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 چكيده
ن شعرسرایی خویش، توانست القابی حافظ ابراهیم، شاعر نئوکالسیك مصری است که در دورا

از سوی دیگر، بدان جهت که شعر وی پر از .را از آن خود کند « شاعر الشعب»و« شاعر النیل»همچون

 . اند دادهلقب « شاعر موسیقی»طنین الفاظ و ضرب آهنگ واژگان است، او را 

بزرگ را بررسی کرده ، با  یم تا ساختار موسیقایی شعر این شاعرا داشتهین مقاله سعی بر آن در ا    

یی از آن، جایگاه موسیقایی شعر حافظ ها جلوهتحلیل موسیقی بیرونی و درونی اشعار وی و ارائۀ 

ین زمینه و پس از نگاهی مختصر به زندگی شاعر در ا. ابراهیم را برای مخاطب خویش ترسیم کنیم

شاعر و  اوزان مورد استفادۀ ،نخست به تعریف موسیقی شعر و میزان و حدود آن و سپس به بررسی

و معنوی ( تكرار و جناس)یی از موسیقی لفظی ها جلوهشعر وی در بخش موسیقی بیرونی و  قافیۀ

      .در حیطه موسیقی درونی پرداخته شده است...( تضاد و )

 .حافظ ابراهیم، شعر، موسیقی بیرونی، موسیقی درونی: هاي کليديواژه
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 مقدمه

 باز یرده مسائل مهمی است که در بررسی شعر شاعران از موسیقی شعر، از جمل

کوشیده تا به بررسی  مورد توجه ناقدان و تحلیل گران ادبی بوده است، این پژوهش نیز

بپردازد و بی تردید در « شاعر النیل»ساختار موسیقایی در شعر حافظ ابراهیم ملقب به 

نكه موسیقی شعر چیست و نخست ای: پرداختن به این موضوع، چند سؤال مطرح است

توان اشعار را از نظر موسیقایی بررسی کرد؟ دیگر اینكه آیا شعر حافظ  چگونه می

یك مصری از موسیقی قابل توجهی برخوردار است و اگر این نو کالسابراهیم، شاعر 

گونه است، عوامل تأثیر گذار در موسیقی شعر وی چیست؟ در پاسخ این سؤالها، 

م تا ابتدا به زندگینامۀ حافظ ابراهیم نگاهی بیفكنیم؛ زیرا سیر زندگی و ناگزیر از آن بودی

 . تواند تأثیری شگرف بر موسیقی شعرش داشته باشد یممحیط زندگی هر شاعر، 

در بخش دیگر، به تعریف موسیقی شعر پرداخته، آن را به موسیقی بیرونی و     

شعر حافظ تا چه اندازه  موسیقی درونی تقسیم کردیم و برای اینكه مشخص گردد

آهنگین است و موسیقی آن در چه سطحی قرار دارد، اوزان مورد استفادۀ شاعر و قافیۀ 

و ( تكرار و جناس)یی از موسیقی لفظی ها جلوهشعر وی در بخش موسیقی بیرونی و 

در این . در حیطۀ موسیقی درونی بررسی گردید...(  و یرالنظ مراعاتتضاد و )معنوی 

تكرار )آرایی  هایی از واج یك به یك خوانده شد و نمونه  م، تمام اشعار دیوانبررسی مه

یر در قصاید النظ مراعاتآرایی، جناس و از سوی دیگر تضاد و  ، واژه(صامت و مصوّت

که امكان ارائۀ همۀ موارد در این مجال نبود، تنها  آن روامّا از . شاعر مشخص گردید

را ذکر کردیم تا سرانجام این نتیجه محقق گردد که ها  مواردی اندك از این نمونه

 .موسیقی اشعار حافظ ابراهیم از چه درجه و اعتباری برخوردار است

 زندگاني حافظ ابراهيم

، «دیروط»میالدی در شهر 1781محمد حافظ بن ابراهیم فهمی در چهارم فوریه سال    

ار سالگی پدرش را از حافظ در چه.از پدری مصری و مادری ترك تبار به دنیا آمد

دست داد و به ناچار مادرش او را به قاهره نزد برادر خود برد تا کفالتش را بر عهده 
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او در قاهره تحصیالت ابتدایی و بخشی از مقطع متوسطه را گذراند و در سال .گیرد

 ( 11-11م، صص1591الدّهان، ).رفت« طنطا»، در شانزده سالگی به همراه دایی خود به 1778

حافظ از همین زمان، مطالعۀ جدی در شعر و ادب را آغاز کرد و به سبب حافظۀ     

از رهگذر . های بسیار کسب کردی آن، تواناییها سنتقدرتمندش در ادب عربی و 

ها بود که وقتی عبدالوهاب نجار در مدرسۀ احمدی با او آشنا شد، او را  ییتواناهمین 

  (18ص جندی، بی تا،). ادیب و شاعری توانا و خوش محضر یافت

به سودان، او را نیز در ( تحت فرماندهی نظامیان انگلیس)در حملۀ ارتش مصر

یك طرف و بدرفتاری و از دوری از قاهره و خانواده .سالگی به این کشور فرستادند19

ها از طرف دیگر ، زندگی را در سودان بر وی تلخ کرد تا اینكه در  یسیانگلبی عدالتی 

ه اتهام مشارکت در شورش به همراه هفده افسر مصری دیگر به مصر ب 1755سال 

 (18م ،ص1591الدّهان، ). بازگردانده شد و پس از مدتی با حقوقی ناچیز بازنشسته گردید

، با ها سالحافظ ابراهیم با بازگشت از سودان، به حلقۀ شعرا و ادبا پیوست و در این  

برچید و از طریق وی با  ها خوشهادب او  شیخ محمد عبده آشنا شد و از خرمن علم و

. آشنا گردید« قاسم امین»و«سعد زغلول»،«مصطفی کامل»ادیبان برجستۀ مصر همچون 

به ریاست بخش ادبی دارالكتب المصریه برگزیده شد و در این شغل  1511 در سال

 . بست دیده از جهان فرو 1511حافظ ابراهیم در ژوئن . سامان گرفت و اش سر یزندگ

 شعر حافظ ابراهيم

در بسیاری از ».شعر حافظ ابراهیم ساده، روان، فصیح و سرشار از هیجان است

. کندین، هیجان را به خواننده منتقل میو پرطنیری زبانی پرشور کارگ بهیش با ها سروده

او با استفاده از شیوه های خطابه و سخنرانی و توانایی بی نظیر در خواندن اشعارش در 

از .یر بسزایی بر معاصرانش گذاشتتأثومی و تحریك عواطف شنوندگان، مجامع عم

 «.اند یدهنام« شعر خطابی»این رو اغلب ناقدان او را استاد بی همتای 

(Starkey,2006,48) 
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: گوید یمخواند و  یم« شاعر موسیقی»حنا الفاخوری، حافظ ابراهیم را از این جهت 

از جنبۀ مضمون، خالی از زیبایی است و الهام و  اند که شعر حافظ ابراهیمناقدان متفق»

ماند، این است که بگوییم جمال شعر او در  یمپس آنچه باقی .خیال  در آن اندك است

 نتیجۀ موسیقی در شعر حافظ انعكاس شخصیت و .قوت عاطفه و موسیقی الفاظ اوست

ات او قدرت حافظه و کثرت مطالع .شعر او پر از طنین الفاظ است. فرهنگ اوست

ی اسالف، گنجینه ای فراهم ساخته بود و او از ها سرمشقبرایش از الفاظ و ترکیبات و 

ص  ق،1211 الفاخوری،) «گزیدیافت، برمیآن میان، هرچه را با موسیقی کالمش مناسب می

گردد که موسیقی شعر حافظ ،مهمترین عامل  یمبا توجه به این اقوال، مشخص  .(125

موضوعی که در ادامه سعی بر آن داریم تا جلوه. شعر اوست ماندگاری و جاودانگی

 . های مختلف آن را در شعر وی یافته، به پیشگاه مخاطب خویش عرضه کنیم

 موسيقي شعر

شعر و موسیقی پیوندی محكم و ناگسستنی دارند که عموم اهل فرهنگ و هنر، به 

 :گوید این زمینه می دکتر شفیعی کدکنی در .ویژه اهل ادب و موسیقی بدان معترفند

-باید بپذیریم که موسیقی، پدیده.شناسیم که از موسیقی بی بهره باشد هیچ ملتی را نمی»

