بررسی موسیقی شعر در دیوان فیّاض الهیجی
سمانه فیضی
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تاريخ دريافت93/12/25 :
تاريخ پذيرش94/8/25 :
چکیده
همان طور که میدانیـم از دیـرباز تاکنـون ،وزن و موس��یقی ش��عـر ،به عنـوان عنـاصر شعـر ،به
حسـاب آمده و مهم تل ّقی شـدهاند .در واقع جنبـههای مختلف موسیقی ،هر چنـد به عنوان رویکردی
توج��ه و مطالعهی محققان قرار
جدی��د نیس��ت ا ّما قب��ل از دورهی معـاصر آن چنـان که بـاید مورد ّ

نگرفته است.

فیاض الهیجی از شاعران قرن یازدهم هجری است ،که دیوانش شامل غزلیات و قصاید و قطعات
و مثنویات ...است .این مقاله دربرگیرندهی پژوهشی در زمینهی موسیقی شعر در دیوان وی است ،که
در آن به بررسی نحوهی توجه و کاربرد انواع اوزان و بحور به کار رفته در دیوان پرداخته شده است.
فیاض الهیجی هم چنین به موس��یقی کناری که ش��امل قافیه و ردیف است و نیز موسیقی درونی که
آرایههای بدیعی را ش��امل میش��ود (تکرار ،جناس ،تضاد)...توجه نشان داده و جهت ایجاد موسیقی
در اشعارش بهره برده است.
کلید واژهها :فیّاض الهیجی ،موسیقی بیرونی ،موسیقی کناری ،موسیقی درونی ،موسیقی معنوی.
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مقدمه
«ش��عر در ادب فارس��ی کالمی مـوزون و خیالانگیز است و در عرف مردم کالمی

موزون و مق ّفی .الفاظ مهمل و بیمعنی را هر چند که دارای وزن و قافیه باش��ند ،شعر
نمیشمارند( ».ماهیار)13-14 :1389 ،
ب��ه طور کلی«مادهی ش��عر فکرت و تخیّل و در یک کلمه روح ش��اعر اس��ت».

(شمیس��ا)100 :1386 ،

در حقیقت شعـر کالمی دارای وزن مـوسیقیایی و عروضی است و از عنصر خیال
و عاطفه و احساسات درونی بشر منشاء گرفته است.
«موسیقی ،یکی از هنرهای زیبـاست که در ابتدای خلقت در نهـاد طبیعت مستور
بوده ،آهن��گ مرغان خوش نوا ،وزش بـاد ،حرکت برگ درختان ،ریزش آبش��ارها،
موس��یقی ابتدایی بش��ر و ا ّولی��ن آموزگار انس��ان در آموختن این هنر بوده اس��ت».

(خالق��ی.)1 :1378 ،

موس��ـیقی یک��ی از بهتـرین هنرهای موجود در طبیـعت اس��ت ،در اصل هر چـه
دارای ریتـم و آهنگین است موسیقی مینامند.

فـن موسیقی ترقّی کند.
«موسیقی و شعر از دیر باز با یکدیگر توام بـودهاند و هـر چه ّ

احتیاجش به شعر کمتر میشود تا وقتی که بتواند بی کمک آن از عهـدهی بیـان منظوری
که دارد بر آید ولی هیچ گاه از آن بی نیـاز نخواهد بود ،به خصوص در کشور ما که هنوز
هم ش��عر جزء الینفک موسیقی است و این که کدام یک از این دو «شعر و موسیقی» به
هم محتاج ترند ،میتوان گفت ش��عر ،بی آهنگ ،کامل است ولی موسیقی بدون شعر از
بیان مطالب عاجزاست( ».نصیری فر ،نقش شعر و موسیقی آوازی ایران.)47 :

