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چکیده

خاقانی ،قصیده سراي بزرگ قرن ششم ،هم شاعر صبح است و هم سرایندة سوگ .وي در حدود
پنجاه سوووگسوورودة توتاه و بدند میكوشوود تا خواننده را در عاطفة دردِ ناشووی از رویدادهاي غمبار
زندگی خود مشارتت دهد .موسیقی بیرونی یكی از مهمترین ابزارها براي ایجاد انسجام در مراثی او
ا ست .سؤال ا صدی این ج ستار آن ا ست ته خاقانی به تمك تدام امكانات وزن توان ستها ست سبك
موسووویقی بیرونی را با معانی مرثیه هماهنا سوووازد پاسوووخ توتاه آنكه گزینش غالباً آگاهانة وزن
عروضووی همنوا با مفاهیم سوووگ ،از شوودردهاي هنري خا ّ شوواعر و گونهاي قاعدهافزایی بر زبان
خودتار ا ست .با ندر شی فرمدرا ،بهرهگیري از همة تواناییهاي زبانی در حوزة وزن از جمده اختیارات
شوواعري ،دوري یا نزدیكی هجاهاي توتاه ،بدند و تشوویده ،فزونی و تاسووتی انواا هجا ،در تنار دیدر
عوامل مو سیقی ساز عنا صري ه ستند براي انتقال اندوهِ سوگوارانه در مرگ عزیزان به خواننده .قابل
تأمّل است ته خاقانی در این احساسیترین لحظات نیز به حفظ حریم زبان ،خیال و محدودة واژگان
خود پايبند ا ست .در این پژوهش به برر سی مو سیقی بیرونی در مراثی خاقانی ،میپردازیم و میزان
توفیق شاعر را در خدق سوگسرودههاي بدیع توصیف میكنیم.
كلیدواژهها :خاقانی ،مرثیه ،وزن عروضی ،محتوا
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مقدّمه

زندگی دو بال دارد ،یكی ع شق و دیدري مرگ .شاعران بزرگ یك سر در ع شق و یك سر در
اندیشة مرگ دارند .مرثیه ،عرصة تجدّی تصوّر شاعر از این وجهِ انكارناپذیر زندگی است .سوگسروده
یكی از زیرگونههاي ادب غنایی و در نوا خود یكی از عاطفیترین و مؤثّرترین انواا شعر فارسی است.
اگر بالغت را رساندن معنی در قدب شنونده با وجهی نیكو آندونه ته در دل شاعر است ،تعبیر تنیم؛
(ر.ك .ال صّناعتین ،ابوهالل عسكري )51:مرثیه یكی از مناسبترین معانی شعري براي رسیدن به این
مقصود است .سوگ سروده در ادب عرب نیز یكی از مهمترین مقاصد شعر بودهاست و شاعرانی چون
خنسووا در دورهي جاهدی و مهدهل ،نابغهالذبیانی ،ابوتمّام ،ابوالحسوون تهامی و متنبّی در قرون اوّل
اسووالمی در رثاي عزیزان خود مراثی سوووزناتی سوورودهاند .ابن رشوویق قیروانی در العمده ظرایف و
لطایف مرثیه سرایی را با توجّه به نمونههاي تهن آن در شعر عربی بازنمودها ست (ر.ك .العمده ،ابن
ر شیق .)47:مرثیه در ادب فار سی نیز سابقهاي چند هزار ساله دارد .مرثیة ماريزتو ،یكی از یاران
مانی ،بازماندهاي زیبا و ارزشمند از ادبیّات ایرانی به زبان پهدوي اشكانی است.
در روزگار پیدایی و درخشش ادب فارسی تسانی مانند رودتی ،تسایی مروزي ،فردوسی ،فرّخی
سی ستانی ،م سعود سعد ،معزّي ،سنایی ،عبدالوا سع جبدی ،انوري ،خاقانی ،تمالالدّین ا سماعیل،
سووعدي و حافظ سوووگسوورودههاي ماندگاري در فراق جدرگوشوودان خود یا اربابان عدم و صوواحبان
قدرت دارند .خاقانی شروانی ،ق صیدهپرداز نامدار سبك آذربایجانی ،در میان تمام شاعران فار سی تا
پایان قرن هشوووتم از حیم شووومار ،بیشوووترین مرثیهها را دارد و از جهت سووووزناتی و دردمندي،
پرآوازهترین آنها را.
بیان مسئله ،هدف و روش تحقیق

شاعر براي خدق ف ضاي عاطفی ،بویژه در شعر غنایی به د ستمایههایی نیاز دارد .بخ شی از این
ابزارها ،لفظی و بخش دیدر معنوي اسووت .از میان عوامل لفظی شووعر ته البتّه از سووویی با عوامل
معنوي و از سویی با دیدر عوامل سازندة ف ضاي تخیّدی شعر همراه ا ست ،میتوان به تارترد وزن در
جایداه مو سیقی بیرونی ا شاره ترد .مطابق با چاپ ضیا الدّین سجّادي و عدی عبدالرّ سولی ،خاقانی
پنجاه مرثیه دارد ته بیست و سه مرثیه در سوگ اعضاي خانواده بخصو فرزندش رشیدالدّین ،ده
مرثیه در مرگ امیران ،شانزده مرثیه در عزاي عالمان همروزگار و یكی در وفات فدكی شروانی است.
در این پژوهش میكوشوویم تا با طرح دیدگاههاي مختدف در خصووو تناسووب میان وزن و محتوا،
چدوندی تارترد موسووویقی بیرونی را در دو نقش عاطفی (�������) و ترغیبی (��������) در
مراثی خاقانی برر سی و تحدیل تنیم و هنر این شاعر را در بهرهگیري از عوامل مو سیقیآفرین وزن
در غنیتر تردن آهنا تالم و القاي مفهوم سوووگ و همچنین روش او را در هماهناسووازي وزن و
محتوا براي تج سّم معناي ماتم در ذهن مخاطب و هم سو سازي او با دردناتی خویش ن شان دهیم.
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روش تار ما تو صیفی -تحدیدی به شیوة تتابخانهاي و جامعة آماري آن تمام مراثی خاقانی به گونة
استقراي تام است.