کشانده،  وجوی موسیقی می ای ست در فطرت آدمی و عواملی که آدمی را به جست

کرده است و پیوند این دو  هایی است که او را وادار به گفتن شعر می همان کشش

ها و الفاظ است و غنا، موسیقی  زیرا شعر در حقیقت موسیقی کلمه سخت استوار است؛

این نكته بدیهی است که کلمات و ( 22ش ،ص 1181شفیعی کدکنی، )« ها و الحان آهنگ

آورند و نوع کلمات و چینش آنها در  های موسیقایی کالم را به وجود میواژگان، جلوه

دهد و یا اینكه هیچ بهره ای از تواند ساختاری موسیقایی به دست یك ترکیب ، می

طنین و  (rhythm)منظور از موسیقی در شعر، ریتم ». موسیقی در خود نداشته باشد

هرگونه وزنی است که مانع گسترش زبانی و معنایی شعر نشده و مزاحم پرواز اندیشۀ 

بدیهی است آهنگ درونی واژگان و هارمونی آوایی و فونتیكی در یك . شاعر نگردد

زبانی، خود گونه ای از وزن است که در کنار وزن عروضی در تعریف تساوی  ساختار
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گیرد، با این امتیاز که در این وزن غالباً فضا برای رستاخیز کلمات ارکان و وزن قرار می

دکتر عیسی علی العاکوب  (91ص ش،1187علی پور، ) .«تر استتر و گسترده و معنا فراهم

اصطالح موسیقی شعر در نقد ادبی جدید شامل سه »: یدگو نیز دربارۀ موسیقی شعر می

تر ایقاع، وزن و قافیه؛ و هنگامی که مفهوم قافیه از وزن و ایقاع مشخص: عنصر است

اما ایقاع در . باشد، ممكن است در اذهان نوعی التباس نسبت به وزن و ایقاع پیش آید

ار گردند و موجب ایجاد های یك بیت تكرشعر عربی قدیم، به این معناست که تفعیله

العاکوب، )« نغمه در آن شوند و اما وزن، یعنی اینكه این نغمه های شعری تكرار گردند

شعر چه از نظر ظاهر و صورت بیرونی و چه از نظر معنا و مفهوم و . (111ق، ص1211

بنابراین اگر شعر دارای آهنگ و ایقاع زیبا باشد، . صورت درونی، یك کار هنری است

هم به شكل ظاهری آن یعنی وزن و قافیه و هم به عناصر داخلی و معنایی شعر  در آن

از این رو، مجموعۀ عوامل موسیقایی را که در سراسر شعر سایه . توجه شده است

 :توان به دو دسته تقسیم کرد گردد، می افكند و باعث زیبایی آن می می

 .             موسیقی بیرونی و یا ایقاع خارجی( الف

 .موسیقی درونی و یا ایقاع داخلی( ب

در ادامه به بیان تعاریف و حدود این دو نوع موسیقی به طور جداگانه و نمود آن در 

 .پردازیم شعر حافظ می

 و نمود آن در شعر حافظ ابراهيم( ايقاع خارجي)موسيقي بيروني( الف

 اساس کشش موسیقی بیرونی و یا ایقاع خارجی همان وزن عروضی است؛ بر

این نوع موسیقی در شعر، دستاورد عواملی مانند قافیه و تقسیم سخن . ها هجاها و تكیه

به عبارت دیگر، پایبندی . های مساوی و اوزان و بحور قراردادی است منظوم به مصراع

آنچه از این تعریف و دیگر تعریف.سازد وزن و بحر و قافیه، موسیقی بیرونی شعر را می

این است که دو رکن اصلی این موسیقی وزن و قافیه است که هر آید های مشابه بر می

خواجه نصیر . عهده دارد یك در پدید آوردن موسیقی بیرونی شعر رسالتی عظیم بر

کند و آن را همچون  الدین طوسی که از دیدگاه اهل فلسفه و منطق به شعر نگاه می
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وزن نه »: گوید دربارۀ وزن میداند،  ارسطو و ابن سینا کالمی خیال انگیز و شورانگیز می

سازد  تر می افزاید، بلكه ادراك شعر را برای خواننده آسانتنها بر خیال انگیزی شعر می

وزن بنیاد و محور شعر است و بین اجزای . بخشد و نظم و تناسب خاصی بدان می

-آورد و آن را به صورت یكدست و یكپارچه عرضه می پراکندۀ آن تناسب به وجود می

-آید و از آن لذت می گیرد و با آن به هیجان می به گونه ای که ذهن به آن خو می د،دار

ها که شعر را کاربرد ادبی زبان  فرمالیست»از سوی دیگر، . (12ش، ص1172کرمی، )« برد

از . (15ش، ص1188سلدن،)« ترین عامل سازندۀ شعر، وزن است دانند، معتقدند که مهم می

تواند تأثیرات فراوانی در شعر به جای مل سازندۀ شعر میترین عااین رو، این مهم

 :توان در اصول زیر خالصه کرد ترین این تأثیرات را می گذارد که اصلی

آورد و این در طبیعت آدمی است که خواه ناخواه از آن  لذت موسیقایی به وجود می. 1»

 .برد لذت می

 .کند ها را منظم می ها و جنبش میزان ضربه. 1 

بخشد و امتیازی از نظر کشش کلمات ایجاد  ه کلمات خاص هر شعر تأکید میب. 1

 (25ش، ص1181شفیعی کدکنی،)« .کند می

در این مجال سعی نداریم تا به . قافیه دومین رکن در ایجاد موسیقی بیرونی است

تعریف قافیه و ساختمان آن در شعر بپردازیم، زیرا تعاریف لغوی و اصطالحی قافیه در 

های مختلف عروضی موجود است، بلكه تأثیر قافیه در ایجاد موسیقی شعر مورد کتاب

ایجاد طنین و موسیقی و هماهنگی ، تحكیم   »: گوید جی، ای کادن می. نظر است

ترین کارکردهای ساختار اصلی شعر ، تكمیل معنا و ایجاد پیوند بین ابیات، از جمله مهم

گردد  یه سبب آسانی به خاطر سپردن شعر میوی معتقد است که وجود قاف. قافیه است

خانم  (.25همان، ص)« ترین عنصر موسیقایی شعر است ترین و قدیمیو قافیه مأنوس

شعر همانند موسیقی است و » : گویددکتر عزه محمد جدوع نیز درباره ارزش قافیه می

ما به ارمغان قافیه، آهنگ زیبا و دلنشین را تا انتهای شعر برای . ستقافیه اساس آن ا

آید  شود و در صورتی شعر برای مخاطبان دلنشین می آورد و باعث گشایش سینه می می
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بنابراین قافیه است که .جان انسان را به وجد آورد که قافیه آن زیبا باشد و روح و

 (.111ق، ص1212جدوع، ) «آورد بهترین آهنگ و زیبایی و پیوند را در شعر به وجود می

دگاه های مشابه، همه نشان از تأثیر باالی قافیه چه از نظر موسیقایی و این نظرها و دی

 .چه غیر آن در شعر دارد

 وزن در شعر حافظ ابراهيم

در این مجال، ذکر این نكته ضروری است که در بررسی اشعار حافظ ابراهیم و 

به بدست دادن نمونه های مختلف و بیان آمار گوناگون، از شرح دیوان حافظ ابراهیم 

همان گونه که گفته شد، اساس موسیقی . اهتمام دکتر یحیی شامی استفاده شده است

دلبستگی حافظ به شعر قدما، باعث شد . بیرونی، بر وزن و قافیه بنیان نهاده شده است

قصیده  111دیوان وی. که در شكل و ساختار شعرش نتواند نوآوری خاصی داشته باشد

قصیده در  17قصیده در بحر کامل، 82از نظر آماری کالسیك را در خود جای داده که 

قصیده در بحر  11قصیده در بحر بسیط،  19قصیده در بحر خفیف،  17بحر طویل، 

قصیده در بحر وافر، چهارده قصیده در بحر رمل، نه قصیده در بحر متقارب و 11سریع، 

ین ا. مدید و منسرح است به ترتیب شش، چهار و یك قصیده در بحرهای رجز،

فراوانی، از آن رو ارائه شد تا دلبستگی شاعر به بحرهای مختلف و استفاده از آنها 

گردد که شاعر بیش از نیمی از دیوان خود را  به این ترتیب مشخص می. مشخص شود

قصیده را تنها در شش بحر  112طویل و خفیف سروده و نزدیك به  در سه بحر کامل،

وافر به منصه ظهور رسانده و از بحرهایی همچون کامل، طویل، خفیف، بسیط، سریع و 

از آن جهت که بررسی تمام . هزج، مضارع، مقتضب و متدارك استفاده نكرده است

-بحور مورد استفادۀ شاعر در این وجیزه ممكن نیست، تنها به بررسی سه بحری می

ی جلوۀ تواند میزانی برا پردازیم  که در رأس سایر بحور، قرار گرفته است و خود می

 .موسیقایی کل دیوان شاعر باشد

 بحر کامل .1

تام آن از شش تفعیلۀ  مسدس االرکان است که حالت وافی و جمله بحور از    

 :شود ساخته می« متفاعلن»
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 مُتَفاعِلن مُتفاعِلُن متفاعلُ  کَمُل الجمال من البحورِ الكامل

