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 مهدی کمالی

   استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

 (57تا  75از ص )

 75/70/19: تاریخ دریافت

 77/77/19: تاریخ پذیرش
 

 چکیده
، از نظر وزن، تا حد او یها غزلشود، اما توصیف می« غرابت»با صفت  اشعار بیدل دهلوی

در آنها  ها غزل پنجمچهاراوزان پربسامد آن مجموعه، که است، زیرا « معمولی»زیادی 

بسامدتر کم در اوزان ت؛ با این حالاس مطابق سنت شاعری آن دوره، سروده شده

سرایان متمایز ای وجود دارد که او را از دیگر غزلسابقهنادر یا بی هاینزو ،او یها غزل

توان با توجه به فرهنگ محیط زندگی او می ،ها این وزنگیری بیدل را از بهره .کندمی

که خصوصیات زبان و موسیقی است  فرهنگی مؤثر بر وزن شعر، عمدتاً عناصر. تحلیل کرد

 خصوصیات، و این کننده داردنقش تعیین کیفیت اوزان رایج در آن فرهنگ در شان ییآوا

ی بیدل ها اوزان خاص غزل. بدیابازتاب میآن زبان نیز ( عروض)در نظام اوزان شعری 

، شامل بلند بودن، دوپاره بودن و کثرت نسبی هجای آوایی مشخصی داردی ها ویژگی

با خصوصیات آوایی زبان و موسیقی هندی کامالً  ها ویژگیاین  .کوتاه در برابر هجای بلند

در ست، سابقه یا نادر ابی  که در شعر فارسی نیز ی خاص او ها سازگار است و بیشتر وزن

ی ها نیز استفادۀ بیدل از این وزن یشناختنقد زیباییاز نظر  .عروض هندی رواج دارد

 کردن نقش وزن وسی، برجستهنادر، به سبب نوآوری و گسترش امکانات شعری زبان فار

 .رعایت تناسب وزن با محتوای غریب و نامأنوس اشعار، ارزشمند است
 

  .تحلیل سبکو  عروض هندیزل، غبیدل دهلوی، وزن، : های کلیدیواژه
 

 mehdikamali1970@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مهمقدّ

 باید ،های یک شاعربنابراین برای شناخت کامل سروده عناصر شعر است، ینتر مهموزن از 

از جمله الزم است مجموعۀ اوزانی که شاعر در آنها شعر . ردبررسی کرا نیز او اوزان اشعار 

رایج مقایسه  یها و با وزنگردد تعیین  (1)(جدول اوزان شاعر) است و بسامد هر وزن سروده

ی احتمالی ها توان ویژگیگاه میآن. شود تا چگونگی استفادۀ شاعر از اوزان شعری آشکار گردد

 گیریی اوزان و ترک اوزان دیگر و بهرهرا در انتخاب برخ او رفتار، یعنی راین بخش از کار شاع

این رفتار مؤثر باشد، هر وزن، با توجه به عوامل متنوعی که ممکن است بر  کمتر یا بیشتر از

ی بیدل را بررسی آماری و با اوزان رایج غزل و همچنین غزل ها اوزان غزل ،نگارنده .تحلیل کرد

، ...کمالی و . ک.ر)است  عرضه نموده دیگر ایهآن را در مقال ایسه کرده و نتیجۀسبک هندی مق

که  ستی اوها ی سبکی اوزان غزلها ویژگی تحلیلهدف  ،در نوشتۀ حاضر. (121 -101 :1811

زیسته، می   یرانبیدل در سرزمینی جز ا از آنجا که. است آشکار گردیده در پژوهش یادشده

 شاعران از ،های او از نظر وزنکنندۀ سرودهمتمایزی سبکی را که ها بخش مهمی از این ویژگی

از میان این  .ردفرهنگی محیط زندگی او جستجو ک در عناصرتوان ست، میش امعاصر ایرانی

ی ها توان ویژگیبنابراین میگذارند ر وزن شعر میرا ب زبان و موسیقی بیشترین اثرعناصر، 

  .بیین کردت سبکی یادشده را با توجه به خصوصیات عروض هندی
 

 پیشینة تحقیق

تحقیق در زمینۀ تحول اوزان غزل در تاریخ شعر فارسی و تحلیل آن،  ینتر مهماولین و 

از خانلری است که نظر به اهمیت آن در تحقیقات ادبی جدید و همچنین در تحقیق 

 . حاضر، الزم است در اینجا معرفی شود

ت بیس ی تحول اوزان غزل،تحقیق انتقادی در عروض فارسی و چگونگ خانلری در

هایی تقسیم کرده به گروه شان ییآوای ها بر اساس ویژگی راغزل ( رایج)وزن پرکاربردتر 

 و مشخصاتِ آوایی هر گروه وزنی را با حاالت و احساساتی خاص، متناسب در نظر 

  های مختلف را،در دوره ها ین وزنگاه رواج و کثرت کاربرد هر گروه از اگرفته است؛ آن

   ها، که احساسات و در این دوره« اوضاع اجتماعی و حالت روحی ملت ایران»با 

 :1821 ،خانلری) کند و با آن تناسب دارد، مرتبط دانسته استاقتضا مین را عواطفی معیّ

و  2×مفاعیلن: اوزان بلند ثقیل :چنین استاز اوزان  ی اوبندگروه خالصۀ .(202

 ،فاعلن و مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 8×فاعالتن: اوزان متوسط ثقیل ،2×مستفعلن
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: وزان متناوب، افعلن 8×مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن و فعالتن: اوزان متوسط خفیف

 ...و 2×، مفعول مفاعیلن2×مفاعلن ، مفتعلن2×، مفتعلن فاعلن2×مفعول فاعالتن

 8×فاعالتن»ویژه هب ،از حدود قرن هشتم اوزان متوسط ثقیل و،های ایافتهبر بنا

تدریج جای اوزان کوتاه و متوسط خفیف را که پیش از آن در غزل رواج هب« فاعلن

او اوزان خفیف را مهیج و . یابدگیرد و این سیر تا پایان قرن یازدهم ادامه میداشت، می

بخش، و متوسط ثقیل را دارای انگیز و شادیسرورآور و متناسب با مضامین نشاط

ی بلند ثقیل نیز توضیح ها در باب وزن. کندانگیز معرفی مین و غمآهنگی متین و سنگی

انگیزتر باشد، اما به تر بودن باید غمتر و سنگیندهد که هرچند به دلیل بلندتر، متینمی

سبب تقسیم شدن به قطعات مساوی و مرتب، حرکت و جنبش و هیجانی در آنها وجود 

در نهایت او تحول یادشده در  .(201 -202 :همان) که در اوزان متوسط ثقیل نیستارد د

استیالی تیمور و »که نتیجۀ « افسردگی و اندوه در روح ایرانیان»اوزان رایج را، با 

 .(202 :همان) دانداست، مرتبط می« قالبات دیگرحوادث و ان

سرایی های غزلول اوزان غزل و رابطۀ آن با شیوههدف خانلری بررسی چگونگی تح

نه تمام اوزان  را بررسی کرده ودر غزل ه همین دلیل تنها اوزان پرکاربردتر بوده است، ب

  گی تحول اوزان غزل، به این نتیجه از تحقیق در چگون او .را مورد استفادۀ هر شاعر

سرایی تنها منوط به ذوق شاعر نیست بلکه سنت اختیار وزن در غزل»رسد که می

آن که خود بداند به اختیار بعضی اوزان و ترک شاعری و شیوۀ معمول زمان، شاعر را بی 

 ،آیدکه از تحلیل او برمینت شاعری چناناین س (202 :همان) «.داردبعضی دیگر وا می

گیری اما در شکل. است« روحی ملت ایراناوضاع اجتماعی و حالت »خود محصول 

که  درست است .نقش داشته باشدن است عناصر دیگری هم شاعر، ممک وزانا جدول

سرا با سنت شاعری مطابقت دارد و این سنت است که به شاعر اوزان پربسامدترِ هر غزل

 ها یش را به کدام وزنها را بیشتر به کار بگیرد و بیشتر غزل ها کدام وزن کندالقا می

از آن سوی سلطۀ سنگین سنت،  شاعرسبک و تشخص  ،بسامدتربسراید، اما در اوزان کم

ی هر ها توان در تفاوتشود و میمیکند، شناسایی می ادی همسانهمه را تا حد زیکه 

شاعر با دیگر شاعران همان سنت ادبی، تأثیر عناصر فرهنگی دیگر را هم بررسی کرد و 

 .متفاوتی تعلق دارندی ها عرانی است که به فرهنگالبته این بیشتر دربارۀ شا

 تناسب، یعنی اوزان در غزل برخی ایِدورهرواج  خانلری دربارۀ علتوضیح ت صورت هر به

    ی سبکی اوزان یکها ویژگیبرای تبیین ایران،  ر عاطفی آنها با اوضاع اجتماعیبا
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ا امّ، اعتباری ندارد (ی رایجها او با وزنی جدول اوزان ها تفاوت)رای غیرایرانی سغزل

