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چکیده
چنین بنظر میرسد که انتخاب هنرمندانۀ اوزانِ عروضی ،توأم با لحنِ عاطفی ،غمگنانه و اندوه آمیز،،
میتواند در جذّابیت و دلنشینی شعر ،رابطه تنگاتنگی داشته باشد.
این پژوهش در سه محور الف) غ،ل شهریار و گنجینزۀ ادب کسسزیب ب) وزن عروضزی ) بسزامد
واژه های اندوه آمی ،در غ،ل شهریار بعنوان مشخّصۀ سبکی ،شکل گرفت .در محور اول ،نگارنزده بزه
این مهم دست یافت که نوع نگاه شهریار در غ،لهایش ،نگاهی منفعسنزه و عزاطفی ،و شزعری آینزۀ
صیقلی شخصیّت ظاهری و باطنی اوست؛ و در محور دوّم ،تمزامی غ،لهزای شزهریار مزورد تج،یزه و
تحلیل قرار گرفت و بسامد بیشتر بحر رمل در غ،ل او ،بر دو شزاعر دیگزر افزاف و سزعدی) ت مزل
برانگی ،بود که میتواند نشاندهندۀ لحن غمانگی،تر غ،لیاتش باشد.
در محور سوّم ،نگارنده با انتخاب پنجاه غ،لِ آغازین دیوانِ هر شاعر ،تسی کرده است با آمار و ارقامِ
دقیق ،نشان دهد که لحن کسم شهریار ،بعنوان شاخصۀ سبکی ،مخصوص بخزود اوسزت و سزخنش،
سخنِ دلست که از عمقِ جان و روح بسیار فسّاس و پرشور او مایه گرفته و شزعری را انزدوه آمیز،
ساخته است.
کلمات کلیدی :غ،لیات شهریار ،بسامد اوزان ،لحن اندوه آمیز ،،مشخّصزۀ سزبکی ،غ،لیزات فزاف ،
غ،لیات سعدی.

