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  هاي وحشي بافقي در غزل) وزن عروضي(بررسي موسيقي بيروني
  1دكتر علي گراوند

  2بادآ علي پور احمد علي
  :چكيده

هاي مهم آن، وزن  جنبهيكي از . هاي گوناگوني است ها و جنبه هاي مهم شعر است و داراي جلوه موسيقي شعر يكي از جنبه
قدر اهميت دارد كه در تعريف شـعر آن را   وزن در شعر آن. شود گفته مي» موسيقي بيروني«عروضي است كه در اصطالح بدان 

اند و جديت خاصـي در تقويـت آن    اند و شاعران بزرگ از ارزش آن در ساختمان شعر غافل نبوده گفته» كالم موزون و مقفي«
ه شاعران به موسيقي شعر و ميزان توجه و عنايت آنان به اوزان و بحور مختلف عروضي بيانگر سبك خاص نوع توج. اند داشته

هـاي مهـم و قابـل     در بررسي شعر وحشي بافقي خصوصاً غزليات وي نيز يكـي از جنبـه  . ي موسيقي كالم است آنان در حوزه
ال آن است كه موسيقي بيروني يـا همـان وزن عروضـي    اين نوشتار به دنب. بررسي موسيقي بيروني يا همان وزن عروضي است

در بررسي اوليه روشن شد كه وحشـي  . بندي و از جهت كمي و كيفي بررسي نمايند هاي وحشي بافقي را استخراج، دسته غزل
 16از بافقي در غزل بيشتر از اوزان رايج شعر فارسي استفاده كرده است و تنوع اوزان در غزليات او انـدك اسـت و مجموعـاً    

. ي تنوع كمتري در اوزان عروضي اسـت  بحر عروضي استفاده كرده است كه در مقايسه با ديگر شاعران نشان دهنده 6وزن در 
هاي شعري است و پا را از حد متعارف اوزان شعري و اختيارات و زحافـات رايـج شـعر     بند سنت همچنين وحشي بيشتر پاي
  .فارسي فراتر نگذاشته است

  . وحشي بافقي، موسيقي بيروني، وزن عروضي، غزل :گان كليديواژ

  مقدمه. 1
. هاي اصلي و اساسي است كه بايد مورد بررسي و دقت نظر قرار گيرددر بررسي سبك شعر موسيقي يكي از جنبه

خواجـه  ( انـد  اهميت موسيقي در شعر تا آنجاست كه بسياري از منتقدين شعر را كـالم مـوزون يـا موسـيقايي دانسـته     
وحشـي بـافقي از   . كنـد ي مهم ما را با سبك شعري شـاعران آشـنا مـي   بررسي اين جنبه. )587: 1376لدين طوسي، نصيرا

هاي گوناگون موسـيقي شـعر    شاعران بزرگ قرن دهم و از سرآمدان مكتب وقوع و واسوخت است كه جا دارد، جنبه
: اين چهـار جنبـه يـا جلـوه عبارتنـد از     . ي متفاوت استو جلوه اما موسيقي شعر داراي چهار جنبه. او بررسي گردد

، يعنـي صـنايع   »درونـي موسيقي «، يا همان رديف و قافيه» كناريموسيقي «، يا همان وزن عروضي» بيرونيموسيقي «
از بين اين جنبه هاي گونـاگون  . )391: 1370شفيعي كـدكني،  ( يا همان صنايع بديع لفظي» معنوي موسيقي«بديع لفظي و 

مـثالً اوزان  . قي بيروني يا همان وزن عروضي در شعر داراري اهميت بيشتري است و بيانگر ذهنيت شاعر استموسي
خيزابي و تند و با ضرباهنگ تند بيانگر تالطم هاي روحي موالناست؛ اين نوشتار بر آن است كه موسيقي بيرونـي يـا   

ه توجه و عنايت وحشي به آن چقدر اسـت؟ و  همان وزن عروضي اشعار وحشي بافقي را بررسي كند و نشان دهد ك
تـرين ويژگـي هـاي وزن     نوع اوزان شعر وي چگونه است؟ و در كاربرد اوزان تا چه حد دقت داشته است؟ و عمده

  غزليات وي چيست؟ 
راجع به موسيقي خصوصاً موسيقي بيروني شعر وحشي بافقي تا آنجا كه نگارنده خبر دارد، بحث مبسوطي نشـده  

