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چکیده
موسیقی به عنوان یکی از عناصر اصلی شعر از دیرباز مورد توجه شاعران بوده است .ایت رنت
جداییناپذیر ،پیوندی تنگاتنگ با شعر دارد؛ به گونهای نه عروض و قافیه دو عنصر اصلی ساختمان
شعر شمرده میشده اس .هدف ای مقاله پرداخت به ای عناصر و زیباییهای آن درقصاید انتوری
و جمال اس .در ای جستار نوشش شده اس .تا با توجه به تأثیرپذیری شاعر اصفهانی از خراسانی
در قصیدهسرایی ،به بارزتری جنبههای موسیقی شعر؛ یعنی عروض و قافیه و ردیف در قصتاید ایت
دو شاعر پرداخته تا میزان ای تأثیرپذیری آشکار گردد بررسیها در عرصه موسیقی بیرونتی ناتان
میدهد نه هف .بحر از بحور قصاید انوری و جمال مثل هم هستند و تنها اختالفاان در ناربرد دو
بحر قریب و سریع اس .نه جمال از آنها استفاده نکرده اس .رویکرد هر دو شاعر بیشتر استتفاده
از اوزان جویباری و پرناربرد عروض فارسی بوده اس .ای دو شاعر تمایتل ننتدانی بته استتفاده از
اوزان دوری نداشتهاند در زمینه موسیقی نناری نیز ماخص گردید نه قافیههای انوری (بتا انتد
تفاوتی) خوشآهنگ تر از قافیههای جمال اس.؛ زیرا قافیههایی نه در آن مصوت بلند به نار رفتته
اس ،.در قصاید او ناربرد بیشتری دارد در مقابل ،ردیفهای جمال از حرن .و پویایی بتیشتتری
برخوردار اس.؛ نرا نه ردیفهای فعلی او بیشتری بسامد را دارد

واژههای کلیدی
قصیده ،وزن ،قافیه و ردیف ،موسیقی شعر ،ادبیات تطبیقی

* دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد( .نویسنده مسوول)
** دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ دریافت1395/1/23 :
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مقدمه
انوری و جمالالدین عبدالرزاق از جمله بزرگترین شاعران ایرران در قررن ششره رجرری
رستند .سدهای که قالب قصیده ،در نیمه اول آن ،قالب رایج و مسلّط شعر فارسی برود .ایرن دو
شاعر در این دوره در سرودن قصیده سرآمد رهعصران خویش بودند و به قصیدهسرایی شهره.
درباره قصاید انوری گفته شده است« :تمامرت قصراید او مصنوعسرت و مطبرو و رریک کر
انگشت بر یکی ازآنها نتواند نهاد( ».صفا .)434 :1385 ،انوری در قصیدهسرایی به مرتبهای می-
رسد که مورد تحسین شعرای ره عصر و بعد ازخود قرار میگیرد؛ تا جایی کره جرامی ،شراعر
قرن نهه ،او را یکی از سه پیامبر شعر فارسی میداند:
در

شرعر

اوصاف

و

سره
قصیده

ک
و

پیمبرانند

رررررچند

را

فرردوسی

غزل

کررره
و

انوری

النبیَّ

بعدی

و

سعدی

رنر و مهارت وافر انوری در قصیدهسرایی موجب گردید که سبک و روش او مورد توجره
و تقلید معاصران و شاعران بعد از خود قرار گیرد .از جمله سرننورانی کره در ایرن قالرب بره
پیروی از شیوه انوری پرداخت ،جمالالدین اصفهانی بود .شاعری که فروزانفر در کتاب «سنن
و سننوران» درباره او مینویسد« :او در فن قصیده سبک خاص ندارد و بیشتر قصراید وی بره
تقلید سنایی و درطریقهای شبیه به رویه انوری یا مسعود سعد سروده شده اسرت( ».فروزانفرر،
 .)548 :1369با توجه به این تأثیرپذیری ،این نوشتار برآن اسرت ترا نرمن بیران اشرتراکات و
اختالفات قصاید دو شراعر در زمینه موسیرقی بیرونی (عروض) و موسریقی کنراری (ردیر

و

قافیه) پاسخگوی پرسشرای زیر باشد:
1ر آیا جمالالدین عبدالرزاق اصفهانی در انتناب اوزان قصاید خود به اوزان قصاید انوری
توجه داشته است؟
2ر تأثیرپذیری جمال درعرصه موسیقی کناری (ردیر

