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  بررسي ساختار صوري زبان 

  *غزلهاي هوشنگ ابتهاج

  

  طيبه جعفري 

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 

  دانشگاه يزد 

  چكيده

توجه وي . ، از غزل سرايان نامي معاصر است)سايه. ا.  ه(هوشنگ ابتهاج متخلص به 

بك، حافظ به غزل سبك عراقي و موفقيت او در پيروي از طرز غزل بزرگترين شاعر اين س

يكي از برجستگيهاي ويژه ساختار . بنامند» حافظ زمانه«شيرازي، سبب شده است تا وي را 

صوري غزلهاي او، در سطح توازن آوايي است؛ بدين مفهوم كه ابتهاج با استفاده از 

اي در شعر خويش پديد آورده است كه  تكرارهاي واجي و هجايي، نظام موسيقايي برجسته

و به دليل آشنايي وي با شعر حافظ و پژوهش دهسالة او بر ديوان وي اين امر از يك س

اش با بسياري از موسيقي دانان  است و از ديگر سوي از تسلط وي در موسيقي و آشنايي

در اين نوشتار سعي . شود ناشي مي» شجريان«و » لطفي«، »مشكاتيان«بزرگ معاصر چون 

موسيقايي حاصل از آن، كه در ساختار بر آن است تا به بررسي توازن آوايي و نظام 

زبان قابل طرح و بررسي است، پرداخته شود و از آنجا كه تأثير ) روساخت(صوري 

پذيري ابتهاج، از طرز غزل حافظ، به ويژه در اين مقوله، امر آشكاري است، كوشش شده 

  . اي ميان غزل حافظ و ابتهاج همراه باشد است تا اين بررسي با مقايسه

  

                                                           
  3/4/85: تاريخ پذيرش نهايي        17/9/84  : تاريخ دريافت مقاله *
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  .حافظ، هوشنگ ابتهاج، موسيقي شعر: ها واژهكليد 

   

بايست به گونة يك نظام يا سازماني  به اعتقاد زبانشناسان ساختارگرا، هر زبان را مي 

درنظر آورد كه خود متشكل از عناصري است كه با يكديگر روابطي دو جانبه دارند؛ 

صفوي، (به لحاظ همزماني اند يا واژگاني يا صرفي و يا نحوي و  روابطي كه يا واج شناختي

. شود هر زبان، بايد در نظام همين نظام و سازگان، مطرح و توصيف ) 28، ص 1380

ساختار صوري و ساختار : اين نظام داراي دو نوع ساختار است) 419، ص 1370روبينز، (

  . معنايي

زبان عبارت است از صورت ظاهر ) Surface Stucture(ساختار صوري يا روساخت  

اين صورت . كه صورت مختصر شدة عبارتي است كه در زير آن جمله نهفته است جمله

گيرد و ساده ترين شكل آن از  ظاهر، تنها بخشي از اطالعات موجود در جمله را دربرمي

ساختار ديگر زبان، كه در زيرساخت صوري آن نهفته است . فعل و فاعل تشكيل شده است

اخت  ـــايي يا ژرف ســار معنــگيرد، ساخت برمي درات موجود در جمله را ــو عمدة اطالع

)Deep Structure (زبان ناميده مي شود) . ،127، ص 1375باقري(  

زبان ) Foregrounding(بر اساس آنچه صورتگرايان روس، فرآيند برجسته سازي 

كوشد تا به زبان خويش تشّخص  مي) نظم، شعر، نثر(نامند، پديد آورندة هر اثر ادبي  مي

» ارگريزيــهنج«و ) Extra regularity(» قاعده افزايي«خشد و اين عمل را از دو طريق ب

)Deviation (هنجارگريزي، انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجار است، . دهد انجام مي

اما قاعده افزايي، بر خالف آن، اعمال قواعدي اضافي، بر قواعد زبان هنجار به شمار 

نتيجة حاصل از فرآيند قاعده افزايي، . مقابل هنجار گريزي است رود و ماهيتاً نقطة مي

  )149-150صفوي، صص. (توازن است كه نخستين بار، توسط ياكوبسن مطرح شده است

آيد؛ اين تكرار مي تواند در سطح آوا، واژه يا  توازن، از طريق تكراركالمي حاصل مي 

ادبي به بررسي سه مقطع نحو زبان صورت گيرد، پس براي بررسي روساخت يك اثر 

  )153همان،ص. (تحليل آوايي، واژگاني و نحوي نياز است
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تكرار آوايي مي تواند يك واج، چند واج درون يك هجا، كل هجا يا توالي چند هجا 
بر اين اساس توازن آوايي را مي توان در دو سطح توازن واجي و هجايي . را در برگيرد

  )167-168صفوي، صص . (مورد بررسي قرار داد

هجا درتحليل ساخت آوايي يك زبان، مرتبة دوم سلسله مراتب زباني را تشكيل  

دهد؛ بدين معني كه در چنين تحليلي، ابتدا بايد به تحليل واجها، سپس هجاها و پس از  مي

