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چکیده
ظهيرفاريابي يكي از نامآوران عرصة شعر فارسي بهخصوص غزل است .او نقش عمدهای در شكلگيری ،تحول و اعتاليی
غزل فارسي داشالهاست .اين مقاله ،بر اساس نرم افزار آماری  SPSSو با اسالفاده از آزمونهای آماری همچون  Anovaبه
دنبال اين پرسش است که مهمترين جلوههای موسيقي (بيروني و کناری) در غزلهتای ظهيتر ونونته بته کتار رفالتهانتد و
مهمترين عوامل تحول و اعاليی غزل او کداماند و از مقايسه اين موضوع با قصايد او وته نالتايجي بته دستت متيآيتد .از
بررسي انجامشده ،به اين نالايج ميرسيم که گروه قصايد وی نسبت به غزلها از نظر وزن مالنوعتر است ،در مجموع اشعار
او از نظر وزن وندان مالنوع نيسالند .با اين حال ،ظهير سعي کرده از به کار بردن اوزان کتمکتاربرد و نتاموبوع بهرهيتزد .در
زمينه موسيقيکناری نيز به دليل اسالفاده از مصوت بلند ،کلمتات قافيته در غتزلهتا و قصتايد او از گتو نتوازی خاصتي
برخوردار است .ظهير توجه خاصي نيز به آوردن رديف در غزل و قصيده دارد ،اگروه رديفهای او نيتز ختالي از تنتوع و
گوناگوني قابل توجه است ،بسامد باالی قصايد و غزليات مردّف در اشعار او بياننر عيقه وی به ايتن امتر استت .مباحت
يادشده هريک به گونهای در تحول و اعاليی غزل او نقش داشالهاند.
کلیدواژهها :ظهيرفاريابي ،غزل ،قصيده ،موسيقي بيروني و موسيقي کناری.

 .1مقدمه
ظهير فاريابي ،يكي از شاعران برجساله قصيدهپرداز و غزلسرای نيمه اول قرن ششم است .ظهير ،نقش تعيتينکننتدهای در اعتاليی
غزل فارسي داشاله است .او در محلي به نام «فارياب از اعمال جوزجان نزديک بلخ» (صفا )057 :6831 ،به دنيا آمده است .جتواني
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زندگي او اين است که با شاعران بسياری مانند «جمال الدين اصفهاني ،خاقتاني شترواني ،مجيتر بيلقتاني ،اايتر اخستيكالي ،نظتامي
گنجوی و( »...آاارجوی )3 :6833 ،ارتباط داشاله است ،اما آنچه از اشعار او برميآيد ،اين است کته او ختود را برتتر از همته آنتان
ميدانساله و تنها با جمالالديناصفهاني دوسالي مسالمتآميزی داشاله است.

 .1-1پیشینۀ تحقیق
با توجه به جايناه خاص موسيقيشعر در غزل ،اين موضوع پيوساله مورد توجه پژوهشنران اين عرصه بوده است و تحقيقاتي بته
شكل عام در باره موسيقي شعر يا در مباح

سبکشناسي به تناسب موضوع يا موسيقي شعر در سترودههتای برختي شتاعران بته

شكل ويژه انجام شده است .تحقيقاتي وون فرهنگ اوزان شعر فارسي و نيز وزن و قافيه شعر فارسي از وحيديان کاميتار و کالتاب
موسيقي شعر از شفيعي کدکني و مقاالتي وون «موسيقي دروني در شعر پايداری» از محمد براتي و مريم نافلي« ،بررسي موستيقي
شعر رودکي» از حسين آقاحسيني و اسراءالسادات احمدی از اين گونهاند .اما در باره موسيقي شعر ظهير به شكل جداگانه و جامع
ااری يافت نشد ،تنها پاياننامهای با عنوان «بررسي سبک ،انديشه و محالوای شعر ظهير فاريابي» از مليحته دانتايي در دانشتناه آزاد
اسيمشهر به انجام رسيده است و در آن نيز بح

موسيقي شعر ظهير به شكل مسالقل بررسي نشده است.

درباره سبک شعری ظهير بايد گفت ،زبان شعری او واسوه سبک خراساني و عراقي است و در غزل ،زبتاني صتاف و همتوار
دارد« :ظهير غزلهای صوفيانهای دارد که خالي از شور و حال نيست و اين طرزی است که سنايي پايه نهاده است .امتا در تحتول
غزل ،واسوه بين انوری و سعدی است» (شميسا.)36 :6831 ،
از دينر ويژگيهای غزل او طرز قرارگرفالن قافيه است ،از اين جهت ،گاه فقط مصراعهای زوج آن ،هم قافيه است:
گتل نقتا

تصتوير تتو را

«پيكترت آزرده گتردد از لوافتت گتر کشتد

بتر حريتر بتر

از شتهيدان نناهتت هرگتز افغتان برنخاستت

دادهانتد از سترمه گويتا آب شمشتير تتو را»
(ظهير فاريابي)883 :6833 ،

يک احالمال در اينگونه غزل آن است که اين ابيات بخشي از قصيدهای بوده است که ساير ابيات آن از بين رفاله استت .گتاهي
نيز در غزل او در مصراع نخست ،رديف وجود دارد ،اما خبری از قافيه نيست:
«کشد گر دست گاهي بتار ايتن زلتف ستمن را

عجب نبود که ميخواهد به دست آرد دل متا را

ز هجتتر روی او بتتا ديتتدن آيينتتهام قتتانع

که او ديدهست عكس صتورت آن متاهستيما را»
(همان)883 :

در اين موارد ،ميتوان احالمال داد که نوعي نوآوری در غزل ظهير باشد ،گروه با توجه به درصد باالی عيوب قافيه در شتعر او
اين احالمال ضعيف مينمايد.
يكي از عوامل مؤار در زيبايي غزلهای ظهير ،توجه او به موسيقي شعر است .با بررسي غزلهای او متيتتوان دريافتت ظهيتر
فاريابي توجه خاصي به موسيقي شعر داشاله است .در ادامه ،بخشهای موسيقي بيروني و کناری را در غزلها و قصتايد او بررستي
ميکنيم تا اهميت کار او در غزل آشكار شود.