 .علت نیستتفادۀ شاعر از آنها بیاس
 

 ل ی بیدها ی سبکی اوزان غزلها ویژگی

از این میان شش وزنی که . دو وزن سروده استورا در سی نزدیک به سه هزار غزل بیدل

یش در آنها سروده شده، ها ی او دارد و حدود چهارپنجم غزلها بیشترین بسامد را در غزل

اشعارش به غریب  ؛ یعنی بیدل کههمان شش وزن پرکاربرد غزل فارسی و شعر فارسی است

 یش شاعری معمولی استها ، از نظر وزن چهارپنجم غزلزد استن زبانو نامعمول بود

مورد اشارۀ « سنت شاعری»توان نتیجۀ غلبۀ همان این وضعیت را می .(112 :1811کمالی، )

ی ها بسامدتر غزلاما در اوزان کم .خانلری دانست که بیدل را نیز، تحت تأثیر قرار داده است

که از « 2×مفاعالتن»و « 2×متفاعلن»ی ها در وزن بیدل: آیدمی چشم یی بهها تشخص بیدل

غزل سروده و استفاده از این دو وزن  22و  21اوزان بسیار نادر شعر فارسی است، به ترتیب 

همچنین چهار غزل در وزن . او در عرصۀ وزن دانست ویژگی سبکیترین برجسته توانرا می

های کاربرد این که ظاهراً تنها نمونهاز بیدل در اختیار است ( «2×متفاعلتن»یا )« 1×فعلن»

 :همان) به حساب آورد ینهزماین در  اوباید نوآوری  و آن را وزن در شعر رسمی فارسی است

های کاربرد آن در شعر پیش از که نمونه نیز «2×مفتعالتن»در وزن او عالوه بر اینها  .(112

 .(112: انهم) داردیک غزل  ،رسدبیدل به تعداد انگشتان یک دست نمی

توان گفت هر نوع انحراف شاعر می ؟ده استسرونادر شعر  بسیار این اوزان به چرا بیدل

ی غیررایج ها ی رایج دوره، یعنی استفاده از وزنها وزن( کیفیت و کمیت)از ماهیت و میزان 

که پیش  دار در میزان استفاده از وزنی خاص، منطقاً و مستند به رأی خانلرییا تفاوت معنی

که بر  «اوضاع اجتماعی و حالت روحی ملت ایران»باید انگیزه و علتی غیر از  ،از این نقل شد

عر داشته باشد و با توجه و توسل به جنبۀ دیگری از زندگی شا رواج و رکود اوزان مؤثر است،

گیری شاعر از وزنی گونه توجیه و تعلیل بهره، این که هراما آنچه مسلم است. تبیین شود

شاعر  گذرد؛ به عبارت دیگر سائقنظر میی آوایی وزن مورد ها از مسیر بررسی ویژگی ن،معیّ

، آنچه شاعر به سوی آن سوق داده (و چه بسا هرگز معلوم نشود که چیست)هر چه باشد 

 اییات آوایی مشخص و قابل کشف و بررستردید کیفیشده یا آگاهانه به سویش رفته، بی

یی که استفادۀ بیدل از آنها دارای تشخص است، از ها دامه، وزندر ا. در وزن مورد نظر است

شود؛ سپس برای توجیه و می بررسیو همچنین از دیدگاه عروض ( کیفیات آوایی)این نظر 

 .تبیین گرایش او به اوزانی با این کیفیات، تالش خواهد شد
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 ی آوایی اوزان خاص بیدلها بررسی هویت عروضی و ویژگی

با نسبت سه به دوی کوتاه به ( در مصراع)ین وزن دارای بیست هجا ا :(2)4×متفاعلن

به  (با تمام کردن کلمه در میان مصراع) ه صورت دوپارهبیدل آن را عمدتاً ب ؛بلند است

 .(10 :الف1810 ،کامیارحیدیانو) است هدانستنیز آن را دوری  کار برده و وحیدیان
بحر کامل را که . و مثمن، بررسی کردبحر کامل : توان در دو قسمتاین وزن را می

 (10-16: تابی، رازی شمس قیس)خلیل ابن احمد به همراه وافر از دایرۀ مؤتلفه استخراج کرده، 

 گوشاعران فارسی نویسد کهشمس قیس می. اندستهعروضیان قدیم جزو بحور فارسی ندان

ل به شعرای در تقیّ»ات د و معدودی ابینندار« شعر عذب»( و چهار بحر دیگر)در این بحر 

 .نیز همین استمعیاراالشعار نظر صاحب  (11 :همان) .در این بحر سروده شده است« عرب

وزن « گرانی»شمس قیس در باب علت رایج نبودن و  (11 و22 :1816، نصیرالدین طوسی)

متحرکات این ترکیب بر سواکن آن زاید »: نویسددر فارسی می «متفاعلن»حاصل از تکرار 

در عروض  که این مفهوم با آنچه (11 :تا، بیشمس قیس رازی)« .زیادتی خارج از اعتدال ،تاس

او علت مطبوع بودن این  .شود رابطه داردکوتاه بر بلند گفته می یجدید، غلبۀ تعداد هجا

خواجه نصیر  اما (16 :همان) داند خارج از دایرۀ وقوف آفریدگان،ی می«سرّ» در عربی را وزن

 .سنجیده در این باب دارد که در ادامه نقل خواهد شدتحلیلی 

از بحور ( و چهار بحر دیگر)« متفاعلن»را در خارج کردن المعجم همایی کار صاحب 

 : و اوزان فارسی تخطئه نموده است
گویند که پنج بحر طویل، بسیط، مدید، کامل و وافر از بحور مختصۀ عربی عروضیان می»

یکی این که تمام اوزان این پنج بحر در شعب و : دو نکته است مقصود ما بیان... . است 

نداشته باشد و ... فروع بحور و اوزان دیگر فارسی موجود است، هر چند اصطالح طویل، 

نکتۀ دیگر این ... . اصطالح پوچ و توخالی است  "بحور مختصۀ عربی"بنابراین اصطالح 

  (12 :1811، همایی)« .اشعار عذب و مطبوع داردای از پنج بحر در فارسی نیز که اتفاقاً پاره

با نقل ابیاتی از جامی و هاتف و منسوب به  ،مسپس در باب بحر کامل مثمن سال

 (12 :همان) .توصیف کرده است« بسیار شیرین و خوشاهنگ»العین، آنها را ةقر

کند، ناظر بحر کامل در فارسی بیان می« گرانی»آنچه شمس قیس به عنوان دلیل 

است، اما در ( «نسبت ساکن و متحرک»به قول او )« متفاعلن»ر آرایش هجایی ترکیب ب

. وزن موضوع بحث، ویژگی قابل بررسی دیگری نیز وجود دارد و آن طول مصراع است

نصیرالدین )رود، مسدس یا مربع به کار می( همچون اغلب بحور)بحر کامل در عربی 
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ترتیب هر مصراع تفادۀ بیدل مثمن است؛ بدینمورد اساما وزن  (11 - 11 :1816، طوسی

