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Abstract
The first Sufi poet who versified in mystical didactic poetry, after Masnavi Sharif,
was �
Baha al-Din Mohammad�
, the eldest son of Mawlana Jalal al-Din Balkhi. He
was born in 623 Hijra in Larandeh, one of the cities of Asia Minor, and was trained
in Konya and Damascus. He understood the speeches of the elders and caliphs of his
father, such as Borhan-al-Din Mohaghegh Termazi, Shams Tabrizi, Salah al-Din
Zarkub and Hessam al-Din Chalabi; and in addition to acquiring clergyman position,
he taught some lessons during the time of Mawlana life. Sultan Valad is one of the
elders of the Moulayan dynasty. He has some poetry and prose works, including
�
Valadname�elegies,�
lyrics and couplet poetical works.
Problem statement and research questions
The meter of poem is one of the very influential elements in the fantasy of the
word and leads to the dance of words in poetry, placing the poetry in a higher
position than prose. In fact, the meter is a means for the poet to choose the musical
field of poetry in accordance with the intended subject and theme and to affect the
emotions and feelings of his audience. One of the main frontiers of success of the
great poets is the harmony between the meter and the content of their poetry. In using
the meter, the poet focuses on the music and its emotional impact, because the
emotional impact of each meter is different. There are a variety of meter in poetry,
each of which is effective in creating an attractive structure for poetry, and the music
and symmetry created in poetry are not created merely with meter and rhythm. The
present research, by using librarian and content analysis method, along with
statistical data, studies the external music of Sultan Valad lyrics and seeks to answer
these questions;
1- Statistically, what is the frequency of the prosodic meter used in the poet�s
lyrics?
2- Has the poet used low-applicable and unfamiliar meter?
3- How much is the level of coordination of meter and content in the lyrics of
Sultan Valad?
�
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The use of fluent and reboant meter, the use of rhyming syllables in accordance with
the word tone, and the use of nominal, verbal propositional rhythm and by Sultan Valad,
had brought a soft music to his poem. Repetitions have an important role in creating
music in Sultan Valad�
s poetry and lead to a good melody in linear order.
Background
It should be said that due to the importance and the base that Sultan Valad has in
mystical poetry, because he benefited from Mawlana, he had not been taken into
consideration by critics and researchers as it should be. Only in some researches
some aspects of his life and his poetry are explored briefly, which we briefly describe
below:
- Burgel (1383), in the book �
Moulavi Jala al-Din Mohammad bin Mohammad�
,
describes Sultan Valad as one of the most famous biographer of the father; the son
who founded the Sama dervishes sect and followed the disposition and works of his
father. In this work, the aspects of Sultan's life are also presented.
- Shafei Kadkani (1387), in an article titled "The Prosodic Characteristics of
Sultan Valad Divan", believes that there is still no exact academic research on Sultan
Valad�
s spiritual heritage and mystical and poetical position. In this article, the
influence of Turkish language and the language of monastery on the prosodic Bahrs
of Sultan Valad poetry is studied.
- Mousavi and Hojat al-Eslami (1389), in the article �
Sultan Valad and his
caliphate after Mawlana�describe the position of Sultan Valad position in Maulavieh
mysticism. In this article, the influence of Sultan Valad on mysticism and the
introduction of his mystical position are studied.
In this research, which is done for investigating the external music of Sultan
Valad�
s lyrics and its relevance to the content, at first some samples of the poet's
poems are given in terms of frequency respectively, and the coordination level of
meter and content is investigated; then all the meter used by the poet are presented in
sequential tables in terms of frequency and statistical data. Referrals will also refer to
the number of the lyric and its page number.
Conclusion
The findings of the research indicate that Sultan Valad had used 26 meter in 9
different Bahr for versifying 826 lyrics, which Hazaj bahr with 325 lyrics and
34.39% has the highest frequency. Subsequently, Ramal bahr with 133 lyrics and
10.16% is ranked second, and Rajaz bahr with 130 lyrics and 73.15% is the third.
The low-applicable and unfamiliar meter used by the poet is only 3, with a frequency
of 9. Most of the meter used in Sultan Valad Divan are short, lively, joyous and
sinuous. The meter �
Mafaeil, Maqsur�,with the frequency of 150 lyrics, has the
highest frequency. Perhaps the reason for using this much is the proper environment
of the Sama circle as well as the inner emotion that forms the lyrics music before its
words.
Also, after extracting of meter and bahr and thinking about the poems�themes, the
coordination level between meter and content in Sultan Valad poetry was
investigated. It was found that he used the appropriate words, syllables, poetry
options, rhymes ant rhythms to fit and coordinate meter and content. With the
awareness and knowledge he had about poetry music and prosodic bahrs, Sultan
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Valad had chosen the bahr appropriate with the theme and subject in order to add to
the effect of his speech. Among the studied poems, only in a few lyrics, fewer than a
dozen, there is not much coordination between meter and content; meaning that the
meter of these poems is not selected in full proportion to the content, although they
can simply be neglected.
Keywords:Persian poetry, Sultan Valad, lyrics, meter, content.
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موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای سلطان ولد
محمدامیر مشهدی ∗ ،علی عابدکهخاژاله ∗∗ و لیال عبادی نژاد

∗∗∗

چکیده
ازجمله عناصر مؤثر در حسن تأثیر و زیبایی شعر ،زبان آهنگین و موسیقایی آن است .شاعران در اشععار وعود بعرای تلقعین و
تأثیر کالم ،بیش از هر عنصر شعری دیگر ،از موسیقی بهره میبرند .سلطان ولد نیز بعه دعدرم موسعیقی در تأثیررع اری شععر
وادف بوده و به آن توجه داشته است .از زوایای مهم و مناسب برای پژوهش در دیوان سلطان ولد ،وزن عروضعی و پیونعد آن
با محتواست .با مطالعة دیوان این شاعر ،میتوان دریافت که او از  10بحر هَزَج ،رَمَل ،رَجَز ،وفیف ،سعری ،،مضاعار ، ،مضنسَعر، ،
مضجتَثّ ،مضتَقارب ،مضتَدارک و درمجمو از  26وزن عروضی بهره ررفته که وود نشان از تنوّ وزنی در دیوان اوست .این شعاعر
در بیشتر وزنها ،درونمایههای متعارف و متناسب با آن وزن را بهکار ررفته و بعرای ایجعاد همعاهنگی میعان وزن و محتعوا ،از
واژهها ،هجاها ،دافیه و ردیفهای بلند و دارای ارزش موسیقایی بیشتری بهره برده و توانسته است پیوندی استوار میعان وزن و
محتوا ایجاد کند.
کلید واژهها :شعر فارسی ،سلطان ولد ،غزل ،وزن شعر ،محتوا.
مقدمه
نخستین شاعر صوفی که در شعر تعلیمی صوفیانه پس از مثنوی شعریف طبع ،آزمعایی کعرد ،بهالالعدین محمعد ،فرزنعد ارشعد مو نعا
جاللالدین بلخی است که در سال  623هجری دمری در رنده از شهرهای آسیای صغیر چشم به جهان رشود و در دونیعه و دمشع
تحصیل میکرد .وی صحبت مشایخ و ولفای پدر چعون برهعانالعدین محقع ترمع ی ،شعمس تبریعزی ،صعال العدین زرکعوب و
حسامالدین چلبی را درک کرد و در زمان حیام مو نا جز کسب مقامام روحانی ،به باور تعاریخ ،مسعند تعدریس نیعز داشعته اسعت،
سلطان ولد از ددمای مشایخ سلسلة مولویه است .بعد از پدر به حرمت حسامالدین چلبی والفت را نپ یرفت و پعس از حسعامالعدین
هم تا شیخ کریمالدین بکتمر ،از بزرران اصحاب مو نا ،زنده بود ،در وی به دیدۀ شیخی مینگریست .وی پس از حسامالعدین چلبعی
نزدیک به سیسال والفت طریقة مولویه را بهعهده داشت و بیشتر آداب مولویه در مراسم مربوط به سما و طرز لبعا

پوشعیدن بعه

او منسوب است .سلطان ولد آثاری به نظم و نثر دارد از آن جمله :دیوان دصاید ،غزلیام و مثنوی ولدنامه که در میان آثار منظعوم او از
همه مشهورتر است و در آن زندرانی جسمانی و روحانی پدر وویش را به نظم درآورده است (سپهسا ر.)123 :1325 ،
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بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
شعر ،موسیقی لفظ و کلمههاست؛ زیرا عالوه بر اینکه شاعر به معنا ددت دارد ،به لفظ ،یعنی طرز کاربرد واژران در کنعار هعم
نیز توجه دارد تا از این رهگ ر شعرش را ج ابتر و دلنشینتر سازد« .زبانها برحسب عنصری که مبنای وزن هر زبان اسعت،
با هم تفاوم پیدا میکنند» (ولک و وارن .)192 :1373 ،وزن شعر ،یکی از عناصر اساسی بسیار معؤثر در ویعالانگیعزی کعالم
است که سبب ردص کلمام در شعر میشود و سخن منظوم را در جایگاه وا تری نسبت به نثر دعرار معیدهعد .دروادع ،،وزن
ابزاری در اوتیار شاعر است تا زمینة موسیقایی شعر را متناسب بعا ماعمون و موضعو معدنظرش بررزینعد و بعر عواطعف و
احساسام مخاطبش تأثیر بیشتری بگ ارد« .یک اثر ادبی برای تأثیر و تلقعین ذام وعویش ،بعیش از هعر چیعز موسعیقی را بعه
ودمت میریرد ،ازآنجاکه موسیقی بیواسطهترین هنر برای رهیافت به درون آدمعی اسعت ،آثعار ادبعی را عمیع و زیبعا تلقعین
مینماید» (محبتی .)137 :1380 ،تناسب بین وزن و محتوا ،از مهم ترین مباحث مربوط به وزن شععر اسعت کعه دعدمت آن بعه
دوران ارسطو بازمی رردد .ارسطو در بررسی انوا شعر یونان باستان ،هریک از آنها را سازرار با وزنی واص دانسعته و معتقعد
است که «طبیعت و سرشت اثر ،وزن مناسب با آن را به شاعر القا میکند» (ارسطو .)29 :1337 ،همچنعین وواجعه نصعیرالدین

