مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
سال دهم ،شمارهي دوم ،تابستان  ،1397پیاپی 36

بهرهگيری ادبی از اصطالحات و لغزشهای عروض و قافيه در ساخت تصویر و
مضمون شعر


مهدی دهرامی

دانشگاه جیرفت
چکيده
شاعران فارسی در دورههاي مختلف از حوزههایی متنوع براي ساخت تصویر و مضمون،
بهره جستهاند .یکی از این موارد ،خلق مضمون و تصویر بر پایهي اصطالحات شعري
است .هدف این مقاله ،نشان دادن وجوه مختلف بهکارگیري اصطالحات شعري با تاکید
بر اصطالحات عروض و قافیه است که با روش توصیفیتحلیلی با توجه به اشعار سی
شاعر سنتی از دورههاي مختلف تا دوره بازگشت ادبی ،در دو محور مضمونسازي از
اصطالحات عروض و قافیه و ساخت توجیهات ادبی هنگام ارتکاب لغزش در حوزهي
این علم ،انواع خالقیتهاي شاعران را در این حوزه نشان دادهاست .استفاده از اصطالحات
شعري در این حوزه که به صورت مواردي چون ذکر افاعیل عروضی ،ویژگیهاي تقطیع
و اشاره به اختیارات شاعري است ،در خلق تصاویر و مضامین و پرورش معانی ،ایجاد
طنز ،انتقال عاطفه و تقویت موسیقی انجام گرفتهاست .در حوزه ي دوم ،شاعر با اشاره به
انحرافات از هنجارها و ضوابط شعر ،ضمن عذرخواستن ،از آن به مثابه عنصري براي
پروراندن معانی و ساخت مضمون ،بهره برده و از این طریق ،نهتنها قبح لغزش را کمرنگ
کرده ،بلکه میدانی براي تخیل خود فراهم آوردهاست .هراس از ایراد خردهگیران و
متهمشدن به ناتوانی ،از یکسو و محدودیتهاي ضوابط شعري در پرداخت معانی از سوي
دیگر ،موجب ش ده شاعر با ذکر توجیهی ادبی هنگام لغزش ،شیوهاي خالقانه به کار گیرد
و نشان دهد با آنکه شعر ،در ظاهر قواعدي الزامآور دارد ،این قواعد غیرقابل اغماض
نیست و میتوان آن را رعایت نکرد و متهم به ناتوانی نیز نشد.

واژههای کليدی :اصطالحات شعري ،عروض و قافیه ،تصویرسازي ،مضمونسازي ،لغزشهاي
شعري.
 استادیار زبان و ادبیات فارسی dehrami3@gmail.com
تاریخ دریافت مقاله96/5/13 :