  )127، ص1364ثمره، . (ها پرداخت آن، واژه

بدين . آيد پديد ميتكرار آوايي هجايي از دو طريق تكرارمصوتها و تكرار صامتها  

مفهوم كه شاعر با تكرار صامتها يا مصوتهاي مشخص، در طول مصراع، بيت يا غزل، نوعي 

تر  موسيقي بيروني در شعرش ايجاد مي كند كه اين موسيقي، زماني برجسته تر و محسوس

  . خواهد بود كه متناسب با مضمون و مفهوم بيت باشد

موسيقي و آهنگ خاصي كه هنگام اداي آنها  به دليل) o،u(از آنجا كه مصوتهاي بم 

، 1333خانلري، (شود، القاء كنندة حاالتي چون وقار، ترس، بيم و هراس هستند،  ايجاد مي

شود و اين مسأله  تكرار آنها نيز باعث ايجاد موسيقي وزين و موقري در شعر مي) 579ص

يت يا غزلي قرارگيرد كه زماني مشهودتر است كه بيت يا غزل مورد بررسي، در مقايسه با ب

در آن مصوتهاي زير، كه متناسب با بيان عواطف و احساسات تند و شديد است، مانند 

اين امر در دو ) همانجا. (شكايت، ناله، اندوه و نشاط و سرمستي ، نمود فراوان داشته باشد

  : ستوزن زير از حافظ، كه هركدام از مطلع غزلي برگزيده شده، كامالً مشهود ا بيت هم

  كنون كه درچمن آمد گل از عدم به وجـود 
  

  

  بنفشــه در قــدم او نهــاد ســر بــه ســجود 

  

  ) 212، ص1372حافظ، (

دربيت مذكور، تكرار مصوتهاي بم، بسامدي چشمگير دارد و موسيقي حاكم بر فضاي  
بيت آن، موسيقاي سنگين و موقر و بم است؛ اما در بيت زير درست عكس اين مطلب ديده 

  : تكرار مصوتهاي زير، حالتي تند و سريع بدان بخشيده استمي شود و 

  رسيــــد مژده كه آمد بهار و سبــزه دميد

  

  

  وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد
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  ) 212، ص1372حافظ، (

  : اين تقابل موسيقايي در بسياري از ابيات حافظ ديده مي شود 

  در بزم دور يك دو قدح دركش و بــــرو 
 

  حافظ مريـد جام مي است اي صبـا بــــرو

  

  

  يعني طمــــع مــــدار وصــــال دوام را

  

ــ ــدگي برســان شــيخ جـــام را وز بن   ده بن

  

  )102همان، ص(
  

  ساقي بـه نـور بـاده برافـروز جـــــــام مـا      

  

  لدرياي اخضــــــر فلـك و كشـتي هـال    

  

  

  مطرب بگو كه كار جهان شد بـه كـام مـــا   

  

  هســـتند غـــرق نعمـــت حـــاجي قـــوام مـــا
  

  

  

  )همانجا(

  بـاده نوشي كـه درو روي و ريـايي نبـود 

  

  فرض ايزد بگذاريـم و به كس بد نكنـيم 

  

  

   بهتر از زهد فروشي كه درو روي و ريـاست

  

  

  و آنچــه گويند روانيست، نگـوييم رواسـت  
  

  )106همان، ص(  

در ابيات اول هر كدام از جفت ابيات مذكور، تكرار مصوت بم، سبب ايجاد موسيقي 

نگين و متناسب با مضموني در بيت شده است، در حالي كه در ابيات دوم كه از همان س

غزل است، بسامد مصوت زير باالست و همين امر موسيقي تند و زيري بر فضاي بيت 

  . حاكم كرده است

درغزلهاي هوشنگ ابتهاج نيز، به دليل آشنايي وي با موسيقي و تأثير پذيري از شعر  

سيقي بيروني حاصل از تكرار مصوتهاي مختلف، در تقويت نظام حافظ، اين نوع مو

  : موسيقايي زبان وي كامالً مؤثر واقع شده است
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  تراود بوي جـان امروز از طرف چمـن  مي

  

  

   اي دادي مگر اي باد گل بو  بـرتنش  بوسه

  

  )14، ص1378ابتهاج، (

بر فضاي بيت  در بيت مذكور، موسيقي سنگين و موقر حاصل از تكرار مصوتهاي بم،

حاكم است و اين موضوع زماني مشهودتر است كه با بيت زير كه از همين غزل بوده و 

  : مصوتهاي زير در آن تكرار شده است، مقايسه شود
  

  هر دمم پيش آيد و با صد زبان خواند به چشم

  

  

  وين چنين بگريزد و پرهيز باشد از مـنش 

  

  )13همان، ص ( 

  : اند مصوتهاي بم چنين تكرار شده در بيت ديگري از غزلي ديگر،
  

  در فروبند برين معركـه كان طبــل تهـي  

  

  

  گوش گيتي همه كر كرد زغوغاي غرور

  

  )177همان، ص( 

كه در مقابل آن مي توان بيت ديگري از همين غزل را، كه مصوتهاي زير در آن تكرار 

كرار و تأثير آن بر شده است، قرار داد و تفاوت نظام موسيقايي حاصل از اين دو گونه ت

  : فضاي شعر را به خوبي مشاهده كرد
  

  تيز برخيـز از اين مجلس و بگريز چو بـاد 

  

  

  تا غبــــــاري ننشيند به تـو از اهـل قبـور   

  

