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 چکیده

 اا، شاعر کالسای  و نیقاایی      موسیقی بیرونی برخالف انواع دیگر موسیقی؛ یعنی کناار،، درونای و معناو، در  قال  ا ا      
 ارین شااعران     ا محسوس است. این نوع از موسیقی، بررسی جان  عروضی شعر است.  قاایی و معیرار،، دو  ان از با ر     

اند. این مقا ه باا   ، غ  یات شورانگی ، از خود به یادگار گذاشتهاند که به پیرو، از سعد،، حافظ و صائ  مکت  بازگشت ادبی
معیرر، پرداخته است. نتایج به دست آمده، گویا، آن اسات    روش  وصیفی ا  حلیلی به موسیقی بیرونی غ  یات  قایی و ر ی 

ور رمل، مضارع و   ج به د یل اند. در غ  یات  ر دو شاعر بسامد بح که  ر دو شاعر از اوزان مطبوع شعر فارسی استفاده کرده
 ار از   شفّاف و جویبار، بودن این اوزان، باال بوده است. اوزان دور، در غ  یات این دو شاعر بسامد اندکی داشته است. بای  

 ر شاده اسات. باا وجاود نقاا        ارکان مثقرن استفاده شده است که به جهت امتداد حاصل از آن، نقود موسیقی بیرونی برجسته
 ر از بحور عروضی و با تّبع  ناوع   معیر، عالوه بر استفادة بی  در موسیقی شعر این دو سراینده، موسیقی بیرونی غ ل اشتراک 

دانان و خوانندگان در گ ین    ر و ا بال موسیقی  ا، بی  اوزان  ر بحر، به د یل مضامین و واژگان مورد استفاده،  جدید چاپ
  ر از غ  یات  قایی ظا ر شده است.     نشین، برجسته  ا، دل  ا و  صنیف اشعارش در اجرا،  رانه

 
 ا دین  قایی، ر ی معیرر،. موسیقی بیرونی، غ ل، جالل :واژگان کلیدی

 
 مقدمه. 1

ناپذیر شعر است، به ویژه در شعر کالسی  که با نظم خاصی از افاعیل عروضی  قاراه اسات و   از    وزن ج ء جدایی
 ا، طبیعی زبان شفا ی است که اگار در نظام    آ نگ از ویژگی کند. ضرب خود را حفظ میآغاز  ا انجام شعر جایگاه 

(. شعرا بارا،  0:11:915کند)داد،  آید و زبان نثر را به شعر  بدیل می معیرنی  رار گیرد و  کرار شود، وزن به وجود می
و مضاقون،  وانقناد ر جلاوه نقایناد.     کنند  ا بتوانناد در انتقاال محتاوا     سرودن اشعارشان از وزن مناس  استفاده می

موسیقی شعر دامنل بسیار وسیع و پهناور، دارد. گویا آنچه انسان را باه شاگفتی واداشاته کااربرد موسایقی در نظاام       
 اا و یاا  رکیا        ا بوده است. در نگاه نخست، عامرل مردم اج ا، سخنی را که به  حاظ کو اه و بلناد، مصاورت   واژه

نامند؛ فارغ از اینکاه ایان برداشات، درسات یاا کامال        از نظام خاصری برخوردار باشد، شعر می ا   ا و مصورت صامت
نباشد. مجقوعل عواملی که زبان شعر را از زبان عادر، روزماره باه اعتباار بخشایدن آ ناگ و وزن، امتیااز و بر ار،        

 اوان   شاود را مای   در زبان مای   ا  ا و  شخّص واژه د د و در وا ع از ر گذر نظام موسیقایی موج  خی ش کلقه می
ا، از  بیال1 اناواع وزن،  افیاه، ردیاف، جنااس و ...  شاکیل        گروه موسیقایی نامید که خود از عوامل شاناخته شاده  

 (.7-:11:91کدکنی،  شود)شفیعی می
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 ااکنون  که از بادو  و ّاد     پذیر رین  ا   شعر، ادبیات فارسی است غ ل به عنوان یکی از پرکاربرد رین و انعطاف   
اش را با پذیرفتن موضوعا ی چون عشا،، عرفاان، سیاسات و... باه       ا، زیاد، از خود نشان داده و  وانقند،  ابلیرت

که بسایار، از    گونه ی  با  درت پا به میدان نهاده است، بدانناست. این  ا   شعر، در دوران معاصر   نقای  گذاشته
ه.ش( و ر ای  771:-901:ا ادین  قاایی)   عصار ماا چاون جاالل     ن  ام اند. شااعرا  شاعران در این  ا   طبع آزموده

 ا، عظیم فر نگی و ادبی و  أثیرپذیر، از شاعران نامدار گذشاته باه    اند با پشتوانه ه.ش(  وانسته711:-937:معیرر،) 
کهان و    ا، نو و نیقایی، پاسدار حریم شعر غ ل معاصر، پویایی و طراوت بخشیده و در کنار شعرا، نوپرداز و  ا  

 اا، موسایقی بیرونای،     سنّتی باشند. شناخت اوزان رایج در غ  یات این دو شاعر و طرح وجوه  شابه و  فاوت جنبه
 مسأ ل مورد  وجه در این پژو   است.

 
 . پیشینة تحقیق  2

از  ر، اسات  اا شاعر و شااعر،؛      سنگ در حوزة ادبیات، چهرة شناخته  ا، گران ا دین  قایی با نگارش کتاب جالل
معیار،   این منظر کار پژو شی در زمینل اشعار ایشان یافت نشده است، اما از کار ا، پژو شی مار ب  باا آثاار ر ای     

  وان موارد زیر را نام برد1 می
معیرار، در میاان شااعران معاصار و      جایگاه ر ای  (. »913:اکبر ) آباد، فرا انی، علی صیاد کوه، اکبر و کقال  -:

انساانی دانشاگاه شاهید باا نر       و علاوم   ، نشریل دانشکدة ادبیاات « نر، سخن او ا،   حلیل برخی از جنبه
 اا،    ار زیباایی   اند که بای   . نویسندگان مقا ه بدین نتیجه دست یافته:9-27(، صص0:)پیاپی1:کرمان، ش

افا ا، ساخن را    گیر، از عناصر موسایقی  چنین بهره شعر ر ی به ساختار و فرم سخن و، مربو  است.  م
 از شگرد ا، مؤثر ر ی در این حوزه دانست.باید 

نامال   ، به را نقایی عباس ما یاار، پایاان  «بررسی موسیقی شعر در دیوان ر ی معیرر،(. »911:اسالنی، مهر، ) -7
 اا، شاعر، دیاوان ر ای چاون1        ا  نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج. در این پایان

رباعی و  رانه از منظر موسیقی بیرونی، کنار،، درونی و معناو، ماورد بررسای    غ ل، مثنو،،  صیده،  طعه، 
  رار گرفته است.

