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چکیده
این مقاله به بررسی ارتباط اوزان شعر فارسی با محتوا و مضامین آن میپردازد .این که آیا وزن و محتوا در شعر فارسی با یکددیرر
پیوندی تنراتنگ دارند ،از سؤالهایی است که برخی پژوهشرران ،کوشیدهاند به آن پاسخ دهند .از منظر آنان ،وزنهای اصلی شعر
فارسی را میتوان بر اساس ارتباط با مضامین و مفاهیم طبقهبندی کرد و اغلب شاعران بزرگ ،دانسته یدا نادانسدته ایدن تناسدب را
رعایت کردهاند .از این رو ،باتوجه به ضرورت مقایسة کاربرد اوزان در مفاهیم مختلف برای رسیدن به نتیجهای قابد اعتمداد ،ابتددا
 9023قصیده از بیست شاعر شاخص پیش از مغول مطالعه و پس از بررسی 0201 ،قصیده که محتوای نسبتاً مشخصی داشدتهاندد،
در دو دستة اصلی شادیانهها (تبریک و تهنیت اعیاد ،فتحها و مناسبتهای شاد) و غمرنانهها (مرثیه ،حبسیه و شکواییه) طبقهبنددی
و پس از بسامدیابی ،به روش تحلیلی -توصیفی بحرها و وزنهای اصلی معرفدی و میدزان رعایدت تناسدب محتدوایی در کداربرد
هریک بررسی شده است .بنابر یافتههای این پژوهش ،دست کم در سنت قصیدهسرایی تا آغداز سدده هفدتم ،شداعران در انتخدا
وزنهای اشعار خود توجهی به محتوا نداشتهاند و از اغلب بحرها و وزنها ،در مضامین متضداد ،اسدتفاده کدردهاندد .اندد تمدایز
موجود در برخی گونههای عروضی هم ،برآمده از سلیقه و ذوق فردی ،تفاوت جغرافیای شاعری و سدنت ادبدی غالدب بدر سدبک
شاعر بوده است.
کلیدواژهها :تناسب وزن و محتوا ،قصیده ،شادیانهها ،مرثیه ،شکواییه ،حبسیه
مقدمه
پژوهندگان ضمن تصریح بر تفاوت وزن و گونههای آن در شعر شاعران مختلف (بهویژه شاعران صاحب سبک) ،عل مختلفدی را
در انتخا

وزنها و تنوع آنها در اشعار دورهها و سبکهای مختلف بر شمردهاند؛ چنانکه در پیشدینة پدژوهش بدهروشدنی مطدر

خواهد شد ،سنت ادبی و تقلید از شاعران موفق گذشته ،زمان و مکان سرایش شعر ،سلیقه و سبک فردی و دورهای و تناسب وزن
و محتوای اشعار ،از مجموعه عواملی است که پژوهشرران در انتخا

وزن مؤثر دانستهاند.
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باستان ،هریک از آنها را سازگار با وزنی خاص دانسته و معتقد است ،با سیر تحول انواع ادبی ،نوع وزن و موسیقی مناسب با آنهدا
نیز به سنت شعر وارد شده است .از نظر وی طبیعت و سرشت اثر ،وزن مناسب با آن را به شاعر القا میکند (ارسطو.)03 :0991 ،
در نقدالشعر فارسی نیز ،از همان سدههای نخستین و تحت تاثیر نقد هنر ،فلسدفه و منطدق یوندانی و ترجمدة آرای ارسدطویی،
برخی از صاحب نظران از ضرورت سازگاری وزن (یا موسیقی) و محتوای شعر سخن گفتهاند .ابن سینا در بخش «شعر» از کتدا
«شفا» ،برخی وزنها را سبُک و برخی را سنرین و موقر میداند (وحیدیان کامیار.)30 :0931 ،
خواجه نصیرالدین طوسی نیز در فص اول از مقالت نهم «اساس االقتباس» ،در معرفی و بررسدی بیطوریقدا(فدن شدعر) ،ضدمن
اشاره به سنت شعر یونانیان که در سرایش اغراض محدود مث تراژدی ،کمدی ،حماسه و  ...از وزنهای خاص و مناسب اسدتفاده
میکردهاند ،رعایت تناسب بین خیال و وزن با موضوع شعر را از عل اثربخشی آن دانسته؛ هرچند تصریح میکند که این شدیوه در
روزگار او مهجور شده است (نصیرالدین طوسی )130-132 :0931 ،چنانکه در مباحد

نقدالشدعر هدم دیدده مدیشدود ،اغلدب

منتقدان شعر فارسی ،در بیان ضرورت تناسب وزن و محتوا به الرویی یونانی نظر داشتهاند و از رعایدت ایدن ویژگدی در عدروض
فارسی سخن نرفتهاند؛ البته اینکه شمس قیس رازی ،وزنهای ناآشنا را که برخی عروضیان از ترکیب افاعی عروضی مدیسدازند،
در محدوده عروض فارسی نامقبول معرفی میکند (شمس قیس رازی020 :0919 ،و ،)029نشداندهندده توجده بده ندوعی تناسدب
آوایی در شعر فارسی است.
به موازات تناسب محتوا و وزن ،برخی منتقدان ،به نوعی تناسب میان وزن شعر ،نوع دستراه و خوانش موسیقایی -آوازی اشاره
کردهاند .نشانههایی از این تناسب را در «االغانی» ابوالفرج اصفهانی« ،جدام االلحدان» عبددالقادر حداف المراغدی و «بحورااللحدان»
فرصت شیرازی میتوان دید.
در دوران معاصر و با تغییر نررش شاعرانه ،بح

درباره تناسب وزن و محتوا بیش از پدیش جددی گرفتده شدد .یکدی از علد

اهمیت یافتن این موضوع ،شعر نیمایی و نراه متفاوت او به موسیقی شعر است .از نظر نیمدا ،وزن شدعر کهدن چنددان سدازگار بدا
محتوای درونی و موسیقی طبیعی الزم شعر نیست .از نظر او این کشش و ضرورت مصراعها و مفاهیم است که وزن شعر و طدول
آن را تعیین میکند (جورکش.)002 :0911 ،
تعریف نیما از موسیقی طبیعی و متناسب کالم ،بیشتر یادآور الروهای اروپایی شعر اوست؛ الروهدایی کده اوج آن ،پدیش از او
در مکتب سمبولیسم تجربه شده است .از منظر این مکتب ،شعر در ساختار موسیقاییاش تا آخرین حد امکان بده هندر موسدیقی و
گنری درونی آن نزدیک میشود (چدویک .)04-09 :0911 ،از منظر شاعران سمبولیست ،موسیقی طبیعی واژهها (و نه شدک هدای
وزنی) ،همزمان با سرایش شعر شک میگیرد.
با در نظر گرفتن مقدمات یادشده ،باید گفت که در پژوهشهای معاصر ،برآمده از نوع تعریف شعر ،دو تلقی اصلی از انتخدا
وزن وجود دارد .نخست دستهای از پژوهندگان که کوشیدهاند نوع وزنهای عروضی کهن را با معیارهای نقد شعر اروپا بسنجند و
از منظر آنان ،در بسیاری از شعرهای کهن تناسب وزن و محتوا به خطا رعایت نشده است .این دسته ،دربداره اشدعار موفدق و وزن
آنان ،بر این باورند که در این نمونهها ،شاعر به صورت ناخودآگاه و متناسب با هیجانات و عواطف درونی ،وزندی را متناسدب بدا
محتوا وفضای شعرش بر میگزیند (وحیدیان کامیار.)30 :0931 ،
دستة دوم ،کسانی که وزن را یکی از وسای محدود بیانی میدانند که شیوه تصرف شداعر در آن محددود اسدت .از نظدر ایدن
منتقدان ،شاعران در انتخا

وزنهای متعدد ،بیش از محتوا تاثیر پذیرفته از سنت ادبی ،دیرر شاعران و محیط بیرونی هستند (ناتد

خانلری.)020-022 :0901 ،
در این مقاله ،با اشاره به اینکه شیوهها و عل انتخا

وزن در شعر شاعران و تناسب آن بدا محتدوا از منظرهدای مختلدف قابد

بررسی است ،سعی شده ،به این سؤال مهم پاسخ داده شود که آیا وزن و محتوا در سنت شعر فارسی پیونددی تنراتندگ دارندد و
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در صورت اثبات سازگاری آوایی وزنها با مضامین خاص ،آیا شاعران فارسی از این تناسب آگداه بدودهاندد و در اشعارشدان ایدن
تناسب را رعایت کردهاند براساس این سؤالها و نظر به اینکه بررسی تمام قالبها و ادوار شعر فارسی در قالب یک مقاله ممکن
نیست ،و از آنجا که قالب قصیده از منظرهایی چون تنوع محتوایی ،کاربرد در مضامین مورد تحقیق در این مقاله ،تعددد وزنهدای
اصلی در آن ،قرار گرفتن در شمار یکی از سه قالب اصلی شعر فارسی و ممکن بودن مشخص کدردن محتدوا و مناسدبت سدرایش
قصاید ،اهمیت دارد ،در این پژوهش ،تناسب وزن و محتوا در سنت قصیدهسرایی پیش از مغول بررسی شده است.
بیست شاعری که قصایدشان در این مقاله مطالعه و وزن اشعارشان اسدتخراج شدده ،عبارتندد از :فرخدی سیسدتانی (ف،)403.
عنصری بلخی (ف ،)490.منوچهری دامغانی (ف ،)490.قطران تبریزی (ف .پس از  ،)431ازرقی هدروی (ف.نیمدة دوم سدده 1یدا
آغاز سده ششم) ،ناصرخسرو (ف ،)410.ابوالفرج رونی (ف.اواخر سده پدنجم) ،مسعودسدعد (ف ،)101.معدزی (ف401.تدا،)400
سددنایی (ف ،)491.عمعددق بخدداری (ف ،)149/140.عثمددان مختدداری (ف ،)143/144.ادیددب صددابر (ف ،)143.عبدالواس د جبلددی
(ف ،)111.قوامی رازی (ف ،)132.انوری (ف ،)119.جمالالدین اصفهانی (ف ،)111.خاقانی (ف ،)131.ظهیر فاریدابی(ف )131.و
کمالالدین اسماعی (مقتول.)391 :
پیشینة پژوهش
اغلب پژوهشهایی که در حوزه عل انتخا