«ما هیچ م ّلتی را نمیشناس��یم که از موس��یقی بی بهره باشد ،پس بـاید بپذیریم که

مـوس��یقی پـدی��دهای در فطرت آدمی اس��ت .عواملی کهآدمی را به جس��ت و جوی
موس��یقی میکش��ـانده است .همـان کش��شهایی اس��ت که او را وادار به گفتن شعر
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میکرده و پیوند این دو س��خت استوار اس��ـت .زیرا شعر در حقیقت موسیقی کلمهها
و الفـاظ است و غنـا موسیقی الحان و آهنگها» (شفیعی کدکنی ،موسیقی شعر.)44 :
ارس��طـو نیز ش��عر را ،زاییدهی نیرویی میداند که یکی غریزهی محاکات است و
دیگری خاصیّت درک وزن و آهنگ ،گر چه آدمی به نثر میتواند تغنّی کند ،ا ّما هیچ

م ّلتی را نمیشنـاس��یم که غنای او با نثر باش��د ،زیرا جمع میان شعر و موسیقی ،جمع
میان موسیقی الفاظ و موسیقی الحان است.
شعر و موسیقی در اصل احساساتی است کـه در درون روح و روان آدمی ،شوری
عارفانه و عاش��قانـه ایج��اد میکند.همان طور که گفته اند :ه��ر آنچه که از دل بر آید
الجرم بر دل نشیند.
«بعضی از هنرمندان ،هنر ش��عر و موس��یقی را با هم مقایسه کردهاند و شدّ ت تاثیر
یکی را بر دیگری ،بیان نمودهاند .و در آخر به این نتیجه رسیدهاند که موسیقی بیش از
شعـر در عموم تاثیر دارد و البته اگر شعر و موسیقی تـوام شـود اثرش به مراتب بیش

از موس��یقی تنهـا و شعر بی آهنگ است .موس��یقی برای آنکه بیشتر مـوثّر واقع شود
محتـاج به شعـر ،و شعر نیـازمند مـوسیقی است و هر گاه این دو با یکدیگر آمیختـه
شـوند تاثیرشـان شدیدتر است .ا ّما واضـح است آن تـاثیری که در عمـوم مـردم دارد

میسـر نیست زیـرا موسیقی زبـانی است عمومی و با هر دلی راز و نیاز دارد
برای شعر ّ
میسـر نیست( ».خالقی.)3-4 :1378 ،
ولی فهم دقائق و معانی شعر برای همه کس ّ

«ملاّ عبدالرزاق پس��ر حس��ین گیالنی الهیجی متخ ّلص به فیّاض از نویس��ندگان و

ش��اعران قرن یازدهم هجری است.وی از شاگردان مقرب مالصدرا ،فیلسوف نامی که
داماد او نیز بوده است( ».فیّاضالهیجی.)449 :1372 ،

«این نویسنده و شاعر ایرانی در حکمت و کالم و منطق و ادب و شعر و دانشهای

مقرب ملاّ صدرا،
منقـول دست داشته و در همهی آنها توانا بوده است .وی از شاگردان ّ

فیلسوف نامی است که داماد او نیز بوده است( ».همان.)12 :
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«از آثار وی میتوان به گوهر مراد ،س��رمایـهی ایمان ،شوارق االلهام ،کلیّات طیبـه،

حـدوث العالم ،شرح الهیاکل و دیوان شعری به فارسی اشاره کرد ،تعداد ابیات دیوان
او را چهارده هزار تا دوازده هزار بیت نوش��تـهاند .او از شاعران عصر صفوی است و
مقرر زمان خود قرار دارد .ش��عر فیاض هم که بیش��تـر در قالبهای
در زمرهی ش��عرای ّ

غزل و قصیده اس��ت .رنگ محیط و عصر خود را دارد .ش��هرت فیاض بیشتر در غزل
س��رایی اس��ت .انصافا در این نوع شعر توفیق بیش��تر یافتـه زیرا سبک غـزل او سبک
اصفهـانی -هنـدی اس��ت و او از پیـروان این س��بک در زمـان خود بـوده اس��ت .ا ّما
بر خالف مضـامین پیچیده که بیش��تـر معاصرینش سعی در سـرودن آن داشتند بسیار

مالیم با محتوایی پر از توصیف و تش��بیه اس��ت .اما متاسفانه کمی دور از فصـاحت و
بالغت و آیین دستوری است( ».فیّاض الهیجی.)12-13 :1372 ،