نگارنده در چند مقالـت بـه   . اي انجام شده است راجع به موسيقي شعر ساير شعرا كارهاي جسته و گريختهاما . است
  .موسيقي شعر منوچهري، انوري، سنايي، كليم، اقبال و غيره پرداخته است

  بحث. 2
، »بيرونيي موسيق«ي متفاوت است كه اين نوشتار به دنبال بررسي و جلوه گفته شد كه موسيقي داراي چهار جنبه 

                                                            
  gmail.com@agaravand٨٩                                                                       ايالم  دانشگاه علمي هيأت عضو و ـ استاديار1
  ايالم دانشگاه فارسي ادبيات و زبان ي رشته ارشد كارشناسي دانشجويـ 2
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. )391: 1370شـفيعي كـدكني،   ( »منظور از موسيقي بيروني وزن در مفهوم عروضي آن اسـت  .غزليات وحشي بافقي است
در جـدول  هركدام به ترتيب كثـرت اسـتعمال   ي  هميزان استفادبا فهرست اوزان به كار رفته در شعر منوچهري همراه 

   .آمده است 2ي شماره
. انـد  بحر رمل، هزج، مضارع، محبتث، رجز، منسرح و خفيـف سـروده شـده    7زن و و 16اشعار وحشي بافقي در 

آمده است كه در زير بـه صـورت جداگانـه و بـر اسـاس       1ي تعداد و بسامد كاربرد اين هفت بحر در جدول شماره
  :شود ترتيب و تعداد اشعار سروده شده در هر كدام، به آنها پرداخته مي

وحشـي مجموعـاً   . سروده شده است) فاعالتن و متفرقات آن( وحشي بافقي در وزن رملغزل  139مجموعاً  :رمل. 1
  :هركدام از آنها به شرح زير است در چهار وزن از بحر رمل شعر سروده است كه فهرست اوزان و تعداد اشعار

  غزل 91)فاعلن  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(رمل مثمن محذوف -
  غزل 38) فعالتن فعالتن فعلنفعالتن (رمل مثمن مخبون محذوف -
  )وزن دوري(غزل 8) فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن(رمل مثمن مشكول  -
  غزل 2) فاعلن فاعالتن فاعالتن(رمل مسدس محذوف -

سروده شده است كـه  ) مفاعلين و متفرعات آن(غزل در وزن هزج  111در غزل هاي وحشي بافقي مجموعاً  :هزج. 2
اند كه فهرست اوزان و تعداد اشعار هركدام از آنها بـه شـرح    از متفرعات هزج سروده شدهاين غزل ها در چهار وزن 

  :زير است
  )شبه دوري(غزل 62 )مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن(هزج مثمن سالم -
  غزل 41 )فعولن مفاعيلن مفعول مفاعيلن(هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف -
  غزل 7 )لن فعو مفاعيلن مفاعيلن(هزج مسدس محذوف -
  غزل 1) مفعول مفاعلن فعولن(هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  -

غزل  77مجموعاً . آيد به وجود مي) فاعالتن(و رمل ) مفاعلين(بحر مضارع بحري است كه از تركيب هزج : مضارع. 3
اوزان و  فهرسـت . انـد  در بحر مضارع سروده شده است كه در دو وزن از متفرعات مضارع سروده شده وحشي بافقي

  :تعداد اشعار هركدام از آنها به شرح زير است
  غزل 72) مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن(مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف -
  )وزن دوري(غزل 5) مفعول فاعالتن  مفعول فاعالتن(مضارع مثمن اخرب سالم -

در ديوان وحشي بـافقي  . آيد ميبه وجود ) فاعالتن(و رمل) مستفعلن(مجتث بحري است كه از تركيب رجز :مجتث. 4
  :هركدام از آنها به شرح زير است فهرست اوزان و تعداد اشعار. غزل در بحر مجتث سروده شده است 36مجموعاً 

  غزل 26) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(مجتث مثمن مخبون محذوف  -
  )وزن دوري(غزل 10) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(مجتث مثمن مخبون  -

سروده شده است كـه در دو  ) مستفعلن و متفرعات آن(غزل در بحر رجز 25در ديوان وحشي بافقي مجموعاً  :رجز. 5
  :اند و فهرست اوزان و تعداد اشعار هركدام از آنها به شرح زير است وزن زير سروده شده

  )شبه دوري(غزل 17 )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم -
  )وزن دوري(غزل 8) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(طوي مخبون رجز مثمن م -