 1استادیار زبان و ادبیات فارسی مجتمع آموزی عالی بم azadmaneshali10@bam.ac.ir

/201سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی  -12تابستان49

 -4مقدمه
چنین مینماید که اوزانِ عروضیِ رزین و متین ،میتواند نوع نگاه شاعر و جهتگیری و ت ثیرگزذاری او
را تبیین کند و بر نفوذ و ت ثیر کسمش اثر مستقیم بگذارد .انتخاب هنرمندانزۀ اوزان ،تزوأم بزا لحزنِ
عاطفی ،غمگنانه و اندوهآمی ،،در جذّابیت و دلنشینی شعر ،رابطۀ تنگاتنگی میتواند داشته باشد.
در این پژوهش ابتدا اوزانِ عروضیِ غ،لهای شهریار ،استخرا و بسامدِ اوزان ،فتّیالمقزدور بزا دقّزت
تعیین شد و مورد تج،یه و تحلیل قرار گرفت؛ سپس با بسامدِ اوزانِ دو شاعرِ نامدار ادب فارسیِ قرن
هفتم و هشتم اسعدی و فاف ) مقایسه گردید و مشخص شد که بحزر رمزل ،در غ،لهزای هزر سزه
شاعر بر دیگر بحور تفاوت معناداری دارد .هر چند که بسامدِ بحرِ رمزل در غ،لهزای شزهریار ،بزر دو
شاعر دیگر ف،ونی دارد ،نگارنده به این مهم دست یافت که نوع نگزاه شزهریار در غ،لهزایش ،نگزاهی
منفعسنه و عاطفی ،و شعری آینۀ صیقلیِ شخصیَّتِ ظاهری و باطنی اوست که تبلور این رویکزرد را
در استفادۀ فراوان از واژههای غمگنانه و اندوهآمی ،،به ترتیبِ بسامد ،در بحورِ ه ، ،مضارع ،رمل و ...
میبینیم ،هر چند که بحر رمل در تعدادِ اوزانِ غ،لها بزر بحزرِ هز ،هماننزد دو شزاعر بز،رگ دیگزر
اسعدی و فاف ) تفوُّق دارد ،اما برتری بحرِ ه ،از فیثِ کزاربرد فزراوانِ واژههزای انزدوه آمیز ،،در
پنجاه غ،ل شهریار  131مورد ا 07/46درصد) ،در پنجاه غ،ل سعدی  85مورد ا 10/03درصد) و در
پنجاه غ،ل فاف  35مورد ا 11/41درصد) ،کزامس قابزل ت مزل اسزت کزه در دیگزر بحزور عروضزی
اهمچنانکه نشان دادهایم) این برتری ت مل برانگی ،،خود را بر دو شاعر دیگر تحمیل نمزوده اسزت؛ و
در ادامه با آمار و ارقام دقیق ،بدان پرداخته و در نهایت مشخص کردهایم که این نوع لحن و کزاربردِ
غمگنانۀ واژهها ،بعنوانِ شاخصۀ سبکی ،مخصوص بخود اوست که از عمزقِ جزانِ پرشزور و دردمنزدِ
شاعر نش ت گرفته و اتّفاقی نیست و بقول یداهلل عاطفی :عشق و شیداییِ دورانِ جوانی ،شور و فزالِ
عاشقانه ،رقّت افساسات ،مضامین بکر و لطیزف و سزوختگیِ ویزژهای کزه ذاتزی اوسزت ،بیشزتر در
غ،لهای این شاعر متجلّیست اسرود فرشتگان ،عاطفی :ص.)16
 -4 -4ضرورت تحقیق
شاید برای کسیکه تا بحال غ،لهای عاشقانۀ شهریار را بطور کامل نخوانده و تج،یزه و تحلیزل نکزرده
باشد ،و از سوز و گداز عشق ،که ج،ئی از شخصیَّتش شده است ،اطّسع دقیقزی نداشزته باشزد ،ایزن
پژوهش چندان ضرورتی نداشته باشد .اما از آنجا که ایزن توفیزق شزاملِ فزال نگارنزده گردیزد کزه
توانست با خواندنِ چند بارۀ غ،لهای این شاعرِ مح،ون ،به این سزاال برسزد کزه علّزتِ اصزلی تز ثیر
غ،لهای شهریار -با وجود استفادۀ فراوان از زبان و مبانی سنَّتگرایان – چیست؟ ،کامس ضروری بنظر
آید که با کنجکاوی هر چه تمام ،بدنبالِ پاسخ باشد؛ که در این مقال در فدِّ بضاعتِ م،جزات ،بزدان
پرداخته شده است .ضرورت دیگر آنکه خواستیم بدانیم آیا انتخابِ اوزانِ خاصّ ،در ت ثیر سخنِ شاعر
دخالتی داشته یا خیر؟ و اگر داشته است ،چراییِ آنرا برای خوانندگانِ ع،ی ،،بیان کنیم.
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 -4-8پیشینۀ تحقیق
در ارتباط با شعر شهریار کتابها و مقالهها و پایان نامههایی تاکنون نوشته شده است ،که ذکر آنها به
دلیل مرتبط نبودن با مقالۀ فاضر ،ضرورتی ندارد؛ بج ،کتابهای «سرود فرشتگان» از یداهلل عزاطفی،
«نِیِ مح،ون» از چنگی ،میرزایی و «مرغ بهشتی» از مریم مُشرَّف اکه مشخّصات کامل آنها در منابع
آمده است) .همچنین مقالهای هم که بتواند با موضوع این پژوهش ارتباطی داشته باشد ،یافت نشزد.
فتّی مقالۀ «عشق و شهریار» از منصور ثروت که در مجلّۀ تزاریخ ادبیزات اشزماره  )85/3بزه چزا
رسیده است ،محتوای آن نی ،هیچ سنخیَّتی با این موضوع خاصّ «اندوهگرایی مشخّصۀ سبکی غز،ل
شهریار» ندارد .تا بحال در مورد استخرا بسامد اوزان عروضی غ،لهای این عاشقِ شااعرِ محز،ون
نی ،،کاری صورت نپذیرفته است.
 -8غزل شهریار و گنجینۀ ادب کالسیک
اکثر قریب به اتّفاقِ واژههای غ،لهای شهریار از گنجینزۀ ادب کسسزیب فارسزی اقتبزاس شزده ،امزا
ترکیب و چینش آنها غیر تکراریست؛ کارخانۀ ذهن شاعر به آن مواد خام ،شکلی خاصّ میدهزد کزه
دیگر شبیه قبل نیستند ،بلکه گ،اری عاطفی فاالتِ خودِ شزاعرند .همانگونزه کزه در مثالهزای زیزر
میبینیم ،شاعر به زیبایی از عهدۀ این مهمّ ،یعنی چینش الفاظ و ت ثیر و هزمفسّزی در شزنونده بزه
خوبی استفاده نموده است:
نه مرغ شب از نا لزه مزن خفزت و نزه مزاهی
ماها تزو سزفر کزردی و شزب مانزد و سزیاهی
سزززازم بقطزززار از عقزززب قافلزززه ،راهزززی
آهسززته کززه تززا کوکبززۀ اشززب دل افززروز
بیززدار کسززی نیسززت کززه گیززرم بگززواهی
آن لحظه که ریز،م چزو فلزب از مزژه کوکزب
ادیوان  ،1ماه سفر کرده ،ص )115
کززه فلززب راه تززو ای تتززر ِ سززتمگر ن،نززد
همزززره کوکبزززۀ فُسز زنِ تزززو کزززردم آهزززی
آتشززی کززو بتززو زد هززو کززه بکززافر ن،نززد
شزززهریارا چزززه بسکزززش دل و جزززانی داری
اهمان ،قند مکرّر ،ص )141
وای بزززر مزززن تزززن تنهزززا و غزززم دنیزززائی
چنزززد بزززارد غزززم دنیزززا بزززه تزززن تنهزززائی
کززه چززو تیززر از جگززر ریززش بززرآرم وائززی
تیزززر بزززاران فلزززب فرصزززت آنزززم ندهزززد
از چراغزززی کزززه بگیرنزززد بزززه نابینزززائی
تا نه از گریه شزدم کزور بیزاور نزه چزه سزود
اهمان ،دنیای دل ،ص )171
 -4-8وجه تمایز غزل شهریار با غزلسرایان معاصر
روح غ،ل شهریار کامس مدیون خلوص و تجربزۀ شاعرسزت .وی ،چنانکزه زنزدگی تزاریخیش نشزان
میدهد ،این فاالت را تجربه کرده است .شاعرِ بیدردی کزه در دل و جزانش هزیچ فادثزه ای اتّفزاق
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نیفتاده و گرفتار روزمرِّگیِ زندگیست ،نمیتواند غ،ل ت ثیرگذار بسُرایَد .ما در سرتاسر غ،لهای عاشقانۀ
این شاعرِ مجنونِ عشق ،این ت ثیر و فاالت را بوضوح مشاهده میکنیم:
که خ،ان بینزد و آشزفتن گلهزای چمنز،ار
ابززر از آن بززر سززرِ گلهززای چمززن زار بگریززد
بگذاریززد بگریززد بهززوای گتززلِ خززود زار
شهریار اسزت و همزین شزیوۀ شزیدائی بلبزل
اهمان ،روزه شکن ،ص )174
کززوه هززم بززا مززن شززوریده بفریززاد آمززد
عرضززه کززردم غزم هجززران تززو را بززا دل کززوه
سززینه ام تافتززه چززون کززورۀ فززداد آمززد
دل چززون آهززن او نززرم نشززد لززیکن مززن
اهمان ،نالۀ نومیدی ،ص )110
نالززۀ مززن نشززنفتند کززه جانسززوزتر اسززت
همززه گفتنززد کززه جانسززوز بززود نالززۀ نززی
ادیوان  ،3نالۀ نی ،ص )65
میشزززد و کزززار دلِ زار همزززه زاری بزززود
آنکززه بززا مززا همززه در کززار دل آزاری بززود
همچنان سیل سرشب از عقبش جاری بود
دِلِ آزرده از او بززززززاز گززززززرفتم لززززززیکن
ادیوان  ،1شاهد پنداری ،ص )160
خرسززند نشززد خززاطر صززیاد هززم از مززن
صززد بززار شززدم صززید بخززون غرقززه و آخززر
نشززنیده کسززی نالززه و فریززاد هززم از مززن
تنهزا نبززود سزوختنم شززیوه کزه چززون شززمع
اهمان ،دریغ از بیداد ،ص )145
عشق ،در اکثر غ،لهای او کامس رنگ انسانی -زمینی بخود میگیرد .در عاشقانههایش ،بیشزتر آههزایِ
از سرِ دردِ فراق شنیده میشود .او عاشقیست شاعر و نه شاعری عاشق .عشقِ مجازیش کزه خزود بزه
کرّات در غ،لهایش بدان اشاره دارد ،از سر گذراندن مرفلۀ عاشقی توسط خود شاعرست .عشقی کزه
بروایت اشعاری ،ذرّه ذرّۀ وجود او را تسخیر و به مجنونی تبدیل کرد که آرامش و آسایش و امزان را
از او سلب نمود؛ که در ادامه نمونه هایی از آن ذکر میگردد:
بچمزززن ریخزززتم آب رگ گلبزززرگ طزززری
دوی بززا یززاد گززل روی تززو از شززبنم اشززب
زیززر ایززن بززار گززران ،کززوه نمایززد کمززری
نه مزن از کزوه فراقزت کمزری گشزتم و بزس
اهمان ،دیوانه و پری ،ص )168
در پززای تززو خززود سززر نهززم و زار بمیززرم
در کشززتن مززن دسززت میززازار کززه خززواهم
ای سززخت کمززان دسززت نگززه دار بمیززرم
بززا تیززر غمززت فاجززت تیززر دگززرم نیسززت
اهمان ،بگذار بمیرم ،ص )108
بغیر گریه که آن هزم بزه اختیزارم نیسزت
مززن اختیززار نکززردم پززس از تززو یززار دگززر
ادیوان  ،3چشم انتظار ،ص )66
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افغان این پیر ف،ین شبها از ایزن بیزت فز،ن
از هجر یوسف سالها بگذشت و برخیز،د هنزوز
تا دل گدازی سنگ را از سوز و ساز خویشتن
سنگین دالنند ای عجزب کزو شزهریارا آتشزی
ادیوان  ،1شکّرین پستۀ خاموی ،ص )161
گرچه او کرد دل از سنگ تو تقصیر نکزردی
نزالم از دسزت تزو ای نالزه کزه تز ثیر نکزردی
که شدی کور و تماشای رُخش سیر نکزردی
شرمسار تزوام ای دیزده از ایزن گریزۀ خزونین
اهمان ،شمشیر قلم ،ص )175
بیانِ شعرِ شهریار به سادگی گرایش دارد و اختسلی در انتقالِ سریعِ افساسِ شاعر به خواننده ایجاد
نمیکند .به قول زرقانی :نمی توان فهمید چه جوهری در شعر شهریار هسزت کزه بزا وجزود اسزتفادۀ
فراوان از زبان و مبانی سنّت گرایان ،باز هم شعری خواندنیست و بر دل مینشیند اچشم انداز شزعر
معاصر ایران ،زرقانی :ص  .)101بنظر نگارنده این جزوهره همزان عشزق راسزتین و بزیغزلّ و غزش
شهریار است که از عمق جان وی برآمده و بر دل مشتاقان شعری مینشیند .مانند:
عاشززق نمیشززوی کززه ببینززی چززه میکشززم
در وصززل هززم ز عشززق تززو ای گتززل در آتشززم
بیچززاره مززن ،کززه سززاخته از آب و آتشززم
بزززا عقزززل ،آب عشزززق بیزززب جزززو نمیزززرود
صبح است و سیل اشب بخون شسته بالشزم
دیشزززب سزززرم ببزززالش نزززاز وصزززال و بزززاز
ادیوان  ،1چه میکشم ،ص )171
کزو بزی ثمزر بپزای تزو عمزری هزدر کنزد
بیچزززاره باغبزززان تزززو ،ای بزززی ثمزززر نهزززال
گفززتم خیززال روی تززو از سززر بززدر کنززد
دیشززززب میززززان گریززززه دل دردمنززززد را
خواهززد کززه آشززیان تززو زیززر و زبززر کنززد
رخ زت از دلززم ببنززد کززه طوفززان اشززب و آه
هر کس که داشت ،درد محبّزت ز بَزر کنزد
باشززد کززه ایززن ترانززۀ محزز،ون ز شززهریار
اهمان ،ترانۀ مح،ون ،ص )136
«فتّی اگر این سخن دکتر براهنی را که «شهریار فسن ختامی است برای شعر کسسیب ما» ،کمی
اغراق آمی ،بدانیم ،کیست که بتواند مقام شهریار را در سرودن غ،لهای دلنشین و تکان دهنده ،انکار
نماید» اچشم انداز شعر معاصر ایران ،زرقزانی :ص  .)108-106شزهریار شزاعری اسزت اصزیل کزه
تجربیات شاعرانه و شهودهای شخصزی خزود را میسزراید اهمزان ،ص  .)104هرچنزد کزه غ،لهزای
ت ثیرگذار و ف،ن انگی ،شاعر کم نیست؛ در اینجا تنها به چنزد بیزت از غز،ل انزی محز،ون) بسزنده
میکنیم:
آخززر ای مززاه تززو همززدرد مززن مسززکینی
امشزززب ای مزززاه بزززدرد دل مزززن تسزززکینی
که تزو از دوری خورشزید چهزا مزی بینزی
کززاهش جززان تززو مززن دارم و مززن میززدانم
تززو هززم ای دامززن مهتززاب پززر از پروینززی
هر شب از فسرت ماهی ،من و یکدامن اشزب
بززرو ای گززل کززه سزز،اوار همززان گلچینززی
باغبزززان خزززار نزززدامت بجگزززر میشزززکند
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کی بر این کلبزۀ طوفزان زده سزر خزواهی زد

