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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 poetryrhyme, 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.

چکیده
 دو شاعر غزل سررا هسرتند کره،بابافغانی و وحشی بافقی
 بهنروعی سرککسراز و در تراریخ غرزل فارسری و،هریک
، ازاینرو برای راهیابی به طرز غزل آنهرا.تأثیرگذار بودهاند
، یعنی و قافیه و ردیف،این مقاله به بررسی موسیقایی شعر
 بدین منظور پس از.در غزلهای این دو سخنور میپردازد
،ذکر مقدمهای درباره اهمیت و تأثیر این دو در تحول غزل
، آمراری- به روش تحلیل مقایسهای،با ارائه نمودار و آمار
بررسی و مقایسه بحرها و اوزان عروضی غزلهرا را آغراز
میکند و با تحلیل این آمار نشران مریدهرد کره از منظرر
 دو شراعر دارای وجروه اشرتراز زیرادی،موسیقی بیرونی
 ذوق و پسررند نزدیکرری،بحررور و اوزان

 در انتخررا،برروده

 بره دلیرل آنکره در،دارند ولری از منظرر موسریقی کنراری
، مصرروت بلنررد بیشررتری بررهکاررفترره،قافیررههررای وحشرری
خوشآهنگتر است و ردیفهای فغانی چون از ترکیکرات
. ارزش موسیقیایی بیشتری دارد،بلندتری برخوردار است
، قافیه، وزن، غزل، وحشی بافقی، بابافغانی:کلیدواژهها
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مقدمه

طرز وی افزوده و تغییری در طوربابرای مرحروم داده

بابافغررانی شرریرازی و وحشرری بررافقی ،دو شرراعر

است»(واله داغستانی.)5095 :5935،

جریانساز در تاریخ شعر فارسری هسرتند .هریرک از
این سخنوران ،در قرن دهم بهنروعی در تحرول غرزل

بیان مسأله و سؤاالت تحقیق

نقش داشتهاند« .بابافغانی شیرازی از شراعران مشرهور

در توضیح زمینه این پژوهش یعنی موسیقی شعر باید

نیم دوم قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری است که او

گفررت «مجموعرره عررواملیکرره زبرران شررعر را از زبرران

را در غزل سرآمد شاعران عهد خود شمرده ،به متانت

روزمرره برره اعتکرار بخشرریدن آهنرگ و ترروازن امتیرراز

.)155

میبخشند و درحقیقرت از رهگرذر نظرام موسریقایی

اشعار و شیرینی بیان ستودهانرد» (صرفا:5932 ،

بابافغانی در آغاز قرن دهم ،به دلیل مضمونپردازیها

سکب رستاخیز کلمه هرا و تشرخ

و تصویرهای تازه ایکه وارد شرعر فارسری مریکنرد،

میشوند ،میتروان گرروه موسریقایی نامیرد»(شرفیعی

تکرارهرا و تقلیردهای مکترذل دور

کدکنی .)3 :5933 ،موسیقی از عناصر مهم شعراسرت

کرده ،با فضاهای تازهای روبرو میکند .وی بهویژه در

که سرکب تشرخ

و برجسرتگی کرالم شرده سرخن

غزلهایش موجد سکک تازهای در شعر فارسی شد .از

منظوم را در جایگاه واالتری نسکت به نثر قرارمیدهد.

همین رو «بررسی غزلیات فغانی ،صرفنظر از سوز و

موسیقی شعراز یکسو ابزاری است در اختیرار شراعر

حال ویژهای که در بیان او هست بیشرتر از ایرن نظرر

تا میان عناصر و اجزای شعر پیونرد و ارتکرا برقررار

حائز اهمیت است که بیشتر مورخان و تذکره نویسان

کند و از سوی دیگر امکانی است بررای او ترا هرچره

و منتقدان ،او را جلوهساز سکک هنردی ،یرا اصرفهانی

مؤثرتر احساس و مفهوم مورد نظرش را بره خواننرده

میدانند( ».صکور )191 :5931،وحشی بافقی نیرز کره

منتقل کند .موسیقی شعر دارای جنکههای چندگانرهای

«والدتش ظاهراً در میانه نیم اول سرده دهرم در براف

است کره برارزترین آنهرا موسریقی بیرونری و کنراری

اتفاق افتراد ،بریتردیرد یکری از شراعران برارز دوران

است .پژوهش حاضر همین دو جنکره مهرم موسریقی

صفوی است که بهویژه به سکب سکک خاص خود در

شعر را در غزل بابافغانی و وحشری برافقی بررسری و

سخنوری اهمیت دارد .بیشتر غزلهایش در صف اول

مقایسه میکند و میخواهرد بره پاسرخ ایرن سرؤاالت

اثرهررای غنررائی پارسرری اسررت( ».صررفا)303:5939،

برسد که:

وحشی در قرن دهم ،بهعنوان مروّج جریان تازهای بره

 .5از نظر آماری تعداد اوزان عروضی بهکراررفتره در

نام وقوع شناخته میشود که از ویژگریهرای آن بیران

غزل دو شاعر چه میزانی دارد؟

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

 .2اشتراز و اختالف اوزان بهکاررفته در چیست؟

سوز و گداز است .وی شاعری است کره «غرزلهرای

 .9آیررا دو شرراعر ،از اوزان کررمکرراربرد و نامررأنوس،

آتشررین او ،در تمررام ادوار نمونرره سرروزندهترررین و

استفاده کردهاند؟

پرشورترین غزل های عشقی زبران فارسری بره شرمار

 .1میزان کاربرد اوزان دوری در غزل آنان چه مقردار

رفته اسرت» (مرؤتمن )939 :5935،طرفره ایرنکره در

است؟

برخی منابع درباره شیوه سخنوری وحشری گفتره انرد

 .1قافیۀ اشعار وحشی ،نسکت به فغانی چره امتیرازی

«متتکّع روش بابافغانی است ،ولیکن شوخی کالم را بر

دارد؟

شعر را از گرردا

واهه هرا در زبران

محمد بارانی و همکاران :بررسی موسیقی بیرونی وکناری غزلهای بابافغانی و وحشی بافقی49 /

 .0میزان اسرتفاده از ردیرف در غرزل دو شراعر چره

کارشناسیارشد بهوسیله سمیه سلیمانی و به راهنمایی

میزان است؟

سیداسماعیل قافلهباشی به انجام رسیده است؛ امّا

 .3ردیف در غزل فغرانی چره رجحرانی برر کراربرد

درباره موسیقی بیرونی و کناری در غزل این دو

ردیف در غزل وحشی دارد؟

گوینده بهصورت مقایسهای همراه با ارائه جداول و

اواخر ماه رمضان 5233ه5030/م در سن

آمار ،تاکنون تحقی و پژوهشی انجام نگرفته است.