تاریخ پذیرش مقاله96/8/22 :
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 .1مقدمه
شعر را همراه با «برهان»« ،جدل»« ،خطابه» و «مغالطه» ،یکی از صناعات خمس محسوب
میکنند (ر.ک :دهخدا ،1373 ،ج )13274 :9که شاعر با این صنعت «اتساق مقدمات
موهمه کند و التئام قیاسات منتجه ،بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ و معنی بزرگ را
خرد ،و نیکو را در خلعت زشت بازنماید و زشت را در صورت نیکو جلوه کند و به
ایهام قوتهاي غضبانی و شهوانی را برانگیزد( ».نظامی عروضی )42 :1372،شعر نیز مانند
هر علم و هنر دیگري ،مملو از قواعد و ضوابط و اصولی است که هر شاعر تا حدي با
آنها آشناست .شاعر سالها با قواعد و ضوابط شعري زیسته و آنها را تا جاي ممکن،
رعایت کردهاست و همین آشنایی تقریباً مبسوط و دلمشغولی او به مسایل فنی ،موجب
شده این اصطالحات ،عنصري بسیار مناسب باشد که گاه تخیل او پیرامون این
اصطالحات و ضوابط ،به گردش درآید و از آنها براي پروراندن معانی و مقاصد شعري
خود بهره گیرد و به سخن دیگر ،شعر را در خدمت شعر قرار دهد .همانقدر که
آموختههاي شاعر در علوم مختلف می تواند ابزاري براي پروراندن معانی و انتقال عاطفه
و پشتوانه شعري باشد ،ضوابط شعري و معیارهاي آن نیز دستمایههایی است که شاعر
را در بیان معانی مورد نظر خود ،مدد میرساند .باید به این نکته نیز توجه داشت که گاه
در شعر ،هر اصطالحی میتواند کاربردي دوگانه به دست آورد و عالوه بر انجام وظیفهي
خود که کاربرد حقیقی و مرسوم آن است ،به یک ابزار هنري تبدیل شود .براین اساس
هویت تازهاي مییا بد تا حدي که گویی جزیی از طبیعت و عناصر با شکوه پیرامون شاعر
است و اگر در کارکرد حقیقی ،آزادي شاعر را محدود کرده ،در این کارکرد ،به مثابه
پدیدهاي مستقل ،در خدمت تخیل شاعر قرار میگیرد .اینجاست که نگاه شاعر به
اصطالحات شعري ،از نگاه منتقد و عالم بالغت ،متمایز میشود .شاعر با این اصطالحات
آنگونه برخورد میکند که با پدیدههاي دیگر طبیعت یا آموختههاي دیگر خود.
بسیاري از مضامین و تصاویر شعر فارسی ،بر پایهي اصطالحات شعري ،ساخته یا با
آنها پرورده شدهاست .زیست مداوم شاعر در عالم شعر و وجود ضوابط و قوانین این
هنر ،موجب شده ،تخیل شاعر از این حوزهها نیز براي پروراندن معانی مورد نظر خود،
بهرهي زیادي ببرد و بهگونهاي اصطالحات شعري را در خدمت شعر قرار دهد .این
اصطالحات که دستمایهي مضمون و تصویر در شعر فارسی شده ،در چند دسته جاي
میگیرد؛ از جمله :اصطالحات علم عروض و قافیه؛ قالب و اجزاي شعر ،همچون بیت،
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مصرع ،قصیده و غیره؛ اصطالحات علم بدیع و بیان و لغزشها و انحرافات از ضوابط
شعر .از این میان ،به دلیل محدودیت حجم مقاله ،سعی شده با تاکید بر اصطالحات و
ضوابط عروض و قافیه و دسته بندي این اصطالحات ،مضامین و تصاویري که بر پایهي
آنها ساخته شده ،در شعر فارسی بررسی و تصویري از آن به دست داده شود .قابل ذکر
است نگارنده به مواردي اشاره کرده که شاعر از اصطالحات این حوزه ،مضمون یا
تصویري ساخته یا آنکه براي توجیه لغزش خود ،عذري ادبی آوردهاست؛ نه آنکه
لغزشها و اصطالحات را نشان دهد .براي مثال ،در شعر برخی شاعران مثل سنایی و
مولوي گاهی قواعد قافیه و ردیف رعایت نشده؛ اما شاعر اشارهاي به آنها نداشته یا
تصویر و مضمونی بر پایه آنها نساختهاست .این دسته از اشعار ،مورد بررسی این مقاله
نیست .مسالهي اصلی این مقاله آن است که با تأکید بر اصطالحات عروض و قافیه ،نشان
دهد شاعران از آنها چگونه بهره گرفته و چه مضامینی ساختهاند؟ این اصطالحات بیشتر
در کدام حوزهي عروض و قافیه قرار دارد و آیا میان میزان بهرهگیري شاعر با توجه او به
فرم گرایی و شعراندیشی ،ارتباطی وجود دارد؟ براي این مقصود با تاکید بر شاعران سنتی
در دوره هاي مختلف ،دیوان اشعار شاعرانی همچون رودکی ،منوچهري ،ناصرخسرو،
مسعود سعد ،انوري ،سلمان ساوجی ،خاقانی ،عرفی ،قاآنی ،دیوان غزلیات سعدي ،حافظ،
مولوي ،بیدل ،فروغی بسطامی ،مثنويهاي هفتاورنگ جامی ،بوستان سعدي و خمسه
نظامی برگزیده شد .سپس همهي ابیات آنها مطالعه و نمونههاي مناسب با مسالههاي
تحقیق ،جمع آوري و بررسی گردید .قابل ذکر است حین مطالعه و تحقیق ،برخی مثالهاي
دیگر نیز از شعراي دیگري به دست آمد و نظر به اهمیت آنها ،در مقاله ذکر شد.
 .1 .1پيشينهی تحقيق
تصاویر و م ضامین شعر فارسی تاکنون از منظرهاي مختلفی بررسی شده و بخشی از
موضوع مورد بحث نیز در برخی تحقیقات مورد توجه بودهاست .به نظر میرسد نخستین
کسی که به ساخت مضمون از لغزش شعري اشاره کرده ،خواجه نصیرالدین باشد که
قصیدهاي از کمالالدین اصفهانی آورده که در آن ،ردیف «میآمد» بعد از چند بیت به «میآید»
تغییر یافته و خواجه نصیر آن را پسندیده محسوب کردهاست( .ر.ک :خواجه نصیرالدین
طوسی )150 :1369 ،فتوحی نیز در کتاب نقد ادبی در سبک هندي با آوردن چند بیت از
شاعران سبک هندي همچون صائب و حزین ،اشاره کرده که شاعر در اسلوب معادله ،ابتدا
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ادعایی را در مصرع اول ،طرح کرده و در مصرع دوم ،براي آن مثلی از عالم ادبیات و فن
شعر آوردهاست( .ر.ک :فتوحی )131 :1385 ،اشاره او به اقتضاي موضوع کتاب ،تنها به چند
بیت از سبک هندي و آن هم از حیث اسلوب معادله ،محدود ماندهاست .در خصوص شعر
معاصر نیز برخی محققان اشاراتی به این موضوع داشتهاند .مرادي در کتاب جریانشناسی
غزل شاعران جوان فارس ،مثالهایی از لغزشهاي شاعران در عرصهي قافیه ذکر کرده که
در برخی از آنها ،شاعر عذري نهادهاست( .ر.ک :مرادي )511-510 :1389 ،برخی تحقیقات
نیز به نوآوري و خالقیت شاعران در عرصهي ردیف و قافیه پرداختهاند؛ همچون مقاله
«ردیف و تنوع و تفنن آن در غزلهاي سنایی» به قلم عطاءمحمد رادمنش که در آن به
خالقیتها و تغییرات ردیف در شعر سنایی ،پرداخته؛ اما مضمونسازي یا تصویرسازي با
آنها را بررسی نکردهاست(رادمنش .)1388،کافی نیز در مقاله «کارکرد دیگرگون قافیه در
غزل معاصر» جلوههاي مختلف قافیه را در غزل معاصر نشان دادهاست؛ از جمله قافیه مدرج،
قافیه آوایی و قافیه با کلمات تنویندار (کافی .)1391 ،بخشی از این مقاله نیز به لغزش
شاعران در قافیه پردازي اختصاص یافته که در برخی موارد ،شاعر دالیل ادبی براي این
لغزش ذکر کردهاست .آنگونه که دیده شد ،از یکسو این موضوع بیشتر در شعر معاصر و
آن هم در عرصهي قافیه ،مورد توجه محققان بوده و از سویی دیگر ،نوع بهرهگیري از
اصطالحات عروض و قافیه در ساخت مضمون و تصویر ،مورد بحث واقع نشدهاست.
 .2ادبیسازی اصطالحات علم عروض
ایجاد علم عروض را به «خلیل ابن احمد فراهیدي» (متوفی )170نسبت میدهند .برخی
معتقدند در میان اعراب تا قبل از اسالم ،اصالً شعري وجود نداشته و «بیشتر آنچه که
ادب دوره ي جاهلیت نامیده می شود ،پس از ظهور اسالم ساخته شده( »...طه
حسین ) 70 :1927،به هر طریق ،خلیل ابن احمد توانست عروض را به صورت علمی با
ضوابط و اصولی محکم ،پیریزي کند که هنوز قواعد آن رایج است .غیر از دوران معاصر
و رواج اشعار غیرعروضی ،این اصل از اصول بنیادین شعر فارسی بوده و در تعریف شعر،
همواره به صفت موزون بودن آن اشاره شدهاست( .ر.ک :قیس رازي ،بیتا 196:و واعظ
کاشفی )69 :1369،آشنایی با ضوابط و دقایق این علم و اجبار به رعایت آنها موجب شده
این اصول در ذهن شاعر ،رسوب یابد و گاه از آن براي مقاصد ثانویهاي بهره بگیرد.
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اساس تخیل بر پایهي نوعی جست وجو در حافظه است و خلق هر تصویر یا مضمونی
بر پایهي نوعی تکاپوي ذهنی در مجموعهاي از تجربیات و آموختههایی است که هنرمند
در حافظه دارد .به تعبیر «درایدن»(« :)Drydenاستعداد تخیل در نویسنده مانند سگی چاالک
و تیزهوش ،جستوخیز میکند و در سرتاسر مزرعهي حافظه پرسه میزند تا اینکه صیدي
را که در صدد شکار آن است ،پیدا کند( ».برت )15 :1389 ،شاعر مجموعهاي از تجربیات
در ذهن دارد و هنگام قرارگیري در حالت عاطفی ،به آموختههاي ذهنی رجوع میکند و
شی یا پدیده اي را جایگزین پدیده یا شیء حاضر میسازد .اصطالحات این علم نیز که
بخشی از ذهن شاعر را دربرگرفته ،عنصر مناسبی است که شاعر از آن استفاده کند .نگاهی
به شعر فارسی نشان می دهد شاعران از اصول و اصطالحات مختلف این علم در مقاصد
دیگري نیز بهره گرفتهاند که مهمترین آنها شامل موارد زیر است:
 .1 .2ذکر افاعيل و زحافات عروضی و مقاصد بالغی و هنری آن
شاعر گاهی افاعیل و زحافات عروضی را به دالیل بالغی ذکر میکند .قبل از بررسی،
باید یادآور شد گاه به نظر میرسد اشاره به وزن شعر در بردارندهي نکته بالغی خاصی
نیست و حتی شاعرا نی مثل ناصرخسرو که در مقایسه با کیفیت هنري و موسیقایی و
زیباسازي ظاهري ،به معنا توجه بیشتري دارند ،باز به آن اشاره کردهاند .در این حالت،
شاعر وزن شعر خود را بیان میکند؛ اما دلیل بالغی خاصی در آن مشاهده نمیشود:
پژمرد بدین شعر تو آن شعر کسائی
بر بحر هزج گفتی و تقطیعش کردي