پیشینة تحقیق

خاقانی این اقبال را داشووتهاسووت ته به دلیل ارزش و جایداه ،اشووعارش موضوووا نقد ،تحدیل و
توصوویف قرار گیرد .این عنایت در دهههاي اخیر فزونی گرفتهاسووت .یكی از موضوووعات مورد توجّه
پژوه شدران ،اوزان عرو ضی شعر خاقانی ا ست .صرف نظر از آثار عمومی مربوط به عروض و شعر
خاقانی ته در آنها به موضوا مورد بحم اشارههایی شدهاست ،بطور خا ناصرالدّین شاه حسینی و
محمّدعدی شریفیان در مقالة «تحدیل ساختاري اشعار خاقانی شروانی و مسیح تاشانی »...به مقایسة
این دو شاعر از نظر تاربرد عنا صر مو سیقی بیرونی و تناري با توجّه به او ضاا اجتماعی روزگار آنان
پرداخته و عوامل سیاسی ،اجتماعی و محیطی را در انتخاب وزن مؤثّر دانستهاند (ر.ك .شاه حسینی
و شووریفیان5 :5935،تا .)55حسووین اتّحادي نیز در مقالة «بررسووی مقایسووهاي موسوویقی بیرونی و
تناري غزل هاي انوري و خاقانی» غزلهاي هر دو شووواعر را در نه بحر میدا ند و غزل هاي خاقانی را
خوشآهندتر می شنا سد (ر.ك .اتّحادي551 :5931،تا .)595در خ صو هماهندی میان مو سیقی
بیرونی و محتواي شعر ،جعفر مقدّس در مقالة «هماهندی وزن و محتوا در اشعار ناصرخسرو» وجود
اوزان غریب و سكتهها را الزمة شعر باصالبت و خردمندانه می شمرد .نویسندة مقالة «نداهی دیدر به
مو سیقی شعر و پیوند آن با مو ضوا ،تخیّل و اح سا سات شاعرانه» رعایت تنا سب میان مو سیقی با
ع ناصووور دیدر را عا مل مهمّی در ب یان محتواي درونی شوووعر م یدا ند (ر.ك .ف یّاض منش:5957،
569تا .)556الزم اسوووت یادآوري تنیم ما در این جسوووتار با نداهی فرمدرا در همخوانی با محتواي
مرثیه ،به بررسی وزن عروضی مراثی خاقانی و تناسب آن با درونمایه و زمینة عاطفی الزم براي این
زیرگونة ادبی پرداختهایم و با این ندرش ،پژوهش مستقدّی در ادبیّات فارسی به نظر نرسید.
تعاریف

شوووعر در تعریفی فرمدرایانه به قول یاتوبسووون «تارترد زیباییشوووناسووویك زبان» و «هجوم
سازمانیافته و آگاه به زبان هر روزه» است ( ساختار و تأویل متن ،احمدي .)65:اگر ندوییم همة این
هجوم ،باید بپذیریم ته بخش عمدهاي از آن ،مرهون مو سیقی در مفهوم عام آن ا ست؛ یعنی تألیف
و ترتیب میان اجزاي تالم بر اسووواس رعایت نسوووبتها .با این دیدگاه هر ابزاري ته در ایجاد آهنا
تالم مؤثّر با شد ،مو سیقی سخن را بوجود میآورد .مو سیقی نه تنها عامل براندیزاننده در خالق اثر
ادبی و مخاطب او است بدكه باعم ایجاد انسجام و یكپارچدی شعر نیز میشود .از میان انواا موسیقی
در آفرینش شعر ،وزن عروضی یكی از نظامیافتهترین و تهنترین عوامل تعریف شعر نزد گذشتدان و
امروزیان است.
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در هنرهایی چون مو سیقی ،شعر ،معماري ،حجّاري ،نقّا شی ،سینما و رقص ،وزن یكی از ارتان
ا سا سی ا ست .لذّت دیداري یا شنیداري حا صل از این هنرها نیز در درجة اوّل به وزن بازمیدردد.
خواجه نصیرالدّین توسی وزن عروضی را «هیئتی تابع نظام ترتیب حرتات و سكنات آن دو در عدد
و مقدار» (معیاراالشووعار ،نصوویرالدّین توسووی )5:میداند .پرویز ناتل خاندري نیز وزن را نوعی تناسووب
مییابد و تناسب «تیفیّتی است حاصل از ادراك وحدتی در میان اجزاي متعدّد .تناسب اگر در مكان
واقع شووود آن را قرینه و اگر در زمان واقع شوود ،وزن خواندهمیشووود» (وزن شووعر فارسووی ،ناتل
خاندري .)47:میتوان گفت ته وزن عروضی نوعی توازن(�����������) آوایی حاصل از قاعدهافزایی
بر نظام هنجار زبان است ته از همنشینی منظّم هجاها در تمّیّت زمانی به دست میآید.
مرثیه در ا صطالح شعري ا ست ته در سوگ عزیزي براي ت سدّی خاطر خود و بازماندگان یا در
عزاي یك پیشووواي دینی به قصوود یادترد فضووایل او و براندیختن مظاهر مذهبی یا در مرگ امیري
براي تسدیت به درباریان سروده شود .از این دیدگاه میتوان مراثی خانوادگی ،مذهبی ،درباري و حتّی
وطنی و فدسووفی را از هم بازشووناخت .خاقانی به دلیل حوادث گوناگون زندگی از قبیل مرگ فرزند،
هم سر ،عمو ،پ سر عمو و نیز م شاهدة مرگ چند تن از عدما و فرمانروایان روزگار خویش با چندین
مرثیه اندوه درونی خود را از این وقایع ناگوار نشان دادهاست .مرگ براي او بسیار هولناك و اندوهبار
اسوت بخصوو مرگ فرزند .حادثهاي نامنتظر ته باید بر آن اشوك ریخت؛ زاري ترد؛ زیور گشوود؛
نیدی پوشووید؛ خاك بر سوور پاشووید و نظام چرز ناسووازگار را بر هم زد .وي مرگ را در معناي فنا و
نی ستی نمیداند ،بدكه آن را آفرین شی نو و بازگ شتی به حیات دیدر می شمرد .ندرش خاقانی به مرگ
البتّه با نداه عارفی ته مرگ را عین شوووادي میبیند و آن را به سووووي خویش فرامیخواند؛ متفاوت
است.
بررسی و تحلیل