شصتوپنج سالگی در مولتان درگذشت و در
مقکرهای که خودش آن را بنا کرده بود به خاز سپرده

ضرورت و اهمیت تحقیق

شد (صدی حسنخان.)923 :5930 ،

یکی از پژوهشهای مهم انتقادی که میتواند در شعر
و اد

فارسی راهگشا و ارزشرمند باشرد ،بررسری و

پیشینه پژوهش

مقایسه سکک شاعرانی است که در دورههای مختلرف

باید گفت باوجود همه اهمیت و پایگاهی که این دو

شعر فارسی جریانساز بودهاند .در این میان بابافغرانی

سخنور پرمایه ،در تاریخ غزل فارسی دارند ،هنوز

و وحشی بافقی در مقطعی خاص در شکلگیری غزل

آنگونه که باید موردتوجه منتقدان و پژوهشگران

سکک هندی تأثیر عمدهای داشتهانرد .هرر دو سرخنور

واقع نشدهاند؛ الکته پژوهشهایی صورت گرفته است،

مذکور ،به دلیل طرز ترازهای کره در غرزل بره وجرود

ازجمله مقاله «طرز بابافغانی» از محمدحکیم آذر که

آوردند ،در تاریخ غزل فارسی ،صاحب سکک شناخته

عرفانی ،به چاپ رسیده

میشوند .ضرورت این پژوهش ،شناخت علمی یکری

است .این مقاله به بررسی ویژگیهای زبانی و بالغی

از ویژگیهای طرز غزل ایرن دو گوینرده سرککسراز،

شعر بابافغانی پرداخته است .مقاله «بررسی موسیقی

یعنی وزن و موسیقی است.

در مجله پژوهشهای اد

بیرونی و کناری در غزلیات وحشی» از یحیی کاردگر
و «سککشناسی غزلیات وحشی بافقی» از محمدامیر

بحث

مشهدی و اقکال عکدی ،همایش بزرگداشت وحشی

موسیقی بیرونی که برارزترین جلروه موسریقی شرعر

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

است« ،همان چیزی است کره وزن عروضری خوانرده

بیرونی و کناری غزل وحشی پرداخته و مقالۀ دوم

میشود و لذت بردن از آن ،امری غریرزی اسرت ،یرا

ویژگیهای سککی را مورد بررسی قرار داده است.

نزدیک به غریزی ،بنابراین بحور عروضی یرک شراعر

همچنین مقاله «آشناییزدایی برجستهسازی زبانی در

به لحاظ حرکت و سکون آنها و به لحاظ تنوع آنهرا و

غزلیات موالنا وحشی بافقی» از صدیقهسادات

به لحاظ هماهنگی با زمینههای درونی و عاطفی شرعر

مقداری که در مجله پژوهشهای ادبی و بالغی نشر

قابررلبررسرری اسررت» (شررفیعی کرردکنی.)31 :5933 ،

یافته است .این مقاله هم برخی از معیارهای

موسیقی بیرونی نخستین پل برقراری ارتکا با دنیرای

آشناییزدایی در زبان وحشی را بررسی کرده است.

شاعر است .وقتی خواننده تحت تأثیر تناسب و تکرار

پایاننامهای نیز با عنوان «بررسی موسیقی شعر در

هجاهای کوتاه و بلند قرار میگیرد ،درواقرع مترأثر از

دیوان بابافغانی شیرازی» در دانشگاه بینالمللی

نظم و توالی هجاهاست و میتوان گفت این احساس

امامخمینی قزوین در سال  5935در مقطع

نخستین تأثیری است که شاعر بر خوانندهاش گذاشته
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و ذهن او را آماده پذیرش مضامین و معانی مروردنظر

جدول  .1بسامد کاربرد اوزان غزلهای دو شاعر

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

بـابـا فــغانـــــی

زمینرره موسرریقیایی شررعر را متناسررب بررا مضررمون و

رتبه

موضرروع مررورد نظرررش ،برگزینررد و بررر عواطررف و

1

احساس مخاطکش تأثیر بیشرتری بگرذارد .بره همرین
دلیل است که صراحبنظرران ،هریرک از گونره هرای
مختلف وزن را متناسب با بیان نوع خاصی از مفراهیم

7
3

و مضامین دانستهاند.

7

اوزان منتخب دو شاعر و بسامد آن

9

برای آگاهی از معیارهای ذوق و پسند شاعران
موردنظر ،نخست نمودار بسامد اوزان و بحرهای
منتخکشان را ارائه کرده ،سپس به تحلیل و بررسی آنها
میپردازیم .یاکوبسن در یکی از تحلیلهایش از نوعی

7
4
0

نقد پیاممدار به سوی نقد رمزگانمدار میرود و به
قول کورش صفوی با این کار پرمشقت میخواهد
نشان بدهد که چگونه میتوان از ابزارهای
زبانشناسی در تحلیل رمزگان یک متن ادبی بهره
رفت.
برای این کار یاکوبسن به سراغ قطعه شعری
از شارل بودلر میرود و انواع توازنها و توزیعهای
واهگانی این قطعه را به صورت آماری استخراج
میکند (صفوی .)121 :5935 ،نمودارهای آماری در
این مقاله به مقایسه موسیقی بیرونی و کناری شعر دو

5
18
11
-

شاعر جنکه مستندتری میدهند و ادعای نویسندگان را
به اثکات میرسانند .درمجموع ،بابافغانی  130و
وحشی  930غزل سرودهاند .الکته با احتسا

اینکه

17
13

یکی از غزلهای وحشی دو بار در دیوان وی عیناً
تکرار شده است با این مطلع:

-

وزن
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف؛/...
مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن...،
هزج مثمن سالم/
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
رمل مثمن محذوف؛/...
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن...،
مجتث مثمن مخبون محذوف؛  /...مفاعلن
فعالتن مفاعلن فَعِلن...،
هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف؛ /...
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن...،
رمل مثمن مخبون محذوف؛ /...
فَعِالتن فَعِالتن فَعِالتن فَعلِن...،
رمل مثمن مشکول/
فَعِالتُ فاعالتن ،فَعِالتُ فاعالتن
مجتث مثمن مخبون/
مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعالتن
رجز مثمن سالم/
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مضارع مثمن اخرب/
مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن
رجز مثمن مطوی مخبون/
مفتعلن مفاعلن ،مفتعلن مفاعلن
هزج مسدس محذوف؛/...
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
منسرح مثمن مطوی مکشوف/
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
هزج مسدس اخرب مقبوض
محذوف؛ /...مفعولُ مفاعلن فعولن
خفیف مسدس مخبون محذوف
؛ /...فاعالتن مفاعلن فَعِلن؛...
رمل مثمن مخبون /فعالتن فعالتن
فعالتن فَعالتن
هزج مثمن اخرب/
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
سریع مسدس مطوی مکشوف/
مفتعلن مفتعلن فاعلن

بسامد

درصد

197

74/80

180

10/49

03

17/78

47

17/98

75

0/98

39

7/84

13

7/79

17

7/80

17

7/80

5

1/97

5

1/97

9

8/07

3

8/91

3

8/91

3

8/91

7

8/37

1

8/14

1

8/14

وحشـــی بافقـــــی

که جان برد اگر آن مست سرگران به درآید

رتبه

کاله کج نهد از نررراز و بر سر گرررذر آیرد

1

(وحشی بافقی 202 :5932 ،و )233

7

وزن
رمل مثمن محذوف؛/...
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن...،
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف؛/...