ای پرسزززتو کزززه پیزززام آور فروردینزززی...
ادیوان  ،1نی مح،ون ،ص )173

 -8-8غزل شهریار ،در مقایسه با غزلهای سعدی و حافظ
شهریار با کششِ فطریِ خود و جاذبۀ شخصیِ مرادی یعنی صبا ،1ساز عارفانۀ سه تار را آموخزت تزا
با چاشنی ذوقش درآمی،د و شعر از دل برآمده ای را در جان مشتاقان بنشاند .شعرخوانی شهریار با
ظاهری درویشانه و شوریده و دلی شکسته و صدایی گرم و گیرا ،همراه بزا موسزیقی اشزب ،در نزوع
خود بیمانند و بسیار دلنشین بود؛ بدین معنی که آنچه بر دل و قلم شاعر گذشزته بزود ،هم،مزان از
چشم و زبانش جاری میگشت.
افتادگی و خاکساری جبلّی و بی ریایِ شهریار ،در دوره ای که گروهی از شاعران ،خود را تافتۀ جزدا
بافته و از جنس غیر مردم یافته بودند ،بسیار گیرا و دلنشین بود  ...شعر شزهریار ،پزژوا ِ یزب روح
نجیب ،شیدا ،سوخته ،عاطفه مند و سریع التَّ ثیر اسزت کزه جز ،اشزب و آه و نالزه ،سزسفی بزرای
ایستادگی ندارد انِیِ مح،ون ،میرزایی :ص  0و  .)11چند بیتِ زیر بعنوانِ نمونه گویای ایزن ویژگزی
غ،ل شهریار است:
ع،ی ِ،من دلِ عاشزق کزه از آهزن نخواهزد شزد
دَمی چون کورۀ آتش چرا چون شمع نگدازم
دلی کو شهریارا دشمن جزان دوسزتتر دارد

دریغ از دوستی با وی که ج ،دشزمن نخواهزد شزد

ادیوان  ،1من نخواهد شد ،ص )113
آخززر گذشززت گرچززه بزز ه و فغززان گذشززت
عمزززری گذاشزززتیم بززز ه و فغزززان ولزززی
دیگززر صززفای چشززمۀ طبززع روان گذشززت
از جویبزززار دیزززده مزززددجوی شاااهریار
اهمان ،جویبار دیده ،ص )151
آخزززر چزززه یوسزززفی کزززه ببزززازار میزززروی
یعقوب بینزوا نزه چزون جانزت ع،یز ،داشزت؟
آهسززززته رو کززززه سززززخت د زار میززززروی
دنبزززززال توسزززززت آهِ دلِ زار شاااااهریار
اهمان ،غ،ل خدافافظی ،ص )130
دلیل این شهرت یعنی شباهت شهریار به فزاف  ،ارادتِ بیچزون و چزرا و نیز ،اسزتقبالهای فزراوان
شهریار از فافظست؛ ولی در واقع امر ،ج ،آرایۀ دلپزذیر ایهزام ،کزه وجزه مشزتر هنزر و شزعر آن
دوست ،وجوه اشترا بارزی بین شهریار و فاف یافته نمیشزود ،بلکزه بزرعکس ،بزین شزاعرانگی و
شخصیَّتِ آنها تفاوتها بسیار بیشتر از تشابهاتست.
فاف شاعریست که عمیقا درد اجتماع و فهم اجتماعی فرا زمانی و جرأتِ ابراز آنها را دارد؛ محتوای
شعر شهریار ،سوز و گداز ،اشب و آه و انکسارِ دائمی همراه بزا خلزوص عاشزقانه اسزت کزه بزا یزب
 - 1نامدارترین استاد موسیقی معاصر شهریار که شاعر ،سازِ عارفانۀ سه تار را از وی آموخت.
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ضرباهنگِ پیوسته و یکنواخت ،در یب محورِ عمودی جاریست که هزم در ناپیراسزتگی و لغ،شزهای
زبانی و هم در صمیمیَّت ،به غ،لهای سعدی شباهت دارد و نه فاف  .شعرِ فاف ماننزد شخصزیَّتش
چند بعدی ،عمیق و رنگین کمانیست که از هشیار و مست دل میبرد؛ امّا شعر شهریار مانند خودی
ساده و یکرنگست که در دلِ دوستدارانِ همان رنگ مینشیند.
شواهد امثال که در زیر می ید ،خود مصدِّقِ این مدَّعاست:
شهریار:
امشبم گر خود نباشد خورد و خواب اندیشه نیسزت
انتظزززاری هزززر دمزززم عمزززری بپایزززان میبزززرد

غصّهای خوردم که سخت از خزورد و خزوابم سزیر کزرد

وه که ایزن یکزدم مزرا تزا پزای عمزری پیزر کزرد

ادیوان

 ،1خار دامنگیر ،ص )131

حافظ:
ترسززم ایززن قززوم کززه بززر دُردکشززان میخندنززد
یزززار مزززردان خزززدا بزززای کزززه در کشزززتی نزززوح

در سزززرِ کزززار خرابزززات کننزززد ایمزززان را
هسززت خززاکی کززه بززه آبززی نخززرد طوفززان را
ادیوان ،غ،ل  ،5ص )01

سعدی:
کززه شززب وصززال کوتززاه و سززخن دراز باشززد
دگززری چززو بززاز بینززی ،غززم دل مگززوی سززعدی
اگزززر از بزززس بترسزززی ،قزززدم مجزززاز باشزززد
قزززدمی کزززه برگرفتزززی بزززه وفزززا و عهزززد یزززاران
اکلیات ،غ،ل  ،156ص )655
«شهریار در ایهام ،فاف گونه است اما در تناسبِ اج،ای بیت به چیره دستی صائب و در جلوههزایی
از سهل و ممتنع سعدی وار است .فاف در غ،لهایش یب انسان کامل زمینزی بزا تمزام ویژگیهزای
کمال است ،امّا شهریار مانند میلیونها عاشقِ شیدایی است که درصد کمی از آنان ذاتا شاعرند» انزی
مح،ون ،میرزایی :ص .)13شهریار شاعری غم زده و منفعل است که عمری در همنفسیِ قفزس بزه
پایان آمده است .فاف به تنهایی ترکیبی از همۀ شاعران ب،رگ و ب،رگان شاعر ایرانست ،امّا شهریار
تنها مجنون و فرهاد شعر شاعرانست با همزان خلزوص و دردمنزدی اهمزان ،ص)16؛ کزه در ادامزه
بجهت تطویل کسم ،تنها به چند بیت از غ،ل شهریار ،بسنده میکنیم:
ت و شزدی مزادر و مزن بزا همزه پیزری پسزرم
یززار و همسززر نگززرفتم کززه گززرو بززود سززرم
مززن بیچززاره همززان عاشززق خززونین جگززرم
تززو جگززر گوشززه هززم از شززیر بریززدی و هنززوز
پزززدر عشزززق بسزززوزد کزززه درآمزززد پزززدرم
پززدرت گززوهر خززود تززا بزز،ر و سززیم فروخززت
ادیوان  ،1گوهرفروی ،ص )166
اینهمزززه کوکزززب اشزززکی کزززه بزززدامان دارم
آفتززابی تززو و در پززای تززو ریزز،م چززون صززبح
دل و جززززان آینززززۀ جلززززوۀ جانززززان دارم
آخززر ای دلشززکنِ سززنگدل ،آه از تززو کززه مززن
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اهمان ،شمع سیه روز ،ص )154
از کاوی در غ،لهای سعدی چنین بر می ید که او تسلّط کافی بر فزرم و محتزوای غ،لهزای عاشزقانه
دارد و انگار واژهها به ذهن و زبان وی الهام میگردند و چون موم ،در دستانِ توانایش شکل میگیرنزد
و بر صفحۀ صحیفه مینشینند .غم و اندوه یب عاشقِ مح،ون ،نه در فرم و نه در محتوای غ،لهایش-
آنچنانکه در غ،لهای شهریار آشکارست -دیده میشود .البّته همانگونه که قبس بیان شد ،ف،ن و اندوه
غ،لهای شهریار ،ریشه در زندگی غم آلود و پرفزراز و نشزیبی دارد کزه وی از سزر گذرانزده اسزت و
غ،لهایش در مقایسه با دو شاعر دیگر اسعدی و فاف ) سرشار از واژههای غمگنانه و اندوه آمی،سزت
که این خود بخاطرِ ت ثیرگذاری سریعتر ،یکی از شاخصههای سبکی غ،لهای شهریار بشمار می ید .در
ادامه به نمونه هایی از غ،ل دو شاعر اشاره میشود:
فیف از آن عمر که در پای تو من سزر کزردم
بززروای تتززر کززه توززر ِ تززو سززتمگر کززردم
زانهمززه نالززه کززه مززن پززیش تززو کززافر کززردم
بخززدا کززافر اگززر بززود ،بززه رفززم آمززده بززود
هززر کجززا نالززۀ ناکززامی خززود سززر کززردم
در و دیزززوار بحزززال دل مزززن زار گریسزززت
که من این گزوی ز فریزاد و فغزان کزر کزردم
پس از این گزوی فلزب نشزنود افغزان کسزی
آنکززه مززن خززا رهززش را بسززر افسَززر کززردم
شااهریارا بجفززا کززرد چززو خززاکم پامززال
ادیوان  ،1نالۀ ناکامی ،ص )101
پزای بلبزل نتزوان بسززت کزه بزر گزل نسززراید
چشم عاشق نتوان دوخت کزه معشزوق نبینزد
نظززری گزززر بربزززایی دلززت از کزززف بربایزززد
سااعدیا دیززدن زیبززا نززه فرامسززت ولززیکن
اکلیّات ،غ،ل  ،100ص )818
سعدی اندازه ندارد کزه چزه شزیرین سزخنی
تززا ببسززتان ضززمیرت گززل معنززی بشززکفت

