 مشکول

0 

 

87/7 

مفتعلن 

مفاعلن، 

تعلن مف

/ مفاعلن 

رجز مثمن 

مطوی 

 مخبون

5 97/1 

مفتعلن 

مفاعلن، 

مفتعلن 

/ مفاعلن 

رجز مثمن 

مطوی 

 مخبون

0 87/7 

مفعولُ 

فاعالتن 

مفعولُ 

/ فاعالتن 

مضارع 

 مثمن اخرب
 

5 97/1 

مفعولُ 

فاعالتن 

مفعولُ 

/ فاعالتن 

مضارع 

 مثمن اخرب
 

9 77/1 

مفتعلن 

فاعلن 

مفتعلن 

/ فاعلن 

منسرح 

 مثمن مطوی

 مکشوف

3 97/8 

مفتعلن 

فاعلن 

مفتعلن 

/ فاعلن 

منسرح 

مثمن مطوی 

 مکشوف

7 81/8 

  17/0 70 مجموع

سرخنور، بره    دو یرن ا کره مشراهده شرد،    چنان

. انرد  نشران نرداده   زیادی هاوزان دوری عالق استفاده از

تقریکاً  شاعر هر دو در شعربسامد کاربرد اوزان دوری 

د، بریش از  از یرک درصر   کمترر  فغرانی . یکسان است

 .کرده است وحشی از این اوزان استفاده

 

 اوزان و مفاهیم

 چنرین  هرم هر شاعری بسته بره احروال و خلقیرات و    

، به اوزانری خراص   اشعار خودشده در  مضامین مطرم

از تروان گفرت یکری    می. دهد میتمایل بیشتری نشان 

سخنور، انتخرا  اوزانری اسرت کره برا       های یهنرمند

تناسرب بیشرتری    یردنظر ومرو مفاهیم و موضوعات 

اگر . داشته باشد حتی اگر این انتخا  ناخودآگاه باشد

 شرده  مطررم با مفراهیم   دو شاعری منتخب این ها وزن

مطابقت داده شود، مشرخ  خواهرد    هایشان در غزل

شد که میان اوزان محکو  و موردپسند دو شراعر، برا   

زیرادی   تا حردود آنها،  در شعر شده مطرمموضوعات 

نمودار کراربرد اوزان  . وجود دارد هماهنگی وتناسب 

مفعرول   ) وزن دهرد کره   مری نشران   ی بابافغانیها غزل

 . وزن محکو  شاعراست( فاعالت  مفاعیل  فاعلن

اسرت کره    و سرنگین این وزن جزو اوزان نرم 

و مناسب بیان مضامینی چون اندوه، حسررت، شرکوه   

و ایرن مفراهیم دقیقراً بیرانگر روحیرات      . اسرت  گالیه

از  گاه هیچکه  ای سوخته دلعاش  ». شاعر است والاح

جرز   در عاشرقی گرل مرراد ندیرده و    گلشن زندگانی،

 و مالمرت طعن آشرنا   غیر ،محکت و درندیده  هجران

بیگانه سوخته  پیش محرم و نامرادی کهبیگانه نشنیده، 

 :5919 بابافغررانی،)« کسرری را پررروای وی نکرروده   و

یلن مفاعیلن مفاعیلن مفاع)وزن دوم،  در مرتکه .(نوزده

 یرار کاموحیردیان  . قرارداد( هزج مثمن سالم/ مفاعیلن

 قررار  و آرام یرینو ش یننش دلوزن را جزو اوزان  ینا

یعنرری اوزانرری کرره مناسررب بیرران مضررامین ؛ دهررد مرری
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 .(31: 5932وحیدیان کامیرار، ) اند و عاشقانه بخش آرام