بسامد

درصد

57

73/73

41

14/57
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مجموع  50وزن منتخب وحشی  51مرورد ،جرزو 53

مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن...،
هزج مثمن سالم/

3

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف؛ /...

7

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن...،
رمل مثمن مخبون محذوف؛ /...

9

فعالتن فعالتن فعالتن فَعلِن...،
مجتث مثمن مخبون محذوف؛ /...

7

مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعِلن...،
رجز مثمن سالم/

4

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مجتث مثمن مخبون/

0

مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعالتن
رمل مثمن مشکول/

-

77

18/78

30

5/95

74

7/01

15

7/45

0

7/87

مفتعلن مفاعلن ،مفتعلن مفاعلن

-

هزج مسدس محذوف؛/...

5

مفاعیلن مفاعیلن فعولن...
مضارع مثمن اخرب/

18

مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن
خفیف مسدس مخبون محذوف

11

؛ /...فاعالتن مفاعلن فَعِلن؛...
منسرح مثمن مطوی مکشوف/
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

-

رمل مسدس مخبون محذوف؛

17

 /...فعالتن فعالتن فَعِلن...،
هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف؛/...
مفعولُ مفاعلن فعولن...،

(فَعِالتن فَعِالتن فَعِلن /رمل مسدس مخکون محذوف)
را بهکاربرده که فغانی از آن استفاده نکرده است .ایرن
وزن چهررارمین وزن پرکرراربرد شررعر فارسرری اسررت
(وحیدیان کامیار )19 :5932 ،که وحشی دو غرزل در
این وزن دارد.
نکته دیگری که در جدول دیده میشود اینکه،
هیچ یک از دو شاعر حتی یکبار از وزن خوش آهنگ
(مفتعلن فراعالت مفرتعلن فرع /بحرر منسررم مرثمن

0

فعالتُ فاعالتن ،فعالتُ فاعالتن
رجز مثمن مطوی مخبون /

13

78

19/19

وزن مورد استفاده فغانی هم هست .وحشی تنهرا وزن

7/87

مطوی منحور) بهره نکردهاند .وزنی کره پنجمرین وزن
پرکاربرد شعر فارسی اسرت (همران .)10 :افرزون برر

0

7/87

4

1/47

9

1/77

7

1/81

7

1/81

7

8/98

1

8/79

این ،وزن (مفعرول مفراعیلن مفعرول مفراعیلن /هرزج
مثمن اخر ) که از اوزان پرکاربرد شعر فارسی است،
مورد پسند هیچیک از دو شاعر نکوده است؛ زیرا فقط
فغانی ،آنهم تنها یکبار در این وزن طکعآزمایی کرده
است .درباره اوزان پرکاربرد و محکو

دو شاعر بایرد

گفت ،بابافغانی به دو وزن (مفعرول فراعالت مفاعیرل
فاعلن /...،مضارع مثمن اخر

مکفوف محرذوف؛)...

و (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفراعیلن  /هرزج مرثمن
سالم) رویکرد بیشتری داشته است .بهگونهای که ایرن
دو وزن بر رویهم  11/39درصد از کل غزلهرایش را

اگر به جردول اوزان منتخرب دو شراعر دقرت

در برمیگیرد .وزن سوم پرکراربرد فغرانی هرم (رمرل

کنرریم متوجرره مرریشررویم کرره دایررره تنرروع اوزان در

مررثمن محررذوف؛ /...فرراعالتن فرراعالتن فرراعالتن

غزل های ایشان وسیع نیست .فغانی همه غرزلهرایش

فاعلن )...،است که  51/12درصد غزل هایش را شامل

را در  53و وحشرری در  50وزن سرررودهانررد .هررردو

میشود.

شاعر ،اوزان اندکی را نسکت بره حجرم غرزلهایشران

وحشرری هررم برره دو وزن (فرراعالتن فرراعالتن

کرده اند .آنگونه که بهطور میانگین فغانی ،هر

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

انتخا

 92و وحشی هر  21غزل را در یک وزن سررودهانرد.

فرراعالت مفاعیررل فرراعلن /...،مضررارع مررثمن اخررر

باید گفت در غزل های بابافغرانی نسرکت بره وحشری

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

تنوع کمتری در کاربرد اوزان دیده میشود .بااینهمره

آنگونه که  15/51درصد از غزلهرایش را در همرین

اوزان ،اشرتراز زیرادی دارنرد .چراکره از

دو وزن سروده است .سرومین وزن منتخرب وی هرم

در انتخا

سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 59

 /40دوفصلنامه بالغت کاربردی و نقد بالغی

(مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن /هزج مثمن سالم)

جدول  .7بسامد کاربرد بحرهای مورداستفاده دو

است که  51درصد از غزلهایش را شرامل مریشرود.

شاعر

به این ترتیب مشخ

مریشرود کره  9وزن پرکراربرد

هردو شاعر یکسان است .یک نکته دیگرر اینکره اگرر

وحشی

بابافغانی
نام بحر

بسامد

درصد

نام بحر

بسامد

درصد

هزج

177

70/01

رمل

178

39/39

مضارع

179

70/77

هزج

118

74/44

وحیدیان کامیار ذکر کررده اسرت مطابقرت داده شرود

رمل

133

73/85

مضارع

47

15/15

مجتث

07

17/90

مجتث

39

0/03

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

رجز

71

3/77

رجز

74

7/01

غزلهرای هرر دو شراعر بره کرار نرفتره ،همره جرزو

منسرح

3

8/97

منسرح

7

1/81

خفیف

3

8/97

خفیف

7

1/81

سریع

1

8/14

اوزان منتخررب ایررن دو شرراعر بررا اوزان بررهاصررطالم
کررمکرراربرد و نررامطکوعی کرره نررام برخرری از آنهررا را

وزنهای پرکاربرد و مطکوع شعر فارسی هستند.
قمر آریان درباره دلیل احتراز شاعران سکک
هندی ،از به کار بردن اوزان سنگین و نامطکوع اعتقاد
دارد به اینکه «در نزد شاعران این دوره( ،سکک