 .9بررسی و تحلیل موسیقی بیرونی در سوگسرودههاي خاقانی

محقّقانی ته قایل به تناسووب میان مفهوم و وزن شووعراند ،اوزانی مانند فعالتن(فاعالتن) فعالتن
فعالتن فعدن(فع لن) ،مفاعدن فعالتن مفاعدن فعدن(فع لن) و مفعول فاعالت مفاعیل فاعدن را نرم و
سندین و مناسب معانی مرثیه ،هجران ،درد ،حسرت و نظیر آنها می شناسند (ر.ك .وزن و قافیة شعر
فارسی ،وحیدیان تامیار .)64:در تأیید این نظر باید گفت ته بر اساس استقراي تام مراثی فارسی تا
پایان قرن هشتم ،اوزان یادشده در شعر تالسیك براي موضوا سوگ پرتاربرداند .چنانكه بحر رمل
از میان  415سروده با  16مرثیه ،رتبة دوم و بحر مضارا با  11مرثیه ،رتبة سوم و بحر مجتم با 95
مرثیه ،رتبة چهارم را دارند .براي مثال قوامی رازي ،شاعر قرن ششم ،مرثیهي سیّدالشهدا (ا) را در
وزن مضوارا مثمّن اخرب مكفوف محذوف سورود ته پ از مرثیة تسوایی مروزي یكی از تهنترین
مرثیههاي مذهبی شمردهمیشود .محتشم تاشانی نیز مرثیة مشهور خود را در سوگ شهیدان تربال
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در همین وزن سرود .انوري بدندترین مرثیة خود را در سوگ مجدالدّین بن ابی طالب نعمه در وزن
رمل مثمّن مخبون محذوف ساخت ته میتوان آن را بهترین مرثیة او دان ست .م سعود سعد سدمان
هم مرثیة عمادالدّین ابوالقاسم را با  55بیت در وزن مجتم مثمّن مخبون محذوف سرود.
از بررسی اوزان مراثی خاقانی در دو دیوان سجّادي و عبدالرّسولی جدول زیر بدست میآید.
بحر

وزن

رمل
( 51مرثیه)

رمل مثمّن محذوف

مضارا
( 54مرثیه)
هزج
( 5مرثیه)
خفیف
( 4مرثیه)
متقارب
( 9مرثیه)
منسرح
( 9مرثیه)

مجتم
( 4مرثیه)

شمار مراثی

رمل مسدّس محذوف

1

رمل مثمّن مخبون محذوف

7

رمل مسدّس مخبون محذوف

1
5

مضارا مثمّن اخرب مكفوف محذوف

54

هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف

7

هزج مثمّن سالم

5

هزج مثمّن اخرب مكفوف محذوف

هزج مسدّس محذوف

4
5

خفیف مسدّس مخبون

4

متقارب مثمّن محذوف

4

منسرح مثمّن مطوي منحور

4

متقارب مثمّن سالم

5

منسرح مثمّن مطوي مكشوف

5

مجتم مثمّن مخبون محذوف

5

مجتم مثمّن مخبون

5

این جدول ن شان میدهد ته خاقانی در سوگ سرودههاي خود از اوزان پرتاربرد شعر فار سی
بهرهگرفته اسوووت و اوزان به اصوووطالح نامطبوا در مرثیه ندارد .وزن مرثیه هاي او غالباً جزو اوزان
مشهور و رایج براي این زیرگونة ادبی است؛ زیرا در مراثی شعر فارسی تا پایان سدة هشتم مجموعاً
نه بحر بكار رفتهاسووت ته به ترتیب هزج ،رمل ،مضووارا ،مجتم ،خفیف ،متقارب ،سووریع ،منسوورح و
قریب تاربرد بیشوووتري دارند .جدول باال نیز تقریب ًا همین ترتیب را در مراثی خاقانی تأیید میكند.
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خاقانی در غزل نیز بحر هزج را بیش از بحرهاي دیدر بكار بردهاسوووت و از میان اوزان نیز مضوووارا
مثمّن اخرب مكفوف محذوف (مفعول فاعالت مفاعیل فاعدن) پربسووامدترین وزن غزلیّات این شوواعر
اسووووت (ر.ك .بررسوووی م قایسووووهاي موسووویقی بیرونی و ت ناري غزل هاي انوري و خا قانی،
اتّحادي559:و .)557این وزن چنانكه گفتم مناسب مفاهیم مرثیه و درد و اندوه است و نشان میدهد
ته به دلیل وقایع تدخ گوناگون زندگی ،خاقانی در غزل نیز روحیّة دردمند خود را توصیف میكند.
خاقانی در مجموعة سوووگسوورودههاي خود ،مرثیهاي در بحر سووریع و قریب ندارد .بحر سووریع
چنانكه از نامش پیدا ا ست ،به دلیل فزونی شمار سببها بر وتدها ،ریتمی تند و شتابنده و به گفتة
نیمایوشیج رقصآور دارد و چندان مناسب مضامین مرثیه نیست .برخی از شاعران؛ مانند نظامی در
مخزن اال سرار و خواجوي ترمانی در رو ضه االنوار و جامی در تحفه االحرار از این وزن براي سرودن
مثنوي سووود بردهاند .رودتی ،مرثیة ابوالحسوون مرادي را در وزن سووریع مطوي مكشوووف (مفتعدن
مفتعدن فاعدن) ساخت ته به دلیل زیادي هجاهاي توتاه ،آن هم در نزدیكی یكدیدر ،چندان مناسب
مرثیه نی ست و اندوه شاعر را ن شان نمیدهد .بحر قریب نیز جزو اوزان مختدف االرتان و خا شعر
فارسی است ته غالباً به شكل مزاحف (غیر سالم) تاربرد دارد .از  415مرثیهي بررسی شده تا پایان
سوودة هشووتم ،تنها یك شووعر در بحر قریب اسووت و این نشووان میدهد ته این وزن مورد اس وتقبال
مرثیهسرایان نبودهاست.
میدانیم ته بحر متقارب در شعر فارسی غالباً براي مضامین حماسی و مدّی دیدهمی شود .از میان
تمام مراثی مطالعه شده تا پایان قرن ه شتم ،تنها  59مرثیه در این بحر ا ست ته  9مرثیه از آنها به
خاقانی تعدّق دارد .از دیدگاه موسیقی ،متقارب بحري دو ضربی است؛ برخالف رمل ته شش ضربی
و منسوورح ته پنج ضووربی اسووت (ر.ك .حافظ و موسوویقی ،مدّاح )96:و چندان مناسووب معانی مرثیه
نی ست .بعداً خواهیمدهید ته فرو سی براي ساختن مرثیهي فرزند خود ،با ا ستفاده از عوامل دیدري
بحر رزمی متقارب را براي موضوووا مرثیه به خدمت میگیرد .قابل تأمّل اسووت ته بدانیم خاقانی در
این بحر ،سووه قطعه دارد؛ یكی با شووش بیت در رثاي فرزندش رشوویدالدّین ته بیش از آن ته مرثیه
باشد حسب حالی از خود شاعر و ازدواج دختر او است؛ دیدري با دوازده بیت در سوگ لیالواشیر؛ و
سومی با هشت بیت در مرگ وزیر صاحب موصل ته شاعر در آن بیشتر تشورداري و سخاوت او را
میستاید.
آنچه خاقانی در رثاي فرمانرواي طبر ستان (لیالوا شیر) سروده ،سه شعر ا ست ته یكی از آنها
ریتمی تند و شووواد و وزنی ناهمدون با محتواي مرثیه و جنبة فرمایشوووی دارد (ر.ك .پیشووودفتار
معیاراالشعار ،تجدیل )55:و نشان میدهد شاید شاعر چندان از مرگ این حاتم غمزده نشدهاست.
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 -4هر چند كه براي كاربرد اوزان تند در مرثيهها نيز توجيهاتي ميتواند مطرح باشد.
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هوووم ز آبوووخوووور خوووتوووات جوووویوووم
اي گووومشوووووده آهووووي خوووتوووایوووی
(دیوان خاقانی)911:
قطعة خاقانی در مرگ لیالوا شیر در بحر متقارب ،ن سبت به دو مرثیة دیدر ،روانتر و پراح ساستر
اسووت و شووعراي بسوویاري از آن تقدید و تضوومین تردهاند(ر.ك .مرثیهسوورایی در ادبیّات فارسووی،
امامی .)917:شاعر در این سروده ،بیش از آنكه بر محتواي ماتم و مفاهیم سوگ تأتید تند ،روحیة
جناطدبانة او با اجل و ردیف پرتأثیر «ت شتمی» و نیز ا ستفاده از مو سیقی حروف و انتخاب واژگان
مناسب ،لحنی حماسی و رزمی به مرثیه میبخشد.
اجوول را بووه دسووووت زموون تشووووتوومووی
گرم دسوووت رفتی به شووومشووویر صوووبح
(دیوان خاقانی)391:
 .2پیوستگی میان موسیقی بیرونی و مضامین سوگسروده