، پژو شانامل ادب غناایی سیساتان و    «معیرر، موضوع و مضقون در غ ل ر ی (. »915:دخت ) مشهور، پروین -9
 ل ر ای  . نویسنده در این مقا ه با  حلیل موضوع و محتوا، غ::7-795، صص7:بلوچستان، سال نهم، ش

بی  از  ر موضوع دیگر مورد  وجه ر ی  رار گرفتاه اسات،   « عش،»به این نتیجه رسیده است که،  ر چند 
 پرستی و ... نی  پرداخته است. نیاز، و وارستگی، گله از روزگار، وطن اما او به مضامینی چون1 بی

، «  و اوع  اا دورة معاصار   شناسانل سیر  حول ی  غا ل از مکتا   بررسی سب (. »917:آفرین ) کالنتر، نوش -3
نویسانده در   .971-932(، صص75)پیاپی7شناسی نظم و نثر فارسی، سال ششم، ش فصلنامل  خصصی سب 

از وحشی بافقی، « که من دارم»گویی)ا تفا( به بررسی غ  ی مشابه با ردیف  این مقا ه با  وجه به روش نظیره
معیرر، در ساه ساطف فکار،، زباانی و      و، و ر ی  بری ،، سیدا، نسفی، بیدل د ل  اسیر شهرستانی، صائ 

 ادبی پرداخته و وجوه اشتراک، افتراق و ا تباس شاعران از یکدیگر را  حلیل کرده است.  

ا ادین  قاایی و    بررسی موسیقی بیرونای و کناار، در دیاوان سانا از جاالل     (. »910:کنار،، رضا ) جهانبانی -0
نامل کارشناسی ارشاد، دانشاگاه    ا نقایی عارف کقرپشتی، پایان، به ر«معیر، با  کیه بر غ  یات سایلعقر ر ی

 ا، موسیقی کنار، پرداختاه و  شاابهات    نامه به اوزان رایج غ  یات دو شاعر و مشخصه آزاد بابل. این پایان
  ا، موسیقی بیرونی و کنار، را مورد بررسی  رار داده است. و  فاوت

معیار، باا نگرشای جدیاد و      موسیقی بیرونی غ  یات  قاایی و ر ای     ا  خیر نامل ا مستخرج از پایان  در مقا ل حاضر ا 
  ر، مورد  حلیل و بررسی  رار گرفته است. عقی،
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 . روش تحقیق2-1
 ا، آمار، به دست آمده، انجام شده اسات. واحاد ا، پاژو   مقا اه       ا، این مقا ه براساس یافته و بررسی   حلیل

 وس  مؤسرسل نشار  قاا منتشار    923:بانو  قایی که چاپ اول آن در سال  ما دختاز « دیوان سنا»مطاب، با غ  یات 
معیرر، است. این مجقوعه کاه  وسا  انتشاارات زورار در ساال      ر ی« سایه عقر»غ ل است. دو دیگر  07شده، شامل 

 ا، چاپ  نباشد.  عداد غ  یات این مجقوعه نسبت به دیگر دیوا غ ل می50:به چاپ نهم رسیده است، شامل  971:
 ر است؛ چرا که سایل عقر، گلچینی از زیبا رین آثار ر ی است. از آنجا که حجم غ  یات ر ای   شده از این شاعر، کم

 ا، استفاده از درصد بوده و برا، نقای   عداد و درصد   قریباً دو برابر غ  یات  قایی است؛ بهترین روش در مقایسه
است. در فهرست اوزان غ  یات، از مطلع غ ل به عنوان شا د مثال اساتفاده و    ده ا از جدول و نقودار استفاده ش یافته

برا، ارجاع دیگر غ  یات  ر وزن، از شقارة صفحل دو کتاب یاد شده، بهره گرفتاه شاده اسات. در بخا  بحا  و      
کاه در   ا    آن بررسی که دارا، دو زیر بخ  است از  کرار  وضیحات مشابه بحور و اوزان مشترک و ارجاع دیگر بار

 ا در غ  یات ر ی پر ی  شده است.     حلیل غ  یات  قایی آمده
 
 . چارچوب نظری9
 . موسیقی و جایگاه آن در شعر9-1

موسایقی یکای از عناصار    (. »:9111:91کادکنی،   شافیعی «)شعر،  جلّی موسیقایی زباان اسات  »موسیقی الزمل شعر و 
(.  نر 291:913:من ،  فیراض«) گردد سب   قای  زبان نظم از نثر میسازد و  سازندة شعر است که کالم را برجسته می

 اا، درون و پدیاد آوردن     ا، متعا ی و خل، زیبایی با کلقات است و  نر موسیقی، نقاود  یجاان   شعر، بیان اندیشه
ی بیرونای،  کدکنی انواع شناخته شدة موسیقی را به موسایق  (. شفیعی921:975باشد)صبور،  زیبایی به وسیلل اصوات می

رسد موسیقی مرز  شاخّص شاعر    (. به نظر می:91-:9191:91کدکنی،  کند)شفیعی کنار،، درونی و معنو،  قسیم می
 شود.   در اشعار کالسی  و نیقایی است که به نوعی به ا تذاذ  نر، منتهی می

 
 . موسیقی بیرونی )وزن(9-2

اما وزن  یأ ی است  ابع نظام  ر ی  حرکاات و  »کند1  خواجه نصیرطوسی در معیار االشعار، وزن را چنین  عریف می
سکنات آن در عدد و مقدار که نفس از ادراک آن  یأت  ذّ ی مخصوص یابد که آن را در این موضع ذوق خوانناد و  

(. 731:921حساینی،   شاه«)موضوع آن حرکات و سکنات اگر حروف باشد، آن را شعر خوانند و ا ّا آن را ایقاع خوانند
وزن نوعی از  ناس  است.  ناس  کیفیرتی است حاصل از ادراک وحد ی در میان اجا اء متعادرد.  ناسا     »ار ی به عب

(. 731:927خاانلر،،  «)شاود  خوانند و اگر در زمان وا ع شد وزن خواناده مای   اگر در مکان وا ع شود آن را  رینه می
مقادم،   علاو، «) ن عامال ساازندة آن، وزن اسات   گفتار، است که در بافت آوایی خود، سازمان یافته و مهقتری»شعر 

مساگرنژاد،  «) شاود  وزن در کالم منظوم فارسی، از  ناوب و  کرار حاروف باا حرکاات آن حاصال مای     (. »2:1:977
:21:971  .) 