 .2موسیقی بیرونی
موسيقي بيروني «همان ويزی است که وزن عروضي خوانده ميشود و لذت بردن از آن امری غريزی است يا نزديک بته غريتزی.
بنابراين ،بحور عروضي يک شاعر به لحاظ حرکت و سكون و تنوع آنها و به لحاظ هماهنني با زمينههای درونتي و عتاطفي شتعر
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قابل بررسي است» (شفيعي کدکني .)35 :6831 ،به جرأت ميتوان اذعان کرد که مشخصترين جنبه موسيقيشعر ،عروض يا همان
موسيقي بيروني است .موسيقيای که نخسالين پل ارتباطي مخاطب با دنيای عاطفي شتاعر استت .از طرفتي اولتين اشتاره و نشتانه
زيباسازی شعر با عروض آغاز ميشود .هننامي که مخاطب به محض شنيدن و خواندن شعر تحت تأاير و تكرار هجاهای کوتاه و
بلند قرار ميگيرد و احساسي خوشايند در او ايجاد ميشود .به هر حال ،در اولين قدم برای آگاهي از معيارهای ذوق و پسند ظهيتر
فاريابي در انالخاب بحور عروضي ،نخست در جدول زير بسامد بحور مورد اسالفاده شاعر را به ميزان کاربرد نشان داده ،پتس از آن
به تحليل و بررسي اين آمار ميپردازيم.
جدول  .1بحور مورد استفاده در غزلیات ظهیرفاریابی
رديف

نام بحر

درصد

بسامد

6

رمل

63

88/05

8

هزج

60

83/86

8

مجال

68

88/16

1

مضارع

3

68/03

5

منسرح

6

6/08

با دقت در جدول باال ميبينيم که شاعر غزلهايش را در  5بحر سروده است که در اين ميان به دو بحر رمل و هتزج ،توجته و
عيقه خاصي نشان داده شده است؛ به طوری که  18/71درصد غزلهای ظهير در اين دو بحر سروده شده است .الباله در اين بتين،
بحر رمل که معموالً مالناسب با اشعار غمنين است 88/05 ،درصد غزلهای او را دربرگرفاله است .بحری که با روح زودرنج شاعر
در ارتباط است؛ شاعری که با اغلب شاعران زمان خود ارتباط دارد ،اما نميتواند رابوهای درست و مورد پسند داشاله باشد و خود
را از همه آنان باالتر ميداند ،طبيعالاً بايد از اين بحر بيشالر اسالفاده کند .از طرفي دينر ،اين بحر با مفاهيم شعر او نيز ارتباط مسالقيم
دارد ،مفاهيمي که واژههای هجران ،غم و خون ،باالترين بسامد شعری او را دربردارد .هروند بايد اذعان کرد که تنوع وشتمنيری
در بحور مورد اسالفاده شاعر وجود ندارد؛ شايد اين موضوع به دليل تعداد کم غزلهای بهدستآمدۀ او باشد .در ادامه ،برای آگاهي
از ذوق شاعر در انالخاب اوزان ،بسامد و درصد اوزان مورد اسالفادۀ ظهير ارائه ميشود.
جدول  .2اوزان مورد استفاده در غزلیات ظهیر فاریابی
رديف

نام وزن

نام بحر

بسامد

درصد

6

فاعيتن فاعيتن فاعيتن فاعلن

رمل مثمن محذوف

68

87/13

8

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

هزج مثمن سالم

1

1/33

8

مفاعيلن مفاعيلن فعولن

هزج مسدس محذوف

1

67/81

1

مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن

هزج مثمن مكفوف محذوف

5

3/18

5

فعيتن فعيتن فعيتن فعلن

رمل مثمن مخبون محذوف

0

68/71

1

مفاعلن فعيتن مفاعلن فعلن

مجال

مثمن مخبون محذوف

68

88/16

0

مفعول فاعيت مفاعيل فاعلن

مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف

0

68/71

3

مفعول فاعيتن مفعول فاعيتن

مضارع مثمن اخرب

6

6/08
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3

مفالعلن فاعلن مفالعلن فاعلن

منسرح مثمن مووی مكشوف

6

6/08

67

مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن

هزج مثمن اخرب

8

8/11

اگر با دقت به جدول اوزان مورد اسالفادۀ ظهير توجه کنيم ،ميبينيم که او از  83وزن پرکاربرد شعر فارسي ،از  67وزن استالفاده
کرده است که تنوع خاصي در آن ديده نميشود ،اما ظهير کليه اوزاني را که بته کتار بترده ،اوزان پرکتاربرد شتعر فارستي استت و
هيچگونه وزن ناموبوعي در آن ديده نميشود ،که اين مولب بر زيبايي کار او افزوده است .نكاله قابل توجته ايتن استت کته ظهيتر
عيقه خاصي به کاربرد وزن «مفاعلن فعيتن مفاعلن فعلن» دارد؛ زيرا اين وزن ،جزء پرکاربردترين اوزان شعر فارسي قرارميگيرد،
به طوری که اين وزن به تنهايي  88/16درصد غزلهای او را دربرميگيرد که نسبت به کل غزلهای او آمار قابتلقبتولي محستوب
ميشود.
از منظری دينر ،اگر اوزان منالخب شاعر را از نظر تعداد ارکان بررسي کنيم ،بايد گفت ،ظهير در غزل به اسالفاده از اوزان بلنتد
عيقه زيادی نشان داده است؛اوزان بلند به اوزاني گفاله ميشود که «شماره هجاهای آن زياد است و نيز نستبت هجاهتای بلنتد بته
کوتاه بيشالر است» (شميسا .)888 :6831 ،در بررسي آمارها مالوجه ميشويم که ظهيتر از مجمتوع  53غتزل ختود 58 ،غتزل را در
اوزان بلند سروده که  33/15درصد کل غزلهای اوست ،و تنها  1غزل خود را در وزن کوتاه سروده است کته  67/81درصتد کتل
غزلهای اوست .اين آمار نشان ميدهد که غزل ظهير ،رقت و لوافت ونداني ندارد و اوزان سبک در آن وندان راه ندارد.
اما در مورد موسيقي بيروني در قصايد ظهير ،نالايج بهدستآمده از بررسي  650قصيده او از جهتت بحتور متورد استالفاده ايتن
گونه است:
جدول  .3بحور مورد استفاده در قصاید ظهیر فاریابی
رديف