شود، زیرا اوزانی که ب میکه در شعر فارسی بسیار بلند محسو داردآن بیست هجا 

 . ، حداکثر شانزده هجا دارندبلند نامیده خانلری

گذار اثرانندۀ شعر فارسی ناآشنا اما برای خو وکند این وزن حس خاصی ایجاد می

 : نویسددر تبیین استفادۀ بیدل از وزن موضوع بحث، می ،(یمحقق هند)نبی هادی . است
در پدید . ... شودی بیدل فضای صوتی خاصی مثل امواج خروشان دیده میها در غزل»

 .ظ]ن آن سوی شرقی دجله آمدن این فضا، آن اوزانی هم مؤثر بود که آنها را اقوام ساک

رده بودند و بیدل در کاربرد آنها از اوزان مطلوب خود خارج ک[ زبانیی فارسها سرزمین

تفاوت سرشت اقوام صراحتاً در ...  .[کندبه بحر کامل اشاره می. ]شتمهارت تمام دا

به وجد ( متفاعلن)عرب صحرانشین از شنیدن بحر کامل . شودموسیقی آنها دیده می

از  ... امتیاز بیدل و. پسنددآید، برعکس، ذوق ایرانی متمدن هرگز این بحر را نمیدرمی

کند و را به شعر فارسی وارد می( متفاعلن)شود که وی همان بحر کامل اینجا ظاهر می

آهنگی که در نتیجۀ تکرار . ... آیدپردازد و از این تجربه کامیاب بیرون میبه تجربه می

 (121 -121: 1811ی، هاد)« .آید، کشف خاص بیدل استمتفاعلن به وجود می

از بیست هجا با نسبت دو به سۀ کوتاه به بلند  این وزن اعهر مصر :(8)4×مفاعالتن

محسوب « دوری»ع و تقطی« 2×فعمفاعلن»وزن را به وحیدیان این . تشکیل شده است

که این وزن دوری  است کردهاما نجفی تصریح  (10: الف1810کامیار، حیدیانو)، کرده

بیدل نیز  و تقارن استحال الگوی هجایی این وزن مهربه (101 :1826، نجفی) .نیست

 . آن را به صورت دوپاره به کار گرفته است معموالً

نصیرالدین )است  آمده ،و نه رجز ،در زحافات بحر کامل معیاراالشعاررکن مفاعالتن در 

 شده است، محسوب که گفته شد، از بحور مختص عربیو این بحر نیز، چنان (10 :طوسی

شمس قیس )از بحر رجز معرفی شده، « بون مرفلمخ»زحاف  المعجماما در  (22 :همان)

دیگر چنین  (182 -121 :همان)هرچند بعداً در معرفی اوزان آن بحر،  (18 و 21 :تا، بیرازی

 .ذکر نشده است ـه باشد شکل گرفتو البته وزنی که از تکرار آن  ـزحافی 

 ختص بهبحور م»در گزارش آنچه  ویژه به، المعجمهایی که در نظمینظر به بی 

تر استناد به گزارش خواجه نصیر را موجه نگارنده ،نام گرفته است، وجود دارد« عربی

 فرهنگ کاربردی اوزان فارسیاز جمله )داند، هرچند در اغلب کتب معاصران نیز می

به هرصورت . ، رجز مخبون مرفل نامیده شده استوزن موضوع بحث( مدرّسیحسین 

 .(10 :1816، نصیرالدین طوسی) استاز بحر کامل « فلمر (2)موقوص»زحاف « مفاعالتن»
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آمیز بیدل از اوزان خاصی که به گیری ممتاز و موفقیتنبی هادی در بررسی بهره

پس از  از دایرۀ اوزان مطبوع خود خارج کرده بودند، ،برخالف اعراب ،گفتۀ او ایرانیان

کند، اما آن را می ، به این وزنِ نیز اشاره«2×متفاعلن»کیفیت موسیقایی  گزارش

 .(121 :1811، هادی) نمایدتقطیع می« لنفعول فع»نامد و به می« متقارب مقبوض اثلم»

به سۀ هجای کوتاه با نسبت دو بیست هجایی  این وزن یها مصراع :(2)4×مفتعالتن

توان وقف کرد و وحیدیان نیز آن را با تقطیع در میان مصراع این وزن می. استبه بلند 

 .(10 :الف1810کامیار، حیدیانو) از اوزان دوری محسوب کرده است« 2×لن فعمفتع»

از زحافات بحر رجز شمرده  المعجم ، در«مفاعالتن»نیز همچون « مفتعالتن»ترکیب 

ولی در معرفی  (18 و 21 :تارازی، بی شمس قیس)نام گرفته است، « مطوی مرفل»شده و 

که برخالف  ،االشعار معیاردر . شودافی دیده نمیچنین زح (182 -121 :همان) اوزان آن بحر

وجیه با ت المعجم که در-و زحافات بحر کامل نیز  نیستعروض فارسی مختص  ،المعجم

 (1)مجزول»در آن معرفی شده است، این ترکیب زحاف  -اختصاص به عربی مسکوت مانده

 آنچه نظیر توجیهاتی که با (10: 1816، نصیرالدین طوسی) دهبه حساب آم بحر اخیر« لِمرفّ

تبعیت به ،رسد؛ هرچند در اغلب کتب معاصرتر به نظر میدربارۀ مفاعالتن بیان شد، موجه

 .انداز متفرعات بحر رجز گرفته ،«2×مفاعالتن»مانند  ،این وزن را هم، المعجماز 

عناصر این وزن را از نظر عروضی  :(1)(متدارک مخبون شانزده رکنی) «0×فعلن»

 در عربی بحر متدارک .متدارک، مخبون، شانزده رکنی: به سه بخش تقسیم کردتوان می

جزو پانزده بحری نیست که خلیل ابن احمد معرفی کرده ( هشت بار فاعلن در بیت)

 :1818، رامپوری) کرد ابداع( ؟. ق.ه222. م)اخفش  ،این بحر را حدود نیم قرن بعد ؛است

 :الدین طوسینصیر) داندر فارسی مستعمل نمیاین بحر را د االشعارمعیار صاحب .(211

هم در تازی و هم در  ،شعرای متقدم و متأخر ،بر آن بحر»: آمدهنیز  المعجم و در (20

هر دو بیتی که در  و (111 :تارازی، بی شمس قیس) «.اندجز بیتی چند معدود نگفته ،پارسی

 . شاعرانه استه و غیرضبط شده، برساخت راین کتاب برای وزن سالم و مخبون این بح

: او، نوشتهی ها خواندن مثال« همزخنک و بی»س قیس و ین نظر شماهمایی با نقل 

 اما چندان نامطبوع هم ،وفور بحور متداول نیست[ و]بحر متدارک در فارسی به شهرت »

  « .مین اشعار خنک نامطبوع باشدشناختن آن هنیست و شاید یکی از علل نامطبوع

لن فع)اره به یک مثنوی از شیخ بهایی در بحر متدارک مثمن مخبون مقطوع گاه با اشآن

 (18 :1811، همایی). کرده استارزیابی « سخت جزیل و مطبوع»، آن را (2×فعلن

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 9919، بهار و تابستان 9، شمارة 9دورة ، و بالغت پژوهشنامة نقد ادبی/ 74

این ترکیب از دو هجای کوتاه و یک  (:مخبون)« فعلن»بررسی آرایش هجایی  

چون در زبان »: نویسدمی« 2×فعلن»خانلری در معرفی وزن . بلند تشکیل شده است
فارسی شمارۀ هجاهای بلند دوبرابر هجاهای کوتاه است، این وزن با کلمات فارسی جور 

 بنابراین (102 :1821، خانلری) «.توان گفتآید و هرگز بر این وزن شعر خوب نمیدر نمی
نسبت دو به یکِ هجای کوتاه به هجای بلند در این وزن، با توجه به کثرت هجای بلند 

 . سبت به کوتاه در زبان فارسی، نسبتی غیرعادی استن
تکرار هشت بارۀ رکن در مصراعی به طول بیست : عنصر سوم این وزن طول آن است

، معموالً متشکل از چهار رکن و (مثمن)و چهار هجا؛ در حالی که اوزان بلند شعر فارسی 

رین وزنی است که تظاهراً این وزن طوالنی. ستاحداکثر شانزده هجا در هر مصراع 
 .تاکنون عمالً در شعر کالسیک فارسی به کار رفته است