طوسی در فصل اول از مقا م نهم اسا

ا دتبا

رعایت تناسب بین ویال و وزن با موضعو شععر را از علعل اثربخشعی آن

دانسته است (نصیرالدین طوسی .)591 :1367 ،درواد ،یکی از مرزهای کامیابی شاعران برجسته ،همین هماهنگی میعان وزن و
محتوای اشعارشان است .شاعر در بهکارریری اوزان ،به موسیقی و تأثیر عاطفی آن توجه دارد؛ زیرا تعأثیر ععاطفی هعر وزن بعا
وزن دیگر متفاوم است .موسیقی در شعر انواعی دارد که هرکدام در ایجاد ساوتاری ج اب برای شعر مؤثر است و آهنع

و

تناسب ایجادشده در شعر تنها با وزن و دافیه ایجاد نمیشود؛ «موسیقی شعر در کنار تقسیمام چهاررانة ادیبان فارسی بعه سعه
دستة موسیقی بیرونی (جنبة عروضی شعر) ،موسیقی کناری (آهن

واص همخوانی میان کلمام پایعان مصعرا هعا «ردیعف و

دافیه») و موسیقی میانی (انوا توازنهای حاصل از ارتباطام لفظی و تناسبام معنوی) تقسیم میشعود» (فیعا

معنش:1384 ،

 .)163از اینجهت میتوان رفت «در یک نوشتة ادبی کلمام با نخهای متعددی از بدی ،لفظی و معنوی ،یعنی تناسعبام لفظعی
و ارتباطام معنایی به هم مربوطاند» (شمیسا.)89 :1381 ،
پژوهش حاضر به روش کتابخانهای و تحلیل محتوا ،همراه با دادههای آماری ،به بررسی موسیقی بیرونی غزلهعای سعلطان
ولد پرداوته و درصدد است به پاسخ این سؤا م برسد:
 -1از نظر آماری تعداد اوزان عروضی بهکاررفته در غزلهای شاعر ،چه بسامدی دارد؟
 -2آیا شاعر از اوزان کمکاربرد و نامأنو

استفاده کرده است؟

 -3میزان هماهنگی وزن و محتوا در غزلهای سلطان ولد چگونه است؟
استفادۀ سلطان ولد از اوزان روان و پرطنین ،استفاده از هجاهای دافیه متناسب با ضربآهن

کالم و استفاده از ردیفهعای

اسمی ،فعلی و حرفی ،موسیقی روشنواز شعر او را به همراه داشته است .تکرارها در موسیقیآفرینی شعر سعلطان ولعد نقعش
بسزایی دارد و ووشنوایی را با نظم وطی همراه میسازد.
پیشینة پژوهش
باید رفت باتوجهبه اهمیت و پایگاهی که سلطان ولد در شعر عرفانی دارد و به این دلیل کعه در سعایة دلعة رفیع ،مو نعا دعرار
ررفته ،آنرونه که باید منتقدان و پژوهشگران به پژوهش دربارۀ او توجهی نکردهاند .تنهعا در بروعی آثعار ،آنهعم بعه صعورم
اجمالی ،جنبههایی از زندری و شعر او کاوش شده است که در زیر به معرفی مختصر آنها میپردازیم:
 -بوررل ( )1383در کتاب مولوی ،جاللالدین محمد بن محمد ،سعلطان ولعد را از مشعهورترین زندرینامعهنویسعان پعدر
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میداند؛ فرزندی که پایهر ار فردة دراویش سما کننده و پیرو مشرب و آثعار پعدرش شعد .همچنعین در ایعن اثعر بعه معرفعی
جنبههای زندری سلطان ولد اشاره شده است.
 شفیعی کدکنی ( ،)1387در مقالهای با عنوان «ویژریهای عروضی دیوان سعلطان ولعد» ،معتقعد اسعت هنعوز تحقیقعامآکادمیک ددیقی دربارۀ میراث معنوی و جایگاه عرفانی و شعری وی شکل نگرفته است .در این مقاله تأثیر زبان ترکعی و زبعان
وانقاه بر بحور عروضی شعر سلطان ولد بررسی شده است.
 موسوی و حجتا سالمی ( )1389در مقالة «سلطان ولد و والفت او پس از مو نعا» بعه بیعان جایگعاه سعلطان ولعد درعرفان مولویه پرداوتهاند .در این مقاله به تأثیر سلطان ولد در عرفان و معرفی جایگاه عرفانی او نیز اشاره شده است.
در این پژوهش که به منظور بررسی رستردۀ موسیقی بیرونی غزلهای سلطان ولد و تناسب آن با محتوا انجام ررفته است،
نخست نمونههایی از اشعار شاعر به ترتیب بسامد آورده میشود و میزان هماهنگی وزن و محتوا در آن بررسی میشود ،سپس
کل اوزان استفادهشدۀ شاعر ،در جداول مربوطه بهترتیب بسامد و دادههای آماری ارائه میشود .ارجا نیعز بعه شعمارۀ غعزل و
شمارۀ صفحه بوده است.
جدول بحرهای عروضی غزلهای سلطان ولد به ترتیب میزان بسامد
ردیف

نام بحر

بسامد وزن

بسامد غزلها

درصد کل غزلها

1

هزج

6

325

39/34

2

رمل

5

133

16/10

3

رجز

3

130

15/73

4

منسرح

2

68

8/23

5

مضارع

2

56

6/77

6

خفیف

2

38

4/60

7

سریع

1

35

4/23

8

مجتث

1

30

3/63

9

متقارب

3

9

1/08

10

متدارک

1

2

0/24

جمع

10

26

826

99/96

 -1بحر هزج و کاربردِ وزنهای آن
اسا

این بحر بر تکرار مفاعیلن استوار است« .هزج در لغت به معنای سرود و ترانه است» (فاعیلت« .)51 :1378 ،چعون

نشیدام و اغانی عرب در این بحر است ،بدانجهت آن را هزج رفتهاند» (ماهیار .)128 :1382 ،در بروی مناب ،به معنعی تعرنم
نیز آمده است (ثابتزاده .)268 :1388 ،این بحر ،اولین بحر پرکاربرد سلطان ولد در سرودن دالب شعری غزل است؛ بهرونهای
که از مجمو  826غزل در دیوان این شاعر 325 ،غزل با بسامد  39/34درصد ،در رروه وزنی بحر هزج و  6وزن از متفرععام
آن سروده شده است.
الف) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (مفاعیالن) :هَزَج مُثَمَّن سالم (مُسَبَّغ)
وانلری این وزن را از وزنهای بلند ثقیل دانسته است (←ناتل وعانلری )188 :1327 ،و وحیعدیان کامیعار آن را از اوزان
آرام و دلنشین و مناسب مفاهیم عاشقانه میداند (وحیدیان کامیار.)73-74 :1374 ،
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ف اای حاکم بر جامعه و زمانة سلطان ولد که تحت تأثیر حملة مغول ،دورۀ غلبة غم و اندوه و رواج عرفان بوده است ،بعر
دنیای ذهنی شاعر نیز اثر ر اشته و مهمترین ماامین بهکارررفتهشده در ایعن وزن ،ماعامین اندوهگنانعه ،عاشعقانه و عرفعانی
است .سلطان ولد  39غزل از غزلهای وود را ( 4/72درصد از کل غزلهایش) را در این وزن و مفاهیمی چون ،غعم و انعدوه
فراق ،شکوه و شکایت از یار ،نکوهش بیوبران از عش  ،آرزوی وصال و ماامین عارفانه سروده است .وی با هنرمندی تمعام
آنراه که از غم و حسرم سخن میروید با انتخاب دوافی مناسب و ردیفهعای بلنعد ،پایعداری غعم وصعال را در دل عاشع
سالک به زیبایی بیان میکند .در غزل زیر ،شاعر با انتخاب ردیف طو نی «زهی سودا ،زهی سودا» کعه نیمعی از هجاهعای هعر
مصرا را به وود اوتصاص داده است ،فاای غم و اندوه را بهووبی ترسیم میکنعد و بعا ایجعاد درنع
ضربآهن