عروض علم و یا فن سنجیدن شعر و کالم منظوم با افاعیل عروضی و پیدا کردن اوزان شعر بار پایال   »در این میان     
 اا،  کارار شاونده،  ناسابی      (.  ر ی  از اوزان عروضی به سب  اختالف در پایه91:910:ما یار، «)یل استآن افاع

(. موسایقی  121:917ا، خاص اسات)پورنامداریان،  کند که انگی ندة احساس و آ نگ مایه مخصوص به خود ایجاد می
عروضی، متناس  با مضقون و محتاوا،   رین عامل در شعر است. شاعران از اوزان  بیرونی  قان وزن عروضی و مهم

 باشد. کنند، بنابراین وزن، بیانگر اندیشه و احساسات شاعر نی  می شعر استفاده می
  ا و نی   أکید بخشیدن به کلقات خاصر    ا و جنب  به وجود آوردن  ذّت موسیقایی، منظم کردن می ان ضربه    
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(. :311:91کادکنی،    رین عامل شاعر معرفای شود)شافیعی    مهم  ر شعر از  أثیرات وزن است که باع  شده به عنوان
است. اوزان جویباار،، از  رکیا  نظاام ایقااعی خاصای        وزن را به دو نوع جویبار، و خی ابی  قسیم نقوده  شفیعی

شاود و    اا احسااس نقای    شود که با  قل زال ی و زیبایی و مطبوع بودن، شوق به  کارار در سااختقان آن   حاصل می
شاوند؛ مانناد وزن1     ا، عروضی در آن عیناً  کرار نقای  ا، است که رکن  ا به گونه عروضی افاعیل نی  در آنساختار 

 ا در شعر استادان با ر    آ نگی و فراوانی استعقال آن مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت که با  قل گوشنواز، و خوش
آ نگی کاه دارناد    را به اعتبار استقرار مالیم و خوش  ا کقتر وجود دارد. این اوزان غ ل،  کرارطلبی در ساختقان آن

شاود، اوزان    اا باه طاور خاصای احسااس مای       جویبار،، و اوزانای را کاه سااختقان  کارار و شاوق  کارار در آن      
(. گذشته از اوزان جویبار،، خی ابی، مطبوع و ... باید از اوزان دور، نی  سخن باه  910- 912خوانم) قان1 می خی ابی

است که  ر مصاراع از دو پااره   « دو پاره»یا « متناوب»یا « وزن دور،» ا، عروض فارسی  یکی از ویژگی میان آورد.
 اا دو رکان مختلاف     (.  ر ی  از این پاره051:921کامیار،  شود و پارة دوم  کرار پارة اول است)وحیدیان  شکیل می

(. 1:19   912:حکم پایان مصاراع را دارد)شقیساا،    شوند، بنابراین وس  مصراع دارند که در پارة دیگر عیناً  کرار می
بخشاد    ر، به موسیقی بیرونی شعر می اوزان دور، به جهت  کرار رکن اول و دوم و یا وجود  افیل میانی، نقود بی 

 باشد. بسا  أثیرگذار ر از اوزان معقول   و چه
 
 . موسیقی غزل 9-9

کوشد  قل  نر خود را در غا ل باه کاار     ی است، چرا که شاعر می رین نوع شعر فارس غ ل فارسی زیبا رین و آراسته
 ارین اوزان عاروض فارسای     آ ناگ   ارین و خاوش   چین، صیقلی و آزماوده و اوزان آن، از نارم   بندد.  غات آن دست

(. اشعار به جا مانده از فارسی در، پای  از اساالم فا اد وزن عروضای و دارا، وزن     :73-7371:975است)شقیسا، 
ت. آشنایی ایرانیان با اشعار عربی و استفاده از بحور و اوزان آن به اواخار  ارن دوم یاا اوایال  ارن ساوم        جایی اس

گردد.  حول اوزان شعر، و  کامل آن در شعر فارسی که در اوایل  رن چهارم آشکار گردیده،  ا   جر،  قر، باز می
ین دوران اشعار، در بحور و اوزان ناامطبوع ساروده   گونه که دیگر در ا پایان  رن پنجم به حد کقال خود رسید. بدان

و  کاه باا وزن ربااعی    «  رین ناوع ادبیاات غناایی ایاران     برجسته»به عنوان  (. غ ل 20:-271:975:نشده است)صبور،
گاردد و    ر، می گذار، شده است نی ، در پایان  رن پنجم دارا، اوزان مشخص متفرعات آن از بحر   ج مسدرس پایه

شود. از  رن ششم استفاده از اوزان و بحور  بحر رمل،   ج، خفیف و مضارع در سرودن غ ل استفاده می از متفرعات
(.  ارن  فاتم و  شاتم    27:-21:و مثقن در غ ل فارسی در کنار دیگر اوزان و بحور رواج گرفته است) قان1  طویل

ضای در غ  یاات عاشاقانل ساعد، و     اوج غ ل فارسی است. صرفه نظر از سب  خاص این دوران، کاربرد اوزان عرو
سرایی باه ساب  عرا ای و باه      ا. عاشقانل حافظ منحصر به فرد است. اما در دورة بازگشت ادبی غ ل غ  یات عارفانه 

 ا، ادبی شعر فارسای از   (. بنابراین در این دوره، سنت1952 915: قلید از سعد، و حافظ شکل گرفته است)شقیسا،
 حورل اوزان غ ل در این دوران نی   اابع  غییار ساب  و    »اند.  این  ا  ، از نو  کرار شده نظر ادبی، فکر، و زبانی در

شیوة  عبیر است، به این معنی که با بازگشت به شیوة عرا ی، رواج اوزان رایج و ماورد اساتعقال در غ  یراات  ارون     
عرا، ایان دوره از روش گوینادگان   (. شا 3721:975صبور، «)ششم  ا نهم را در غ  یرات این دوران باید جستجو نقود

کهخاا،   اند)اویسی کردند، پس به ناچار در انتخاب اوزان و  وافی نی  ذوق و سلیقل آنان را مدنظر داشته  دیم پیرو، می
(. با این رویکرد، موسیقی بیرونی غ ل دورة بازگشت با  حول و دگرگونی خاصی مواجه نیسات؛ زیارا ایان    11:915

  بهره است. در ادامه، مباحا  مطارح شاده در غ  یاات  قاایی و ر ای       اخص و  أثیرگذار بیدوره از وجود شاعر ش
 گیرد.  معیر، مورد بررسی  رار می

 
 . بحث و بررسی       4
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 . موسیقی بیرونی غزلیات همایی4-1
 بحور و اوزان به کار رفته در غ  یات  قایی به شرح زیر است1 

 . بحر رمل  4-1-1
  است و این بحر را بدین جهت رمل خوانند که پندار، ارکاان آن در  ام بافتاه است)شااه     رمل در  غت حصیر بافتن

اند و شاعرا از    ر موسیقایی شود. اوزان این بحر بی  حاصل می« فاعال ن»(. بحر رمل از  کرار ج ء 771:921حسینی، 
ی شاد و روانای سرمسات دارناد و     ا که د  کنند؛ غا   شعرا چه آن  ا، مختلف استفاده می آن برا، سرودن در  ا  

وزن ایان بحار    2اند.  قاایی در غ  یراا   باا      ر به مسائل جدر، و مهم زندگی پرداخته  ا که بی  اند، چه آن ا ل ب م
 آزمایی کرده است که عبار ند از1 طبع

 ا ف. فاعال ن فاعال ن فاعال ن فاعلن، رمل مثقرن محذوف1  
 (.191:923ام ) قایی،  شبنقم از دست گل در پا، خار افتاده    ام   طرة اشکم ز چشم روزگار افتاده

غ ل ساروده کاه   7:(.  قایی در این وزن371:921کامیار،  این وزن سومین وزن پرکاربرد شعر فارسی است )وحیدیان
 دیاوان سانا آماده    11و  11، 17، 71، 71، 70، 73، 75، 21، 22، 20 ا، دیگر در صافحات   عالوه بر غ ل فوق، غ ل

 است.   
 ب. فاعال ن فعال ن فعال ن فعلن، رمل مثقرن مخبون محذوف1

 (23رخ دوست مرا عشرت ایرام کجاست        ا دالرام نباشد دل آرام کجاست ) بی
 دیوان  رار دارد. 12و  17، :1، 75، 21، 29، :2غ ل دیگر سروده شده در این وزن در صفحات  7

 رمل مثقرن سا م1 ج. فاعال ن فاعال ن فاعال ن فاعال ن،
 (77چشم شوخت بر د م  ر  حظه زخقی  ازه دارد      آخر ا، زیبا صنم جور و ستم اندازه دارد )

 ا، سروده شدة  آ نگی غ ل دیوان سناست. کاربرد ارکان مثقرن و سا م سب  خوش 17غ ل دوم این وزن در صفحل 
 این وزن شده است.