اوزان دوری

هندی) تقریکاً اوزان متداول همانها است که در شعر

یکی از اختصاصات عروض فارسی داشتن اوزانی

سعدی محافظ و جامی بود ،و به نظر میآید که

به نام دوری است« .اهمیت وزن دوری در این

احتراز آنها از اوزان غریب تا حدی نیز برای آن بود

است که وسط مصراع ،حکم پایان مصراع را

که حفظ و مراعات آن اوزان ،تکحر در عروض را

مییابد :یعنی میتوان در آنجا قافیه آورد مکث

ایجا

میکرد که نزد شعرای عامه این ادوار

نمیتوانست عملی باشد ،و گویا از همین زمانها بود
که

اینگونه

اوزان

نامأنوس

را

نامطکوع

خواندند»(آریان .)232 :5912،درباره بحرهای مورد
استفاده دو شاعر نیز باید گفت ،غیر از بحر سریع که
آنهم فغانی تنها یکبار از آن بهره برده است،
بحرهای منتخب دو شاعر مانند یکدیگر است .در این
یک مورد هم گویا فغانی خواسته طکع خود را
بیازماید .بحرهای (رمل ،مضارع و هزج) سه بحر
پرکاربرد و مورد پسند هر دو شاعر است .کاربرد این
سه بحر درمجموع ،بیش از  32درصد کل بحرهای
مورد استفاده هر دو سخنور را شامل میشود .جالب
اینکه در نمودار زیر ،بحرهای چهارم تا هفتم (مجتث،

کرد ،یک یا دو صامت اضافه بر فرمول آورد»
(شمیسا .)30 :5930 ،اوزان دوری ازلحاظ
موسیقیایی ،از اوزان دیگر باارزشترند .چرا که در
اوزان دوری ،هر مصراع به دو پاره هماهنگ تقسیم
میشود و ازآنجاییکه هر پاره در هر مصراع دو بار
تکرار میشود ،این تکرار همنوا سکب افزایش
موسیقی کالم میشود .تکرار در زمینه ساخت و
افزایش موسیقی ارزش زیادی دارد .این ارزش بدان
پایه است که آن را تنها عامل موسیقیساز در سخن
منظوم دانستهاند (وحیدیان کامیار)33 :5933 ،؛
بنابراین بسامد بیشتر اوزان دوری ،در میان مجموعه
اشعار یک شاعر ،دلیل بر غنای بیشتر موسیقی و

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

آهنگ شعر او میباشد .جدول زیر میزان بهره دو

در یک رتکه قرار گرفتهاند.

شاعر را از این اوزان نشان میدهد.
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جدول  .3بسامد کاربرد اوزان دوری در غزلهای

استفاده از اوزان دوری عالقه زیادی نشران نردادهانرد.

دو شاعر
بابافغانی
نام وزن و
بحر

بسامد

نام وزن و
بحر

فَعِالتُ

مفاعلن

فاعالتن،

فعالتن

فَعِالتُ
فاعالتن

13

7/79

مفاعلن
فَعالتن

رمل مثمن

مجتث مثمن

مشکول/

مخبون/

مفاعلن

فعالتُ

فعالتن

فاعالتن،

مفاعلن
فَعالتن /

17

بسامد کاربرد اوزان دوری در شعر هر دو شاعر تقریکاً

وحشی
درصد

7/80

چنانکره مشراهده شرد ،ایرن دو سرخنور ،بره

فعالتُ

بسامد

0

درصد

7/87

یکسان است .فغرانی کمترر از یرک درصرد ،بریش از
وحشی از این اوزان استفاده کرده است.
اوزان و مفاهیم
هر شاعری بسته بره احروال و خلقیرات و هرمچنرین
مضامین مطرمشده در اشعار خود ،به اوزانری خراص
تمایل بیشتری نشان میدهد .میتروان گفرت یکری از
هنرمندیهای سخنور ،انتخرا

0

فاعالتن /

7/87

اوزانری اسرت کره برا

مفاهیم و موضوعات مروردنظر وی تناسرب بیشرتری
داشته باشد حتی اگر این انتخا

ناخودآگاه باشد .اگر

مجتث مثمن

رمل مثمن

مخبون

مشکول

مفتعلن

مفتعلن

مفاعلن،

مفاعلن،

شد که میان اوزان محکو

مفتعلن

مفتعلن

موضوعات مطرمشده در شعر آنها ،تا حردود زیرادی

مفاعلن /

5

1/97

مفاعلن /

رجز مثمن

رجز مثمن

مطوی

مطوی

مخبون

مخبون

مفعولُ

مفعولُ

فاعالتن

فاعالتن

مفعولُ
فاعالتن /

وزنهای منتخب این دو شاعر با مفراهیم مطررمشرده
در غزل هایشان مطابقت داده شود ،مشرخ

0

7/87

5

فاعالتن /

و موردپسند دو شراعر ،برا

تناسب و هماهنگی وجود دارد .نمودار کراربرد اوزان
غزل های بابافغانی نشران مری دهرد کره وزن (مفعرول
فاعالت مفاعیل فاعلن) وزن محکو

شاعراست.

این وزن جزو اوزان نرم و سرنگین اسرت کره
مناسب بیان مضامینی چون اندوه ،حسررت ،شرکوه و

مفعولُ
1/97

خواهرد

9

1/77

گالیه اسرت .ایرن مفراهیم دقیقراً بیرانگر روحیرات و

مضارع

مضارع

احوال شاعر است« .عاش دلسوختهای که هیچگاه از

مثمن اخرب

مثمن اخرب

گلشن زندگانی،گرل مرراد ندیرده و در عاشرقی جرز

مفتعلن

مفتعلن

هجران ندیده و در محکت ،غیر طعن آشرنا و مالمرت

فاعلن

فاعلن

مفتعلن

مفتعلن

بیگانه نشنیده ،نامرادی که پیش محرم و بیگانه سوخته

فاعلن /

3

8/97

فاعلن /

7

8/81

و کسرری را پررروای وی نکرروده» (بابافغررانی:5919 ،
نوزده) .در مرتکه دوم ،وزن (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

منسرح

منسرح

مثمن مطوی

مثمن مطوی

مفاعیلن /هزج مثمن سالم) قرارداد .وحیردیان کامیرار

مکشوف

مکشوف

این وزن را جزو اوزان دلنشین و شیرین و آرام قررار

مجموع

70

0/17

مرریدهررد؛ یعنرری اوزانرری کرره مناسررب بیرران مضررامین

سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 59

 /08دوفصلنامه بالغت کاربردی و نقد بالغی

آرامبخش و عاشقانهاند (وحیدیان کامیرار.)31 :5932،

آرام کرده است« .در زبانهایی که بنای وزن آنها بر

این نکتره مترأثر از آن اسرت کره «بابافغرانی شراعری

کوتاهی و بلندی یا شدت و ضعف هجاهاست،

عاش پیشه بروده و در عشر برس نراگواری دیرده و

همیشه تألیفی از الفاظی که در آن شماره نسکی

مالمت و طعن شنیده و به همین مناسکت میان شعرای

هجاهای کوتاه یا شدید بیشتر باشد ،حاالت عاطفی

عراق بیش از تمام معاصرینش سرخنش شرورانگیز و

شدیدتر یا مهیجتری را القا میکند .بهعکس برای

در خواننررررده مررررؤثر اسررررت» (بابافغررررانی:5919 ،

حاالت مالیمتر که مستلزم تأنی و آرامش هستند،

بیستوهفت) .الکته در میان غزل های فغرانی مرواردی
هست کره شراعر در آنهرا تناسرب وزن و موضروع را
رعایت نکرده است .ازجمله در تنها غزلی که در بحرر
سریع گفته ،هماهنگی وزن و مضمون دیده نمیشود.
دود برآمد ز دلرررم چون سپند