در ارکعان هجعایی از

کالم میکاهد.
شدم دیوانعه یکبعاره ،زهعی سعودا ،زهعی سعودا

زوانععه رشععتم آواره ،زهععی سععودا ،زهععی سععودا

چو مهر آن ماه تابان شد ،تنم چعون چعرگ رعردان شعد

دلم ریزان چو اسعتاره ،زهعی سعودا ،زهعی سعودا
(سلطان ولد :1338 ،غ )36/62

انتخاب دافیة مناسب با فاای شعر ،از دیگر ویژریهای تأثیرر ار در شعر سلطان ولد است .دافیة این شععر بعه «ار» وعتم
میشود و تداعیکنندۀ صدای حزنآلود و غمانگیز شاعر است که همآوا با وواننده اندوه را همراهی میکند.
ب) مفاعیلن مفاعیلن فعولن (مفاعیل) :هَزَج مُسَدَّس محذوف (مقصور)
وحیدیان کامیار این وزن را مناسب مفاهیم عاشقانه و آرامبخش میداند (وحیدیان کامیعار .)74 :1374 ،ایعن وزن بعا 150
غزل و  18/15درصد کاربرد ،پرکاربردترین وزن غزل سلطان ولد است .بروی آن را بیشتر مناسب داستانهای عاشعقانه (ماننعد
وسرو و شیرین نظامی و  )...میدانند .نسبت هجاهای کوتاه به بلند آن 4 ،در برابر  7است؛ اما شعاعر بعا انتخعاب ردیعفهعای
نسبتاً بلند بر موسیقی و روشنوازی شعر میافزاید و موسعیقی ناشعی از وزن کوتعاه را جبعران معیکنعد .ماعمون ایعن اشععار
به طورکلّی همان ماامین مشهور سلطان ولد یعنی شکوه و شکایت از یار ،وصف معشوق ،توجه دادن آدمی به زهد و معرفعت
و شوق و آرزوی وصال است .در غزل  198که برای نمونه ذکر میشود ،انتخاب ردیفهای فعلی بهصورم متااد -که شعاعر
از آن برای تأکید کالم و سخن وود بهره ررفته است -زمانی که با آوردن هجای بلند در جایگاه دافیه و نغمهآرایی در مصعوم
«ا» همراه میشود ،موسیقی آرام و دلنشینی ول میکند که رویای آرامش حاکم بر رو و روان شاعر است و شاعر از رهگع ر
آن توانسته ،تناسبی استوار میان وزن و محتوا بردرار سازد.
بععععه حسععععنت در جهععععان باشععععد؟ نباشععععد

بععععه لطفععععت در جنععععان باشععععد؟ نباشععععد

چنعععان دامعععت کعععه چعععون سعععرو روان اسعععت

درون بوسععععععععتان باشععععععععد؟ نباشععععععععد
(سلطان ولد :1338 ،غ)111/198

پ) مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن (مفاعیل) :هَزَج مُثَمَّن اَخرَب مکفوف محذوف (مقصور)

این وزن ،از اوزان پرکاربرد است ،بهطوری که آن را هفتمین وزن پرکاربرد شععر فارسعی معیداننعد (←وحیعدیان کامیعار،
 .)44 :1374سلطان ولد به این وزن رغبت چندانی نشان نداده و تنها  9غزل ( 1/08درصد از کل اشعار شاعر را) در ایعن وزن
سروده است .راهی مفاهیمی که جنبة غم و اندوه و پند و اندرز دارد ،بر این وزن سروده شده اسعت؛ همچنعین در غعزلهعای
شمارۀ  244و  ،759شاعر مفاهیمی چون شکوه و شکایت از یار و غم فراق را مطر کرده است.
آن معععاه کعععه در حسعععن ورا نیسعععت نظیعععری

کرده سعت کشعانم بعه سعوی وعود چعو اسعیری

زابععععروی کمععععان و مععععژۀ نععععاوک چشععععمان

مععیکععرد شععکار و سععوی مععن آمععد تیععری
(سلطان ولد :1338 ،غ)428 /759

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای سلطان ولد 89 /

ضرورمهای وزنی که در کلمة «سوی» مصرا های دوم وجود دارد ،در حالت عادی وواندن ،شعر را مختل معیکنعد ،ولعی
چون در مجالس ردص و سما ووانده میشده ،ریتم و آهن ِ وزن مناسب است .همچنین آمدن واژههای اسعیر ،شعکار ،تیعر،
کشتن ،سووتن ،درد ،افسو  ،غم و  ...تداعیکنندۀ فاای حزن و اندوه است.
ت) مفعولُ مفاعیلن //مفعولُ مفاعیلن :هَزَجِ مُثَمَّن اَخرَب
این وزن ،جزل اوزان دوری است« .اوزان دوری ووشآهن ترین اوزان شعری هستند و نیز دسمت اعظم زایعایی ععرو
فارسی برعهدۀ اوزان دوری است» (شمیسا .)62 :1381 ،هرچند تعداد هجاهای کوتاه این وزن نسبت به هجاهای بلنعد آن کعم
است ،وزنی هیجانی است و هم در جایگاه شادی و طرب و هم اندوه و عتاب بهکار ررفته میشود .سعلطان ولعد  61غعزل در
این وزن سروده که این میزان 7/38 ،درصد کل غزلهای شاعر را تشکیل میدهد .مامون این اشععار ،پنعد و انعدرز ،عشع و
آرزوی وصال ،توجه به زهد و معرفت و مفاهیم شاد و طربانگیز است.
هین وعار حسعد را زود ،از رلعبن جعان بعرکن

تععا تععازه شععود باغععت ،ونععدان شععودم رلشععن

ایععن وععار ارععر وُردسععت ،وُععردش منگععر زیععرا

بسعععیار بضع عوَد یعععک معععو ،انعععدر نظعععر روشعععن
(سلطان ولد :1338 ،غ )305/554

شاعر در این غزل ،کمتر از مصومهای سنگین "  Oو "Uاستفاده کرده و بهجای آن از مصومهای  eو  iبهره برده است.
این امر در کنار کاربرد رستردۀ واجآرایی ،موسیقی روشنواز شعر را در پی داشته و در انتقال معنا مؤثر افتاده است.
ث) مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن (مفاعیل) :هَزَج مُثَمَّن مکفوف محذوف (مقصور)
از اوزان کمکاربرد در غزلیام سلطان ولد است که شاعر تنهعا  8غعزل در ایعن وزن سعروده و ایعن میعزان 0/96 ،درصعد
غزلهای او را تشکیل میدهد .این وزن که نسبت هجاهای کوتاه به بلند آن 7 ،در برابر  8اسعت ،از اوزان نسعبتاً شعاد اسعت و
شاعر برای سرودن مفاهیم طربانگیز از آن بهره برده است.
زهععی دلبععر زیباسععت کععه ماراسععت وععدایا

زهعععی رلعععرگ رعنعععای کعععه ماراسعععت وعععدایا

چععو طععوطی سععت دل ،مععا لبععت کععان ،شععکرها

زهععی مععرغ ،شععکر وععای کععه ماراسععت وععدایا
(سلطان ولد :1338 ،غ )46 /79

کاربرد مصوم بلند در جایگاه حرف روی و استفاده از ردیفهای طو نی که نزدیک به نیمی از هجاهعای هعر مصعرا را
تشکیل میدهد ،تأثیر سخن شاعر را دوچندان کرده است .این ویژری زمعانی کعه بعا تکعرار آراهانعة واژۀ «زهعی» در سرتاسعر
مصرا های دوم غزل همراه میشود ،بر وواننده اثر میر ارد .همچنین ودتی شعاعر ،مصعرا دوم را بعا هجعای کوتعاه و لفعظ
«زهی» آغاز میکند ،با دو رویکرد موسیقی شعر را مااعف میسازد ،نخست موسیقی تند هجای کوتاه ،دیگر طربناکی صعوم
«زهی» و این هردو به مخاطب شور و شعف را نوید میدهد.
ج) مفعولُ مفاعلن فعولن (مفاعیل) :هَزَج مُسَدَّس اَخرَب مقبوض محذوف
از میان غزلهای شاعر 58 ،غزل با بسامد  7/02درصد ،در این وزن سروده شده که مامون این غزلها ،توجعه بعه زهعد و
عرفان ،ستایش معشوق و ماامین شاد و طربانگیز است .شاعر واژههایی را برای بیان مقصود بهکار میریعرد کعه در تناسعب
کامل با وزن درار دارد؛ همچنانکه در غزل شمارۀ  791که در وصف پیر و مراد شاعر سروده شده ،بسامد بعا ی صعامت «ش»
در ابیام آغازین ،در واژه های هوش ،شراب ،شیخ و شاب و  ...در تناسب با وزن تند مفعولُ مفاعلن فعولن فاایی شاد ایجعاد
کرده ،زیرا لقای یار موجب دستافشانی و پایکوبی عاش است .ضمن اینکه انتخاب آراهانة واژههای دافیه با حروف مشترک
«اب» به همراه ردیف حرفی ،موسیقی شعر را به نهایت زیبایی رسانده و امید و حیامبخشی «آب» را نیز به ذهن مخاطب القعا