توجه به اینکه تس�� ّلط فیّـاض در سرودن غزل بیش از سـایر قالبهای شعـری
بـا ّ

اس��ت سعی بر آن ش��ـده تا دیوان وی را از جهت موسیقی ش��عر در سه مقوله مورد
بررسی قرار دهیم-1 :موسیقی بیرونی -2موسیقی درونی  -3موسیقی کناری
موسیقی بیرونی:
«منظور از موس��یقی بیرونی ش��عر ،جـانب عروضی وزن شعـر است که بر همهی

ش��عرهایی که در یک وزن س��روده شدهاند ،قـابل تطبیق اس��ت .مث ٌ
ال تمـام شعرهایی
که در بحر متقارب (وزن ش��اهنامه فردوسی) سروده شدهاند از لحاظ موسیقی بیرونی
یکساناند یعنی میتوان آنها را بر این نظام آوایی:
فعولن
--U

فعولن

فعولن

فعل (یا فعول)

--U

--U

-U

تطبی��ق داد و در ای��ن قلمرو هیچ ش��اعری برتری ندارد مگر به تن�� ّوع اوزان یا به

هماهنــگ��ی اوزان بــ��ا تــجارب روحی و دیــگر جوانب موس��یقیایی ش��عرش».
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(شفیعی کدکنی)39 :1367 ،
دربارهی علم عروض باید گفت که« :عروض میزان کالم منظوم است هم چنان که
نحو میزان کالم منثور است و آن را از بهر آن عروض خواندند که معروض علیه شعر
اس��ت ،یعنی ش��عر را بدان عرض کنند تا موزون آن از ناموزون و مستقیم از نامستقیم
پدید آید و ممتاز گردد و آن فعولی اس��ت به معنای مفعول ،چنان که رکوب به معنی
مرکوب و حلوب به معنی محلوب( ».طوسی.)49 :1389 ،
در بررس��ی دیوان فیّاض الهیجی به این نتیجه میرس��یم ک��ه وی علم عروض و

موسیقی بیـرونی را به خوبی فراگرفته بود و در به کار گیری آن دقت نظر کافی داشتـه
اس��ت .وی در مجموع از  10بحر عروضی در سرودن اش��عارش استفاده کرده است.
بحر هزج که دارای موسیقی سنگین و آرامی است بیشترین کاربرد را در دیوان فیّاض
الهیجی داش��تـه است و س��پس بحـر رمل که موسیقی عاشقانـه و خوش آهنگی دارد
توجه نشـان داده و  35شعر
مورد اس��تفـاده قرار گرفته اس��ت .وی به اوزان دوری هم ّ
او دارای وزن ریتمیک و دوری میباشد.

جدول بحور به کار رفته در دیوان فیّاض الهیجی
ردﯾﻒ ﻧﺎم ﺑﺤﺮ
1

ﻫﺰج

4
5
6

ﻣﺠﺘﺚ
رﺟﺰ
ﺧﻔﯿﻒ

2
3

7
8

9
10
11

رﻣﻞ
ﻣﻀﺎرع

ﻣﻨﺴﺮح
ﻣﺘﻘﺎرب

ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﻘﺘﻀﺐ
ﮐﺎﻣﻞ

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد اﺷﻌﺎر

36.33

355

26.50
16.27

259
159

10
9

977
977

13.81
1.43
1.33

1.74
0.40

17
4

0.20

977

977
977

135
14
13

1.02
0.92

ﺗﻌﺪاد اﺷﻌﺎر ﮐﻞ
تعداد اشعار کل دیوان
دﯾﻮان

2

977
977
977

977
977
977
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نمودار ستونی بحور به کار رفته در دیوان فیاض الهیجی