بززاغ طبعززت همززه مرغززان شززکر گفتارنززد
بلزززبسن از تزززو فرومانزززده چزززو بوتیمارنزززد
اهمان ،غ،ل  ،115ص )878

 -9وزن عروضی
 -4-9تأثیر وزن از دیدگاه صاحبنظران
دربارۀ ت ثیر وزن در شعر ،سخنهای فراوان گفتهاند و بطور کلّی میتوان گفت :پس از عاطفه که رکن
معنوی شعر است ،مهمترین عامل و ماثرترین نیروها و اثربخشی از آنِ وزنست .شفیعی کدکنی وزن
را فضیلت شعر میداند و میگوید :در اثر همین وزن است که صافبانِ قریحه و ذوق ،آنچنان از خزود
بیخود میشوند اموسیقی شزعر ،شزفیعی کزدکنی :ص  .)65ایشزان ،تز ثیرات وزن را در اصزول زیزر
خسصه میکند:
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 -1لذّت موسیقیایی بوجود می ورد و این در طبیعت آدمی است که ،خواه ناخواه ،از آن لذّت میبزرد.
 -1می،ان ضربهها و جنبشها را منظم میکنزد -3 .بزه کلمزات خزاص هزر شزعر ت کیزد میبخشزد و
امتیازی از نظر کشش کلمات ایجاد میکند اهمان ،ص .)65
میان وزن شعر و محتوای آن ،رابطۀ ناگسستنی وجود دارد .شاعران ب،رگ همواره ،عاطفه و افساس
خویش را با نوایی که بیانگر ضرباهنگ آن عاطفه و افساس است ،در قالبی مشخّص و موزون عرضه
داشته اند انوای شعر فارسی ،عقدایی :ص .)1
وزن عسوه بر آن که از کوشش ذهنی میکاهد ،به سبب آنکه بزرای کزسم قزالبی مشزخّص و معزین
ایجاد میکند ،خود موجب التذاذ نفس میشود زیرا که هر نوع تناسب و قرینهای میان اج،اءِ پراکنده،
وفدتی پدید می ورد که ادرا ِ مجموع اج،اء را سریعتر و آسانتر میکند و همین نکتزه خزود سزبب
افساس آسایش و لذّت میگردد اوزن شعر فارسی ،ناتل خانلری :ص  .)14-18آهنگ و موسزیقی در
روح و روان انسان شوری برمیانگی،د و این نظم و آهنگ ،همان وزن شعر است و ما از آهنگ و نظزم
اشعار در مییابیم که هر بیت به قطعه ای ااج،ایی) قابل تقسیم است که وفدت و نظمی در آنهاست
ابررسی اوزان شعر فارسی ،زمانیان :ص .)16
خانلری در کتاب اوزن شعر فارسی) ،وزن را نوعی تناسزب در اصزوات مینامزد کزه معیزار سزنجش
موسیقی شعر است ،و تناسب کیفیَّتی است فاصل از ادرا وفدتی در میان اجز،اء متعزدّد؛ وقتزی
تناسب در مکان رُگ دهد ،آن را قرینه گویند و اگزر در زمزان واقزع شزود ،وزن میخواننزد افرهنزگ
اصطسفات ادبی ،داد :ص  .)815نصیرالدین طوسی در مورد وزن گوید :وزن ،هی تی است تابع نظزام
ترتیب فرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار ،که نفس از ادرا ِ آن هی ت ،لذّتی مخصوص
یابد ،که آن در این موضع ،ذوق خوانند؛ و موضوع آن فرکات و سکنات ،اگر فروف باشد ،آن را شعر
خوانند و اِلّا آن را ایقاع خوانند؛ ...امعیار االشعار ،نصیرالدین طوسی :ص .)6
در شعر اگر بتوان از قافیه صرف نظر کرد ،ظاهرا از وزن نمیتوان .وزن که عبارتست از وجزود نزوعی
ت
نظم در اصوات کسم ،بسبب ت ثیر خیال انگیز،ی کزه دارد ،فتّزی نز،د منطقیهزا هزم جز،و ماهیّز ِ
شعرست اشعر بی دروغ شعر بی نقاب ،زرین کوب .)178 :پس بنا بر نظرات فوق ،وزن ،ج،ء الینفبِّ
شعرست و هیچیب از ب،رگان شعر و ادب فارسی در طولِ قرونِ متمادی ،آنرا نادیده نگرفتهاند؛ و در
قرن معاصر ،خصوصا در شعر نو ،گر چه «وزن» تعدیل شده است؛ ولی باز هم جایگاه خود را بعنزوان
یب خصوصیّتِ محوری ،فف نموده است .چرا که اکثر صافبنظران بر این عقیزدهانزد ،شزعرِ بزدونِ
وزن ،نمیتواند شعر باشد.
 -8-9تأثیر گزینش اوزان خاصّ ،در غزل شهریار
ناتل خانلری رزانت و خفّت اوزان را چنین مطرح میکند« :همیشه ت لیفی از الفاظ که در آن شزمارۀ
نسبی هجاهای کوتاه یا شدید بیشتر باشد ،فالت عاطفی شدیدتر و مُهیّجتری را القاء میکند بعکس،
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برای فاالت مسیمتر که مستل،م ت نّی و آرامش هستند ،وزنهایی به کار میرود که هجاهزای بلنزد یزا
ضعیف در آنها بیشتر باشد ااوزان شعر فارسی ،خانلری :ص .)145
اغلب محققان عروضی در پاسخ می،انِ ت ثیر ذوق شاعر در انتخاب اوزان و جایگاه سنَّتهایِ شعری در
ن شزعری بیشزتر رایزو بزوده و چزرا؟ سالهاسزت کزه آراء
این گ،ینش و اینکه در هر دوره کدام اوزا ِ
خانلری را تکرار میکنند .بنابر نظر خانلری در عین فال که نباید ذوق شزاعر و مقتضزیات درونزی و
نی ،مضامین را در انتخاب کردن وزنی خاص از نظر دور داشزت ،ایزن ارتبزاط را نمیبایسزت یکسزره
منوط به ذوق شاعر بدانیم انب :اوزان شعر فارسی ،خانلری :ص .)183 -181
« شاعر از میان اوزانِ شعر ،وزنی را که با محتوا و فالت انفعالی شعری هماهنگ باشد ،برمیگ،ینزد»
اوزن و قافیۀ شعر فارسی ،وفیدیان کامیار :ص )41؛ وفیدیان کامیار اعتقاد دارد :وزن ارمل مزثمَّن
مخبون محذوف) ،وزنی نرم و سنگین است که در معانیی مانند هجران ،درد و فسزرت و گلزه بکزار
میرود اهمان ،ص  .)01اگر در جدول شماره ا )1این مقاله دقّت کنیم ،این سخنِ وفیزدیان کامیزار
را تصدیق خواهیم کرد؛ و همانطور که در مقدّمه بیان شد ،انتخابِ هنرمندانۀ اوزانِ عروضی ،توأم بزا
لحنِ عاطفی ،غمگنانه و اندوه آمی ،،در جذّابیت و دلنشزینی شزعر ،میتوانزد رابطزۀ مسزتقیم داشزته
باشد.
فال با توجّ ه به نظرات و توضیحات ارائه شده توسط صافبنظران ،برآنیم که با آمار و ارقام ،به اثبات
این مهّم بپردازیم که گ،ینش اوزان خاصّ و کاربرد واژههای اندوه آمی ،با بسامد بزاال -کزه در ادامزه
بدان خواهیم پرداخت -مت ثر از زندگی پرفراز و نشیب و خزاطرات تلزخ دوران عشزق نافرجزام ایزن
شاعر مح،ون است.
جدول شماره 4
* جدول بسامد اوزان عروضی غزلهای شهریار در مقایسه با غزلهای حافظ و
ردیف