 / 90فنون ادبی ،سال یازدهم ،شماره ( ،2پیاپی  )27تابستان 1398

میکند .همچنین استفادۀ رسترده از مصوّمهای زیر به همراه تاادهای واژرانی در سرتاسر این غزل ،موسیقی روشنعواز وزن
را دوچندان جلوهرر ساوته است.
تععع عو آفععع عتِ هعععععوش چعععععون شعععععرابی

تعععععو عقعععععلربعععععای شعععععیخ و شعععععابی

تععععععو رُرسععععععنه را چععععععو آش و نععععععانی

تعععععو تشعععععنة عشععععع را چعععععو آبعععععی
(همان ،غ )442/791

 -2بحر رَمَل و کاربرد وزن های آن
اسا

این بحر بر تکرار رکن «فاعالتن» استوار است که بر اسا

تعداد رکن ،مرب ،،مسدّ

و مثمن ایجاد میشعود .بحعر

رمل رنجایش آن را دارد که عواطف و احساسام رونارون را در وود جای دهد .این رنجعایش بعه دلیعل یرفیتعی اسعت کعه
اوتیارام شاعری درون آن ،در اوتیار سراینده میر ارد؛ برای مثال استفاده از «تسکین» ،آمدن «فاعالتن» بهجای «فعالتعن» ،در
رکن اول و نیز درارررفتن زحاف اصلم و اصلم مسبغ در آور مصرا  ،به شاعر این امکان را میدهد که در این بحعر فاعاهای
متفاوتی را تداعی کند .از مجمو  826غزل دیوان سلطان ولد 133 ،غزل در بحر رمل سروده شده است که این میعزان16/10 ،
درصد از کل غزلهای او را تشکیل میدهد .سلطان ولد در  5وزن از بحر رمل شعر سروده و در این میعان ،بحعر رمعل معثمن
مح وف با  39غزل بیشترین بسامد و رمل مسد

مخبون مح وف با  4غزل کمترین میزان بسامد را داراسعت .ایعن بحعر بعه

همراه بحر رجز ،دومین بحر پرکاربرد شاعر است.
الف) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (فاعالن) :رَمَل مُثَمَّن محذوف (مقصور)
این وزن ،چهارمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است (وحیعدیان کامیعار .)43 :1374 ،در ایعن وزن ،سعلطان ولعد  39غعزل
سروده است که  4/72درصد غزلهای او را تشکیل میدهد .این وزن بعهدلیعل دراررعرفتن چنعد رکعن عروضعی «فعاعالتن» و
هجاهای بلند بهطور پیاپی و مداوم ،آهنگی سنگین و اندوهبار دارد و وعانلری آن را «در طبقعة اوزان متوسعث ثقیعل دعرار داده
است» (ناتل وانلری .)155 :1327 ،ودتی بحر رمل در ارکان آغازین بدون زحاف و بهصورم فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
یا فاعالن بهکار میرود ،نوعی درن

عاطفی به چشم میآید؛ رویی وطیبی بر فراز منبر به وطبهووانی و وعظ مشعغول اسعت.

هجای بلند اول ارکان عروضی این درن

را مااعف میسازد .در این وزن نیز پیوند موسیقی بیرونی با ماامینی چون ،پنعد و

اندرز ،توجه دادن آدمی به پارسایی ،وصف معشوق و شکوه از روزرار با لحنی آرام و افتان در طنعین هجاهعا و مصعومهعای
بلند ،تأثیری نیک در وواننده ر اشته است.
مععن چععه مععرغم کععه نععدارم در دو عععالم آشععیان

جععای مععن پیععدا نشععد انععدر مکععان و مکععان

هععر دلععی دارد نشععانی از مقععام و جععای وععویش

رععر بضععدی مععا را مقععامی هععم بضععدی مععا را نشععان
(سلطان ولد :1338 ،غ)314 /572

حالوهوای سوگ و اندوه بر فاای این شعر چیره است .آهن

سنگین و آرام ،حالعت سعورواری و مرثیعه را برجسعتهتعر

میکند .بحر رمل دابلیت آن را دارد که بهصورم آرام یا با شتاب ووانده شعود و همعین دابلیعت وزن ،سعازراری بعا ماعامین
متنو را تامین میکند .سلطان ولد شاعری تواناست ،مفاهیم متااد را آنرونه در دعالبی یکسعان معیرنجانعد کعه معیتوانعد
متناسب با وض ،روحی وود ،مخاطب را شاد یا غمگین کند و تأثیری عمی بر جان و دل او بگ ارد.
دعععوم رنعععدانیم جعععام معععی بگعععردان سعععادیا

زان کععه مععا را غیععر بععاده نیسععت درمععان سععادیا

وردعععة جعععان را رعععروکن بعععادۀ جانعععان بیعععار

تععععا شععععود دشععععوارهای راه آسععععان سععععادیا
(همان ،غ )28/50

حس وحال حاکم بر فاای این شعر ،حالت شورونشاط ،پایکوبی ،شادی و بهجت درونی است .انتخاب واژههعایی چعون،
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جام ،سادی ،باده ،درمان ،ورده و جانان از همان بیت آغازین ،حالوهوای سما صوفیانه را به ذهن متبادر میسعازد .معیتعوان
رفت این واصیت اوزان سنگین است که چون در ودمت مفاهیم صوفیانه و عرفانی درآید ،وجد و نشعاطی دیگعر معییابعد و
این امکان را به شاعر میدهد تا فااهای متفاوتی از حزن و اندوه یا شور و شعف را تداعی سازد.
ب) فاعالتن فاعالتن فاعلن (فاعالن) :رَمَل مُسَدَّس محذوف (مقصور)
بروی پژوهشگران براسا

سنت مثنویسرایی ،آن را مناسب شعر عرفانی دانستهانعد (وحیعدیان کامیعار .)75 :1374 ،ایعن

وزن مناسب ماامین حکیمانه و عارفانه و پندواندرز است؛ هعمچنعانکعه شعاهکارهای ادب عرفعانی ماننعد مثنعوی معنعوی و
منط الطیر عطار ،در این وزن سروده شده است .بسامد این وزن در دیوان سعلطان ولعد ،بعه  38بعار معیرسعد و  4/60درصعد
غزلهای او را تشکیل میدهد .مامون تمامی این غزلها ،وصف جمال معشوق ،آرزوی وصال و ماامین عارفانه است.
بعععععاز شعععععد در عاشعععععقی بعععععابی درعععععر

دیععععد پیعع عل ،هنعع عدِ جععععان وععععوابی درععععر

از زمعععععین و آسعععععمان بگعععع ر تعععععو چعععععون

تافععععت زان وورشععععیدِ مععععا تععععابی درععععر
(سلطان ولد :1338 ،غ )178/320

هجای بلند پایان کلمة دافیه ،کمک شایانی به آرامش حکمفرما بر فاای غزل کرده است .از دیگرسو ،ردیف نیز که از یک
هجای کوتاه و یک هجای بلند تشکیل شده ،این ثبام و آرامش را دوچندان کرده و در تناسب با سایر واژهها ،پیوند و تناسعبی
کامل بین وزن و محتوای این غزل بردرار ساوته است.
پ) فعالتن فعالتن فعالتن فَعِلُن (فَعِالن ،فعلن،فعالن) :رَمَل مُثَمََّنِ مخبون محذوف (مقصور ،اَصلَم ،اَصلَم مُسَبَّغ)
وحیدیان کامیار این وزن را مناسب ماامین غمگنانه میداند ( .)72 :1374اما مضسَلّم است که روحیام و دنیعای ذهنعی هعر

شاعر ،ارتباطی مستقیم با مفاهیم بهکاررفته در تمام بحرها و اوزان شعر فارسی دارد؛ همچنانکه همعین وزن در دیعوان فروعی
سیستانی ،برای سرودن ماامینی شاد چون تهنیت عید فطر و جشن سده بهکار رفته است .اما زمعانیکعه ایعن وزن بعه وعدمت
ماامین عارفانه درمیآید ،بیشتر ،حالوهوای غمواندوه بر فاای شعر حاکم میشود .سلطان ولعد بعرای سعرودن  29غعزل بعا
بسامد  3/51درصد ،از این وزن استفاده کرده است.
کُشععتة هجععر مععنم وصععل بععه مععن اولععیتععر

بععی دل و جععان و تععنم وصععل بععه مععن اولععیتععر

ررچه جورم بَر ،من همچو شکر شعیرین اسعت

لیک از چعون تعو صعنم وصعل بعه معن اولعیتعر
(سلطان ولد ،1338 ،غ )177 :319

شعر ،حس آرام ،مالیم و لطیفی دارد ،همچون حالت کسی که سر فراروش معشوق میر ارد و از درد دل وعویش و غعم
فراق سخن میروید .در این غزل ،تناسبهای واژرانی با ردیفهای بلند همراه شده ،موسیقی شعر را به اوج رسانده است.
ت) فَعِالتُ فاعالتن //فَعِالتُ فاعالتن :رَمَل مُثَمَّن مَشکُول
از اوزان ووش آهن

و ریتمیک بحر رمل است .این وزن ،در غزلهای سلطان ولد ،بیشتر بعرای بیعان ماعامین عارفانعه و