اگر وزن را ظرف و محتوا را مظروف بدانیم ،این سوووؤال پیش میآید ته آیا میان وزن و محتوا
هماهندی وجود دارد به سخن دیدر آیا هر وزنی بر حالت عاطفی خا صّی داللت میكند هنوز براي
رسیدن به جواب این پرسشها تحقیق چندانی نشدهاست و اظهار نظرها در حدّ چند سطر به شكل

عمومی و گاه متناقض 5اسووت؛ مانند نظر ابن سووینا در شووفا و ترجمة آن در اسوواساالقتباس خواجه

ن صیر .جداي از ت سانی ته در این باره سخنی ندفتهاند؛ دیدگاه پژوه شدرانی را ته به طور جدّیتر
موضوووا را تحدیل تردهاند؛ به سووه دسووته میتوان تقسوویم ترد .گروه اندك اوّل تسووانی هسووتند ته
مناسبت میان وزن و مضمون را نمیپذیرند و با ذتر دالیدی آن را بیپایه میشمرند (ر.ك .وزنشناسی
و عروض ،تابدی )953:یا مناسبت وزن و مضمون را «وهم فریبندة مشتاقان سنّتهاي ادبی» مینامند
(ر.ك .شووعر بی درو  ،شووعر بی نقاب ،زرّینتوب .)13:این نظر چندان موافقان پابرجایی ندارد .گروه
دوم ته در اتثریّتاند ،افرادي هسوووتند ته قاطعانه خواسوووتار و مؤیّد همنوایی وزن و درونمایهاند.
صاحب المعجم در دستورالعمل نظمسازي مینویسد« :و باید ته چون آغاز نظمی نهد نخست نثر آن
را پیش خاطر آرد و معانی آن بر صوووحیفة دل ندارد و الفاظی الیق آن معانی ترتیب دهد و وزنی
موافق آن شعر اختیار تند» (المعجم ،شم قی رازي .)774:نویسندة وزن شعر فارسی نیز نسبت
میان وزن و معنی را به رابطة دقیق میان لفظ و معنی ت شبیه میكند (ر.ك .وزن شعر فار سی ،ناتل
خاندري .)54:گروه سوم میانهروانی ه ستند ته براي همخوانی وزن و محتوا با ذتر شروط و عوامدی،
در صد بی شتري از نظر دوم را در قیاس با نظر اوّل ،میپذیرند« .این در ست ا ست ته هر وزنی داراي
حالت و موزیك خا صّی ا ست و شاعر طبعاً وزنی را برمیدزیند ته حالت آن وزن با حالت مق صود و
������������������������������������������������ �

محمدجعفر محجوب در «سبب خ اراسبباني در شببعر فارسببي» وزن رجز ّ
 - 5براي مثال ّ
مثمن مطوي منحور را نامط وع ّاما
زينالعابدين مؤتمن در « ّ
تحول شعر فارسي» همين وزن را ضربي و مناسب رقص ميداند.
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مطدبی ته میخواهد در او بدنجاند هماهنا و متناسووب باشوود» (نوعی وزن در شووعر امروز فارسووی،
اخوان ثالم .6)79:این دسته غالباً وزن شعر را انتخابی و اختیاري نمیدانند و همسو با نظر ارسطو در

«فن شعر» معتقداند ته وزن به طور طبیعی و خود به خود تعیین می شود (مو سیقی شعر ،شفیعی
تدتنی .)11:باید توجّه داشت ته این اختیار طبیعی بیشتر در خصو بیت یا ابیات اوّل شعر صدق
میكند و شاعر پ از آن دیدر اختیارش تمتر میشود ،بخصو اگر با انتخاب قافیهاي دشوار راه را
بر خود تندتر تردهباشود .از میان معاصوران شواید بیش از دیدران تقی وحیدیان تامیار در «قافیه و
وزن شعر فارسی» همنوا با گروه دوم ،این موضوا را به طور عدمی بررسی تردهاست.
در هماهندی میان مو سیقی شعر و حالت عاطفی شاعر ،عوامل ب سیاري مؤثّراند؛ چون انتخاب
واژگان ،گونههاي متنوّا تكرار ،نغمة حروف ،بدیع لفظی و معنوي ،نوا ردیف و قافیه و مهمتر از همه
قدرت شوواعر در فضوواسووازي مناسووب براي انتقال احسوواس خود به مخاطب .در این مجموعه وزن
عرو ضی جایداه خا صّی دارد ،چنانكه تولید آثار بزرگی را ته تنا سب میان وزن و م ضمون در آنها به
طور تامل رعایت شدها ست ،انكار نمیتوان ترد .این هنرنمایی در ا شعار حاوي م ضامین نامتجان
مانند تعزیت و تهنیت بهتر نمایان می شود؛ مثل ق صیدة ابوالعبّاس ربنجی در تعزیت ن صربن احمد و
جدوس فرزندش یا ق صیدة معزّي در مرثیه فخرالمدك و مدح پ سرش (ر.ك .مرثیه سرایی در ادبیّات
فارسی ،امامی .)77:در اینجا شاعر باید بتواند میان معانی ناهمدون سازش ایجاد تند و با حفظ وزن
ته مطابق سوونّت زبان فارسووی تا پایان تغییرناپذیر اسووت ،حاالت روانی گوناگون و فضوواي عاطفی
متفاوت به وجود آورد .شعر فارسی این مزیّت را دارد ته به تمك نوا وزن ،اختیارات شاعري ،طول
م صرعها ،شكل چینش هجاها ،تمی یا افزونی نوا هجاها ،بتواند خود را با م ضمون مورد نظر شاعر
انطباق دهد .این همخوانی اگر هم به طور تامل نباشووود ،بخش عمدهاي از این سوووازواري را فراهم
می سازد .نه ت نها سنّتدرایان بدكه نوپردازان نیز گاه به پیو ستدی میان وزن و محتوا ا شاره تردهاند،
چنانكه فریدون تولّدی در نخ ستین پیشنهاد خود در باب دقایق و شرایط شعر نو به هماهندی تامل
میان اوزان و حاالت عاطفی تأتید میكند (ر.ك .روشنتر از خاموشی ،تاخی .)554:در اینجا بر اساس
روش مختار خاقانی در مراثی به بررسی این عوامل میپردازیم.