بابافغرانی شراعری   »اسرت کره    از آناین نکتره مترأثر   

برس نراگواری دیرده و     در عشر  بروده و   یشهپ  عاش

مالمت و طعن شنیده و به همین مناسکت میان شعرای 

معاصرینش سرخنش شرورانگیز و    از تمامعراق بیش 

 :5919 بابافغررررانی،)« مررررؤثر اسررررت در خواننررررده

ی فغرانی مرواردی   ها میان غزل الکته در(. وهفت یستب

موضروع را   هست کره شراعر در آنهرا تناسرب وزن و    

بحرر  تنها غزلی که در  ازجمله در. ایت نکرده استرع

 .شود میگفته، هماهنگی وزن و مضمون دیده ن یعسر

 م چون سپندرررز دل برآمد دود 

 درررارم گزنرک از سر نشد دور 

 دمررررآم بد عرررطال اررب که آه 

 ندرررارجم دررنکن دمرسپن دود 

 ا تا به کیرجف سوختم این داغ...

 چند ودهرررهبی شدم آتش پخته 

 نیافت یو مرادفغانی  سوخت...

  ندررپس شکلرم ردمرم نرای از آه 

 (221 :همان)

و که دیدیم شکوه  مضمون این غزل چنان

مفتعلن )آن است اما وزن  یدیو نوم بسوختن ناله

و مناسب بیان  و کوتاه، وزنی تند (مفتعلن فاعلن

 کامیار، وحیدیان) است آورمضامین شاد و رق 

 گونه این، وزن مناسب بیان رو ازاین .(31: 5932

 در انتقال شود که میاین عامل سکب . مفاهیم نیست

 تا حد زیادی از خواننده شاعر به و احساسعاطفه 

 یبند ردهدیگر، در  یاز سو. توان شعر کاسته شود

فاعالتن فاعالتن فاعالتن )وزن ی وحشی ها غزل

ت نخس وزن( ...رمل مثمن محذوف؛/ ...فاعلن، 

 55کوتاه وزن نسکت هجاهای بلند به  در این. است

تقریکاً سه برابر  بلند آنهجاهای  یعنی؛ است 1به 

و همین عامل وزن را سنگین . هجاهای کوتاه است

یی که بنای وزن آنها بر ها نادر زب». کرده است آرام

کوتاهی و بلندی یا شدت و ضعف هجاهاست، 

نسکی  همارش در آنهمیشه تألیفی از الفاظی که 

هجاهای کوتاه یا شدید بیشتر باشد، حاالت عاطفی 

برای  عکس به. کندتری را القا میشدیدتر یا مهیج

هستند،  و آرامشکه مستلزم تأنی  ترحاالت مالیم

رود که هجاهای بلند یا ضعیف  مییی به کار ها وزن

در (. 503: 5933 ،خانلری)« آنها بیشتر است در

مفعول  فاعالت  ) وزن ،کاربرد شاعر دوم رتکه

مثمن اخر  مکفوف  بحر مضارع /...مفاعیل  فاعلن،

که مناسب مضامینی چون  دارد قرار( ...محذوف،

وحیدیان )« مرثیه، هجران، درد و حسرت است»

مفاهیم این دو وزن  گفت یدبا(. 32: 5932 کامیار،

 و یدهشاعر شوردقیقاً با زندگی و احوال 

 یشاعر. ابقت داردخاطری چون وحشی مط آزرده

و  ،یواقع یش عشقی پرشور،ها غزل در سراسر» که

خواننده را  که زند یمبه درد و نومیدی موج  یختهآم

 کو ، زرین)« دارد یم وابه احساس همدردی 

پایان این بحث  ای که ذکر آن در نکته(. 195: 5939

رسد، این است که  می سککی، بدیع به نظر نظر از

پایانی  رکن این دو شاعر، یاه از غزلبسیاری  در

؛ ی شعر، هماهنگ استها تمام مصراع وزن در

مصراع نخست بیت  یعنی اینکه اگر وزن غزلی در

 ههم باشد، در( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالن)مطلع 

همین وزن رعایت  هم غزل یگرِدی ها مصراع

و رکن پایانی یعنی فَعَالن به، فَعَلن یا فع  شود می

، زحاف مقصور یگرد عکارت بهیا . کند میلن تغییر ن

این . شودمثالً به محذوف و یا اصلم تکدیل نمی

. شود میوحشی بیشتر دیده  های در غزلهماهنگی 

ی زیر از هر دو شاعر دارای این ها برای نمونه غزل

-505-552-32) هی شمارها غزل. ویژگی هستند
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ی ها دیوان فغانی و غزل در...( و 219-213-133