رازونیاز با معشوق ازلی بهکار میرود .آوردن دو هجای کوتاه پیاپی در رکن آغازین ،بر ضعربآهنع

کعالم افعزوده و برابعری

تعداد هجاهای بلند و کوتاه ،موسیقی تند را تثبیت کرده است .سلطان ولد برای سرودن  23غزل با بسامد  2/78درصد ،از ایعن
وزن استفاده کرده است.
بععه کمعععال بعععود عشععقم زازل کعععه آفریعععدی

نه زمین بضد و نه رردون کعه دععای معن شعنیدی

نععه وععوری بضععد و نععه مععاهی نععه سععری بضععد و کالهععی

کععه مععرا بععرای عشععقت ز رُزیععدران رُزیععدی
(همان ،غ )430/764
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شاعر ،هر مصرا را به دو پارۀ آوایی متوازن بخش کرده ،نخست پارهها را با کشش و پایان آنها را با کعوبش همعراه کعرده
است .در پایان مصاری ،نیز با آوردن هجای بلند ،موسیقی را مالیم ساوته تا فاا را برای ضربآهن

تند ناشی از موسیقی دو

هجای کوتاه در آغاز مصرا بعدی فراهم آورد و فرازوفرودهای آوایی را متناسب سازد .همین ویژری سعبب شعده اسعت کعه
شعر بار موسیقایی غنی و سرشاری داشته باشد.
ث) فعالتن فعالتن فَعِلُنُ (فَعِالن ،فعلن ،فعالن) :رَمَل مُسَدَّس مخبون محذوف (مقصور ،اَصلَم ،اَصلَم مُسَبَّغ)
کمکاربردترین وزن بحر رمل در دیوان سلطان ولد است که تنها با  4غزل 0/48 ،اشعار شاعر را تشکیل میدهعد .ماعمون
این غزل ها ،شکایت از یار و بیان حسرم و درماندری اسعت .در غعزل  ،445شعاعر بعا انتخعاب ردیعف «چعه کعنم؟» نهایعت
درماندری وود را بیان میکند و وواننده را در این حسرم و اندوه عارفانه ،با وود همراه میسازد .همچنین واژههعای عاشع ،
مفتون ،واله ،مجنون ،آتش ،سووتن و ردیف چه کنم؟ هنگامی که در وزن رمل مسد

مخبون مح وف درار میریعرد ،حالعت

سوگ و اندوه را برجستهتر میسازد.
چعععون شعععدم عاشعع و مفتعععون چعععه کعععنم؟

چعععون شعععدم والعععه و مجنعععون چعععه کعععنم؟

آتشععععم کععععم بضععععد و مععععیسععععووت دلععععم

آتشعععم چعععون کعععه شعععد افعععزون چعععه کعععنم؟
(همان ،غ )248/445

 -3بحر رَجَز و کاربرد وزنهای آن
اسا

این بحر بر تکرار مستفعلن استوار است « .رجز در لغت ،شععری اسعت کعه هنگعام جنع  ،بعرای مفعاوره وواننعد»

(فایلت .)45 :1378 ،بروی دیگر معتقدند چون اشعار مفاورهای «به سرعت از دهان بیرون میآید ،بدین جهعت ایعن بحعر را
رجز رفتهاند» (ماهیار .)128 :1382 ،سلطان ولد در  5وزن این بحر شعر سروده و در این میان ،رجز مثمن مطوی با  76غعزل،
بیشترین بسامد و رجز مضرَبّ ،،مضرَفَّل با یک غزل ،کمترین میزان بسامد را داراست .بحر رجز با بسامد  133بعار و  16/10درصعد،
به همراه بحر رمل ،دومین بحر پرکاربرد شاعر است.
الف) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن :رَجَز مُثَمَّن سالم
سلطان ولد در این وزن  34غزل سروده است که  4/11درصد غزلهای او را تشکیل میدهد .ایعن وزن چعون در وعدمت
مفاهیم صوفیانه درمیآید ،آهنگی شاد مییابد و شوق و ذوق ردص و سما صوفیانه را در دل مخاطب برمیانگیزد .برای مثال،
در غزل  180تکرارهای واژرانی و بسامد با ی صامت « » ،همچنین استفاده از واژههای مناسب فاا مثل سادی ،دعد  ،ورد،
یاسمین ،باغ ،رلشن ،مست و حور ،در کنار هجای بلند دافیه و ردیف طو نی «چون با دد مست آمدهست» ،موسیقی شععر را
به نهایت زیبایی رسانده ،تناسبی استوار میان وزن و محتوا بردرار ساوته است.
امروز سادی را ببعین ،چعون بعا دعد مسعت آمعدهسعت

در باغ و ورد و یاسمین ،چون با دعد مسعت آمعده سعت

یلمت از او روشن شعده ،هعم وعار غعم رلشعن شعده

حیران شده حوران عین ،چون با دعد مسعت آمعده سعت
(سلطان ولد :1338 ،غ )100/180

این وزن دابلیت آن را دارد که بهصورم آرام یا با شتاب ووانده شود و همعین دابلیعت ،سعازراری بعا ماعامین متنعو را
تامین میکند.
ب) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن :رجز مُثَمَّن مَطوِیّ
پرکاربردترین وزن بحر رجز در دیوان سلطان ولد است که با بسامد  76غزل 9/20 ،درصعد کعل غعزلهعای او را تشعکیل
میدهد .مامون غالب این غزلها ،ماامین شاد و طربانگیز است که بسیار متناسب با مجالس ،ردص و سما  ،صوفیان اسعت.
در میان اشعار سرودهشده در این وزن ،تنها غزل شمارۀ  ،12در نکوهش دنیاپرستان و پندواندرز سروده شده است .باتوجعه بعه
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اینکه این وزن عروضی ،تند و ضربی و متناسب با ماامین شعاد اسعت ،اسعتفاده از آن بعرای بیعان پندوانعدرز و نکعوهش ،از
ناهماهنگی عمی وزن و محتوا حکایت دارد .بنابراین به نظر میرسد در این غزل ،تناسب استواری میان وزن و محتعوا بردعرار
نشده است.
راه تعععرا راه تعععرا بسعععت غعععر

هعععای هعععوا

ای دل ،فرونععده ب،ععدان ،ونعع ِ تععو دَردسععت ب،ععران

درر ر از آز و غعر

همچعو همعا پعر بعه هعوا

وود چه بوَد کون و مکان ،در رع ر از ععرش و وعال
(همان ،غ )6-7 /12

پ) مفتعلن مفاعلن //مفتعلن مفاعلن :رجز مثمَّن مَطوِیَِّ مخبون
سلطان ولد  20غزل در این وزن سروده است که  2/42درصد اشعار او را تشکیل میدهد .مامون ایعن اشععار باتوجعهبعه
وزن دوری آن ،ماامین واص مجالس سما است .تنها در غزل شمارۀ  ،314نظر به اینکه حالت رسمی و وشک و مسعتقیم
پندرویی و اندرز بر فاای شعر چیره شده است ،بهنظر میرسد پیوند و تناسب استواری میان وزن و محتوا بردرار نشده است.
ای پسععر ،نکععودرون ،از سععر ،جنعع

دررعع ر

رفععت وععدا کععه صععلح بععه ،در صضععحضفِ محمّععدی

صلح زجن

ب،ه بوَد جنع

مکعن بعه کعس درعر

پند ودا شنو زجان ،روش کن از معن ایعن وبعر
(همان ،غ )174 /314

 -4بحر منسرح و کاربرد وزن های آن
م و از بحرهعای
«از بحرهای عروضی اسعت کعه در شععر فارسع ی و عربعی مشعترک اسعت .اصعل آن مسعتفعلن مفععو ض
مختلفا رکان است» (میرصاددی .)298 :1388 ،شکل سالم این بحر در شعر فارسی کاربردی ندارد و تنها دو شعاوه از فعرو
آن در دیوان سلطان ولد یافت میشود .شاعر در این بحر  68غزل سروده که با بسامد  8/23درصعد ،چهعارمین بحعر پرکعاربرد
غزلیام اوست.
الف) مفتعلن فاعلن (فاعالن) مفتعلن فاعلن (فاعالن) :مُنسَرِح مُثَمَّن مَطوِیّ مکشوف (موقوف)
از اوزان بحث برانگیز در حوزۀ تناسب موسیقی و محتواست که بروی پژوهندران عرو

آن را موجب شور و نشاط و از

اوزان شاد میدانند (وحیدیان کامیار 74 :1374 ،و برزرر وعالقی و نعوروززاده چگینعی .)11 :1390 ،ایعن وزن ،از اوزان دوری
است که نسبت هجاهای کوتاه به بلند آن 6 ،در برابر  8است و چون در ودمت تصوف و مجالس سما درمیآید ،بعرای بیعان
مفاهیم تعلیمی ،توجه دادن آدمی به زهد و پارسایی و دعوم به ردص و سما صوفیانه بهکار میرود .سلطان ولد در ایعن وزن
 64غزل سروده که  7/74درصد غزلهای اوست.
چرگ زنعان در سعما  ،ردعص کعن ای وعوش پسعر