و قافیره) از انروری در چره حردی
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است؟
بحث و بررسی
الف) موسیقی بیرونی

«منظور از موسیقی بیرونی شعر ،جانب عرونی وزن شعر است که بر رمه شعررایی که در
یک وزن سروده شدهاند ،قابل تطبیق است( ».شفیعی کدکنی .)391 :1385 ،عبدالحسین زریرن-
وزن میگوید« :وزن که عبارت است از وجود نوعی نظه در اصوات کالم ،بره

کوب در تعری

سبب تأثیر خیالانگیزی که دارد حتی نزد منطقیرا ره جزو ماریرت شعرسرت( ».زریرنکروب،
)105 :1388
وزن مههترین عامل در ساختمان شعر است؛ زیرا موجب ایجاد تنیل و برانگینتن عواط
میشود و از سویی شالوده شعر را تشکیل میدرد .مطالعه این عامل رمواره در ارتباط برا شرعر
مطرح بوده و فن عروض بنشی از مطالعات شعرشناسی را به خرود اختصراص داده اسرت .برا
بررسیرای صورت گرفته در قصاید دو شراعر در ایرن زمینره مشرند شرد کره اوزان مرورد
استفاده انوری و جمال به ترتیب  42و  35وزن است .این قصاید در دیوان شاعر خراسرانی در
 9بحر و در دیوان شاعراصفهانی در  7بحر سروده شده است .جدول زیر به بحرور منتنرب دو
شاعر و میزان کاربرد آنرا میپردازد:
جدول شماره  -1بسامد بحور قصاید دو شاعر
جمال الدین عبدالرزاق

انوری
بحر

بسامد

درصد

ردی

بحر

بسامد

درصد

رمل

61

29/76

1

رمل

35

27/55

1

خفی

41

20

2

مجتث

35

27/55

2

مضار

30

14/63

3

رزج

25

19/66

3

رزج

31

15/12

4

13

10/23

ردی

خفی
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4

مجتث

28

13/65

5

مضار

13

10/23

5

متقارب

6

2/93

6

منسرح

4

3/13

6

قریب

4

1/95

7

متقارب

2

1/56

7

منسرح

3

1/47

نتایج به دست آمده از مقایسه اوزان قصاید انوری و جمالالدین اصفهانی:
1ر قصاید انوری و جمال در  7بحر مثل ره رستند و تنهرا اختالفشران درکراربرد دو بحرر
قریب و سریع است .در قصاید انوری  4بار از بحر قریب و  1بار از بحر سریع استفاده شرده و
حال آن که جمال از این دو بحر ،بهرهای نبرده است.
 2ر رر دو شاعر به سرودن شعر در بحر رمل تمایل زیادی نشان دادهاند .انوری  61قصریده
(  29/75درصد) و جمال  35قصیده (  27/55درصد) را در این بحر سرودهاند.
3ر درباره اوزان منتنب دو شاعر از نظر تعداد ارکان باید گفرت ،شراعر خراسرانی بریش از
یک سوم اشعارخود ( 78قصیده حدود  38درصد) و شاعر اصفهانی نزدیک به یک سوم قصاید
خود ( 39قصیده حدود  30درصد) را دراوزان کوتاه سرودهاند.
4ر انوری از بحورساله جز متقارب ،رزج و رمل ( 6قصیده در بحر متقرارب 2 ،قصریده در
بحر رزج 1 ،قصیده در بحر رمل) و جمال جز ررزج و متقرارب ( 3قصریده در بحرر ررزج2 ،
قصیده در بحر متقارب) استفاده نکردهاند.
5ر شفیعی کدکنی اوزان شعر را به «خیزابی ،جویباری ،شفاف و کدر» تقسیه میکند( .ر ک.
شفیعی کدکنی .)393 :1391 ،اگر این تقسیهبندی در بررسی قصاید این دو شاعر مبنا قرارگیرد،
خواریه دید که غلبه در قصاید رر دو شاعر با اوزان جویباری و کدر است و کمتراز  20درصد
قصاید آنرا در اوزان خیزابی اسرت .اوزان جویبراری اوزانری اسرت کره «شروق بره تکررار در
ساختمان آنها احساس نرمیشود و ساختار عرونی افاعیل نیز در آنهرا بره گونرهای اسرت کره
رکنرای عرونی در آن آن عیناً تکرارنمیشوند( ».رمان.)395 :