 4در ديـوان وحشـي بـافقي    . شده اسـت  مي اصل بحر منسرح در نظر قدما از مستفعلن و مفعوالت تشكيل: منسرح. 6
مفـتعلن فـاعلن   (كه هر چهار غزل در بحر منسـرح مـثمن مطـوي مكشـوف     . سروده شده است غزل در بحر منسرح

  .باشد مي اند كه وزن دوري هم سروده شده )مفتعلن فاعلن
غـزل در بحـر    4در ديوان وحشي مجموعاً . اصل خفيف در نظر قدما فاعالتن مستفعلن فاعالتن بوده است :خفيف. 7

  .سروده شده است) فعالتن مفاعلن فعلن(خفيف مسدس مخبون اصلم
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رح نمود كـه بيـانگر ويژگـي هـاي اوزان     توان مطنكاتي كه پيرامون وزن و موسيقي بيروني غزل وحشي بافقي مي
  :غزليات وي باشد، عبارتند از

دكتـر سـيروس   . وزن مختلف به كار رفته است 16در ديوان وحشي بافقي مجموعاً : استفاده از اوزان رايج و پركاربرد. 1
ارسـي را ارائـه   وزن پركاربرد و رايج و مشـهور زبـان ف   31فهرستي از « ي آشنايي با عروض و قافيه«شميسا در كتاب 

درصد بلكه بيشتر اشعار زبان فارسي به يكي از ايـن   90به اقرب احتماالت قريب به «: نموده است و نوشته است كه
شمارد كـه بيشـترين كـاربرد را     مي وزن را از بين اين اوزان بر 8وي در ادامه . )33-6: 1370شميسـا، ( »سي و يك وزنند

وزن رايج قرار  31وزن تمام غزليات وحشي بافقي در چارچوب اين ). همان(داند مي وزن را نيز كم كاربرد 4دارند و 
كـدام   وزنند و هـيچ  31جزو همان پركاربردترين هاي اين ) غزليات وحشي% 11/86( غزل وي 341دارند و مجموعاً 

  . كاربرد نيستند جزو آن چهار وزن كم
در نيمي از اين اوزان كمتـر  . اند وزن سروده شده 16بحر و  7گفته شد، غزل هاي وحشي در  :عدم تنوع اوزان شعري. 2

اين . در اين هشت وزن سروده شده است) غزليات وحشي% 85/9( غزل 39غزل سروده شده است و مجموعاً  10از 
ايـن در حـالي اسـت كـه در ديـوان      . تعداد اوزان براي مجموعه غزليات وحشي خيلي اندك و فاقد تنوع الزم اسـت 

 9وزن در  22و در قصايد انـوري از   )58: 13گراوند، (بحر استفاده شده است 9وزن در  25سروده از  110منوچهري با 
بحـر اسـتفاده شـده     10وزن در  20غـزل كلـيم از    585و در مجمـوع  ) 80-2: 13گراونـد،  (بحر استفاده شده اسـت 

وجود دارد كه در آنها  »باقيمي«ن غزل تحت عنوا 45ديوان اقبال الهوري مجموع حتي در ). 2: 1391گراوند، (است
گردد، اوزان غزليات وحشي فاقد تنوع الزم است و  مي مالحظه. )5: 1391گراوند، ( بحر به كار رفته است 7وزن در  11

  .حتي به پاي اقبال كه غير ايراني است هم نمي رسد
عروضي را از لحاظ تكـرار نظـام ايقـاعي افاعيـل     دكتر شفيعي كدكني انواع بحرهاي : اوزان خيزابي ازبسيار ي  استفاده. 3

اغلـب، نظـام ايقـاعي    «در اين تقسيم بندي اوزانـي را كـه   . كنداشان به دو نوع خيزابي و جويباري تقسيم ميعروضي
كنـد و  اي است كه در مقاطع خاصي نوعي نياز به تكرار را در ذهن شنونده ايجاد ميافاعيل عروضي در آنها، به گونه

اوزان  »در آنها محسوس اسـت  "دور"و  "ترجيع"هاي سالم و يا سالم و مزاحفي تشكيل شده كه حالت از ركنغالباً 
شود كه بـا همـه زاللـي و زيبـايي و مطبـوع       مي از تركيب نظام ايقاعي خاصي حاصل«خيزابي ناميده و اوزاني را كه 