از کععف مععن بععاده را ،ریععر بععه دسععت و بخععور

مجلسعععیان دسعععتدسعععت ،کآمعععد آن یعععار مسعععت

بععا لععب همچععون شععکر ،بععا رگ همچععون دمععر
(سلطان ولد :1338 ،غ )160/291

حس وحال حاکم بر فاای این غزل ،حالت شورونشاط و پایکوبی است .در این غزل ،شعاعر هعر مصعرا را بعه دو پعارۀ
آوایی متوازن بخش کرده ،ترتیب ونظم درارررفتن هجاهای کوتاه و بلند به همراه آهن

افتانوویزان موجود در بیت ،موسعیقی

شاد و بینظیری ول کرده اس ت .واژران بررزیدۀ شاعر نیز ،این طرب و شعور و وجعد را چنعدین برابعر بعه مخاطعب منتقعل
میسازد .تکرار «دستدست» ناوودآراه ،مخاطب را به ووانش شعر با ریتم تند و ضربی فرامیوواند .تکرارهعا در ایعن غعزل،
رویی تمامی اصوام را به ردص و حرکت درآورده است و با دعوم اهل مجلس به دستافشعانی ،شععر ریعتم پرطنینعی پیعدا
میکند که ررانجانان را نیز به ردص و شادمانی فرا میوواند .درمجمو  ،اوج و فرود در این غزل حاصل تکرار معداوم الفعا
است که ترنم رو شیدای شاعر را به روش جان وواننده میرساند.
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ب) مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فع (فاع) :مُنسَرِح مُثَمَّن مَطوِیّ مَنحُور (مَجدُوع)
این بحر عروضی ،ازجمله بحور ،جویباری و پرودار است .سعلطان ولعد در ایعن وزن تنهعا  4غعزل سعروده کعه  0/48کعل
غزلهای او را شامل میشود .این وزن چون برای ماامین شکوهآمیز و پند و نکوهش بهکار میرود ،در دالب سنگینی لحعن و
همنشینی با کلمام سنگین ،صالبت و استواری واصی به شعر میبخشد.
یععععار مععععرا شععععد جفاشعععععار روا نیسععععت

سععععاوت ز جععععوروبال دثععععار روا نیسععععت

عاشعععع وععععود را نععععواوتی ز سععععر لطععععف

مععععی کنععععد او عنععععف آشععععکار روا نیسععععت
(همان ،غ )92/169

در شعر سلطان ولد ،وزنهای پرطنین القارر حالت بسث و رشایش روحی شاعر است و وزنهای مالیم ،ماللعت و دعب
حال او را بیان می دارد .آنجا که شعر بازتاب درد شاعر است با عاطفة او پیونعد چنعدانی نعدارد .وزن ایعن غعزل نیعز وعالی از
حرکت و شور و هیجان نیست ،اما حرارم و شور وود را تا حدودی از دست داده و فاای شعر را سرد و شکوهآمیز سعاوته
است .با این حال ،شاعر توانسته است با استفاده از هجاهای بلند و افتان ،بر رسترۀ دامنة موسیقایی مصرا ها بیفزاید و تعأثیری
نیک بر ذهن مخاطب بر جای بگ ارد.
 -5بحر مضارع و کاربرد وزنهای آن
اسا

این بحر مفاعیلن فاعالتن مفاعیلن فاعالتن است که بهصورم سالم در شعر فارسی بهکار برده نشده ،اما زحافعام آن را

شاعران فارسیزبان بهکار بردهاند« .ماار به معنای مشابه است» (فایلت .)65 :1378 ،این بحر با بسعامد  56غعزل و دربررعرفتن
 6/77درصد از همة غزلها ،پنجمین بحر پرکاربرد شاعر است .سلطان ولد در این بحر ،بر دو وزن طب،آزمایی کرده است.
الف) مفعولُ فاعالتن //مفعولُ فاعالتن :مُضارع مُثَمَُّن اَخرَب
این وزن از اوزان پرتحرک و مضهَیّ،ج است و میتواند در و در جایگاه شادی بعهکعار رود .سعلطان ولعد از ایعن وزن  44بعار
استفاده کرده است که معادل  5/32درصد غزلهای اوست.
امععروز روز عیدسععت زیععرا کععه دلبععر آمععد

ادبععال بععر مزیدسععت کععان یععار بععر در آمععد

چععون شععه بععه تخععت مععاییم ،بععا تععاج و تخععت مععاییم

بر بعام بخعت معاییم ،چعون دوسعت بعر در آمعد
(همان)143 :260 ،

این غزل با آهن

پرشور ناشی از وزن ،شاعر را به دست افشعانی و پعایکوبی کشعانده و هیجعان او را همعراه بعا غعزل از

سینه اش بیرون داده است .درواد ،موسیقی بیرونی و محتوا ،در شعر سلطان ولد عناصر و اجزای یک اثر هنری هستند در یعک
کلیت عمل میکنند و نمیتوان پیوند و ارتباط آنها را نادیده ررفت.
ب) مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن (فاعالن) :مُضارِع مُثَمَّن اَخرَبِ مَکفُوف مَحذُوف (مقصور)
این وزن را وانلری در دایرۀ اوزان متوسث ثقیل درارداده است (←ناتعل وعانلری )154 :1327 ،و وحیعدیان کامیعار آن را
مناسب مفاهیمی چون مرثیه ،رله و هجران میداند (←وحیدیان کامیار .)73 :1374 ،ایعن وزن از وزنهعای ممتعد ،رسعترده و
پرطنین عرو

فارسی است که با بسامد  12غزل 1/45 ،درصد غزلهای سلطان ولد را به وود اوتصاص داده است.

آمعععد رعععه سعععفر هِلِعععه یعععاران معععا ودا

وعععواهم شعععدن ز ععععالم صعععورم جعععدا ودا

ایععن تععن چععو نععه بععود و ازو مععرغ جععان کنععون

پعععرواز معععیکنعععد کعععه پعععرد بعععر هعععوا ودا
(سلطان ولد :1338 ،غ )204/370

هیچ وزنی به زیبایی وزن جویباری و آرام نمیتوانست غم و اندوه شاعر را اینرونه معنعکس کنعد .کلمعام دافیعة روان و
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تکرار مصوم «ا» به همراه ردیف «ودا » دست به دست هم دادهاند تا غزلی بینظیر شکل ریرد .اما در غعزلهعای  177و 179
بهنظر میرسد که وزن در تناسب کامل با محتوا انتخاب نشده است؛ اررچه شاید بتوان به تسامح از آنها چشم پوشید.
آمعععد بهعععار و داد زمعععین را ز نعععو حیعععام

دُععوم ررفععت بععاغ و چمععن رَسععت از ممععام

بععی روی وععوب او چمععن و بععاغ وشععک بععود

واکنععون ز وصععلتش همععه را بععر شععد و حیععام
(همان ،غ )99 :179

ماجرا این است که بهار از راه رسیده و شادی و نشاط را نیز با وود آورده است؛ آمدن بهعار و کعوفتن آن بعه در ،نویعدی
شادیبخش است .مامون شعر شاد است ،اما وزن آن با این مامون هماهنگی زم را ندارد و شاعر میتوانست وزنی شعاد و
طرب انگیز را بررزیند.
 -6بحر خفیف و کاربرد وزن های آن
« از بحرهای عروضی مشعترک در شععر فارسعی و عربعی اسعت .اصعل آن از فعاعالتن مسعتفعلن فعاعالتن و از بحرهعای
مختلفا رکان است» (میرصاددی .)121 :1388 ،در ادوار مختلف شعر فارسی ،بعرای سعرودن ماعامین مختلفعی از ایعن بحعر

استفاده شده ،چنانکه سنایی منظومة حدیقه را که سرشار از پند و حکمت است ،در این بحر سروده و نظعامی منظومعة هفعت
پیکر را که اثری بزمی -غنایی است .سلطان ولد 38 ،غزل در این بحر سروده که  4/60درصد غزلهای او را تشکیل میدهد.
الف) فعالتن مفاعلن فَعلُن (فَعِالن ،فعلن ،فعالن) :خفیف مُسَدََّس مَخبُون محذوف (مقصور ،اَصلَم ،اَصلَم مُسَبَّغ)
«براسا

آمار الول ساتن ،این وزن با  1789مورد استفاده ،پنجمین وزن پرکاربرد شعر فارسی محسوب میشعود» (ماهیعار،

 .)82 :1382سلطان ولد با سرودن  32غزل ،در این بحر طب،آزمایی کرده است که این میزان 3/87 ،درصعد اشععار او را شعامل
میشود .وی این وزن را برای بیان مفاهیمی چون ،غم هجران ،شوق وصال و شکوه از یار بهکار برده است.
بعععه حععع  ،چشعععم آهعععوان تعععو دوسعععت