  )128همان،ص(

در هركدام از جفت ابيات زير، كه از يك غزل است و در بيت نخست بسامد تكرار  

زير تكرار شده است نيز اين تقابل موسيقايي  مصوت بم فراوان بوده و در بيت دوم مصوت

  : شود و تفاوت حاصل از آن ديده مي
  

  هــا پرخــون كنيــد   اي عاشــقان اي عاشــقان پيمانــه  
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  هـا گلگـون كنيـد    ها رخسـاره  وز خون دل چون الله
  

  شب، خورشيد و مـه را لب به لـب  ديدم به خواب نيم
  

  

  يـد خيزان، چـون كن  تعبير اين خواب عجب اي صبح  

  

  )157، ص1378ابتهاج، (
  

  برسان باده كه غم روي نمود اي سـاقي 

  

  تشنة خون زمين است فلك وين مـه نـو

  

  

  اين شبيخون بال بـاز چـه بود اي ساقي 

  

  كشته درود اي سـاقي  كه بس ست داسي كهنه

  

  )140همان،ص( 

يكديگر و به طور كلي مي توان گفت، آواي هجاهاي بلند و كوتاه و هماهنگي آنها با 

همچنين وزن دلپذير شعر به خصوص اگر متناسب با مفهوم باشد، چنان لذتي به شنونده 

بخشد كه هيچ ارتباطي به لذت ادبي آن ندارد، لذتي كه سمعي است نه بصري و نه  مي

آيد چرا كه موسيقي نيز زباني  عقلي، درست مانند آنچه از يك جملة موسيقي پديد مي

سازد و از  كار دارد و همچنان كه دو يا چند حرف، كلمه را مي است كه با اصوات سر و

آيد، در موسيقي نيز، از تركيب يك يا  تركيب و هم نشيني چند كلمه، يك جمله پديد مي

نكتة . آيد شود و از مجموعه چند ميزان، يك جمله پديد مي ساخته مي» ميزان«چند صدا، 

ن اداي لفظ و چگونگي استخراج اصوات و ، لح)ادبي و موسيقي(مشترك ميان هر دو زبان 

  )578، ص133ناتل خانلري، . (هاست نغمه

همان گونه كه از تكرار مصوتها، به تناسب زير و بمي آنها، موسيقي خاصي در شعر  

زبان قرار گيرند و  1»محور هم نشيني«شود، اگر صامتها نيز با تناسب خاصي، در  ايجاد مي

ة ديگري از موسيقي شعر پديدار مي شود كه خود عامل با نظمي خاص تكرار شوند، جلو

شعر حافظ و ابتهاج، نمونة واالي اين . رود مهمي در برجسته ساختن زبان آن به شمار مي

  . نوع كاربرد نظام موسيقايي زبان است
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يكي از نشانه هاي مهارت ) Alliteration(استفاده از واج آرايي يا هم حرفي  

رود و مي توان گفت كه بيش از هر شاعر ديگري از اين  مي موسيقايي حافظ به شمار

اين مسأله در باب غزلهاي ابتهاج نيز كامالً صدق مي كند . صنعت موسيقايي بهره برده است

براي مثال تكرار واج . كه قطعاً يكي از علتهاي آن آشنايي هر دو شاعر با موسيقي است

نگي جدا از وزن عروضي بيت ايجاد كرده در بيت زير از حافظ، عالوه بر اين كه آه» ش«

است، هياهو و غوغا و آشوب برخاسته از چپاولگري تركان را به خوبي در فضاي شعر 

  : بازتابانده است
  

ــان شــوخ شــيرين كــار شــهر آشــوب    ــان كــاين لولي   فغ
  

  
  

  
  

  چنــــان بردند صبر از دل كه تركان خــوان يغمـا را
  ج

  )98حافظ،ص(

، در بيتي از ابتهاج چنين به »ش«سر و صداي حاصل از تكرار واج اين بلوا و آشوب و 

  : كار رفته است
  

  نشاط زمزمه زاري شـد و بـه شـعر نشسـت    

  

  

  صداي خنده فغان گشت و در ترانه گرفت

  

  )87ابتهاج،ص( 

  . و موسيقي حاصل از آن در تقويت اين صدا كامالً مؤثر است» ز«تكرار واج 

از ابتهاج، براي طلب سكوت و خاموشي به كار رفته  در بيت ديگري» ش«تكرار واج 

  : است
   

  خموش سايه كه شعر تـو را دگـر نپسـندم   

  

  

  كه دوش گوش دلم شعر شهريار شـنيده 

  

  ) 29ابتهاج، ص( 

بهره برده » س«از تكرار واج ) سكوت و خاموشي(حافظ براي تداعي چنين مطلبي  

  : است

    تة تسبيح اگر بگسسـت معـذورم بـدار   رش
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  دستم اندر ساعد ساقي سيمين سـاق بـود    

  

  )205حافظ،ص ( 
  

ــافظ    ــه حـ ــر بنـ ــليم سـ ـــانة تسـ ــر آستـ   بـ

  

  

   كه گر ستيـــــزه كنـي روزگـار بسـتيزد   

  