 -500-513 -512-523-520-523-13) هشمار

. دیوان وحشی در...( و 213-212-202-201-232

 تسلط شاعر بر وزن و هتواند نشاننکته میاین 

 .واهگانی زبان باشد هاحاطه وی بر دایر

 

 موسیقی کناری

در »شود که  می گفته یعوامل به ،موسیقی کناری

ظهور  است ولی یرتأث دارای شعر یقیاییموس نظام

 .نیست مشاهده  قابل بیت یا مصراع در سراسر آن

 در سراسرتجلی آن  بیرونی کهبرعکس موسیقی 

، در یطور مساو بهیکسان است و  و مصراعبیت 

های جلوه .اندازه حضور دارد یکبه  جا همه

-و آشکارترین نمونه  بسیار است موسیقی کناری

: 5933 کدکنی، شفیعی)« آن قافیه و ردیف است

935). 

زیادی  یتاز اهم فارسی، شعر افیه درق

 برای القای سازی ینهزمقافیه نوعی » .برخورداراست

که  الفاظی تکرار. است یآدمموسیقی شعر در ذهن 

شکل ظاهری باهم  ازلحاظ احتماالً و نظر معنااز 

هستند  نوا همولی ازنظر لحن و آهنگ  اند متفاوت

تی نزدیک است به لذّ بخشد که میلذّتی به آدمی 

 ملّام،)« .کنیم میدریافت  ای نغمه از استماعکه 

 شعر ههایی که قافیکلمه در باید گفت( 39: 5931

 یها و مصوت ها گیرند، هرچه تعداد صامت می قرار

 ینظر صوتیکسان بیشتر باشد، امتداد قافیه از 

میزان  شود، درنتیجه قافیه به همان میبلندتر 

زش موسیقیایی آن شده، ار تر ینو آهنگنوازتر  گوش

جدول زیر بسامد کاربرد هجاهای . یابد میافزایش 

ی این دو شاعر از همین منظر ها قافیه را در غزل

 .کندیعنی تعداد حروف مشترز قافیه بررسی می

 دو شاعر های در غزلانواع هجاهای قافیه . 7جدول
 

 بابافغانی

 درصد بسامد نوع هجا رتبه

 39/71 397 صامت+مصوّت بلند+صامت 1

 31/78 114 صامت+مصوّت کوتاه+صامت 7

 47/18 77 مصوّت بلند+صامت 3

 18/4 71 دوصامت+مصوّت کوتاه+صامت 7

 37/8 7 دوصامت+ مصوّت بلند+صامت 9

 وحشی بافقی

 درصد بسامد نوع هجا رتبه

 17/77 777 صامت+مصوّت بلند+صامت 1

 58/19 73 بلندمصوّت +صامت 7

 05/17 95 صامت+همصوّت کوتا+صامت 3

 08/9 73 دوصامت+مصوّت کوتاه+صامت 7

 77/1 9 دوصامت+ مصوّت بلند+صامت 9

 