است و در ( ،دومین«طویل»شاید پس از ) ترین بحور شعریاین بحر از پر استعمال»

حافظ ابراهیم در . (19ش، ص 1171حسنی،) «های شعری کاربرد داشته و دارد همۀ قالب

بیان اغراض و مفاهیم مورد نظر خویش بیش از هر وزن دیگری از این بحر استفاده 

قصیده را در این بحر سروده است البته  82کرده است و همانطور که گفته شد تعداد 

و تعداد ( مسدس)قصیده را به صورت تام  22ینست که وی تعداد نكتۀ قابل توجه ا

مانند قصیدۀ وی در مدح محمد پاشا .سروده است( مربع)سی قصیده را به گونۀ مجزوء 

  :با مطلع

  شَرَفُ النُهَی  ـمَدُ زانَهُ  یا مُحَــمـْ سَةِ  شَرَفُ الرئا

 تَفاعِـــلُنمُتَفاعِلـُـن  مُ  مُتَفاعِـــلُن    مُتَفاعـِــلُن
 (17م، ص 1557ابراهیم، )                                         

شاعر در بهره گیری از این بحر، از زحافات و علل آن همچون قطع، اضمار، تذییل،     

و ( «فَعَالتُن»مُتَفاعِلْ= مُتَفاعِلُن)نیز فروگذار نكرده و در وزن تام آن از قطع ... ترفیل و

شاید . و بویژه از ترکیب این دو استفاده فراوان برده است( فاعلُنمُتــْ= تَفاعِلُنمُ) اضمار

توان یافت که خالی از  بتوان گفت بیتی از اشعار حافظ ابراهیم را در این بحر نمی

هرچند استفاده از این تغییرات در بحرهای مختلف شایع است و . زحاف یا علتی باشد

توان عیبی بر موسیقی شعر  ادۀ فراوان شاعر از آن را نمیگاه نیز ضرورت دارد و استف

وی دانست، این نكته را نیز باید در نظر داشت که این بهره گیری، زمانی به زیبایی شعر 

زند که در سراسر قصیده یكسان استفاده شود ولی اگر در هر بیت قصیده و  صدمه نمی

یه است نوع علت تغییر کند، به خصوص در ضروب آن که تكیه گاه شعر و جایگاه قاف

ای است که در اشعار حافظ در این مسأله. بی تردید به موسیقی شعر ضربه خواهد زد

در برخی قصاید ضرب یك بیت صحیح است و در بیت دیگر دارای .این بحر نمود دارد

  :اضمار

 هل أتاكَ حدیثُنا الدّبارةِقَصرَ 

 أهالً بِساکنِك الكَریمِ و مَرحبا

 (تْفـاعِلن مُ) ضَـَ  المغـرِبُ  ریعَ لَهُ و  فالشَرقُ 

  (مُتَفاعِلُن) أتَعَـتَـــبُ أنّنــي التّحــّيَةِبَعــدَ 
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 (82همان، ص)
و یا گاه در ضرب یك بیت تنها قطع رخ داده و در ضرب بیت دیگر ترکیب قطع و 

  :اضمار

 (فَعَالتُن)جَالءِوَ بِحكمَةٍنزَلَ الكِتابُ   و هُم سُكاری بَعدَ ما الصّالةقربوا 

 (التنفَعْ)األحشاءِ فياألحزانِ  ضَرّةَیا   بن المُزنِ یا أختَ الهَنا زوجةَیا 
 (19همان، ص )                                                                                          

هر گونه تغییر »ارد حال آنكه که البته این مسأله تا پایان قصیده به طور نامرتب ادامه د

و  (9م،ص1551نظام تهرانی، )« .در ضرب یا عروض بیت باید تا پایان قصیده رعایت شود

 .رعایت نكردن این مسأله، باعث خلل در موسیقی شعر است

مطلع مدح )ضرب بیت مذکور در مجزوء کامل از سوی دیگر، هرچند عروض و

لب قصاید حافظ ابراهیم در حالت مجزوء این است، غا( مُتَفاعِلُن)، صحیح(محمد باشا

است ( مُتَفاعِالن= مُتَفاعِلُن)و یا مذیّل( متفاعالتُن= مُتَفاعِلُن)بحر یا دارای ضرب مرفّل 

  :شود که مطلع برخی از این قصاید ذکر می

ــذا * ــ يٌهــ ــائمٌ صَــ  هــ

ــاجَ  * ــتَ رب  الت ــيأرأی  ف
 مـــا أنـــت أو لَ کوکَـــبٍ*

 أهــــالً بِــــأو ل مُســــلمٍ*
 

 (مُتَفـاعالتُن ) هُیامُ حائرْتَحتَ الظّالمِ  

 (مُتَفـاعالتُن )و قَد تَبد یعیدِ الجُلوسِ 

 (مُتَفـاعالن ) أدرَکَهُ المَغیبْالغَربِ  في

 (مُتَفـاعالن )عَال  وَ طارالمَشرقَین  في
 

 

 

 

 (122،127، 11،111م،صص 1557ابراهیم،)                                                       

های شایع در این بحر است، در  از جمله علت« فیل و تذییل تر»هر چند علل افزایشی 

هم بر زبان ( مُتَفاعالتُن= مُتَفاعِلُن) آید افزایش به گونه ترفیل نگاهی موسیقایی به نظر می

آید و هم بر گوش شنونده گران؛ زیرا پس از سه تفعیله روان و  خواننده سنگین می

شود و ریتم و آهنگ دیگر تفعیله ای سنگین ذکر میی، به ناگاه در آخر بیت تفعیلهضرب

از سوی شاعر ، ( مُتَفاعالن= مُتَفاعِلُن) البته استفاده از علت تذییل. زند ها را به هم می

کند و سكون  سازد؛ چون کشش صوتی ایجاد می جلوۀ موسیقایی شعر را افزون می

-مام نفس خواننده را در پی دارد که این مسأله شعر را خطابیپایانی آن خاتمۀ بیت و ات



  93 ، زمستان 6، سال 6ادب عربي، شمارة / 91

توان گفت حافظ ابراهیم در بهره گیری از این بحر در بیان از این رو، می. گرداندتر می

مضامین خویش موفق عمل کرده است؛ زیرا بیشتر اشعار وی در این ساختار،خطابی 

در اغراضی همچون مدح، فخر،  بحر کامل به طور کلی»از نظر مضامین شعری، . هستند

از آن جهت که »و ( 15ش، ص1179معروف، )« هجا، رثا، حماسه و غزل کاربرد دارد

ساکن  و هجاهای کوتاه آن زیاد است و هجای کوتاه و متحرك نسبت به هجاهای بلند

 «.شودجنبش بیشتری دارد از این رو، سبب طرب انگیز بودن و ایجاد شوق می

 (77م، ص 1552بكّار،)
توجه  در بررسی مضامین و اغراض شعری حافظ ابراهیم در این وزن،نكته درخور

با غرض مدح و تهنیت، بیش از پانزده  1این است که شاعر بیش از بیست قصیده

رثایی را در این بحر سروده  1با مضامین اجتماعی و سیاسی و دوازده قصیده 1قصیده

ت این بحر شعری در اسلوب خطابی و است که نشان از آگاهی وی از توانایی و قدر

توان گفت شاعر در بهره گیری از این بحر  شور و هیجان بخشی به شنونده دارد و می

 .در بیان اغراض و مفاهیم مورد نظر خویش بسیار موفق عمل کرده است

 بحر طويل. 1

بحر طویل دومین بحر پرکاربرد مورد نظر شاعر است که مثمن بوده و از بحور     

 :ناوب األرکانمت

 فَعولُن مَفاعیلُن فَعولُن مفاعِلُ طویلٌ له دونَ البحور فضایلُ

کاربرد داشته ، هرگز ( مثمن)این بحر بر خالف دیگر بحور، تنها به صورت تام و وافی

رسد و از این رو آن را طویل  حرف می 27بیت به  طول هر». شود مجزوء استعمال نمی

 (15تا، ص تبریزی، بی ) «.اند نام نهاده

ترین آن قبض  که شایع... قبض، حذف، کف، ثلم و: زحافات و علل این بحر عبارتند از

استعمال بحر طویل پر». است( فَعولُن»مَفاعی= مَفاعیلُن)و حذف( مَفاعِلُن=مَفاعیلُن)