توجه به آمار داده ش��ده میتوان نتیجه گرفت که فیاض الهیجی به اوزان از نظر
با ّ
تن ّوع آنها عنایت داش��ته به ویژه در کاربرد ائزان و بحور منس��رح ،س��ریع ،مقتضب و
کامل که از ائزان سنگین هستند نیز دستی دستی دارد.
موسیقی کناری:
شفبعی کدکنی دربارهی موسیقی کناری معتقد است که« :منظور از موسیقی کناری،
عواملی اس��ت که در نظام موس��یقیایی شعر دارای تأثیر است ولی ظهور آن در سراسر
بیت یا مصراع قـابل مش��ـاهده نیس��ت .بر عکس موس��یقی بیـرونی که تج ّلی آن در
سراس��ر بیت اس��ت و مصراع یکس��ـان است و بـه طور مس��ـاوی در همه جا به یک
انـدازه حضـور دارد .جلوههای موسیقی کنـاری بسیار است و آشکارترین نمونهی آن
قافیه و ردیف است( ».شفیعی کدکنی.)391 :1367 ،
الف /قافیه
ش��مس الدین محمد بن قیس رازی در کتاب خود در تعریف قافیه مینویس��د:
«بدانکه قـافیت بعضی از کلمهی آخـرین بیت باش��د ،به شـرط آن که کلمه به عینها و
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معناها در آخر ابیات دیگـر از همـان قصیـده متکرر نشود ،پس اگر متکرر شود آن
را ردیف خوانند و قافیت در ماقبل آن باشد( ».شمسالدینرازی .)226 :1388 ،نکتهای
که شایان ذکر است ،این است که قافیه تنها تکرار هجـاهایی در پایان مصرعها و ابیّات

نیس��ت ،بلکه قافیه میتواند نقـشهای دیگر هم در شعر ایفـا کند ،از جمله تأثیری که
در افزایش موسیقایی کردن کالم منظـوم دارد که خودش کمک بـزرگی برای به خاطر
س��پـردن شعـر اس��ت ،و همچنین تأکیـد و تکیه بر کالم را میتوان باقرار دادن آن در
قافیه بیشتر کرد.
نمونه:
چو جوهر بر دم شمشیر او دادم دل خود را
به یمن تیـغ او آخر گشودم مشکل خود را
(دیوان غ)138 :20
مسـتی مدام جـــام هــوس میدهـد مـرا
گر دم زنـم به دسـت عسس میدهــد مرا
(دیوان غ)141 :29
چنان سودای او بر خویش میپیچاند آتش را
که دود رفته در سر باز میگرداند آتش را
(دیوان غ)139 :24
اسیران پرده از حال دل خود بر نمیگیرند
چوتبدرپوستمیسوزندلیکندرنمیگیرند.
(دیوان غ)235 :355
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فیّاض الهیجی به قافیه و تأثیـری که میتوانـد بر موس��یقی اشعـارش داشته باشـد

توجه کـرده است و در بررسی صورت گرفته در دیوانش فراوانی قافیه از نظر دستوری
ّ
به شرح جدول زیر به دست آمده است:
ردﯾﻒ
1
2
3

ﻧﻮع ﻗﺎﻓﯿﻪ

ﻗﺎﻓﯿﻪ ي اﺳﻤﯽ
ﻗﺎﻓﯿﻪ ي ﻓﻌﻠﯽ
ﻗﺎﻓﯿﻪ ي ﺣﺮﻓﯽ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻫﺎ در دﯾﻮان1277 :

درﺻﺪ

91/68
91/29
17/1

ﺗﻌﺪاد
880
382
15

ب /ردیف
ردیـف یکی از زیر مجمـوعههای موس��یقی کنـاری است که از مقـولـهی تکرار
میباش��د.در تعـریف ردیـف آوردهاند که« :ردیف کلمه یا گـروهی از کلمـات اس��ت
که به یک معنی پس از قافیـه ،در پایان مصـراعها یا بیت ها ،تکرار ش��ود ،شعر دارای
ردیف را مر ّدف مینامند( ».عقدایی.)182 :1385 ،
از فواید قافیه از نظر موس��یقی میتـوان گفت که« :ردیف در حقیقت برای تکمیل
قافی��ه بـه کار م��یرود و بـه طور قط��ع میتوان ادعـا کرد که حدود هش��تـاد درصد

غزلیّات خوب زبـان فارس��ی همه دارای ردیف هس��تنـد و اصوالً غـزل بی ردیف به
دش��ـواری موفـق میشود و اگر غزلی بدون ردیف زیبـایی و لطفی داشته باشد کام ً
ال
جنبه استثنایی دارد( ».شفیعی کدکنی)138 :1367 ،
بیش��تر اش��عار فیّاض الهیجی بدون ردیف هس��تند به طوری که  877شعـر بدون