 حذوف1د. فاعال ن فاعال ن فاعلن، رمل مسدرس م
 (10ا، خوش آن روز، که یار، داشتم         در  دل  آرام  و   اارار،  داشتم )

  ن، رمل مثقرن مخبون اصلم1 ه. فاعال ن فعال ن فعال ن فع
 (55:کشم از دست غقت آن بینی ) کاش عاش، شو، و  لخی  جران بینی       آنچه من می

 کول1، رمل مثقرن مش و. فعالت فاعال ن فعالت فاعال ن
 (57:من و بندگیر سلطان سریر کبریایی         که غالمای در اوست طاراز پادشایی )

و گلاه باه کاار      باشند که در معانی مرثیه،  جران، درد، حسارت  ج ء اوزان نرم و سنگین می« ه»و « ب»اوزان شقارة 
مایال  ا ا  غا ل بسایار      سات باا درون   ا اشااره شاده ا   آن  (. این اوزان با  وجه به مختصا ی که به77روند) قان1 می

 سازگارند.
 
 . بحر مضارع4-1-2

شود  کان چاون اصال ساا م آن      حاصل می« مفاعیلن فاعال ن»مضارعت به معنی مشابهت، بحر، است که از  کرار 
مفعاول فااعالت   »(. از باین زحافاات ایان بحار،     171:921حسینی،   ر م احف آن رایج است)شاه مطبوع نیست، بی 

  آیاد کاه  قاایی از آن اساتفاده     وزنی ناخوشایند و نامطبوع به حسااب مای  « مضارع مسدرس اخرب مکفوف مفاعیلن،
 ا، نهانی شاعر است. ایان   رسد این بحر عروضی، بیشتر حا ت روایی دارد و روایتگر اندیشه نکرده است. به نظر می

 آن در غ  یرات خود بهره برده است1 وزن 9 ا، سروده  شده، دومین بسامد را داراست.  قایی از  بحر در غ ل
 ا ف. مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن، مضارع مثقرن اخرب مکفوف محذوف1
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 (77وجو کنند         پنهان بگو که خدمت جام و سبو کنند ) آنان که سرّ آب بقا جست
غا ل دیگار    0:ت (. شاقاره صافحا  331:921کامیار،  این وزن ج ء دومین وزن پرکاربرد شعر فارسی است )وحیدیان

. این وزن نی  ج ء اوزان نارم  11و  12، 19، 15، 11، 17، 10، 15، 71، 77، 72، 73، :7، 27، :2این وزن عبار ند از1 
 و سنگین است. 

 ب. مفعول فاعال ن مفعول فاعال ن، بحر مضارع مثقرن اخرب1
 (:1رید باید )گر دوست مهر فرمود منّت کشید باید       ور ناز و عشوه اف ود از جان خ
باه عناوان  افیال میاانی،     « فرماود  افا ود  »در پارة اول این وزن دور،، و فه و مک  ایجاد شده با استفاده از واژگاان  

نواز ر کرده است. اصوالً  افیل میانی با  سقی  گونه کردنِ کالم به چهار پااره، کاه ساه     موسیقی بیرونی غ ل را گوش
شود. این مهم بیشتر در بحار رجا  ماثقن       موسیقی بیرونی شعر میپارة اول آن دارا،  افیل میانی است، باع  اف ای

 (.  177 912:( و)سنایی،1957 910:( و)سعد،،13 929:افتد. نقونه را )ر.ک1 مو و،، سا م ا ّفاق می

 ج. مفعول فاعال ن مفعول فاعلن، بحر مضارع مثقرن اخرب محذوف1
 (19ر، زخم دگر م ن )گذا فرستی  یغم به سر م ن        مر م نقای  اجم نقای

 
 . بحر هزج4-1-9

« مفااعیلن »باشد و در اصطالح بحر، است که از  کارار جا ء      ج در  غت به معنی سرود و  رانه و آواز با  رنم می
(. در غ  یات  قایی ایان  221:921حسینی،   ا، اعراب در این بحر است)شاه  ر آواز ا و سروده شود. بی  حاصل می

سومین ر به را دارد. ذکر این نکته باه جاسات کاه وزن یا  شاعر از نظرگااه شااعر، انتخاابی و          بحر از نظر بسامد،
رساد،   گیرد و آنگاه که موضوع به خاطرش می اختیار، نیست و شاعر وزن را به طور طبیعی از نفس موضوع ا هام می

(. اوزان :051:91کادکنی،   )شفیعیکند اند که طبیعت به خود، خود، وزن را  عیین می وزن نی   قراه آن  ست و گفته
 بحر   ج در غ  یات  قایی بدین  رار است1

 ا ف. مفعول مفاعیل مفاعیل فعو ن،   ج مثقرن اخرب مکفوف محذوف1
 (17ا، غم به ج  اندر دل من خانه نساز،      جغد، که مگر خانه به ویرانه نساز، )

دیگار ایان وزن در ایان      (. ش  غ ل331:921کامیار،  )وحیدیانباشد  این وزن  فتقین وزن پرکاربرد شعر فارسی می
 .15و  11، 79، :7، 22، 29صفحات از دیوان  ابل مشا ده است1 

 ب. مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن، بحر   ج مثقرن اخرب1

 (10در دال سر ز فت دیدم خطی از شانه       یارب چه بود این حرف با این  قه دندانه )
 
 مجتث   . بحر4-1-4

 ساخته شده است و ج ء بحور  « مستفعلن فاعال ن»مجت  به معنا، از بیخ برکنده، بحر، است که اصل آن از 
 (.  551:921:حسینی،  باشد)شاه االرکان می مختلف

  ن، بحر مجت  مثقرن مخبون اصلم1 ا ف. مفاعلن فعال ن مفاعلن فع
 (:5:ست که خود را به زیور آرایی )بدین مالحت و این د بر، و زیبایی         چه حاجت ا

غ ل  3(،  نها 791:921کامیار،  وحیدیان«)که مناس  غم و حسرت و نظایر آن است» قایی با این وزن از بحر مجت  
 آمده است. :1و  79، 27سروده است. سه غ ل دیگر در صفحات 