  )179همان، ص( 

و رنجشي كه هنگام » ز«در بيت ديگري از حافظ، موسيقي حاصل از تكرار صامت 

ز گزندگي، كه در بيت آيد، با مضمون آزردگي حاصل ا اداي آن، براي فرد به وجود مي

  : آمده، تناسب كامل دارد و اين مضمون را به خواننده انتقال مي دهد
  

ـــاد  ـــاز طبيبــــان نيازمنـــد مب   تنــت بــــه نـ
  

  

ــد مبــــــاد    ــود نازكــت آزردة گزن   وج

  

  )148همان، ص( 

در بيتي از ابتهاج، حالت لرزش و » غ«، »ق«، »ل «تكرار همين واج به همراه صامتهاي 

  : اي مكرر پيراهن معشوق را تداعي مي كند و تناسب زيبايي با مضمون بيت داردتكانه
  

  موج رقص انگيز پيراهن چو لغزد بـرتنش
  

  

  جان به رقص آيد مرا از لغزش پيراهنش

  

  )69ابتهاج، ص( 

و طنين محكم » ط«، »ن«، »ت«يا در بيتي ديگري از همين شاعر، بسامد باالي حرف 

  : وعي تأكيد در بيت پديد آورده استحاصل از تكرار آنها ن
  

  تن تـو مطلــــع تابـان روشنــايي هــاست     
  

  

  اگر روان تو زيباست از تن زيبـــــاست 

  

  )251همان، ص( 

هايي از اين گونه تكرار و تأثير آن در تقويت مضمون و فضاي حاكم بر شعر و  نمونه 

اي كه يكي  شود، به گونه ده ميالقاي آن به خواننده، در ابيات زيادي از حافظ و ابتهاج دي
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، در اشعار اين )توازن هجايي(هاي مهم در تقويت نظام موسيقايي حاصل از وزن  از مقوله

  . دو شاعر، كاربرد اين نوع تكرار است

عالوه بر استفاده از تكرار صامتها و مصوتها، در ايجاد موسيقي متناسب با فضا و مفهوم  

آورد كه داراي زنگ و صداي خاصي هستند، به  در شعر ميهايي را  بيت، گاهي شاعر، واژه

هايي چون  واژه. كند اي كه صدايشان، بالفاصله ذهن را به منبع آن صدا هدايت مي گونه

» اونوماتوپي«اين صنعت بديعي، يعني استفاده از نام آوا در شعر، ... و» شر شر«؛ »خش خش«

)onomatope (شود ناميده مي) . ،81، ص1، ج1380براهني(  

ها، در صحبتهاي روزمرة زبان  گفتني است كه با وجود رواج فراوان اين گونه واژه 

البته نثر امروز، به علت كيفيت . فارسي، شعر فارسي هنوز به طور كامل آن را نپذيرفته است

برد و اين درحالي است كه شعر به دليل تأكيد  گفتاري خود، از اين قبيل كلمات بهره مي

  براهني، . (موسيقي كلمات، بايد از اين صنعت موسيقايي بيشتر استفاده كندبيشترش به 

  )81ص

در ابيات زير از . شود درشعر حافظ و ابتهاج نيز ديده مي» انوماتوپي«كاربرد اندك 

هايي از اين كاربرد  نمونه» قهقهه«و » غلغله» «هاي و هو«، »قل قل«حافظ، نام آواهايي چون 

  : هستند
  

  ـــزه كرد صراحـي كــــه خـون خـم  پارب چه غم
  

  

  هاي قــل قلش انـــــدر گلــــو ببسـت    بــــــا نعره  
  

  مطرب چـه پــرده سـاخت كـــه در پـــردة سـماع      
  

  

  
  

  ببســــت هــــاي و هــــوبــــر اهـــــــل وجــــد در  
  

  )111حافظ، ص( 

  چنگ در غلغله آيد كـه كجا شـد منكــر 
  

  

  آيـد كـه كجـا شـد منـاع      قهقههجام در 

  

  )250همان، ص( 
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  : مصداق اين كاربردند» هاي و هو«و » غلغل«در شعر ابتهاج نيز نام آواهايي چون 
  

  كــــــاروان از روش نخواهــــــد مانــــــد

  

  

ــي   ــل جرسـ ــت و غلغـ ـــاز راه اسـ   بـــــ

  

  )159ابتهاج، ص ( 
   

  خون هزار سرو دالور بـه خـاك ريخـت   

  

  

ـــار كــو هــاي هــاي اي ســايه    لــب جويب

  

  )86همان، ص ( 

اند، كه در زبان روزمره كاربرد دارد وهيچ  م آواهايي را به كار بردهحافظ و ابتهاج، نا

شود، كاربرد اين نام آواهاي معمول  نامي آوايي كه نو و بديع باشد در شعرشان ديده نمي

زبان و بسامد اندك آن در شعر حافظ و ابتهاج سبب شده تا برجستگي خاصي در اين گونه 

  . آنها وجود نداشته باشداز كاربرد موسيقايي زبان، در شعر 

عالوه بر تكرار واجي، كه از طريق تكرار صامتها، مصوتها و نام آواها ايجاد شده و  

سبب توازن آوايي در شعر مي شود، از هم نشين شدن چند هجا در كنار يكديگر نيز 

ي اين گونه تكرار، سبب تكرار آواي. آيد اي توازن آوايي، يعني توازن هجايي پديد مي گونه