وزنهایی به کار میرود که هجاهای بلند یا ضعیف
در آنها بیشتر است» (خانلری .)503 :5933 ،در
رتکه دوم کاربرد شاعر ،وزن (مفعول فاعالت
مفاعیل فاعلن /...،بحر مضارع مثمن اخر

مکفوف

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

دور نشد از سر کرارم گزنرررد

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

آه که بررا طالرررع بد آمرررردم

کامیار .)32 :5932 ،باید گفت مفاهیم این دو وزن

دود سپنردم نکنررد ارجمرررند

دقیقاً با زندگی و احوال شاعر شوریده و

...سوختم این داغ جفرا تا به کی

آزردهخاطری چون وحشی مطابقت دارد .شاعری

پخته شدم آتش بیهررروده چند

که «در سراسر غزلهایش عشقی پرشور ،واقعی ،و

...سوخت فغانی و مرادی نیافت

آمیخته به درد و نومیدی موج میزند که خواننده را

آه از ایرن مرردم مرشکلپسررند
(همان)221 :

به احساس همدردی وامیدارد» (زرینکو ،

مضمون این غزل چنانکه دیدیم شکوه و

 .)195 :5939نکتهای که ذکر آن در پایان این بحث

ناله بسوختن و نومیدی است اما وزن آن (مفتعلن

از نظر سککی ،بدیع به نظر میرسد ،این است که

مفتعلن فاعلن) ،وزنی تند و کوتاه و مناسب بیان
مضامین شاد و رق

آور است (وحیدیان کامیار،

 .)31 :5932ازاینرو ،وزن مناسب بیان اینگونه
مفاهیم نیست .این عامل سکب میشود که در انتقال
عاطفه و احساس شاعر به خواننده تا حد زیادی از
توان شعر کاسته شود .از سوی دیگر ،در ردهبندی

در بسیاری از غزلهای این دو شاعر ،رکن پایانی
وزن در تمام مصراعهای شعر ،هماهنگ است؛
یعنی اینکه اگر وزن غزلی در مصراع نخست بیت
مطلع (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالن) باشد ،در همه
مصراعهای دیگرِ غزل هم همین وزن رعایت
میشود و رکن پایانی یعنی فَعَالن به ،فَعَلن یا فع

غزلهای وحشی وزن (فاعالتن فاعالتن فاعالتن

لن تغییر نمیکند .یا بهعکارتدیگر ،زحاف مقصور

فاعلن /... ،رمل مثمن محذوف؛ )...وزن نخست

مثالً به محذوف و یا اصلم تکدیل نمیشود .این

است .در این وزن نسکت هجاهای بلند به کوتاه 55
به  1است؛ یعنی هجاهای بلند آن تقریکاً سه برابر
هجاهای کوتاه است .همین عامل وزن را سنگین و

هماهنگی در غزلهای وحشی بیشتر دیده میشود.
برای نمونه غزلهای زیر از هر دو شاعر دارای این
ویژگی هستند .غزلهای شماره (-505-552-32

محمد بارانی و همکاران :بررسی موسیقی بیرونی وکناری غزلهای بابافغانی و وحشی بافقی01 /

 133-213-219و )...در دیوان فغانی و غزلهای

جدول .7انواع هجاهای قافیه در غزلهای دو شاعر

شماره (-500-513 -512-523-520-523-13

بابافغانی

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

رتبه

نوع هجا

بسامد

درصد

این نکته میتواند نشانه تسلط شاعر بر وزن و

1

صامت+مصوّت بلند+صامت

397

71/39

7

صامت+مصوّت کوتاه+صامت

114

78/31

3

صامت+مصوّت بلند

77

18/47

7

صامت+مصوّت کوتاه+دوصامت

71

4/18

9

صامت+مصوّت بلند +دوصامت

7

8/37

احاطه وی بر دایره واهگانی زبان باشد.
موسیقی کناری
موسیقی کناری ،به عواملی گفته می شود که «در
نظام موسیقیایی شعر دارای تأثیر است ولی ظهور
آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست.
برعکس موسیقی بیرونی که تجلی آن در سراسر
بیت و مصراع یکسان است و به طور مساوی ،در

وحشی بافقی
رتبه

نوع هجا

بسامد

درصد

1

صامت+مصوّت بلند+صامت

777

77/17

7

صامت+مصوّت بلند

73

19/58

3

صامت+مصوّت کوتاه+صامت

95

17/05

7

صامت+مصوّت کوتاه+دوصامت

73

9/08

9

صامت+مصوّت بلند +دوصامت

9

1/77

همه جا به یک اندازه حضور دارد .جلوههای

بهطوریکه جدول نشان میدهد ،هجاهایی کره

موسیقی کناری بسیار است و آشکارترین نمونه -

در آنها مصوت بلند به کار رفته ،در قافیه های وحشی

آن قافیه و ردیف است» (شفیعی کدکنی:5933 ،

بیشترند و ازآنجاکه «امتداد مصوت بلند ،کمری بیشرتر

.)935

از دو برابر امتداد مصوت کوتاه است» (شمیسا:5930،
قافیه در شعر فارسی ،از اهمیت زیادی

 ،)92هجاهایی که مصروت بلنرد در آنهرا برهکاررفتره

برخورداراست« .قافیه نوعی زمینه سازی برای القای

باشررد ،دارای ارزش صرروتی بیشررتری خواهنررد بررود.