ترین بحور شعر عرب است و در سرودن اشعار با موضوعاتی مانند حماسه، مفاخره، 

همان . (22ش، ص1171حسنی،)« رود اعتذار، عتاب و جز آن به کار می مدح، داستان، رثا،

در بررسی این . قصیده را در این بحر سروده است 17گونه که گفته شد، حافظ ابراهیم 
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قصاید، مشخص گردید که وی نیز همچون قدما، در بهره گیری از زحافات و علل، 

توان چنین اظهار  ای که میهبیشترین استفاده را از قبض و حذف داشته است به گون

  :های قصاید وی یا دارای قبض هستند داشت که تقریباً تمامی ضروب و عروض

 (مَفاعِلُن) المُهَذّبُأ یُحصی مَعانیكَ القریضُ 

 (مَفاعِلُن) أرحَبُعَلی أنَ صَدرَ الشّعرِ للمَدحِ 
 (17م، ص 1557ابراهیم، )                                                                                            

  :و یا دارای حذف

 (      «فعولن»مَفاعی)حَصاتِيفَاتّهَمتُ  لنفسيرَجعتُ 

 («فعولن»مَفاعی)حَّياتِيفَاحتسبتُ  قوميونادیتُ                       
 (52همان،ص )                                                                                                    

 : و یا یكی مقبوض است و دیگری محذوف

 («فعولن»مَفاعی)عَطِراتِفی أسطُرٍ  مُعّطَرةٍ            (مَفاعِلُن)تَحّيَةٍإلیكُنّ یُهدی النیلُ ألفَ 

 (52همان ،ص)
ده بـه طـور همسـان    تمـام قصـی   گیری از حذف و قبض، از آن رو کـه در البته این بهره

از )استفاده شده است، از موسیقی شعر نكاسته بلكه چون تغییر به صورت کاهشی بـوده  

و سبب کاهش حرفی از بیتی طوالنی گردیده، خوانـدن  ( مفاعیلن به مفاعِلن و یا مَفاعی

جلوه موسیقایی شـعر افـزوده    شعر را ساده تر و نغمه آن را بر گوش زیباتر ساخته و بر

 .است

،اغراض سیاسی 2 (قصیده 11)ظ ابراهیم در بیان اغراضی همچون مدح و تهنیتحاف

از این بحر ... ، رثا و شكوی و 1(قصیده1)، وصف و تغزل 9(قصیده 11)اجتماعی و

توان اذعان کرد که وی به خوبی توانسته میان مفاهیم شعری خویش  استفاده کرده و می

ن رهگذر، پیوندی محكم میان شعر و و وزن انتخابی، هماهنگی ایجاد کند و از ای

 .موسیقی آن برقرار سازد
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 بحر خفيف. 9

نـام دارد کـه   « خفیـف »شـود بحـر    آخرین بحری که در این مجال بدان پرداخته مـی 

 :ترکیبی از دو بحر رمل و رجز است و به دو گونه تام و مجزوء به کار رفته است

 لن فَعَالتُنفاعالتُن مُستفعِ  یا خفیفاً خفّت به الحَرَکاتُ

آید و از این رو خفیف نام گرفته  عربی به شمار می ترین بحور شعراین بحر از سبك

مانند حماسه، مفاخره، )معموالً در سرودن اشعار با موضوعات جدی »این بحر. است

 (97ش، ص 1171حسنی، )« .رود به کار می( رثاء، غزل و وجدانیات

پرکاربرد عرب پس از طویل، بسیط، وافر و بحر خفیف پنجمین بحر »از نظر کاربرد، 

 این بحر کمتر استفاده کرده است و رواج استعمال آن در عرب جاهلی از. کامل است

 (111ق، ص1211حرکات،)«.دورۀ عباسی بوده است

اند که حافظ  برای این بحر برشمرده... زحافات و عللی همچون حذف، خبن، قصر و

 .از آنها استفاده کرده است -تر از بحور پیشین البته کم –ابراهیم در قصاید خود 

  :چند قصیده وی مشهود است، مانند اما ضروب مختلف در

 عَجب النّاسُ منك یابن سُلَیما

 حَماكَ غَیثاً و ناراً فيأبصَروا 

 (فَعَالتن)عَجیباقد أبصروا لدَیكَ  نَ و 

  (فاعالتن)لَهیباو تلكَ تَذکو  يَهميذاك 

 (81م، ص1557ابراهیم، )             
 : یا که ضرب بیت اول مخبون و ضرب بیت دوم صحیح است و

 کنتُ أخشی الّتي النّك ةإنّها 

 تَنسِفُ األنـ الّتي اللّفظةإنّها 

 (فـاعالتُن )کُنتُ آبَـی  الّتي السّاعَةُإنها  

  (التنفَعْ)األصالباـفُسَ نَسفا و تفقُرُ  

 (72همان،ص )           
حذف حرف اول وتد )یت اول صحیح و ضرب بیت دوم دارای تشعیثکه ضرب ب

تر ذکر شد، عیب موسیقایی به حساب این موضوع همان طور که پیش. است( مجموع

اما از نظر همخوانی بحر مذکور با مضامین شعری، حافظ ابراهیم در بهره گیری . آیدمی

حر را به بیان مضامین از این بحر نیز موفق بوده و نیمی از قصاید خود در این ب
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اختصاص داده و از این بحر در وصف، رثاء و مدح و تهنیت نیز  8اجتماعی و سیاسی

 .بهره گرفته است

 ساير بحور مورد استفاده شاعر. 6

تر بیان کردیم که شاعر از بحرهای بسیط، سریع، وافر، رمل، متقارب، رجز و پیش

نظر خویش بهره برده است، اما از  مدید نیز در بیان تجارب،اغراض و مفاهیم مورد

توان به طور جداگانه به تحلیل بحور مذکور پرداخت،  جهت اینكه در این مجال نمی

-تنها به بیان نتیجه ای که در بررسی قصاید شاعر در این اوزان حاصل شد،بسنده می

ایۀ دانیم، وزن هر شعر باید رابطه ای مناسب و معقول با درونم همان طور که می. کنیم

شاعر باید هماهنگی بین هدف و مقصود شعر را با وزن »به بیان دیگر . آن داشته باشد

انتخابی رعایت کند تا تأثیر دل انگیز شعرش دو چندان گردد و اگر این هماهنگی 

آید؛ زیرا برای سرودن اشعار با  رعایت نشود، ناهماهنگی میان محتوا و وزن به وجود می

ز ، وزنی تند و شاد و ضربی مناسب است و برای سرایش محتوایی شاد و طرب انگی

شعر با محتوایی که بیانگر درد و رنَ و غم و غصه باشد بایستی وزنی سنگین و موقّر 

برگزیند و به طور کلی، هر شعری با توجه به حالت عاطفی و محتوای شعر، با وزنی 

 (117-118ش، ص1188زمانیان، )« .کند خاص مطابقت می

ها، و این تفاوت. ی مختلف از نظر ضرب و آهنگ با یكدیگر تفاوت دارندهاتفعیله

-دکتر پرویز ناتل خانلری در این. آورند اختالف موسیقایی در بحرهای مختلف پدید می

همیشه تألیفی از الفاظ که در آن شمارۀ نسبی هجاهای کوتاه یا شدید »: گوید باره می

کند و بر عكس، برای حاالت تری را القا می بیشتر باشد، حالت عاطفی شدیدتر و مهیَ

رود که هجاهای بلند یا هایی به کار میتر که مستلزم تأنی و آرامش هستند، وزن مالیم

گونه توان ایناز این نظر، می (.959ش، ص1128خانلری،)« ضعیف در آنها بیشتر باشد

د است، شاد و طرب برداشت کرد که اوزانی که هجاهای کوتاه آن بیشتر از هجاهای بلن

مضامین سیاسی و . انگیز و اوزانی که هجاهای بلند آن بیشتر است، سنگین و موقر است

اجتماعی، مدح و تهنیت، رثاء و شكوه و عتاب، بیشترین اغراض شعری حافظ ابراهیم 

گردد دهد که با توجه به درونمایه و محتوای اشعار و وزن آن، مشخص می را شكل می
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که شاعر به خوبی توانسته میان مفاهیم شعری خویش و وزن انتخابی هماهنگی ایجاد 