ردیف و  100ش��عر دارای ردیف را میتوان در دیوانش مش��اهده کرد ،البته در همین
تعـداد از اشعار وی که دارای ردیف هستند تن ّوع بسیاری از نظر دستوری در ردیفها

مشاهده میشود.
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نمونه ردیف فعلی:
هر که در کوی تو چندی چو دلم منزل داشت
دایـم از زلف ســیاهت گرهای در دل داشـت
(دیوان غ)189 :190
غمـت به سیــنه مرا جــای مدعا نگذاشـت
به حـسرت دگرم حــسرت تو وا نگذاشـت
(دیوان غ)190 :195

ردیف اس��می :ردیف اس��می دش��وارتر از ردیف فعلی به کار میرود و در دیوان
فیّاض نیز نسبت به ردیفهای فعلی بسیار کم است مانند:
عجب در متی ندارد هیچ فرقی با شراب
من نـمیدانم چـرا بدنام شد تنها شراب
(همان)321 :
ز روح باد صد ره گر چه خالی شد تن مینا
ولی دست هوس کوته نـشد از گـردن مینا
(همان)319 :
جدول انواع ردیف از نظر نوع دستوری
ردﯾﻒ
1
2
3

ﻧﻮع ردﯾﻒ

ردﯾﻒ اﺳﻤﯽ
ردﯾﻒ ﻓﻌﻠﯽ
ردﯾﻒ ﺣﺮﻓﯽ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ردﯾﻒ ﻫﺎ7780 :

درﺻﺪ

55/43
38/32
6/23

ﺗﻌﺪاد

4313
2982
485

توجه در بررسی ردیـفهای شعـر در دیوان فیّاض الهیجی ایـن
نکتهی قابل ّ
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ّ
متشکل
است که گاهی دو فعـل را پشت سر هم ردیـف آورده ،و گاهی ردیف هایش
از حرف و اس��م :حرف اش��ـاره و اس��م ،حرف و فعـل ،حرف و ضمیر بوده است که
برای هر کدام مثالهایی در زیر عنوان شده است.
نمونه:
تا همچو گل پـیاله شکفـتن گرفته است
از توبه همچو غنچه دل من گرفته است
(دیوان غ)163 :97
تا کی ز غیـر حـرف وفا میتوان شنید
یک لحظه هم شکایت ما میتوان شنید
(دیوان غ)257 :432
تجرید و تجـرد ره کاشـانه عشـقست
هر خانه که بر دوش کنی خانه عشقست
(دیوان غ)173 :136
هر کاروان که راه به کوی تو ساختند
بازارهـا به مـصر زبــوی تو ساختند
(دیوان غ)233 :349
مــن مســت محــبتم چــه سـازم
سرشــار مالمـــتم چـــه ســـازم
(دیوان غ)295 :548
مرگــم زره هــالک بـر مــیدارد
ویــن خـرمن پاک پاک بر میدارد
(دیوان ر)417 :38
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موسیقی درونی
«تاثی��ر در نفوس که هدف نهـایی ش��عر وهر کالم غیر عادی اس��ت گاه از طریق
خیال انگیزی حاصل میشود و گاه از راه تحریک عواطف .بعضی اوقات هم و البتّه به
ندرت شعر ممکن است از طریق تعلیم و ارشاد نفوس را منقلب کند .البتّه غیر از وزن
و قافیـه که تاثیرش��ان در خیال انس��ـان از جهت لفظ است و موسیقی آن ،انـواع مجاز
و اس��تعاره هم در نفوس تاثیری متفاوت دارند و همچنین هر نوع تعبیـر ،که با خوش
آهنگی و ش��یرینی مناسب باش��د با مقتضـای حال ،تاثیر و تصرف شعر را در نفـوس
میافزاید .عامل دیگری هم هست که اگر در آن افراط نشود ،ممکن است به این تاثیر
کمک بسیار کند :بدیع و آرایشهای آن» (زریّن کوب)85 :1346 ،