وزن و تناسب وزنهای عروضی و محتوا صورت گرفته ،خدارج از محددوده زمدانی

این پژوهش است .از آن جمله خانلری ( )0901وزنهای معمول شعر فارسی را به پنج دستة اوزان کوتاه ،متوسدط ثقید  ،متوسدط
خفیف ،بلند ثقی و متناو

تقسیم کرده و عل فراوانی اوزان را دورههای مختلف ،بررسی کدرده اسدت .امدامی ( )0933و ظفدری

( )0911بهتصریح از تناسب برخی وزنها و بحرها با مرثیه و حبسیه سخن گفتهاند .برزگر خالقی و نوروززاده چرینی ( )0932هم
ضمن اشاره به بحرهای پربسامد در قصیده ،از سازگاری و یا ناسازگاری برخی اوزان ،با برخی مضامین سخن گفتهاندد .همچندین
سراج ( )0931در تحلیلی کلی ،هریک از بحرهای اصلی را مناسب مفاهیمی خاص معرفی کرده است.
کریستن سن و اقبال ( ،)0939حسینی ( )0931و مقدس و نصراللهی ( )0911نیز در تحقیدقهدایی جداگانده بده تناسدب وزن و
محتوا در اشعار برخی شاعران اشاره کردهاند .از دیرر پژوهندگان ،فیاضمنش ( ،)0914به تناسدب نسدبی موضدوع و وزن اشداره
کرده؛ هرچند رعایت این تناسب را در شعر معاصر بیشتر از شعر کهن دانسته است .کیدانوش ( )0913نیدز در بررسدی وزنهدای
مناسب با شعر کود و نوجوان ،هر یک از وزنها را برانریزاننده حالت یدا بیدانکنندده احساسدی خداص دانسدته و آندان را بندابر
کیفیاتشان طبقهبندی کرده است.
در میان پژوهندگان عروض فارسی ،بیش از همه وحیدیان کامیار ( ،)0914بر لزوم رعایت تناسب بین وزن و محتوا و همچندین
انتسا

وزنهای خاص به مضامین خاص پافشاری کرده است .او ضمن تصریح به سازگاری وزن و موضوع در سیر شعر فارسی،

وزنها را بر اساس تناسبشان با محتوا به شش دستة اصلی :اوزان نرم ،تند و شورانریز ،حماسی ،مناسب برهان و جدل و اخدالق و
پند ،تند و کوتاه و شاد و آرام و دلنشین سازگار با مضامین عاشقانه تقسیم کرده است.
آنچه از بررسی پیشینة این پژوهش میتوان نتیجه گرفت این است که پژوهندگان ،تنها به استخراج گونههای وزن در برخدی از
اشعار ،گونهها یا دیوان تعدادی شاعران پرداخته اند و پس از بسامدیابی ،اصرار یک شداعر یدا شداعران یدک گوندة ادبدی را در بده
کاربستن برخی وزنها ،دلیلی بر تناسب آن وزن و محتوای غالب بر شعر آن شاعر یدا آن ندوع ادبدی دانسدتهاندد؛ در صدورتی کده
بسیاری از وزنهایی که در شعر شاعری خاص ،در بر دارنده محتوایی خاصاند ،در شعر شاعرانی ،با زمان ،مکدان و سدبک ادبدی
متفاوت ،وزن غالب برای محتوایی دیررند .بر اساس همین نتیجه ،انجام پژوهشی با تحلی همزمدان وزن در اشدعاری کده از نظدر
قالب و زمان سرایش نسبتا نزدیک به هماند؛ اما از نظر محتوا با هم متفاوتاند ،ضرورت مییابد.
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روش تحقیق
مجموع قصاید ثبتشده در دیوان شاعران یادشده 9023 ،قصیده بوده که از آن میان0201 ،قصیده که فضای غالدب محتدوای آندان
شاد یا غمانریز بوده ،انتخا

شدهاند .بر اساس این تحقیق ،مضامینی چون مرثیه ،حبسیه و انواع شکایت در حوزه مفاهیم غمرنانده

و مضامینی چون تبریک و وصف بهار ،تهنیت فتح ،بازگشت ممدو  ،ازدواج ،تولد فرزند ،مهرگان ،عید قربدان ،عیدد فطدر ،جشدن
سده ،ساختن بناها و قصرها و  ...در حوزه مضامین شاد قرار گرفتهاند.
برای مشخص کردن مناسبت سرایش قصاید ،از چهار روش اصلی استفاده شده است :عنوان یا مناسدبتی کده مصدححان بدرای
قصاید مشخص کردهاند؛ اجتهاد پژوهندگان انواع ادبی (بهویژه درباره مرثیه ،حبسیه و شدکواییه) دربداره موضدوع قصدیده؛ فضدای
غالب و موضوع آنها در پنج بیت نخستین و چهارم ،فضای غالب و موضوع مطر شده در ابیات تابید و شریطه .در پایدان پدس از
استخراج  110قصیده شادیانه و  031قصیده اندوهرنانه ،وزن وبحر سرودهها ،مشدخص و بسدامدیابی شدده و بده روش تحلیلدی-
توصیفی ،تناسب وزن و محتوا در سنت قصیدهسرایی پیش از مغول بررسی شده است.
تحلیل میزان رعایت تناسب بحرهای عروضی و موضوع قصاید
چنانکه در پیشینة پژوهش اشاره شد ،برخی از منتقدان معتقدند ،بحرهای عروضی را میتدوان براسداس سدازگاری بدا مضدامین و
گونههای ادبی طبقهبندی کرد .اگر به محتوای جدول یک بنرریم ،خواهیم دید که جدز بحرهدای مجتد

و مضدارع کده در سدنت

قصیدهسرایی پیش از مغول ،در مضامین شادیانه و غمرنانه تاحدودی تفاوت کاربرد دارند ،هشت بحر دیردر را نمدیتدوان خداص
مضامینی مشخص معرفی کرد.
براساس یافتههای این پژوهش ،بحر رم پرکاربردترین بحر ،چه در مضامین شداد و چده در مضدامین اندوهرنانده اسدت .ایدن
نتیجه ،میتواند مغایر با نظر نصراله امامی در کتا

«مرثیهسرایی در ادبیات فارسی ایران» باشد که معتقد است «رم  ،آهنری آرام و

در عین حال متین دارد و میتواند ترنمهای مصیبت زدگان دلسوخته را بده نیکدویی مدنعکس کندد» (امدامی )12 :0933 ،همچندین
متفاوت با اجتهاد حسامالدین سراج است که رم را مناسب غمی خفیف و بیان اندیشمندانه و اسطورهای میداند (سدراج: 0931 ،
 ،)11یا پژوهندگانی که این بحر را در سرایش قصیده متناسب با مد و در غزل سازگار با مرثیه ،فدراق و گلده تشدخیص دادهاندد
(برزگر خالقی و نوروززاده چرینی.)02 :0932 ،
اگر نظر منتقدانی را که به کاربرد غمرنانة این بحر معتقدند ،بپذیریم ،پس باید به این نکتده اعتدراف کدرد کده شداعران تواندای
فارسی در دوران پیش از مغول ،بهویژه بودن بحر رم  ،در حوزه سرودن مفاهیم غمانریز آگاه نبودهاند یا با وقوف به ایدن ویژگدی
در سرودههای خود چندان توجهی به سازگاری وزن و محتوا نداشتهاند؛ در صورتی که به نظر میرسد ،اگر سازگاریای بین بحدر
رم و عرفان ،اندوه ،غم ،مرثیه و حبسیه وجود داشته باشد ،این سازگاری ،تناسبی محتوایی نیست؛ بلکه برآمده از سنت ادبی شعر
فارسی است و جالب است که همین سنت ادبی ،در دوران پیش از مغول ،این بحر را مناسب مضامین شاد تشخیص داده است.
دومین بحر اصلی در قصاید فارسی پیش از مغول هزج است؛ بحری که برخالف نظر برخی پژوهندگان که معتقدندد ،جوشدش
اندوه را نمایان میسازد (امامی ،)12 :0933 ،مناسب موضوعهای محزون و غدمآگدین (سدراج )11 :0931 ،و سدازگار بدا عواطدف
حبسیه است (ظفری)91 :0911 ،؛ در مضامین شادیانه هم تقریبا به میزان مراثی ،شکواییهها و حبسیهها کاربرد داشته است.
بحر مجت