«این گنبد گردان که برآورد بدین سان؟»
فعوالن
مفاعیل
مفاعیل
مفعول

(ناصر خسرو) 487: 1357،
البته گاهی اشاره به وزن شعر ،همراه با خالقیت و تصویرسازي است .ناصر خسرو
در قصیده اي ،براي وصف شعر خود ،از اصطالحات عروضی بهره میگیرد و اگرچه به
وزن عروضی آن اشاره دارد ،با تصویرسازي از خشکی شعر میکاهد:
قصرررري کنم قصررریررده خود را ،درو
بر در گ هش ز نررادره ب حر عروض
مررفررعررول فرراعررالت مررفرراعرریررل فررع

از بیررتهرراش گلشررررن و ا یوان ک نم
یررکرری امرریررن دانررا دربرران کررنررم
بررنرریرراد ایررن مرربررارک بررنرریرران کررنررم

(همان)370:
اما گاهی اصطالحات ،کارکردي دیگرگونه مییابند و شاعر به مدد آنها مضمونی میسازد
یا سخنی را میپروراند .آنچنانکه تغییر در حروف «فعل» و تبدیل آن به «علف» ،موجب
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خالقیتهایی در شعر شده که نمونهي موفق آن ،ایجاد طنز در شعر سوزنی سمرقندي
است .وي از سه حرف «علف» استفاده کرده و طنزي را بر پایه آن ایجاد کردهاست:
خري است شاعر و تقطیع شعر او این است

معالرررف علفررررات معالررررف علفررو

(سوزنی)80 :1338 ،
شاعر به جاي بحر مجتث مثمن مخبون محذوف (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن) مصرع دوم
را آورده تا طنز مصرع اول ،با تبادر «علف خوردن» تقویت شود .این نوع کارکرد و بهرهگیري
افاعیل عروضی که موضوع این بخش است ،دالیل مختلفی داشته که در ادامه بررسی میشود:
 .1 .1 .2افاعيل عروضی و انتقال عاطفه
موسیقی نقش مهمی در انتقال عاطفه دارد .ایجاد هیجان در مخاطب ،تنها با محتوا و
مضمون انجام نمیگیرد .موسیقی موجب جنب و جوش و تحرک بیشتر واژگان میشود؛
به گونهاي که وقتی واژهها در کالم آهنگین بیان میشود ،شکل دیگري مییابد و موجب
افزایش جنبهي عاطفی و تاثیرگذاري بیشتر آنها میشود .لحن عاطفی شعر بیش از هر
چیز ،از موسیقی شعر مشخص میشود و اصوال موسیقی شعر با نوعی معنا و لحن عاطفی
همراهاست که همین امر موجب تاثیر بیشتر آن میشود .برخی معتقدند« :شعر موسیقیوار،
بیآن که تصور کلی از معنی یا لحن عاطفی آن داشته باشیم ،وجود ندارد ...حتی ضمن
گوش دادن به زبانی خارجی که آن را نمیفهمیم ،صوت محض نمیشنویم ،بلکه
عادتهاي آوایی خود را بر آن تحمیل میکنیم یا آهنگ معنیداري را که گوینده یا خواننده
به آن میدهد ،میشنویم( ».ولک و وارن )175 :1382 ،در این مواقع ،موسیقی در مسیر
محتواي شعر حرکت میکند و بهگونهاي ،محتوا را تفسیر میکند و نقش آن در تاثیرگذاري،
القاي عاطفه و درک بهتر شعر ،کمتر از معانی واژگان بیت نیست .هر کدام از اوزان شعري،
با عواطف خاصی متناسب است؛ از این نظر ،ذکر افاعیل عروضی که فاقد معناي خاصی
است ،باز می تواند الاقل عاطفه و حال و هوا و فضاي احساسی شعر را نشان دهد .باید
توجه داشت شاعران بزرگ ،افاعیل عروضی را براي پرکردن مصرع ،نمیآورند .یکی از
شاعرانی که توجه خاصی به ذکر افاعیل دارد ،مولوي است که افاعیل بسیاري در شعر
خود گنجانده است .مولوي بیش از هر شاعري از خصوصیت انتقال عاطفه از طریق ذکر
افاعیل عروضی بهره بردهاست .در غزلیات شمس اشاره به افاعیل ،گاهی از سر بیخودي
و تحیر و سرگشتگی شاعر است که در وجد و شور و حال قرارگرفته و گویی شاعر قادر
به بیان سخن نیست و تنها موسیقیاي را متناسب با حال و هواي خویش ،زمزمه میکند:
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مفتعلن فاعالت رفته بدم از صفات

محو شده پیش ذات دل به سخن چون فتاد

(مولوي)357 :1376،
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

باب البیان مغلق قل صمتنا اولی بنا

(همان)61 :
مستفعلن مستفعلن یا سیدا یا اقربا

فی نشونا او مشینا من قربه العرق الوتین

(همان)679 :
مستفعلن مستفعلن اکنون شکر پنهان کنم

کز غیب جوقی طوطیان آوردهاندم غارتررری

(همان)907 :
 .2 .1 .2مضمونسازی در شریطه
کارکرد دیگري که زحافات و تطقیع شعر یافته ،استفادهي آن در مقام شریطه است .شاعران
سعی میکنند در شریطهي قصیده ،ابتدا اشارهاي به امري دائمی و غیرقابل تغییر کنند و
بر پایهي معادلسازي ،در بخش دوم جملهي خود ،مواردي چون عمر ،شادمانی و پیروزي
ممدوح را در مقام دعا ،براي او طلب کنند .انوري اصول و ضوابط عروض را مانند امري
ثابت و غیرقابل تغییر دانسته که تا ابد استمرار دارد؛ از همین روي ،دعا میکند تا هنگامی
1
که قصیدهي او را در این وزن میدانند ،ممدوح او در جشن و شادي به سر برد:
تا کند تقطیع این یک وزن ،وزّان سخن
جیش تو بادا به بلخ و جشن تو بادا به مرو