نام بحر

بسامد

درصد

6

مجال

51

85/11

8

مضارع

81

88/38

8

رمل

81

61/51

1

خفيف

60

67/38

5

هزج

66

0

1

منسرح

67

1/81

0

رجز

6

7/18

جدول باال نشان ميدهد که ظهير قصايد
بحرهای مجال

را در هفت بحر سروده ،در حالي که در غزلها از پنج بحر اسالفاده کرده بود .سهم

و مضارع بيش از بقيه بحور است؛ بهطوری که اين دو بحر  53/53درصد کل قصايد

را در برمتيگيترد .نكالته

مهمي که در اين بحور قابل ميحظه است ،اين است که ظهيرفاريابي در قصايد در اسالفاده از بحر مجال

کته پرکتاربردترين بَحتر

شعر فارسي است ،عيقه خاصي نشان داده است .وی در کاربرد انواع بحور شعر فارسي نيز تنوع خاصي ايجتاد نكترده استت ،بته
طوری که از  63بحر مشهور فقط از  0بحر اسالفاده کرده است .اما در باره اوزان مورد اسالفاده در قصايد ظهير بايد گفت که ظهيتر
از  83وزن مشهور شعر فارسي 61 ،وزن آن را به کار برده است؛ يعني نيمي از اوزان شعر فارسي در قصايد او جلوهگر شده است
که تنوع نسبالاً قابلقبولي برای او به حساب ميآيد .او سعي کرده که پرکاربردترين و موبوعترين اوزان شعر فارسي را به کار ببترد
که همين امر بر اهميت اشعار او افزوده است (ر.ک :جدول شماره  6پيوست).
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 .1-2تناسب اوزان و مفاهیم
«محالوا و موضوع هر شعری با وزني خاص ستازگار استت( » ...وحيتديان کاميتار .)36 :6831 ،يكتي از هنرمنتدیهتای شتاعر در
سرايش شعر ،همين موضوع انالخاب وزني است که با مفاهيم مورد نظر او ستازگاری داشتاله باشتد .در بررستي غتزلهتای ظهيتر،
مشاهده ميکنيم که وزن «فاعيتن فاعيتن فاعيتن فاعلن /رمل مثمن محذوف» موردعيقته اوستت ،وزنتي کته «آهننتي مالتين و
سننين و غماننيز دارد» (شميسا .)881 :6831 ،وزني که کاميً با روح زودرنج شاعر ارتباطي مسالقيم دارد ،شاعری کته بته واستوه
اين ويژگي روحي ،از هر بهانهای برای هجو دينران اسالفاده ميکند.اما ظهير در قصايد

بيشالرين اوزان خود را دو وزن «مفاعلن

فعيتن مفاعلن فعلن» و مفعول فاعيت مفاعيل فاعلن» آورده است که اين امر نشاندهندۀ وقار و مالانت شخصيالي ظهير استت و
از او شاعری دراماتيک ساخاله ،وون غم و شادی را بهخوبي با يكدينر درهم آميخاله است.

 .2-2اوزان دوری
يكي از مخالصات قابلتوجه در عروض فارسي ،داشالن اوزان دوری است« .اهميت وزن دوری در ايتن استت کته وستط مصتراع،
حكم پايان مصراع را مييابد؛ يعني ميتوان در آنجا قافيه آورد ،مك

کرد ،يک يا دو صتامت اضتافه بتر فرمتول آورد» (شميستا،

 .)07 :6831الباله نكاله دينری که ميتوان افزود ،اين است که وون در اين وزن تكرار ارکتان اتفتاق متيافالتد .بنتابراين ،آهنتگ و
موسيقي خاصي از اين اوزان شنيده ميشود .از طرفي ،از نظر موسيقايي ارز

اوزان دوری از اوزان معمولي بيشالر است .بنتابراين،

هروه اوزان دوری در ميان اشعار شاعر بيشالر باشد ،بر غنای موسيقي و آهنگ اشعار او افزوده ميشود .اگتر بته آمتار اوزان دوری
غزلهای ظهير توجه کنيم ،مالوجه ميشويم که ظهير فاريابي از مجموع  53غزل خود ،تنها در  1غزل و بته ميتزان  1/33درصتد از
اوزان دوری بهره برده که بسيار ناويز است و نشان ميدهد که شاعر در اين راه بته هتيچ عنتوان متوفقيالي نتدارد .وزن دوری در
قصايد او نيز به هيچ وجه نمودی ندارد و فقط يک بار از وزن دوری «مفالعلن فاعلن مفالعلن فتاعلن» بهترهمنتد شتده استت (ر.ک:
جدول شماره  5پيوست).

 .3موسیقی کناری
«منظور از موسيقي کناری ،عواملي است که در نظام موسيقايي شعر ،دارای تأاير است ولي ظهتور آن در سراستر بيتت يتا مصتراع
قابلمشاهده نيست .برعكس موسيقي بيروني ،که تجلي آن در سراسر بيت و مصراع يكسان است و بهطور مساوی ،در همته جتا و
به يک اندازه حضور دارد .جلوههای موسيقي کناری بسيار است و آشكارترين نمونه آن ،قافيه و رديتف استت» (شتفيعي کتدکني،
 .)836 :6801از طرفي ،قافيه و رديف از صامتها و مصوتها تشكيلشدهانتد ،و متيدانتيم اگتر شتاعر بالوانتد بتين صتامتهتا و
مصوتها ،انسجام و رابوهای ضابوهمند ايجاد کند ،در اصل به ايجاد وزن کمک کرده است ،پس قافيه و رديتف ،وتون در ايجتاد
وزن دخيل هسالند ،در شعر از جايناه ويژهای برخوردارند.