از طرف . کند و از این رهگذر، پیوندی محكم میان شعر و موسیقی آن برقرار سازد

دیگر، استفادۀ شاعر از زحافات و علل در این اوزان نیز همچون بحوری است که به 

نتوانسته در موسیقی شعر  -ز در مواردی اندكج -این بهره گیری. طور مبسوط بیان شد

 .وی خلل ایجاد کند

 قافيه در شعر حافظ ابراهيم

مورد کاربرد  اما در. تر سخن گفته شددربارۀ اهمیت قافیه و تأثیر موسیقایی آن پیش

حافظ ابراهیم در شعر خود از دو نوع قافیه شعر : توان گفت قافیه در شعر حافظ می

بهره ( حرف روی ساکن)و قافیه مقیّده ( حرف روی متحرك)مطلقهکالسیك یعنی قافیۀ 

اند؛ های مختلف عروضی، عیوبی را برای این دو نوع قافیه برشمرده در کتاب. برده است

ایطاء، إقواء، إصراف، إکفاء، إجازه وسناد که در بررسی قوافی مطلقه قصاید : از جمله

ر بررسی قوافی مقیده، آنچه گاه به شاعر، هیچ کدام از این عیوب یافت نشد؛ اما د

سناد »زند، اختالف حرکت ما قبل روی است که آن را  موسیقی شعر وی ضربه می

  :نامند؛ مانند می« توجیه

 علی قرطاسِهِ شعريو بَدا 

 أیّـها النّیلُ لَقَد جَلَ األسی

 سالَت عَلی دَمعٍ جَمَدْ لوعَةً 

 کُن مداداً لِی إذا الد مع نَفِدْ

 (127م، ص 1557ابراهیم، )                                         

 : و یا مانند

ــهِ  ــرتُ هَیكــلَ عَظم  أبصَ

 فكأنّمـــا هــــوَ می ــــتٌ 
 

 فذَکَرتُ سُكّانَ المَقابِرْ 

  أحیاهُ عیسی بَعدَ عاذَرْ

 (122همان، ص)         
تواند قدرت نمی و 7که این عیب، تنها در پنَ قصیده آن هم انگشت شمار وجود دارد

. الشعاع خود قرار دهد کارگیری قافیه های صحیح در سراسر دیوان را تحت شاعر در به
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خورد که اختالف حرکت ما قبل ردف را  به چشم می« سناد حذو» در یك شعر نیز

  :گویند

 بــینَ أقــداحٍ و راحٍ عُتّقــت

ــو  ــا  قاةٍسُ ــفّفَت أکوابَه  ص

 آنَسَت مِنّـا عِطاشـاً کالقَطـا   
 

ــا  ــینْ وری ــدانٍ وَ عِ  حینٍ و ول

 بَعضُها البَلّور و البَعضُ لُجَـینْ 

ــینْ  صــادَفَت ورداً بــه مــاءٌ مَعِ
 

 

 

 

 (115همان،ص )                                                             

فتحه است که « لُجَین»در کل شعر کسره است، اما در کلمه ( یاء)که حرکت ماقبل ردف 

از طرف دیگر، استفاده حافظ از غالب حروف الفبا در . رود ب قافیه به شمار میاز عیو

توان  بنابراین می. لغت عرب دارد ، نشان از تسلط او بر(حرف روی)بنا کردن قافیه 

گرفته شده به وسیلۀ شاعر نیز همانند بحرهای مورد استفادۀ وی،  گفت که قافیه به کار

 .د را به خوبی به انجام برساندتوانسته است رسالت موسیقایی خو

 و نمود آن در شعر حافظ ابراهيم( ايقاع داخلي)موسيقي دروني( ب

هماهنگی و نسبت »داند از  دکتر شفیعی کدکنی، موسیقی درونی را عبارت می    

شفیعی )« .ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر

ها  یقی درونی، نظم آهنگی است که از درون واژهاز این رو، موس (.91ش، ص1181کدکنی،

ترین این قلمرو موسیقی شعر، مهم. تراود و از البه الی آنها به شكلی شگرف بیرون می

قلمرو موسیقی است و استواری و انسجام و مبانی جمال شناسی بسیاری از 

ار وزن و قافیه شعر در کن.شاهكارهای ادبی در همین نوع از موسیقی نهفته است

آنچه موسیقی درونی . سازد موسیقی درونی، شعر را به اوج لذت موسیقایی نزدیك می

همان طور . ها و صنایع بیرونی و درونی مبتنی است سازد، ناگزیر بر آرایه اشعار را می

: دانیم، آرایه های بیرونی یا لفظی، بر ساختار صوتی سخن استوارند و عبارتند از که می

آرایند؛ یعنی همان بخشی که با چشم  ه بخش بیرونی سخن را میهایی کمجموعه شیوه

ای که سخن را نرم و هموار بر زبان بنابراین هر شیوه. شود دیده و با گوش شنیده می

-بگذراند و یا نغمه و نوای آن را گوش نواز و دلنشین سازد و یا شكل و سیمایی چشم
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ها که تأثیر بسزایی  از جملۀ این آرایه. نواز بدان بخشد، آرایۀ بیرونی یا لفظی خواهد بود

صنایعی که خود دارای . و جناس است( تكرار)در موسیقی شعر دارد، آرایه تكریر 

های مختلف و چشمگیر در موسیقی شعر های مختلف هستند، به صورتاشتقاق و گونه

وارند و اما آرایه های درونی یا معنوی بر ساختار معنایی سخن است. کنند جلوه نمایی می

از این رو، هر گونه . پرورند مجموع شگردهایی هستند که بخش درونی سخن را می

شگردی که معنی و مضمون سخن را پرورده و پرداخته سازد تا ذهن و ذوق آن را 

بیشتر و بهتر بپسندد و بپذیرد، آرایۀ درونی خواهد بود که نوعی موسیقی معنوی در 

، (موسیقی لفظی و موسیقی معنوی)دو نوع موسیقی  از مجموعۀ این. آورد شعر پدید می

توان  بنابراین دو رکن اصلی موسیقی درونی را می.گیرد موسیقی درونی شعر شكل می

تكرار و  دانست که اولی برخاسته از« موسیقی معنوی»و « (اصوات)موسیقی لفظی»

 .النظیر مراعات جناس است و دومی شامل طباق، ایهام و

 در شعر حافظ ابراهيم( اتاصو)موسيقي لفظي 

ها، واژگان  ها، مصوت محور اصلی این موسیقی، تكرار است که بسامد آن در صامت    

اند که از در شعر و ادب، گاه تكرار را نكوهیده دانسته. و جمله، موجد زیبایی است

یه ادیبان تكرار را جایز ندانسته و از عیوب قاف. جملۀ این موارد تكرار کلمه قافیه است

تكرار »: گوید دربارۀ ارزش هنری تكرار، یكی از ادیبان معاصر فارسی می. اندبر شمرده

ها و بال زدن پرندگان به  کورسوی ستاره. در زیباشناختی هنر، از مسائل اساسی است

صدای غیر موسیقایی و نامنظم که در آن تناوب . سبب تكرار و تناوب است که زیباست

حال آنكه صدای قطرات باران که متناوباً . جۀ روح استو تكرار نیست، باعث شكن

انواع تكرار چه در شعر قدیم و چه در شعر نو دیده . شود، آرام بخش است تكرار می

ش، 1181شمیسا، )« شود و اصوالً تكرار را باید یكی از مختصات ادبی قلمداد کرد می

 (11ص

رهگذر واج آرایی، واژه موسیقی اصوات، نوعی موسیقی آفرینی در شعر است که از 

البته این نوع موسیقی در شعر منثور که .آید آرایی و گروهه آرایی در شعر به وجود می

از موسیقی بیرونی تهی است، بیشتر مورد نظر است اما وجود آن در هر سبك شعری، 
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، از جمله «گروهه آرایی»رسد که تكرار عبارت به نظر می.تواند موجد زیبایی باشد می

منثور است و در شعر کالسیك، تكرار یك عبارت و یا  های موسیقایی شعر نو وجلوه 

از این رو، تنها به . تواند زیبایی خاصی به شعر ببخشد مصراع در ابیات مختلف،  نمی

 .پردازیم هایی از واج آرایی و واژه آرایی در شعر حافظ می ذکر نمونه

 واج آرايي. 