موسیقی شعر در ذهن آدمی است .تکرار الفاظی که

درمجموع  33/23درصد از قافیههرای وحشری ،دارای

از نظر معنا و احتماالً ازلحاظ شکل ظاهری باهم

هجاهررایی بررا مصرروت بلنررد هسررتند ،درحررالیکرره در

متفاوت اند ولی ازنظر لحن و آهنگ هم نوا هستند

قافیه های فغانی ،این میزان  32/19درصد اسرت .ایرن

لذّتی به آدمی می بخشد که نزدیک است به لذّتی

عامل در خوش آهنرگ ترر شردن قافیره هرای وحشری

که از استماع نغمه ای دریافت می کنیم( ».ملّام،

تأثیرگذار بوده است .اگر قافیه ازنظر آوایری ،برا بقیره

 )39 :5931باید گفت در کلمه هایی که قافیه شعر

اجزای بیت هماهنگ باشد ،از نشرانه هرای هنرمنردی

قرار می گیرند ،هرچه تعداد صامت ها و مصوت های

شاعر بوده سکب توفی بیشتر وی در انتقرال احسراس

یکسان بیشتر باشد ،امتداد قافیه از نظر صوتی

و مقصود شاعر به خواننده میشود .این همان بهرهای

بلندتر می شود ،درنتیجه قافیه به همان میزان

است که شفیعی کدکنی برای قافیه قائل اسرت؛ یعنری

گوش نوازتر و آهنگین تر شده ،ار زش موسیقیایی آن

«القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات( ».شرفیعی کردکنی،

افزایش می یابد .جدول زیر بسامد کاربرد هجاهای

 )522 :5933برررای نمونرره در غررزل زیررر فغررانی،

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

همخوانی قافیه را با دیگر اجزای بیرت رعایرت کررده

یعنی تعداد حروف مشترز قافیه بررسی میکند.

است.
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از گریره سوختیرم و تو آهی نمیکنی

ما چون ز دری پای کشیدیم ،کشیدیررم

و آتشیرم و نگرراهی نمیکنری

امید ز هررر کس که برریدیم ،برریدیرم

بهر تو در متاع خود آتش زدیم و هیچ

دل نیست ککوتر که چو برخاست نشیند

رحمی به حرال خانه سیاهری نمیکنی

از گوشه بامرری که پریدیررم ،پریدیررم

ما را ز پهلوی تو چو دل نامه شد سیاه

رم دادن صید خود از آغرراز غلررط بود

تو شادمان به اینکه گنرراهی نمیکنی...

حراال کره رمانردی و رمیدیم ،رمیدیرم...

در آ

(فغانی)120 :5931 ،

وحشی سکب دوری و این قسم سخنها

در این غزل آهنگ قافیه کامالً در خدمت

آن نیسرت که ما هم نشنیدیررم ،شنیدیم
(وحشی)920 :5932 ،

مفهوم و مضمون شعر قرار دارد .شعر شکوائیه
عاشقانهای است که موضوع آن اظهار دلتنگی و سوز
و فغان شاعر است .صوت قافیه هم که خود «آه» ی

عیوب قافیه

است ،این حالت را در شعر تقویت میکند .افزون بر

دربرراره عیررو

این ،پراکندگی مصوت بلند «آ» در همه بیتها فضایی

غزل های هر دو سخنور ،بهویژه وحشری ،زیراد دیرده

در شعر ایجاد کرده است که گویی ،شاعر با هر بار

میشود .هرچند تکرار قافیره ،از ویژگریهرای سرککی

تکرار قافیه آهی از نهاد برمیکشد .در کنار همه اینها،

شاعران این دوره است ،اما به عقیرده شمیسرا «تکررار

شاعر قافیه را از نظر صوتی با ردیف هم هماهنگ

قافیرره از فخامررت شررعر مرریکاهررد و در ترراریخ شررعر

کرده است؛ یعنی اینکه مصوت بلند «ای» که در قافیه

فارسی ،تجربهای است ناموف » (شمیسرا.)29 :5932 ،

به گوش میرسد ،همدنان در ردیف امتداد مییابد.

هم چنین «شایگان» موارد زیرادی از عیرو

قافیره را،

این تکرار زنجیره صوتی هماهنگی خاصی را در

شامل میشود .این عیب در غزل های وحشری بیشرتر

موسیقی کناری شعر ایجاد کرده که در القای مفهوم

دیده میشود .الکته ،تعداد زیادی از ایرن مروارد را ،در

مورد نظر شاعر تأثیر زیادی گذاشته است؛ چرا که

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

مصوت (ای) در تکرار ،نوعی فروریختگی و

تشکیل میدهد .گفتنی است که عیب «اقوا» (اخرتالف

افسردگی و تسلیم ذهنی را تداعی میکند( .متحدین،

درحذو و توجیه) حتی یک مورد ،در غزلهای فغرانی

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

دیده نمیشود.

قافیرره بایررد گفررت ،تکرررار قافیرره ،در

مناسکی را (مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن) برای بیان
موضوع انتخا

کرده است .یکی از جلوههای

عیوب قافیه در غزل بابافغانی

موسیقی کناری یا تکرارهای مرئی را در دیوان

ایطای جلی

شمس ،قافیههای مضاعف دانستهاند (شفیعی کدکنی،

از دیدن عاشقرران چره رنجند

 .)553 :5933در بین این دو سخنور ،تنها وحشی در

گر خود سخنی دگرر نکودست

غزل زیر از قافیههای مضاعف استفاده کرده است که

در عشر شکررلکران فرغانرری

همین امر بر غنای موسیقی کناری شعر وی افزوده

کس از تررو خرا تر نکودست

است.

(بابافغانی)552 :5931 ،
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بنده شایسته نیست ورنه خریدار هست

ایطای خفی

(همان)531 :

چرا باشند مرغران بهشتی حکس در مکتب
مقررام این تذروان گوشره گلزار میبرراید

شایگان

چو نام دوستی بردی بیفشان از وفا تخمی

من بودم و دل بررود و کناری و فراغرری

زبررران چر

را شیرینی گفتار میبرررراید
(همان)531 :

این عش کجا بود که ناگه به میان جست
در جرگه او گردن جرران بست به فتررراز
هر صید کره از قید کمررند دگررران جست

شایگان

(همان)539 :

مه خورشید روی من دمی یکجررا نمیگنجد
چنان گرمست بر دلها که در دلهرا نمیگنجد
(همان)203 :

قافیه معموله
بالی هجر و درد اشتیاق پیر کنعانی کسی دانرد

قافیه معموله

که چرون یوسرررف عزیرررزی در سفرررر دارد

درآ و خانه روشن کن که امشب مهلت عمرررم

ندارد اشتیرراق وصررل شیرین کوهکررن ورنرره

بود چندانکه پیش من کسرری شمعری برافروزد

تیشه صد چون بیستون از پیش بردارد

به ضر

(همان)251 :

گرم سوزد خیال شمع رخسارت از آن خوشتر
که محنت خانه من بی تو شمرررع خاور افروزد
(همان)212 :

تکرارقافیه
یک ره سؤال کن گنه بی گنراه خررود
زین چشم پر تغافل اندز گناه خررود

تکرارقافیه
عررق چکیده ز رویش ز آفتررررا

فرو

بردی دل مرررا و به حرمان بسوخترری

چنانکه از ورق گررل چکد گررال

فرو

او خود چه کررده بود بداند گنراه خود

خطت چو سنکل مشکین بود سحرخیزی

زان نیمه شب بترس که در تازد از جگر

فرررو

تا کی عنان کشیده توان داشت آه خرود

گررفته هر طرفش نور آفترا

(همان)291 :