 
 . بحر منسرح4-1-5

 (.  131:921حسینی،  اند)شاه گرفته« مستفعلن مفعوالت»ر منسرح به معنی آسان، بحر، است که اصل آن را از  کرا
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 ا ف. مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، بحر منسرح مثقرن مطو، مکشوف1
 (13 رار در شکن مو،  و      دیادة ما زنگ بار ز آینل رو،  و ) ا، دل ما بی

ایان وزن دور، از اوزان  ناد و   ، از این وزن دور، استفاده کرده اسات.  59: قایی  نها در غ ل فوق و غ ل صفحل 
 (.731:921کامیار،  شود)وحیدیان ضربی است و برا، مفا یم شاد استفاده می

  ا در جدول زیر نشان داده شده است1 بحور عروضی به کار رفته در غ  یات  قایی و بسامد آن
 

 غزل( 57ـ بحور عروضی غزلیات همایی ) 1جدول شمارة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در جدول زیر بسامد اوزان دور، به کار رفته در غ  یات  قایی آمده است1
 

 ـ اوزان دوری غزلیات همایی   2جدول شمارة 

 
 بسامد زحافات عروضی نی  بدین شرح است1

 
 مورد(117ـ  زحافات عروضی غزلیات همایی) 9جدول شمارة 

 درصد  عداد نام ردیف

 % 91 32 30 حذف :

 % 77 77 72 خرب 7

 % 1: 20 79 کف 9

 % :: :: 9: خبن 3

 % 3 77 0 صلم 0

 % : 7 7 طی 2

 % : 7 7 کشف 7

 % 5 10 : شکل 1

 درصد  عداد بحر ردیف

 % 39 10 70 رمل :

 % :9 07 1: مضارع 7

 % 3: 59 1   ج 9

 % 7 :5 3 مجت  3

 % 9 0 7 منسرح 0

  عداد بحر وزن ردیف

 7 مثقرن مطو، مخبون مکشوفمنسرح  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن :

 : مضارع مثقرن اخرب مفعول فاعال ن مفعول فاعال ن 7
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  ارین بساامد را در باین بحاور عروضای      وزن در غ  یا   استفاده کرده است. بحر رمل بای  9:بحر و  0 قایی از  
ماثقرن اخارب   مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن، بحر مضاارع  »اراست. از بین اوزان، دومین وزن پرکاربرد شعر فارسی، د

 رین بسامد را دارد. در میان زحافات بحار مضاارع، وزن فاوق جا ء اوزان نارم و       غ ل بی 2:با « مکفوف محذوف
چنین گله و شکایت است. بساامد بااال،    چون مرثیه،  جران، درد و حسرت و  م  سنگین است که متناس  مضامینی

چهرة ی  انسان کاامالً جادر، و مصاقرم را باه نقاای       چنین وزنی نشان از شرای  خاصر روحی سرایندة آن دارد و 
از رکان مسادرس اساتفاده    « فاعال ن فاعال ن فااعلن »وزن به کار گرفته شده  نها در وزن 9:گذارد.  قایی در بین  می

  (. طاوالنی 271:921کامیاار،   وحیدیان«)در  عیین کیفیت موسیقی و حا ت وزن،  أثیر دارد» ا  کرده است. طول مصراع
نواز، موسیقی، اثرگذار ر است و بدین جهت نقاود    ا یا به عبار ی کاربرد ارکان مثقرن در روانی و گوش ن مصرعبود
اند.  قاایی   % غ  یات با ارکان مثقرن سروده شده 11 7 ر، به موسیقی بیرونی غ  یات  قایی داده است، چرا که  بی 

 ر از اوزان جویباار،    رین بسامد برخوردارند ا بی   از بی  :با کاربرد بحر رمل و مضارع ا که مطاب، جدول شقارة  
کناد و ایان    و شفّاف بهره گرفته است  ا اوزان کدر و خی ابی. ا بته اوزان خی ابی آن نی ، نوعی شور و حال را ا قا می

 واناد   نشاین دارد. باا آنکاه کااربرد اوزان دور، مای      شور و حال با بیان حاالت و احساسات و عواطف،  ناسابی دل 
غ ل اساتفاده   9وزن دور، در  7وزن به کار گرفته شده،  نها از  9: ر نقاید، اما  قایی در  موسیقی بیرونی را برجسته

 00 اا و   % کال غا ل   9 0غ ل در اوزان سا م، باه عباار ی    7غ ل  قایی 07% کل غ  یات. از  0 72کرده است؛ یعنی
اند. استفاده از زحافات با  غییار ارکاان عروضای، موجا       روده شده% در اوزان ناسا م )م احف( س12 31غ ل؛ یعنی 

 شود. نواز،  موسیقی بیرونی می گوش
 
 . موسیقی بیرونی غزلیات رهی معیّری4-2 

 اا،   از ویژگای   آفرینی و  خیرالت ظریف شاعرانه  ا، درونی شعر، مضقون بافت مناس  و موزون شعر در کنار جنبه
 (. بحور و اوزان مورد استفاده در غ  یات ر ی عبار ند از1:9111::0بارز سخن ر ی است)یوسفی، 

 . بحر رمل4-2-1
 وزن بحر رمل استفاده شده است1 0در غ  یات ر ی از 

 ا ف( فاعال ن فاعال ن فاعال ن فاعلن، بحر رمل مثقرن محذوف1  
 (.371:971به یاد )معیر،،  ا،  وام آمد  ال ه دیدم رو، زیبا،  وام آمد به یاد        شعله دیدم سرکشی

 رین غ ل خاود را    ر شده است. ر ی بی  اف ون« آمد به یاد»غنا، موسیقی بیرونی این غ ل زیبا با استفاده از ردیف 
 ا، دیگر این وزن در این صفحات از سایل عقر آمده اسات1   در سومین وزن پرکاربرد شعر فارسی سروده است. غ ل

و  :5:، 12، 11، 17، :1، 77، 72، 73، 77، 75، 23، :2، 25، 01، 01، 00، 03، 33، 92 ،71، 72، 77، :7، ::، 5:، 7
:53  . 