 .1-3قافیه
موسيقي کناری به ترتيتب در قافيته و رديتف جلتوهگتر متيشتود .قافيته در شتعر فارستي از اهميتت و جاينتاه ويتژه و خاصتي
برخورداراست« .قافيه نوعي زمينهسازی برای القای موسيقي شعر در ذهن آدمي است .تكرار الفاظي که از نظتر معنتا و احالمتاالً از
لحاظ شكل ظاهری با هم مالفاوتاند ،ولي از نظر لحن و آهنگ همنوا هسالند ،لذتي به آدمي ميبخشد که نزديک است به لذتي که
از اسالماع نغمهای دريافت ميکنيم» (ميح.)38 :6835 ،
ميدانيم در واژههايي که قافيه شعر قرار ميگيرند ،هروه تعتداد صتامتهتا و مصتوتهتای يكستان بيشتالر باشتد ،قافيته نيتز
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گو نوازتر و آهننينتر خواهد بود و بر غنای موسيقايي شعر ميافزايد.
با توجه به انواع هجاهايي که ميتوانند هجای قافيه قرار بنيرند ،ميتوان بيان کرد که اگر شاعری از هجاهايي اسالفاده کنتد کته
صامتها و مصوتهای آن از هماهنني بيشالری برخوردار باشند ،ميتواند ارز

موستيقايي آن را دوونتدان کنتد« :يعنتي هروته

تعداد حروف قافيه بيشالر باشد ،قايمه صوتي بيت در مجموع شعر ،قویتر خواهد بود» (مالحدين ،شتماره ستوم .)561 :در جتدول
زير ،انواع هجاهای قافيه مورد اسالفاده ظهير بر اساس ميزان کاربرد ،نشان داده شده است.
جدول  .4کاربرد انواع هجای قافیه در غزلیات ظهیر فاریابی
رديف

نوع هجا

بسامد

درصد

6

صامت +مصوت بلند +صامت

81

53/18

8

صامت +مصوت کوتاه +صامت

61

80/53

8

صامت  +مصوت بلند

0

68/71

1

صامت  +مصوت کوتاه +صامت  +صامت

6

6/08

به دليل آن که «امالداد مصوت بلند ،کمي بيشالر از دو برابر امالداد مصوت کوتاه است» (شميستا )88 :6831 ،و هروته مصتوت
بلند در هجاهای بهکار رفاله در قافيه بيشتالر باشتد ،ارز

موستيقايي آن بيشتالر خواهتد بتود ،بتا بررستي ايتن مولتب در غزليتات

ظهيرفاريابي با توجه به مجموع  53غزل ،اين موضوع به تعداد  16غزل و به ميزان  07/13درصد کل غزلهای اوست .اين آمتار بتا
توجه به تعداد محدود غزلهای او بسيار خيرهکننده و شنفتاننيز است .ميدانيم کته مهتمتترين نقتش قافيته ،همجتنسستازی و
شباهتسازی بين هجاهای قافيه است و از طرفي ،اگر بخواهيم ميزان ارز

آوايي هجای قافيه را مورد بررسي قرار دهيم ،هجتای

«صامت  +مصوت بلند  +صامت  +صامت» ارزشمندترين نوع هجاهای قافيه است که در غزل ظهير هيچگونه جاينتاهي نتدارد ،و
اين عامل ميتواند نقوه ضعف ظهير در قافيه باشد .هروند که کاربرد اين هجا بسيار محتدود استت ،زيترا کلمتاتي کته ايتنگونته
آرايش هجايي داشاله باشند ،زياد نيسالند .الباله در مجموع بايد اذعان کرد ،وتون ظهيتر از مصتوت بلنتد در هجاهتای قافيته بستيار
اسالفاده کرده ،پس اين عامل ،نشاندهنده درازآهنني هجاهای قافيه اوست که ميتواند بر غنای موسيقايي کيم او تأايرگذار باشد.
يكي دينر از نقشهای قافيه «القای مفهوم از راه آهنگ کلمات» (شفيعي کدکني )677 :6801 ،است .از ترفندهايي که بهنتدرت
ظهير در قافيهسازی به کار ميبرد ،اين است که هجای آخر آخرين واژه هر بيت را گتزينش متيکنتد و آن را در مقتام قافيته قترار
ميدهد؛ با اين کار ،نه تنها در کار موسيقيسازی کلمات توسط قافيه کمک شايانيميکند ،بلكه در القای مفهوم کيم بته مخاطتب،
بهگونهای عمل ميکند که مخاطب از آن لذت ببرد:
« ای ز خودبيني بته وشتمت متردم غمختوارختوار

در پتتي آزار متتا بتتس گشتتاله بتتا اغيتتاريتتار

متتترهم لوفتتتت درآرد در تتتتن مجتتتروح روح

متتيکنتتد تيتتر عالابتتت بتتر دل افنتتارکتتار»....
(ظهير فاريابي)813 :6833 ،

گروه در غزليات او نمونههای اندکي از اين گونه ميتوان يافت ،از اين غزل تا حدی تمايل به قافيهآرايي ظهير نمايان ميشود.
هجای بلند در اين نوع قافيه ،مخاطب را به فرياد واميدارد که شعر را با صدای بلند زمزمه کند و از زيبايي آن لذت ببرد.
جدول  .5کاربرد انواع هجای قافیه در قصاید ظهیر فاریابی
رديف
6

نوع هجا
صامت +مصوت بلند +صامت

بسامد

درصد

35

17/57
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8

صامت  +مصوت کوتاه  +صامت

10

83/38

8

صامت  +مصوت بلند

61

3/36

با سنجش ميزان کاربرد مصوت بلند در قصايد ظهير درمييابيم که ظهير در اين راه کاميً موفق بوده ،وون از ميان  650هجای
قافيه خود در  618هجای قافيه از مصوت بلند بهره برده است که به ميزان  11/37درصد کل قصايد

استت .تنهتا نقوته ضتعف

ظهير در اين مورداين است که از النوهای هجايي ( صامت  +مصوت بلنتد +صتامت +صتامت) و (صتامت +مصتوت کوتتاه +
صامت  +صامت) هيچگونه بهرهای نبرده است.