 فصلنامه زیباییشناسی ادبی  سال چهاردهم  شماره 27

عناصر موسیقایی و زیباییهای آن در قصاید انوری و جمال و مقایسه تطبیقی آنها 57 

 6ر دکتر وحیدیان کامیار درکتاب «ویژگیرای شگفتانگیز اوزان شعرفارسی» مرینویسرد:
«الول ساتن ،تعداد اوزان شعرفارسی را (  ،)208مسعود فرزاد تعداد اوزان شعرفارسی را ()450
میداند .اوزان پرکاربرد از نظرالول ساتن )29( ،وزن است مسعود فررزاد ( )33وزن مریدانرد».
(وحیدیان کامیار .)19 :1383 ،تطبیق اوزان مورد استفاده دو شاعر با اوزان پرکاربرد ذکرر شرده
در کتاب وحیدیان کامیار ،حاکی از این است که  63/90درصرد اوزان قصراید انروری و63/77
درصد اوزان قصاید جمال را اوزان پرکاربرد تشکیل مریدررد .در ادامره بسرامد پرکراربردترین
اوزان قصاید دو شاعر به صورت جدول آماری ،ارایه میگردد:
جدول شماره  2ت بسامد پرکاربردترین اوزان شعرفارسی در قصاید دو شاعر
ردی

بحر و وزن
خفی

1

مسدس منبون اصله مسبغ یا اصله ،محذوف ،مقصور

کاربرد در

کاربرد در

قصاید انوری

قصاید جمال

41

13

(فاعالتن مفاعلن فع الن یا فع لن ،فعلن  ،فعالن)
مجتث مثمن منبون مقصور یا محذوف ،اصله واصله مسبغ

2

28

35

(مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالن یا فعلن ،فع لن  ،فع الن )
رمل مثمن مقصور یا محذوف

3

26

18

( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالن یا فاعلن)
مضار مثمن اخرب مکفوف محذوف یا مقصور

4

25

12

( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا فاعالن)
رزج مثمن اخرب مکفوف محذوف یا مقصور

5

11

3

( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مفاعیل)

الف )1 -اوزان دوری

در وزنرای دوری رر مصرا از دو نیه مصرا تشکیل میشود و ایرن اوزان رره از بحرور
منتل

االرکان و ره متحداالرکان ساخته میشوند« .اینگونه اوزان در عروض عرب نیسرت و
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وجود آنرا در اشعار دوره سامانی خود دلیل است بررای کره ایرن اوزان ریشره در اوزان شرعر
پهلوی داشته است( ».وحیدیان کامیار .)114 :1383 ،از ویژگیررای اوزان دوری وجرود مکرث
میان دو نیه مصرا  ،زوج بودن رجا و متناوباالرکان بودن است« .باید توجه داشرت کره اوزان
دوری خوشآرنگترین اوزان شعری رستند و قسمت اعظه زایایی عروض فارسری برر عهرده
اوزان دوری است؛ زیرا با ترکیب ارکان منتل

میتوان اوزان تازه ساخت( ».شمیسا)1378 ،

تعداد اوزان دوری در قصاید انوری و جمال بسریار نراچیز اسرت .ایرن وزنررا در قصراید
انوری  1بار در بحر مضار (  0/49درصد) و در قصاید جمال  2بار دربحر منسرح و  1بار در
بحر مضار ( 2/37درصد) به کاررفته است .اگرچه تعداد اوزان دوری قصاید جمال به نسربت
انوری بیشتراست؛ اما آنچه که مسلّه است این است که این رقه در مقایسه با کل قصاید شاعر
اصفهانی رقه چشهگیری نیست و تأثیر چندانی در موسیقی اشعار او ندارد:
انوری:
ای رایت رفیعت ،بنیاد نظه عاله

وی گوررشریفت ،مقصود نسل آدم

(ق  :131ب )1
جمالالدین عبدالرزاق:
کیست که پیغام من به شهرشروان برد

یک سنن از من بدان مرد سنندان برد

( ق  :26ب )1
ب) موسیقی کناری
«منظور از موسیقی کناری جلوهرای موسیقایی حاصل از تکرار واژگان شعری در پایان ررر
بیت است .البته این تکرار میتواند در آغاز بیت و در قالبرای نو در پایان رر بند باشد؛ اما آن
چه در قالربرای سنتی بیش از رمه مترداولتراسرت ،قافیرهررا و ردیر ررای پایرانی اسرت».
(فیاضمنش)169 :1384 ،
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ب )1 -قافیه