کم از دو ، دستزن که تنها وزن اختراعی بیدل استاین و :«0×فعلن»بندی جمع

و ( وچهار هجا در مصراعبیست)طوالنی بودن : نظیر استنظر در عروض فارسی مطلقاً بی
ویژگی دیگر این وزن، دوپاره بودن، (. ندنسبت دو به یکِ هجای کوتاه به بل)خفیف بودن 

امکان وقف در میان مصراع آن است، زیرا از ارکان تقارن الگوی هجایی و در نتیجه یعنی 

 .تشکیل شده است( به تعداد زوج)مکرر مزدوج 
 

 ی آوایی اوزان خاص بیدلها بندی ویژگیجمع
که در اوزان خاص بیدل،  توان دریافتاز مجموع آنچه درباب این چهار وزن بیان شد، می

 : سه ویژگی مشترک وجود دارد

وچهار هجایی است که هر چهار سه وزن بیست هجایی و یکی بیست :بلند بودن .9

 .شودوزن از نظر عروض فارسی، بسیار بلند و نامتعارف محسوب می

در دو وزن تعداد هجای کوتاه بیش از هجای بلند  :(کثرت هجای کوتاه) خفیف بودن .9

ست که در شعر فارسی بسیار نادر است، و در دو وزن دیگر نسبت کوتاه به بلند، دو به سه ا
 .است تر بزرگ (همانجا) است که به هر حال از نسبت یک به دو که معمول زبان فارسی است،

« دوری»ن نظر از این که از دید عروضیاصرف ،هر چهار وزن را :دوپاره بودن .9

 .به کار برده است مصراع میان تمام کردن کلمه دربا  اغلب باشد یا نه، بیدل

ی رایج در غزل ها ی بیدل با وزنها عالوه بر این، از مقایسۀ بسامد دیگر اوزان غزل

ی سبکی ها ترین ویژگیبودن برجستهشود که بلندبودن و دوپارهآشکار می ،معاصر او نیز

 .(116 :1811کمالی، . ک.ر) زمینه است شعر او در این
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 ی آوایی اوزان خاص بیدلها فسیر ویژگیت

 یی مشخص به میزانی معین بهره بگیرد،ها شود که شاعر از وزنچه عواملی سبب می این که

شاعری است اهل سرزمینی بیدل،  .سانی بتوان پاسخی کامل به آن دادآسؤالی نیست که به

ن را، در عناصر ازوا جدول متفاوت؛ بنابراین اولویت در آن است که علت این تفاوت در

با توجه به این که محققان،  ویژه بهفرهنگی متفاوت سرزمین محل زندگی او جستجو کنیم؛ 

اهمیت بیدل، بیش از همه در اهتمام او به »: انداین جنبه از کار او را چنین ارزیابی کرده

کردن آن با اوضاع و احوال هندی برای سازگار –تهذیب شعر کالسیک فارسی و فارسی

 (61 :1811زاده، نقل از سلطان، به222 :1660 صدیقی،) «.کردای است که او در آن زندگی مینطقهم

در اسباب اختالف اوزان و »در فصلی با عنوان  معیاراالشعارخواجه نصیرالدین طوسی در 

 : ندکشمارد و به نوع این تأثیر نیز اشاره می، این خصوصیات را برمی(ها زبان): « قوافی در لغات
و اسباب اختالف، یا ماهیات حروف باشند . ... لغات در رزانت و خفّت مختلف است»

و آن چنان بود که حرکات حروف در بعضی لغات یا به  ،و یا هیأت حروف باشد... 

کمیت بیشتر بود، مانند لغت تازی که اکثر مقاطع کلمات در آن لغت، متحرک 

تر بود، مانند لغت تازی که به کیفیت تمام باشد و در بیشتر لغات بر خالف آن، و یا

حرکات حروف در وی تمام باشد به خالف پارسی که بعضی حرکات در وی مختلس 

و اوزان هم در رزانت و خفت مختلف باشد، چه به حسب اختالف و اتفاق . ... باشد

و المحاله وزن . اجزاءِ دورها و چه به حسب کثرت و قلت حرکات در هر دوری

مثالً در تازی که حرکات بیشتر . تر تواند بود، به لغتی مانند آن خاصترگران

تر استعمال افتد، شعر گفتن بر وزنی که ادوار آن وزن را حرکات بیشتر باشد، آسان

پس بعضی از اوزان مناسب بعضی . بود و بر آنچه از حرکات کمتر باشد، به کلفت

و به این سبب بسیار بحرها است . [و مناسب لغات دیگر نه: ]لغات باشد دون بعضی 

که خاص شده است به بعضی لغات و در لغات دیگر اگر بر آن شعر گویند، در 

 (22 :1816، نصیرالدین طوسی)« .نظر، آن را موزون نشمرندبدیهه

در میزان رواج بعضی اوزان در شعر فارسی و  ها همایی نیز با اشاره به برخی تفاوت

ن نکته همانا خصوصیات لهجه و لغات و تراکیب دو زبان است علت ای»: نویسدعربی، می

زیرا اختالف موسیقی تقریباً با اختالف  ؛و اختالف اوزان غنایی و موسیقی نیز مؤثر است

 به همین ترتیب (11 :1811، همایی)« .شوداوزان عروضی و شعری، از یک اصل منبعث می

صیت شنیداری شعر او تابع خصوتوان گفت که اوزان دربارۀ یک شاعر خاص نیز می

 . است که او با آن مأنوس است اییزبانش و کیفیت موسیق
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در واقع که  ـ، اما تأثیر زبان محیط زندگی استهرچند اشعار بیدل به زبان فارسی 

با توجه به این که  ویژه به ؛(1)قابل انکار نیست ،بر کار شاعری او ـزبان اصلی او نیز بوده 

یی در ها و دارای اشتراکات بنیادی و شباهت خانواده هم( رسی و هندیفا)این دو زبان 

ها سبب شده که وزن شعر در هر دو زبان خصوصیات آوایی هستند و همین مشابهت

  .(6)(1: 1811؛ فضیلت، وهشتبیست :الف1822انصاری، ) باشد (کمّی) مبتنی بر امتداد هجا

زان خاص شعر بیدل را بتوان با توجه به رسد کیفیات استثنایی و متفاوت اوبه نظر می

زبان و ) ی این دو مؤلفۀ فرهنگیِها ویژگی ؛ی زبان و موسیقی هندی توضیح دادها ویژگی

یابد و در باب عروض هندی آن بازتاب می( علم یا فن وزن شعر) هر قوم، در عروضِ( موسیقی

یکی از معاصران و هموطنان خوشبختانه تألیف معتبری به زبان فارسی موجود است که اتفاقاً 

مؤلف »: نویسداش می؛ کتابی که شفیعی کدکنی دربارهالهندفۀتح: بیدل آن را نگاشته است

این کتاب کوشیده است پلی میان عروض فارسی و عروض سانسکریت ایجاد کند و کار او تا 

قلمرو در )توان بر آن نام عروض تطبیقی نهاد آنجا که اطالع دارم تنها کتابی است که می

 .(220 :1810، شفیعی کدکنی) «(مقایسۀ عروض فارسی و هندی

  در این کتاب هشتادوچهار بحر عروض هندی و متفرعات آنها با افاعیل عروض 

نیز فهرستی از  و مصحح (281 -128 :1822، رزاخانمی)نویسی شده معادلفارسی  ـ عربی

 .(110 -111 :ب1822انصاری، ) وزن را در پایان کتاب آورده است 102

با در )ی اوزان شعر بیدل براساس نظام عروضی شعر فارسی و عرب ،نوشتۀ حاضر در 

و تمایزات آن با اوزان  ها شود، اما تفاوتبررسی می( آن دو با هم یها نظر گرفتن تفاوت

که در ( زبان و موسیقی محیط زندگی)گفته رایج، قاعدتاً باید با توجه به دو عامل پیش

بنابراین در ادامه سعی خواهد . وزان شعر هندی بازتاب یافته، بررسی و تحلیل شودنظام ا