دهد، هجاهایی کره   میکه جدول نشان  یطور به

ی وحشی ها آنها مصوت بلند به کار رفته، در قافیه در

بیشرتر   یکمر  امتداد مصوت بلند،» ازآنجاکهبیشترند و 

: 5930شمیسا،)« تاز دو برابر امتداد مصوت کوتاه اس

 کاررفتره  بره آنهرا   مصروت بلنرد در   که ییهجاها ،(92

. خواهنررد بررود یشررتریب یصرروتباشررد، دارای ارزش 

ی وحشری، دارای  هرا  درصد از قافیه 23/33درمجموع 

در  کرره درحررالیهجاهررایی بررا مصرروت بلنررد هسررتند، 

ایرن  . درصد اسرت  19/32میزان  ینا فغانی، های یهقاف

ی وحشری  هرا  ن قافیره شرد  ترر  آهنرگ  در خوشعامل 

 ه، برا بقیر  یری ازنظر آوااگر قافیه . بوده است تأثیرگذار

ی هنرمنردی  هرا  نشرانه  هماهنگ باشد، از اجزای بیت

شاعر بوده سکب توفی  بیشتر وی در انتقرال احسراس   

 یا بهرهاین همان . شودو مقصود شاعر به خواننده می

یعنری  ؛ برای قافیه قائل اسرت  یکدکن یعیشفاست که 

 شرفیعی کردکنی،  )« .ء مفهوم از راه آهنگ کلماتالقا»

زیررر فغررانی،   در غررزلبرررای نمونرره  ( 522: 5933

 کررده  یرت رعاخوانی قافیه را با دیگر اجزای بیرت   هم

 .است
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 کنینمی و تو آهی مره سوختیراز گری

 یرکننمی اهیررو نگ مرو آتشی در آ 

 تو در متاع خود آتش زدیم و هیچ بهر

 کنیی نمیراهال خانه سیررحمی به ح

 چو دل نامه شد سیاه ما را ز پهلوی تو

 ...کنیاهی نمیررگن به اینکه تو شادمان

 (120: 5931 فغانی،) 

 در خدمتکامالً  آهنگ قافیه غزل این در

 هشکوائی شعر. قرار دارد مضمون شعرمفهوم و 

موضوع آن اظهار دلتنگی و سوز  است کهای  عاشقانه

 ی« آه»افیه هم که خود صوت ق. است و فغان شاعر

افزون بر . کندتقویت می در شعرست، این حالت را ا

فضایی  ها بیت هدر هم« آ»بلند این، پراکندگی مصوت 

 هر باراست که گویی، شاعر با  کرده یجادا در شعر

، هااین ههم در کنار. کشدتکرار قافیه آهی از نهاد برمی

اهنگ با ردیف هم همشاعر قافیه را از نظر صوتی 

در قافیه  که« ای»بلند مصوت  کهیعنی این؛ کرده است

. یابد میرسد، همدنان در ردیف امتداد  می به گوش

در صوتی هماهنگی خاصی را  هاین تکرار زنجیر

کرده که در القای مفهوم  ایجاد کناری شعر یقیموس

 که چرا ؛زیادی گذاشته است تأثیرمورد نظر شاعر 

و  فروریختگیدر تکرار، نوعی ( ای)مصوت 

 متحدین،. )کندافسردگی و تسلیم ذهنی را تداعی می

موسیقی بیرونی نیز، شاعر، وزن  از منظر. (131: 5911

برای بیان ( مفعول  فاعالت  مفاعیل  فاعلن)را مناسکی 

 های از جلوهیکی . موضوع انتخا  کرده است

دیوان  موسیقی کناری یا تکرارهای مرئی را در

 کدکنی، شفیعی) اند ضاعف دانستهی مها شمس، قافیه

، تنها وحشی در دو سخنوراین  یندر ب(. 553: 5933

 ی مضاعف استفاده کرده است کهها غزل زیر از قافیه

شعر وی افزوده  موسیقی کناریهمین امر بر غنای 

 .است

 مرریدیکش ما چون ز دری پای کشیدیم،

 مرریدیرریدیم، برکه ب ر کسرره ز امید

 چو برخاست نشیند کهککوتر دل نیست 

 مررپریدی م،ررپریدی که یرربام هگوش از

  ط بودررغل ازررخود از آغ صید رم دادن

 ...مررمیدی و رمیدیم، دیررمان هرک االرح

 ها سخنوحشی سکب دوری و این قسم 

 م، شنیدیمررما هم نشنیدی ت کهرآن نیس

 (920: 5932 وحشی،) 

 