 ب( فاعال ن فعال ن فعال ن فعلن، بحر رمل مثقرن مخبون محذوف1  

 (19 اب زنند      ر ا نان  افله را در ش  مهتااب زنند ) ز ف و رخسار  و ره بر دل بی
 .79و  07، 99چنین صفحات1   م
 فاعال ن فاعال ن فاعلن، بحر رمل مسدرس محذوف1 ج(

 (7:نا م از سودا، دل        آ شی در سینه دارم جا، دل )  قچو نی می
 به چاپ رسیده است. :0غ ل دوم این وزن در صفحل 
  ن، بحر رمل مثقرن مخبون اصلم1 د( فاعال ن فعال ن فعال ن فع

 (:::خون دل اگر باده به مینایم نیست ) کنج غم  ست اگر ب م طرب جایم نیست         ست
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 ه( فعالت فاعال ن فعالت فاعال ن، بحر رمل مثقرن مشکول1

 (97دل من ز  ابناکی به شراب ناب ماند        نکند سیا کار، که به آفتاب ماند )
 نی  با وزن فوق سروده شده است. این وزن از بحر رمل ج ء اوزان ضربی و  ند است. 17غ ل صفحل 

غا ل   0چون  قایی در بحر رمل از اوزان نرم و سنگین )شقارة ب، د( استفاده کرده است، ا بته  نهاا در   ی نی   مر 
 غ ل  قایی. 1نسبت به 

 
 . بحر مضارع  4-2-2

 ا ف( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن، مضارع مثقرن اخرب مکفوف محذوف1
 (0ام ) یل گال آرمیدهام       خارم و ی به سا اشکم و ی به پا، ع ی ان چکیده

  رین غ ل خود را در دومین وزن پرکاربرد شعر فارسی   بی « فاعال ن فاعال ن فاعال ن فاعلن»ر ی بعد از وزن 
( ساروده اسات، نیا  در ایان     77( در وزنی نرم و سنگین متناس  با مرثیه و  جران) قان331:9211کامیار،  )وحیدیان

 .2::و  7::، 51:، 52:، 57:، 55:، 15، :7، 21، 22، 29، 05 ،31، 32، 39، 35، 93، 0:، 1 ا1  غ ل
 ب( مفعول فاعالت مفاعیلن، مضارع مسدرس اخرب مکفوف سا م در عروض و ضرب1

 (1:: وشم ربوده ماه  ادح نوشی        خورشید رو، ز ره بناگاوشی )
 ج( مفعول فاعال ن مفعول فاعال ن، مضارع مثقرن اخرب1

 (90ح دل سیا ی       خرّم کند چقن را باران صبحگا ی )اش  سحر زداید از  و
 وزن فوق از اوزان دور، شعر فارسی است.

 
 . بحر مجتث4-2-9

 غ ل سروده است1   75وزن آن  9غ ل استفاده نقوده، ر ی با  3برخالف  قایی که  نها از ی  وزن این بحر در 
 ن اصلم1 ن، بحر مجت  مثقرن مخبو ا ف( مفاعلن فعال ن مفاعلن فع
 (13خوا ی؟ ) ا، دل زارم دگار چه می خوا ی؟      ربوده دگر ز جان من ا، سیقبر چه می

 .  3::و  51:، 13، 17، 17، 12، 20، 37، 91، 91، 70چنین در صفحات1   م
 ب( مفاعلن فعال ن مفاعلن فعلن، بحر مجت  مثقرن مخبون محذوف1

 (75 و  ست و ی غقگسار باید و نیست ) ارار باید و نیست      غم   و را خبر ز دل بی
 .50:و  19، 71، 31، 97، 7: ا، سروده شده در این وزن عبار ند از1  غ ل
و « خاوا ی  چه می» ا، نسبتاً طوالنی  موسیقی بیرونی دو غ ل فوق با  قرا ی موسیقی کنار، و استفاده از ردیف    
 رین اوزان شعر فارسی و  یکای   ه دو وزن باال ج ء پر استعقال ر، یافته است. باید اف ود ک نقود بی « باید و نیست»

 وان به راحتی روایت کرد و سخن گفت. وزن  است که با آن می   رین اوزان به طبیعت کالم عاد، و طبیعی از ن دی 
ایی از آن   از گونه« ایقان بیاوریم به آغاز فصل سرد»سپهر، نی   قین بحر است و فروغ در منظومل « مسافر» منظومل

نیا  باه  نگاام بیاان      استفاده نقوده است. این وزن عالوه بر آنکه مورد  وجره شاعران غنایی بوده، شاعران غیر غناایی 
مرا بسود و فارو ریخات  ار چاه     »اند، چنان که  صیدة معروف پیر، رودکی،  احساسات و عواطف به سراغ آن رفته

(. این دو وزن از اوزان سنگین و نرم و مناس  مفا یقی 27:-291:979:، نی  به  قین وزن است)شقیسا، «دندان بود
 (.  77-791:921کامیار،  چون غم و حسرت است)وحیدیان

 ج( مستفعلن فاعال ن مستفعلن فاعال ن، بحر مجت  مثقرن کامل1
 (02 ا دامن از من کشید، ا، سرو سیقین  ن من        ر ش  ز خونابل دل پر گل بود دامن من )
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از اوزان دور، است که  کرار پارة اول و سا م بودن ارکان، امتداد و اف ونای موسایقی بیرونای غا ل را باه       این وزن
 وجود آورده است. 

 
 . بحر هزج4-2-4

 ا ف( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن،   ج مثقرن سا م1
 (1:دانی که زیبایی ) پرور چو بو، گل سراپایی      ندار، غیر از این عیبی که می انگی  و جان خیال

نشین و شایرین و   چنین از اوزان دل (.  م301:921کامیار،  این وزن ششقین وزن پرکاربرد شعر فارسی است)وحیدیان
، 27، 71، 77، 3:، 1(. در صافحات  73باشد) قان1 بخ  یا عاشقانه می آرام شعر فارسی است که مناس  مضامین آرام

  ابل مشا ده است.  ا، دیگر این وزن غ ل 57:و  :1، 11
 ب( مفعول مفاعیل مفاعیل فعو ن،   ج مثقرن اخرب مکفوف محذوف1

 (11ا، از خار و خسم نیست ) بر خاطر آزرده غبار، ز کسم نیست        سرو چقنم شکوه
 اند.   نشین سروده شده باشد که دل می 5::و  15، 21، 09، 73 ا، دیگر این وزن مندرج در صفحات  غ ل

 مفاعیلن مفعول مفاعیلن،   ج مثقرن اخرب1ج( مفعول 
 (3سر و سامانی )  چون ز ف  وام جانا در عین پریشانی       چون باد سحرگا م در بی

 
 . بحر رجز4-2-5

رج  به معنی اضطراب و سرعت است. این بحر را از این جهت رج  خوانند که اکثر اشاعار عارب در شارح مفااخر     
اند)شااه   گرفتاه « مساتفعلن »پیشینیان و صفت مردانگی  وم عرب در این بحر سروده شده است، اصل ایان بحار را از   

 (. در غ  یات ر ی دو وزن آن به کار رفته است1  721:921حسینی،  
 ف( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن، رج  مثقرن سا م1ا 

 (2 ر از پیشم کند ) خویشم کند        بر حسن شورانگی   و عاش، که بی ا، زان می سا ی بده پیقانه
 ایی زیباا از   نی  غ ل 10و 9: ر شده است. در صفحات  آ نگی این وزن با کاربرد ارکان مثقرن و سا م، ملقوس خوش

 مده است.  این وزن آ
 ب( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن، رج  مثقرن مطو، مخبون1

 (10ام )  قچو نسیم از این چقن پا، برون کشیده        ام بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده
 (.      791:921کامیار، کند)وحیدیان این وزن ضربی و  ند، معانی شورانگی  و پرجذبه و حال را ا قا می