سومین بحر اصلی در مجموع قصاید است که در شادیانهها و اندوهرنانهها تاحدودی تفداوت کداربرد دارد .ایدن بحدر

دومین بحر اصلی در شادیانهها و در مقاب  ،پنجمین بحر اصلی در اندوهرنانههاست .این تفاوت استعمال میتواندد چندد دلید اصدلی
داشته باشد ،یا برآمده از سازگار بودن بحر مجت

با مضامین شادیانه است که اگر این دلی را بپذیریم ،نظر پژوهشررانی که ایدن بحدر

یا وزنهای اصلی آن را متناسب حبسیه (ظفری ،)91 :0911 ،مرثیه ،درد و هجران و گله میدانند (وحیددیان کامیدار،)19-10 :0931 ،
رد خواهد شد ،یا باید گفت که شاعران قصیدهسرای این دوره تناسب وزن و محتوا را در اغلب مدوارد رعایدت نکدردهاندد و یدا بایدد
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پذیرفت که انتخا

وزن در شعر فارسی برآمده از سنت ادبی است و شاعران بدون احساس ضرورت بده تناسدب وزن و محتدوا ،در

دورههای مختلف و در جغرافیای متفاوت شاعریشان ،از وزنها و بحرهایی که بنابر سلیقه آنان زیباست ،استفاده کردهاند.
تفاوت میزان استفاده در بحر مضارع نیز دیده می شود؛ با این تمایز کده بدرخالف بحدر مجتد  ،ایدن بحدر پرکداربردترین بحدر
اندوهرنانهها و چهارمین بحر اصلی مضامین شاد است .این تفاوت چنانکه در تحلی بحر مجت

اشاره شد ،بیش از همده برآمدده

از سنت ادبی و ذوق شاعر در زمان سرایش اثر است و چندان نمیتوان بین آن و تناسدب وزن و محتدوا ارتبداط منطقدی بدر قدرار
کرد.در تحلیلی کلی میتوان نتیجه گرفت؛ این که بحرهای رم  ،هزج ،مجت

و مضدارع در سدنت شدعر فارسدی بحرهدای اصدلی

حبسیه ،شکواییه (ظفری ،)91-92 :0911 ،مرثیه (امامی )12 :0933 ،و یا تبریک ،تهنیت ،وصف بهدار و شدادباش ندوروز و دیردر
مضامین شاد هستند ،بیش از آن که از تناسب موسیقیایی این بحرها با محتوا حکایدت کندد ،بیدان کنندده دو نکتدة اصدلی در سدیر
عروض فارسی است :نخست این که تقریبا در تمام ادوار شعر فارسی این بحرها ،پرکاربردترین بحرهای غدزل (خدانلری:0901 ،
011تا )022و قصیده (برزگرخالقی و نوروز زاده چرینی )4 :0932 ،و اغلب قالبهای شدعری ،بدودهاندد؛ نکتدهای کده عدالوه بدر
موسیقی مناسب و نوع هجاها در وزنهای این بحرها ،برآمده از تنوع وزنهای استخراجی از آنها نیز هست.
دوم اینکه بحرهای ثابت یادشده ،در دورههایی که فضای غالب شعر فارسی شادیانه بوده ،ظرفی برای مضامین شداد بدودهاندد و
در دورههای پس از آن ،بهویژه در دوران مغول ،به دلی غلبة اندوه بر فضای جامعه و بهموزات آن شعر ،مهدمتدرین بحدر در شدعر
اندوهرنانه ،عاشقانه و عرفانی بودهاند .اگر از چهار بحر اصلی یادشده که بیش از  10درصد از قصاید در قالب آنها سدروده شدده،
درگذریم ،این نتیجه حاص میشود که جایراه بحرهای خفیف ،متقار

و منسر در انعکاس مضامین شداد یدا غدمانریدز چنددان

متفاوت و متمایز نیست و تفاوت نسبی موجود در کاربرد آنها نیز ،بیش از همه به دلی سبک فردی شاعران در دورههدای مختلدف
و مضمونهای گوناگون اشعار آنان است؛ برای مثال کاربرد بیشتر بحر خفیف در اندوهرنانهها ،به این دلی است که وزنهای این
بحر مورد عالقة برخی شاعران بهویژه مسعود سعد سلمان بوده و غلبة فضای اندوه و غم در بسدیاری از قصداید مسدعود سدلمان،
سبب شده است تا این بحر در اشعار اندوهرنانه کاربردی قاب توجه نشان دهد ،حال آنکه او بارها از وزنهای مرسوم ایدن بحدر
در مضامین شاد بهره گرفته است.کاربرد بحرهای سری  ،رجز و وافر نیز در نمونههای بررسی شده ،بهاندازهای محددود اسدت کده
نمیتوان دربارهتناسب آنها با محتوا سخن گفت.
جدول  .1میزان کاربرد بحرهای عروضی در مضامین شاد و غمانگیز (در مجموع قصاید)
ردیف

نام بحر

تعددداد

شادیانهها

اندوهگنانهها

کل

تعداد

درصد

رتبه

تعداد

درصد

رتبه

1

رمل

282

222

22/82

اول

88

21/22

اول

2

هزج

121

131

18/11

سوم

82

21/22

سوم

3

مجتث

182

182

21/23

دوم

32

11/28

پنجم

2

مضارع

122

111

18/22

چهارم

81

21/22

دوم

8

خفیف

28

82

2/88

پنجم

32

12/11

چهارم

1

متقارب

23

22

3/82

هفتم

11

8/22

ششم

2

منسرح

38

28

3/22

ششم

11

3/22

هفتم

8

سریع

1

2

1/83

نهم

2

1/22

هشتم

2

رجز

2

2

1/83

هشتم

1

1

11

وافر

1

1

1/13

دهم

1

1

جمع

1118

281

111

212

111
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بررسی میزان تناسب گونههای وزن و محتوا ،در قصاید پیش از مغول
اگر وزنهایی را که زحافهای نزدیک به هم دارند (مث مقصور و محذوف) ،یکی محسو

کنیم ،در مجموع قصاید بررسی شده،

 99وزن اصلی کاربرد داشتهاست .در این بخش از مقاله ،ضمن بررسی مهمترین وزنهای اصلی ،میزان تناسب محتوایی هریدک از
این وزنها را بررسی خواهیم کرد .ترتیب معرفی وزنها ،چنانکه در جدول پایانی هم دیده میشود ،بر اساس فراواندی وزنهدا در
مجموع قصاید انتخا

شده است.

 -1مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن (فعلن /فعالن /فعالن) :خانلری ایدن وزن را در طبقدة وزنهدای متوسدط خفیدف قدرار داده (ناتد
خانلری )011 :0901 ،و برخی پژوهندگان آن را مناسب مفاهیمی چون مرثیه ،گله و هجران و غم مدیدانندد و معتقدندد ،در اد فارسدی
بیش از همه در این مفاهیم کاربرد داشته است (وحیدیان کامیار 19 :0914 ،و برزگر خالقی و نوروز زاده چرینی.)02 :0932 ،
چنانکه در جدول شماره  0دیده میشود ،این وزن در مجموع قصاید 019 ،بار (01/31درصد) کاربرد داشدته و مهدمتدرین وزن
قصیده در این محدوده است و قطران و فرخی در مضامینی شاد و مسعود سعد و کمالالدین در مضامین غمرنانه ،بیش از دیردران
از آن استفاده کردهاند .این وزن ،براساس قصاید بیست شاعر شاخص سدههای پنجم تا آغاز هفتم ،اولین وزن در قصاید شادیانه و
سومین وزن در قصاید اندوهرنانه است؛ البته این نکته ،نمیتواند سازگاری بیشتر این وزن را با فضدای شداد قصداید تاییدد کندد؛
بلکه این سنت ادبی و سلیقة وزنی غالب بر قصیدهسرایی این دوره است که به اهمیت یافتن ایدن وزن انجامیدده ،چندانکده همدان
سلیقة غالب سبکی (برآمده از سنت ادبی و تتب ) هرچه به سده هفتم نزدیدک مدیشدویم ،بدر اهمیدت ایدن وزن در غدزل فارسدی
میافزاید (نات خانلری)011-014 :0901 ،
تنوع نمونههای سروده شده در این وزن ،خود موید نبود سازگاری غالب بین این وزن و مضامین شعر فارسی اسدت؛ چندانکده
رودکی قصیده خود را در «شکایت از پیری» به همین وزن سروده است:
مرا بسدود و فروریخدت هرچده دنددان بدود

نبددود دندددان ال ب د چدددددددراب تابددان بددود
(رودکی)431 :0940 ،

و در شعر مدحی عصر محمودی ،این وزن در مدایح ،جشنها و تبریک «فتحنامههای محمود» کاربرد یافته است:
ایددا شددنیده هنددددرهای خسددروان بدده خبددر