 .1.2آوردن یک هجاي بلند به جاي دو هجاي كوتاه �

یكی از اختیارات وزنی در شووعر فارسووی ،آن اسووت ته شوواعر میتواند در میان مصوورا و معموالً در
هجاي ماقبل پایان مصووورا ،به جاي دو هجاي توتاه ،یك هجاي بدند بیاورد ته به آن «تسوووكین»
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 -6مهدي اخوان ثالم در چند مقاله با نام «نوعی وزن در شوعر امروز فارسوی» براي موجّهسوازي وزن شوعر آزاد ،به نقد
وزن عرو ضی در شعر تهن فار سی مانند شاهنامه پرداخته و التزام وزن را عامدی پندا شتها ست براي انعطافناپذیري آن
در برابر حاالت عاطفی شاعر� .
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گویند (ر.ك .آ شنایی با عروض و قافیه ،شمی سا .)76:بهرهگیري از این اختیار باعم سندینتر شدن
وزن و تنا سب بی شتر آن با مو ضوا سوگ می شود .خاقانی در رثاي فرزندش ر شیدالدّین ترتیببند
سوزناتی با  516بیت و با وزن رمل مثمّن مخبون محذوف دارد ته در تمام بیتهاي سه بند از پنج
بند این سووروده اختیار تسووكین به تار رفتهاسووت .مص ووّت بدند � دهان را در حالتی از گشووادگی و
حیرت مناسوووب با معنی آه تشووویدن قرار میدهد و با تشووویدگی آوایی خود ،باعم تولید فضووواي
اندوهدینانه در این شعر میشود.
ت ن دنوواي ن ف از موج شووورر بر بنوود یم
ز آب آتش زده تز د یده رود سووووي د هان
(دیوان خاقانی)175:
خاقانی در تمام  47بیت مرثیة امام ابوعمر اسووعد ته در بحر خفیف مسوودّس مخبون اسووت ،از این
اختیار وزنی استفاده تردهاست.
جوووان خووواقوووانوووی آه مووویووودوووویووود
آه توووز فووورقوووت اموووام جوووهوووان
(همان)564:
بیفایده نی ست ته بدانیم رودتی در رثاي شهید بدخی نیز از همین امكان وزنی سود ج ستها ست.
این سوووگ نامه را از جهت هماهندی وزن و محتوا باید بهترین مرثیة باقیمانده از این شوواعر اسووتاد
دانست.
و آن مووا رفووتووه گوویوور و موویانوودیووش
تاروان شووهیوووووووووووووووووود رفت از پیش
وز شووومووار خوووووووووووووورد هزاران بیش
از شوووومووار دو چشووووم یووك توون تووم
(به نقل از محیط زندگی و احوال و اشعار رودتی ،نفیسی)117:

 .2.2آوردن فاعالتن به جاي فعالتن

یكی دیدر از اختیارات وزنی است ته در رتن اوّل تاربرد دارد و باعم سندینتر شدن وزن و تناسب
بیشتر آن با موضوا مرثیه می شود .براي مثال تنها مرثیهاي ته فرّخی سیستانی شاعر قرن چهارم و
پنجم دارد ،سوگنامه اي ا ست م شهور در مرگ سدطان محمود غزنوي ته با دا شتن آن همه شاعر
درباري فقط همین قصووویده در رثاي او باقی ماندهاسوووت و محقّقان نظیر آن را تم یافتهاند (ر.ك.
سخن و سخنوران ،فروزانفر .)544:صاحب شعرالعجم ضمن برشمردن اصول رثا میدوید« :مرثیهاي
ته او در فوت محمود گفته گذ شته از این ته به غایت تأثّرآور و غماندیز ا ست ا صول و قواعدي هم
ته مخصو رثا است تمام آن را دارا میباشد» (شعر العجم ،شبدی نعمانی،ج .)64 :5شعر فرّخی در
وزن رمل مثمّن مخبون محذوف است .در  66بیت از این شعر  63بیتی شاعر از همین اختیار وزنی
استفاده تردهاست.
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این چه روز اسوووت بدین تاري یارب زنهار
میر ما خف ته به خاك ا ندر و ما از بر خاك
(دیوان فرّخی سیستانی)35:
خاقانی در ق صیدة م شهور «ترنّم الم صاب» با  54بیت ،غالباً در هر دو م صرا و بندرت در یك
م صرا ،این اختیار را در  57بیت به تار بردها ست .در ق صیدة دیدري نیز براي سوگ همین فرزندِ
جوان با  61بیت ،تنها در  9بیت فعالتن آوردهاست.
وام اشوووك از صووودف جان به گهر باز دهید
اشووووك اگر ما یه گران ترد بر مو یهگران
(دیوان خاقانی)561:
شاعر شروان در مرگ امیر اسدالدّین شروانی قصیدهاي با ردیف تصنّعی «اسد» دارد ته در 45
بیت از این شعر  94بیتی این اختیار وزنی دیدهمیشود .البتّه این مرثیه به لحاظ بیان احساس سوگ
چندان موفّق نیست و نمونهاي از یك مرثیة درباري را نشان میدهد.
تووعووزیووت داشوووووتوومووی آن اسووووود
اشووووكووهووا رانوودم و گوور حوواضوووورمووی
(همان)563:
 .2.3آوردن هجاي كشیده به جاي یک هجاي بلند و یک هجاي كوتاه