  )167صفوي، ص. (شود و دركل منجر به ايجاد نظم مي

وزن به كار رفته است كه مي توان گفت تنوع وزن  42غزل از حافظ  503در مجموع 

وزن سروده  35غزل ابتهاج در  130درصد است و اين در حالي است كه  34/8در ديوان او 

رساند ؛ يعني سه برابر  درصد مي 92/24شده و اين مسأله تنوع وزن در غزليات وي را به 

  . غزليات حافظ

در غزليات هر دو شاعر، بيشترين وزن، به اوزان متوسط اختصاص داده شده است؛ در  

  . درصد 53/77درصد و در غزليات حافظ  91/73غزليات ابتهاج 

بعد از اوزان متوسط، در سياه مشق ابتهاج، درصد اوزان متناوب بيشتر است، سپس  

كاربرد اين اوزان به . خره كمترين ميزان كاربرد مربوط به اوزان كوتاه استاوزان بلند و باال

  . درصد است 63/7درصد و  4/8درصد،  05/10ترتيب 
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در غزليات حافظ كاربرد اوزان بلند، متناوب و كوتاه، در مقايسه با غزليات ابتهاج،  

ر غزليات ابتهاج، در مقابل كمترين ميزان كاربرد اوزان كوتاه، د. اندكي متفاوت است

بيشترين كاربرد، پس از اوزان متوسط، در ديوان حافظ، به اين وزن اختصاص دارد كه اين 

پس از اوزان كوتاه، كاربرد اوزان متناوب، در مرتبه سوم قرار . درصد است 35/9ميزان 

درصد از مجموع اوزان را به خود اختصاص داده است، اوزان بلند نيز كمترين  6/7دارد و 

  . درصد به كار رفته است 52/5بسامد را نسبت به سه وزن ديگر داشته و تنها 

در ميان اوزان به كار رفته در ديوان حافظ، بيشترين ميزان كاربرد، مربوط به بحر رمل  

بحر مجتث مثمن مخبون مقصور . است) فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(مثمن مخبون اصلم 

نيز، از نظر ميزان كاربرد، نسبت به ساير در مرتبه دوم اوزان ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالن(

  . قرار دارد

مفعول فاعالت (در اشعار ابتهاج، كاربرد بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف  

مفاعلن (بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده و بحر مثمن مخبون مقصور ) مفاعيل فاعلن

  . كاربرد قرار دارددر مرتبة دوم ) فعالتن مفاعلن فعالن

 »فاعالت فاعالت فاعالت« عالوه بر اوزان معمول غزل، ابتهاج يك غزل هم در وزن  
ارزش وزن در هماهنگي با « : وي معتقد است كه. دارد كه اين وزن ساختة خود اوست

وزن شعر فارسي بايد از محدوديت و . مضموني است كه در آن گنجانده شده است

بيايد و تا زماني كه قوانين ديگري براي شعر فارسي يافته نشود، از يكنواختي خود بيرون 

اوزان عروضي، با توسعه و تكميل آنها بايد استفاده كرد، قالبهاي تازه اي بايد به وجود 

آورد و شاعر بايد آزاد باشد كه به مناسبت مضامين و معاني، قالب و وزن مناسبي بيابد يا 

  )917، ص1332ابتهاج، ( .».بيافريند

چنان كه گفته شد اوزان متوسط در ديوان حافظ و غزليات ابتهاج، بيشترين ميزان 

كاربرد را به خود اختصاص داده است كه آن را مي توان با اوضاع اجتماعي و تحوالت 

  . روحي شاعران در دوره هاي مختلف مرتبط دانست
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م فاصلة نسبتاً زيادي از آنجا كه هميشه بين حوادث اجتماعي و تأثير آن در روحية مرد

وجود دارد، اگر چه شاعران قرن هفتم و هشتم در دورة حمالت مغول و انقالبهاي 

اند، بازماندة دوران قبل به شمار رفته و در زمان ايشان هنوز  زيسته اجتماعي ايران مي

مضامين . بدبختيها و تيره روزيهاي حاصل از حملة مغول، آثار خود را آشكار نكرده است

ران اين عصر، بيشتر، نشاط انگيز و فرح بخش است و غزل سرايان، اغلب مفاهيمي شاع

وصل و نشاط و باده خواري را در اشعار خود منعكس مي كنند و از آنجا كه بيان : چون

چنين مفاهيم و مضاميني بايد در قالب اوزاني صورت گيرد كه خود داراي همين ويژگي 

آوري چون اوزان متوسط خفيف  اوزان مهيج و نشاط باشند، بنابراين گرايش شاعران به

همين امر سبب كاربرد زياد اين گونه اوزان در ) 220، ص1362شميسا، (بسيار زياد است، 

  .ديوان حافظ شده است

از قرن سيزدهم به بعد كه جنبش نادري با قدرت دولت مركزي قاجاريان به تدريج 

رفته و شاعران به پيروي از استادان  اعتدال  خود را تثبيت مي كرد، ذوق عمومي نيز رو به