قافیه نروریترین عنصر موسیقی کناری شعر است که در ایجاد موسریقی شرعر و تکمیرل
وزن و آرنگ آن بسیار مؤثراست« .قافیه رهآوایی ناتمامی است که از تکرار یک یا چند صروت
باتوالی یکسان در پایان آخرین واژرای نامکرّر مصاریع یا ابیات یک شعر و گاه پیش از ردیر
قی

میآید( ».حقشناس .)44 :1377 ،در المعجه شم

رازی در تعری

قافیه آمرده اسرت« :

قافیت بعضی از کلمه آخرین بیت باشد به شرط آن که عینرا و معنارا در آخر بیت تکرارنشود
پ

خوانند و قافیت در مقابل آن باشد( ».شم

اگر تکرار شود آن را ردی

قی رازی.)202 :

اگر چه برخی قافیه را عنصر طفیلی در موسیقی شعر شمردهاند؛ اما حقیقت امر ایرن اسرت
که «قافیه نوعی زمینهسازی برای القای موسیقی شعر در ذرن آدمی است( ».مرالّح،)83 :1369 ،
به عبارت دیگر قافیه موجب تکمیل آرنگ و موسیقی شعر میشود و به زیبایی آن میافزاید؛ به
ویژه زمانی که تعداد کلمات و حروف مشرترک آن ،بریشترباشرد؛ چررا کره فراوانری و بسرامد
حروف مشترک سبب استحکام و غنای موسیقایی بیشتر شعر میگردد .در جردول زیرر ،بررای
آگاری از میزان رنر و قدرت دو شاعر در کاربرد قافیه ،انوا رجاررای قافیره در قصراید آنررا
نشان داده شده است:
جدول شماره  3ت انواع هجاهای قافیه در قصاید دو شاعر
انوری

ردی

جمال الدین عبدالرزاق
فراوانی

درصد

ردی

نو رجا

126

61/46

1

صامت +مصوت

55

26/83

2

نو رجا
صامت  +مصوت

فراوانی

درصد

70

55/12

بلند  +صامت
1

صامت+مصوت کوتاه

بلند  +صامت
2

صامت+مصوت

39

30/71

 +صامت
17

8/30

3

صامت +مصوت

کوتاه +صامت

 فصلنامه زیباییشناسی ادبی  سال چهاردهم شماره 27

بلند

15

11/81

  60عناصر موسیقایی و زیباییهای آن در قصاید انوری و جمال و مقایسه تطبیقی آنها
صامت +مصوت

3

5

2/44

4

بلند
صامت+مصوت

4

 +دو صامت
2

0/96

5

کوتاه +دوصامت
5

صامت+مصوت کوتاه

2

1/57

صامت +مصوت

1

0/79

بلند +دوصامت
6

صامت +مصوت
بلند  +دوصامت

جدول انوا رجارای قافیه حاکی از این است که رجای «صامت  +مصوت بلند  +صامت»
باالترین و «صامت  +مصوت بلند  +دو صامت» کمترین بسامد را در قافیهرای دو شراعر دارد.
انوری در قصاید خود  70/72درصد و جمال  67/72درصد از قافیهررایی بهرره جسرتهانرد کره
دارای مصوت بلندند .اگرچه به طور طبیعی تعداد مصوتررای بلنرد کلمرات در زبران فارسری
کمتر از مصوترای کوتاه است؛ اما از نظرموسیقایی ،از عوامل اصلی ایجاد موسریقی و آرنرگ
در شعر محسوب میشوند؛ بنابراین اگر بنواریه قافیهررای انروری و جمرال را از نظرر ارزش
موسیقایی مقایسه کنیه ،میبینیه که قافیهرای شاعر خراسانی با اندک اختالف ( 3درصد) نسبت
به قافیهرای شاعر اصفهانی ،خوش آرنگتر و از ارزش آوایی بیشتری برخوردار است.
ب ر  1ر  )1ذوقافیتین و حاجب

جمالالدین عبدالرزاق در قصاید خود  6بار؛ یعنی  4/72درصد و انوری  4بار؛ یعنری 1/95
درصد از ذوقافیتین برای موزونیت بیشتر ابیات خود بهره بردهاند:
انوری:
ای خداوندی که ررکره ازطاعترت سربرکشرد