 .1-1-3حروف قافیه در غزل ظهیر
قافيه نقش خود را با نوع حروف بهکاررفاله در آن ميتواند نمايان سازد؛ يعني غنای موسيقي کيم و ايجاد تجانس و شتباهت بتين
واژهها بسالني به نوع کاربرد حروف قافيه دارد .بنابراين ،در جدول ذيل نوع کاربرد و ميزان بهکارگيری حروف در واژههتای قافيته
بررسي شده است.
جدول  .6حروف قافیه در غزلیات ظهیرفاریابی
رديف

حروف مشالرک

بسامد

درصد

6

ان ،آ ،ار

 1بار

67/81

8

اب ،اون- ،ری

 1بار

1/33

8

-ر

 8بار

5/60

1

اير

 8بار

8/11

 6بار

6/08

 -م ،اد- ،ن- ،ست ،ای ،اج ،اه ،اهم ،ال ،اک- ،نگ ،تر ،اهي- ،س ،او - ،رم ،انم- ،

5

ل ،ه- ،و ،اری- ،سي ،اويي
از جدول باال درمييابيم که ظهير با توجه به تعداد کم غزلهای خود بهخوبي توانساله توانايي خود را در بتهکتارگيری حتروف
مشالرک نشان دهد؛ بهطوری که از  88حرف تنها  6بار بهره برده است ،که آمار قابلقبولي است .ضمن اينكه ظهيتر از حروفتي کته
کمالر در شعر فارسي کاربرد دارند نيز اسالفاده کرده است؛ حروفي همچون «اج»-« ،نگ»« ،او » و  ...که جهت آشنايي ،مثالهتايي
ذکر ميشود:
الف) «اج»:
«زهتتي بتته تيتتر غمتتت صتتد هتتزار دل آمتتاج

گرفالتته نتتاز تتتو از ملتتک حستتن خوبتتان بتتاج»
(همان)811 :

ب) «-نگ»:
«لتتب تتتو راه ستتخن را بتته تنتتگ متتيگيتترد

ستتخن ز لعتتل لبتتان تتتو رنتتگ متتيگيتترد»
(همان)811 :

پ) «او »:
«قتتتد

از جلتتتوه غتتتارت متتتيکنتتتد هتتتو

بتتتي باشتتتد وتتتو متتتيآيتتتد در آغتتتو »
(همان)856 :
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الباله ظهير از حروف پرکاربرد «آ»« ،ان»« ،ار» و «-م» نيز بهره برده که نشاندهنده لوافت و آرامي غزلهای اوست .حروف نسبالاً
طوالني ،مثل «اويي»« ،اهم» و «اری» که با مصوت بلند آغاز شدهاند و موسيقي گتو نتواز بيشتالری دارنتد ،فقتط  6بتار در قافيته
غزلها به کار برده شدهاند که اصيً وشمنير نيست .اما توانايي ظهير در قصايد ،در آوردن حتروف مشتالرک بتهختوبي در جتدول
مربوط که در پيوست شماره  8آمده نمايان است؛ وون از  81حرف مشالرک فقط يک بار اسالفاده کرده است .حروف دينری که به
کار برده لوافت و نرمي خاصي دارد و از حروف کمکاربرد مثل « -نگ» است که به لوافت و رقت قصايد او کمتک شتاياني کترده
است .از طرفي ،کاربرد حروف مشالرک با مصوت بلند نيز در هجاهای قافيه او موج ميزند که توانساله بر غنای موستيقي شتعر او
بيفزايد.

 .2-1-3عیوب قافیه در غزل ظهیر
پس از بررسي عيوب قافيه در غزليات ظهير ،اين نالايج به دست آمد که عيب «تكرار قافيه»« ،ايوای خفي»« ،قافيه معموله» و «اقواء»
بهترتيب بسامد در شعر ظهير راه پيدا کرده ،که در جدول ذيل آورده شده است.
جدول  .7عیوب قافیه در غزلیات ظهیر فاریابی
رديف

عيوب قافيه

بسامد

درصد

6

تكرار قافيه

63

86/78

8

ايوای خفي

68

88/16

8

قافيه معموله

3

68/03

1

اقواء

8

8/11

با مشاهدهی جدول باال ،درمييابيم که عيب تكرار قافيه بهنسبت غزلهای ظهير بيشازاندازه به کار رفالته استت ،يعنتي از کتل
غزلها 86/78 ،درصد دارای عيب تكرار قافيه است که اين عامل توانايي ظهير را تحت تأاير قرار داده است .اما در قصايد ظهير به
ترتيب عيوب «تكرار» « ،اقوا»« ،ايوای خفي» و «قافيه معموله» به کار رفاله است (ر.ک :جدول شماره  8پيوستت) .جتدول يادشتده
نشان ميدهد که عيب «تكرار» بيش از بقيه عيوب قافيه در قصايد او کتاربرد دارد ،بته طتوری کته بتيش از نيمتي از قصتايد او را
دربرميگيرد .الباله از بين  36قصيدهای که در آن تكرار وجود دارد ،در  61قصيده و بته ميتزان  67/63درصتد شتاعر تكترار را بته
صورت ردالقافيه به کار برده است.

 .2-3ردیف
ميدانيم که رديف تكرار واژه در انالهای ابيات است .اين تكرار ميتواند در شكلدهي وحدت هنری کتيم ،نقتش تعيتينکننتدهای
داشاله باشد .از طرفي ،وون رديف وابساله به قافيه است ،ميتواند در کنار حروف مشالرک قافيه ،در تكميل موستيقي ستخن بستيار
مؤار باشد.
الباله شعرهای مردف به شرطي که رديف بهجا و بهدرسالي در ابيات به کار رفاله و فقط برای پر کردن وزن بيت نباشد ،ميتواند
در تكميل موسيقي شعر مؤار باشد .اگر عبارت «حدود  37درصد غزليات خوب فارسي دارای رديتف هستالند» (شتفيعي کتدکني،
 )683 :6801را مبنا و اساس کار خود در غزل ظهير قرار دهيم ،مالوجه ميشويم که از مجموع  53غزل او 11 ،غتزل متردف استت
که به ميزان  05/31درصد کل غزلهای اوست ،پس غزلهای ظهير در زمره غزلهای خوب فارسي قرار ميگيرند؛ وراکه ظهير بتا
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توجه به تعداد کم غزلهای خود ،توجه خاصي به رديف داشاله است .در جدول ذيل ميزان و نوع کاربرد رديف در غزليتات ظهيتر
فاريابي مشخص شده است.