اي اسـت كـه   افاعيل نيـز در آنهـا بـه گونـه    شود و ساختار عروضي بودن، شوق تكرار در ساختمان آنها احساس نمي
با دقت در جـدول  . )395: 1370شفيعي كدكني، ( نامند، اوزان جويباري مي»شودهاي عروضي در آن عيناً تكرار نمي ركن

گردد كه وحشي بافقي بيشتر به اوزان خيزابي گرايش دارد و عنايت كمتري به اوزان جويباري  مي مالحظه 2ي  شماره
از ) غزليـات وحشـي  % 61/35( غـزل  141از اوزان خيزابـي و در  ) غزليات وحشـي % 39/64( غزل 255در دارد؛ لذا 

   .اوزان جويباري استفاده كرده است
شود كه هـر مصـراع آنهـا از دو نـيم     گفته مي» متناوب االركاني«وزن دوري به اوزان : دوري از وزننسبتاً زياد استفاده . 4

گردد  شود و كالم در پايان هر پاره تمام ميم مصراع عيناً در قسمت ديگر تكرار ميمصراع تشكيل شده است و هر ني
توان امكانات پايان مصراع را، مثل بلنـد بـودن نـوع     مي و هر لخت حكم يك مصراع مستقل را دارد؛ لذا در پايان آن

اوزان دوري به كار رفتـه در  . )70: 1370شميسا، ( آوردن هجاي اضافه بر وزن و آوردن رديف و قافيه، استفاده كرد هجا
  : غزليات وحشي بافقي به همراه بسامد كاربرد آنها به ترتيب عبارتند از

غزل ديوان وحشـي در ايـن وزن    10. شودتشكيل مي» مفاعلن فعالتن«اين وزن از دوبار تكرار : مجتث مثمن مخبون. 1
  .از امكانات وزن دوري استفاده نشده استدر اين غزل در هيچ كدام از ابيات و مصاريع . اند سروده شده

غـزل   8در ديوان وحشي بـافقي  . شودتشكيل مي» مفتعلن مفاعلن«اين وزن از تكرار دو بار  :رجز مثمن مطوي مخبون. 2
وحشي بافقي در پايان لخت اول هيچ مصراعي از اين هشت غـزل از هجـاي كشـيده    . در اين وزن سروده شده است

در واقع برخورد وي با اين وزن همانند برخوردش با وزن رجز مثمن سالم است كه در مبحث استفاده نكرده است و 
  .اوزان شبه دوري به بررسي آن خواهيم پرداخت
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غـزل را   8وحشي بافقي مجموعـاً  . شودساخته مي» فعالت فاعالتن«اين وزن نيز از تكرار دوبار : رمل مثمن مشكول. 3
هاي ايـن هشـت غـزل از    كه در اين وزن نيز مورد قبلي در پايان لخت اول مصراعنيز در اين وزن سروده شده است 

  .هجاي كشيده به جاي هجاي بلند كه يكي از امكانات اصلي وزن دوري است، استفاده نكرده است
 5وحشـي بـافقي در   . درست شـده اسـت  » مفعول فاعالتن«اين وزن دوري هم از دو بار تكرار : مضارع مثمن اخرب. 4

هاي اين غزل در اين چهار مورد در پايان لخت اول مصراع. از مجموعه غزلياتش از اين وزن استفاده كرده استعزل 
  .ها از هجاي كشيده استفاده كرده است و واج يا هجايي را افزون بر وزن آورده است

زل در ديـوان وحشـي در   غـ  4. شودتشكيل مي» مفتعلن فاعلن«اين وزن از دوبار تكرار : منسرح مثمن مطوي مكشوف. 5
هرچند كه تعداد غزليات سروده شده در اين وزن از تعداد غزليات ساير اوزان دوري ديـوان  . اند اين وزن سروده شده

وحشي كمتر است؛ اما ميزان كاربرد امكانات وزن دوري در آن بيشتر از ساير غزل هاي با وزن دوري است؛ وحشـي  
پايان لخت اول مصراع ها از هجاي كشيده به جاي هجاي بلنـد اسـتفاده كـرده    مورد در  19بافقي در اين چهار غزل 

  .است
دروني استفاده نكرده است و در هيچكدام ي  هايش از امكان آوردن قافيه وحشي در هيچكدام از اوزان دوري غزل