فاعالترررن فاعالترررن فاعالترررن فاعالت
بارگاهت در نشابور و مقام اندر هرات

(انوري)83 :1376،
این نوع شریطهسازي در قصاید مسعود سعد سلمان نیز دیده میشود .وي بحور
عروضی را امري غیرقابل تغییر میداند و براساس آن ،مضمون شریطه را طرح میافکند:
همیشه تا نبود چون سریع بحر رجز
مباد نام تو از دفتر بقا مدروس

همیشه تا نبود چون خفف بحر رمل
مباد عمر تو از علت فنا معتل

(مسعود سعد)311 :1362،
 .3 .1 .2افاعيل در مقام مجاز
افاعیل عروضی بخشی از شعر است و گاه شاعران در مقام مجاز به عالقه جزو از کل،
افاعیل را ذکر و از آن اراده شعر کنند .این شیوه به طرق مختلف در شعر آمده که بیشتر
بسامد آن در دیوان غزلیات شمس دیده میشود:
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تا کند تقطیع این یک وزن ،وزّان سخن
جیش تو بادا به بلخ و جشن تو بادا به مررررو

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت
بارگاهت در نشابور و مقام اندر هرررات

رو خمشکن قول کم گو بعد ازین فعال باش

چند گویی فاعالتن فاعالتن فاعالت

(مولوي)186 :1376
رستم ازین بیت و غزل اي شه و سلطان ازل

مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا

(همان)64 :
در بیت زیر نیز شاعر ابتدا «مفتعلن فاعالت» را در مقام مجاز به معناي ضوابط و
محدودیتهاي شعري قرار داده ،سپس با اسناد مجازي ،از آن استعارهي مکنیه ساخته
که جان خداخوان (قیل و قال) شاعر را از بین بردهاست:
مفتعلن فاعالت جان مرا کرد مات

جان خداخوان بمرد جان خدادان رسید

(همان)361:
 .4 .1 .2اشاره به تقطيع شعر و ساخت مضمون و تصویر از آن
تقطیع شعر آن است که « بیتی را از هم فروگشایند و بر اسباب و اوتاد و فواصل ،قسمت
کنند تا هر جزوي در وزن ،برابر جزوي شود از افاعیل بحري که بیت از آن منبعث باشد».
(قیس رازي ،بیتا ) 71 :از طریق تقطیع ،افاعیل و زحافات عروضی به دست میآید؛ اما
از آنجا که در تقطیع ،معموالً کلمات بیت ،شکسته و گاه متصل به کلمات دیگري میشود،
استقالل کلمات از بین میرود و معناي کلمات مشخص نمیشود .همین امر موجب شده
شاعران از عمل تقطیع در معناي کنایی از نظم و نسق افتادن یا بیمعنا شدن استفاده کنند:
نامه

عمر

به

توقیع

رسید

نظم

احوال

به

تقطیع

کشید

(جامی)692 :1378،
یکی از معانی تقطیع« ،تکلف کردن و آراستن خویش به جامه و غیره است( ».دهخدا،1373 ،
ج )6028 :4همین امر موجب شده شاعر بر پایه ي آن ،ایهام تناسب نیز ایجاد کند .اگرچه در
این موارد ،معناي اصلی آن ،اصطالحی عروضی نیست ،شاعر به آن نیز بیتوجه نبوده است:
گرچه یک سرو بهرعنایی آن قامت نیست

چونکه تقطیع کند مصرع موزون گردد

(محسن تاثیر ،نقل از همان)6029 :
 .5 .1 .2افزایش و تقویت موسيقی بيرونی
هرچند عروض ،موسیقی بیرونی را شکل میدهد ،شاعر گاهی بهجاي بیان سخنان در
قالب زحافات و وزن شعر ،مستقیم آنها را ذکر میکند؛ بدون اینکه قصد پرکردن رکنی
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عروضی یا خلق مضمون داشته باشد .در این موارد ،هرچند به نظر میرسد بیت فاقد
معناست ،شاعر از ذکر آن ،ارادهي مفهوم میکند و به گونهاي میتوان گفت ،زبان و کلمه
از حیث دال ،دوتاست؛ اما مدلول یکی است؛ از آن جمله است این ابیات از موالنا که
ترک سخن را توصیه میکند:
ترک کن این گفت و همیباش جفت
مفتعلررررن مفتعلررررن مفتعرررررل

و اغتنم الفرض و خل السنن...
فعلللررررن فعلللرررررن فعللررررررن

(مولوي)798 :1376،
بهر خداي را خمش خوي سکوت را مکش
مفتعلرررن مفاعلرررن مفتعررلن مفاعلن

چون که عصیده میرسد کوته کن قصیده را
در مگشا و کم نما گلشررن نررو رسیرررده را

(همان)68 :
قاآنی نیز که یکی از شاعران به شدت فرم گراست و توجه خاصی به جنبههاي
موسیقایی شعر دارد ،از این عنصر بهره گرفتهاست .باید توجه داشت معادلسازي سبب
و اوتاد و فاصله ،همواره با افاعیل عروضی انجام نمیگرفته و گاهی حروف و کلمات
دیگري نیز به کار میرود .مثل «دک یا تن» در این اشعار:
مفعرررول مفاعیرررررل فاعالتررررن
تا مطرب مجلس به رقص خواند

تقطیرررع چنیرررن کرررن ز نکتهدانی
تنانی
تنن
تنناترررن
تنتن
(قاآنی)801 :1380،

فعالتن

فعلن

فعالتن

فعلن

هسرررت تقطیرررع سخن دک دکادک دککو

(همان)859:
 .2 .2اختيارات عروضی و مضمونسازی از آن
عالوه بر موارد یادشده ،شاعر از اختیاراتی که در ضوابط عروضی دارد نیز براي پرداخت
معانی استفاده کرده است؛ از آن جمله است اصطالح سکته و اختیار شاعري قلب .سکته یکی
از اختیارات عروضی است که عبارت است از« :قراردادن هجاي کوتاه به جاي هجاي بلند یا
به عکس ،به طریقی که کمیت وزن اصلی تغییر نپذیرد .با توجه به اینکه هر هجاي کوتاه،
مساوي نصف هجاي بلند است ،می توان یک هجاي بلند به جاي دو هجاي کوتاه قرار داد».
(ناتل خانلري )268 :1345،سکته موجب سنگینی شعر میشود؛ اما همواره عنصري منفی
نیست و گاهی معناي شعر را تقویت میکند .اگر چه سکتهي عروضی میتواند در هرجاي
مصراع (به جز آغاز) اتفاق افتد ،رایجترین آن در آخر مصراع است که گوش ،آن را احساس
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نمیکند و در موسیقی شعر ،تفاوتی به وجود نمیآورد .برخی شاعران که دغدغهي
مضمون سازي دارند ،از این اصطالح استفاده زیادي کردهاند؛ براي مثال ،بیدل دهلوي معانی
مختلفی از آن ساخته است؛ او در جایی ،چین ابروي یار را موجب ایجاد سکته دانسته:
گه از موي میان شهرت دهد نازک خیالی را