جدول  .8نوع کاربرد ،میزان و بسامد ردیف در غزلیات ظهیرفاریابی
واژههای رديف

رديف

نوع دسالوری کلمات

6

فعل و عبارتهای فعلي

8

اسم ،عبارت های اسمي ،تو را ،آفالاب ،گنج ،کج ،صبح ،عمر ،هم

تعداد تكرار

است امشب ،گرفت ،داشت ،بستت ،هستت ،استت 88 ،بار

درصد
55/60

مي رود ،ندارد ،نميشود ،ميشتود ،متينمايتد ،کنتد،
گردد ،مي گيرد ،مي نويسد ،انداخاله انتد ،برآمتد ،دارد،
مي آيد ،ميکند ،بازمنير ،مارا بس ،با  ،باشم ،ختود
ديدم ،کشم ،دارم ،زديم ،کن ،داشالمي
 0بار

68/71

قيد و صفت
حرف

8

5

را

3/18

با مشاهده دقيق جدول باال ،مالوجه ميشويم که ظهير 88 ،بار از فعل و عبارتهای فعلي استالفاده کترده کته بته ميتزان 08/08
درصد کل غزلهای مردف اوست ،از اسم و عبارتهای اسمي ،قيد وصفت نيز  0بار بهره برده است که بته ميتزان  65/37درصتد
کل رديفهای مردف است ،و از حرف«را»  5بار بهرهبرده که به ميزان  66/81درصد غزلهای مردف است .اين آمار نشاندهنتدهی
اين است که ظهير عيقهی خاصي به رديف نشان داده است و به خوبي از آن اسالفادهکردهاست.
از طرف دينر ،ميدانيم هروه هجاهای رديف طوالنيتر باشند ،بر ميزان موسيقايي کيم افزوده خواهد شد؛ زيرا کته «هتر وته
جزء رديف بزر تر باشد ،اتحاد شاعر با خواننده و شنونده محكمتر و دلهذيرتر صورت ميگيرد» (مالحدين ،شماره سوم )560 :در
رديفهای نسبالا طوالني غزليات ظهير ترکيباتي مانند مينمايد ،مينويسد ،بازمنير ،انداخالهاند و ما را بس ،نشاندهنده آن است که
ظهير به اين موضوع نيز بيتوجه نبوده است.
«جلتتوهای از قتتدت ای ستترو روان متتا را بتتس

مويي از زلتف تتو سررشتاله جتان متا را بتس»
(ظهير فاريابي)856 :6833 ،

بح

دينری که درباره رديفهای ظهير اهميت دارد ،اين است که ظهير از واژهها و ترکيبات بسيار ساده در رديفهتای ختود

اسالفاده کرده و رديف سخت و مشكلي در رديفهای او راه ندارد ،هروند که ذبيحاهلل صفا ،درباره ويژگي غزلهتای ظهيتر گفالته
است« :در همان حال که ظهير الالزام رديفهای مشكل ميکند ،سخن او سهل و رديتفهتا مغلتوب قتدرت او در بيتان هستالند و
هيچگاه در برابر جودت قريحه او يارای اخيل در معاني ندارند( ».صفا050 :6831 ،و )053که پتس از بررستي از رديتفهتای او،
دانساليم که اين سخن صحيح نيست.
يكي از معيارهايي که در ارز گذاری رديف اهميت خاصي دارد ،بح

مفهوم و معنای حرکالتي و جنبشتي آن استت کته «در

غزلهايي که دارای رديفهای حرکالي هسالند ،ذهن حالت پايان را حس نميکند و هر وند يک مصراع يا بيت تمام متيشتود ،بته
لحاظ حرکالي بودن آخرين کلمه آن مصراع يا بيت ،شعر همچنان در ذهن ادامه مييابد و پيش متيرود .بترعكس ،در رديتفهتای
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اسالاتيک [ايسالا و بدون القای جنبش و عاری از تنوع ،نوآوری و پويايي] جريان شعر با تمام شدن مصراع ،بيفاصله در ذهن قوتع
ميشود و حرکت شعر در ذهن پايان مييابد» (محمدی.)668 :6801 ،
اگر رديفهای ظهير را از منظر جنبشي و تحرک در رديف بررسي کنيم ،درمييابيم که هروند ظهير بيشالر از رديتفهتای فعلتي استالفاده
کرده ،در رديفهای او جنبش و تحرکي راه ندارد؛ وراکه اغلب رديفها ،بدون اينكه با واژه دينری ترکيب شوند ،تكترار شتدهانتد و حالتت
هيجاني در آنها راه ندارد .ظهير در بين رديفهای فعلي خود 81 ،بار از افعال خاص «دارد ،نتدارد ،متينمايتد و ». ...بهتره بترده ،بتدون اينكته
تنوعي در آنها ايجاد کرده باشد .اما اين نكاله را بايد اذعان کرد ،که ظهير فاريابي در بعضي از غتزلهتای ختود ،رديتف را در معتاني گونتاگون
به کار برده است ،که ميتواند در نوع خود جالب باشد ،هروند تعداد اين گونه غزلها نيز وشمنير نيست:
«خراج وين ختم زلتف ز مشتک نتاب گرفتت

رخ تتتتو آينتتته از دستتتت آفالتتتاب گرفتتتت

گتتتر آفالتتتاب نتتته ،از وتتته ای کمتتتان ابتتترو

تتو وتتون ستوار شتتدی متتاه نتو رکتتاب گرفتتت

تتتو تتتا بتته نتتاز فكنتتدی بتته وهتتره زلتتف ستتياه

فغتتتان ز خلتتتق برآمتتتد کتتته آفالتتتاب گرفتتتت

بنتو بتته ختواب کتته امشتب ميتتا بته ديتتده متتن

جزيتترهای کتته مكتتان تتتو بتتود آب گرفتتت

ميتتان ختتواب بتته متتن گريتته دستتت داد ظهيتتر

فغان که دشمن جتاني مترا بته ختواب گرفتت»
(ظهير فاريابي816 :6833 ،و)818

اگر با دقت به غزل نناهي بيفكنيم ،مالوجه ميشويم که فعل «گرفت» در معاني مالفاوت و گوناگون به کار رفالته استت ،و ايتن
عامل باع