بـه همین منظـور در این قس��مت از مقـاله به آن دس��تـه از آرایههای بـدیعی که

بـه مـوس��یقی شعـر کمـک میکنند پرداخته شده است ،با در نظر گرفتن این موضوع
که موسیقی درونی شامل صنایع لفظی و معنوی میباشد.
الف /موسیقی لفظی:
 .1واج آرایی یا نغمهی حروف :نوعی از روش تکرار ،تکرار واج اس��ت« .گاهی
یکی از صامتها در بیت تکرار و توزیع میشود .در کتاب موسیقی شعر آمده است که
اگر این صامت با تنـاس��ب خاصی تکرار شـود خود جلوهای دیگر از موسیقی شعر و
تـوجه داشت این است
عاملی در رستـاخیز کلمهها است .نکتـهی مه ّمی که باید بدان
ّ

که صـامتهای مکرر ،عالوه بر صدای ذاتی خود ،در پیـوند هم نشینی با صـامتهای
دیگر آوایی گوشنواز و زیبـا تولیـد میکنند .بیشک ،این آرایـش واجی ،زمانی ارزش
زیبا شنـاختی مییابـد که صـدای آن ،منعکس کنندهی معنای بیت یا مجموعهی اشعار
باشد( ».عقدایی)12 :1380 ،
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نمونه:
رواج بیـدالن از مــهر دلــداران شـود پیدا
که قدر و قیمت یاران هم از یاران شود پیدا
تکرار صامت «ر»
(دیوان غ)133 :3
به من از علم اشراقی و مشایی چه میگویی
که صدره شستهام چون مشق طفالن این رسایل را
تکرار صامت «ش»
(دیوان غ)140 :27
ندیدی فتنه آسیـب گـرانباری چه میدانی
چو کشتی بشکند حال سبکباران شود پیدا
تکرار مصوت «ای»
(دیوان غ)134 :3

 .2تکرار واژه« :از نظر این که تکرار ،نقش��ی اساس��ی در موس��یقی شعر دارد قابل
توجه اس��ت .تکرار به گونههای مختلف تکرار کلمه ،تکرار مصوت ها ،تکرار حرف،
ّ
تکرار کلمه با معانی مختلف ،تکرار کلمـات پهلوی هم و یا در جاهای مختلف شعر،
تکرار فعل ربطی ،هم به نحـوی در آهنگ و موس��یقی شعر تاثیر میگذارد و در نتیجه
موجب انگیزندگی میشود( ».فشارکی)65 :1372 ،
نمونه:
بـه خیر و به شـر راه بردیم لیکن
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نه تــحـصیل خـیر و نــه پــرهیزی از شـر
تـکرار واژهی «خیر ،شر»
(دیوان ق)85 :21 ،
بهــر چه بهـر شـکار این سـگان پر فــساد
بهـر چه بهــر فریــب ایـن خـران بی فسار
تکـرار واژهی «بهر»
(دیوان ق)92 :22 ،
تو طاقت دشمن و آنگه من و طاقت محالست این
کنون آن صبر و آن طاقت که میدیدی رمید از من
تکـرار واژهی «طاقت»
(دیوان)322 ،640 ،

 .3جن��اس« :تجنیس در لغت ،گونه گونه گردانیدن باش��د و در اصطالح عبارت
اس��ت از اس��تعمال الفاظ مش��ابه و کلمات متجانسه ،یعنی ش��اعر ترکیبی کند از دو
لفظ یا زیادت که در تل ّفظ یا کتابت از جنس یکدیگر باش��نـد ،و اقس��ام تجنیس��ات،
ب��ا بس��رها ،در معیـار ک��دام نیک معتبـر اس��ت ،و در مجاری نظ��م و نثـر به غایت
متحس��ن( »...واعظکاش��فی)86 :1369 ،
نمونه:
جناس ناقص:
مهر بتان نوشته در سینههای عشاق
وز داغ عشق کرده مهر این قبالهها را

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

204

جناس در دو واژهی «مِهر و ُمهر»
(دیوان غ)135 :9

جناس خط:
تـدبیر ماست در گرو عقل پیر ما
معلوم تا کجا برسـد زور تـیر ما
جـناس در دو واژهی «پیر و تیر»
(دیوان غ)151 :58

جناس زاید:
داده تا با خود قرار همنشینیهای غیر
زورها فیاض بر طبع غیور آورده اسـت
جناس در دو واژهی «غیر و غیور»
(دیوان غ)164 :101