گهی از چین ابرو سکته خواند بیت عالی را

(بیدل)62 :1386،
ایجاد سکته وزنی موجب سنگینی بیت میگردد و بیدل در جایی دیگر ،سکتهي شعري
خود را به شمشیر لنگردار تشبیه کردهاست؛ زیرا لنگر به معناي سنگینی و گرانی نیز
آمدهاست( .ر.ک :دهخدا ،1373،ج )17463 :12و تیغ لنگردار «به معنی خمدار و سنگین
است؛ زیرا تیغ خمدار ،خوب مینشیند و زخم کاري میکند و از جا کم میجنبد( ».همان:
 )17463و بیدل از ره گذر این تشبیه ،به پیوند و تناسب اختیارات شاعري و معنا نیز توجه
داشته ،معتقد است اگر درنگ و تامل گردد ،سکتههاي شعري او نهتنها از روانی نمیکاهد،
بلکه موجب درک بهتر و تاثیرگذاري بیشتر سخن میشود:
در تأمل بیشتر دارد روانی شعر من

مصرعم از سکته جز شمشیر لنگردار نیست

(بیدل)103 :1386،
و در بیتی دیگر ،شعر خود را به موج گوهر مانند کرده و آنچنانکه ناهمواريهاي
سطح گوهر با تامل ،مشخص میشود ،مصرع شاعر نیز با تامل ،قابل درک است و از این
طریق ،نوعی سکته در آن ایجاد میشود؛ اما این سکتهها از دید شاعر ،موجب موزونی
آن شدهاست:
موج گوهر بیتامل قابل تمییز نیست

مصرع ما را به چندین سکته موزونکردهاند

(همان)152 :
ندارد جز تأمل موج گوهر مصرعی دیگر

همین یک سکتهاست انشاي دیوانی که من دارم

(همان)293 :
در شعر دیگري ،بر پایه اصطالح سکته ،آرایهي حسن تعلیل ایجاد کرده و معتقد است
از آن جا که همیشه شاعر خرامیدن معشوق را وصف خواهد کرد ،هیچ سکتهاي در شعر
او نخواهد بود:
بهمردن نیز از وصف خرامت لب نمیبندم

نگیرد سکته طرف دامن ،اشعار روانم را

(همان)36 :
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اختیار دیگري که شاعران به آن اشاره داشتهاند ،قاعدهي قلب است .طبق قاعده قلب،
شاعر میتواند در برخی اوزان ،به جاي « »U-« ،»-Uبیاورد .این قاعده معمو ًال در افاعیل
«مفتعلن و مفاعلن» صورت میگیرد و یکی از این دو زحاف را به دیگري تبدیل میکند.
اگرچه این قاعده ایرادي در شعر وارد نمیکند ،باز گاهی برخی شاعرانی که از آن استفاده
کردهاند ،به آن اشاره میکنند و از این طریق ،پیشاپیش راه را بر بهانهجویی منتقدان و
مخالفان میبندند؛ آنچنانکه در شعر خاقانی دیده میشود:
کیسه هنوز فربه است از تو از آن قوي دلم
گرچه به موضع لقب مفتعلن دوباره شد

چاره چه خاقانی اگر کیسه رسد به الغري
بحر ز قاعده نشد تا تو بهانه ناوري

(خاقانی)688 :1382،
شاعر در مصرع دوم به جاي «مفاعلن» دوم« ،مفتعلن» آورده و در بیت بعد ،ذکر
اختیار کرده و آن را صحیح دانستهاست.
 .3مصطلحات قافيه و مضمونسازی از آن
خواجه نصیر در معیاراالشعار قافیه را چنین تعریف کرده« :قافیه عبارت است از مجموعی
که مولف باشد از حرفی یا حروفی که واجب باشد که در کلمات متشابه در اواخر ابیات
یا مصراع ها بود مکرر یا در حکم مکرر باشد به حسب اصطالح( ».خواجه نصیرالدین
طوسی )13 :1369 ،وجود قافیه در جوهره ي شعر ،نقشی ندارد؛ اما شمس قیس که عقایدي
سخت گیرانه دارد ،سخن موزون بیقافیه را شعر نمیداند« :فرق بود میان مقفی و غیرمقفی
که سخن بیقافیت را شعر نشمرند؛ اگرچه موزون افتد( ».شمس قیس ،بیتا )130 :پیدایش
موسیقی قافیه را پیش از موسیقی عروضی میدانند« :اول از رهگذر تصادف دو کلمه با هم
نوعی توازن ایجاد کردهاند ،بعداً آگاهانه مورد استفاده قرار گرفتهاند ،سجعهاي کاهنان عصر
جاهلی چنین است .بعد اندک اندک فاصله میان این قافیهها یا سجعها در طول زمان،
تساوي یافتهاست و وزن عروضی را به وجود آوردهاست( ».شفیعی کدکنی)102 :1383،
عالوه بر آنکه شاعر خود را به رعایت قافیه ملزم میداند ،گاهی از ویژگی و اصطالحاتی
که در حوزه ي قافیه قرار دارد ،استفاده کرده ،آن را در اختیار بیان عقاید و تقویت معناي
شعر قرار میدهد .این بهرهبرداي در چند حوزه جاي میگیرد:
 .1 .3مضمونسازی بر پایهی ویژگی قرارگيری قافيه در پایان شعر
یکی از ویژگیهاي قافیه ،قرارگیري آن در پایان شعر است .شاعر هنگررام سرایررش ،بر
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اساس ضوابط شعري ،مجبور است توجهی به پایان بیت داشته باشد و واژگان را به
گونهاي سامان دهد تا با کلمهاي داراي قافیه به پایان برسد .این نکته دستمایهاي براي
تخیل برخی شاعران شده که براي پرداخت برخی معانی ،از آن استفاده کنند .نظامی در
مدح پیامبر(ص) براي بیان این معنا که جهان هستی براي او خلق شده ،ولی آخرین پیامبر
و بعد از پیامبران دیگر قرار دارد ،از این ویژگی قافیه براي تصویرسازي و پرداخت
معناي مورد نظر بهره میگیرد:
اول بیت ار چه به نام تو بست