برآمردی چو مه چرارده به گوشه برررام
ز انفرررعال رخت رفت آفتررا

فررررو
(همان)901 :

ردیف

درباره تکرار قافیه در شرعر بابافغرانی یکری از

ردیف که از ویژگیهرای شرعر فارسری اسرت ،سرهم

محققرران معتقررد اسررت کرره «تکرررار قافیرره در شررعر

مهمرری در برراالبردن آهنررگ و موسرریقی و درنتیجرره

بابافغررانی ،آغرراز تکرررار آن در سررکک هنرردی اسررت»

خوشنوایی شرعر دارد .ازایرنرو همرواره موردتوجره

(آالشتی.)02 :5931 ،

شاعران بوده است .نگاهی به دوره های مختلف شرعر
فارسی نشان میدهد که «حردود  32درصرد غزلیرات
زبران فارسری دارای ردیرف هسرتند»(شرفیعی

عیوب قافیه در غزل وحشی

خو

ایطای خفی

کرردکنی .)593 :5933 ،در غررزلهررای بابافغررانی از

عاش یکرنگ را یار وفادار هست

مجموع  130مرورد 115 ،غرزل مردففنرد .ایرن تعرداد
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 39/32درصد کرل غرزلهرای او را شرامل مریشرود.

ردیفها کاربرد داشته و از میان حرروف نیرز ،حررف

جالب است که آمار ردیف ،در غزلهرای وحشری برا

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

فغانی برابر است یعنی در غرزلهرای وحشری هرم از

یکی از معیارهایی که در ارزشگذاری ردیرف

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

اهمیررت دارد ،آن اسررت کرره بررار معنررایی ردیررف ،بررر

درصد از آنها مردففند .در ادامه آمار کاربرد ردیف های

حرکررت و جنررکش داللررت کنررد .برررای اینکرره «در

مورد اسرتفاده دو شراعر از نظرر نروع کلمره بررسری

غزل هایی که دارای ردیفهای حرکتی هستند ،ذهرن،

میشود .توضیح اینکره در ایرن جردول ردیرف هرای

حالت پایان را حس نمیکند و هرچند یک مصراع یرا

جملهای هم جزو ردیفهای فعلی محسو

شدهاند.

بیت تمام میشود ،اما به لحاظ حرکتی برودن آخررین
کلمه آن مصراع یا بیت شعر همدنران در ذهرن ادامره

جدول  .9کاربرد انواع ردیف در شعر دو شاعر از

مررییابررد و پرریش مرریرود .برررعکس در ردیررفهررای

نظر نوع کلمه

استاتیک ،جریان شعر با تمام شدن مصرراع بالفاصرله

بابافغانی
رتبه

نوع

در ذهن قطع میشود و حرکت شرعر در ذهرن پایران

وحشی
نوع

بسامد

درصد

1

فعل

357

43/15

فعل

7

ضمیر

43

13/75

ضمیر

97

3

حرف

70

9/14

حرف

71

9/75

7

اسم

15

3/91

اسم

18

7/41

9

قید

17

7/90

قید

4

1/05

7

صفت

11

7/83

صفت

3

8/01

ردیف

ردیف

مییابد»(محمدی.)559 :5931،

بسامد

درصد

747

43/41

خاص دارای بیشترین مفراهیم حرکتری هسرتند ،بایرد

19/14

توجه داشته باشیم که هرچه تعرداد افعرال خراص در
جایگاه ردیف بیشتر باشد ،شرعر از تحررز و جنرکش
بیشررتری برخورداراسررت .در نقطرره مقابررل هرچرره

در میرران واهههررای زبرران فارسرری ،فعررلهررای

فعل های عام و دیگر واههها یعنی اسم و حرف و قید
و صفت به کار رونرد ،از میرزان حرکرت وجروبش و

این جدول نشان میدهرد کره در ردیرفهرای

پویایی شعر کاسته شده ،سکون و ایستایی بیشتری بره

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

مفهرروم کررالم افررزوده مرریشررود .اگررر از ایررن منظررر،

بیشترین کاربرد را دارد .در این میران نیرز ،فعرلهرای

ردیف های فعلی دو شاعر بررسی شود ،خواهیم دیرد

ربطی بیشتر بهکاررفتهاند .فعل ربطی «است» بهتنهرایی

که از مجموع ردیف های فعلی در غزلهرای وحشری

 59بار ،بیشتر از همه ردیفهرای دیگرر تکررار شرده

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

است .گذشته از آنکه در ترکیکراتی ماننرد (نکودسرت،

غیر ربطی هستند .درحالیکه در ردیفهای بابافغرانی،

اینست ،گذشتهست ،شدست ،مشرکلسرت و )...نیرز

 230مورد یعنی  15/25درصد را ،فعرل هرای خراص

به کار رفته است .پس از فعل ،ردیرفهرای ضرمیری

تشررکیل مرریدهررد .ایررن آمررار بیررانگر آن اسررت کرره

چون (ما ،خویش ،خود ،ترو ،او) بیشرترین کراربرد را

ردیررفهررای فغررانی ،از تحرررز و پویررایی بیشررتری

دارند .در غزلهای وحشی نیز ،فعل و ترکیکات فعلی،

برخوردارند .افزون بر این نوع ردیفهای فعلری غیرر

از نظر کاربرد در مرتکه اول قرار دارند .در ایرن میران،

ربطی مورد استفاده شاعر ،از نظر معنا دارای تحرز و

فعل ربطی «نیست» به تنهایی  52برار ،بیشرتر از سرایر

انرهی بیشتری هستند .افعالی چون (میزدم ،سروختم،

محمد بارانی و همکاران :بررسی موسیقی بیرونی وکناری غزلهای بابافغانی و وحشی بافقی09 /

میبندم ،میآرد به جروش ،افرروزد ،مریآیری ،رفتری،

مصراع را شامل میشود.

گشایم ،افتادم ،مریجویرد و )...کره بارهرا در جایگراه

تاکی دل از هوا /شنود بوی پیرهن پیش آی کز قکا/

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

شنود بوی پیرهن (همان)902 :

پویایی بخشیدهاند.

مفعول فاعال /ت مفاعیل فاعلن

از سوی دیگر ،تنروع و گونرهگرونی فعرل ،در

مفعول فاعال /ت مفاعیل فاعلن

ردیررفهررای وحشرری کمتراسررت بررهعنرروان مثررال در

در این غزل ردیف «شنود بوی پیرهن»  3هجا

ردیف های وحشی فعل های «هست»  3برار ،اسرت 3

از مجمرروع  51هجررای مصرررع را شررامل مرریشررود.