                     
 . بحر خفیف4-2-1

(. ر ی با ی  171:921حسینی،  است)شاه« فاعال ن مستفعلن فاعال ن»از بحر ا، سب  وزن عروض است. اصل آن 
 سایل عقر چاپ شده است1 75:و  70، :3، 95وزن این بحر چهار غ ل سروده است که در صفحات 

 اصلم1 ن، بحر خفیف مسدرس مخبون  ا ف( فاعال ن مفاعلن فع
 (95ال ل داغ دیاده را مانام             کشت آفت رسیاده را مانام )

 
 . بحر متقارب4-2-7

(. این بحار  711:921حسینی،  شود)شاه حاصل می« فعو ن»متقارب به معنی ن دی ، بحر، است که اصل آن از  کرار 
   مناس  شعر حقاسی است. ر ی در بحر متقارب با وزن زیر ی  غ ل سروده است1

  ن فعو ن، بحر متقارب مثقرن اثلم1  ن فعو ن فع ا ف( فع
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 (11و   من        وا، از ش  من وا، از ش  من )  رش  ف اید  اب
 
 . بحر مقتضب4-2-8

مقتض  در  غت به معنی بریده شده است، زیرا ا تضاب، بریدن و جدا کردن شاخه از درخت است چون این بحار از  
باشد، سا م این بحر متداول نیسات   عکس بحر منسرح می« مفعوالت مستفعلن»ن بحر منسرح جدا شده است. اصل ای

غ ل معیر، در این بحر سروده شده است کاه  50:(. ی  غ ل از 151:921حسینی،  و نوع م احف آن رایج است)شاه
 شود1 ج ء اوزان دور، محسوب می

 ع1ا ف( فاعالت مفعو ن فاعالت مفعو ن، بحر مقتض  مثقرن مطو، مقطو
 (2: ا، ما بینی         در حریم ا ل دل، جلوة خدا بینی ) گر به چشم دل جانا، جلوه

 بحور عروضی و بسامدشان در غ  یات ر ی به طور منسجم در جدول زیر به نقای  گذاشته شده است1
 

 غزل( 115ـ بحور عروضی غزلیات معیّری ) 4جدول شمارة 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسامد اوزان دور، غ  یات ر ی به شرح زیر است1
 

 ـ اوزان دوری غزلیات معیّری 5جدول شمارة 

 
 زحافات عروضی غ  یات ر ی در جدول زیر آمده است1

 
 مورد(175معیّری)ـ زحافات عروضی غزلیات  1جدول شمارة 

 درصد  عداد نام ردیف

 % 91 71 27 حذف :

 درصد  عداد بحر ردیف

 % 90 79 97 رمل :

 % 75 10 77 مضارع 7

 % 1: 53 75 مجت  9

 % 0: 79 2:   ج 3

 % 9 1 3 رج  0

 % 9 1 3 خفیف 2

 % 5 10 : متقارب 7

 % 5 10 : مقتض  1

  عداد بحر  وزن  ردیف

 : مجت  مثقرن کامل مستفعلن فاعال ن  مستفعلن فاعال ن :

 : مقتض  مثقرن مطو، مقطوع فاعالت مفعو ن  فاعالت مفعو ن 7

 : مضارع مثقرن اخرب مفعول فاعال ن  مفعول فاعال ن 9
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 % 2: 07 71 خبن 7

 % 2: 07 71 خرب 9

 % 0: 37 77 کف 3

 % 1 :7 7: صلم 0

 % : 3: 7 طی 2

 % : 3: 7 شکل 7

 % 5 07 :  طع 1

 % 5 07 : ثلم 1

 
 ار،    ر از غ  یات  قایی است، در نتیجه بحور عروضی آن نی  از  نورع بای   معیرر، از نظر کقری بی  غ  یرات ر ی   

و « متقاارب » ارین و    بی « رمل»وزن استفاده شده است. بحر 1:بحر عروضی و   1برخوردار است. در غ  یرات ر ی 
ساروده شاده کاه    « بحر رمل مثقرن محاذوف »غ ل در  71فته، وزن به کار ر 1: رین بسامد را دارند. از  کم« مقتض »

بحار مضاارع کاه    « مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن»غ ل در وزن  75باال رین بسامد را داراست. ر ی عالوه بر سرودن 
)بحار مجتا  ماثقرن    «  ن یا فعلن مفاعلن فعال ن مفاعلن فع»دومین وزن پرکاربرد شعر فارسی است،  وانسته در وزن 

غ ل بسراید. ن دیکای ایان وزن باه     1: رین اوزان شعر فارسی است،  ن اصلم یا محذوف( نی  که ج ء پرکاربردمخبو
گیارد. در   ساطف بحار مضاارع  ارار مای       طبیعت کالم عاد، و طبیعی و روایتگر، آن است که با اختالف اندکی  ام 

% کل غ  یات. بسامد بااال، بحار    7 10با غ ل استفاده شده که برابر است  9وزن دور، در  9مبح  اوزان دور، از 
 19 99 ار، دارد.    ر اوزان، شفّاف و جویبار، است و اوزان خی ابی بسامد کم رمل، مضارع و   ج گویاست که بی 

نواز، و زیباایی موسایقی بیرونای را باه  قاراه آورده       % غ  یات ر ی نی  در ارکان مثقرن سروده شده است که گوش
 است.  
غا ل، باه عباار ی     17 اا و  % کل غا ل  7: 91غ ل است؛ یعنی 50:مورد از  9:ه شده در اوزان سا م  ا، سرود غ ل
 اند. % در اوزان ناسا م )م احف( سروده شده 17 :2

عالوه بر نکات عروضی و موسیقایی غ  یات ر ی که اشتراکات  ابل  اوجهی باا غ  یاات  قاایی دارد، بایاد  وجاه       
سویی واژگان با این  ا   را باه گیرایای و افا ای  موسایقی غ  یاا         خاصر ر ی به مضقون و محتوا، غ ل و  م

 اا چاون1     ارین واژه  عر با به کارگیر، پااک است. شور و احساس درون شا« غ ل»اف ود. غ ل او به معنی د ی، کلقه 
 ای  جار، است و مایل امتیاز ر ی و  ا، فاخر در غ ل  ا به شیوه صبف، اش ، آیینه، گل، بهار و ...  رکی  نقودن آن

 (.    7711:915 نر ویژة اوست)مشهور، 
  ابل مشا ده است1 3و :در نقودار زیر بسامد بحور عروضی در غ  یات دو شاعر مطاب، با جدول شقارة 
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نشان داده شده  2و  9در نقودار دوم بسامد زحافات عروضی به کار رفته در غ  یات دو شاعر مطاب، با جدول شقارة 
 است1

 

 
 
 
 گیری     . نتیجه5

  ا، شعر، به ویژه شعر کالسی  محسوس است. موسیقی بیرونی)وزن(  نقود موسیقی بیرونی در سر اسر  ا  
 ا، موسیقی بیرونی غ  یاات  قاایی و    باشد. نتایج به دست آمده با بررسی و مقایسل جنبه ذیر شعر میناپ ج ء جدایی