توجـه و چشـمگير   مگر در مواردي محدود و به صورت بسيار ناقص كه قابـل  . مياني يا دروني نياورده استي  قافيه
  :تواند از سر تصادف بوده باشد؛ به عنوان مثال در بيت دوم غزل زير مي نيست و

  

ــان از ــارم كـ ــراره بـ ــددرونآه شـ  برآمـ
  

 بحـر خـون برآمـد    ست آتش افشـان كـزاابري 
 

ــأل ــرد دل تف ــي ك ــحفازم ــالشمص  جم
  

 جنــون برآمــد  جــيم فــالش از زلــف او بــه  
 

ــانوس ــا را وار فـ ــمعازمـ ــروزيدلشـ  فـ
  

ــر زد آتـــش ز  ــينه سـ ــد درون از دودسـ  برآمـ
 

 جگـر خـون احـوال كـوهكن پـرس الله از
  

 او در بيســـتون برآمـــد  بـــا داغـــداركـــان 
 

ــن او ــر ف ــم پ ــبدراز چش ــك فري  دادني
  

ــل واز  ــمندي عق ــد هوش ــون س ــد ذوفن ــر آم  ب
 

 عنـانشبـردسـتزددادخواهـان رسـم  بر
  

ــا ز دســت  ــار وحشــي آي ــن ك ــد چــون اي  برآم
 

)210غزل (     
مياني آورده است، در اوزان دوري نيسـت؛ بلكـه در   ي  جالب اين است كه در موارد اندكي كه وحشي بافقي قافيه

  . شود مي اوزان شبه دوري است كه در ادامه به آنها پرداخته
هستند و از چهـار  » االركانمتناوب «گفته شد كه اوزان دوري اوزان  :استفاده از امكانات وزن دوري در اوزان غير دوري. 6

باشند، ديگر وزن دوري نيسـت؛ ولـي اسـتعداد    » متفق االركان«اند و اگر اين اركان به صورت  ركن سالم درست شده
 70: 1370شميسـا،  (خـوريم مـي چنان كه در اشعار شاعران قديم سبك خراساني بـه ايـن مـورد بـر    . وزن دوري را دارد

كه معموالً دوري به حساب نمي آيند؛ اما ظرفيت برخورداري از امكانات وزن دوري در اينجا اين نوع اشعار . )پاورقي
وحشي بافقي در اين اوزان كه معموالً در اوزان مثمن سالم در بحور رجـز  . شوند مي گفته» دوري اوزان شبه«را دارند، 

ون وزن دوري عمـل كـرده و   ها به دو پاره يا لخت را دارنـد، چـ   و هزج كه دوري نيستند، ولي ظرفيت تبديل مصرع
ولي گاه به نـدرت  . ها گاه هجاي يا مصوتي اضافه بر وزن آورده است ي لخت ضمن تقسيم ابيات به دو پاره، در ميانه

مثالً در غزل زير كه در بحر هـزج مـثمن سـالم سـروده     . به صورت ناقص هم آورده است هاي مياني را در آنها قافيه
  :دروني استي  بيت اول داراي قافيهشده است در تمام ابيات منهاي 

  

ــداد در عمــرم شــد صــرف ــا بي ــانوف ــان همچن جان
 

ــان ــاختمج ــتي در ب ــمن او دوس ــان دش ــان ج همچن
 

جـادر بـزم وصـلش يافـت مـا هر كس كه آمد غيـر  
 

ـــا ـــرمـ ــا راه ســـربـ ــا فن ــان يكســان خــاك ب همچن
 

بيــدادگربگذشــت آننظــرعمــري اســت كــز پــيش 
 

ـــا ـــرمـ ـــرب ــذر آن س ــاده رهگ ــران افت ــان حي همچن
 

ــرس حــالم ــره!همنشــيناي  مپ ــي ط ــازنينآنيب ن
 

ــفته ــودمآش ــيش ب ــن پ ــتم ازي ــان هس ــان پريش همچن
 

تـرديـدهبـودم پريشـان،سـحروحشي بسي شب تا 
 

وان چشــم گريــان همچنــان جگــرســت آن ســوز بــاقي
 

  )332غزل (
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كامل در غزل هاي وحشي منحصر اسـت در همـين مـورد و در    دورني و مياني به طور ي  از قافيهي  ظاهراً استفاده
درونـي بـه   ي  مثال در غزل زيـر قافيـه  . شود كه قابل ذكر و اعتنا نيستند مي چند مورد ديگر نيز به صورت ناقص ديده