وزن عروضی

1

فعستن فعستن فعستن
فوعِلن افعِسن ،فع لن،

بحر رمل

ا1)1

رمل مثمَّنِ مخبون
محذوف

بسامد
غ،ل
شهریار
166

بسامد
غ،ل فاف
133

سعدی4

بسامد غ،ل
سعدی
56

 - 1قابل بذکر است که جامعه ی آماری مورد نظر :شهریار  658غ،ل ،فاف  658غ،ل و سعدی  437غ،ل میباشد.
 - 1این شماره ها ،بحور اوزان غ،لهای شهریار در مقایسه با غ،لهای دو شاعر دیگر را بترتیب بسامد نشان میدهد.
* الزم به ذکر است که در تقطیع و وزن مطالع غ،لهای فاف و سعدی از کتاب «بررسی اوزان شعر فارسی» صدرالدین
زمانیان استفاده شده است.
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امقصور ،اصلم ،اصلم
مُسَبَّغ)

فع الن)

1

فاعستن فاعستن
فاعستن فاعِلتن
افاعسن)

رمل مثمَّنِ محذوف
امقصور)

30

31

33

3

فاعستن فاعستن
فاعستن فاعستن

رمل مثمُّنِ سالم

16

7

6

6

فعستن فعستن فعستن
فعستن

رمل مثمُّنِ مخبون

5

7

11

8

فعستن فعستن فوعِلتن
افوعِسن ،فع لن ،فع
الن)

رمل مسدَّس مخبون
محذوف امقصور،
اصلم ،اصلم مُسَبَّغ)

5

7

7

4

فعستُ فاعستن فعستُ
فاعستن

رمل مثمَّنِ مشکول

8

3

15

0

فاعستن فاعستن فاعلن
افاعسن)

رمل مسدَّس محذوف
امقصور)

8

4

14

111

103

150

جمع

ردیف

وزن عروضی

بحر مجتثّ ا)1

بسامد
غ،ل
شهریار

1

مفاعلن فعستن مفاعلن
فوعِلتن افوعِسن ،فع لن،
فع الن)

1

مفاعلن فعستن مفاعلن
فعستن

مجتثّ مثمَّن مجنون
محذوف امقصور،
اصلم ،اصلم مُسَبَّغ)

56

113

178

مجتثّ مثمَّن مجنون

15

6

11

171

110

110

فاف

سعدی

جمع
ردیف

وزن عروضی

بسامد
غ،ل فاف

بسامد غ،ل
سعدی

بحر مضارع ا)3

شهریار
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1

مفعولت فاعست مفاعیل
فاعلن افاعسن)

1

مفعولت فاعستن مفعول
فاعستن

مضارع مثمَّن اخربِ
مکفوفِ محذوف
امقصور)

51

06

41

مضارع مثمَّن اخربِ

0

15

11

55

53

51

جمع
ردیف

وزن عروضی

بحر ه ،ا)6

شهریار

فاف

سعدی

1

مفاعیلن مضاعیلن
مفاعیلن مفاعیلن

ه ،مثمَّن سالم

38

16

18

1

مفاعیلن مفاعیلن
فعولن

ه ،مسدَّس محذوف

15

16

31

3

مفعولت مفاعیلت مفاعیلت
فعولن

ه ،مثمَّن اخرب
مکفوف محذوف

33

15

36

6

مفعول مفاعیلن مفعول
مفاعیلن

ه ،مثمَّن اخرب

8

8

4

8

مفعولت مفاعلن فعولن

ه ،مسدَّس اخرب
مقبوض محذوف

1

8

67

4

مفتعلن فاعست
مفتعلن فع

ه ،مثمَّن مطویِّ
منحور

7

1

7

0

مفتعلن فاعلن مفتعلن
فاعلن

ه ،مثمَّن مطویِّ
موقوفِ مکشوف

7

1

7

55

00

134

جمع
ردیف

1

وزن عروضی

بحر خفیف ا)8

فاعستن مفاعلن خفیف مسدَّس مخبون
محذوفامقصور،
فعِلتن افِعسن ،فع
اصلم،اصلم مُسَبَّغ)
لن ،فع الن)
جمع

بسامد غ،ل
شهریار

بسامد غ،ل
فاف

بسامد غ،ل
سعدی

0

5

38

0

5

38
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ادامه جدول شماره 4
ردیف

وزن عروضی

بحر رج ،ا)4

1

1

شهریار

فاف

سعدی

مستفعلن
مستفعلن
مستفعلن
مستفعَلن

رج ،مثمَّنِ سالم

0

1

11

مفتعلن مفاعلن
مفتعلن مفاعلن

رج ،مثمَّنِ مطویِّ
مخبون

4

8

10

13

0

15

جمع
ردیف

وزن عروضی

بحر متقارب ا)0

شهریار

فاف

سعدی

1

فع لن فعولن فع
لن فعولن

متقارب مثمَّنِ اثلم

7

3

7

1

فعولن فعولن
فعولن فعولن

متقارب مثمَّنِ سالم

3

1

7

3

فعولن فعولن
فعولن فعل

متقارب مثمَّنِ محذوف

1

7

3

6

6

3

جمع
ردیف

وزن عروضی

بحر منسرح ا)5

شهریار

فاف

سعدی

1

مفتوعلن فاعستُ
مفتوعلن فوع

منسرح مثمَّنِ مطویِّ
منحور

4

1

5

1

مفتوعَلتن فاعلن
مَفوتوعَلون فاعلن

منسرح مثمَّنِ مطویِّ
مکشوف

7

1

11

3

مفتوعلن فاعستُ
مفتوعلن فاعست

منسرح مثمَّنِ مطویّ

7

7

6

6

مفتعلن فاعلن
مفتعلن فاعست

منسرح مثمَّنِ مطویِّ
مکشوف محذوف

7

7

1

4

3

10

جمع
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ردیف

وزن عروضی

بحر مقتضب ا)5

بسامد غ،ل
شهریار

بسامد غ،ل
فاف

بسامد غ،ل
سعدی

1

فاعستُ مفعولن
فاعستُ مفعولن

مقتضب مثمَّن مطویِّ
مکشوف

3

1

7

3

1

7

جمع
ردیف

وزن عروضی

بحر سریع ا)17

شهریار

فاف

سعدی

1

مفتعلن مفتعلن
فاعلِتن

سریع مسدَّس مطویِّ
مکشوف

1

1

6

1

مفتعلن مفتعلن
فاعست

سریع مسدَّس مطویِّ
موقوف

7

7

3

1

1

0

جمع
ردیف

وزن عروضی

بحر کامل ا)11

شهریار

1

مُتوفاعِلتن مُتوفاعِلتن
مُتوفاعِلتن مُتوفاعِلتن

کامل مثمَّن سالم

1

7

1

7

جمع
ردیف
1

وزن عروضی

بحر بسیط ا)11

شهریار

مستفعَلتن فعلن
مستفعلن فعلن

بسیط مثمَّن مخبون

جمع

فاف

فاف

سعدی
7
7
سعدی

7

7

1

7

7

1
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نمودار  -4مقایسه بسامد بحور متّفق االرکان غزلهای شهریار ،حافظ و سعدی