عروض  در بابعاتی که این کتاب ی اوزان خاص بیدل با استناد به اطالها شد ویژگی

 .بررسی شوددی، و همچنین آرای دیگر محققان هن ،گذاردهندی در اختیار می
 

 به عروض هندی ی اوزان خاص بیدل با توجهها تحلیل ویژگی

به غلبۀ هجای بلند در ساختمان آوایی زبان فارسی، از قول  شترپی: خفیف بودن .9

تلفظ دو هجای کوتاه پشت سر هم برای »به نظر فرشیدورد نیز  .اشاره شد ،خانلری

و اوزان ترین کلمات بدآهنگ»بنابراین  (12 :1828، فرشیدورد)« .زبان دشوار استفارسی

کلماتی »و  (16 :انهم) «.که هجای کوتاهشان بسیار باشد نهایی استشعری در فارسی آ

 .(11 :همان) «توانند زیاد در شعر به کار روندنمی... کوتاه است [ ها]بیشتر هجاهای آن که
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 د آنها را در سیری که رواج و رکوبندی اوزانهمچنین دیدیم که خانلری در گروه

عداد هجای کوتاه را مالک خفت وزن در ، کثرت تکرده است بررسی تحول غزل فارسی

نظر گرفته و رواج کاربرد اوزان خفیف را با غلبۀ حس شادی و نشاط در جامعه مرتبط 

 ص بیدل،اما چنین توجیهی برای اوزان خا (2 :1811فضیلت، . ک.نیز ر) .دانسته است

کار دوره بهش از متوسط بیدل اوزان ثقیل رایج در قرن یازده را بیپذیرفتنی نیست، زیرا 

 و از این نظر وزن شعرش تا حد زیادی با سبک دوره (116 :1811کمالی، . ک.ر) برده است

رسد این ویژگی را با توجه به تفاوت نسبت هجای کوتاه و به نظر می. کندمطابقت می

 . بلند در دو زبان فارسی و هندی بتوان توضیح داد

جای کوتاه به بلند بیش از این ، نسبت ه(سانسکریت) در زبان هندی و ریشۀ آن

نورالحسن  .نظر زبان هندی به عربی شبیه است نیاز او  نسبت در زبان فارسی است

 : نویسدمیفارسی و سانسکریت در مقایسۀ دو زبان ( محقق هندی)انصاری 
معموالً حرفی صامت در سانسکریت چه در وسط کلمه و چه در آخر آن ساکن نیست؛ مثالً »

، و از اینجاست که برخی از KAMAL است و نه  KAMALA، تلفظ دقیق آن«کمل»کلمۀ 

در فارسی با الف کشیده یعنی کریشنا و   BUDDHAو  KRSNAکلمات سانسکریت چون

« .شودواژه به فتحه و نه به الف کشیده تمام میبودا رایج شده است، در حالی که هر دو 

  (وسهبیست :الف1822انصاری، )

واحد وزن تشکیل شده  12خواهد برای وزنی مثال بزند که از همچنین او وقتی می

 (ونهبیست :همان) (10)کندمعرفی می« هجای بلند 2+ هجای کوتاه  1»است، آن را دارای 

، نیز در میان افاعیل عروض هندی .بتی ممکن نیستکه در زبان فارسی عمالً چنین نس

 (162و  121 :1822، زاخانمیر)وجود دارد  «فعلتن»و « متفاعلُ»ی هجایی معادل ها آرایش

 . که نسبت هجای کوتاه به بلند در آنها چهار به یک و سه به یک است

 : نویسدمی دربارۀ طول واحد وزن فارسی خانلری: بلند بودن. 9
 بیست هجا ... ر فارسی بلندترین قطعۀ سلسلۀ اوزان که قابل ادراک ذهن است در عرف شع»

اما ادراک قطعۀ بیست هجایی نیز مستلزم کوشش ذهن است و به این سبب بحر کامل . باشدمی

ای که در شعر فارسی ترین قطعهبنابراین بلند. در فارسی رواجی نیافته است[ 2×متفاعلن]مثمن 

 .(16 :1821، خانلری)« باشدهجایی اوزان می 11... قطعۀ ذهن است،  قابل ادراک به سهولت

امکان اگر وسط مصراع . کند، مالحظاتی الزم استاما در حکمی که خانلری بیان می 

دوپاره باشد، ذهن ناچار  متقارن و وزن الگوی هجایی وقف وجود داشته باشد، یعنی

 کند؛ درمصراع را دریافت می نیمی ازنخواهد بود تمام وزن را یکجا درک کند و هربار 

 عالوهبه. شودغنا و پیچیدگی وزن هم حفظ و لذت موسیقایی آن مضاعف می حال نیع
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  را بهتر درک  ها به کار رود، هم ذهن این وقف ه نیزقافی، ی میانیها در محل وقفاگر 

 سیقی را بیدلهای تقویت مواین شیوه. شودکند و هم موسیقی قافیه بر آن افزوده میمی

 .است کار گرفته بهسروده، ( 2×متفاعلن)اشارۀ خانلری  یی که به وزن موردها در اغلب غزل

تا شانزده  طول مصراع مانند عروض فارسی محدود به حدود ده ،در عروض هندی

 111: 1822، زاخانمیر)شود یافت می هم هجاییدووهجایی تا سیهجا نیست و مصاریع سه

 هاتر از بیست هجا در عروض هندی، که تعداد آنطوالنی بحرهای جودهمین و .(162و 

که در عروض فارسی  ـفرضِ نسبت داشتن اوزان بسیار بلند بیدل را  (11)کم نیست، هم

اگر توجه  ویژه بهکند؛ با مصاریع بسیار طویل عروض هندی تقویت می ـنامتعارف است 

ا سابقه یکه در شعر فارسی کم 2×تنو مفتعال 1×فعلن و 2×ی متفاعلنها کنیم که وزن

 .(161، 168، 118 ترتیببه: همان) (12)وجود دارد سابقه است، در عروض هندیبی

یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که آزاد بلگرامی هم  ،«1×فعلن»در باب 

در زبان آن را از اوزان مشترک عربی و فارسی و هندی دانسته و نامش را  الهندغزالندر 

 .(222 :1816نقل از فتوحی، ) معرفی کرده است« ترنیکی»هندی، 

فراتر از این  و بیدلی سبکی جدول اوزان ها ویژگی نیتر مهمیکی از : دوپاره بودن. 9

وزن  82وزن از  12بیدل  .شوداو بررسی می اوزان خاصچهار وزنی است که به عنوان 

 اعم از اوزان متناوبی که خانلری معرفی کرده ،دوپاره به کار بردهه صورت یش را بها غزل

 :الف1810 ،کامیاروحیدیان) و اوزان دوری که وحیدیان فهرست نموده (121 -121 :1821خانلری، )

 .وزن سروده است 12یش را در این ها از غزل% 11/10و جمعاً  ،و جز اینها (11 -12

ن هشتم و همچنین در قرون های خانلری، از نیمۀ قرن ششم تا نیمۀ قریافته نابهب

و در  (استفادۀ بیدل)از این مقدار متوسط استفاده از اوزان متناوب بیش  ،دوازده و سیزده

 :1821، خانلری) بوده است( سوم بیدلکمتر از یک) %16/8در قرن یازده دیگر ادوار کمتر و 

، ها در ادوار مختلفو رکود آن خانلری از کیفیت این اوزان و علل رواج لیلاما آیا تح .(161

 (   صحیح است؟ چه مقدار یطور کل بهیا اصالً )کند؟ ی بیدل صدق میها دربارۀ غزل

 .تر استتر و مرتباوزان متناوب به گوش ضربی»: نوشته است ها او دربارۀ کیفیت این وزن

 در صورت تکرار موجب مالل شنونده ،بیش از انتظار صریح و آشکار است این نظم ثابت که 

 :همان) «ر غزل فارسی شیوع تام نیافته استشاید به همین سبب این گونه اوزان د. شودمی

 «اندیکی از این اوزان غزل ساخته سرایان فقط گهگاه از روی تفنن برغزل»به گفتۀ او  .(122

های او کاربرد این اوزان تنها در نیمۀ دوم قرن ششم و قرون دوازده مطابق یافته .(161 :همان)
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سرایان آذربایجان به نتیجۀ تمایل خاصی است که غزل»و سیزده نسبتاً افزایش یافته که اولی 