روزگارش خط خذالن تا ابد برسرکشد

(ق :ب )1
جمالالدین اصفهانی:
ای به تو چشه مملکت روشن

وی به تو جان مکرمت گلشن

(ق  :113ب )1

 فصلنامه زیباییشناسی ادبی  سال چهاردهم  شماره 27

عناصر موسیقایی و زیباییهای آن در قصاید انوری و جمال و مقایسه تطبیقی آنها 61 

حاجب نیز (با احتساب انوا کلمه) در قصاید شاعر اصفهانی  13بار (نزدیک به 11درصد)
و در قصاید شاعر خراسانی  9بار(نزدیک به  5درصد) کاربرد داشته است.
دکتر شاهحسینی در کتاب شناخت شعر مینویسد« :اگر حاجب در میان دو قافیه قرار گیررد
نزد ادبا بسیار مطلوب است( ».شاه حسینی .)145 :1385 ،در قصاید جمال و انوری فقط  1برار
حاجب در میان دو قافیه قرارگرفته است:
انوری:
ای نهال مملکت از عدل تو بریافته

وی رمای سلطنت از عدل تو پریافته

(ق  :170ب )1
جمالالدین اصفهانی:
ای خداوندی که ررکره ازطاعترت سربرکشرد

روزگارش خط خذالن تا ابد برسرکشد

(ق  :101ب )1
ب ر  1ر  ) 2عیوب قافیه

از بررسی عیوب قافیه در قصاید دو شاعر مشند شد که رر دو شاعر انروا عیروب

پ

قافیه را که و بیش در اشعار خود به کار بردهاند .اگر از ایرن منظرر قصراید انروری و جمرال را
مقایسه کنیه ،خواریه دید که جمال بیش از انوری از قافیهررای معیروب اسرتفاده کررده اسرت.
«تکرارقافیه و ایطا» بیشترین و «اقوا» کهترین کاربرد را در قصاید آنرا داشته است .در ادامه به
نمونهرایی از این قافیهرا اشاره میشود:
انوری :
اقواء
برا زوی صحن دیگربود خالی

چو لشکرگاه بیسلطان و لشکَر

گمانی آمدم کانجا کسی نیست

بررره ظارر ازمجاور یررا مسافِر

(ق  :87ب )11 -12
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ایطای جلّی
تا آمد از عدم به وجود اصل پیکرم

جرز غه نبود بهره زچرخ ستمگرم

آمد ازآن درجهان عمر

درویشه از نشاط و زاَنده توانگرم

حاله منال

(ق  :127ب  10و )1
ایطای خفی
را

آب چرررررون آفتاب مرزدورست

ترررری

و

خشکی

موادش

که ز منروط ظلّ اورمه ماه

ورنجورست

خایفست

ازخسوف

(ق  :28ب  8و ) 5
شایگان
آمرررردی انررردر رنررر اقصرری نهایررات الکمررال

چرررون محیط آسمان اعررلی نرهایات الجهات

از خداونرردی جرردا ررگررز نبودسررتی چنانررک

موجود ازوجود وذات موصوف ازصفات

نف

(ق :16ب )10- 11
قافیه معموله
نزدیک خروس از پی بیداری مستان

دیری است که پیغام نسیه سحرآمد

خرررورشید می اندر افق جام نکوتر

چون لشکرخورشید به آفاق درآمد

(ق  :62ب )2-3
جمالالدین عبدالرزاق:
اقواء
رنرمن
پای

رمه
برچرخ

آنست
نهه

که
گر

من
گیرد

بر
صدر

در

صدر
رکن

جهان
الدین

معتکِفه
اندرکنَفه

(ق :94ب )25 -26
ایطای جلّی
ای که خورشید ز شرم دل توآب شرود

رفت دریا زسرانگشت تو غرقاب شود
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کان و دریا زدل و دستت اراندیشه کنند