نمودار -8مقایسه بسامد بحور مختلف االرکان غزلهایِ شهریار ،حافظ و سعدی
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توضیح داده های جدول شماره ( )4و نمودارهای آن
در این جدول و نمودارهای آن ،بسامدِ غ،لِ شهریار در «بحر رمل مثمَّنِ مخبون محزذوف» ا )166و
فاف ا )133و سعدیا )56میباشد؛ و بسامدِ غ،لِ شهریار ،در «بحر رمزل مزثمَّنِ محزذوف» ا )30و
فاف ا )31و سعدی ا ،)33و بسامدِ غ،ل شهریار ،در «بحرِ رمل مثمَّن سزالم ا )16و فزاف ا )7و
سعدی ا ،)6و بسامد غ،ل شهریار ،در «بحزر رمزل مسزدَّسِ مخبزون محزذوف» ا )5و فزاف ا )7و
سعدی ا )7میباشد؛ و بسامد کتلِ غ،لهای سه شزاعر در «بحزر رمزل» بزه ترتیزب ،ا ،)111ا )103و
ا )150بصورت دقیق ،محاسبه شده است اجدول  1و نمودارهای  1و.)1
البّته این قضاوت طبق آمار و ارقامِ ذکر شده ،بر غ،لهای شهریار که دارای ژرف سزاخت و درونمایزۀ
ف،ن انگی ،و فسرتباری هستند ،صادقست و موارد مشابه دیگر ،باید مورد ارزیابی دقیق ،قرار گیرد.
 -1بسامد واژههای اندوه آمیز در غزل شهریار ،بعنوان شاخصۀ سبکی
همانگونه که قبس اشارت رفت ،غ،ل شهریار ،غ،لی مح،ون و اندوه آمی،ست .مهدی زرقزانی میگویزد:
«من خیلی دقّت کردم تا ببینم وجه شاخص و علل موفقیَّتِ غ،لهای ت ثیرگذارِ شهریار ،در چیسزت؟
 ...به این نتیجه رسیده ام که در این نوع غ،لها ،همۀ اندامهایِ شعری ،در خدمت زمینۀ عاطفیِ شعر
قرار گرفته است و این نکتۀ بسیار مهمی است» اچشم انداز شعر معاصر ایران ،زرقزانی :ص  .)104و
در ادامه میگوید :فرق است میان شاعری که از عشق فقزط سزخن میگویزد و شزاعری کزه عشزق را
تجربه کرده باشد تا آنجا که ج،ئی از شخصیَّتش شده باشزد ...شزهریار ،صزافبِ اینگونزه تجربیزات
زاللِ عشقی است ،که به شعری روح میدمد اهمان ،ص .)100-104
می توان اذعان داشت که زرقانی فقیقتی را کشف کرده است که شاید پیشینیان کمتر بزه آن توجّزه
نموده اند .ب راستی که غ،ل شهریار از دلی مح،ون فوران کزرده اسزت و تز ثیر عمیقزی بزر خواننزده
میگذارد و او را فکورانه و منفعسنه با شاعرِ شیدای عشق ،همراه و همنوا میسازد .بقول عبدالحسزین
زرّ ین کوب :شرط اول برای شاعر وجود شور و الهام شاعرانه است؛ وجودِ نفحهیی نامرئی و مرموز که
تار دلش را بارتعای آورد و نوا  ...آنجا که یب طوفان در درون شاعر نمیجوشد ،آنچزه میگویزد شزعر
واقعی نیست اشعر بی دروغ ،شعر بی نقاب ،زرین کوب :ص .)118
فتوفی معتقد است :الزمۀ شکلگیری سبب وجود بسامد باالی مشخّصههای سبب سزاز اسزت و نزه
کاربرد اند ِ رخدادهای اتّفاقی در متن .برای اینکه سبب فیات پیدا کند ،بایزد صزورتهایی از یزب
کاربرد زبانی در گفتارِ شخص به «فزدِّ کثزرت» برسزد و تزداوم یابزد ...تکزرار و تزداوم در فقیقزت،
مهمترین عامل شکل گیری سبب است اسبب شناسی ،فتوفی :ص  .)65-65در ادامه با توجزه بزه
نقطه نظرهای بیان شده ،با آمار و ارقامِ دقیق نشان خواهیم داد که لحن کسم شهریار در غ،لهزایش،
لحن غمگنانه و اندوه آمی،ست که آنرا مشخَّصۀ سبکی غ،ل شهریار میتوان دانست.
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جدول شماره 1

ردیف

جدول بسامد واژههای اندوه آمی ،در  87غ،ل شهریار در مقایسه با  87غ،ل فاف و سعدی
بحر
عروضی

بسامدِ واژههای اندوه
آمی،

بسامدِ غ،ل

درصد

شهر
یار

فاف
ظ

سعد
ی

شهریار

1

رمل

14

15

18

105

05

1

ه،

13

5

11

131

35

85

3

مضارع

11

4

3

137

13

17

/54
56

6

مجتثّ

8

14

17

43

85

88

/05
38

/58
31

8

رج،

1

7

6

35

7

11

48

7

38

4

مقتضب

1

7

7

18

7

7

177

7

7

0

خفیف

1

1

1

4

1

8

87

4/33

/44
61

5

منسرح

1

7

3

8

7

15

/06
11

7

/14
05

5

سریع

7

7

1

7

7

11

7

7

177

87

87

87

445

155

184

/34
83

5/37

/33
30

جمع

جمع درصد

فاف

سعد
ی

شهر
یار

فاف

سعد
ی

00

/63
83

/85
13

/55
11

/46
07

/41
11

/03
10

5/65

4/83
/18
31

177
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نمودار  -9مقایسه بسامد واژههای اندوه آمیز شهریار ،حافظ و سعدی در ( )10غزل
براساس جدول شماره ()8
تبیین و توضیح داده های جدول شماره ( )8و نمودار آن
همانگونه که در جدولِ شماره ا )1آمده است ،جامعۀ آماری ما پنجاه غ،ل در نته بحر برای هر شزاعر
است؛ که بترتیبِ بسامد غ،ل ،عبارتند از :رمل ،ه ، ،مضارع ،مجتثّ ،رج ،،مقتضب ،خفیت ،منسزرح
و سریع ،که به لحاظِ تعداد غ،ل ،چهار ستونِ اوّل مورد بحث قرار میگیرد ،چرا که پنو ستون بعد ،از
نظر بسامد ،قابل بحث نیست.
در بحرِ رمل؛ شان،ده ،هجده و پان،ده غ،ل به ترتیب برای شهریار ،فاف و سعدی داریزم کزه بسزامد
واژههای اندوه آمی ،و غمگنانه در آن به ترتیب ا ،)105ا )05و ا )00میباشد که به لحزاظِ درصزدی
ا 83/63درصد) ،ا 13/85درصد) و ا 11/55درصد) را شامل میشود.
در بحر ه ،؛ سی،ده ،هشت و یازده غ،ل به ترتیب برای شهریار ،فاف و سزعدی داریزم کزه بسزامد
واژههای اندوه آمی ،در آن به ترتیب ا ،)131ا )35و ا )85میباشد کزه بزه لحزاظ درصزدی ا07/46
درصد) ،ا 11/41درصد) و ا 10/03درصد) را شامل میشود.
در بحرِ مضارع؛ یازده ،شش و سه غ،ل به ترتیب برای شهریار ،فزاف و سزعدی داریزم کزه بسزامدِ
واژههای اندوه آمی ،در آن به ترتیب ا ،)137ا )13و ا )17میباشد کزه بزه لحزاظ درصزدی ا56/54
درصد) ،ا 5/65درصد) و ا 4/83درصد) را شامل میشود که این اعزداد و ارقزام و درصزد هزر غز،ل،
کامس ت مّل برانگی ،است.
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اگر دقّت بیشتری به ستون چهارم یعنی بحر عروضی مجتثّ بشزود ،بزا آنکزه از نظزر بسزامدِ غز،ل،
غ،لهای فاف بیش از سه برابر ،و سعدی دو برابرِ غ،لهای شهریار است ،ولی بسزامدِ واژههزای انزدوه
آمی ِ،غ،لِ شهریار ،بر دو شاعرِ دیگری تفوّق دارد؛ همچنانکه به لحاظِ درصدی یعنزی  38/05درصزد
برای شهریار و  31/58درصد برای فاف و  31/18درصد برای سعدی ،مقولۀ انزدوه آمیز ،مشزاهده
میکنیم اجدول  1و نمودار .)3
بسامد «واژههای اندوه آمیز» در  6غزل از  10غزلِ آغازین دیوان شهریار در بحر