نام

تو

چون

قافیه

آخر

نشست

(نظامی)27 :1386،
گاهی نیز شاعران از ردیف نیز که داراي همین ویژگی است ،براي مضمونپردازي استفاده
کردهاند .جامی براي نشان دادن اینکه مرگ در پایان زندگی قرار دارد ،عمر را به نظمی
لطیف مانند کرده که مرگ ،ردیف آن واقع شده و در واقع ،پایانبخش آن است:
هست نظمی لطیف ،عمر شریف
دل گرو کردهاي به نظم سخن

کش مرض قافیهست و مرگ ردیف
فکر کار ردیف و قافیه کن

(جامی)124 :1378،
تنگ

شد

قافیه

عمر

شریف

دم به دم میشودش مرگ ردیف

(همان)692 :
باز از همین نوع است ابیات زیر:
دریغا که بگذشت عمر شریف
کند قافیه تنگ بر من نفس

به جمع قوافی و فکر ردیف
از آن چرررون ردیفرررم فترررد کرررار پرررس

(همان)435 :
 .2 .3عيوب قافيه و مضمونسازی با آن
علوم ادبی در جایگاه یکی از شاخههاي علوم نقلی ،ضوابط و اصول و قواعدي را براي
شعر تعیین کرده که شاعر ،ضروري است تا جاي ممکن ،آن اصول را رعایت کند .گاه
شاعر مجبور میشود از این اصول تخطی کند .رعایت قافیه تابع ضوابط و اصولی است
که اگر رعایت نشود ،جزو عیوب قافیه محسوب میشود؛ از آن جمله است :ایطاء،
شایگان ،اقواء ،اکفاء ،سناد ،تخلیع و تکرار قافیه( .ر.ک :قیسرازي ،بیتا)220-213 :
برخی از این عیوب ،دستمایهي مضمونپردازي واقع شده و گاه نیز اگرچه شاعر
مضمونی نساخته ،از آنجا که خود به این لغزشها دچار شده ،سعی کرده توجیهاتی براي

بهرهگيری ادبی از اصطالحات و لغزهای عروض و قافيه در ساخت تصویر و  ...ـــــــــــــــــ 85

این عیب ،ذکر کند تا از قبح آن بکاهد.
 .1 .2 .3ساخت توجيه ادبی از لغزش ایطاء و شایگان
«ایطاء بازگردانیدن قافیتی است دوبار و آن دو نوع است :جلی و خفی( ».قیس رازي،
بیتا ) 216 :این عیب در کلمات مرکبی که جزو دوم آنها در چند قافیه تکرار شده باشد،
انجام میگیرد .بر پایهي اینکه جزو دوم به وضوح ،آشکار باشد مثل مشفقتر و نیکوتر
یا کامال آشکار نباشد ،مثل شاخسار و کوهسار ،به ترتیب ،جلی و خفی نامنهادهاند .ایطاء
جلی را از عیوب فاحش میدانند؛ اال در قصیدهاي که بیش از بیست سی بیت داشته یا
داراي دو مطلع باشد( .ر.ک :همان )216 :بسیاري از شاعران همانگونه که شمس قیس
گفته ،به این دلیل که در ایطاء خفی مسامحه کردهاند ،هرچند مرتکب این عیب گردند ،از
شعر خود نفی ایطاء میکنند( .همان )217 :شایگان نیز همانند ایطاي جلی است؛ اما
بیشتر به قافیهاي گویند که «الف و نون جمع در آن مستعمل باشد( ».همان)217 :
شاعرانی که چنین عیبی در شعرشان هست ،به چند دسته تقسیم میشوند :گروه
نخست از آنان ،هیچ اشارهاي به آن ندارند که البته این گروه ،خارج از بحث مقاله است؛
گروه دوم ،اشاره میکنند؛ اما یا دلیلی ذکر نمیکنند و یا عذري مینهند و تقاضاي بخشش
و عیبپوشی دارند؛ آنچنانکه انوري چنین کردهاست:
خسروا در همه انواع هنر دستت هست
گر مکرر بود و ایطاء این قافیتم

خاصه در شیوه نظم خوش و اشعار غرر
چون ضروريست شها پرده این نظم مدر

(انوري)108 :1364،
و یا دالیلی عقلی و غیرادبی براي این عیب ،اقامه میکنند؛ آنچنانکه در این شعر ،انوري
قوافی مختلفی را با «الف و تا»ي جمع مونث آورده که شایگان است:
اندرین خدمت که دارد بنده از تشویر آن
گرچه بعضیشایگاناست از قوافیباش گو
بود الحق تاء چند دیگر از وحدان 2ولیک
گفتم آخر شایگان خوش به از وحدان بد
هیچکس در یک قوافی بنده را یاري نکرد

پیش فتیان خراسان دست بر رخ چون فتات
عفو کن وقت ادا دانی ندارم بس ادات
چونمماتوچون قنات وچون روات و چون عدات

فیالمثل چون حادثاتی از وراي حادثات
هرکه بیتی شعر دانست از رعیت وز رعات

(همان)24 :
شاعر معتقد است با آنکه شاعر چند کلمهي همقافیهي دیگر مثل ممات و قنات و
روات و عدات در اختیار داشته که عیب شایگان ندارند ،از آنجا که گاه تکرار و شایگان
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بهتر است از این که کلمات را به صورت وحدان(واحد واحد) و بدون تکرار و عیب
شایگان بیاورند ،ترجیح داده مرتکب شایگان گردد .آنچنانکه دیده میشود ،شاعر تالش
زیادي کرده عیب را سرپوش نهد و دالیلی نه چندان ادبی ذکر کردهاست .قاآنی نیز این
عیب را مرتکب میشود و آن را به دلیل ایراد لغات ،میداند و توجیه میآورد او واضع
لغت نیست و نمیتواند از خود لغتی مناسب قافیه بسازد و مانع این عیب شود:
وزیرا صاحبا صدرا درین ابیات جانپرور
یکی در چندجا تکرار جایز در قوافیش
یکی در چندشعر ایطا نه ایطایی چنان روشن
نپنداري ندانستم بدانستم نتانستم
قوافی را لغت باید ،لغت را من نیررم واضع

دو نقصان است پنهانیکه ناچارم ز تبیینش
نه تکراري که دیوان را رسد نقصان ز تدوینش

که باشد بیمی از غمّاز و باکی از سخنچینش
شکر تبخیز و دانا ناگزیر از طعم شیرینش...
که رانم طبع را کاین لفظ شایستهاست بگزیش