دل دریا بچکد زرررره کرران آب شود

(ق  : 46ب  5و )1
ایطای خفی
بره نزد ایررن صفت روح ،لعبت چابک

برره پیش آن لقب عقل ،مرغک دانا

به جرم لعبت چشه و به خردیش منگر

ازآن که دیده زخردی او بود بینا

(ق  : 5ب  11و )8
شایگان
چنان کرره خرال ترو بررروی ترو نباشرد رره

اگر

چه

مرررا برره خصرره مکررن برریه ازآن کرره نندیشرره

اگر

شوند

بسترسازند
مرا

جمله

رندوان

آتش

دشمنان

آتش

(ق  :76ب 20و)13
قافیه معموله
چررون منرری را ز پرری لقمرره و خلقررانی چنررد

رر زمان بر دررردون به تقانا دارد

رنررر و فضررل مررررررا فایررده آخررر چررره بررود

چون مرا بردر رربی رنری وا دارد

(ق  : 30ب )44 – 45
ب )2 -ردیف

ردی

یکی از زیرمجموعهرای موسیقی کناری است که در تکمیرل موسریقی قافیره و وزن

ارمیت بسیاری دارد .در حدائقالسحر در تعری

ردی

آمده است« :کلمهای باشد یا بیشتر کره

بعد از حرف «روی» آید در شعر پارسی( ».وطواط« .)79 :اگرر کلمرهای در آخرر ابیرات مکررر
شود ،آن را ردی

نام نهادهاند و حرروف قافیره در مرا قبرل آن قرراردارد( ».مسرگرنژاد:1378 ،

.)194
«ردی

یکی از ویژگیرای شعر پارسی است که در ادب ریک زبانی به وسعت شعر پارسی

نیست و تا دوره رشد و تکامل شعر دری ،ردی

رمواره جزء آشکارا و بارز شعرفارسری بروده
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است و در ادبیات اسالمی و در شعر زبانررای عربری و ترکری و در دورهررای مترأخر اردو و
زبانرای دیگری که از لهجهرای دری رستند ،ردی

به تأثیر از شعرفارسی وارد شرده اسرت».

(شفیعی کدکنی.)221 -222 :1391 ،
ردی

رماره به عنوان یکی از شاخصهررای موسریقی سراز در رمره دورهررا مرورد توجره

شاعران بوده است؛ اگر چه این عنصر بیشتر در غزل نمودار است؛ اما شراعران نتوانسرتهانرد از
کاربرد این ابزار موسیقی آفرین در دیگر قالبرا چشهپوشری کننرد و کوشریدهانرد برا اسرتفاده
رنرمندانه و ماررانه ازآن ،بر غنای موسیقی کناری اشعار خویش بیفزایند« .وجود ردی

قبرل از

رر چیز در شعر ارزش صوتی دارد یعنی رر چه تعداد حروف قافیه بیشتر باشد قائمه صروتی
بیت در مجمو شعر قویتر خوارد بود و ردی

در یک واحد کامل ایرن ترأثیر را بره مراترب

بیشتر دارد( ».متّحدین .)516 :تأمل در قصاید انوری و جمالالدین نشان میدرد که حدود 36
درصد از قصاید انروری و نرزدیک به  44درصد از قصایرد جرمال مرردف رسرتند .ایرن آمرار
بیانگرآن است که قصاید جمال از نظر موسیقایی قویتر وغنریترر از قصراید انروری اسرت و
شاعر اصفهانی بیش از شاعر خراسانی در این زمینه توفیق داشته است .اگر ردی رای طروالنی
مورد استفاده دو شاعر ر که از منتصات شعر قرن ششه محسوب میشرود و نقرش زیرادی در
موسیقی کناری شعردارد ر را بررسی کنیه میبینیه که تنها  3بار( 1بارانوری و  2برار جمرال) از
ردی رای بلند ( 3کلمهای) «ماه وآفتاب»« ،آتش و آب» و «تیغ و قله» اسرتفاده شرده اسرت .از
نظر تنو ردی را ،تقریباً انوا ردی

به ونوح در قصاید دو شراعردیده مریشرود .ررر دو از

ردی رای فعلی ،اسمی ،نمیری ،جملهای ،وصفی و ترکیبی استفاده کردهاند و تنها اختالفشران
در کاربرد ردی
این نو ردی
ردی

حرفی است که در قصاید انوری  6بار مورد توجه قرارگرفتره و حرال آن کره
در اشعار جمال به کارنرفته است .در ادامه برای آشنایی با میرزان کراربرد انروا

(به لحاظ انوا کلمه) در قصاید دو شاعر ،به بررسی آن میپردازیه:
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ب ر  2ر  )1ردیف در قصاید انوری