مفاعيلن (به دنبال اين تحوالت، وزن هزج مثمن سالم . قرون هفتم و هشتم روي آوردند

، در اثر ركود و رخوت )قرن دوازدهم(كه در دوران پيش ) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

زان خفيف و نشاط انگيز حاكم بر جامعة ايراني راوج يافته بود، كمتر به كار برده شد و او

شميسا، (كه مورد استفادة سعدي و حافظ بود، بار ديگر مقام خود را در غزل به دست آورد 

  .كه اثر اين رواج به خوبي در آثار هوشنگ ابتهاج مشهود است) 221-222صص

با توجه به توضيحات مذكور مي توان سبك غزلهاي قرن هفتم ـ هشتم و سيزدهم را بر 

  : گونة زير دانست اساس وزن به

  

  شيوة شيرازي ←شيوة غزل سرايي                 
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  فارس،كرمان، عراق  ←مكان رواج       قرن هفتم و هشتم                   

  متوسط خفيف ←اوزان پر كاربرد                

  

                

  شيوة بازگشت ←زل سرايي شيوة غ              

  تهران و نواحي ديگر  ←مكان رواج       قرن سيزدهم                         

  متوسط خفيف ←اوزان پر كاربرد                 

  
  )224شميسا، ص (س وزن سبك غزلهاي قرن هفتم و هشتم و سيزدهم بر اسا: 1نمودار شماره 

   
از ديگر موارد قابل بررسي، در مبحث توازن هجايي، تناسب وزن و محتوا و تأثير آن 

براي نمونه ابيات زير از حافظ كه . در افزايش موسيقي حاصل از كاربرد وزن در شعر است

ني همه داراي مضاميني عاشقانه، اندوه بار و سرشار از غم و حسرت و آرزوست، در اوزا

  : نرم و جويباري، كه مناسب اين گونه مفاهيم است، سروده شده است
    

  اال يـا ايها الســاقي ادركأســــاً و ناولهــا   
  

  

  كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشـكلها 

  

  )97حافظ، ص( 

  خمي كه ابروي شوخ تو دركمان انداخت
  

  

  به قصـد جـان مـن زار نـاتوان انـداخت     

  

  )104همان، ص( 
***  

  بلبلي خون دلي خورد و گلي حاصل كـرد
  

  

  غيرت به صدش خار پريشــان دل كـرد   باد

  

  )164همان، ص( 
***  

ـــم  ـــه هـــواخواه خدمتي ـــاز آي ســاقيا كـ     ب

  مشتاق بندگي و دعــــــــاگوي دولـتـم

  

  قرن سبك غزلهاي 

  هفتم و هشتم و سيزدهم 

  بر اساس وزن
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  )261حافظ، ص( 

 در ابيات زير نيز،كه مطلع تعدادي از غزلهاي ابتهاج است، مضمون آرام و غمبار شعر،
  :تناسب كامل با وزن آن دارد

  بـا ايــن دل مـاتم زده آواز چــــه ســازم    

  

  

  ام بي لب دمســاز چـه سـازم    بشكسته ني

  

  )19ابتهاج، ص( 
***  

  دل چون توان بريدن ازو مشكل است ايـن

  

  

  آهن كه نيست جان من آخر دل است ايـن 

  

  )45همان، ص( 
***  

  ا من بي كـس تنهـا شـده يــارا تـو بمـان      ب
  

  

  همه رفتند از اين خانه، خدا را تـو بمــان  

  

  )83همان، ص( 
***  

ـــه كجـــا  ــار امــن كجــا كشــتي شكست   كن
  

  

  كجا گريزم از اين جا به پاي بسـته كجـا  

  

  )114همان، ص( 
***  

  خيــال آمدنـــت ديشبـــم بــه ســـر مــي زد 
  

  

ـــرمي زد  ــم چــه پ   نيامــدي كــه ببينــي دل

  

  )130همان، ص( 
***  

  بود كـه بـار ديگـر بشنــوم صـداي تـو را      
  

  

ــ   ـــاي ت ــاي دلگشـ ــنم آن رخ زيب    و راببي

  

  )160همان، ص( 
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بيان مضاميني كه سرشار از شادي و نشاط هستند، در قالب اوزاني ضربي و     

خيزابي، نمود موسيقايي حاصل از كاربرد اين گونه اوزان را افزونتر كرده و بر تأثير آن بر 

  :افظ به خوبي مشهود استاين ويزگي در ابيات زير از ح. خواننده مي افزايد
    

  مــي رســد صــبح و كلـــه بســت سحـــاب 

  

  

  الصبــــوح الصبـــــوح يـا اصحــــــاب   

  

  )103حافظ، ص( 
  

  ساقي بيا كه يــار ز رخ پــرده بـــرگرفت   

  

  

  كار چــراغ خلوتيان بـــــــاز درگرفـت  

  

  )139همان، ص( 
  

ــارم قـــدحي در دســـت  ــان آمـــد، يـ   در ديـــر مغـ
  

  
  

  
  

  ران از نـرگس مسـتش مسـت   مست از مي و ميخوا
  

  )109همان، ص( 
  

  بتي دارم كـه گرد گل ز سنبل سايبـان دارد
  ج

  

  بهار عارضش خطي به خون ارغـوان دارد 

  