هزج4

 -4غزلِ «بمرغان چمن» ،ص 409
خراب ،خمارانگی ،،ختمار ،شیدائی ،دماغی خسته ،خوابی پریشان ،شب ،شزب آویز،ان ،گلز،ارِ خز،ان،
خ،انِ عمر ،خ،ان ،برگری،ان ،سردی ،خاموشزی ،زمسزتان ،غتزل و زنجیزر ،زنزدان ،بُحزران ،خزاموی،
آتشین تب ،هذیان ،جانسوز ،شکسته نای ،نایِ ناالن ،افسرده جان ،شوریده سامان ،شمع ...خزاموی،
اشبِ توبه ،گره شد ...ناله ،آه ،بی مِهریِ ایّام ،سوز و گداز ،چاهِ کنعان ،شزبِ پزایی ،،سرگشزتۀ چزرگ،
سردرگریبان ،عمر بی فاصل ،درپیچ و تاب بودن ،صافب کتشته ،سرگشته ،آشفته و سزنگین ،اشزبِ
من ،شوریده بخت ،چشمِ گریزان ،اشزبِ چشزم ،خزونِ دل ،نزامردی ،فِرمزان ،بزیمِ غزرق ،نزامردی،
نامردمی.
 -8غزلِ «شاعر افسانه» ،دیوان ،ص 441
غمِ دل ،غریبانه ،غریبانه بگرییم ،بگرییم ،پریشان ،بگرییم ،پریشانی ،بگرییم ،مُرده ،بگرییم ،جزوی و
خروی ،بگرییم ،جوی و خروی ،بگرییم ،وفشتِ دیوانه ،بگرییم ،خورمُهزره ،بگزرییم ،جُغزد ،ویرانزه،
بگرییم ،در ماتمِ ،بگرییم ،غومِ ما ،بگرییم ،هذیان ،بگرییم ،غمِ بیگانه ،بگرییم ،تبِ طفل.
 -9غزلِ «نی دمساز» ،دیوان ،ص 446
بنال انالیدن) ،غم داشتن ،دلسوز نداشتن ،همدم نداشتن ،دلِ زخم ،غمِ یار ،غم ،امشزب ،بزومِ شزام،
امشب ،شامِ غمگین ،امشب ،کوره در سینه افروختن ،آهِ دمادم ،امشب ،ماتم ،غم دارم ،امشب ،اشب،
امشب ،بردل بار داشتن ،امشب ،غومی ،غومِ دل ،امشب ،دل کندن ،امشب.
 -1غزل «افسانۀ روزگار» ،دیوان ،ص 482
بدبیاران ،پیری ،پشیمانی ،شبِ بدمستی ،صبحِ ختمار ،قراری نیست اآرامش وجود نزدارد) ،بیقزراران،
داغِ یاران ،خوابی سرد و سنگین ،مبتس ،شبیخونِ خیالت ،شب زنده دار اناآرام) ،گری،ان ،اشزب و آه،
سوگواران ،سَرِ بشکسته ،توسنِ ایام ،پشتِ خوم ،شاگِ دشمنی ،ویران کند ،شکستِ جزامِ جَزم ،خزاطر
خون شدن ،آوازۀ مرگ ،خ،انِ الله.
 - 1انتخاب «واژه های اندوه آمی ،»،در ا )4غ،ل از ا )87غ،لی که با آمار و ارقام ،و دقیق ،استخرا شده است ،براساس
بیشترین بسامد برای غ،ل هر شاعر است که تنها در دو بحرِ «ه » ،و «مضارع» آوردهایم.
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 -1غزل «دل شکسته» ،دیوان ،ص 400
زندان ،ظتلومات ،روزِ غم ،زندانِ آزاده ،خ،انِ زرد ،دریغا ،جدا شدن جوانی ،دردِ بیدرمان ،دردِ اجهان)،
دردی ،فنا شو ،خراب آباد ،دهرِ فانی ،دلهای شکسته ،دلِ بشکسته.
 -6غزل «من نخواهد شد» ،دیوان ،ص 488
سوز و گداز ،دریغ ،سنگدل ،دستِ شکسته ،خراب ،اهریمن ،فغزان اآه و نالزه) ،مزرگ ،شزیون ،تیزغِ
زبان ،کورهی آتش ،گداختن ،یَعقوبِ ف،ین ،چا ِ گریبان ،بوی پیراهن ایوسف) ،خزونِ دل ،دشزمنِ
جان ،دریغ ،دشمن.
بسامد «واژههای اندوه آمیز» در  6غزل از  10غزلِ آغازین دیوان شهریار در بحر مضارع
 -4غزلِ «غنای غم» ،دیوان ،ص 486
غم ،گریان ،غمی ،سینههای تنگ ،غم ،اشبِ چشم ،اشبِ شور ،صبر تلخ ،غم ،خون ،ظلزمِ تزن ،غزم،
ظلمتِ دل ،ناله ،غمی ،غبارِ یار ،ابر غبار ،اسیر ،غم ،سنگسگِ ضسل ،چشمِ اشگبار ،غم ،زنگِ غم ،غزم،
ج،ع کردن ،غم.
 -8غزل «کاروان شوق» ،دیوان ،ص 442
اشب ،غمِ دل ،غبارِ دل ،نومِ اشب ،غم ،غمگسار ،شرمسار ،ابر بهار اگریۀ فراوان) ،اشگبار ،دلِ فز،ین،
داغِ فراق ،دغدغۀ انتظار ،آتش زدم به خویش ،غوغای واپسین ،شبهای تار ،نالزه ،جبزر روزگزار ،نالزه
کردم ،خوف ،بیمنا .
 -9غزل «نگینِ گمشده» ،دیوان ،ص 492
خار ،گریبان چا زدن ،در کفن بودن ،اشب ،دِلشِکون ،دود به سر رفتن اخاموی شزدن) ،در وطزن
غریب ،غریبی ،زاغ و زغن ،با عشق میرم امیمیرم) ،اسیر زندان ،زندانِ تن ،چاهِ دیزو ،چشزمِ گریزان،
بیگانه ،خویِ اغیار.
 -1غزل «مَاللِ محبَّت» ،دیوان ،ص .418
مَسلِ محبَّت ،راندن ادور کردن) ،دوری کردن ،بِشیَون خواندن ،آهِ من ،راهِ کدورت ،اشب ،سرشزگ،
مژگان فشاندن ااشب ریختن) ،بِدادم نمیرسی ،ماتومسَرای عشق ،ب تش کشیدن ،خزا ِ سزوختگان،
لب از خنده بستن ،زندانِ من.
 -1غزلِ «خداحافظی» ،دیوان ،ص 492
اغیار ،خار ،ناطبیب ،بیمار ،بارِ غم ،غمِ کمرشکن ،بلبزلِ خز،ان ،وعزدۀ دیزدار بِحَشزر ،آهِ دل ،دلِ زار،
سخت د زار.
 -6غزلِ «جمع و تفریق» ،دیوان ،ص .494
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خ،ان دیده ،ره،نانِ دِی ،جان به لب رسیدن ،دستِ تطاول ،تغافتل ،از قهر سزوختن ،سزوزِ دل ،فتنزۀ
اگردون) ،عاشقِ شیدا.
بسامد «واژههای اندوه آمیز» در  6غزل از  10غزلِ آغازین دیوان حافظ در بحر هزج
 -4غزل  ،92دیوان ،ص 92
شبِ دیجور ،وداعِ تو ،گریه کردن ،هِجرِ تو ،خستۀ رنجور ،هجرانِ تو ،آبِ روان ااشب) ،خزونِ جگزر،
غوم ،گریه ،ماتم زده.
 -8غزل  ،9دیوان ،ص 68
فغان ،شهرآشوب ،صبر از دل بردن ،دشنام ،نفرین ،جوابِ تلخ.
 -9غزل  ،41دیوان ،ص 23
جگرسوز ،تیرِ غم،ه ،ناله و فریاد ،غولِ بیابان ،خورابم زِ عِتابت.
 -1غزل  ،10دیوان ،ص 440
بیچارگی و عج ،،سوزِ دل ،فاف ِ مسکین ،سوز و گداز.
 -1غزل  ،16دیوان ،ص 446
غوم ،دِلِ ویرانه ،ننگ ،سرگشته.
 -6غزل  ،83دیوان ،ص 32
دیدۀ گریان ،سیلِ دَمادم ،اوغیار ،غمِ دِل.
بسامد «واژههای اندوه آمیز» در  6غزل از  10غزلِ آغازین دیوان حافظ در بحر مضارع
 -4غزل  ،1دیوان ،ص 61
دردا اآه و افسوس) ،کشتی شکستگان ،درویشِ بینوا ،تنگدستی.
 -8غزل  ،93دیوان ،ص 402
خونِ ما اریختن) ،نقشِ غم ،غومِ عشق.
 -9غزل  ،2دیوان ،ص 62
شباب رفت اگذر جوانی) ،پیرانه سر اهنگام پیری).
 -1غزل  ،99دیوان ،ص 408
بسوختیم ،گرت قصدِ خونِ ماست.
 -1غزل  ،44دیوان ،ص 21
دانۀ اشب
 -6غزل  ،90دیوان ،ص 32
شیدا شدم.
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بسامد «واژههای اندوه آمیز» در  6غزل از  10غزلِ آغازین دیوان سعدی در بحر هزج
 -4غزل  ،86کلیات ،ص 142 -146
مرگ تشنگان ،سست پیمان ،بی وفایی ،خار در زیر پهلو بودن ،درد ،جفا ،کشتن اعاشق) ،فراق.
 -8غزل  ،92کلیات ،ص 188 -184
فتنه انگی ،،دریغا ،خودَنگ غمره ،ناوکهایِ خونری ،،فغان ،زهرِ شکّرآمی ،،فتنزه و آشزوب ،چشزم فتنزه
انگی.،
 -9غزل  ،42کلیات ،ص 149
بارِ غم ،تیرِ هس  ،دلِ مجروح ،جان دادن ،فراقِ تو ،رنو کشیدن ،جرافت.
 -1غزل  ،16کلیات ،ص 186 -181
فتنه برخاستن ،طاقت و آرام رفتن ،زخم اآسیب) ،دردِ اعشق) ،جُور و جفا ،خون ریختن.
 -1غزل  ،11کلیات ،ص 181
کمانِ قتل ،آتشِ خرمن ،ه،ار فتنه ،بی جرم کتشتن ،درد کشیدن ،مسمت.
 -6غزل  ،18کلیات ،ص 181 -189
خون آمدن ،کشته ،خرمن بیچارگان سوختن ،دل درماندگان خوستون ،دل از دست رفتن.
بسامد «واژههای اندوه آمیز» در  9غزل 4از  10غزلِ آغازین دیوان سعدی در بحر مضارع
 -4غزل  ،3کلیات ،ص 103
در این غ،ل هیچ «مقولۀ اندوه آمی،ی» یافت نشد.
 -8غزل  ،2کلیات ،ص 103 -102
طاقت نماندن ،خشم گیرد ،جفا ،جان سپردم ،آبِ دو چشم ،درویشِ بینوا ،مجنونِ مبتس.
 -9غزل  ،89کلیات ،ص 141
شکسته اخوار و ذلیل) ،عقوبت کردن ،وفا کردن.