  :شود مي صورت ناقص ديده
  

ســرزندآهــيشــب از ســينه هــاي ايــن دل در ترســم
 

ــي ز دل  ــد آتــش  برق ــرون جه ــه بي ــد جــايي در ب زن
 

از عهــده چــون آيــد بــرون گــر بــر زمــين آمــد ســري
 

ــايآن  ــه ه ــه او شــب نيم ــاك ــدعي ب ــد م ــاغر زن س
 

ــه ــزن انديش ــا م ــرد م ــوس نب ــنك ــزك ــاك ــل م خي
 

گر يك دعـا تـازد بـرون بـر يـك جهـان لشـكر زنـد         
 

نگــذريمــاپيــرامنهــوا، ســت ايــن ا آتشفشــان
 

اينجـا پرزنـد   كـه  مرغـي خـود كنـد بـه بـال  خصمي 
 

مـابـزمسـت اگـر درا، وقـت نوابي  ني ،صفابي مي
 

ــاقي  ــيس ــر م ــد ديگ ــرب ده ــي مط ــر ره ــد ديگ زن
 

ــا ــن رام ــوان دري ــد نت ــن بع ــم م ــدان غ ــتنزن داش
 

ــر  ــدي مگ ــا بن ــر پ ــر  ب ــي مگ ــد، قفل ــد نه ــر در زن ب
 

ــانم ــر از زب ــي زه ــس آزردگ ــي ز ب ــيوحش ــدم چك
 

زنـد  ايـن خنجـر   بـر  خـود را  زمان كاين دليريخواهم 
 

)155غزل (    
  

. شود؛ لذا شبيه وزن دوري و از اوزان شبه دوري استساخته مي» مفاعيلن«بار تكرار  4اين وزن از : هزج مثمن سالم. 1
غـزل را شـاعر در ايـن وزن سـروده اسـت و سـومين وزن        62در ديوان وحشي بافقي بسامد بااليي دارد و  اين وزن

هاي اين غزل ها چون وزن دوري هجا يا مصـوت  از مصراع وحشي بافقي در هيچ يك. پركاربرد ديوان وحشي است
  .شود مثالً در همين غزل باال اين كار ديده مي. دروني نموده استي  اضافه بر وزن نياورده است؛ اما گاه رعايت قافيه

اين وزن غزل در ديوان وحشي بافقي در  17. شودتشكيل مي» مسفعلن«اين وزن از تكرار چهار بار  :رجز مثمن سالم. 2
شود و با آنها چون وزن دوري برخورد شده در تمام اين غزليات مصراع ها به دو لخت تقسيم مي. سروده شده است

 شوند و فقط در چهار مورد به هجاي كشـيده خـتم   مي ها به هجاي غير كشيده ختمهاي اول مصراعتمام لخت. است
تواند بيانگر ايـن باشـد كـه از    شود و اين ميهمزه شروع ميشود كه البته در هر چهار مورد، لخت دوم مصراع با  مي

نظر وحشي بافقي اين وزن، يك وزن دوري تلقي نمي شود و همچنان كه در ساير مصراع هـاي ايـن هفـده غـزل از     
هجاي كشيده استفاده نشده است، در اين چهار مصراع نيز بايد با اختيار حذف همزه اين تضـاد را در ميـان غزليـات    

  :اين مصاريع عبارتند از. زن برطرف كرداين و
  

 در هـــر مـــزار افتـــاده اســـت
  

 ايايــن ســان چــراغ مــرده 
 

)173غزل (     
 صد جـوق حسـرت برگذشـت

  

 اكنــون هــزاران گــرد شــد    
 

)343غزل (     
ــود ــم بـ ــاهي رسـ ــي نگـ  وقتـ

  

 دل بتـــان از چشـــم ســـنگين 
 

   ( )350غزل   
ــاب ــي ره بتـ ــرغ آبـ ــو مـ  گـ

  

 از مــــا ســــمندر مشــــربان 
 

)373غزل (     
  

بنـد قواعـد    تواند طرح باشد، اين است كه آيا شاعر تـا چـه حـد پـاي     مي ديگري كه در بحث از وزن شعري  نكته
همچنـين  . عروضي است و چقدر پا را فراتر از قواعد عروضي گذاشته و شعر او دچار ايرادهـاي وزنـي شـده اسـت    