برخی از عروضدانان مانند سیروس شمیسا به شیوة گذشتدان ،با افزودن یك مصوّت توتاه ،هجاي
تشووویده را به دو هجاي بدند و توتاه تقسووویم میكنند .این تار گرچه با سووواختار موسووویقایی وزن
سازگارتر ا ست ،شعر را از تدفّظ ا صدی خود دور میتند .ابوالح سن نجفی و وحیدیان تامیار امتداد
زمانی ��� و ���� را برابر با یك هجاي بدند و یك هجاي توتاه میدانند ته مطابق روش سووادهتر
آنان ،دیدر به تغییر تدفظ شعر نیازي نیست .این تار نیز تناسب وزن را با موضوا رثا بیشتر میتند؛
زیرا تشوویدگی صوودا در هندام تدفّظ هجاي تشوویده بخصووو اگر با مص ووّتهاي بم� و � همراه
شوند ،تقریباً معادل دو هجاي بدند و توتاه است و همین امر لحن تالم را سرد و فضاي عاطفی شعر
را غماندیز میتند و شور و حرتت را از شعر میگیرد .خاقانی در مرگ خواجه ابوالفارس ترتیببندي
با  56بیت دارد ته در چهار بند آن از همین امكان شاعري بهره گرفته و مو سیقی سرد و دردناك
آفریدهاست.
آهووم از چوورز الجووورد گووذشوووووت
تووارم از دسووووت پووایووموورد گووذشووووت
(همان)194 :
 .4.7كشیده آوردن هجاي آخر مصرع �

جزو اختیارات وزنی شاعر است .میدانیم ته در پایان مصرا فرقی میان هجاي توتاه ،بدند و ت شیده
نیسوت و هر سوه بدند محسووب میشووند .وقتی شواعر مصورا را با هجاي تشویده به پایان میبرد،
ح سرت و اندوه نا شی از غم را در ذهن خواننده زنده نده میدارد و عامدی می شود براي مطابقت وزن
با محتوا .از میان پنجاه مرثیة شاعر شروان ،تنها یك شعر به هجاي توتاه ختم می شود و بی ست و
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دو سرودة دیدر به هجاي بدند و بی ست و هفت سوگ سروده به هجاي ت شیده .یكی از مرثیههاي
درباري خاقانی ترتیببند بدندي با  34بیت در مرگ خاقان اتبر ابوالهیجا منوچهر است ،ته سه بند
آن به هجاي بدند و سووه بند دیدر به هجاي تشوویده پایان میبابد .تأتید بر ناپایداري دنیا و دعوت
همدان به خروش و ناله و ناباوري مرگ شاه ،معانی غالب این مرثیه است.
اي تن به بام گدشوون جان برگذشووتنی اسووت
اي دل ز دام گدخن تن درگذشوووتنی اسوووت
آوازة وفوووووووووات شهنشه برآوریووووووووود
اي خا صدان خروش سحوووووووورگه برآورید
(همان144:و)143
خاقانی چهار مرثیه در رثاي امام محمّد یحیی ،ریی شووافعیان نیشووابور ،دارد .همان فقیهی ته
در فتنة غز دهانش را با خاك پر تردند .انتخاب آگاهانة ردیف «خاك» با هجاي تشوویده در یكی از
این اشعار ،اشارهاي است به همین ماجرا.
هم مر قد م قدّس او شوووود شووو فاي خاك
تووب لرزه یووافووت پ ی كر خوواك از فراق او
(همان)495:
 .2.5فزونی هجاهاي بلند و كشیده در برابر هجاي كوتاه

میتواند عامدی باشوود براي سووندینتر تردن وزن و به تبع آن هماهندی با درونمایهي سوووگ .در
واژههاي زبان فارسی شمار هجاي توتاه تمتر از هجاي بدند است .به همین دلیل «معموالً زیادترین
ح ّد هجاهاي توتاه نسبت به هجاهاي بدند در اوزان نصف به نصف است» (وزن و قافیة شعر فارسی،
وحیدیان تامیار .)67:هرچه هجاي توتاه در وزن بیشتر باشد به شعر تحرّك و تندي و شتاب میدهد
و برعك افزونی هجاي بدند و تشوویده ،خواننده را در سووردي و یأس فرومیبرد .براي مثال در وزن
مفتعدن نسوووبت هجاي توتاه و بدند برابر اسوووت امّا در وزن فاعالتن در برابر یك هجاي توتاه سوووه
هجاي بدند ا ست ،بنابراین وزن اوّل تندتر و طربناكتر از وزن سندین دوم می شود .خاقانی در رثاي
پسر عمّش ،وحیدالدّین ،با گزینش بحر رمل از همین ویژگی شعر فارسی بهره گرفتهاست.
غرقهام در خون و خون چون خشك شد گردد سیاه

خود سیه پوشم ته دیدي گر نه خون آلودمی

(دیوان خاقانی)774:
آن د سته از ت سانی ته به تأثیر نوا وزن در هماهندی با محتوا اعتقادي ندارند ،غالباً براي مثال
وزن حماسی شاهنامه را با وزن تعدیمی بوستان یا ساقینامهي حافظ مقایسه میكنند ته هر سه در
بحر متقارباند .شاید در این مقایسه تمتر به این نكتة مهم توجّه شدهاست ته شاعر با بهرهگیري از
ابزارهاي دیدري مانند اختیارات شوواعري ،آرایش واجها ،گزینش واژگان سووازگار با موضوووا ،ردیف و
قافیه و موسووویقی معنوي میتواند در وزن خود حالت عاطفی و لحن مورد نیاز خود را فراهم آورد.
فردوسی براي سازگار تردن بحر حماسی متقارب با موضوا مرثیه ،آنجا ته در سوگ فرزند مینشیند
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با هنرنمایی تمام هجاها را بدند و تشیده میآورد .همراهی مصوّت بدند � و نیز سادگی و صمیّمیت
بیان ،تأثیر تالم پرشور او را در مقایسه با مرثیههاي متكدّفانه دو چندان میكند.
چووورا رفوووتوووی و بوووردي آرام مووون
تووه نوووبووت موورا بووود بووی تووام موون
چوورا چوواره جسووووتووی ز هوومووراه پوویوور
ز بوودهووا تووو بووودي موورا دسووووتوودوویوور
(شاهنامه،ج)595 :3
 .2.6دوري هجاهاي كوتاه