 عیوب قافیه

در  قافیرره، تکرررار ،بایررد گفررتعیررو  قافیرره  دربرراره

 دیرده  یراد ز وحشری،  ویژه به ،دو سخنورهر  های غزل

ی سرککی  هرا  هرچند تکرار قافیره، از ویژگری  . شود می

تکررار  »شمیسرا   هشاعران این دوره است، اما به عقیرد 

کاهررد و در ترراریخ شررعر  مرریقافیرره از فخامررت شررعر 

 .(29: 5932 شمیسرا، )« است ناموف  یا تجربه فارسی،

قافیره را،   یرو  از عموارد زیرادی   «گانشای» چنین هم

وحشری بیشرتر    های در غزلاین عیب . شود میشامل 

در مروارد را،   از ایرن الکته، تعداد زیادی . شود میدیده 

عالمرت جمرع فارسری     ،«ها»دو شاعر، استفاده از  هر

اخرتالف  )« اقوا» یبع است کهی گفتن .دهد میتشکیل 

فغرانی   های در غزلیک مورد،  یحت( درحذو و توجیه

 .شود میدیده ن

 

 عیوب قافیه در غزل بابافغانی

 ایطای جلی

 رنجند هرچ انررعاشق دیدن از

 ر نکودسترگر خود سخنی دگ

 یررغانرف انررلکرشک  رعش در

 نکودست  تر خرا و ررکس از ت

 (552: 5931  بابافغانی،)
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 ایطای خفی

 ان بهشتی حکس در مکتبرچرا باشند مرغ

 ایدررب می زارگل هرگوش تذروان این امررمق

 چو نام دوستی بردی بیفشان از وفا تخمی

 ایدررررب می ارگفت شیرینی را چر  انرررزب

 (531 :همان) 

 شایگان

 گنجد میا نرریکج دمی من مه خورشید روی

 گنجد مین ارهدر دل چنان گرمست بر دلها که

 (203 :همان) 

 معموله هقافی

 رمررممهلت ع که امشب درآ و خانه روشن کن

 افروزدبری ری شمعررکسپیش من  که چندانبود 

 تر خوش از آنگرم سوزد خیال شمع رخسارت 

 ع خاور افروزدررربی تو شم من هکه محنت خان

 (212 :همان) 

 تکرارقافیه

  فرو ا ررررآفت ز رویش ز چکیده رقرع

 فرو ال ررگ چکد لررورق گ از چنانکه

  سحرخیزی مشکین بود چو سنکلخطت 

 روررف  ا رآفت  نور  طرفش  هر  هرفترگ

  امرررب هبه گوش اردهرچ مه چو یدربرآم

 رو رررف ا ررآفت رفت ر خت عالرررانف ز

 (901 :همان)

بابافغرانی یکری از    شرعر  تکرار قافیه در درباره

 تکرررار قافیرره در شررعر »اسررت کرره  محققرران معتقررد

« ، آغرراز تکرررار آن در سررکک هنرردی اسررتبابافغررانی

 .(02: 5931 آالشتی،)

 

 عیوب قافیه در غزل وحشی

 ایطای خفی

 هست وفادار یار را یکرنگ عاش 

 شایسته نیست ورنه خریدار هست هبند

 (531 :همان) 

 شایگان

 یررو کناری و فراغ ودررب دل و بودم من

 ناگه به میان جست بود کهاین عش  کجا 

  رازرربه فت بست انرراو گردن ج هدر جرگ

 ران جسترردگ ندررقید کم ه ازرک هر صید

 (539 :همان) 

 معموله هقافی

 درکسی دان یکنعان یرپو درد اشتیاق  هجر بالی

 دارد ررررسف در زیرررعزی فررریوس ونرچ که

 هررورن نررک کوه شیرین لرروص اقرراشتی ندارد

 بردارد یشاز پبه ضر  تیشه صد چون بیستون 

 (251 :همان) 

 تکرارقافیه

 ودررخ هاربی گن کن گنه سؤال یک ره

 ودرراندز گناه خ پر تغافل چشم زین

 یرربه حرمان بسوخت و راررم دل بردی

 اه خودررده بود بداند گنرچه ک خود او

 زان نیمه شب بترس که در تازد از جگر

 ودرآه خ تا کی عنان کشیده توان داشت

 (291 :همان) 