و یا تكرار ( صامت)است که از راه تكرار واجه  واج آرایی، آرایش و زیباسازی کالم

ها مجموعۀ حروف و  دانیم، صامت همان گونه که می. گیرد انجام می( مصوت)واکه 

، هستند (، اوایآ، )و حروف مدّ ( فتحه، ضمه، کسره)ای از حرکات ها مجموعه مصوت

دام از این دو تكرار هر ک. اند های کوتاه و بلند نامگذاری کرده که آنها را به مصوت

شود،  تعبیر می (Noitartilla)که از آن به واج آوایی یا نغمه حروف ( صامت و مصوت)

سازد و تناسب صوتی و سیمایی  بی گمان موسیقی سخن را افزون و گوش نواز می

حسن تأثیر  آفریند و بر شاعر با این شیوه، آگاهانه موسیقی می».بخشد دلپذیری بدان می

جمالی، )« .افزاید لقای حس و حال و انتقال پیام خود در شعر میتصویر آفرینی و ا

 ( 19ش،ص 1171

 تكرار صامت- - 

این شیوه، یعنی آوردن یك صامت معین در فواصل خاص از سخن و تكرار و در 

نتیجه برخورد آنها با هم، از شیوه های رایَ و شایع در حوزۀ موسیقایی شعر حافظ 

د بتوان ادعا کرد که ایجاد موسیقی و آهنگ از طریق تكرار شای. رود ابراهیم به شمار می

صامت، بیش از هر چیز دیگر مورد توجه شاعر بوده است؛ زیرا در تمام دیوان وی 

البته از این نكته نیز نباید غافل بود که . بینیم جلوۀ آن را در سطحی نسبتاً خوب می

ست، بلكه برخی از حروف در ها و یا حروف به یك اندازه نی تكرار دربارۀ همه صامت

که شاید « الم»و « عین»،« سین»نزد شاعر از بسامد باالتری برخوردارند؛ همچون حروف 

واج آرایی . اند بتوان گفت بیشترین واج آرایی را در شعر حافظ به خود اختصاص داده

چند  در شعر حافظ در همه حروف جریان دارد، اما در این مجال اندك تنها به ذکر

 .کنیم نه از تكرار همین سه حرف بسنده مینمو
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 : «س»تكرار 

 أیّها النّاس إن یكُن ذاك سُخطُ الـْ* 

 سَكَنَ الفَیلَسوفُ بَعد اضطرابٍ* 

 سَعوا إلی الكسب محموداً و ما فتئَت*

 جَزَت غدائرَ شعرٍ سرَحَت سُفُناً*
 

 ـأرضِ ،ماذا یكونُ سُخطُ السّماءِ    

 الخطابِ إنَ ذاكَ السّكونَ فصلُ 

 أمُ اللغاتِ بذاك الس عیِ تكتسبُ

 واستنقَذَت وَطناً و استَرجعت نشَبا 
 

 

  

    

 (89و  17، 25، 11م،صص 1557ابراهیم،)                                                        
 : «ع»تكرار

 عزائيالقومَ لو سَمعوا  أعَزّي*
 بابِمن دموعِ عهدِ الشّ دمعةٌ*

 قد عهدتُ العُهودَ مِن عَهد فرعو *

 قد راعَ دارُ العَدل طُغــ*
 

 رثائيو أعلِن فی ملیكَتهم      
 کنتُ خَبّأتُها لیومِ المُصابِ

 مصرَ کانَ أوّلُ عقدِ ففينَ 

 ـیانٌ و راعَ الجامِعَه
 

 

 

 

 (112و 112، 12، 17همان،صص )                   

 : «ل»تكرار

 مجالِ النُهی  لي فيلس بقُ فال ا*

 لم یكن مُلحداً و لكن تصد ی *

 یومَ الفَخار الغَلَب لِيَو ال  

  لِشؤونِ المُهَیمن الوهّابِ 

 (25و 11همان،صص )                   

همان گونه که مشخص است ، خواننده در برخورد با هر کدام از نمونه های مذکور، 

کند که این تكرار، آهنگی خاص به شعر  احساس میتكرار یك یا چند حرف را 

-این هم. آورد آهنگی که نوعی هم نوایی را در میان کلمات فراهم می. بخشیده است

های مذکور،  نوایی یا ایقاع درونی، یكی از موارد موسیقی درونی شعر است که در مثال

 . تكرار صامتی خاص آن را پدید آورده است

 تكرار مصوت -1- 

ها، موجب به وجود آمدن موسیقی درونی در طور که تكرار متناسب صامت همان 

. توانند از چنین نقشی برخوردار باشند ها نیز کم و بیش میشود، تكرار مصوت شعر می

ها، همواره  امّا نكته جالب توجه این است که موسیقی برخاسته از تكرار صامت
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، این گونه تكرار در آثار حافظ هاستتر و زیباتر از موسیقی تكرار مصوتمحسوس

ها، آرایش  در بین مصوت. ها دارد ابراهیم نیز نمود بیشتری به نسبت تكرار مصوت

های کوتاه است و  های بلند و کشیده هم بیشتر و چشمگیرتر از مصوت سخن با مصوت

 . ردبسامد بیشتری دا« ای»و « آ»از میان آنها نیز مصوت بلند . تر  هم زیباتر و موسیقایی

 : «آ » تكرار مصوت بلند 

 نَراك تَطلبُ ال هَونـاً و ال کَثَبـا  * 

 لَعِبَ البِلَـی بمُالعـبِ األلبـابِ   * 

 فیــك الس ــعیدان اللّــذان تَبارَیــا* 

ــال *  ــذان تكفَـــ ــا اللَـــ  فَهمـــ
 

  

  

   

                       

 و ال نری لَك مـن مـالٍ و ال نَشَـبِ    

 فمّـــك الخَلّـــابِ بَشاشـــةو مَحـــا  

ــی الخیــراتِ و البرکــاتِ  ــا مصــرُ فِ  ی

ــد    ــا بِصَـــــ ــةعنّـــــ  القارعَـــــ
 

 (112و  75،  91 ، 19م، صص 1557ابراهیم،)
 : «ای»تكرار مصوت بلند 

 أغتَديأن  مَوطنيو دَعانی *
 أطِلِی و اسفِرِی و دَعیه یُحیی*

 له ما وَجَبا عَلَنِي أقضِي 

 بِما توحینَ أیّامَ الرّشید
 

 

 (111و  87همان،صص )
 : «او»مصوت 

 بِلَظی سِیاطِ الجالِدینَ و رَحّبوا  شُنِقوا و لَو مُنِحوا الخیارَ ألَهّلوا*
 (81همان،ص)                           

با بررسی قصاید و اشعاری که شاعر در آنها از این عوامل موسیقایی بهره گرفته 

یم دردمندانه و محزون که گردد که حافظ ابراهیم غالباً در بیان مفاه است، مشخص می

های بلند، حزن و اندوه خود  نیازمند کشش بیشتر در کالم است، با پناه بردن به مصوت

های بلند در  دارد؛ هرچند گاه شاعران از مصوتبه مخاطب خویش عرضه می را بهتر

ها بهره بیان مفاهیم شاد و طرب انگیز نیز به سبب ریتم ضربی و کششی این مصوّت

 .  نداگرفته
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 واژه آرايي . 1

آید، آرایش کالم است به وسیلۀ کلمات و  واژه آرایی آن چنان که از نامش بر می

بخشد و بر  واژگان؛ زیرا ساختار چینش برخی از کلمات، زیبایی خاصی به کالم می

های موسیقایی است که از واژه آرایی در شعر، از جمله ویژگی. افزاید موسیقی آن می

واژه آرایی گاه کاربرد چند بارۀ یك »تلف بدان پرداخته شده است؛ زیرا جنبه های مخ

 (91ش، ص1181راستگو، ). «کلمه است و گاه همنشینی چند واژۀ همگون و هم مایه

باره و حداقل دوبارۀ کلمه ای پدید آید و کلمات به  آنجا که واژه آرایی با کاربرد چند

گردد که بدان صنعت  الم حاصل میصورت پی در پی ذکر شود، نوعی تكرار در ک

خواه این تكرار با مكث و درنگ و خواه بدون مكث و به . گویند می( تكرار)تكریر 

اما آنجا که واژه آرایی با . صورت گیرد... صورت اضافه و یا با حروف عطف و 

همنشینی چند واژۀ همگون و هم مایه پدید آید، با صنایع بدیعی دیگری رو به رو 

شود که دو کلمه در شكل و ساخت شبیه  یرا همگونی زمانی حاصل میهستیم؛ ز

ها در  هم مایه بودن  نیز بدین معناست که واژه. یكدیگرند و بدان صنعت جناس گویند

ی به کار رفته کم و بیش یكسانند که بدان سجع گویند و (ها ها و مصوت صامت)ها  واج

در این مجال، به ذکر دو صنعت تكرار . شود این سجع در شعر، با نام قافیه جلوه گر می

 .پردازیم هایی از آن در آثار شاعر می و جناس و بدست دادن نمونه

 تكرار کلمه:  -1

تكرار کلمه نیز از جمله جنبه های هنری و موسیقایی شعر است که شاعر آگاهانه از 

این . کرد توان آن را از جنبه های مختلف بیانی و بدیعی بررسی برد و می آن بهره می

تكرار و در نتیجه موسیقی حاصل از آن نیز به طور چشمگیری از سوی شاعر به کار 

تكرار . توان دید های وی می گرفته شده و موارد بسیار زیادی از آن را در سرتاسر دیوان

« تشابه األطراف» و« ردّ الصدر علی العجز»هایی همچون  تواند آرایه از دیدگاه بدیعی، می