است. بسامد بااال،    از اوزان مطبوع شعر فارسی استفاده شده معیر، بیانگر آن است که در غ  یات  ر دو شاعر ر ی 
جویبار، بودن اوزان غ  یات این دو شااعر  بحر رمل، مضارع و   ج نسبت به دیگر بحور عروضی د یل بر شفّاف و 

است. بسامد اوزان دور، در غ  یات  قایی و ر ی بسیار اندک است. این دو ادی  با سرای  غ ل در ارکاان ماثقرن   
اناد. باا وجاود  شاابهات      و اف ونی موسیقی بیرونی غ ل را فارا م نقاوده     ر، بخشیده به موسیقی بیرونی نقود بی 

 ر و بر ر از  قایی دانسات. د یال ایان     ین دو شاعر، باید موسیقی بیرونی غ  یات ر ی را برجستهموسیقایی غ  یات ا
چنین  جدید چاپ آثاار ر ای،     ر از بحور عروضی و با تّبع  نوع اوزان  ر بحر ر م زده است.  م امر را استفادة بی 

 منسرح مقتضب متقارب خفیف رجز هزج مجتث مضارع رمل

 ـ  درصد بحور عروضی در غزلیات همایی و رهی معیّری1نمودار شماره 

 همایی رهی معیّری

 کشف ثلم قطع شکل طی صلم کف خرب خبن حذف

 ـ درصد زحافات عروضی در غزلیات همایی و رهی معیّری 2نمودار شماره 

 همایی رهی معیّری
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نشاینی   معه، آشنایی ر ای باا موسایقی و دل   مضامین به کار گرفته شده در غ ل، پسند خاطر اشعارش در بین افراد جا
 ایی که  وس  ب رگان موسیقی و آواز این سرزمین با اشعار ر ی به اجرا در آمده است، دالیل دیگر، اسات    صنیف

 نواز،، اف ونی و برجستگی موسیقی بیرونی غ  یات ر ی دانست.     در گوش بر این مدعا که باید علت آن را
 

 منابع و مآخذ
 ،  هران1 نشر فر نگ معاصر.1، جپژوهشگران معاصر ایران( 913:ا حاد،  وشنگ)
نامال کارشناسای ارشاد،      ، به را نقایی عباس ما یار، پایاان بررسی موسیقی شعر در دیوان رهی معیّری( 911:اسالنی، مهر،)

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.

و بلوچساتان، ساال نهام،      سیساتان  غناایی    ، پژو شانامل ادب ازگشتفروغی بسطامی و غزل ب( 915:دا علی)عبکهخا،  اویسی
 .0-73، صص2:ش

 ، چ چهارم،  هران1 سخن.گمشدة لب دریا( 917:پورنامداریان،  قی)

همایی و سایة عمـر رهـی    الدین سنا از جالل و کناری شعر در دیوان  موسیقی بیرونی  بررسی ( 910:کنار،، رضا) جهانبانی 
 ارشد، دانشگاه آزاد بابل.  نامل کارشناسی ، به را نقایی عارف کقرپشتی، پایانبر غزلیاتمعیری با تکیه  

 ، چ دوم،  هران1 انتشارات  وس.  وزن شعر فارسی( 927:خانلر،، پروی )

 ، چ پنجم،  هران1 انتشارات مروارید.فرهنگ اصطالحات ادبی( 915:داد، سیقا)

 ، به  صحیف غالمحسین یوسفی،  هران1 سخن.غزلهای سعدی( 910:سعد،، مشرف ا دین مصلف بن عبداهلل)

 ، به  صحیف یداهلل جال ی پندر،،  هران1 علقی و فر نگی.های حکیم سنایی غزنوی غزل( 912:سنایی غ نو،، مجدودبن آدم)

 ، چ دوم،  هران1 مؤسرسل نشر  قا. شناخت شعر( 921:حسینی، ناصرا درین) شاه 

 ، چ سی د م،  هران1 آگاه. موسیقی شعر (:91:کدکنی، محقردرضا) شفیعی

 ، چ سوم،  هران1 انتشارات فردوس.سیر غزل در شعر فارسی( 975:شقیسا، سیروس)

 ، چ دوم،  هران1 انتشارات فردوس.شناسی کلیّات سبک( 979:اااااااااااااا )

 ، چ  فتم،  هران1 انتشارات فردوس.  شناسی شعر سبک( 915:ااااااااااااا )

 ، چ چهارم، ویرای  چهارم،  هران1 نشر علم. فرهنگ عروضی( 912:ااااااااااااا )

 ، چ دوم،  هران1 نشر گفتار. آفاق غزل فارسی( 975:صبور، داریوش)

معیری در میان شـاعران معاصـر و تحلیـل برخـی از      جایگاه رهی (، 913:اکبر) آباد، فرا انی، علی صیاد کوه، اکبر و کقال 
 .:9-27(، صص0:)پیاپی1:انسانی دانشگاه شهید با نر کرمان، ش  و علوم  ، نشریل دانشکدة ادبیاتی سخن اوهای هنر جنبه

 ، چ ششم،  هران1 سقت.  های نـقد ادبی معاصر نظریه(  977:مقدم، مهیار) علو،

، دو فصالنامل  هنگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع، تخیّـل و احساسـات شـاعران   ( 913:من ، پرناد)  فیاض
 .29:-12:، صص3پژو   زبان و ادبیات فارسی، دورة جدید، ش

، فصالنامل  خصصای   شناسانة سیر تحول یک غزل از مکتب وقوع تـا دورة معاصـر   بررسی سبک( 917:آفرین) کالنتر، نوش
 .  971-932(، صص75)پیاپی7شناسی نظم و نثر فارسی، سال ششم، ش سب 

 ، چ شان د م،  هران1 نشر  طره.سی، شیوة نو برای آموزش عروض و قافیهعروض فار( 910:ما یار، عبراس)

 طباطبایی.    عالمه  ، چ دوم،  هران1 دانشگاهمختصری در شناخت علم عروض و قافیه( 971:مسگرنژاد، جلیل)

بلوچستان، سال نهام،  ، پژو شنامل ادب غنایی سیستان و معیّری موضوع و مضمون در غزل رهی ( 915:دخت) مشهور، پروین
 .::7-795، صص7:ش

 ، چ نهم،  هران1 انتشارات زورار.سایه عمر( 971:معیرر،، ر ی)

 جلد، چ سوم،  هران1 امیرکبیر. 5:، به  صحیف بدیع ا  مان فروزانفر، کلیات شمس تبریزی( 929:مو و،، جالل ا دین محقد)

 م،  هران1 مرک  نشر دانشگا ی. ، چ دووزن و قافیة شعر فارسی( 921:کامیار،  قی) وحیدیان



 15/       معیّری رهی« سایة عمر»الدین همایی و  بررسی موسیقی بیرونی غزلیات جالل 

  هران1 مؤسرسل نشر  قا. ،دیوان سنا( 923: قایی، ما دخت بانو)

 ، چ دوازد م،  هران1 انتشارات علقی.چشمة روشن( 911:یوسفی، غالمحسین)

 
 