جناس مضارع و الحق:
حرف ما کج مج زبانان عشق میداند که چیست
همچ��و م��ادر ک��س نمیدان��د زب��ان الله��ا
جناس در دو واژهی «کج و مج»
(دیوان غ)157 :76

جناس اشتقاق:
آخر نه هم از عالم مصنوع بود عقل
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مصـنوع به صانع ز کجــا بردنشان را
اشتقاق در دو واژهی «صانع و مصنوع»
(دیوان ق)6 :2

ب /موسیقی معنوی:
موسیقی معنوی نیز از دیگر جلوههای موسیقی شعـر است که اساس درک زیبـایی
را در خود جای داده اس��ت و از تقابل یا تضاد و هر نوع تناظری که در مفاهیم باش��د
ایجاد میشود.
.1تض��اد« :مطابقه که آن را تضاد و طباق نیز میگویند ،در لغت به معنی دو چیز را
در مقابل یکدیگر انداختن و در اصطالح آن اس��ت که کلمات ضد یکدیگر بیاورند».
(همایی)273 :1385 ،
نمونه:
با هـمه مـشکل پسنــدهاي طبع نازکم
حیرتی دارم که چون آسان پسندیدم ترا
(دیوان غ)137 :14
فرقی میان روز و ش��ب خود نکردهایم
تا فرق کرده ایم س��فید و س��یاه را
(دیوان غ)146 :44

 .2مراعاتالنظیر« :مراعات ،در لغت ،حق کس��ی رعـت کردن اس��ت ،و نظیر مانند
را گوینـد؛ و مراعاتنظیـر ،در اصطالح ،آن اس��ت که ش��اعر ملتزم جمیع متماثالت و
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نظم نظایر شود ،و کلمات متناسبه ،جهت انتظام کالم ،در یک سبک منتظم سازد ،چون
آس��مان کواکب و ریاحین واس��لحه و خیول و اعضا و مانند آن ،و این صنعت را نیز
تناسب خوانند ،به واسطهی مناسبت کالم( ».واعظ کاشفی.)115 :1369 ،
نمونه:
یوسف کنعان عقلیم و زلیخا نفس شوم
چــاه ما و دنیا و ابنای زمـان اخوان ما
مراعاتالنظیرها :یوسف ،کنعان ،زلیخا ،چاه ،ابنا ،اخوان
(دیوان غ)153 :65

.3تلمیح« :تلمیح در لغت ،نمک بسیار در طعام کردن است و در اصطالح آن است
که شاعر مثلی ملیح ،در کالم خود ،ایراد کند ،و بعضی متاخّ ران بر آنند که این را تلمیح
گویند ،به تقدیم الم بر میم ،و تلمیح در لغت ،درخش��یدن باش��د ،پس به جهت ظهور
مثل و وضوح او این صنعت را تلمیح گفتند( ».همان.)121 :
نمونه:
به پـله پـله تجـرید ســلم توحید
به پایه پایـه معـراج احمد مخـتـار
تلمیح به معراج حضرت محمد (ص)
(دیوان ق)77 :19
نقش شیرین اگر از موی نگارد شاپور
کوهکن تیشه به دستش قلم فوالدست
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تلمیـح به داستان شیـرین و فـرهاد
(دیوان غ)167 :114
از ناله رخنه در جگر سنـگ میکنم
گو بیستون که نوبت فرهادی منست
تلــمیح به داسـتان فرهـاد کوهـکن
(دیوان)179 :154
دستگاه حسـن لیلی گـوشهای از کـار تست
جلوهی ش��یرین فرامش کردهی رفتار تس��ت
تلمیح به داستان لیلی و مجنون ،و شیرین و فرهاد
(دیوان غ)167 :111

نتیجه:
فیّاض الهیجی از شاعران فارسی زبان قـرن یازدهم هجری است .دیوان اشعـارش

شامل قصـاید ،غزلیّات ،مثنوی ،قطعات ،ترکیب بندها و رباعی است که بیشتر اشعارش
توجه
را غزلیات تش��کیل میدهند .این شاعر همانند ش��عرای دیگر به موسیقـی شعر ّ