بیددا ز خسددرو مشددرق عیددان ببددین تددو هنددر
(عنصری)009 :0940 ،

فرخی هم در فتحنامة مشهورش (فرخی )33 :0911 ،و در تبریک مفاهیمی شاد چون آمددن بهدار (همدان )019 :و بهبودیدافتن
امیریوسف (همان )913 :از این وزن بهره گرفته است .در ادامة سنت شعر مدحی فارسی و متناسب با جغرافیای مد  ،ندام و ندوع
منش ممدو  ،رویدادهای زندگی ممدو و شاعر و سبک و سلیقة شاعر ،این وزن در مفاهیمی مختلدف و گداه متضداد (حتدی در
شعر یک شاعر خاص) نمود یافته است.
برای مثال ،قطران در زلزلة تبریز (قطران ،)021 :0999 ،ابوالفرج رونی در تبریک رسیدن لوای خلیفده (ابدوالفرج روندی:0941 ،
 ،)041مسعود سعد گاه در تهنیت لوای خلیفه (مسعود سعد ،)009 :0930 ،تبریک فتح ممدو (همان )034 :و گاه در یک قصدیده
که از ابیاتی از آن در تبریک فتح ممدو است و ابیاتی در شکایت از حبس ،از این وزن استفاده کردهاند:
خدددایرانا بخددرام و بددا نشددددداط خددرام

ز بهددر نصدددرت دیددن و معونددت اسددالم
(همان)941 :

نشانههای آشکار این تنوع کاربرد را که بیش از همه موید طول مناسب و خوشآهنری این وزن است ،در سراسر سده ششدم و
آغاز سده هفتم میتوان دید .برای نمونه عبدالواس جبلی در شکر بر سدالمت ممددو (عبدالواسد جبلدی ،)911 :0913 ،عثمدان
مختاری در تبریک سده (عثمان مختاری ،)003 :0940 ،انوری در تبریک بهار (انوری ،)0 :0913 ،ظهیر فاریابی در شکایت و مد
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(ظهیر فاریابی ،)031 :0913 ،خاقانی در مراثی فرزندش رشیدالدین (خاقانی001 :0911 ،و  ،)094جمدالالددین در تبریدک والدت
دو فرزند ممدو (جمالالدین اصفهانی )11 :0913 ،و همچنین در مرثیة امام جمالالدین (همان )012 :و کمالالددین در تبریدک
ازدواج ممدو (کمالالدین اسماعی  )030 :0941 ،سرایش در این وزن را تجربه کردهاند.
بر اساس نمونهها و سیر کاربرد این وزن ،میتوان نتیجه گرفت ،هرچه به دوران مغول نزدیک میشویم ،به دلید کاسدته شددن اهمیدت
شعر درباری و گونههای شاد مربوط به آن ،از کاربرد این وزن در مضامین شاد کاسته شده و به دلی گرایش شاعران به شکایت و مرثیده و
بیان غم (بهموازات فراوانی جلوههای غم در جامعه) ،بر اهمیت این وزن در مضامین اندوهرنانه افزوده شده است.
 -2فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (فاعالن) :خانلری این وزن را در طبقدة اوزان متوسدط ثقید قدرار داده (ناتد خدانلری،
 )011 :0401و علت گرایش غزلسرایان به آن را از نیمة دوم سده هشتم تا سده یازدهم ،آهنگ متین ،سنرین و غمانریز ایدن وزن
و سازگاری آن با فضای متمای جامعه به حزن ،اندوه ،ناامیدی و ناکامی میداند (همان .)021 :در قصاید بررسی شده ،این وزن بدا
(03/32درصد) کاربرد ،دومین وزن اصلی است و در شادیانههای معزی و قطران و اندوهرنانههای سنایی و خاقانی ،نمدودی قابد
توجه دارد .از منظر محتوایی این وزن دومین وزن شادیانهها و چهارمین وزن اندوهرنانهها محسو
گرفتن تنوع محتوایی اشعار نمیتوان این وزن را نیز در سنت ادبی (فارب از مباح

میشدود؛ هرچندد بدا در نظدر

آوایی و زبانشناسی) ،بدرخالف نظدر خدانلری

مخصوص مضامینی خاص معرفی کرد.
در سیر قصیده فارسی ،هرچه به دوران غزنوی نزدیک میشویم ،اشعار شادیانة سروده شده در ایدن وزن بدیشتدر نمدود یافتده
است .فرخی در تبریک سده (فرخی )41 :0911 ،و قطران در عروسی ممدو (قطران )040 :0999 ،از این وزن بهره بردهاند .ایدن
وزن ،نه به دلی تناسب محتوایی ،بلکه به این دلی که بسیاری از شاعران در تبریک عید مهرگان (ازرقدی ،)12 :0993 ،ایدن واژه را
در مکان قافیه قرار میدهند ،از وزنهای سازگار با این موضوع است:
گرنه شاگرد کف شداه جهدان شدد مهرگدان

چون کف شاه جهان پر زر چرا دارد جهان
(مسعود سعد)431 :0930 ،

معزی عمدتاً در مضامین شاد چون :در تهنیت تولد فرزند سلطان (معدزی ،)01 :0901 ،فدتح ترکسدتان (همدان ،)31 :تبریدک مهرگدان
(همان )109 :و بهندرت در مضامین غمرنانه چون مرثیة ملکشاه و خواجه نظامالملک این وزن را به کار برده است (همان)421 :
از دیرر قصیدهپردازان ،سنایی به شیوه اد

درباری این وزن را اساس شعری در وصف بهار (سنایی )11 :0930 ،نهاده اسدت.

او همچنین در این وزن ،صلح خواجه امام محمد منصور و شدیخاالسدالم را تهنیدت گفتده (همدان ،)030 :بده شدکایت از روزگدار
پرداخته (همان )33و قاضی بوالمعالی را مرثیه گفته است (همان)0231 :
در طول سده ششم از غلبة کاربرد این وزن در مضامین شاد درباری کاسته و بر تعداد قصایدی کده بدا موضدوع انددوه سدروده
شدهاند ،افزوده شده است .از شاعران این قرن ،ادیب صابر در تهنیت جشن تطهیر شمسالدین بن علی (ادیب صابر،)011 :0990 ،
انوری در تبریک بازگشت ممدو (اندوری ،)049 :0913 ،خاقدانی در حبسدیه (خاقدانی )413 :0911 ،و شدکایت از وداع کعبده
(همان ،)139 :جمالالدین در تبریک بازگشت رکنالدین صاعد از حج (جمالالدین اصفهانی)32 :0913 ،؛ همچنین در شدکایت و
مرثیه (همان )010 :و در پایان این دوره ،کمالالدین در مرثیة فرزند غرقشدهاش ،از این وزن استفاده کردهاند:
همرهددان نازنیندددددم از سفددددر بازآمدنددد

بدددگمانم تددا چددرا بددی آن پسددر بدداز آمدنددد
(کمالالدین اسماعی )403 :0941 ،

به نظر میرسد ،فراوانی مرثیهسرایی در شعر سده ششم در مقایسه با سدههای پیشین ،سبب شده اسدت کده نصدرام امدامی در
کتا

«مرثیهسرایی در ادبیات فارسی» ،موسیقی بحر رم را با مرثیه و سوگ سازگار بداند (امامی)12 :0933 ،؛ حال آنکده رغبدت

به وزنهای بحر رم در مرثیهها و شکوههای این دوره ،نه به دلی سازگاری موسیقی و محتوا؛ بلکه به علت رغبت شاعران به این
گونههای شعری است.
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 -3مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن (فاعالن) :این وزن را خانلری در دایره اوزان متوسط ثقی قرار داده (نات خدانلری:0901 ،
 )014و وحیدیان کامیار آن را مناسب مفاهیمی چدون مرثیده ،گلده و هجدران مدیداندد (وحیددیان کامیدار .)19 :0914 ،در سدنت
قصیدهسرایی پیش از دوران مغول ،این وزن با (04/04درصد) کاربرد ،سومین وزن اصدلی اسدت؛ هرچندد در قصداید اندوهرنانده
پرکاربردترین وزن محسو

میشود .معزی و فرخی به سنت اد

درباری در شادیانهها و مسعود سعد و خاقانی در اندوهرنانهها،

بیش از دیرران این وزن را به کار بردهاند .تمایز کاربرد این وزن در مضامین شاد و غمانریز ،بده انددازهای نیسدت کده بتدوان آن را
خاص مضامین اندوهرنانه دانست؛ با این حال از سده چهارم هرچه به سده هفتم نزدیدک مدیشدویم ،ایدن وزن کداربردی عمددتا
غمانریز میگیرد.
رودکی از این وزن ،در توصیف بهار (رودکی )430 :0940 ،و فرخی ،در تبریک مهرگان بهره برده است (فرخدی.)039 :0911 ،
ناصرخسرو از نخستین شاعرانی است که به دلی غلبة فضای غمرنانة اشعارش در شکایت از غربدت و تبعیدد در ایدن وزن شدعر
سروده است:
آزرده کددرد کددژدهم غربددت جدددرر مددرا