 

 ردیف

اسرت، سرهم    شرعر فارسری  ی هرا  ردیف که از ویژگی

 درنتیجررهو  آهنررگ و موسرریقی  مهمرری در برراالبردن 

 موردتوجره همرواره   رو ازایرن . شرعر دارد  نوایی خوش

ی مختلف شرعر  ها نگاهی به دوره. شاعران بوده است

درصرد غزلیرات    32حردود  »که دهد  مینشان  فارسی

شرفیعی  )«خو  زبران فارسری دارای ردیرف هسرتند    

 بابافغررانی از هررای در غررزل(. 593: 5933 کرردکنی،

تعرداد  ایرن  . غرزل مردففنرد   115مرورد،   130مجموع 
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. شرود  مری ی او را شرامل  هرا  غرزل  درصد کرل  32/39

ی وحشری برا   هرا  جالب است که آمار ردیف، در غزل

از  هرم وحشری   هرای  در غرزل  فغانی برابر است یعنی

 53/39مرورد، یعنری    903تعرداد  غرزل،   930 مجموع

ی ها آمار کاربرد ردیف در ادامه. درصد از آنها مردففند

دو شراعر از نظرر نروع کلمره بررسری       هفادمورد اسرت 

ی هرا  جردول ردیرف   در ایرن اینکره   توضیح .شود می

 .اند ی فعلی محسو  شدهها هم جزو ردیف یا جمله

 

کاربرد انواع ردیف در شعر دو شاعر از  .9 جدول

 کلمه نظر نوع

 رتبه

 وحشی بابافغانی

نوع 

 ردیف
 درصد بسامد

نوع 

 ردیف
 درصد بسامد

 41/43 747 فعل 15/43 357 فعل 1

 14/19 97 ضمیر 75/13 43 ضمیر 7

 75/9 71 حرف 14/9 70 حرف 3

 41/7 18 اسم 91/3 15 اسم 7

 05/1 4 قید 90/7 17 قید 9

 01/8 3 صفت 83/7 11 صفت 7
 

ی هرا  دهرد کره در ردیرف    میاین جدول نشان 

 درصرد  53/39مرورد و   930فعرل برا    شاعر شیرازی،

ی هرا  در این میران نیرز، فعرل   . بیشترین کاربرد را دارد

 ییتنهرا  به« است»فعل ربطی . اند کاررفته بهربطی بیشتر 

 تکررار شرده  ی دیگرر  هرا  ردیف ههم بار، بیشتر از 59

 نکودسرت، )ماننرد   یکراتی در ترکگذشته از آنکه . است

نیرز  ...( و سرت  ست، شدست، مشرکل  ست، گذشته ینا

ی ضرمیری  هرا  پس از فعل، ردیرف . کار رفته است به

بیشرترین کراربرد را   ( ما، خویش، خود، ترو، او )ن چو

وحشی نیز، فعل و ترکیکات فعلی،  های در غزل. دارند

در ایرن میران،   . اول قرار دارند در مرتکه نظر کاربرداز 

سرایر   بیشرتر از برار،   52 ییتنها به« نیست» یربطفعل 

از میان حرروف نیرز، حررف     کاربرد داشته و ها ردیف

 .حروف به کار رفته است هبقی بار، بیش از 59« را»