 - 1در بحرِ مضارع فقط سه غ،ل از این شاعر در جامعۀ آماری ا )87غ،ل داریم.
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53.36
37.33

9.3

نمودار  -1بسامد واژههای اندوه آمیز در ( )10غزل آغازین هر شاعر مطابق جدول شماره
( )8
همانطور که در نمودار ا )6مشاهده میکنیم ،تعداد واژه هزای انزدوه آمیز ،هزر شزاعر در ا )87غز،ل
آغازین ،به این ترتیب است :شهریار ا )445مزورد ،معزادل ا 83/34درصزد) و فزاف ا )155مزورد،
معادل ا 5/3درصد) و سعدی ا )184مورد ،معادل ا 30/33درصد).
از آنجا که الزمۀ شکلگیری سزبب ،وجزود بسزامد بزاالی مشخّصزه هزای سزبب سازسزت ،و بایزد
صورتهایی از یب کاربرد زبانی د ر گفتار شخص ِبحَز ِّد کثزرت برسزد و تزداوم یابزد اسزبب شناسزی،
فتوفی ،)65 :نگارنده در این پژوهش به این مهمّ دست یافت که لحنِ کسم و بسامد واژه های اندوه
آمی ،غ،ل شهریار به عنوان یب کاربرد زبانی که در سرتاسر غ،لهای وی ساری و جاریست ،نسبت به
دو شاعر دیگر ،بعنوان یب شاخصۀ سبکی محسوب میگردد.
نتیجه گیری
با کاوی در ا )658غ،ل دیوان شهریار ،و مقایسه با غ،لهای دو شاعر نامزدار ادب پارسزی اسزعدی و
فاف ) نتایو زیر فاصل شد.
 -1تمامی غ،لهای شهریار تقطیع ،و وزن و بحرشان مشخّص گردید .در بحر رمل ،بسامد غ،لهای هر
یب از سه شاعر ،شهریار ا ،)111فاف ا )103و سعدی ا )150میباشد و انشزعابات ایزن بحزر نیز،
مورد بررسی دقیق قرار گرفت که بسامد غ،لهای هر شاعر چنین است:
ارمل مثمَّن مخبون محذوف) ،شهریار ا ،)166فاف ا )133و سعدی ا.)56
ارمل مثمَّن محذوف) ،شهریار ا ،)30فاف ا )31و سعدی ا.)33
ارمل مثمَّن سالم) ،شهریار ا ،)16فاف ا )7و سعدی ا.)6
ارمل مثمَّن مخبون) ،شهریار ا ،)5فاف ا )7و سعدی ا.)11
ارمل مسدَّس مخبون محذوف) ،شهریار ا ،)5فاف ا )7و سعدی ا )7و...
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پس همانگونه که «وفیدیان کامیار» معتقد است ،بحر رمل ،به ویژه رمل مثمّن مخبزون محزذوف)،
«وزنی نرم و سنگ ین است که در معانیی چون هجران ،درد و فسزرت و گلزه بکزار میزرود» اوزن و
قافیه شعر فارسی ،وفیدیان کامیار ،ص  ،)41و به خاطر شرایط زمانی و عشق آتشینی که شهریار از
سر گذرانده است ،بیشتر غ،لهای خود را با درونمایه و مضمون غم و اندوه ،در ایزن بحزر و انشزعابات
آن اختیار نموده است.
 -1در ادامه پنجاه غ،ل آغازین دیوان هر شاعر از نظر کاربرد واژههای اندوه آمی ،،مزورد مدّاقزه قزرار
گرفت و با آمار و ارقام دقیق ،مطابق جدول شماره ا )1تنها در چهار بحر عروضی ،این نتیجه فاصل
شد:
الف -در بحر رمل؛ ا ،)14ا )15و ا )18غ،ل بترتیب برای شهریار ،فاف و سعدی داریم کزه بسزامد
واژههای اندوه آمی ،و غمگنانه در آن به ترتیب ا ،)105ا )05و ا )00میباشد که به لحزاظِ درصزدی
 83/63درصد 13/85 ،درصد و  11/55درصد را شامل میشود.
ب -در بحر ه ،؛ ا ،)13ا )5و ا )11غ،ل بترتیب برای شهریار ،فزاف و سزعدی داریزم کزه بسزامد
واژههای اندوه آمی ،در آن به ترتیب ا ،)131ا )35و ا )85میباشزد کزه بزه لحزاظِ درصزدی 07/46
درصد 11/41 ،درصد و  10/03درصد را شامل میشود.
 در بحر مضارع؛ ا ،)11ا )4و ا )3غ،ل بترتیب برای شهریار ،فزاف و سزعدی داریزم کزه بسزامدواژههای اندوه آمی ،در آن به ترتیب ا ،)137ا )13و ا )17میباشزد کزه بزه لحزاظِ درصزدی 56/54
درصد 5/65 ،درصد و  4/83درصد را شامل میشود که این اعداد و ارقام و درصزد هزر غز،ل ،کزامس
تامّل برانگی ،و معنادارست.
د -اما در ستون چهارم یعنی بحر عروضی مجتثّ ،با آنکه بسامد ،غ،لهای فاف بیش از سه برابزر ،و
سعدی دو برابرِ غ،لهای شهریارست ،ولی بسامدِ واژههای اندوه آمی ِ،غ،لِ شهریار ،بر دو شزاعر دیگزر
تفوّق دارد؛ همچنانکه به لحاظِ درصدی یعنزی  38/05درصزد بزرای شزهریار 31/58 ،درصزد بزرای
فاف و  31/18درصد برای سعدی ،مقولۀ اندوه آمی ،مشاهده میکنیم.
در نهایت میتوان به این نتیجه رسید که با توجّه به انتخاب اوزان رزین و متین ارمل ،ه ، ،مضزارع
و )...و بنا بزه اعتقزاد «فتزوفی» کزه میگویزد « :الزمزۀ شزکل گیزری سزبب ،وجزود بسزامد بزاالی
مشخّصهها ی سبب ساز است ...برای اینکه سبب ،فیات پیدا کنزد ،بایزد صزورتهای از یزب کزاربرد
زبانی در گفتارِ شخص به «فدِ کثرت» برسد و تداوم یابد »...اسبب شناسی ،فتزوفی :ص ،)65-65
استفادۀ فداکثری و ت مّل برانگی ،شهریار از «واژههای اندوه آمی »،و لحن غمگنانۀ وی نسبت بزه دو
شاعرِ دیگر  ،به عنوان شاخصۀ سبکی ،مخصوصِ بخودِ اوست که از عمقِ جان و روح بسیار فساس و
مح،ون او مایه میگیرد.
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