گددویی زبددون نیافددت ز گیتددی مرددر مددرا
(ناصرخسرو)00 :0931 ،

پس از ناصرخسرو ،شاعران بسیاری از این وزن در اشعار غمرنانة خود استفاده کردهاند و شاید همین نکته ،سبب شده ،برخدی
پژوهندگان این وزن را مناسب مضامین غمانریز قلمداد کنند؛ برای مثال مسعود سعد در شکایت از حبس در شعر معدروف «چدون
نای بینوایم ازین نای بینوا» (مسعودسعد )0 :0930 ،و جز آن در مرثیه از این وزن استفاده کرده است (همان.)411 :
از دیرر قصیدهسرایان شاخص که در غمرنانههای خود این وزن را به کار گرفتهاند ،میتوان به سدنایی در شدکایت از روزگدار
(سنایی ،)41 :0930 ،عبدالواس جبلی در مرثیة جابربن عبدام انصاری (عبدالواس جبلی )411 :0913 ،و مرثیدهای دیردر (همدان:
 .)430معزی در شکوِه از تیر خوردن (معزی ،)921 :0901 ،عثمان مختداری در گالیده از بددهی (عثمدان مختداری )12 :0940 ،و
قوامی رازی در شکایت از شکسته شدن پا (قوامی رازی )01 :0994 ،اشاره کرد .قوامی ،همچنین نخستین شاعری است که از ایدن
وزن در مرثیهای عاشورایی استفاده کرده ،وزنی که بهویژه پس از محتشم ،خود را در جایراه مهمترین وزن سدنتی ترکیدببنددهای
عاشورایی مطر میکند:
روز دهددم ز مدددددداه محدددددرم بدده کددربال

ظلمددی صددریح رفددت بددر اوالد مصددطفی
(قوامی رازی)001 :0994 ،

اصلیترین دوره رواج این وزن در موضوعهای غمانریز ،نیمة دوم سده ششم وآغاز سده هفتم است؛ نکتهای که بیش از همه با
فراوانی اشعار غمرنانة دیوانها به دالی مختلف فردی و اجتماعی سازگاری دارد .از شاعران این زمان ،خاقانی بارها در مرثیههدا و
حبسیههایش از این وزن استفاده کرده (خاقانی)901 :0911 ،؛ برای مثال در مرثیة امام محمدبن یحیی سروده است:
آن مصر مملکت که تو دیددی خدرا

شدد

وآن نی مکرمدت کده شدنیدی سدرا

شدد

(همان)093 :
چنانکه دیده میشود ،در این مرثیه ،بیش از آنکه وزن در القای اندوه شاعر موثر باشد ،حضور واژههای خرا

و سرا  ،ایجاد

اندوه میکنند .همچنین فضاسازی بین جنبههای مثبت گذشته و جنبههای منفی کنون ،یعنی تبدی مصر به خرابه و نی به سرا

و

عالوه بر آن ،استفاده از ضمیر اشاره به دور «آن» که بر وضعیت نامناسب حال در مقایسه با گذشته ،داللت دارد ،عواملی هستند کده
احساس غمرنانة شاعر را به مخاطب منتق میکنند.
از شاعران پایان این دوره نیز ،جمالالدین اصفهانی در مرثیهای که بعید نیست ،الرویی برای مرثیة عاشدورایی محتشدم کاشدانی
باشد از این وزن بهره برده است:

بررسی میزان تاثیر محتوای اشعار بر انتخا وزن ،در قصاید فارسی پیش از مغول 01 /

باز این چه ظلمت است کده در مجمعدی چندین

کس را شکیب نیددددست دریغدا قدوام دیدن
(جمالالدین اصفهانی)900 :0913 ،

او همچنین ،در قصیدهای ،به این وزن ،همزمان به مرثیة قوامالدین و تهنیت رکنالدین (همان )904 :پرداخته است .کمدالالددین
هم در چند قصیده که فضای غالب آنها غم و اندوه است ،چون :در یادپیری و مرگ (کمدالالددین اسدماعی  ،)030 :0941 ،مرثیده
(همان ،)499 :در شکایت از درد چشم (همان )420 :و بیماری جر

(همان ،)421 :از این وزن استفاده کرده است.

به نظر میرسد ،اصرار شاعران مرثیهسرا ،حبسیهگو و شکایتگر ،در استفاده از این وزن ،سبب شده باشد ،پژوهنددگانی کده بده
صورت مستق تنها این گونهها را بررسی کردهاند ،بحر مضارع را یکی از مناسبترین بحرها با محتدوای مرثیده و شدکایت بدانندد
(امامی 12 :0933 ،و ظفری)99-92 :0911 ،؛ فارب از اینکه حتی در محدوده زمانی بررسی شده ،بسیاری از شاعران ،از همین وزن
در تبریک جشنها و توصیف شادیهای خود یا ممدوحانشان استفاده کردهاند.
برخی از شاعران و شعرهایی که در آنها از این وزن ،برای توصیف مضامین شادیانه استفاده شده ،عبارتاند از :ابوالفرج روندی
در تبریک بازگشت ممدو (ابوالفرج رونی ،)41 :0941 ،معزی در تهنیت بهبود سنجر (معزی ،)023 :0901 ،عثمدان مختداری در
تبریک فتح (عثمان مختاری ،)11 :0940 ،جشن جلوس (همان )32 :و جشن گ افشان (همان ،)922 :عبدالواس جبلدی در تبریدک
ازدواج (عبدالواس جبلی )402 :0913 ،و بهبود فرزند ممدو (همان )409 :و انوری در تهنیدت بهمنجنده (اندوری )19 :0913 ،و
تبریک عید (انوری.)001 :0913 ،
 -2فاعالتن مفاعلن فعلن (فعلن /فعالن /فدعالن) :ایدن وزن چهدارمین وزن اصدلی در قصداید اسدت و در (3/30درصدد) از
چامهها بهویژه در شادیانههای فرخی و انوری و غمرنانههای مسعود سعد و خاقانی نمود دارد .این میزان ،با جایرداه ایدن وزن در
غزل سده ششم نیز سازگار است (نات خانلری )033 :0901 ،نکتة قاب تام  ،تفاوت نسبی میزان استفاده از این وزن در شادیانهها
و اندوهرنانههاست؛ بهطوری که این وزن در سرودههایی که فضای غالب آنها اندوه است دو برابر قصاید شاد به کار رفته است.
هرچند این تفاوت بیدلی نیست ،نمیتوان آن را صرفا برآمده از سازگاری این وزن بدا مضدامین انددوهآور دانسدت .چندانکده
آشکار است ،در دوران غزنوی اول به دلی غلبة فضای شاد بر قصاید ،شاعران از این وزن در تهنیتها و تبریکهای خود اسدتفاده
کردهاند .فرخی از شاعرانی است که در تهنیت خلعت ممدو (فرخی )43 :0913 ،و تبریک نوروز (همدان )001 :ایدن وزن را بده
کار برده است.
مسعود سعد سلمان ،بسیار به این وزن تمای نشان داده است .هرچند او در مضامینی شاد چون تبریک عیدد قربدان(مسدعود سدعد،
 )19 :0930هم از این وزن بهره برده ،بیش از همه در حبسیهها و شکواییههایش ،از آن استفاده کرده و از مهدمتدرین عللدی کده سدبب
شده ،گونة خفیف مسدس مخبون مقصور (محذوف/اصلم/اصلم مسبغ) دومین وزن پرکاربرد اندوهرنانهها باشد ،تعدد اشعار اوست:
تیدددر و تیدددغ اسدددت بدددر دل و جردددرم

غددددم و تیمددددار دختدددددددددر و پسددددرم
(مسعود سعد)990 :0930 ،

همزمان یا پس از مسعود سعد در سنت شعر درباری ،این وزن به مضامین شاد اختصاص دارد؛ چنانکه ادیب صدابر در تبریدک
نوبهار و انوری در جشن امارت ممدو (انوری )31 :0913 ،و صحت یافتن او (همان )403 :بر این وزن قصیده سدرودهاندد .البتده
هرچه به پایان سده ششم نزدیک میشویم ،غلبة مضامین غمرنانه را در قصاید سروده شده به این وزن میتوان مشاهده کرد؛ برای
مثال خاقانی در حبسیه (خاقانی ،)30 :0911 ،جمالالدین درشکایت از روزگار(جمالالدین اصفهانی )13 :0913 ،و کمالالددین در
شکوه از قحطی اصفهان ،این وزن را به کار بستهاند:
ایندددت سدددردی کددده ایدددن زمسدددتان کدددرد

کددده همددده کدددار مدددا پریشددددددددان کدددرد
(کمالالدین اسماعی )349 :0941 ،
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 -8فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن (فعلن /فعالن /فعالن) :خانلری ،رم مثمن مخبون محذوف(مقصور /اصلم /اصلم مسبغ) را
از اوزان متوسط خفیف دانسته (نات خانلری )011 :0901 ،و وحیدیان کامیار ،آن را مناسب مضامین غمرنانه مدیداندد (وحیددیان
کامیار .)10 :0914 ،در مجموع ،این وزن در ( 1/33درصد) از قصاید این پژوهش (بیش از همه در اشعار شاد فرخی و معزی و در
اندوهرنانههای خاقانی) کاربرد داشته و از نظر اهمیت چهارمین وزن شادیانهها و ششمین وزن اندوهرنانههاست .بدر اسداس ایدن
نتایج ،نمیتوان در سنت قصیدهسرایی پیش از مغول ،این وزن را مخصوص گونهای خاص از مفاهیم شاعرانه برشمرد.
به نظر میرسد ،انتسا

این وزن به مضامین غمانریز به دلی مرثیههای مشهوری باشد که بر این وزن ساخته شده کده یکدی از