. توان تأکید دانست ورد و از دیدگاه علم معانی، انگیزۀ اصلی تكرار را میرا پدید آ

ترین ویژگی تكرار را باید در گسترش و افزایش موسیقی شعر  ضمن آنكه اساسی

 :هایی از این تكرار در شعر حافظ ابراهیم نمونه. جست و جو کرد
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  :تكرار حرف

 مَـرَحٍ  فـي  فرحٍ، والمُلكُ في فالعَرشُ*

 عدنٍ فيالهند  فيتونُسٍ  فيمصرَ  في*

ــا * ــروةَی ــرّاء   ث ــم ٍو  مِنن الق  مِنن عِل

ــد   عَلننيســالم ٌ * ــدَ محمّ  اإلســالم بع

 العِلمِ و الحِجا عليالدّین و الدّنیا، عَلي 

ــقُ  ــي و الخل ــد هرُ   ف ــنَحٍ، و ال ــيمِ ــبِ ف  ره

 حلبِ في البحرینِ فيالفرسِ  فيالرّوس  في

ــمٍ و   مِنننن فضــــلٍ و   آدابِ مِنننن حِكَــ

ــالمٌ  ــرات  علنننننيســـ ــه النّضـــ  أیّامِـــ

 الحسَـــناتِ عَلنننيالبـــرِ و التَقـــوی،  علننني
 (51و  21، 21، 17م،صص 1557ابراهیم،)             

 

 

 

 

  :تكرار اسم   

ــدنیا، هُنننا* ــلُ ال ــی هنننارج ــبطُ التّق  مَه

 لـــیّنٌ هنننومســـتقیمٌ مُلتـــوٍ،   هنننو 

ــوّلُ، هننو* ــبٌ  هننوحُ ــحٌ هننوقُلّ  واض
 

ــومٍ،   هُنننا  ــرُ مظل ــبِ  اهنننخی ــرُ کات  خی

  المتَغـــابي هنننوالـــواعی،  هنننوصَـــلبٌ،

 نــابي هننوقــاطعٌ  هننوغــامضٌ، هننو
 

 

 

  تُطرِبُ الكأسُو  الكأسِضَعفَها فی  و خَفْ      يَصّطلي الرأسُو  الرّأسِ فيفخَف بأسها *

 (82و 97، 91همان،صص )

  :تكرار فعل

 فیكِ تاجكِ و السّریرا أعزّي*

 افیك ذا األسدِ الهَصور أعزّي

 العبادَ أرضي فساسَ البالد و*

 فیك ذا الملكِ الكبیرا أعزّي 

 عَلی العلمِ الّذی مَلَك الدّهورا

 األدَب أرضياألمیرَ و  أرضيو 

 

 

(11و 15همان،صص )  

دهد که به  های مختلف رخ می بسیاری از تكرارهای فعلی، در کل یك قصیده و در بیت

در « أری»برای مثال، . از یك قصیده را ذکر نمودتوان چندین بیت  سبب ضیق مقال، نمی

که در صدر  (187همان، ص)« ...ألهمتنی ما أتیه به  لّيلةیا »ای از شاعر با مطلع قصیده

 .شش بیت قصیده، تكرار شده است

تكرارهای مختلف، در رساندن و القای حسّ و حالی که وجود شاعر را تصرف کرده و 

و از طرف دیگر، خواننده را به درون و احساس شاعر بر او سایه افكنده، مؤثر است 
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ضمن اینكه ممكن است این حس و حال وجود وی را نیز سرشار . سازد تر می نزدیك

 .سازد که این از جلوه های موسیقایی شعر است

 جناس -1-1

همراه ( شبیه در لفظ و متفاوت در معنا)در صورتی که واژه های همگون و متجانس 

جناس، همانندی دو لفظ در گفتار و . آورند آرایۀ جناس را پدید می یكدیگر گردند،

جناس در تقسیم بندی اولیّه، به دو دسته لفظی و معنوی . ناهمانندی آن دو در معناست

از این بین، جناس لفظی پدید آورندۀ زیبایی دیداری و شنیداری سخن . گردد تقسیم می

ترتیب حروف عیناً شبیه یكدیگر باشند و هرگاه دو لفظ در نوع، تعداد، شكل و . است

در معنا متفاوت، آن را جناس تام گوییم و هرگاه دو کلمه در یكی از چهار مورد ذکر 

با یكدیگر متفاوت باشند، جناس ناقص نام ( نوع، تعداد، شكل و ترتیب حروف)شده 

 . گیرد می

های وی،  یواندر استفادۀ حافظ ابراهیم از جناس در اشعار خود، پس از بررسی د

گردد که شاعر در بین تمام انواع جناس عالقۀ وافری به استفاده از  این نكته معلوم می

جناسِ ناقصِ حاصل از اختالف در نوع حروف دارد، هر چند انواع دیگر جناس نیز در 

-آید که اختالف در نوع حروف می ذکر این نكته نیز الزم می. قصاید وی مشهود است

در این مجال به ارائه چند نمونه از جناس .وسط و یا آخر کلمه اتفاق افتدتواند در اول، 

 . پردازیم در قصاید شاعر می

 مَرَحٍ في، والمُلكُ فرحٍ فيفالعَرش *

ــوَه مَ أنَ الشــعرَ * ــن تَ ــا مَ  أعذبُننه ی

 رَهَن ٍ إن کنتم تَبذلون المـالَ عـن   *

 

 ، و الد هرُ فـی رهـبِ  مِنَحٍ فيو الخلقُ  

 ، أزرَیـتَ بـاألدبِ  کذبُنه أ فی الـذّوقِ 

ــذل عــن   رَغَنن فــنحنُ نــدعوکُم لِلبَ
 (11و 15، 17م، صص 1557ابراهیم،)        

 

 

چه در حرف اول،چه .شود نمونه های جناس افزایشی نیز در اشعار وی فراوان یافت می

 :وسط و چه در آخر

 

 فأضحَی امتیاز القوم و الشّرقُ مغربُ  مشرقٌ الشّرقُفكان أمانَ القوم و *
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 ّجَةٍلُ ملَكتَ علیهم کلّ فٍََ و*
 ذوَیو رُدّوا علی المُلك الشّبابَ الّذی *

 مَهرَبُ البَحرِو  البرِفلَیسَ لهم فی  

 هذوائبُفإنّی رأیت المُلك شابَت 
 

 

 (79و  82،  12همان،صص )                        

 موسيقي معنوي در شعر حافظ ابراهيم

تر گفته آمد، موسیقی معنوی یكی از انـواع موسـیقی درونـی شـعر      پیش آن چنان که

این موسیقی از تقابـل یـا   . آورندۀ آنندپدید( معنوی)های درونی  است که برخی از آرایه

از این رو، مـواردی همچـون   . شود تضاد و هر نوع تناظری که در مفاهیم باشد ایجاد می

شـترین نقـش را در آفـرینش موسـیقی معنـوی      النظیـر، بی  تضاد، مقابله،تلمیح و مراعـات 

 بـر  از آنجا که بیشترین کارکرد موسیقایی را وزن، قافیه و موسیقی اصوات در شعر.دارند

عهده دارند و پرداختن به تمام عوامل پدید آورنـده موسـیقی معنـوی، از حوصـله ایـن      

 پژوهش خارج است، در این بخش و در جست و جوی عوامل موسیقایی معنوی شـعر 

 .پردازیم و ذکر چند نمونه از آن در اشعار وی می حافظ ابراهیم، تنها به بیان آرایۀ تضاد 

 تضاد

آن است که گوینده در سخنش دو لفظی را گرد آورد کـه  »: اند در تعریف تضاد گفته

سـان کـه   بـدین . وجود معنای آن دو با هم در یك چیز و یك زمان تنـافی داشـته باشـد   

بل را در سخن بیاورد؛ چه تقابل آنها، تقابل تضاد باشد چـه تقابـل   گوینده دو معنی متقا

استفاده از این آرایـه  (. 121م، ص1228الهاشمی، )«دو نقیض و چه تقابل ایجاب و یا سلب 

تقابل دو، معنی و تخالف آن دو، از چیزهایی است که بـر زیبـایی و ظرافـت سـخن     »و 

ای که  ن آرایه بسیار بهره برده است، به گونهحافظ ابراهیم از ای (.125همان، ص)«افزاید می

: هـای معنـوی دانسـت    توان استفادۀ شاعر از این آرایه را در صدر کاربرد دیگر آرایـه  می