ردیرف   یگذار ارزشیکی از معیارهایی که در 

 ردیررف، بررر ییبررار معنررااسررت کرره  آن اهمیررت دارد،

 در»برررای اینکرره  . حرکررت و جنررکش داللررت کنررد  

، ذهرن  ی حرکتی هستند،ها که دارای ردیف ییها غزل

یک مصراع یرا   و هرچند کندنمی را حسحالت پایان 

برودن آخررین    یلحاظ حرکتما به شود، ا میبیت تمام 

ادامره   در ذهرن آن مصراع یا بیت شعر همدنران   هکلم

ی هررا برررعکس در ردیررف. رود مررییابررد و پرریش  مرری

بالفاصرله   استاتیک، جریان شعر با تمام شدن مصرراع 

ذهرن پایران    شرعر در  و حرکتشود  میقطع  در ذهن

 (.559: 5931محمدی،)«یابد می

ی هررا ، فعررلی زبرران فارسرریهررا در میرران واهه 

خاص دارای بیشترین مفراهیم حرکتری هسرتند، بایرد     

در توجه داشته باشیم که هرچه تعرداد افعرال خراص    

تحررز و جنرکش    شرعر از  ردیف بیشتر باشد، یگاهجا

مقابررل هرچرره   هدر نقطرر. بیشررتری برخورداراسررت 

و قید  و حرفیعنی اسم  ها ی عام و دیگر واههها فعل

و  وجروبش رکرت  و صفت به کار رونرد، از میرزان ح  

بیشتری بره   یستاییو اشده، سکون  شعر کاستهپویایی 

ایررن منظررر،  از اگررر. شررود مرریمفهرروم کررالم افررزوده 

بررسی شود، خواهیم دیرد   دو شاعری فعلی ها ردیف

ی وحشری  هرا  ی فعلی در غزلها که از مجموع ردیف

و جزو افعرال خراص   درصد  91/10، یعنی مورد 535

 ،بابافغرانی ی ها در ردیف که درحالی. ربطی هستند یرغ

ی خراص  هرا  درصد را، فعرل  25/15 یعنیمورد  230

ایررن آمررار بیررانگر آن اسررت کرره  . دهررد مرریتشررکیل 

بیشررتری  یرراییو پوی فغررانی، از تحرررز هررا ردیررف

ی فعلری غیرر   ها این نوع ردیف افزون بر. برخوردارند

و معنا دارای تحرز  نظر شاعر، از هربطی مورد استفاد

 زدم، سروختم،  می)افعالی چون . ندبیشتری هست یانره
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 ،یرفتر  آیری،  مری ، افرروزد  آرد به جروش،  میبندم،  می

 کره بارهرا در جایگراه   ...( جویرد و  مری ، افتادم، یمگشا

، به میزان زیادی، به مفهروم شرعر   اند ردیف واقع شده

 .اند پویایی بخشیده

گرونی فعرل، در    گونره  دیگر، تنروع و  یاز سو

مثررال در  نرروانع بررهی وحشرری کمتراسررت هررا ردیررف

 3اسرت  برار،   3 «هست»ی ها ی وحشی فعلها ردیف

 «براش  کیسرت و »برار،   0هرکردام   «کرن و برود  »بار، 

ایرن   کره با ذکر این نکتره  . اند تکرار شده بار 1هریک 

در ترکیرب برا    هرا  کاربرد این فعل آمار بدون احتسا 

 حرال آنکره در  . ی دیگر، محسو  شده اسرت ها واهه

 یکنرواختی و این اندازه تکررار  ی فغانی ها میان ردیف

ی هرا  ردیرف نیرز ردیرف    نظر طولاز . شود میدیده ن

نیسرت   از ترو »ترکیکات بلندی چرون  . ندتر فغانی بلند

کره   نشسرتن  نتوان کررد،  نگاه سوزد مرا، می که عجب

بارها در  «، شنود بوی پیرهنخواهد شدکه  من تواند،

 در. انرد  ی فغرانی قررار گرفتره   هرا  جایگاه ردیف غرزل 

طرول   نصف ی فغانی، ردیفها ای موارد، در غزل پاره

ی زیر که در هر ها مانند مثال؛ گیرد برمیمصراع را در 

مورد ردیف، دو رکن از چهار رکرن وزن مصرراع را،   

 .گیرد برمیدر 

 ندانند چه حاصل/ خوبان دل غمناز

 حاصل ندانند چه / جگر چاز  درد

 (921: 5931 فغانی،)

 یل  فعولنمفاع/ مفعول  مفاعیل  

 مفاعیل  فعولن/ ل رمفعول  مفاعی

 یرکنچه می برای/ اضطرا  می خواه

 کنی برای چه می/ جامی بکش حجا 

 (121 :همان)