طبق بررسی در قصاید انوری ،مشند گردید که از  205قصیده  72قصریده دارای ردیر
رستند؛ یعنی حدود  36درصد قصاید .از این تعداد  41قصیده دارای ردی
قصیده نیز اسمی است .رهچنین  6ردی
نمیری و  1ردی

جملهای 6 ،ردی

حرفی 5 ،ردی

فعلی رستند و 10
وصفی 3 ،ردی

ترکیبی در قصاید او وجود دارد که بدین قرار میباشند:

ردیف با افعال ربطی:

رَ ست ( 18مورد) ،باد ( 9مورد) ،باشد ( 2مورد)
ردیف با افعال تام:

شکست ( 1مورد) ،گرفت (  2مورد) ،اوفتاد ( 1مورد) ،داد ( 1مورد) ،دارد ( 1مورد) ،کشرد
( 1مورد) ،آمد ( 1مورد) ،کنند ( 1مورد) ،میرود ( 1مورد) ،رسید (1مورد) ،خواه ( 1مورد)
ردیفهای اسمی:

آفتاب ( 1مورد) ،جود (1مورد) ،روزگار ( 2مرورد) ،آفررینش ( 2مرورد) ،ملرک ( 1مرورد)،
جهان ( 1مورد) ،طغرلتکین ( 2مورد)
ردیفهای جملهای:

تست (1مورد) ،اوست ( 1مورد) ،تو باد ( 2مورد) ،کرد روزگار ( 1مورد) ،تویی (1مورد)
ردیفهای حرفی:

را (  6مورد)
ردیفهای وصفی:

یافته ( 2مورد) ،گرفته ( 3مورد)
ردیفهای ضمیری:

تو ( 3مورد)
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ردیفهای ترکیبی:

ماه و آفتاب ( 1مورد)

ب ر  2ر  )2ردیف در قصاید جمالالدین عبدالرزاق

کاربرد ردی

در قصاید جمالالدین اصفهانی بدین شرح است :از مجمرو  127قصریده او

 55قصیده یعنی نزدیک به  44درصد مردف رستند .از این تعداد  37قصیده فعلری و  7قصریده
اسمی است 4 .ردی

وصفی 3 ،ردی

جملهای 2 ،ردی

نمیری و  2ردیر

ترکیبری نیرز در

قصاید او مشارده میشود:
ردیف با افعال تام:
شدست ( 1مورد) ،یافت ( 1مرورد) ،زدسرت ( 1مرورد) ،آمدسرت ( 1مرورد) ،یافتسرت (1
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مورد) ،برآمد ( 1مورد ) ،بَرَد ( 2مورد) ،خیزد ( 1مورد) ،گردد ( 1مورد) ،رمی بنشد(1مرورد)،
دارد ( 1مورد) ،کند ( 1مورد) ،میدرد ( 1مورد) ،بجهرد ( 1مرورد) ،رسرید (1مرورد) ،یابرد (1
مورد) ،درد ( 1مورد) ،کرد (1مورد) ،مینماید (1مورد) ،کنند ( 1مورد) ،رمی کشد ( 1مرورد)،
نماند ( 1مورد) ،برگیرد ( 1مورد) ،نزنه ( 1مورد) ،میبینه ( 2مورد).
ردیف با افعال ربطی:

رَ ست ( 3مورد) ،نیست ( 1مورد) ،باد ( 2مورد) ،شد ( 1مورد) ،شود ( 1مورد) ،میشود (1
مورد) ،نباشد ( 1مورد)
ردیفهای اسمی:

آتش ( 1مورد) ،عقل ( 1مورد) ،کرم ( 1مورد) ،جهان ( 1مورد) ،سنن ( 1مورد) نراخن (1
مورد) ،مژه ( 1مورد)
ردیفهای وصفی:

گرفته ( 1مورد) ،ساخته ( 1مورد) ،یافته (1مورد) ،گشته ( 1مورد)
ردیفهای جملهای:

چه خیزد؟ ( 1مورد) ،کیه؟ ( 1مورد) ،کردنش ( 1مورد)
ردیفهای ضمیری:

تو ( 1مورد) ،او ( 1مورد)
ردیفهای ترکیبی:

آتش و آب ( 1مورد) ،تیغ و قله ( 1مورد)
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برعک

است؛ یعنی فعلرای تام ( 27مورد) بیش از دو برابر فعلررای ربطری ( 10مرورد)