شده است که تحرک و جنبشي در معنای شعر ايجاد شود و مخاطب را با معاني مالفاوت يک فعل آشتنا ستازد و از آن

لذت ببرد .اين همان اهميت دادن به جنبههای معنايي رديف است که به عقيده شفيعيکدکني يكي از«فايدههتای رديتف» (شتفيعي
کدکني )617 :6801 ،همين است.
اما در بررسي رديف در قصايد ظهير اين نالايج به دست آمد که او از بين  650قصيده خود 38 ،قصيده را به صورت متردف و
به ميزان  58/31درصد به کار برده است که نيمي از قصايد او را دربرميگيرد .اين عامل نشاندهنده اين است که ظهيتر نستبالاً بته
آوردن اشعار مردف عيقه خاصي دارد (ر.ک :جدول  1پيوست).

 .4نتیجهگیری
 -6در بخش موسيقيبيروني غزليات ،ظهير در مجموع  53غزل خود ،از  5بحر و  67وزن اسالفاده کرده است ،که به نستبت تعتداد
اندک غزلها ،آمار قابل قبولي است ،هروند در اسالفاده از بحور تنوع ونداني مشاهده نميشتود؛ ايتن تنتوع گروته در قصتايد
نسبت به غزلها بيشالر است ،در کل تنوع ونداني ندارد.
 -8در غزلهای او اوزان کمکاربرد و ناموبوع وجود ندارد ،که اين عامل نشاندهنده لوافت و زيبايي و ختو آهننتي غتزلهتای
اوست .در قصايد نيز نيمي از اوزان شعر فارسي به کار رفاله است که تنوع نسبالاً قابلقبولي دارد.
 -8در ميان بحور و اوزان مورد اسالفاده او در غزل بحر رمل و وزن «فاعيتن فاعيتن فاعيتن فاعلن» که وزني مالين و معموالً غمنتين استت،
از جايناهي خاص برخوردار است که الباله با توجه به روحيه زودرنج او و نوع واژههايي که در غتزل ختود بته کتار بترده استت ،منوقتي
به نظر ميرسد .از سوی دينر ،ظهير هم در قصايد و هم در غزليات عيقه خاصي به اوزان پرکاربرد و موبتوع شتعر فارستي دارد .از نظتر
تنوع نيز در حدود نيمي از اوزان شعر فارسي در قصايد او يافت ميشود که تنوع نسبالاً قابلقبولي دارد.
 -1يكي از ضعفهای ظهير اين است که وی از اوزان دوری ،که ميتواند بر غنای موسيقي کيم تأايرگتذار باشتد ،بهتره ونتداني
نبرده است و اين اوزان در غزلها و قصايد او نمود وشمنيری ندارد.
 -5در بخش موسيقي کناری غزلها ،ظهير فاريابي ،از النوی هجايي «صامت+مصوت بلند+صامت» بيش از بقيه بهره بترده استت.
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نقوه مثبت کار او در اين بخش ،اين است که در  16غزل از مصوت بلند اسالفاده کرده که بر غنای موسيقي کيم افزوده استت.
وی در قصايد نيز  11/37درصد از مصوت بلند اسالفاده کرده است که در اين قالب نيز موفق بوده است .اما نقوه منفي در ايتن
مورد اين است که از النوهای هجايي بلند در غزليات و قصايد بهره ونداني نبرده است.
 -1در حروف مشالرک قافيه در غزل ،شاعر از حروف نرم و پرکتاربردی مثتل«ان»« ،ار» و «آ» استالفاده کترده کته نمايتاننر لوافتت
غزلهای اوست .در بخش حروف مشالرک قافيه ،تنوع ديده ميشود؛ زيرا ظهير فقط از  88حرف مشالرک ،يک بتار در غزليتات
و قصايد خود اسالفاده کرده است .حروف بهکاررفاله دينر دارای لوافت و نرمي خاصي هسالند و کتاربرد حتروف مشتالرک بتا
مصوت بلند نيز در هجاهای قافيه او فراوان است و اين مولب بر غنای موسيقي شعر او افزوده است .در بخش عيتوب قافيته،
در غزل «تكرار قافيه» و «ايوای خفي» ،بيش از عيوب دينر نماياننر است .در قصايد نيتز «تكترار»« ،اقتوا»« ،ايوتای خفتي» و
«قافيه معموله» به ترتيب بسامد بيشالری دارد.
 -0در بخش رديف ،ظهير در غزلها 88 ،بار از فعل و عبارتهای فعلي 0 ،بار از اسم و عبارتهای اسمي ،قيد و صتفت و  5بتار
از حرف اسالفاده کرده است .رديف  8کلمهای فقط  6بار در غزليات او به کار رفاله است که اصتيً وشتمنير نيستت ،پتس در
ناليجه ،خو آهنني الزم در غزل های او نمودی ندارد و به دليل آن که اغلب افعال رديفهای او تكترار شتدهانتد ،جنتبش و
تحرکي که در غزليات او بايد نمود داشاله باشد ،به وشم نمي آيد .درصد باالی قصايد مردّف ظهير ( )58/31و غزليات متردف
او (  )05/31نشاندهنده عيقه ويژه او به آوردن اشعار مردف است.
 -3ناليجه پاياني که نشاننر نقش ظهير در شكلگيری و تحول غزل است ،اينكه با توجه به نالايج يادشده ،ميتوان دريافت استالفاده
بهينه ازتأايرات موسيقايي قافيه ،طرز قرار گرفالن قافيه ،اسالفاده از هجاهای بلند قافيه در غزل و قصيده ،ونونني بتهکتارگيری
حروف مشالرک و نرم و لويف در کلمات قافيه ،بهرهگيری از اوزان موبوع و پرکاربرد در غزل و قصيده ،رعايت تناسب وزن و
مضمون ،بهرهگيری از امكانات موسيقايي رديف با بسامد باال ،بهرهگيری از رديفهای اسالاتيک و جبشي ،از مهمتترين عوامتل
اين موضوع به شمار ميروند.