یا نزدیكی آنها به یكدیدر میتواند حاالت عاطفی گوناگونی به وزن بدهد .چنانكه اگر هجاهاي توتاه
از هم دور باشند ،تناسب وزن براي معانی اندوهدین بیشتر میشود و چنانكه عك این حالت اتّفاق
بیفتد ،وزن را شووواد و بزمی میكند .در بیت زیر از غزلیّات خاقانی ،برابري هجاهاي توتاه و هجاهاي
بدند (هر تدام  57هجا) و نزدیكی هجاهاي توتاه به یكدیدر ،لحن تالم را طرباندیز و مناسوووب
مفاهیم عاشقانه تردهاست.
به سووالم خشووك خوش تن دل ناتوان ما را
به ز بان چر بت اي جان بنواز جان ما را
(دیوان خاقانی)111:
با این دیدگاه وزن مفعول فاعالت مفاعیل فاعدن (دومین وزن پرتاربرد شعر فارسی) به جهت تناوب
هجاهاي توتاه در آن ،براي معانی مرثیه مناسبتر است؛ هر چند نسبت هجاهاي بدند به توتاه در آن
هشت به شش است .خاقانی از پنجاه مرثیة خود ،دوازده شعر را در همین وزن سرودهاست .از جمده
در سوگ عمدهالدّین حفده گوید:
بر سووووگ شووواه شووورا سووویه پوش بر دوام
خا قان یا به سووووگ پسووور داشوووتی تبود
(همان)914:
در دیوان چاپ عدی عبدالرّسولی قصیدهاي سوزناك و غمبار امّا سقط در  44بیت با بحر مضارا
مثمّن اخرب مكفوف محذوف وجود دارد ته گویا خاقانی آن را در رثاي فرزندش سوورودهاسووت .این
ق صیده از جهت دوري هجاهاي توتاه ،تنا سب تامدی با مفاهیم مرثیه دارد ،بخ صو ته شاعر در
بیشتر ارتان ،هجاي تشیده را به جاي دو هجاي بدند و توتاه آوردهاست.
گردون همی به بوووووواد دهد هر چه پرورم
پرورده ام ز آت و و و و و وش حسرت ز درد آنك
ت شتن چه سود تخم ته رنج ا ست از او برم
جستن چه سود گنج ته خاتی است زو تفم
(دیوان خاقانی عبدالرّسولی)959:
در میان مرثیههاي خاقانی این سرودة ناقص یكی از ق صاید تأثیرگذار وي در بیان اح ساس دردِ
ناشووی از مرگ فرزند اسووت ته بدلیل سووادگی و روانی و دوري از تص ونّع و تجمّل و لفظ پردازیهاي
معمول این شاعر توانستهاست مخاطب را با خود همراه سازد و حیرت و اندوه و بیتابی خویش را در
جان او بنشاند.
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هر شوووب ته شوووب طال یة ظد مت برآورد
 .2.2نزدیکی هجاهاي بلند و كشیده

من هم سوووري بووه جیووب غم خود فروبرم
(همان)959:

به تبع شمارهي  6 .4 .4حا صل می شود .هرچه هجاهاي بدند یا ت شیده به یكدیدر نزدیك با شند،
خواننده ناگزیر ا ست مدّت زمان بی شتري را براي اداي تدمات صرف تند و همین ت شیدگی هجاها،
ریتم شووعر را تند و سووندین و مناسووب خدق فضوواي سوووگمندانه میكند .با این دیدگاه بحر هزج
منا سبت بی شتري با مو ضوا مرثیه دارد .خاقانی ه شت مرثیه در این بحر دارد .خالی از فایده نی ست
ته بدانیم در شعر فار سی تا پایان سدهي ه شتم ،بحر هزج با  13مرثیه از  415شعر ،پرتاربردترین
بحر براي رثا است.
دل از هش رفت چون موسی و جان پیچید چون ثعبان

ته مُرد آن موسوي دستی ته تدكش ترد ثعبانی

(دیوان خاقانی)751:
تنا اسوووت دلم چون دهن توزة سووویماب
گرم اسووووت د مم چون ن ف تورة آ هن
(همان)16:
خاقانی در رثاي همسر خود قصیدة توتاهی با  56بیت دارد .این شعر ته ظاهراً در مرگ همسر
اوّل او است ،در وزن رمل مسدّس محذوف سروده شده و در بیشتر ابیات آن شاعر بجاي یك هجاي
بدند و یك هجاي توتاه ،یك هجاي تشوویده آوردهاسووت و همین امر باعم دوري هجاهاي توتاه از
یكدیدر و نزدیك شدن هجاهاي بدند و تشیده به هم شدهاست .همسر اوّل خاقانی مادر رشیدالدّین
اسووت ته شوواعر به او دلبسووتدی بسوویار داشووت و در این قصوویده از وي با عنوان «وفاپرورد یار» و
«اندهگ سار» یاد میكند .انتخاب ردیف منا سب «دا شتم» اندوهِ همراه با ح سرت شاعر را دو چندان
جدوه میدهد.
بوو بووه راحووت روزگوواري داشوووووتووم
بو و وفووواپووورورد یووواري داشوووووتوووم
گوور نووه روشوووون روي توواري داشووووتووم
چشووووم بوود دریووافووت تووارم تویوره تورد
(همان)914:
 .2.2پرهیز از كاربرد اوزان دوري

یا برعك به تار بردن آنها ،عامدی ا ست براي غمدین یا شاد شدن لحن شعر .در اوزان دوري چون
هر م صرا به دو نیم م صرا تق سیم می شود و پایان نیم م صرا در آن ،حكم پایان م صرا را دارد،
همین توتاهی مصووراها وزن را تند ،ضووربی و شوواد میتند و از مناسووبت آن با مفاهیم دردمندانه
میتاهد .از میان  415مرثیه در پایان قرن هشوووتم تنها  9مرثیه ،اوزان رایج دوري دارند ته یكی از
آنها سرودة خاقانی در سوگ عمّش ،تافیالدّین عمر ا ست .در این ق صیدهي  49بیتی ته م ضامین
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زاهدانه و دنیاگریزانه بر معنی ماتم غدبه دارد ،تنها دو بیت مرثیه یافت می شود ته آن هم در خدمت
مفاهیم ادب تعدیمی است.
نتوان بووا مرگ عم برگ نعم سوووواختن
عم ز جهان عبره ترد عبرت تو این ب است
(همان)956:
در اینجا به این نكتة مهم باید اشووواره شوووود ته گرچه هر یك از شووودردهاي شووواعرانه براي
همنواسووازي وزن عروضووی با مفهوم مرثیه به طور جداگانه بررسووی شوود امّا باید دانسووت ته شوواعر
همیشه مجموعهاي از این عوامل را در ساخت اثر هنري خویش به تار میدیرد؛ یعنی عالوه بر توجّه
به موسیقی تناري ،معنوي و درونی از همة امكانات وزن شعر فارسی نیز بهرة وافی میبرد.
وز سووور موي سووور آغوش بزر بدشووووای ید
اي نهان داشوووتدان موي ز سووور بدشوووایید
(همان)565:
در این بیت ،وزن مناسووب مرثیه ،جایدزینی فاعالتن به جاي فعالتن ،آوردن هجاي بدند به جاي دو
هجاي توتاه ،فزونی هجاهاي بدند و تشیده ،تمی هجاهاي توتاه و دوري آنها از یكدیدر همه حضور
دارند تا شووواعر بتواند غم خویش را از مرگ فرزند به مخاطب منتقل و او را در اندوه خود شوووریك
سازد .احساس او را براندیزد و تأثیر پایدار بر او بدذارد.
نتیجهگیري