بععععه حعع ع  ،بسععععتة ابععععروان تععععو دوسععععت

بعععععه حععععع  ،آن لبعععععان ،همچعععععو عقیععععع

بععععه حععع  ،شعععکّریندهععععان تععععو دوسععععت
(سلطان ولد :1338 ،غ )89/161

در سورندنامة با  ،از به ی موسیقی آرام و روان ،اندوه حاکم بر فاای این غزل و شعوق عاشع بعه دیعدار معشعوق را
می توان مشاهده کرد .همچنین آوردن ردیف در آغاز و پایان ابیام و حتی آغاز مصرا های دوم به همراه هجای دافیه و ردیف
موسیقی شعر را به کمال رسانده و پیوندی استوار میان وزن و محتوا بردرار کرده است.
ب) فعالتن مفاعلن //فعالتن مفاعلن :خفیف مُثَمَّن مخبون عروض و ضرب (شمیسا.)81 :1370 ،
از اوزان نامأنو

و کمکاربرد بحر وفیف و «مخصوص عرو

فارسی است ،زیرا مثمّن و دوری است» (وحیدیان کامیار،

 .)95 :1390نسبت هجاهای کوتاه به بلند این وزن با هم برابر و ترتیب درارررفتن هجاهای کوتاه و بلند در کنعدی و سعنگینی
این وزن مؤثر است .محجوب نیز این بحر را از بحرهای غریب و نامأنو
غریب و نامأنو

شعر فارسعی معیدانعد «علعت بررزیعدن بحرهعای

ناشی از ووانده شدن بعای از اشعار با نوای موسیقی است یا تنو طلبی» (محجوب .)224 :1350 ،سعلطان

ولد 6 ،غزل در این بحر سروده است که تنها  0/72اشعار او را شامل میشود .به هر حال ،علعت کعاربرد ایعن وزن را بایعد در
زوایای پنهان روحی شاعر جستجو کرد.
فععر  ،عشع چععون رسععد رَود از دل ،غمععان تععو

دعععد شعععوق درکشعععم ز مع عی ،جعععاودان تعععو

جععز عشععقت ز جععان وععود بکشععم وز نهععان وععود

زتو رعویم همیشعه معن چعو رسیدسعت اوان تعو
(سلطان ولد :1338 ،غ )368/655
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 -7بحر سریع و کاربرد وزن آن
اسا

این بحر مستفعلن مستفعلن مفعو مض است که بهصورم سالم در زبان فارسی کاربرد نعدارد .ایعن بحعر در مفعاهیم

شادیآور و مناسبتهای ووشایند ،کاربردی بهمراتب بیشتر از ماامین اندوهبار دارد .اما شاعران بزرگ متناسب با دنیای ذهنی
و روحیام وود ،از این وزن در بیان مفاهیم دیگری نیز استفاده کردهاند؛ چنانکه نظامی ،مخزنا سرار سراسعر پنعد و انعدرز و
حکمت را در این وزن سروده است .اما سلطان ولد تنها از یک وزن این بحر استفاده کرده و ایعن بحعر بعا بسعامد  35غعزل و
 4/23درصد ،هفتمین بحر پرکاربرد غزلیام اوست.
مفتعلن مفتعلن فاعلن (فاعالن) :سریع مسدّس مَطوِیّ مکشوف (موقوف)
این وزن ضربی ،تند و ردصآور است و مناسبتی تمام با مجالس سما و تعالیم صوفیه دارد .سلطان ولد این وزن پضرتحرّک
و هیجانآور را در ودمت ماامین عاشقانه -عارفانه و همچنین بیدارسازی آدمی درآورده است .از میان غزلهایی کعه در ایعن
وزن سروده شده ،تنها غزل  329در وصف معشوق مض َکَّر سروده شده که یادآور شعر مکتب ودو است.
تععععععا زبععععععرم دور شععععععدم ای پسععععععر

یععععک نَفَسععععی وععععوش نععععزدم ای پسععععر

بععععی تععععو مععععرا هسععععت کنععععون مضردرععععی

زانکعععععه زتعععععو زنعععععده بضععع عدَم ای پسعععععر
(همان ،غ )183/329

 - 8بحر مُجَتَثَّ و کاربرد وزن آن
پایه و اسا

این بحر ،تکرار مستفعلن فاعالتن است« .چون این بحر از جزل دوم بحر وفیف جدا شده ،مجتث نام ررفتعه

است» (ماهیار .)129 :1382 ،بروی پژوهشگران این بحر یا وزنهعای اصعلی آن را متناسعب حبسعیه (←یفعری،)38 :1388 ،
مرثیه ،درد و هجران و رله میدانند (←وحیدیان کامیار .)71-73 :1374،سلطان ولد تنها از یک وزن ایعن بحعر اسعتفاده کعرده
است.
مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعِلُن (فَعِالن فعلن ،فعالن) :مُجتَثَِّ مُثَمَُّنِ مَخبُونِ محذوف (مقصور ،اصلم ،اصلم مُسَبَّغ)

این وزن پرکاربردترین وزن شعر فارسی است (←وحیدیان کامیار .)46 :1374 ،البته این سنت ادبی و سلیقة غالب بعر هعر
دوره است که بر اهمیت این وزن در شعر فارسی میافزاید؛ همچنانکه سلطان ولد در این وزن نرم و جویبعاری تنهعا 30غعزل
سروده که با بسامد  3/63درصد ،بهنظر می رسد چندان دلخواه شاعر نبوده است .علت ایعن امعر را بایعد در سعنت ادبعی دورۀ
شاعر و محیث جغرافیایی شعر او جستجو کرد.
بکش بکش که چه وعوش معیکشعی بیعار بیعار

هزیمتعععععععان ره عشععععععع را دطاردطعععععععار

بنعععه تعععو سعععادی معععهروی بعععر کفعععم بعععاده

کععه مسععت رععردم و از سَععر رَوَد وُماروُمععار
(سلطان ولد :1338 ،غ )165/303

موسیقی و آهن

این شعر مالیم و با کشش و امتداد آوایی همراه است .استفاده از آرایة تکرار در واژههایی چون «کشتن»

و «ومار» ،همچنین بهرهریری از آرایة تااد به همراه تکرار کلمة دافیه ،موسیقی شعر را افزایش داده و آهنع

سعنگین و آرام،

حالوهوای غم و اندوه را بر فاای شعر چیره ساوته است .تکرار آراهانة هجای «ار» در جایگاه دافیه در سرتاسر این غعزل 27
بیتی ،تداعی کنندۀ رریه و غم و اندوه شاعر است که همآوا با وواننده سوگ و انعدوه را همراهعی معیکنعد .درمجمعو شعاعر
توانسته ،میان موسیقی و فحوای کالم ،تناسبی نیک بردرار سازد.
 -9بحر متقارب و کاربردِ وزن های آن
از بحرهای عروضی مشترک در فارسی و عربی است که از تکرار جزل فعولن بعهوجعود معیآیعد .در زبعان فارسعی بیشعتر بعرای
سرودن منظومههای حماسی بهکار رفته است (میرصاددی .)267 :1388 ،اجزای منشعب از این وزن شش اسعت« :مفععول (مقبعو

)،
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فعول (مقصور) ،ف،لن (اثلم) ،فعلُ (اثرم) ،فَعَل (مح وف) ،ف( ،ابتر)» (رازی .)177 :1360 ،از مجمو اشعار دیوان سلطان ولد ،تنهعا 9
غزل در بحر اصلی متقارب و یکی از متفرعام آن سروده شده که1/08درصد کل غزلهای شاعر را تشکیل میدهد.
الف) فعولن فعولن فعولن فعولن :متقارب مثمن سالم
سلطان ولد ،تنها  3غزل با بسامد  0/36در این وزن سروده است .مامون این غزلها ،توصیف معشوق ازلی و شعکایت از
غم هجران است .در غزل زیر فشار آوایی و ضرب آهن

کالم ،با کشیدری و کوبندری همراه است .انتخعاب واژههعایی چعون

تیر ،کمان و شکار ،از نرمی غزل کاسته و به رو حماسی آن افزوده است .درمجمو میتوان رفعت چعون ایعن وزن بعه وزن
حماسی نزدیک است ،شاعر ادبال چندانی به آن نشان نداده است.
معععرا بعععین کعععه چعععونم ز عشععع نگعععاری

کعععععه بعععععی او نعععععدارم زمعععععانی دعععععراری

ز تیععععععر ،دو چشععععععم و کمععععععان ،دو ابععععععرو

معععرا کععععرد آن مَععععه بعععه غمععععزه شععععکاری
(سلطان ولد :1338 ،غ )433/770

ب) فعولن فعولن فعولن فَعَل (فَعُول) متقارب مُثَمَّن محذوف (مقصور)
این وزن مناسب داستانهای حماسی و دالب شعری مثنوی است و بسیاری از آثار فاور فارسی چون شعاهنامة فردوسعی و
بوستان سعدی در این وزن سروده شده است .سلطان ولد در این وزن 5 ،غزل ( )0/60سروده است .در میان این غزلهعا ،تنهعا
غزل  195به بیان ماامین بزمی -غنایی اوتصاص دارد.
سععععما اسععععت سععععادی بیععععار آن دععععد