پیوستها
جدول  .1جدول اوزان مورد استفاده در قصاید ظهیرفاریابی
رديف

نام بحر

نام وزن

درصد

بسامد

6

مفاعلن فعيتن مفاعلن فعلن

مجال

مثمن مخبون محذوف

56

35/66

8

مفعول فاعيت مفاعيل فاعلن

مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف

36

22/92

8

فاعيتن مفاعلن فعلن

خفيف مسدس مخبون محذوف

17

10/82

1

فعيتن فعيتن فعيتن فعلن

رمل مثمن مخبون محذوف

13

8/28

5

فاعيتن فاعيتن فاعيتن فاعلن

رمل مثمن محذوف

11

7

1

مفالعلن فاعيت مفالعلن فع

منسرح مثمن مووی منحور

8

5/09

0

مفاعيلن مفاعيلن فعولن

هزج مسدس محذوف

4

2/54

3

مفعول مفاعلن فعولن

هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف

3

1/91

3

مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن

هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف

3

1/91

67

مفالعلن فاعلن مفالعلن فاعلن

منسرح مثمن مووی مكشوف

2

1/27
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66

فعيتن فعيتن فعلن

رمل مسدس مخبون محذوف

1

./63

68

فاعيتن فاعيتن فاعلن

رمل مسدس محذوف

1

./63

68

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

هزج مثمن سالم

1

./63

61

مفالعلن مفاعلن مفالعلن فع

رجز مثمن مووی منحور

1

./63

جدول  .2جدول حروف قافیه در قصاید ظهیرفاریابی
رديف

بسامد

حروف مشالرک

درصد

6

ار

25

15/92

8

-ر

21

13/37

8

ان

16

10/19

1

ا

13

8/28

5

اين- ،م

5

3/18

1

اب ،اه ،اون- ،ری

4

2/54

0

اور ،اری

3

1/91

3

اد- ،د ،اني ،انش ،اق ،تل ،ال

2

1/27

3

-ه ،ايل ،آری ،اح- ،رم ،من ،ايم- ،ن ،اير- ،نش ،نش ،از- ،ق- ،نگ ،ايده- ،

1

./63

ره- ،ی ،ازی ،اهي- ،مي ،ابي ،ايي ،ای- ،ل
جدول  .3جدول عیوب قافیه در غزلیات قصاید فاریابی
رديف

عيوب قافيه

بسامد تعداد قصايد

درصد

6

تكرار قافيه

81

51/59

8

اقوا

21

13/37

8

ايوای خفي

11

7

1

معموله

8

5/09

جدول  .4جدول نوع کاربرد ،میزان و بسامد ردیف در قصاید ظهیرفاریابی
رديف

نوع دسالوری کلمات

واژه های رديف

تعداد تكرار

درصد

6

فعل و عبارتهای فعلي

است ،انداخت ،يافت ،گرفت ،برفت ،باد ،آمتد ،گيترد،

57بار

36/30

8

اسم ،ضتمير ،عبتارت

دارد ،ميزنند ،نشكند ،بترزد ،داد ،نهتاد ،کترد ،يافالنتد،
افكند ،کنتد ،دهتد ،بنشتايد ،توانتد بتود ،برآمتد ،زد،
توآمد ،توباد ،اوفالاد ،پديد ،يافالم ،متيبيتنم ،نهتاده-ای
آوردی
تورا ،آفالاب ،روزگار ،گو  ،آفترينش ،ملتک ،وشتم،

20بار

12/73
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هتای استمي ،قيتد و

سخن ،جهان ،يافاله ،روی- ،ت ،او ،تو

صفت
حرف

8

5

را

3/18

جدول  .5بسامد اوزان دوری در غزلیات ظهیر فاریابی
رديف

نام وزن

بسامد

درصد

6

مفعول فاعيتن مفعول فاعيتن

6

6/08

8

مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن

8

8/11

8

مفالعلن فاعلن مفالعلن فاعلن

6

6/08
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 .61صفا ،ذبيحاهلل .)6831( .تاريخ ادبيات ايران ،چ  ،5تهران :فردوس.
 .65صفوی ،کور  .)6837( .از زبان شناسي به ادبيات ،چ  ،8تهران :سوره مهر.
 .61عظيمي ،محمد جواد .)6833( .موسيقي شعر حافظ ،چ  ،6تهران :مرکز نشر دانشناهي.
 .60فاريابي ،ظهيرالدين .)6833( .ديوان اشعار .به اهالمام سيدمحسن آاارجوی ،چ  ،6تهران :سنايي.
 .63کاردگر ،يحيي .)6833( .فن بديع در زبان فارسي ،چ  ،6تهران :فراسخن.
 .63کي منش ،عباس .)6803( .تحليل اوزان عروضي ديوان منووهری ،مجله دانشكده ادبيات دانشناه تهران.851-885 :

 .87مالحدين ،ژاله .)6801( .تكرار ارز

صوتي و بيغي آن ،مشهد ،مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشتناه فردوستي،

.587-138
 .86محمدی ،محمدحسين .)6801( .بينانه مثل معني ،چ  ،6تهران :ميالرا.
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 .88محسني ،احمد .)6838( .رديف و موسيقي شعر ،چ  ،6مشهد ،دانشناه فردوسي مشهد.
 .88ميح ،حسنعلي .)6835( .پيوند موسيقي و شعر ،چ  ،6تهران :فضا.
 .81ناتل خانلری ،پرويز .)6831( .وزن شعر فارسي ،چ  ،0تهران :توس.
 .85وحيديان کاميار ،تقي .)6833( .فرهنگ اوزان شعر فارسي ،چ  ،6مشهد ،دانشناه فردوسي مشهد.
 .81تتتتتتتتتتتتتتتتتت  .)6831( .وزن و قافيه شعر فارسي ،چ  ،0تهران :مرکز نشر دانشناهي.