سرایان به ضد پیروان سبک هندی در طغیان غزل»و دومی تأثیر « اندگونه اوزان داشتهاین

روان سبک مشهور به پی ...سرایان قرن یازدهم که غزل»، زیرا «بردنداوزانی که به کار می

اند و به همین سبب در قرن بردهکثرت به کار میهاوزان متوسط ثقیل را ب... باشندیهندی م

او دربارۀ نسبت معکوس رواج « .مزبور میزان استعمال اوزان متناوب به حداقل رسیده است

منظور او متوسط ]ی ثقیل ها سرایان به وزندر هر دوره که غزل»: نویسداین دو نوع وزن می

اند، از استعمال تر است بیشتر متمایل بودهکه آهنگ آنها متین[ ند ثقیلثقیل است نه بل

 .(161: همان) «اندبی و خفیف است اجتناب کردهاوزان متناوب که مرتب و ضر

حاالت روحی و او دربارۀ رابطۀ رواج و رکود کاربرد این اوزان با اوضاع اجتماعی 

توصیف او از اوزان متناوب و اوزان بلند  کند، اما با توجه به شباهتنظر نمیاظهار مردم،

و رابطۀ عکس  (18)(هر دو ضربی و مرتب بودن)ثقیل که قابلیت تقسیم به دوپاره را دارند 

توان تصور کرد از نظر او شود، میقائل می ها که بین رواج اوزان متوسط ثقیل و این وزن

باید نشانۀ نشاط و هیجان  گفته،رواج اوزان متناوب نیز مانند دو وزن بلند ثقیل پیش

اما بیدل هم اوزان متوسط ثقیل و هم اوزان متناوب را بیش از متوسط . اجتماعی باشد

 و این ناقض تحلیل خانلری از بار عاطفی (116 :1811مالی، ک. ک.ر)قرن یازده به کار برده 

قرن توجیهات خانلری برای رواج این اوزان در  همچنین. عکوس این دو نوع وزن استم

جنبش اجتماعی در »و « سرایان به ضد پیروان سبک هندیطغیان غزل»دوازده، یعنی 

 .کنددربارۀ بیدل صدق نمی (202 و161: 1821، خانلری) «ی نادرها نتیجۀ جنگ

 ـ اوبه اصطالح  ـ زانِدریافت و تحلیل خانلری از کیفیت موسیقایی او رسدبه نظر می

-چنان ـصراحت این اوزان را او به. از به نقد داشته باشد، نیمتناوب و کارکرد آنها در شعر

به نظر . خواندمی « تفننی»سرایان از آنها را و استفادۀ غزل« آورمالل» ـ که اخیراً نقل شد

گونه داوری این ،در چهارچوب آن تحقیق مشخص ،دهدنگارنده آنچه به خانلری امکان می

د عرضه نماید، یک نقص بزرگ باورنکردنی در کند و آمارهایی نیز در تأیید تحلیل خو

ین این که خانلری با چه توجیهی ا! غزل 8800مولوی با حدود : جامعۀ آماری اوست

، در تحقیق (نظیر استبه لحاظ تنوع وزن مطلقاً بی که)مجموعۀ عظیم غزل فارسی را 

خأل قطعاً بر میزان دربارۀ اوزان غزل نادیده گرفته، ارتباطی به این نوشته ندارد، اما این 

 .گذاردر میثانی بر آنها، ی مبتها های او و نتایج تحقیق و تحلیلاعتبار یافته

 وزن 80 (121 :1826، فرزاد) ،(12)ی مولوی معرفی کردهها وزنی که فرزاد برای غزل 21از 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 9919، بهار و تابستان 9، شمارة 9دورة ، و بالغت پژوهشنامة نقد ادبی/ 57

غزلش، یعنی  8800غزل از حدود  1812به کار برده است و  ه صورت دوپارهرا مولوی ب

این آمار، هرقدر هم که غیردقیق و در مظانّ  .وزن سروده 80آنها را در این % 21 بیش از

که خانلری برای اوزان متناوب قائل است « تفننی»کاهش باشد، باز صراحتاً با شأن 

وزن دوپارۀ اشاره شده برای  80شود که برخی از مجدداً یادآوری می. نمایدناسازگار می

، اما این موضوع هیچ ستا« مکرر»نیست، بلکه « تناوبم»، (و همچنین بیدل) مولوی

 .حاصل آن است، ندارد شان ییقایموسکه کیفیت  ،بودن آنها« ضربی و مرتب»تأثیری در 

که او خیزابی )مولوی، اوزان دوپاره را  یها دربارۀ موسیقی غزل شتحقیقدر شفیعی 

این اوزان  ی دارایها غزل به نظر او. کند، سازگار با رقص و سماع ارزیابی می(نامدمی

 :1810، شفیعی کدکنی) «شده استخویشتنی موالنا سروده میغالباً در حال سماع و بی»

اند، ه را که نزدیک به تمامشان دوپارهسابقو استفادۀ مولوی از اوزان نادر یا بیا .(862

نگام سماع یی که به هها موالنا عاشق سماع و رقص بوده و آهنگ»: نتیجۀ این دانسته که

حرکت اصلی  ها اند غالباً شاد و شفاف و پرجنبش و پویا بوده است و این آهنگنواختهمی

 .(201 :همان)« شده استرا در موسیقی شعر سبب می

داند که دوپاره را متناسب با نوعی از اجرای موسیقی میاو همچنین اوزان غیر

نشیند و نوازندگان فات خاص مییک نفر خواننده با تشری»: شنونده نقشی در آن ندارد

  ولی اوزان دوپاره را که مولوی از آنها بسیار استفاده « .خواندنوازند و خواننده میمی

در عروض شعر موالنا، همه جا اما »: یابدوتی از موسیقی متناسب میکند، با نوع متفامی

ر هر پارۀ آن کند و دیی وجود دارد که از مشارکت حاضران و جمع حکایت میها مقطع

است و غالباً همراه با  جایی برای دم گرفتن و تکرار و ترجیع وجود دارد و موسیقی جمع

 شاز نق ی دیگرشباهت این توصیف به تبیین محقق .(200 :همان) «دف و ضرب

 : برانگیز است، تأملشنوندگان در موسیقی سنتی هندی
کند، شود؛ نوازنده تنها شرایط را ایجاد میمی شنونده، واگذار /تماشاگر... تجربۀ زیباشناختی به »

. ... فعال ناممکن استن آن است که شنودن غیرو این هرجا که موسیقی هند مورد نظر باشد، مبیّ

حرکت، که تا آخرین جمله نفس در سینه حبس کنند تا اجرایی منظرۀ تماشاگران خاموش بی

 .(11 :1821امین مؤید، ) «اشناخته استفل موسیقی سنتی هند نعالی را تحسین کنند، در محا

عروض هندی بازتاب یافته است ی موسیقی هند هرچه باشد، در اصول و بحور ها ویژگی

اگر موسیقی مبتنی بر ضرب و همراه با مشارکت حضار که در فرهنگ هندی  جهیدر نتو 

داشته سازگاری بیشتری ( امکان وقف در میان مصراعدارای )رایج است، با وزن دوپاره 

به ویژگی طوالنی بودن  از این پیش. باشد، باید چنین اوزانی در عروض هندی فراوان باشند

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 59/ بیدل دهلوی یها غزلسبکی اوزان  های یژگیوبررسی 

 
 

ی طوالنی همه دارای ها شود که این مصراعاوزان و بحور هندی اشاره شد؛ اینک افزوده می

. (12)ۀ میانی نیز در آنها مستحسن استکه رعایت قافی یی از دو تا چهار بار هستندها وقف

شود که چهار وزن بیدل نیز که برجستگی سبکیِ آنها بیشتر است، از تکرار ری مییادآو

(. گرفت« متفاعلتن»توان معادل را می« فعلن فعلن») چهاربارۀ ارکان طوالنی تشکیل شده

یی که ها بیتبرای آشکارتر شدن کیفیت این اوزان و قوافی میانی آنها، دو نمونه از تک

وزنی : شوده است، نقل میاختن شاهد وزن در عروض هندی سعنوابه  الهندفۀتحمؤلف 

 :با سه وقف میانی و با رعایت قافیه و ردیف در هر وقف« مفاعلن»معادل هشت بار 
  بیا بتا به جان ما، شبی به میهمان ما، یکی غم نهان ما، به گوش جان شنو دمی»