مهمترین آنها ،مرثیة فرخی بر محمود غزنوی به مطل زیر است:
شهر غزنین نه همان است که من دیددم پدار

چه فتاده است که امسال دگرگون شدده کدار
(فرخی)32 :0911 ،

با این حال ،فرخی فقط همین یک شعر اندوهرنانه را بر این وزن سروده و در دیرر موارد (03بار) ،همدواره ایدن وزن را بدرای
منظوم کردن مضامین شاد چون :تهنیت عید فطر (همان ،)024 :فتح ممدو و تبریک آن (همان )024 :و تهنیت سده (همان)914 :
مناسب دیده است .پس از او منوچهری از وزن یادشده در توصیف و تبریک بهار بهره گرفته است (منوچهری.)0 :0913 ،
دیرر شاعران سدههای پنجم و ششم این وزن را در مضامین متفاوت و گاه متضاد به کار بستهاندد؛ هرچندد بدا غلبدة انددوه بدر
دیوانها و رکود اد

شاد درباری ،بر میزان کاربرد غمرنانة این وزن افزوده شده؛ تا آنجا که ازرقی کده فضدای غالدب قصدایدش

شادیانه است در شکایت از مسافرت طغانشاه قصیدهای بر این وزن سدروده (ازرقدی )11 :0993 ،و در مقابد سدنایی کده فضدای
اصلی قصایدش تاحدودی اندوهرنانه است ،در این وزن به تبریک منبر نو یافتن شیخالحرمین پرداخته است (سنایی)011 :0930 ،
معزی در تهنیت تولد پسر سنجر(معزی )103 :0901 ،و در قصیدهای دیردر ،همزمدان در تسدلیت مدرگ فخرالدولده و تبریدک
وزارت یافتن پسر او ،این وزن را به کار برده است:
گر ز حضرت به سوی خلد برین رفدت پدر

گشت چون خلد برین حضرت از اقبال پسر
(همان)402 :

این وزن ،در دیوان انوری ،وزن قصیدهای در مرثیة ابوطالب نعمه(انوری )43 :0913 ،و شکایتنامة مشهور«به سمرقند اگدر بردذری ای
باد سحر»(همان )020 :نیز هست و خاقانی شعر مشهورش را در رثای فرزندش رشیدالدین ،بر همین وزن سروده است:
سددر تابدددددوت مددرا بازگشددددددددایید همدده

خددود ببینیددد و بدده دشددمن بنماییددد همدده
(خاقانی)110 :0911 ،

 -1مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل(فعدولن) :ششدمین وزن اصدلی قصداید فارسدی پدیش از مغدول اسدت؛ البتده خدانلری در
کتا «تحقیق انتقادی در عروض فارسی و چرونری تحول اوزان غزل» آن را از  02وزن اصلی غزل محسدو

نکدرده اسدت .ایدن

وزن ششمین وزن شادیانهها و هشتمین وزن اندوهرنانههاست و در ( 3/41درصد) از قصاید بررسی شده کاربرد داشته و معدزی و
فرخی در مضامین شاد و ناصرخسرو و مسعودسعد در مضامین غمانریز ،بیش از دیرران این وزن را به کار بردهاند.
بر اساس نمونهها و تنوع محتوایی آنها ،نمیتوان این وزن را در سنت قصدیدهسدرایی مخصدوص محتدوایی از پدیش معلدوم
دانست؛ هرچند از نظر آوایی بیشتر با شعرهایی با فضای محتدوایی خنثدی و حتدی شداد سدازگاری دارد .در دوران غزندوی اول،
عنصری و فرخی بارها در تبریک اعیاد و مناسبتهایی چون :نوروز ،عید فطر و سده از این وزن استفاده کردهاند (عنصری:0940 ،
 012و فرخی 93 :0911 ،و 001و  .)091قطران نیز در سوگ زلزلة تبریز این وزن را به کار گرفته است:
آن غیرت یدددزدان نردددر و قددرت یدزدان

از قدرت یزدان چده عجدب غیدرت چنددان
(قطران)043 :0999 ،

بررسی میزان تاثیر محتوای اشعار بر انتخا وزن ،در قصاید فارسی پیش از مغول 01 /

چنانکه در شعر قطران دیده میشود ،شاعر در این مرثیهگونه ،لحنی حماسدی دارد و بده جدای واژههدای سدوگیانه از غیدرت و
قدرت استفاده کرده و همین نکته سبب شده است که از منظر مرثیهسرایی این شعر را نتوان نمونهای موفدق دانسدت؛ نکتدهای کده
نسبتی اساسی با نوع وزن انتخابی شاعر ندارد .این مساله زمانی آشکار میشود ،که در همین وزن و از شداعر دیردر دیدار قطدران،
یعنی خاقانی ،قصیدهای را بخوانیم که در مرثیة عموی او کافیالددین ،سدروده شدده و در آن فضاسدازی واژههدا و تصداویر کدامال
مناسب موضوع است:
راه نفسم بسدته شددددد از آه جردددددرتا

کو همنفسی تدا نفسدی راندم ،از ایدن بدا
(خاقانی)14 :0911 ،

مسعود سعد از این وزن در حبسیههایش بهره گرفته (مسعود سعد )009 :0930 ،و سنایی نیز در مرثیة تاجالدین ابوبکر(سدنایی،
 )0020 :0930ناسازگاری بین وزن و محتوا احساس نکرده است؛ با این حال وحیدیان کامیار ،یکی از عل موفق نبودن مرثیة وقار
در زلزلة شیراز را استفاده کردن از این وزن شاد و طر انریز مدیداندد(وحیددیان کامیدار )39 :0914 ،و آن را در دسدتة وزنهدای
مناسب مضامین آرام و عاشقانه قرارداده است (همان)14 :؛ حال آنکه بسیاری از نوحدههدای مشدهور سددههدای اخیدر کده اغلدب
مکتو

نیستند ،چون «سقای حرم میر وفادار نیامد» بر همین وزن به ظاهر شاد انشاد شدهاند.

باید به این نکته اشاره کرد که اثبات نشدن تناسب معنامند بین وزن و محتوا در قصاید بررسی شده به معنی رد ضرورت سدازگاری
بین این دو عنصر در شعر نیست؛ بلکه به این معنی است که دست کدم تدا ایدن دوران ،چندین ضدرورت و دقتدی در اشدعار شداعران
احساس نشده و به شواهد متون ،بسیاری از عناصر درون و برونمتنی ،بیش از وزن بر القای اندوه شاعر به مخاطب موثر بودهاند.
در تحلی وضعیت کاربرد این وزن ،باید اضافه کرد که در سنت شعر درباری سده ششم این وزن بارهدا در مناسدبتهدای شداد
تجربه شده است .از آن میان میتوان به موارد زیر اشاره کرد :معزی در تهنیت عید فطر و بهبود ملک (معزی ،)019 :0901 ،عثمان
مختاری در تبریک تولد فرزند ممدو (عثمان مختاری ،)11 :0940 ،انوری در توصیف و تبریک بهدار(اندوری )3 :0913 ،و ظهیدر
در تهنیت بازگشت ممدو از فتح:
صبح ظفددددر از مشدددرق اقبال دمیده است

هرگز به جهان صبح بدین روز کده دیدده اسدت
(ظهیر فاریابی)041 :0913 ،

 -2مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (مفاعیالن) :خانلری این وزن را از وزنهای بلند ثقی دانسته (ناتد خدانلری: 0901 ،
 )011و وحیدیان کامیار آن را از اوزان آرام و دلنشین و مناسب مفاهیم عاشقانه میداندد (وحیددیان کامیدار .)14-19 :0914 ،ایدن
وزن ،در شادیانهها کاربردی چند برابر اندوهرنانهها دارد؛ با این حال نمیتوان ادعا کرد که وزنی مخصوص مفاهیم شداد اسدت .از
شاعران سده پنجم ،قطران در تبریک بازگشت ممددو ( ،قطدران ،)003 :0999 ،ازرقدی در تبریدک ندوروز (ازرقدی )00 :0993 ،و
عمعق بخاری در تهنیت فتح آلب ارسالن (عمعق بخاری ،بیسال )011 :و استقرار ملک قصایدی را بر این وزن سرودهاند:
زهی دولت زهی ملکددت زهی همت زهی سدلطان

زهی حشمت زهی نعمت زهی قدرت زهی امکدان
(عمعق بخاری ،بیسال)013 :

از دیرر شاعران ،معزی هشت بار در مفاهیم شاد از جمله در خوشباشی بازگشدت ممددو از فدتح (معدزی )034 :0901 ،و
کمالالدین در تهنیت جلوس (کمالالدین اسماعی  )34 :0941 ،و همچنین تبریک مصالحة دو تن از بزرگان (همان )014 :در ایدن
وزن چامه انشاد کرده اند و سنایی از معدود شاعرانی است که این گونة عروضی را در شکایت از روزگار و مردم به نحوی موثر به
کار بسته است:
مسددلمانان مسددلمانان مسددلمانی مسددلمانی

ازیددن آیددین بددیدینددان پشددیمانی پشددیمانی
(سنایی)311 :0930 ،

 / 01فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره ( ،4پیاپی  )01زمستان 0931