علـم و  »، «مشـرق و مغـرب  »، «قریب و بعید»، «أرض و سماء»کلمات متضادی همچون 

  :و کلمات متضاد بسیار دیگر؛ ازجمله« عسر و یسر»، «جهل

ــتكي* ــرَ الفَ أيشـ  و نحنُ نَمشی علی أرضٍ من الذَهبِ  رائِحنننناو  غادينننناقـ
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ــدَ  * ــی فقـــ ــ ابيراعَنـــ ــا شَـــ  و أَنـــ

ــا * ــدّةًبَلَونـــ ــنكم و  شـــ  ليننننننامـــ

 جالســـاً األريكـــةِفـــال زالَ مَحـــروسَ *

 فَهـل مـدی     القَنديم  الشَـي  عَرَفنا مَـدی  *
 

ــدِ    ــن فقـ ــومَ مـ ــّي يال أراعُ الیـ  مشـ
ــاد   ــا ذرّ الرِمـــ ــان کِالهُمـــ  فكـــ

 ينأمُر  و  يَنهني النّیلِ  يوادعلی عرشِ 

ــعِ  جدينندٍ لِشــي ٍ ــعِ مُمتِ  حاضــرِ النَف
 

 

 

 (112و  182،  111،  92،  11م،صص 1557ابراهیم،)
های مذکور، تقابل و تضاد میان برخی کلمات، در آفـرینش ایقـاع درونـی شـعر      در مثال

الً متضـاد در ذهـن   مؤثر افتاده است و چون با خواندن دو کلمـۀ مختلـف، معنـایی کـام    

شـاعر در  . آفریند که در موسیقی درونی شعر نقش دارد گردد، لذتی معنوی می تداعی می

استفاده از تضاد، محدودیتی برای خود قائل نیست لذا آرایه  مـذکور در سراسـر اشـعار    

 . وی به وفور مشاهده شود

 نتيجه

 :توان به نتایَ زیر دست یافتپس از پایان این پژوهش می

زیبایی شـعر حـافظ ابـراهیم در موسـیقی الفـاظ اوسـت کـه ایـن موسـیقی،انعكاس           -

 .یجۀ فرهنگ  استو نتشخصیت 

دلبستگی حافظ به شعر قدما، باعث شده که وی در شكل و سـاختار شـعرش نتوانـد     -

 .نوآوری خاصی داشته باشد

. سـت قصیده کالسیك را در خود جـای داده ا  111از نظر موسیقی بیرونی، دیوان وی -

شاعر بیش از نیمی از قصاید خود را در سه بحر کامل،طویل و خفیف سروده و نزدیـك  

قصیده را تنها در شش بحر کامل، طویل، خفیف، بسیط، سریع و وافر بـه منصـه    112به 

وی از بحرهایی همچون هزج، مضارع، مقتضب و متدارك اسـتفاده  . ظهور رسانده است

 .نكرده است

جز در )ت و علل در تمام اشعار وی وجود دارد و این بهره گیریبهره گیری از زحافا -

 .نتوانسته در موسیقی شعر وی خلل ایجاد کند( مواردی اندك
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در ضروب قصیده است؛ زیرا ایـن  « علت»یكی از مشكالت موسیقایی شعر وی تغییر  -

قی بی تردید بـه موسـی   -در ضرب قصیده که تكیه گاه شعر و جایگاه قافیه است  -تغییر

 .ای است که در اشعار حافظ نمود داردشعر ضربه خواهد زد و این مسأله

بحرهای به کار گرفته شده بـه وسـیلۀ شـاعر دارای همخـوانی کامـل بـا مضـامین و         - 

توان اذعان کـرد کـه وی بـه خـوبی توانسـته میـان       می. درونمایه های شعری وی است

کنـد و از ایـن رهگـذر، پیونـدی     مفاهیم شعری خویش و وزن انتخابی هماهنگی ایجاد 

 .محكم میان شعر و موسیقی آن برقرار سازد

حافظ در بهره گیری از قافیه در شعر خود بسیار موفـق عمـل کـرده و تنهـا در چنـد       -

 .     شود بیت،آن هم در اشعار دارای قافیه مقیّده، عیوب سناد حذو و سناد توجیه دیده می

دو حیطه موسیقی لفظی و معنوی  در خور توجـه  موسیقی درونی شعر حافظ  نیز در  -

های است؛ زیرا بهره گیری شاعر از دو صنعت تكرار و جناس در موسیقی لفظی و آرایه

 .شود در موسیقی معنوی، به وفور در دیوان وی دیده می... النظیر و  تضاد، مراعات

 هانوشتپي
 

 ... .و129،118،179،171،191،117،171،117،111،122،75،22ك به دیوان،صفحات .برای نمونه ر.   

 ... .و112،121،115،118،121،122،28ك به دیوان،صفحات .نه  ربرای نمو . 

 ...و111،159،191،11،91ك به دیوان،صفحات .برای نمونه ر.   

 ... .و111،119،187،195،115،75ك به دیوان،صفحات .برای نمونه ر.   

 ....و172،119،181،121،79،17ك به دیوان،صفحات .برای نمونه ر.   

 .. .و185،152،115،57به دیوان،صفحات  ك.برای نمونه ر.   

 ... .و187،118،117،111،11ك به دیوان،صفحات .برای نمونه ر.   

 .199و128،122،127،11به دیوان،صفحات .ك.ر .  

 :منابع 

 .م1557 بیروت، ،دار الفكر العربي، يحّيی شامي.د: تهذیب و تعلیق ،ديوانابراهیم ، محمد حافظ، 

 .م1552دار المناهل ، بیروت، ، لقافّيةا العروض و فيبكار، یوسف،



  93 ، زمستان 6، سال 6ادب عربي، شمارة / 64

 

فخرالـدين ق ـاوة، دارالفكـر المعاصـر،     : ، تحقّيقالوافي في العروض و القوافي، يالت ريزي، يحّيی بن عل
 تا .د.بّيروت
 .ق.هـ 1212الرشد، مكت ة،بي  القديم و الجديد العربيموسيقي الشعر  ،محمد عزةجدوع، 

 .                                                              ش1171، مهر 111کیهان فرهنگی، شماره ، «سيقي شعرتكرار، اساس مو» مقاله: جمالی، شهروز

 تا.، دار المعارف، القاهرة، دحافظ ابراهّيم؛ شاعر النّيلجندي، ع دالحمّيد سند، 
 .ق.هـ1211 ،القاهرة ،لنموذجّيةدارا، اوزان الشّعر، مصطفی حرکات،

 .ش1171انتشارات علمی و فرهنگی،تهران، ،عروض و قافيه عربيحسنی، حمید، 

 .م 3591، دار المعارف ، القاهرة ،شاعر الشّعبالدّهان ، سامي ، 
 .ش1181 کاشان، چاپ اول انتشارات مرسل، ،هنر سخ  آراييسیّد محمد، ، راستگو

 .ش1195چاپ سوم انتشارات دانشگاه شیراز، ،  ، ل الغةمعالم ا رجایی، محمد خلیل،

انتشـارات فكـر روز، تهـران،     ،(عنروض و قافينه  )بررسي اوزان شنعر فارسني    زمانیان، صدرالدّین، 

 .ش1188

 .ش1188عباس مخبر، انتشارات طرح نو، تهران،  رجمهت، راهنماي نظريه ادبي معاصر، رامان سلدن ، 

 .ش1181، ،  چاپ پنجم انتشارات نقش جهان ،تهران ،موسيقي شعرشفیعی کدکنی ، محمد رضا،  

 .ش1181چاپ پنجم انتشارات فردوس، تهران، ،  ،نگاهي تازه به بديعسیروس،  شمیسا، 

انتشـارات   ،(پژوهشي در واژگان و ساخت زبان شنعر ) ساختار زبان شعر امروز علی پور، مصطفی، 

 .ش1187فردوس، تهران، 

 .ق.هـ 3241ر الفكر، القاهرة، ، الّط عة األولی، داالعاطفة و اإلبداع الشعري، يالعاكوب، عّيسی عل 
 .ق.هـ 3244، دار ذوي القربی، قم، المّجلد الثاني،الّجامع في تاريخ األدب العربيحنّا،  الفاخوري، 
 .ش1172دانشگاه شیراز ، ،عروض و قافيه در شعر فارسيکرمی، محمد حسین،  

 .ش1179طهران،  انتشارات سمت،، البسيط العربيالعروض معروف، یحیی،  

 .ش1128آبان ماه  ،127مجله سخن، شماره  ،زبان شعرل خانلری ، پرویز، نات 

 .م3554، جامعة العالمة الّطّ اط ايي،طهران،العروض العربي، نادر، ينظام تهران 
 .م 4002المكت ة العصرية، بّيروت، جواهرال الغة في المعاني و ال ّيان وال ديع،، احمد، يالهاشم 

Starkey,paul: Modern Arabic literature, Edinburgh, 2006. 
 