داش��تـه اس��ت .با بـررس��ی دیـوان وی مش��خـّص میگردد که به طـور کل بیشترین
اش��عـار وی در بحـر رمل با تعـداد  259ش��عـر و کم ترین اشعـار وی در بحر کامل

به تعـداد  2شعر میباشد ،سپس به ترتیب بحر هزج به تعـداد  220شعر«به جز اوزان
رباعی که ش��امل  153شعر» می باش��ـد ،بحر مضارع به تعداد  159شعر ،بحر مجتث
به تعداد  135ش��عر ،بحر سریع به تعـداد  17شعر ،بحر خفیف به تعداد  13شعر ،بحر
رجز به تعداد  14ش��عر ،بحر منس��رح به تعداد  10شعر ،بحر متقارب به تعداد  9شعر،
و بحر مقتضب به تعداد  4شعـر ،در این ترتیـب قرار میگیرند.
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وی ه��م چنین به موس��یقی کناری (قافیه و ردیف) به خصوص موس��یقی درونی
توجه ویژهای داش��ته اس��ت و مراعاتالنظیرها ،تکرار ،انواع جناس ،تضاد ،تلمیح و....
توجه نبوده
در اشعارش جایگاه ویژهای دارند که نشان میدهد شاعر نسبت به آنها بی ّ
است.

شماره  ،22زمستان 1393

209

فهرست منابع
.1خالقی ،روح ا ،1378 ،...نظری به موسیقی ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات محور.
.2رازی ،شمس الدین محمد بن قیس ،المعجم فی معاییر اشعار العجم ،1388 ،به تصحیح
علاّ م��ه مح ّمد بن عبدالو ّهاب قزوینی و تصحیح مجدّ د اس��تاد م��د ّرس رضوی و دکتر
سیروس شمیسا ،چاپ ا ّول ،تهران :انتشارات علمی.
.3ز ّرین کوب ،عبدالحس��ین ،1346 ،ش��عر بی دروغ ،شعر بی نقاب ،چاپ ا ّول ،تهران:
انتشارات علمی.
.4شمیسا ،سیروس ،1386 ،نقد ادبی ،چاپ د ّوم ،تهران :انتشارات میترا.
.5شفیعی کدکنی ،مح ّمدرضا ،1367 ،موسیقی شعر ،چاپ س ّوم ،تهران :انتشارات آگاه.
.6طوس��ی ،نصیرالدین مح ّمد بن مح ّمد ،1389 ،معیاراالش��عار ،چاپ اول ،تهران :نش��ر
میراث مکتوب.
.7عقدایی ،تورج ،1380 ،بدیع در شعر فارسی ،چاپ ا ّول ،زنجان :انتشارات نیکان کتاب.
 ،1385 ،________.8درآم��دی ب��ر ع��روض ،و قافیه ،چاپ ا ّول ،زنجان :انتش��ارات
نگارین.
.9فش��ارکی ،مح ّمد ،1379 ،بدیع ،چاپ ا ّول ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
فارسی دانشگاهها انتشارات(سمت).
.10ف��یـاض الهیج��ی ،1372 ،دیوان فیّاض الهیجی ،به کوش��ش دکتـر امیر بـانوی
ّ
کریمی ،چاپ ا ّول ،موسسه ،تهران :شـرکت انتشـارات علمی و فرهنگی.

 ،1369 ،_________.11دیوان فیّاض الهیجی ،به کوشش ابوالحسن پروین پریشانزاده،
چاپ ا ّول.

.12ماهیار ،عباس ،1389 ،عروض فارسی ،چاپ دوازدهم ،تهران :انتشارات قطره.
.13نصیری فر ،حبیب اهلل ،1380 ،نقش شعر و غزل در موسیقی آوازی ایران ،چاپ ا ّول،
تهران :انتشارات نگاه.

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

210

.14واعظ کاشفی سبزواری ،کمال الدین حسین ،1369 ،بدایع االفکار فی صنایع االشعار،
به ویراسته میرجالل الدین کزازی ،چاپ ا ّول ،تهران :انتشارات مرکز.
.15همای��ی ،ج�لال الدین ،1385 ،فنون بالغت و صناعات ادبی ،چاپ بیس��ت و پنجم،
تهران :انتشارات هما.