 -8فعولن فعولن فعولن فعولن(فعوالن) :هشتمین وزن اصلی شادیانهها و هفتمین وزن قصداید اندوهرنانده اسدت و بده نظدر
نمیرسد ،بتوان در سنت قصیدهسرایی آن را مخصوص مفاهیمی محدود دانست .در شعر عصر غزنوی ،فرخی همدانگونده کده از
این وزن در تبریک جشن سده استفاده کرده (فرخی ،)939 :0911 ،در تغزلهایی که مضمون غالب آنها دریغ از هجدران معشدوقند
نیز (همان 933 :و  ،)934از آن بهره برده است .منوچهری هم عالوه بدر تغدزلهدای فراقدی (مندوچهری )3 :0913 ،در شدکایت از
جهان ،این وزن را به کار برده است:
جهانددا چدده بددد مهددر و بدددخو جهددانی

چدددو آشفتدددددددددده بدددازار بازارگدددانی
(همان)003 :

به نظر میرسد ،در سرایش این شکواییه ،منوچهری به نمونة موفق سروده شده در این وزن یعنی شعر «جهاندا هماندا فسدونی و
بازی» از ابوطیب مصعبی نظر داشته (مدبری ،)13 :0912 ،تا اینکه در پی سازگاری وزن و محتوا بوده باشد .تعدداد شداعرانی کده
این وزن را در مفاهمی مختلف قصاید خود به کار بستهاند ،قاب توجهند؛ برای مثال از شاعران سده ششم قوامی رازی در شکایت
از پیری چامهای بر این وزن گفته (قوامی رازی )31 :0994 ،و در پایان عصر مورد بررسی ،کمالالدین از شاعرانی اسدت کده ایدن
وزن را در دو محتوای متضاد مرثیه (کمالالدین اسماعی  )401 :0941 ،و توصیف بهار تجربه کرده است:
برآمدددد بددده نیددددکوتر اختدددر شدددکوفه

جهددددان کددددرد ناگدددده منددددور شدددددکوفه
(کمالالدین اسماعی )099 :0941 ،

 -2مفاعیلن مفاعیلن فعولن (مفاعیل) :وحیدیان کامیار این وزن کوتاه را که بر اساس این پژوهش ،نهمدین وزن پرکداربرد در
قصاید پیش از مغول است ،مناسب مفاهیم عاشقانه و آرامبخش میداند (وحیدیان کامیار .)14 :0914 ،در سنت قصیدهسرایی ،ایدن
وزن در اشعاری که محتوای غمرنانه دارند ،سه برابر مفاهیم شاد استفاده شده و همین نکته ،میتواند تاحددودی سدازگاری نسدبی
وزن و محتوا را درباره این گونة عروضی ثابت کند.
حتی اگر سازگاری این وزن با مفاهیم غمانریز را در سنت ادبی بپذیریم ،باید اشداره کدرد ،کده نمدود ایدن سدازگاری در شدعر
درباری تاحدودی رعایت نشدهاست؛ چنانکه در همان سدههای نخستین ،عنصری در تبریک سده ،قصیدهای به مطلد زیدر و بدر
این وزن انشاد کرده است:
سدددده جشدددددن ملدددو نامددددار اسدددت

ز افریددددون و از جددددم یادگدددار اسدددت
(عنصری)04 :0940 ،

کاربرد شادیانة این وزن را جز عنصری ،فرخی ،قطران ،ازرقی ،ابوالفرج ،معزی ،مسعودسعد ،جمدالالددین ،شداعرانی چدون اندوری در
موضوع تبریک خلعت ممدو (انوری )992 :0913 ،و ادیب صابر در مبار گویی بهدار (ادیدب صدابر )11 :0990 ،تجربده کدردهاندد .بدا
اینحال ،اغلب شاعران دانسته یا نادانسته ،از این وزن در مفاهیمی چون مرثیه ،شکایت و حبسیه بهره بردهاندد .از آن جملده ناصدر خسدرو
(نه بار) ،از جمله در شکایت از جهان و گرفتاری در یمران (ناصرخسرو ،)01 :0931 ،معزی در مرثیة خواجه نظامالملدک (معدزی:0901 ،
 ،)423سنایی در شکایت (سنایی )110 :0930 ،و خاقانی در حبس(خاقانی )42 :0911 ،قصایدی بر این وزن سرودهاند.
نکتة قاب تام درباره این وزن و انعطاف آن در موضوعهای مختلف ،قصیدهای است که جمالالددین عبددالرزاق بدر ایدن وزن
سروده و در خالل آن ،همزمان قوامالدین را مرثیه گفته و به تهنیت جلوس صدرالدین پرداخته است:
مرابددداری دریدددن حالدددت زبدددان نیسدددت

دل اندیشدددددده و طبدددد بیددددان نیسددددت
(جمالالدین اصفهانی)31 :0913 ،

 -11مفتعلن فاعالت مفتعلن فع (فاع) :این وزن در مفاهیم شادیآور و مناسبتهای خوشایند ،کداربردی بده مراتدب بدیش از
مضامین اندوهبار دارد .منوچهری و ناصرخسرو و معزی در وصف بهار (منوچهری ،03 :0913 ،ناصرخسرو 403 :0931 ،و معدزی،

بررسی میزان تاثیر محتوای اشعار بر انتخا وزن ،در قصاید فارسی پیش از مغول 03 /

 ،)42 :0901خاقانی در تهنیت مولود فرزند اخستان (خاقانی )092 :0911 ،و بلفدرج روندی (ابدوالفرج روندی )0 :0941 ،و عثمدان
مختاری در فتحنامههای منظوم خود ،این وزن را بهزیبایی به کار بردهاند:
نصددرت و اقبددال همعندددددان ملددک بدداد

فددتح و ظفددر ،در سددر سددنان ملددک بدداد
(عثمان مختاری)19 :0940 ،

با این حال ناصرخسرو ،بارها در مضامین غمانریز ،این وزن را بهگونهای به کار برده که گویی مناسب چنین مضدامینی هسدتند؛
برای نمونه در شکایت از پیری (ناصرخسرو )940 :0931 ،و زیباتر از آن در چکامهای که در شکایت از جهان و حسب حال خود
به یمران سروده و درآن به رثای امام حسین(ع) گریز زده ،بیآنکه مخاطب تضادی بین محتوا و موسیقی احساس کند:
مددن کدده ز خددون حسددین پددر غددم و دردم

شدداد چددددددرونه کنندددددد خددون رزانددم
(همان)002 :