، میرزاخان) «ز روی ما بچین نمیما، به سینۀ فگار ما،  قرار یبببین به حال زار ما، به جان 

هرچند مؤلف آن را به )است « مفتعالتن»و برای وزنی که معادل چهار بار  (116 :1822

 :ای متفاوتبا الگوی قافیه( ای دیگر تقطیع کردهگونه
 نوش لبانت مایۀ جانم، خال سیاهت نافه و عنبر»

 (118 :همان)« چین جبینت موجۀ کوثر، طره و خطت سنبل و کافر
نیز که در غزل چندان رایج نیست، اما بیدل آن را « 2×فعولن»عالوه بر اینها، وزن  

 در عروض هندی معادل دارد (111 :1811کمالی، . ک.ر) بیش از معیار به کار برده است،

آن را از بحور مشترک شعر  غزالن الهند و آزاد بلگرامی نیز در (200و166 :1822میرزاخان، )

نقل از ) است معرفی کرده( در آن زبان« بجنگ پرات»معادل )ندی فارسی، عربی و ه

توان باال بودن بسامد نسبی این وزن را در جدول ترتیب میبدین .(228 :1816فتوحی، 

 .ی بیدل، تأثیر عروض هندی دانستها اوزان غزل
 

 بیدل خاصشناختی اوزان نقد زیبایی

توان نگریست و این نیز می« قد شعرارزیابی و ن»از دید اوزان خاص بیدل به موضوع 

سابقه، به لحاظ آیا صرف سرودن چند غزل به اوزان نامعمول یا بی: سؤال را طرح کرد

 هنر شعری، کاری ارزشمند است؟ 

 یها اغلب شاعران بزرگ با جستجو و کشف امکانات پنهان و بالقوۀ زبان، به گسترش توانایی

یکی از این امکانات و . کنندواطف کمک میزبان در انتقال مفاهیم و احساسات و ع

اگر شاعر از اوزانی که برای دیگران ناشناخته است یا . پذیری زبان است، وزنها توانایی

کند، با موفقیت نسبی در تعدادی از جلوه می... ناپذیر و ناپذیر، امکانناموزون، درک

د شعری در زبان و توسعه اشعارش استفاده کند، کارش به دلیل نشان دادن امکانات جدی
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آمیز از امکانات یتاستفادۀ موفق»اما . دادن این امکانات، به لحاظ هنری ارزشمند است

 شود؟به چه معنی است و چگونه ارزیابی می «زبان در شعر

-دادهاز مو  تر کیبارکه به این پرسش ی موشکافانه ها اگر در این مجال، از انبوه پاسخ 

مثل هر اثر هنری موفق و هر دستگاه و نظام )شعر موفق : تفا کنیم کهاند، به این مقدار اک

اش با همدیگر و با هدف و مقصود آن اثر سازگار و ، آن است که عناصر متشکله(موفق

هماهنگ باشد، احتماالً هم برای مقصود این نوشته کفایت خواهد کرد و هم از حقیقت 

 .عمیق و دقیق این مسأله دور نخواهیم افتاد

الحقیقۀ قۀحدیدر میان استادان و محققان ادبیات فارسی مشهور است که وزن 
نزدیک است و در نتیجه با  زبان فارسی« طبیعت و تداول»مولوی، به  مثنوی سنایی و

های یادشده، اغلب این ویژگی منظومه. گفتن عادی و به نثر، تفاوت زیادی نداردسخن

غایی و مقصود  د و با توجه به این که هدفشوو عامل موفقیت آنها معرفی می« حسن»

، به دلیل امکانات مؤثر «نظم»بوده است و در واقع از قالب « تعلیم» اصلی هر دو منظومه

برای انتقال مطالبی استفاده شده که  ،(از جمله کمک به حفظ کردن)آن در امر آموزش 

فس انتخاب چنین اوزانی معموالً و اصالً باید به زبان نثر بیان شود، باید پذیرفت که ن

های تعلیمی، گزینشی درست و بجا بوده است؛ این که شاعر در متن برای این منظومه

 . درستی بهره بگیرد، موضوعی دیگر استهشعر تا چه حد توانسته از این امکان وزن ب

، «امکان و امتیاز»اما قطعاً چنین انتخابی مثل هر انتخاب دیگر، در کنار ایجاد 

و حالت « طبیعت و تداول»نزدیکی به : هایی نیز درپی دارد«ت و محرومیتمحدودی»

گی هبهرو کم« وزن و آهنگ و موسیقی»تردید به معنی دوری از عادی و منثور زبان، بی

ح اصطالجاد عالقه و بهها در ایمقصود، انکار تأثیر وزن این منظومه. از تأثیر آن است

، (و امثال آن) حدیقهاما در هنگام خواندن ابیاتی از  ؛خواننده نیست« برسر ذوق آوردن»

مخاطب کمتر متوجه و تحت تأثیر وزن و آهنگ آن است و بیشتر توجه او به محتوی و 

ن نبوده معطوف است، و چه باک؛ زیرا هدف خالق اثر نیز جز ای« شودآنچه گفته می»

، زیرا «خواندشعر می»کند که سا خواننده گاه فراموش میبدر چنین اشعاری، چه. است

محتوای )ای نسبتاً شفاف است که آنچه را در پس خود دارد وزن آنها همچون شیشه

نماید، و هرچند وجود دارد و قطعاً کارکردهایی نیز برای آن ، به آشکاری می(سخن

« امکان»این است  ؛بخشدکند و کیفیتی موسیقایی نمیمتصور است، اما جلب توجه نمی

 .«نزدیک به طبیعت زبان»وزنِ  «محدودیت»و 
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بلند بودن، خفیف بودن، و آرایش هجایی مکرر : اما در اوزانی که به دالیل مختلف

ی که شعر به آن زبانآوایی ی ها ، در نهایت فاصله از طبیعت و ویژگی(چهارپاره بودن)

ز توجه خواننده را از هر چی« غرابت»تردید این گیرند، بیقرار می سروده شده است،

، اعم از معنی کالم و «زبان»گرداند؛ گویی باز می« شودآنچه گفته می»دیگر، از جمله 

و به جای آن، خودِ « آیدبه نظر نمی»و « شودحل می»صورت و هویت کلمات، در وزن 

 . «موسیقی»: گیردآهنگ در مرکز توجه قرار میوزن و ضرب

های او را حاد معنوی، سرودهمشهور است که فهم اشعار بیدل دشوار است و تعقید 

ی بیدل که در اوزان ها در آن بخش از غزل .(11)ارزش و ناخواندنی کردهعمدتاً بی

سروده شده است، خوانندۀ اهل، فارغ از این که چه مقدار از تصاویر  اشاره،نامعمولِ مورد 

تا  تواند از لذت موسیقایی غزل کهیابد، میمتداخل و معانی باریک شعر را در می

 .مند شودحدودی هم حاصل تازگی و غرابت آن است، کامالً بهره

از سوی دیگر اگر قصد داشته باشیم این اشعار را از نظر میزان تناسب وزن با محتوا 

احساسات و ادراکاتی  شاعر انتقالاگر قصد  که و قصد شاعر ارزیابی کنیم، باید گفت

گیری از اوزانی با همین صفات، قیناً بهرهسابقه باشد، یپیچیده و نامأنوس و غریب و بی

. به معنی رعایت تناسب صورت و محتوا و سازگاری عناصر و اجزا با هدف اصلی است

 : شودبه نقل دو بیت از یک غزل اکتفا می ،برای مثال
 چه غفلت است این که گشت ظلمت به چشم یاران ز نور پیدا»

 ...ایی ز دور پیدها همه به پیش خودیم اما سراب

 ز انقالب مزاج اعیان به حق امان بردن است بیدل

 (21 :1821، بیدل دهلوی)« نشانۀ عافیت ندارد چو گردد آب از تنور پیدا
ی شگفت و پارادکسیکال و مبهم شاعر است و ها که شریک کردن خواننده در دریافت