  )157همان، ص(

بيان مفاهيم شاد و فرح بخش، در قالب اوزاني با همين ويژگي، در ابيات زير از ابتهاج 

  :نيـــز ديده مي شود
  

  مژده بــده مژده بـــده يـار پسنـــديد مـرا   

  

  

  به خورشـيد مــرا  ساية او گشتم و او برد 

  

  )105ابتهاج، ص( 
  

  بيـا كه بار دگـــــرگل بـه بــار مـي آيـد     

  

  

ــوي بهـــار مــي آيــد      ــار بــاده كــه ب   بي

  

  )39همان، ص( 
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ــت    ـــن اس ـــا م ـــانه ب ــي زم ـــا من ـــو ب ــا ت   ت

  

  

   بخت و كام جـــــــاودانه بــا من اسـت 

  

  )71ابتهاج، ص( 
  

  پيش رخ تو اي صنم كعبـه سجود مي كند

  

  

  طلب تو آسمان جامه كبود مي كنـددر 

  

  )103همان، ص( 
  

  مست نياز من شدي، پـردة نـاز پـس زدي 

  

  

  از دل خود برآمدي آمدن تو شد جهــان

  

  )109همان، ص( 

اگر چه تناسب وزن و مضمون، يكي از ويژگيهاي بارز در غزلهاي حافظ و ابتهاج است 

نيز اين تناسب، رعايت نشده و شاعر مضاميني شاد و فرح بخش را در اوزاني آرام اما گاهي 

و نرم، كه مناسب اندوه و هجران است، آورده يا بالعكس ؛ يعني مضامين لبريز از اندوه و 

  :براي مثال در شعر حافظ آمده است. غم، در اوزان ضربي و خيزابي بيان شده است
  

  سـت  بي مهر رخت روز مــرا نــور نمانده

  

  

  نده استوز عمر مرا جز شب ديجور نما

  

  )115حافظ، ص( 

، كه بيت )مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل(بحر هزج مثمن اخرب مكفوف مقصور 

مذكور، در آن سروده شده، مناسب مضامين شاد و فرح بخش است كه براي مضموني 

  : نيز در غزلي با مطلع.چون فراق و غم به كار برده شده است
      

  رسيـد مـژده كه ايام غم نخواهــد مانــــــد  

  

  

  چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد مانـد 

  

  )109همان، ص( 

كه از ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فع الن(كه بحر آن، بحر مجتث مثمن مقصور است  

اوزان آرام و جويباري و مناسب مضامين اندوه و غم و هجران است و اينجا براي بيان 
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اين مطلب در . اد چون پايان يافتن هجران و رسيدن ايام شادي به كار رفته استمضموني ش

  : شعر ابتهاج نيز ديــده مي شود
    

  رود از بستـان بلبل ز چـه خامشـي  گل مي

  

  

  وقت است دل زي غ بخراشي و بخروشي

  

  )103ابتهاج، ص(    

سروده شده كه از ) مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن(اين غزل در بحر هزج مثمن اخرب 

بحور خيزابي و ضربي است و مناسب مضامين شاد اما در اين غزل براي بيان مضموني 

  . اندوهبار و غم انگيز به كار برده شده است
    

  تــا كــي چــو شــمع گــريم اي گــل دريــن شــب تــار
  ج

  
  

  
  

  چــون صــبح نوشــخندي تــا جــان دهــم بــه بويــت      
  

  )103همان، ص(     

، كه از اوزان )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن(مثمن اخرب اين بيت نيز در بحر مضارع 

خيزابي است، سروده شده كه تناسب بيشتري با مضامين شاد و ضربي دارد اما در اين غزل 

  .براي بيان مضمون فراغ و دوري به كار رفته است

گفتني است اگر چه در برخي از غزلهاي حافظ و ابتهاج ، ميان وزن و مضمون، نوعي  

د وجود دارد اما مهارت و استادي هر دو شاعر، در سرودن غزل چندان است كه تضا

هيچگاه خواننده متوجه چنين تضادي نشده و از خواندن آنها، همان لذتي را خواهد برد كه 

  .از ساير غزلها

و اما آخرين مبحثي كه در اين بخش بدان پرداخته مي شود، ميزان كاربرد اوزان 

  . اشعار اين دو شاعر است جويباري و خيزابي در

در غزليات ابتهاج بيش از غزليات ) اوزان متناوب و اوزان بلند(كاربرد اوزان خيزابي 

درصد از اوزان به اوزان خيزابي اختصاص دارد در 12/13در ديوان حافظ تنها . حافظ است

ويباري درصد است؛ در مقابل كاربرد اوزان ج 24/18حالي كه اين ميزان در اشعار ابتهاج 
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درصد است كه نسبت به ميزان اين  88/86در اشعار حافظ ) اوزان كوتاه و اوزان متوسط(

  .درصد است، بيشتر است 24/81گونه اوزان در اشعار ابتهاج كه 

يكي از علل كاربرد فراوان اوزان جويباري در اشعار حافظ، رواج فراوان اين گونه  

بحوري . ش اكثر غزل سرايان به كاربرد آنهاستاوزان، از اوايل قرن هشتم به بعد و گراي

يا بحر ) مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن(بحرمضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف : مانند