وزنهای فرعی رایج در قصاید پیش از مغول
عالوه بر ده وزن اصلی 09 ،وزن دیرر در قصاید بررسی شده دیده میشود که کاربردی فراوان ندارند و به همین دلید نمدیتدوان
درباره سازگاری موسیقایی آنها با مضمونهای شاد یا غمرنانه ،مانند وزنهای پیشین قضاوت کرد .با ایدن حدال ،آنچده از کداربرد
این وزنها میتوان نتیجه گرفت این است که شاعران استفاده کننده از این وزنها نیز در قصایدشان ،چندان توجهی بده سدازگاری
وزن عروضی و محتوا نداشتهاند.
مفعول مفاعلن فعولن(مفاعی ) ،یازدهمین وزن پرکاربرد قصاید است که وحیدیان کامیار آن را از وزنهای تند و مناسب مفاهیم
شاد(بهویژه در مثنوی) میداند (وحیدیان کامیار)14 :0931 ،؛ حال آن که در سنت قصدیدهسدرایی ایدن وزن بدیشتدر در مرثیدههدا،
شکوهها و حبسیهها کاربرد داشته و جایگاهش در دستة مفهومی اصلی چندان با هم متفاوت نیست .برای مثال شاعری نکتدهسدنج
چون خاقانی ،جایی در تهنیت فتح روس و مد شروانشاه (خاقانی )41 :0911 ،و جایی دیرر در مرثیة اهد خدود (همدان)993 :
این وزن را به کار بسته است.
دوازدهمین وزن اصلی در این پژوهش ،مفعول مفاعلن مفاعیلن(مفاعیالن) است کده وحیددیان کامیدار آن را از اوزان برهدانی و
جدلی و مناسب معانی پند و اخالق و حکمت دانسته است (وحیدیان کامیار )19 :0931 ،در قصاید بررسدی شدده ،ایدن وزن نیدز
بهویژه به دلی حبسیهها و شدکوه هدای متعدددی کده ناصرخسدرو و مسدعود سدعد بدرآن سدرودهاندد ،یکدی از وزنهدای دهراندة
غمرنانههاست و به نظر نمیرسد ،این فراوانی هم برآمده از سازگاری آن با مفاهیم غمرنانه باشد.
قطران از نخستین شاعرانی است که از این وزن هم در مضامینی شاد چون تبریک مهرگان و ماه نو(قطران )911 :0999 ،و هدم
در مرثیه (همان )931 :بهره برده است .مسعود سعد سلمان ،چندبار از این وزن در شکایت از حبس اسدتفاده کدرده(مسدعود سدعد،
991 :0930و)913؛ با این حال ،همو در تبریک فتح ممدو از این وزن بهره برده است (همان.)410 :
مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن(فاعالتان) ،سیزدهمین وزن اصلی این پژوهش است که هرچند در شادیانهها اندکی بیشتر نمود
یافته ،نمیتوان آن را مناسب این مضامین قلمداد کرد و معزی بیش از دیرران(02بار) از این وزن در شادیانهها استفاده کرده اسدت.
از نخستین شاعران فارسی که از این وزن در قصیده بهره برده ،کسایی مروزی است که همزمان از این وزن برای توصدیف بهدار و
پس از آن گریز به مرثیة شهدای عاشورا استفاده کرده است (کسایی )33 :0931 ،از دیرر قصیدهسدرایان پدس از کسدایی ،معدزی و
سنایی در تهنیت عید و مد  ،قصایدی بر این وزن سرودهاند (معزی 191 :0901 ،و سنایی.)134 :0930 ،
دیرر وزن بررسی شده ،فاعالتن فاعالتن فاعلن (فاعالن) است که برخی پژوهشدرران بدر اسداس سدنت مثندویسدرایی ،آن را
مناسب شعر عرفانی دانستهاند (وحیدیان کامیار )11 :0931 ،در پدژوهش انجدامشدده ،ایدن وزن یدازدهمین وزن اندوهرناندههدا و
پانزدهمین وزن شادیانههاست؛ با این حال به صورت پراکنده در مضامین مختلف و گاه متضاد از آن استفاده شده اسدت؛ چندانکده
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مسعود سعد در تهنیت حکومت ممدو (مسعود سعد ،)031 :0930 ،انوری در تبریک نوروز و مد عمادالدین پیروزشاه (انوری،
 )023 :0913و خاقانی در مرثیة اه خود (خاقانی )932 :0911 ،این وزن را به کار بردهاند.
مفتعلن فاعالن مفتعلن فاعالن (فاعلن) ،از وزنهای بحد برانریدز در حدوزه تناسدب موسدیقی و محتواسدت کده برخدی پژوهنددگان
عروض ،آن را موجب نشاط و شور و از اوزان شاد میدانند (وحیدیان کامیار 14 :0931 ،و برزگدر خدالقی و ندوروز زاده چریندی:0932 ،
 .)00با این حال بسامد استفاده از این وزن و جایراه آن در دودستة اصلی محتوایی تقریبا یکسان است و در سدنت ادبدی پدیش از مغدول،
نمیتوان این وزن را مختص هیچ یک از مضامین برشمرد؛ هرچند در وصف طبیعت و توصیف بهار بیشتر جلوه یافته است.
آنچه خاص نبودن این وزن را تأیید میکند ،تنوع کاربرد آن در سنت قصیدهسرایی است .منوچهری به سبب غلبدة فضدای شداد
در قصایدش از این وزن در چند نوروزیه و تبریک بهار استفاده کرده اسدت (مندوچهری03 :0913 ،و .)13ظهیدر فاریدابی هدم در
توصیف بهار و مد این وزن را به کاربرده (ظهیر فاریابی )021 :0913 ،؛ با ایدن حدال ،خاقدانی بده دلید آمیختردی مضدمونی و
همراهی فضای شادیانه و غمرنانه در اشعارش ،تجربهای متمایز در کاربرد این وزن دارد .او در یکی از قصاید چند مطلعدی خدود،
در مطل سوم ،از این وزن در وصف بهار (خاقانی )11 :0911 ،و در مطل چهارم در شکایت از روزگار (همان )13 :استفاده کدرده
است .خاقانی همچنین در قصاید دیرر ،از این وزن همزمان در وصف بهار (همدان )043 :و توصدیف خدزان (همدان )019 :بهدره
گرفته و مرثیهای نیز بر این وزن انشاد کرده است (همان.)433 :
اجتهاد درباره سازگاری محتوا با دیرر وزنهای بررسی شده ،به دلی کمی تعداد قصاید سرودهشده به آنها ،ممکن نیست؛ با این
حال میتوان بر اساس نوع کاربرد وزن در وزنهای اصلی یادشده نتیجه گرفت که شاعران قصیدهسرای کهن ،در کاربرد وزنهدای
فرعی نیز چندان توجهی به تناسب وزن و محتوا نداشتهاند و آنچه در انتخا

وزن اشدعار آندان مهدم بدوده ،سدلیقة ادبدی ،ذوق و

پیروی از اشعار شاخص گذشتران بوده است.
جدول .2میزان کاربرد وزنها بر اساس محتوای شاد و غمانگیز قصاید
ردیف

نام وزن

تعددداد

شادیانهها

اندوهگنانهها

کل

تعداد

درصد

رتبه

تعداد

درصد

رتبه

1

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

183

181

21/11

اول

32

11/28

سوم

2

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

112

138

18/32

دوم

31

11/11

چهارم

3

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

128

22

13/18

سوم

21

12/22

اول

2

فاعالتن مفاعلن فعلن

28

82

2/88

پنجم

32

12/11

دوم

8

فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

28

12

8/82

چهارم

12

8/22

ششم

1

مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل

11

88

2/32

ششم

11

2/11

هشتم

2

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

22

32

8/12

هفتم

3

1/12

پانزدهم

8

فعولن فعولن فعولن فعولن

38

23

3/11

هشتم

12

2/22

هفتم

2

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

32

11

2/13

دهم

18

1/22

پنجم

11

مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

22

12

2/82

نهم

3

1/12

پانزدهم

11

دیگر اوزان

121

88

11/21

-----

18

28/21

----

جمع

1118

281

111

 31وزن

212

111

21وزن

نتیجه
آنچه از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت این است که حتی باپذیرش ضرورت رعایت نسبی تناسب بین وزن و محتدوا و تفداوتی

بررسی میزان تاثیر محتوای اشعار بر انتخا وزن ،در قصاید فارسی پیش از مغول 90 /

که وزنها با هم دارند ،در سنت شعر فارسی ،دست کم در میان قصیدهسرایان شداخص تدا دوران مغدول ،تناسدب آگاهاندة وزن و
محتوا رعایت نشده و مقبولیت وزنهای مختلف و انواع آنها در بین شاعران ،بیش از همه در گرو سبک شخصی ،دانش عروضدی،
انس و آشنایی با وزنهای متنوع ،سلیقة شاعر ،سبک دورهای ،تفنن ادبی و سنت تقلید و تکرار در اد

فارسی بوده است.

در سنت ادبی پیش از مغول ،به همان میزان که در سرایش قصاید ،از یک وزن در مضامینی شاد چون تبریک و تهنیدت اعیداد و
مناسبتها استفاده شده ،از همان وزن در موضوعهای غمرنانه چون :مرثیه ،شکواییه و حبسیه استفاده شدده و وجدود نموندههدای
محتوایی متضاد خود بهترین دلی بر نبود رابطة تناسب ماهیتی بین محتوا و وزن در اغلب اشعار این دوره است.
تنها در برخی از بحرها و وزنها ،اند تمایزی در کاربرد میتوان دید؛ از آن نمونه در بحرهای مضدارع و مجتد

و وزنهدای

اصلی مستخرج از آنها که تاحدودی در مضامین شاد و غمانریز تفاوت کاربرد دارند .البته این تمایز نیدز بدیش از آنکده برآمدده از
انتخا

آگاهانة اوزان ،متناسب با محتوا باشد ،به دلی تفاوت سلیقة سبکی و جغرافیایی انتخا

اوزان در بین شداعران گونداگون و

همچنین سنت غالب ادبی در هر دوره است .این سنت ادبی غالب ،در دورههایی که به دالی فرهنری و اجتماعی ،محتوای غالدب
بر قصاید غمرنانه و یا شادیانه بوده است ،وزنهایی خاص را در سبک شاعران برجسته نشان داده است.
در قصاید پیش از مغول ،این فضای کلی شعر ،تصاویر و نوع واژگان و ردیف است که شاد یدا غدمانریدز بدودن شدعری را بده
مخاطب القا میکند .استفاده از عبارتها و واژههایی چون افسوس ،درد ،دریدغ ،آه ،داب ،سدوگ ،افعدال دعدایی منفدی و همچندین
حسرت خوردن بر گذشته در قصایدی که فضای اصلی آنها اندوهرنانه است و بهره بردن از واژههایی از قبید خجسدته ،فرخندده،
مبار  ،مژده ،تهنیت ،شادباش ،همایون ،فرخ ،فری ،شکر ،آفرین ،استفاده از افعال دعایی مثبت و ابراز رضدایت از وضدعیت حدال،
در قصاید شادیانه ،مهمترین عناصری است که فضای محتوایی اشعار را شک داده است.
در پایان باید افزود که نبود رابطة مستقیم بین وزن و محتوا در سنت قصیدهسرایی سدههای چهارم تا هفتم به این معنی نیسدت کده
وزنهای مختلف عروضی در شعر فارسی از نظر کاربرد موسیقایی و حتی محتوایی یکساناند .بیتردیدد ،تفداوت تعدداد هجدا در هدر
مصراع ،تناسب ارکان عروضی ،تعداد هجاهای کوتاه و بلند و نحوه قرار گرفتن هریک در وزن ،تمدایزی آوایدی و در برخدی وزنهدا،
معنایی ایجاد میکند که بررسی این تفاوتها و تمایزها ،به پژوهشی گسترده نیاز دارد؛ اما آنچه در سنت شعر فارسی قاب اثبات اسدت،
بیتوجهی شاعران فارسی (بر خالف بسیاری از شاعران اروپایی) به این تمایزها در انتخا وزنهای غالب بر اشعار آنان است.
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