کععه نوشععم ز دسععتت بععه صععد جععان دععد

چععععو وورشععععیدِ تابععععان ز رععععردون ،جععععان

بکععععن لطععععف سععععادی بگععععردان دععععد
(همان ،غ )109/195

این وزن با سختی و وشونت ،بیش از نرمی و مالیمت هماهنگی دارد و مهیجتر است .در این غزل ،واژههایی چون سما ،
سادی ،دد  ،نوشیدن و دد رردانیدن به همراه واژههای دافیه چون بستان ،درمان ،رضوان ،جانان و ردیف اسمی دد  ،فاایی
شاد و مالیم و حالت عاطفی طربانگیز ایجاد کرده است.
پ) فعلن فعولن  //فع لن فعولن ( متقارب مثمن اَثلَم)
از وزنهای بحر ،متقارب است که نسبت هجاهای کوتاه به بلند آن 2 ،در برابر  ،8اسعت .ایعن وزن ،از اوزان ثقیعل اسعت و
برای ماامین اندوهگنانه بهکار میرود .سلطان ولد ،تنها یعک غعزل در ایعن وزن سعروده اسعت کعه  0/12اشععار او را شعامل
میشود.
کعععردی جفاهعععا زیعععن پعععس وفعععا کعععن

سععععر را مگععععردان رو سععععوی مععععا کععععن

بعععععس زهعععععر وعععععوردم وز هجعععععر مضعععععردم

زیعععععععن دَرد دضردم زودم صعععععععفا کعععععععن
(همان ،غ )343/609

موسیقی و آهن

این شعر مالیم و با کشش و امتداد آوایی همراه اسعت .ایعن شععر حعس مالیعم ،لطیعف و آرامعی دارد.

همچون حالت کسی که به آهستگی از غم هجران سخن میروید و وواستار توجه معشوق است؛ به همین دلیعل از وزنهعای
کمکاربرد شعر فارسی به شمار میرود.
 -10بحر متدارک و کاربرد وزن آن
فعلن فَعِلُن  //فع لن فَعِلُن متدارک مثمن مقطوع مجنون
سلطان ولد تنها دو غزل در این وزن سروده است که  0/24اشعار او را تشکیل میدهد .ماعمون یکعی از غعزلهعا شعاد و
طربانگیز است و دیگری رله از یار.
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وعععععواهم کعععععه دهعععععم او معععععینَه،لَعععععد

غَلّععععععععععه زدهام او مععععععععععینَه،لَععععععععععد

وعععواهم کعععه معععن ایعععن ،سعععیم و زر ،وععععود

کُععععل بععععا تععععو دهععععم ،او مععععینَه،لَععععد
(همان ،غ )129/235

توجه و مهارم سلطان ولد در زیباسازی کالم ،در این غزل نمایان است .وی با آوردن ردیف در آغاز و پایان بیت ،نعوعی
آشنایی زدایی در کاربرد ردیف دارد .آغاز بیت با فعل «وواهم» است که درواد ،وواستة درونی شاعر مطر معیشعود و پایعان
بیت ،با ردیف «او مینهلد» که اسیر تقدیر بودن را مطر میسازد .ضربآهن

شعر بهرونهای است کعه فعرم بعر محتعوا تعأثیر

ر اشته است .این وزن از اوزان عروضی بسیار کمکاربرد است و در کمتر دیوانی میتوان شعری بر سیاق آن یافت.
نتیجه
یافتههای پژوهش نشان میدهد سلطان ولد برای سرودن  826غزل ،از  26وزن در  9بحر مختلف بهره جسته ،که در این میعان
بحر هَزَج با  325غزل و  39/34درصد ،بیشترین کاربرد را داراست؛ پعس از آن بحعر رَمَعل بعا  133غعزل و  16/10درصعد در
جایگاه دوم درار دارد و بحر رَجَز با  130غعزل و  15/73درصعد در مرتبعة سعوم اسعت .تععداد اوزان نامعأنو

و کعمکعاربرد

استفادهشدۀ شاعر ،تنها  3وزن با بسامد  9غزل است .بیشتر اوزان دیوان سلطان ولعد را اوزان کوتعاه ،متنعاوبا رکعان ،شعاد و
طربانگیز و ویزابی تشکیل داده و وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (مفاعیل) ،هَزَج مضسَد

مح وف (مقصعور) ،بعا بسعامد 150

غزل ،بیشترین بسامد را به وود اوتصاص داده است .شاید علت اینکه شاعر از وزن م کور اینهمه ادبال نشان میدهد ،عالوه
بر عاطفة درونی که موسیقی غزل را دبل از الفا آن شکل میدهد ،همان جَوّ مناسب حلقة سما باشد.
همچنین پس از استخراج وزن و بحر و تأمل در ماامین اشعار ،میزان هماهنگی وزن و محتوای اشعار سلطان ولد بررسعی
شد و این نتایج به دست آمد که وی برای تناسب وزن و محتوا ،از واژهها ،هجاهعا ،اوتیعارام شعاعری ،دافیعه و ردیعفهعای
مناسب بهره ررفته و با آراهی و شناوتی که از موسیقی شعر و بحور عروضی داشته ،برای هر موضو و مامون ،بحر ،مناسب
با همان موضو را انتخاب کرده است تا بر تأثیر سخن وویش بیفزاید .از میان اشعار بررسیشده ،فقث چند غزل کعه بعه ععدد
انگشتان دو دست هم نمیرسد ،میان وزن و محتوا هماهنگی چندانی دیده نمیشود؛ به این معنا که وزن این اشعار در تناسعب
کامل با محتوا انتخاب نشده است؛ هرچند به تسامح میتوان از آنها چشم پوشید.
منابع
 .1ارسطو ( .)1337فن شعر ،ترجمة عبدالحسین زرینکوب ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر.
 .2برزرروالقی ،محمدرضا و نوروززاده چگینی ،وحیده (« .)1390بررسی ساوتار عروضی دصاید فارسی» ،فنون ادبی ،شعمارۀ
 ،2صص . 14 ˚ 1
 .3بوررل ،یوهان ( .)1383مولوی جاللالدین محمد بن محمد ،نور و سما  ،چ  ،1تهران :هرمس.
 .4ثابتزاده ،منصوره ( .)1388بحور و اوزان شعر فارسی ،چ  ،1تهران :زوّار.
 .5رازی ،شمسالدین محمد بن دیس ( .)1360المعجم فی معاییر اشعارالعجم ،بهکوشش سیرو

شمیسا ،چ ،1تهران :فردو .

 .6سپهسا ر ،فریدون بن احمد ( .)1325رساله در احوال مو نا جالالدین رومی ،تصحیح و مقدمه سعید نفیسی ،تهران :ادبال.
 .7سلطان ولد ،بهاالدین محمد ( .)1338دیوان سلطان ولد ،با مقدمة سعید نفیسی ،تهران :کتابفروشی رودکی.
 .8شفیعی کدکنی ،محمدرضا (« .)1387ویژری های عروضی دیوان سلطان ولد» ،مجلة دانشکدۀ ادبیام و علعوم انسعانی ،سعال
ششم ،شمارۀ  ،62صص.226-201

موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزلهای سلطان ولد 99 /

 .9شمیسا ،سیرو

( .)1381آشنایی با عرو

 .)1370( __________ .10فرهن

و دافیه ،چ ،16تهران :فردو .

عروضی ،چ ،2تهران :فردو .

 .11یفری ،ولیاهلل ( .)1388حبسیه در ادب فارسی ،تهران :امیرکبیر.

 .12فایلت ،محمود ( .)1378آهن
 .13فیا

شعر فارسی ،چ ،1تهران :سمت.

منش ،پرند (« .)1384نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با تخیل و احساسام شاعرانه» ،دوفصعلنامة پعژوهش

زبان و ادبیام فارسی ،دورۀ جدید ،شمارۀ  ،4صص.186-163
 .14ماهیار ،عبا

( .)1382عرو

فارسی ،تهران ،نشر دطره.

 .15محبتی ،مهدی ( .)1380بدی ،نو (هنر ساوت و آرایش سخن) ،تهران :سخن.
 .16محجوب ،محمدجعفر ( .)1350سبک وراسانی در شعر فارسی ،تهران :دطره.
 .17موسوی ،مصطفی و حجت ا سالمی ،ریحانه (« .)1389سلطان ولد و والفت او پس از مو نا» ،مجلعة مطالععام عرفعانی،
شمارۀ یازدهم ،صص.226-201

 .18میرصاددی ،میمنت ( .)1388واژهنامة هنر شاعری ،فرهن

تفصیلی اصطالحام فن شعر و سبکها و مکتبهای آن ،چعا

 ،4تهران :کتاب مهناز.

 .19ناتل وانلری ،پرویز ( .)1327تحقی انتقادی در عرو

فارسی و چگونگی تحول اوزان غزل ،تهران :دانشگاه تهران.

 .20نصیرالدین طوسی ،محمد ( .)1367اسا ا دتبا  ،تصحیح مدر
 .21وحیدیان کامیار ،تقی ( .)1390بررسی منشال وزن شعر فارسی ،چا

رضوی ،تهران :انتشارام دانشگاه تهران.
چهارم ،مشهد :آستان دد

رضوی.

 .)1374( ____________ .22وزن و دافیة شعر فارسی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .23ولک ،رنه و آستن وارن ( .)1373نظریة ادبیام ،ترجمه :ضیال موحد و پوران مهاجر ،تهران :علمی و فرهنگی.
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