 .پذیر نیستجز با عناصری از همین جنس امکان

که با ذهن تعقلی ادراک یا با آن تولید نشده است، قابلیت  یی، از آنجاها چنین دریافت 

  له دورپروازتر باشد، که این قوۀ مخیّ هر مقدار .متعلق به آن را نیز نداردبیان کامل با زبان 

و از آن جمله وزن و )های بیان تر خواهد بود و تنها در پیچیدگی شیوههایش غریبیافته

شود؛ حاالت پیچیدۀ درون انسان فراهم می این شاست که امکان گزار( موسیقی کالم

است « یافتۀ گفتار روزمرهریختن سازماننمایشگر درهم»به نظر یاکوبسون، شعر  کهچنان

های جبار و همین قافیه»: معتقد است بحق نیز مظاهر مصفا و (22: 1860نقل از فضیلت، )
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تر، تر و سرکشو هرچه صعبی صعب، افزار کار و مرکب رهوار شاعر هنرمند است ها وزن

 (116 :1822، مصفا) «.ترسپری چاالکدر گزارشگری و ره
 

 نتیجه

هنجار کلی غزل فارسی  وسرایان معاصر خود ی با غزلبیدل در اوزان پربسامدش تفاوت زیاد

 یها وزن ، اما درباشد تفاوت محیط فرهنگی زندگی او با شاعران ایرانیکه حاکی از ندارد 

 جدول اوزان او که هست« ماهیت یا بسامد»یی در ها او، تشخصی ها غزلبسامدتر نسبتاً کم

 .کندکالً شعر فارسی، متمایز می وهنجار کلی غزل  و شرا از اوزان غزل معاصر

را با توجه به آن بخش از عناصر فرهنگی محیط زندگی  ها رسد این تفاوتبه نظر می 

. است، یعنی زبان و موسیقی، بتوان توضیح دادکه بر وزن شعر مؤثر ( سرزمین هند)شاعر 

  آن نیز بازتاب ( فن وزن شعر)فۀ فرهنگی یک قوم، در عروض ی این هردو مؤلها ویژگی

ی وزنی یادشده در غزل بیدل، با ها سعی شد تشخص بررسی حاضر بنابراین در. یابدمی

ی ها ی اوزان غزلی سبکها ویژگی نیتر مهم .ی عروض هندی تبیین شودها توجه به ویژگی

صیات آوایی زبان هندی سازگار بیدل، یعنی بلند، خفیف و دوپاره بودن، با موسیقی و خصو

ترین اوزان سبکی شان، برجستهایو از چهار وزنی که با توجه به بسامد نسبی مقایسه است

و « 1×فعلن» ،«2×مفتعالتن»، «2×متفاعلن»ی ها وزنی بیدل هستند، یعنی ها غزل

 .و وزن آخر نیز با آن متناسب است عروض هندی متداول، سه وزن اول در «2×تنمفاعال»

شناسانه زیبایی یها ، واجد این ارزشاستفادۀ بیدل از این اوزان از نظر ارزیابی هنری نیز

دن نقش موسیقی ابداع وزن جدید و نشان دادن امکانات اوزان موجود، برجسته کر: است

دلیل دشواری و دوری از طبیعت زبان، توجه اوزانی که بهکاربردن در شعر از طریق به

از همه رعایت تناسب صورت و  تر مهمکند و خواننده را از معنای زبان به آوای آن جلب می

 .معنی در اشعاری که محتوایشان تجارب پیچیده و نامأنوس انسانی است
 

 هانوشتپی
 برای رسیدن به دقت و اختصار وضع شده است اصطالح جدول اوزان، در این نوشته از روی ضرورت و  .1

   میزان )و مقصود از آن مجموعۀ اوزانی است که شاعر در آنها شعر سروده، با در نظر گرفتن بسامد آنها 

 (.گیری از هر وزنبهره

 .(110: 1811کمالی، . ک.ر)غزل  21با ی بیدل ها نهمین وزن پرکاربرد غزل  .2

 .(110: همان. ک.ر) غزل 22ا بیدل بوزن پانزدهم جدول اوزان   .8

 .(10: 1816، نصیرالدین طوسی)وقص از زحافات خاص عرب و جمع اضمار و خبن است   .2
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 .(111: 1811کمالی، . ک.ر)بیدل یک غزل به این وزن بسیار کمیاب سروده است   .2

  شود که به جایش مفتعلن قرار می« فعلنمت»جزل جمع اضمار و طی است و مجزولِ متفاعلن،   .1

 .(10: 1816، نصیرالدین طوسی)دهند یم

 .(111: 1811کمالی، . ک.ر)غزل  2با  ،وهشتمین وزن جدول اوزان بیدلتسبی  .1

بوده است که ( یا برج بهاکها)« لهجۀ برَج بهاشا»تر زبان محیط زندگی بیدل، بنگالی و به عبارت دقیق  .1

در بخش »این لهجه . شودت محسوب میاست که خود تحول یافتۀ سانسکری« پَراکِرت»های زبان از شعبه

ی اوترپرادش و دهلی و هریانا، مدهیه پرادش و راجستان در قرن شانزدهم و هفدهم میالدی ها غربی ایالت

 (.وهفتبیست: الف1822انصاری، )« رواج داشته است

 .182 -116 :ب1810، کامیاروحیدیان: توان دیدگزارش کاملی از مشترکات اوزان کمّی را در این مأخذ می  .6

 .در عروض هندی هر هجای کوتاه یک واحد و هر هجای بلند دو واحد وزن است .10

هایی از توان نمونهمی تحفۀالهند 218، 212، 201، 201، 162، 168، 111، 110، 116در صص  .11

 .ودو هجا را دیداوزان بیش از بیست

طیع کرده که معادل تق« 2×مفتعلن مفعول فعولن»وزن سوم را به  تحفۀالهندالبته مؤلف  .12

 .است« 2×مفتعالتن»

بندی نکرده است، اما طبقه( دوری)را جزو اوزان متناوب « 2×مستفعلن»و « 2×مفاعیلن»ی ها او وزن .18

یی است که برای اوزان ها دهد، واجد ویژگیتوصیفی که هنگام تحلیل بار عاطفی این دو وزن به دست می

شود که درمیان آنها وقف یا سکوتی از دو پارۀ مشابه تشکیل می...  بعضی از اوزان»: متناوب نیز برشمرده

مقایسه کنید با تحلیل او از (. 122: 1821، خانلری) «.تر استتر و مرتباوزان متناوب به گوش ضربی.... هست

 (.201و  202: همان)در قرن یازده و رواج آنها در قرن دوازده  2×و مستفعلن 2×کاربرد کم دو وزن مفاعیلن

وزن نوشته ولی یکی وزن رباعی است که مولوی غزلی به آن نسروده و یک وزن را  21لبته فرزاد ا .12

 .توجهی به وزن دوری، دو بار حساب کرده استهم فرزاد به دلیل بی

، 122، 122، 121، 121: دید تحفۀالهندتوان در این صفحات برخی از اوزان دارای وقف میانی را می .12

 .ودو هجا معرفی شداوزان بلندتر از بیست ، و صفحاتی که برای128

ی اخیر، عمدتاً نتیجۀ منتخبی ها حتی یکی از فرزانگانی که شناختگی نسبی بیدل در ایران طی سال  .11

فرانوگرا دانسته و آنان را از  را آینۀ عبرت برای شاعران جوانِ است که او از اشعار بیدل منتشر کرده، شعر بیدل

 .(11: 1811محمدرضا شفیعی کدکنی، . ک.ر)ترسانده است؛  گرفتار شدن به عاقبت او
 

 منابع
مجموعۀ چهار )هنرهای نمایشی سنتی و وسایل ارتباط جمعی در هند ، (1821)، (مترجم)امین مؤید، مجید 

 .، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، تهران(مقاله از چهار نویسنده

 تحشیه و تصحیح محمد، فخرالدین ابن میرزاخان ،تحفۀالهند بر «مقدمه»، (الف1822)، نورالحسن انصاری،

 .26 -28، صص ایران، تهران فرهنگ بنیاد انتشارات انصاری، نورالحسن
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