بیگمان خاقانی را باید یكی از بزرگترین شوواعران ادبیّات فارسووی در مرثیهسوورایی دانسووت .این
جایداه واال هم به جهت شمار است هم به دلیل تاربرد دستمایههاي زیبایی شناسی در این زیرگونة
ادبی .از مطالعة وزن عروضووی به روش اسووتقراي تام در مراثی وي این نتایج حاصوول میشووود-5 :
بحرهاي رمل و مضارا پربسامدترین و بحرهاي مجتم و منسرح تم تاربردترین بحرها در مرثیههاي
خاقانی اسووت؛  -4شوواعر شووروان براي هماهناسووازي وزن با محتواي سوووگ در تنار دیدر عوامل
موسویقیسواز ،از تمام امكانات وزن شوعر فارسوی از جمده ،تاربرد وزنهاي مناسوب مرثیه ،اختیارات
زبانی و وزنی ،فزونی هجاهاي بدند و تشووویده ،تمی هجاهاي توتاه و پرهیز از اوزان دوري سوووود
گرفتها ست؛  -9از پنجاه مرثیة خاقانی تنها دو سروده از نظر تنا سب وزن و محتوا همخوانی ندارند
ته در آنها معانی سوگ ب سیار اندك ا ست؛  -7تنا سب میان وزن و درونمایه در مراثی خانوادگی
خاقانی بارزتر است .بهرهاي ته او از تواناییهاي وزن در سوگسرودههاي خود میدیرد ،چند ثمر دارد:
 -5غنی تردن موسویقی اندوهناك شوعر؛  -4ایجاد پیوند موسویقایی و موضووعی در محور عمودي
شعر؛  -9مشارتت دادن مخاطب در عاطفة درد ناشی از سوگ؛  -7تخدیة روانی و عاطفی حاصل از
مرگ؛  -1تأتید و تثبیت و برجستهسازي موضوا مرثیه؛  -6تالش در جهت بزرگنمایی و ماندگاري
موضوا در ذهن خواننده.
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از زبان شنا سی به ادبیّات (جدد اوّل ،نظم) ،صفوي ،تورش ( ،)5951چاپ دوم ،تهران :سوره
مهر.
الصناعتین،ابوهالل عسكري ،حسن بن عبداهلل ( ،)5944چاپ اوّل ،ترجمه محمّد جواد نصیري،
تهران :دانشداه تهران.
العمده فی محا سن ال شعر و آدابه و نقده ابن ر شیق قیروانی ،ابوعدی ح سن ( ،)5355چاپ اوّل،
به تصحیح محمّد محیی الدّین عبدالحمید ،بیروت :دارالجیل.
المعجم فی معاییر اشوووعار العجم ،رازي ،شوووم الدّین محمّد بن قی ( ،)5954چاپ اوّل ،به
تصحیح محمّد قزوینی و محمّدتقی مدرّس رضوي ،تهران :زوّار.
«بررسووی مقایسووهاي موسوویقی بیرونی و تناري غزلهاي انوري و خاقانی» ،اتّحادي ،حسووین
( ،)5931زبان و ادبیّات فارسی دانشداه آزاد اسالمی مشهد ،شمارة  ،94صص  551تا .595
حافظ و موسیقی ،مدّاح ،حسینعدی ( ،)5951چاپ اوّل ،تهران :وزارت فرهنا و هنر.
دیوان ا شعار ،خاقانی شروانی ،بدیل ( ،)5914چاپ اوّل ،به ت صحیح عدی عبدالرّ سولی ،تهران:
مروي.
دیوان اشعار ،خاقانی شروانی ،بدیل ( ،)5955چاپ نهم ،به تصحیح ضیا الدّین سجّادي ،تهران:
زوّار.
دیوان فرّخی سوویسووتانی ،عدی بن جولو ( ،)5954چاپ دوم ،به تصووحیح محمّد دبیرسوویاقی،
تهران :معین.
روشنتر از خاموشی ،تاخی ،مرتضی ( ،)5951چاپ چهارم ،تهران :آگاه.
ساختار و تأویل متن ،احمدي ،بایك ( ،)5951چاپ پنجم ،تهران :مرتز.
سخن و سخنوران ،فروزانفر ،بدیعالزّمان ( ،)5951چاپ پنجم ،تهران :خوارزمی.
شاهنامه ،فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)5947چاپ دوم ،به توشش سعید حمیدیان ،تهران :داد.
شوووعر العجم ،نعمانی هندي ،شوووبدی ( ،)5944چاپ اوّل ،ترجمة مح مّدتقی فخرداعیگیالنی،
تهران :ندین.
شوووعر بی درو شوووعر بی نقاب ،زرّین توب ،عبدالحسوووین ( ،)5945چاپ اوّل ،تهران :عدمی و
فرهندی.
شعر و ادب فارسی ،مؤتمن ،زین العابدین ( ،)5967چاپ دوم ،تهران :زرّین.
«شعر ،وزن ،قافیه» ،ناتل خاندري ،پرویز ( ،)5999سخن ،شمارة دو ،صص  34تا .515
عروض و قافیه ،شمیسا ،سیروس ( ،)5965چاپ سوم ،تهران :فردوس
محیط زندگی و احوال و اشعار رودتی ،نفیسی ،سعید ( ،)5954چاپ پنجم ،تهران :امیر تبیر.
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مرثیهسرایی در ادبیّات فارسی ،امامی ،نصراله ( ،)5963چاپ اوّل ،اهواز :جهاد دانشداهی.
معیاراال شعار ،تو سی ،خواجه ن صیرالدّین ( ،)5963چاپ اوّل ،به ت صحیح جدیل تجدیل ،تهران:
جامی.
موسیقی شعر ،شفیعی تدتنی ،محمّدرضا ( ،)5946چاپ پنجم ،تهران :آگاه.
«نداهی دیدر به موسوویقی شووعر و پیوند آن با موضوووا ،تخیّل و احسوواسووات شوواعرانه» ،فیّاض
بخش ،پرند ( ،)5957پژوهش زبان و ادبیّات فارسی ،شمارة چهار ،صص  569تا � .556
وزن شعر فارسی ،ناتل خاندري ،پرویز ( ،)5956چاپ هفتم ،تهران :توس.
وزن و قافیة شوووعر فارسوووی ،وحیدیان تامیار ،تقی ( ،)5964چاپ اوّل ،تهران :مرتز نشووور
دانشداهی.
وزنشناسی و عروض ،تابدی ،ایرج ( ،)5946چاپ اوّل ،تهران :آگاه.