عروض و وزن شعر داراي قواعدي . استفاده كرده استشاعر از كدام اختيارات و ضرورت هاي عروضي در شعرش 
 است كه وزن شعر بايد بر اساس آنها باشد؛ اما گاه شاعر به خاطر محدوديت هـايي كـه در سـرودن بـا آنهـا مواجـه      

در اين موارد بر اساس قـوانين عروضـي در   . كند مي اي ديگر عمل گيرد و به گونه مي شود، اين قواعد را را ناديده مي
موارد پذيرفته هستند و وزن از قاعده خارج نمي شود؛ مثـل قلـب، تسـكين، حـذف همـزه در تلفـظ، آوردن       بعضي 

و گاه هم ممكن است اين پا  شود مي فاعالتن به جاي فعالتن در اول مصراع و غيره كه بدانها اختيارات شاعري گفته
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خـواني نداشـته باشـد و از ايـن      روضي همفراگذاشتن از حد قوانين عروضي با اين اختيارات و جوازهاي شعري و ع
در ديوان وحشي هيچ گونه ايـراد وزنـي كـه    . كند مي طريق قابل توجيه نباشد كه در اين صورت وزن شعر ايراد پيدا

نتوان آن را با قواعد و استثنائات موجود در عروض فارسي توجيه نمود، وجود ندارد و موارد اندكي هست كه ظاهراً 
 شـود، نشـان   مـي  هاي نوشتاري و افتادگي هاي بسيار متن ديوان و توجيهاتي كه پيرامـون آنهـا ارائـه   با توجه به ايراد

توان گفت غزل هاي وحشي از جهت ايرادهاي وزنـي و خرابـي    مي دهد ايراد در ضبط است نه وزن عروضيغ لذا مي
قواعد عروضي در غزلياتش بوده  اوزان از بي ايرادترين غزل هاي شعر فارسي هستند و وحشي بسيار مقيد به رعايت

  . است
اختيارات شاعري هم بيشتر شاهد اختيارات رايج عروضي هستيم؛ مثـل كشـش مصـوت هـاي كوتـاه،      ي  در زمينه

حذف نون بعد از مصوت بلند، آوردن صامت اضافه بر وزن در پايان مصراع، بلند حسـاب كـردن هجـاي كوتـاه در     
در ركن اول مصراع، آوردن يك هجـاي بلنـد بـه جـاي دو هجـاي      » فعالتن« به جاي» فاعالتن«پايان مصراع، آوردن 

 گويند و تغيير جاي هجاي كوتاه و بلند در بعضي از اركان و تبديل ركني بـه ركـم ديگـر    مي »تسكين«كوتاه كه بدان 
سـكين نيـز در   در اين بين بسامد كاربرد قلـب و ت . گويند مي »قلب«كه بدان ) در تبديل مفتعلن به مفاعلن و برعكس(

غزليت وي بسيار اندك و در حد صفر است و اگر تسكيني صورت گرفته در پايان مصراع است و از طريـق زحـاف   
  .قابل توجيه است» اصلم«و » محذوف«

  :گيري هنتيج
غزل  111(، هزج)وزن 4غزل در  139(بحر رمل 7وزن و  16غزل است كه در  396تعداد غزل هاي وحشي بافقي 

غـزل در   4(، منسرح)وزن 2غزل در  25(، رجز)وزن 2غزل در  36(، محبتث)وزن 2غزل در  77(ضارع، م)وزن 4در 
نكاتي كه پيرامون وزن و موسيقي بيرونـي غـزل هـاي وحشـي     . اند سروده شده )وزن 1غزل در  4(و خفيف) وزن 1

  :اشد، عبارتند ازكاربرد وزن در غزليات وي بي  توان مطرح نمود كه بيانگر ويژگي ها و محوهبافقي مي
وحشي از اوزان رايج و پركاربرد شعر فارسي در غزل هايش استفاده كرده تا آنجا كه وزن تمـام غـزل هـاي او    . 1

  . ترين اوزان شعر فارسي هستند جزو رايج
  . اند غزل هاي او در هشت وزن سروده شده% 90و  اوزان غزليات وحشي فاقد تنوع الزم است. 2
او داراي وزن ) غزليـات وحشـي  % 39/64(غـزل  255بيشتر به اوزان خيزابـي گـرايش دارد؛ لـذا    وحشي بافقي . 3