(قاآنی)492 :1380،
گروه سوم ،در برخی اشعار ،گاه حسن توجیهی ذکر میکنند و با بیان دلیلی ادبی ،عیب
را کمرنگ میسازند .آنچنانکه قاآنی این عیب را به مدح ممدوح پیوند داده و مضمونی
ادبی ساخته مبنی بر اینکه شاعر ،از فرط حیرانی ،هنگام مدح ،لفظ را فراموش میکند:
تکرار شایگانی گر رفت در قوافی
چون مدح شاهگویم حیران شوم به حدي

عذري بود خجسته از فکرت متین را
کز لفظ دوري افتد این راي دوربین را

(همان)70 :
 .2 .2 .3ساخت توجيه ادبی از لغزش تکرار قافيه
تکرار قافیه نیز از عیوب دیگر قافیه است و قدما براي تکرار قافیه ،حدودي تعیین کردهاند:
«تکرار قافیه در قطعهها و غزل ها ،بعد از هفت بیت و در قصاید ،بعد از چهارده بیت روا
باشد( ».خواجه نصیرالدین طوسی )159: 1369،شاعرانی که به این عیب در شعر خود
اشاره کردهاند ،دو شیوه را برگزیدهاند .گاه از این لغزش عذر خواستهاند و گاه آن را در
خدمت تصویر و مضمونسازي قرار دادهاند .قاآنی در قصیدهاي بلند که چند بار قافیهي
کباب را در آن تکرار کرده ،چنین توجیهی آوردهاست:
گو قافیه تکرار پذیرررد چررره تررروان کرررد

مقصد چو فزون از حد و بیرون ز حساباست

(قاآنی)118 :1380،
عرفی نیز در غزلی با تکرار قافیهي «بلند» ،تکرار قافیه را توجیهی نهاده و گفتهاست
اگر یار آن را بپسندد ،ایرادي بر آن نیست:
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که یار چون بپسندد پسند خواهد شد

ز عود قافیه غم نیست در میان غزل

(عرفی)248 :1369،
گاهی نیز آن را در اختیار مضمونسازي قرار دادهاند .قاآنی در مقایسه با شاعران دیگر،
توجه خاصی به این امر داشته و معموالّ با عیوب قافیه ،مضمونسازي کردهاست .او در
قصیدهاي به خاطر انتخاب قافیهاي دشوار ،مجبور به تکرار قافیه شدهاست و کلماتی مانند
«اورنگ ،سنگ ،خرچنگ» را تکرار کرده و در ادامه توجیهی آورده و تکرار قافیه را به
نعمتهاي متوالی ممدوح مانند کردهاست:
که بیحضور توام بُد دلی چو قافیه تنگ

چو نعمت تو قوافی از آن مکرر شد

(قاآنی)511 :1380،
باز همین مضمون را در بیتی دیگر آوردهاست:
نخست آنکه قوافی به چند جاي در او

مکررست چو انعام شاه در حق من

(همان)634 :
باز در قصیدهي دیگري ،قافیهي «شاه» را تکرار کرده و مضمونی ساخته که دل دشمنان مثل
قافیه تنگ است و جود پادشاه ،همیشه مکرر است؛ از همین روي تکرار قافیه انجام شده:
با آنکه مکرر شد چون جود شهنشاه
شاها چو دل دشمن تو قافیه شد تنگ
(همان)754 :
باز از این نوع است ابیاتِ زیر:
قوافی گر مکرر شد مکدر زان مبادت دل

که طبع من خواص قند در شیرین سخن دارد

(همان)158:
قوافی سخنش هست چون ثناي امیر

که طبع را ننماید ملول از تکرار

(همان)392:
اینگونه توجیهات ادبی در شعر امثال مولوي دیده نمیشود .وقتی این موارد ،در شعر
کسانی همچون قاآنی با شعر شاعرانی مثل مولوي مقایسه شود ،این نکته دانسته میشود
که امثال مولوي ،دغدغهي ضوابط شعري را ندارند و در پی آن نبودهاند که با توجیه
آوردن حتی به طریق مضمون سازي ،عیب را از ساحت شعر دور سازند؛ اما قاآنی
فرمگراست و نمیخواهد مخاطب بر ظاهر شعر او ایرادي ببیند.
 .3 .2 .3ساخت توجيه ادبی از لغزشهای دیگر
عالوه بر ایرادهاي یادشده ،موارد دیگري نیز بوده که شاعران به آن اشاره داشته و گاه
براي توجیه ،مضمونی ساختهاند که با اختصار به برخی اشاره میشود .سلمان ساوجی در
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قطعهاي که با قوافی «سعادت ،استفادت ،افادت ،عادت و  »...سروده ،وقتی در یکی از
قوافی ،حرف دال را که جزو اعنات است رعایت نکرده ،توجیهی ذکر کردهاست:
یک قافیه درین سخن از دال خالی است

و آن نیز بر ماللت طبعم داللت است

(سلمان ساوجی)556 :1371،
اگرچه رعایت اعنات ،ضروري نیست و جزو لزوم ماالیلزم است ،شاعر توجیهی و
دلیلی نهاده و از آن براي نشان دادن ماللت طبع خود ،استفاده کردهاست .باید توجه داشت
شاعر این لغزش را در همین بیت که در پایان شعر قرار دارد ،مرتکب شده و میتوانست
اصالً این بیت را نیاورد؛ ا ما به عمد آن را آورده تا مضمون ماللت طبع تبیین گردد .در
واقع او لغزش را براي بیان معناي خاصی مرتکب شدهاست.
یکی دیگر از دشواريها و محدودیتهایی که شاعران از آن گالیه و شکوه داشتهاند،
تنگی قافیه است که طی آن ،میدان تخیل شاعر به دلیل کمبودن قوافی ،محدود میشود.
این مضمون بیشتر در جایگاه کنایه ،به معناي «دشوار بودن امري» بهکار رفتهاست:
کار بر خود کنی چو قافیه تنگ؟
چه زنی در ردیف قافیه چنگ؟
(جامی)124 :1378،
معنررری فشررار قافیررره تنررگ میکشرد
بیررردل چررو بند نیشکر از فکر آن دهن
(بیدل)124 :1386،
در عالم فرصت چهقدر قافیه تنگ است

مو ،رست سیه ،پیشتر از ماتم پیري

(همان)309 :
برخی شعرا نیز عالوه بر اشاره به تنگی قافیه در مقام کنایی ،به برخی از قوافی تنگ
نیز اشاره کردهاند؛ همچون قافیهي «بنفشه» و «عدل» که کلمات همقافیه با آنها ،نادر است
و احتماالً وجود نداشته باشد:
زان گل دل او بنفشهرنگ افتادهاست