 مفاعیل  فاعلن/ مفعول  فاعالت  

 مفاعیل  فاعلن/ مفعول  فاعالت  

کره ردیرف، بریش از دو رکرن وزن      در غزل زیر یاو 

 .شود میمصراع را شامل 

/ پیش آی کز قکا شنود بوی پیرهن/ ااز هوتاکی دل 

 (902 :همان) شنود بوی پیرهن

 ت  مفاعیل  فاعلن/ مفعول  فاعال

 ت  مفاعیل  فاعلن/ مفعول  فاعال

هجا  3« شنود بوی پیرهن»غزل ردیف  در این

. شررودهجررای مصرررع را شررامل مرری  51از مجمرروع 

هرای فغرانی   غرزل  در ای کلمه 9 یها ردیف درمجموع

 1ی ها بار و ردیف 3 وحشی یها ردیف رو د بار، 53

بررار  2 ی هررردو شرراعر، هررا هررم در غررزل  یا کلمرره

 .اند کاررفته به

 

 گیری نتیجهبحث و 

 های در غزل یو کناروجوه اشتراز موسیقی بیرونی 

و وحشی بافقی، بیشتر از وجوه افتراق آنهاست  بابافغانی

 :از نظر موسیقی بیرونی که یطور به

این سه . یکسان است شاعر دو د هرسه وزن پرکاربر -

 ،(مفعول  فاعالت  مفاعیل  فاعلن: )از وزن عکارتند

فاعالتن  فاعالتن) ،(مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن، مفاعیلن)

 (.فاعالتن فاعلن

یشان اوزان ها شاعر نسکت به تعداد غزل دو هر -

انتخا  نیز، سلیقه  در این. اند معدودی را انتخا  کرده

وزن  50از که  گونه آن. ار نزدیکی دارندو پسند بسی

وزنی است که فغانی  53جزو مورد  51منتخب وحشی، 

 .هم از آنها استفاده کرده است

اوزان منتخب هردو شاعر، از اوزان مطکوع و پرکاربرد  -

از اوزان  بار یککه حتی  گونه آنهستند،  شعر فارسی

 .اندو نامأنوس استفاده نکرده کاربرد کم

دوری،  آهنگ خوشاز اوزان  ت به استفادهنسک - 

 9اند و جدول شماره توجه زیادی نشان نداده یک هیچ

 ...دهد مینشان  یخوب بهرا  مسئلهاین 

 نظرر مفهروم  اوزان محکو  پرکاربرد هر دو شراعر، از   -

 یوخرو  خل یی هستند که با روحیات و ها دارای ویژگی
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 .ایشان تناسب دارد

یک وجه افتراق وجود  در موسیقی بیرونی تنها

وزن منتخب فغانی، تنها  53از  دارد و آن این است که

که وحشی آن را به  است «مفتعلن مفتعلن فاعلن»وزن 

در این وزن هم فغانی، تنها یک غزل . کار نکرده است

 .سروده است

از نظر وجوه افتراق قافیه و ردیرف در  : موسیقی کناری

 :ی دو شاعر باید گفت کهها غزل

 یقایینظرر موسر   از ی وحشی نسکت به فغانی،ها افیهق -

او  هچون مصروت بلنرد در هجاهرای قافیر     ترند باارزش

 .بیشتر به کار رفته است

چرون  . های فغانی بیشتراسرت غنای موسیقیایی ردیف -

دیگرر ایرن    یاز سو .تری هستنددارای ترکیکات طوالنی

و جنرکش   حرکرت  از نظر معنری نیرز پویرایی،    ها ردیف

 .ی دارندبیشتر

قی کنراری غرزل دو   یک ویژگی مشرترز موسری  

زیرادی از ردیرف    هدو شاعر بهرر  هر شاعر این است که

یشران  ها غرزل  درصد کل 39از که بیش  گونه آن. اندبرده

 .م ردّف است
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