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

درمجموع ردیفهای  9کلمهای در غرزلهرای فغرانی

هریک  1بار تکرار شدهاند .با ذکر این نکتره کره ایرن

 53بار ،و در ردیفهای وحشی  3بار و ردیفهای 1

کاربرد این فعلهرا در ترکیرب برا

کلمررهای هررم در غررزلهررای هررردو شرراعر 2 ،بررار

آمار بدون احتسا

واهه های دیگر ،محسو

شده اسرت .حرال آنکره در

بهکاررفتهاند.

میان ردیفهای فغانی این اندازه تکررار و یکنرواختی
دیده نمیشود .از نظر طول ردیرف نیرز ردیرف هرای

بحث و نتیجهگیری

فغانی بلند ترند .ترکیکات بلندی چرون «از ترو نیسرت

وجوه اشتراز موسیقی بیرونی و کناری در غزلهای

عجب که میسوزد مرا ،نگاه نتوان کررد ،نشسرتن کره

بابافغانی و وحشی بافقی ،بیشتر از وجوه افتراق آنهاست

تواند ،من که خواهد شد ،شنود بوی پیرهن» بارها در

بهطوریکه از نظر موسیقی بیرونی:

جایگاه ردیف غرزلهرای فغرانی قررار گرفترهانرد .در

 -سه وزن پرکاربرد هر دو شاعر یکسان است .این سه

پارهای موارد ،در غزلهای فغانی ،ردیف نصف طرول

وزن عکارتند از( :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن)،

مصراع را در برمیگیرد؛ مانند مثال های زیر که در هر

(مفاعیلن ،مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن)( ،فاعالتن فاعالتن

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

فاعالتن فاعلن).

در برمیگیرد.

 هر دو شاعر نسکت به تعداد غزلهایشان اوزانمعدودی را انتخا

خوبان دل غمناز /ندانند چه حاصل

کردهاند .در این انتخا

نیز ،سلیقه

و پسند بسیار نزدیکی دارند .آنگونه که از  50وزن

درد جگر چاز  /ندانند چه حاصل
(فغانی)921 :5931 ،
مفعول مفاعیل /مفاعیل فعولن

منتخب وحشی 51 ،مورد جزو  53وزنی است که فغانی
هم از آنها استفاده کرده است.
 -اوزان منتخب هردو شاعر ،از اوزان مطکوع و پرکاربرد

مفعول مفاعیرل /مفاعیل فعولن

شعر فارسی هستند ،آنگونه که حتی یکبار از اوزان

می خواه اضطرا  /برای چه میکنری

کمکاربرد و نامأنوس استفاده نکردهاند.

جامی بکش حجا  /برای چه میکنی
(همان)121 :
مفعول فاعالت  /مفاعیل فاعلن
مفعول فاعالت  /مفاعیل فاعلن
و یا در غزل زیر کره ردیرف ،بریش از دو رکرن وزن

 نسکت به استفاده از اوزان خوشآهنگ دوری،هیچیک توجه زیادی نشان ندادهاند و جدول شماره 9
این مسئله را بهخوبی نشان میدهد...
 -اوزان محکو

پرکاربرد هر دو شراعر ،از نظرر مفهروم

دارای ویژگیهایی هستند که با روحیات و خل وخروی

سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 59

 /07دوفصلنامه بالغت کاربردی و نقد بالغی

-شوکت بخاری ( .)5932دیوان .با تصحیح و مقدمه

ایشان تناسب دارد.
در موسیقی بیرونی تنها یک وجه افتراق وجود

سیروس شمیسا .تهران :فردوس.

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

-صکور ،داریوش ( .)5931آفاق غزل فارسی ،چاپ

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

دوم .تهران :زوّار.

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

-صفا ،ذبیحاهلل ( .)5939تاریخ ادبیات در ایران ،جلد

سروده است.

پنجم .چاپ هفتم .تهران :فردوس.

موسیقی کناری :از نظر وجوه افتراق قافیه و ردیرف در

-

غزلهای دو شاعر باید گفت که:

جلد چهارم .چاپ نهم .تهران :فردوس.

( .)5932تاریخ ادبیات در ایران.

 -قافیه های وحشی نسکت به فغانی ،از نظرر موسریقایی

-مؤتمن ،زینالعابدین ( .)5935تحول شعر فارسی.

باارزش ترند چون مصروت بلنرد در هجاهرای قافیره او

چاپ چهارم .تهران :کتابخانه طهوری.

بیشتر به کار رفته است.

-محمدی ،محمدحسین ( .)5931بیگانه مثل معنی.

 -غنای موسیقیایی ردیفهای فغانی بیشتراسرت .چرون

تهران :میترا.

دارای ترکیکات طوالنیتری هستند .از سوی دیگرر ایرن

-ملّام ،حسینعلی ( .)5931پیوند موسیقی و شعر .چاپ

ردیفها از نظر معنری نیرز پویرایی ،حرکرت و جنرکش

دوم .تهران :نشر فضا.

بیشتری دارند.

-مولوی ،جاللالدین محمد ( .)5933غزلیات شمس

یک ویژگی مشرترز موسریقی کنراری غرزل دو

تکریز .محمدرضا شفیعیکدکنی .تهران :سخن.

شاعر این است که هر دو شاعر بهرره زیرادی از ردیرف

-ناتل خانلری ،پرویز ( .)5933هفتاد سخن جلد اول

بردهاند .آنگونه که بیش از  39درصد کل غرزلهایشران

شعر و هنر .چاپ دوم .تهران :توس.

مردّف است.

واله داغستانی ،علیقلی خان ( .)5935تذکرهریاضالشعرا 2 .جلد .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی.

منابع
-بابافغانی شیرازی ( .)5931دیوان اشعار .به تصحیح و

-وحشی بافقی ( .)5932دیوان .ویراسته حسین آذران

اهتمام احمدسهیلی خوانساری .چاپ چهارم .تهران:

(نخعی) .تهران :امیرککیر.

اقکال.
حسنپور آالشتی ،حسین ( .)5931طرز تازه .تهران:سخن.

زرینکو  ،عکدالحسین ( .)5939از گذشته ادبیایران .چاپ دوم .تهران :سخن.

وحیدیان کامیار ،تقی ( .)5932وزن و قافیه شعرفارسی .چاپ پنجم .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
-

( .)5933در قلمرو زبان و ادبیات

فارسی .چاپ دوم .مشهد :محق .
-آریان ،قمر (« .)5912ویژگیها و منشأ پیدایش سکک

-شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( .)5933ادوار شعر

مشهور به هندی در سیر تحول شعر فارسی» .مجله

فارسی .چاپ سوم .تهران :سخن.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی.

-

( .)5933موسیقی شعر .چاپ

ششم .تهران :آگه.

شماره  .91ص

.230-205

-متحدین ،هاله (« .)5911تکرار ارزش صوتی و بالغی

-شمیسا ،سیروس ( .)5930آشنایی با عروض و قافیه.

آن» ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه

تهران :نشر میترا.
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