چون

قافیه

بنفشه

تنگ

افتادهاست

(خاقانی)709 : 1382،
صورت

عدل

تنگقافیهاي

است

کررررررررره ردیررررررررف دوام او زیبررررد

(همان)487 :
تغییر حرف روي از ذال معجمه به دال نیز از موارد دیگر خروج از هنجار شاعران بوده
که به آن اشاره کردهاند:
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دستت به سخا چون ید بیضا بنمود
کس چون تو سخی نه هست و نه خواهد بود

از جود تو در جهان جهانی بفزود
گو قافیه دال شو زهی عالم جود

(انوري)453 :1376 ،
«دال» در «جود» با آنکه ماقبل متحرک است ،از آنجا که لغتی عربی است و مانند
قوافی دیگر فارسی در این رباعی ،نمیتوان آن را به صورت «ذال معجمه» خواند ،در نگاه
شاعر ،ایراد محسوب شده و عذر آن را خواستهاست .لحن کالم در مصرع آخر به گونهاي
است که گویی شاعر میان ارتکاب این لغزش و معنا و مقصود خود در مدح ،وامانده؛
ولی سرانجام تصمیم گرفته و لغزش را بر ترک معنا ترجیح نهادهاست .قاآنی نیز از همین
تغییر دال به ذال در قافیهي خود ،مضمونی لطیف ساختهاست:
قوافی ذال بود و دال شد چون دیدم اي دلبر

که صاد چشم مستتکرده از خال سیه ضادي

(قاآنی)777 :1380،
تغییر ردیف نیز یکی دیگر از خالقیتهاي شاعران است .در بسیاري موارد ،شاعر
مضمون یا دلیلی ادبی براي این تغییر ذکر نمیکند که برخی محققان به نمونههایی از آن
اشاره کردهاند( .ر.ک :رادمنش )114-112 :1388،اما در پارهاي موارد نیز شاعر دلیل این
تغییر را ذکر می کند؛ از آن جمله است شعري از کمال الدین اصفهانی که خواجه
نصیرالدین طوسی نیز آنچنانکه در پیشینه ذکر شد ،تغییر آن را پسندیدهاست .در این
شعر ،کمال براي استمرا ر شعر و ایراد معانی و مضامین مناسب مدحی ،ردیف شعر را از
«میآمد» به «میآید» میگرداند و دلیل را ذکر میکند:
ردیف شعر دگر کردم از پی مدحش
براي فال ز ماضی شدم به مستقبل
زهی رسیده به جایی که پیش خاطر تو
مساعی تو در ابطال عمر فرسایی

که آنم از پی چیزي به کار میآمد
که ایرررن ایرررام چنیررن خوشگوار میآمد
همررره نهررران سپهرررر آشکار میآید
خررالف قاعرررده روزگرررار میآیرررد

(کمالالدین اصفهانی)222 :1348،
خواجه نصیر در مورد این خالقیت مینویسد« :تکرار ردیف واجب بود؛ مگر در
ترجیعها یا آنجا که شاعر به طریق بدعت ،ردیف بگرداند یا ترک کند و ذکر علت و
عذر ،ایراد کند و هر بدعت که مقبول و لطیف بود ،نوعی از صنعت باشد( ».خواجه
نصیرالدین طوسی)150:1369 ،

90

ــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،10شمارهی  ،2تابستان ( 1397پياپی)36

 .4نتيجهگيری
آشنایی شاعر با مسایل فنی شعر ،موجب شده از آنها استفادههاي ثانویهاي داشته باشد و
از این اصطالحات به مثابه عنصري براي پروراندن معانی و مقاصد شعري خود بهره گیرد.
اصطالحات عروض و قافیه از مهم ترین مسایل فنی شعر است که شاعران از آنها بهره
گرفتهاند .این بهرهبرداري در دو حوزهي کاربرد بالغی اصطالحات این علم و ساخت
توجیهات ادبی هنگام خروج از ضوابط آن ،جاي میگیرد .در حوزه ي نخست ،شاعر با ذکر
افاعیل عروضی از آن ها براي ایجاد موسیقی ،انتقال عاطفه ،پرداخت لحن ،ساخت مضمون
در شریطه ،تصویرسازي (به خصوص مجاز) استفاده کرده است .گاه نیز از خصوصیات
اصطالحات عروض و قافیه مانند قرارگیري ردیف و قافیه در پایان شعر ،براي تصویرسازي
بهره گرفتهاست .در حوزه ي دوم ،شاعري که خود به عمد یا از سر اجبار ،لغزشی در ضوابط
و قواعد عروض و قافیه داشته ،براي کاستن از قبح لغزش ،دالیل و توجیهاتی ادبی ذکر
کرده یا بدون ارتکاب ،از ویژگیهاي لغزشهاي شعري براي پروراندن معنا و ساخت
مضمون بهره برده است .شاعرانی چون قاآنی که دغدغه فرمگرایی داشتهاند ،از این نوع
مضمونسازي بیشتر استفاده کردهاند .وارد شدن به این عرصهها ،دایرهي مضمون و
تصویرسازي را گسترده تر ساخته و شعر را در اختیار شعر قرار داده و بهگونهاي ،فراشعر
ایجاد کردهاست .اشاره به لغزشها نشان می دهد شاعر از ایراد منتقدان و شاعران دیگر،
واهمه داشته؛ اما به این نتیجه رسیده که قواعد شعري ،امري قطعی و غیرقابل اغماض
نیست و نه تنها در عین ارتکاب لغزش،میتواند راه را بر خرده گیران ببندد؛ بلکه میتواند
معنا و مضمونی را به صورتی خالقان ه بپروراند .البته تمایل به نوآوري و کشف حوزههاي
تازه براي خلق مضامین و تصاویر در نگاه برخی شعرا تا حدي اهمیت داشته که به نظر
می رسد گاه شاعر به عمد ،لغزشی مرتکب شده تا بتواند معنا و مضمونی تازه ایجاد کند.

یادداشتها
 .1برخی از شاعران نیز از قوانین نحوي به عنوان امري جاودان و ماندگار در شریطه استفاده
کردهاند؛ از آن جمله است:
آخرررررر اسرررررم منصرررررف مجرررررور
تا که از فعل حرف جر گردد
همترررررازوي امترررررررداد دهرررررررور
آنِ هر لحظهاي ز عمر تو باد
(قاآنی)451 :1380 ،
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اال تا همرری حررررف زایرررد ز نقررطه
بررود جرراودان مهرررررت اندر ضمایر

اال تا همرررری فعرررل خیرررزد ز مصدر
چو فاعرررل در افعررررال معلوم مضمر
(همان)232:

 .2در نسخه مدرس رضوي و سعید نفیسی به صورت «وجدان» آمده؛ اما جعفر شهیدي صحیح
آن را «وحدان» (به معناي یکان یکان و مقابل شایگان) دانسته( .ر.ک :شهیدي )136 :1382 ،در
این مقاله نیز «وحدان» ترجیح داده شدهاست.
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