   .خيزابي هستند و از اوزان جويباري كم استفاده كرده است
  .غزل وي داراي وزن دوري هستند 35كرده است و مجموعاً  استفاده دوري از وزنوحشي نسبتاً زياد . 4
ي در اوزان غير دوري نيز استفاده كرده است است و در آنها ضـمن تقسـيم   وحشي بافقي از امكانات وزن دور. 5

عدد از اين نوع  77مجموعاً . هاي مياني را به صورت ناقص آورده است ها گاه قافيه ي لخت ابيات به دو پاره، در ميانه
  . غزل ها در ديوان وحشي بافقي آمده است، اما در موارد محدودي چون وزن دوري عمل كرده است

   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1493/   هاي وحشي بافقي    در غزل) وزن عروضي(بررسي موسيقي بيروني 

  جداولپيوست 
  بحرهاي غزليات وحشي همراه با بسامد اشعار هركدام: 1جدول

  

  درصد غزل تعداد غزل بحر رديف
  10/35 139 رمل 1
  03/28 111 هزج 2
  44/19 77 مضارع 3
  09/9 36 مجتث 4
  31/6 25 رجز 5
  01/1 4 منسرح 6
  01/1 4 خفيف 7

  
  فهرست اوزان غزليات وحشي همراه با تعداد اشعار هركدام: 2جدول 

  

ف
ردي

  

  تعداد غزل  وزن  بحر

  91 فاعلن فاعالتن فاعالتنفاعالتن رمل مثمن محذوف  1
  38  فعالتن فعالتن فعالتن فعلن رمل مثمن مخبون محذوف  2
  8 فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن )دوري(مشكولرمل مثمن   3
  2  فاعلن فاعالتنفاعالتن رمل مسدس محذوف  4
  62  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن )شبه دوري(هزج مثمن سالم  5
  41 فعولن مفاعيلن مفعول مفاعيلن هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف  6
  7  فعولن مفاعيلنمفاعيلن هزج مسدس محذوف  7
  1  مفعول مفاعلن فعولن مثمن اخرب مقبوض محذوفهزج   8
  72  مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف  9
  5 مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن )وزن دوري(مضارع مثمن اخرب سالم  10
  26  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  محتبث مثمن مخبون محذوف  11
  10 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن )وزن دوري(مجتث مثمن مخبون  12
  17  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )شبه دوري(رجز مثمن سالم  13
  8 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن )وزن دوري(رجز مثمن مطوي مخبون  14
  4  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن )وزن دوري(منسرح مثمن مطوي مكشوف  15
  4  مفاعلن فعلنفعالتن خفيف مسدس مخبون اصلم  16
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  :فهرست منابع
  .، تهران، آگاهموسيقي شعر، )1370(شفيعي كدكني، محمدرضا -
  .، تهران، فردوس، چاپ ششمآشنايي با عروض و قافيه ،)1370(شميسا، سيروس -
  .، طرح تحقيقاتي، ايالم، دانشگاه ايالمبررسي سبك شعري منوچهري دامغاني، )1387(گراوند، علي -
  .، طرح تحقيقاتي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتيبررسي سبك قصايد انوري، )1382(ـــــــــــــ -
، همـايش پيـون هـاي    بررسي موسيقي بيروني و كناري در غزليـات كلـيم همـداني   ، )1391(گراوند، علي و الهه آقاخاني -

  .فرهنگي ايران و هند، همدان، دانشگاه بوعلي سينا
، همـايش انجمـن تـرويج     اقبال الهوري» باقيمي«هاي شناسي مجموعه غزلشكل، )1387(گراوند، علي و سودابه صيدي -

  ).زير چاپ(فارسي تزبان و ادبيات فارسي، انجمن ترويج زبان و ادبيا
  .، تهران، فردوس و جاميسبك خراساني در شعر فارسي، )تابي(محجوب، محمدجعفر -
  .، تهران، زوار، چاپ چهارمكوشش محمد دبيرسياقي ديوان، به، )1381(منوچهري دامغاني، احمد ابن قوص بن احمد -
  .، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطباييمختصري در شناخت علم عروض و قافيه، )1370(مسگرنژاد، جليل -
  .چاپ چهارم، تهران زوار ؛ به كوشش محمد دبيرسياقي،ديوان، )1381(منوچهري دامغاني، احمد ابن قوص بن احمد -
  . ؛ تصحيح پرويز بابايي، چاپ پنجم، تهران، نگاهديوان وحشي بافقي): 1386(وحشي بافقي، كمال الدين -
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