است؛ از آنجایی که افعال تام ،حرکت و پویایی بیشتری دارنرد و شرعر را از حالرت جمرود و
ایستایی بیرون میآورند؛ میتوان گفت که اشعار جمال بره نسربت اشرعار انروری از تحررک و
جنبش بیشتری برخوردار است« .اگر بنواریه از منظر روانشناسی این شاعران را مورد بحرث
قرار دریه ،این شاعران بیشتر ارل تجربه و حرکتاند ،چه در ذررن و چره در عراله خرارج».
(صادقینژاد .)79 :1390 ،در استفاده از ردی رای اسمی تفاوت معنادار قابل توجهی در قصاید
دو شاعر دیده نمیشود .انوری و جمال به تررتیب  10و  7بار اسه را در جایرگاه ردیر

قررار

دادهاند« ،این نو ردی را ،اگرچه حرکت و حیات ردی ررای فعلری (افعرال ترام) را ندارنرد،
ارزش آنرا را نمیتوان نادیده گرفت .چون واژگانی در این مکان قرار مریگیرنرد کره معمروالً
دغدغه و فکر اصلی شاعر را با خود حمل میکنند و در انتقال عواط

شراعر بسریار مؤثرنرد».

(طالبان.)21 :1384 ،
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نتیجه
از بررسی موسیقی بیرونی و کناری قصاید انوری و جمال به این نتیجه میتوان رسید:
1ر رر دو شاعر در قصاید خود از بحور رمل ،خفی  ،مضرار  ،ررزج ،مجترث ،متقرارب و
منسرح بهره بردهاند و تنها اختالفشان در کاربرد بحر قریب و سریع اسرت کره جمرال از آنررا
استفاده نکرده است.
 2ر سرودن قصاید در اوزان بلند مورد توجه و رغبت رر دو شاعر بوده است.
3ر ره شاعر خراسانی و ره شاعر اصفهانی بیشتر از اوزان پرکاربرد عروض فارسی بهرره
جستهاند.
4ر کاربرد اوزان دوری در قصاید آنرا به ندرت دیده میشود .انوری  1بار و جمرال  3برار
در این اوزان طبع آزمایی کردهاند.
5ر قافیه در قصاید انوری با کمی اختالف خوشآرنگتر از قافیهرای جمال است؛ زیررا در
قصاید شاعر خراسانی قافیهرایی که در آنرا مصوت بلند به کار رفته است ،کراربرد بریشترری
دارد.
6ر انوا ردی
در کاربرد ردی

(به لحاظ انوا کلمه) در قصاید رر دو شاعر کاربرد دارد و تنهرا تفاوتشران
حرفی است که در قصاید جمال به کار نرفته است.

7ر ردی رای قصاید جمال به دلیل بسامد باالی افعال تام از حرکت و پویرایی بریشترری
برخورداراست.
8ر ردی رای بلند و طوالنی در قصاید آنرا کاربرد چندانی ندارد و مجموعاً رر دو شراعر
 3بار از ردی رای بلند استفاده کردهاند.
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منابع و مآخذ
الف) کتابها:
1ر انوری ،علیبن محمد .دیوان .به ارتمام محمدتقی مدرس رنوی .تهران :چاپ  ، 5علمی و فررنگی،
.1376
2ر جامی ،عبدالرحمن .بهارستان .به تصحیح اسماعیل حاکمی ،تهران :چاپ  ،7اطالعات.1390 ،
3ر جمالالدین اصفهانی ،محمدبن عبدالرزاق .دیوان .به تصحیح وحید دستگردی ،تهران :سیمای دانش،
.1379
 4ــ رازی ،شم

قی  .المعجم فی معاییر اشعارالعجم .به تصحیح محمدقزوینی ،تهران :زوار.1387 ،

 5ــ زرینکوب ،عبدالحسین .شعر بیدروغ .شعری بینقاب ،تهران :چاپ  ،10علمی.1388 ،
 6ــ شاهحسینی ،ناصرالدین .شناخت شعر .تهران :چاپ  ،5رما.1385 ،
 7ــ شفیعی کدکنی ،محمدرنا .صورخیال درشعرفارسی .تهران :آگاه.1358 ،
 8ــ رررررررررررررر  ،رررررررر . .موسیقی شعر .چاپ  ،13تهران :آگاه.1391 ،
 9ــ شمیسا ،سیروس .آشنایی با عروض و قافیه .تهران :چاپ  ،15فردوس.1378 ،
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