كه علت آن نيز گرايش شاعران، به ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( رمل مثمن محذوف 

  ) 253صبور، ص(  .بيان مفاهيمي حاكي از حزن و اندوه و نوميدي و ناكامي در غزل است

هاي آن، در غزليات ابتهاج و حافظ  با وجود اندك تفاوتي كه ميان كاربرد وزن و گونه 

هاي توازن، در اشعار هر دو شاعر، توازن هجايي  وجود دارد، يكي از موسيقايي ترين گونه

  ..است كه از بنيادي ترين آنها به شمار مي رود
ن هجايي و واجي، چنان نظام موسيقايي به طور كلي توازن آوايي حاصل از تواز 

هاي  مستحكم و غالبي را در فضاي غزل حافظ و ابتهاج حكمفرما كرده است كه گونه
اي  به گونه. در چارچوب آن عمل كرده و تابع آن است) نحوي و واژگاني(ديگر توازن 

ار اي از تكر ، گونه)واژگاني و نحوي(كه تكرارهاي كالمي ، در هر سطحي از تحليل 
آيند، البته اين نكته بدان معني نيست كه انواع تكرارهاي كالمي، تنها  آوايي به حساب مي

اند بلكه بدان مفهوم است كه آن تكرارها، در اكثر  در سطح تحليل آوايي قابل بررسي
اند و در همة شرايط تابع وزن هجايي غزل  موارد، در زير گروه توازن آوايي نيز قابل بررسي

صفوي، ( اعر در كاربرد آنها، در چارچوب تكرار هجايي محدود است و تابع هستند و ش
، البته تكرار واجي نيز در تقويت اين نظام موسيقايي تأثيري شگفت و غير قابل )149ص

حافظ و ابتهاج نيز به عنوان پرچمداران قلة غزل فارسي، در قرن هشتم و . انكار دارد
زباني، يعني تكرار آوايي، هجايي ، واجي و توازن چهاردهم، از اين ويژگي برجستة ساز 

حاصل از آن، در تشخص دادن به زبان خويش بهترين و مناسب ترين استفاده را برده اند 
  .كه در اين زمينه، مي توان ابتهاج را از موفق ترين پيروان حافظ دانست

لف توازن، در غزل ابتهاج، چنان موسيقي دلنشين و مناسبي از كاربرد گونه هاي مخت
ايجاد شده كه گويي از تمامي اصوات و كلمات آن، نغمه موسيقي است كه به گوش 
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رسد كه بدون شك، آشنايي وي با موسيقي و فعاليتهاي ارزنده او در اين زمينه و نيز  مي
پژوهش چندين ساله او در ديوان حافظ و شناخت كامل طرز غزل وي، مهمترين علت آن 

  . به شمار مي رود
  :وشتن پي

هايي است كه با توالي خاص، پشت سر يكديگر قرار  يك واحد گفتاري متشكل از واژهـ 1

اين توالي، كه بر اساس قواعد حاكم بر زبانهاي مختلف، متفاوت است، سبب پديد . گيرند مي

شود كه بر بنياد ويژگي خطي و يك بعدي زبان استوار است و  ها مي آمدن روابطي ميان واژه

نشيني زبان، به موقعيت هر واژه در جمله بستگي  عنصر هم. شود ناميده مي» نشيني هم«روابط 

فردينان دو سوسور، . (شود اين وجه مبتني بر تركيب است و به صورت افقي تصور مي. دارد

  .)176، ص 1378نشر هرمس،  ،شناسي عمومي، ترجمه كوروش صفوي، تهران دوره زبان

  

  و مĤخذ منابع

  : كتابها) الف 

 ،تاريخ مختصر زبان شناسي، ترجمة علي محمد حق شناس، تهران،  )1370( ،اچ، روبينز. آر -1

  . نشر مركز

  . انتشارات كارنامه: سياه مشق، تهران )1378(، ابتهاج، هوشنگ -2

  . مقدمات زبان شناسي، تهران، نشر قطره )1375(، باقري، مهري -3

  . انتشارات زرياب :طال در مس، تهران ، )1380(، براهني، رضا -4

  . نشر مركز دانشگاهي: آواشناسي زبان فارسي، تهران، )1364(، ثمره، يداهللا -5

ديوان حافظ، تصحيح قاسم غني و عالمه  ،)1372(، حافظ شيرازي، شمس الدين محمد -6

  . نشر اساطير: قزويني، به اهتمام عبدالكريم جربزه دار، چاپ پنجم، تهران

 ،دوره زبان شناسي عمومي، ترجمة كورش صفوي، تهران ،)1378(، دوسوسور، فردينان -7

  . نشر هرمس

  . انتشارات فردوسي: سير غزل در شعر فارسي، تهران ،)1362(، شميسا، سيروس -8

  .انتشارات پديده: آفاق غزل فارسي، تهران ،)1355(، صبور، داريوش -9

پژوهشگاه فرهنگ و هنر  ، از زبان شناسي به ادبيات، تهران ،)1380(، صفوي، كورش -10

  .اسالمي
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  :مقاالت) ب 

، مجلة سخن، دورة دوم، شماره »در پاسخ به نظر خواهي راجع به شعر«: ابتهاج، هوشنگ -1
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