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آشنایى زدایى موسیقایی
 در مجموعه  اشعار ادیب برومند

دکتر تیمور مالمیر* و محمد فاروق صوفى

*استاد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه سنندج

استاد ادیب برومند چنانکه خود مى گوید بیشتر اشعارش ملى و میهنى است، هم باستان گرا و 

دوستدار ایران قدیم و هوّیت دیرینه سال این کشور و آداب و رسوم و تاریخ و روایات آن است 

و هم به فرهنگ ملّى بعد از اسالم و علم و حکمت و عرفان و ادب این عصر عشق مى ورزد. از 

ویژگى هاى دیگر شاعر، طبیعت گرایى و دلدادگى به مظاهر زیبایى و جمال است (برومند، 1387: 

26 و 27). بیشتر اشعارش در قالب هاى قصیده و غزل است. این شاعر زبان نو را در قالب کهن 

به زیبایى و هنرمندانه به کار برده است. خود او مى سراید: 

د لجــوى  و  نغــز  گفته هــاى  از  ســخن را نــو بــه آییــن کهــن کردادیــب 

(برومند، 1387:90)

آثار زیادى از این شاعر منتشر شده که به طور کلّى مى توان آنها را به دو دستۀ ادبى و       

تحقیقى تقسیم کرد. آثار ادبى عبارت اند از: «حاصل هستى»، «ناله هاى وطن»، «درد آشنا»، 



«گل هاى موسمى»، «مثنوى اصفهان»، «روزگار ِدژم»، «سرود رهایى»، «راز پرواز» و «پیام 

ادب»  شده «پژواك  «نگاه» چاپ  توسط  انتشارات  تازگی  به  که  مجموعه اى  آخرین  آزادى». 

است که شامل گزیده اى از اشعار شاعر است. آثار تحقیقى وى نیز عبارت اند از: «هنر قلمدان»، 

«تصحیح خردنامۀ ابوالفضل یوسف بن على مستوفى»، «تصحیح داستان سیاووش»، «تصحیح 

داستان هفت خان اسفندیار»، «مجموعه مقاالتِ  طراز سخن»، «به پیشگاه فردوسى»، «تصحیح 

تذکرة خالصةاالشعار تقى الدین کاشانى»، «تصحیح تاریخ جهانگشاى نادرى» و «دیوان حافظ 

منسوب  به خط میر عماد» (همان:23-20).

موسیقی درونی

بنا به عقیدة بعضى از صاحب نظران از جمله حق شناس ادبیات به دو گونۀ نظم و شعر تقسیم 

مى شود. حق شناس معتقد است که «جوهر نظم وابسته به صورت زبان است» و «شعر بر درونۀ 

زبان استوار است» (صفوى، ج2، 1380: 39). مطابق دیدگاه فرمالیست ها، قاعده افزایى انحراف از 

قواعد زبان هنجار نیست، بلکه افزودن قوا عدى اضافى بر زبان هنجار است؛ بنابراین قاعده افزایى 

نقطۀ مقابل هنجارگریزى است، چرا که هنجارگریزى، هر نوع برجسته سازى در حوزة شعر است. 

در این مقاله قواعد اضافى بر زبان معیار و انواع آشنایى زدایى موسیقایى یا به گفتۀ لیچ،  توازن 

(وزن)، قافیه، ردیف، و دیگر تکرار هاى کالمى در اشعار ادیب برومند بررسی می شود.

انواع تکرار پدید       آشنایى زدایى موسیقایى هر نوع هنر کالمى خاصى است که از رهگذر 

مى آید. اولین کارى که یک شاعر باید انجام دهد این است که شعر خود را از نثر معمولى و 

عادى زبان متمایز سازد. براى این کار باید به نثر، گونه اى برجستگى و تشّخص  بدهد و این 

برجستگى در گام اول از طریق تکرار یا توازن انجام مى شود که کسانى امثال شفیعى  کدکنى از 

آن برجستگى ها، در سه سطح بیرونى، درونى و کنارى زبان نام برده اند. کسانى مانند حق شناس 

یا  برو نه  به  مى شود  زیبایی آفرینی  موجب  تکرار  حوزة  در  را که  آشنایى زدایى  انواع  و صفوى، 

روساخت کالم مربوط دانسته اند و آن را ابزارى براى ایجاد نظم مى دانند. صفوى معتقد است 

فرایند  که «توازن نخستین بار از سوى یاکوبسن مطرح شده است» و مى گوید که یاکوبسن 

حاصل  تکرار کالمى  طریق  از  که  آن  مفهوم  وسیع ترین  در  توازن  جز  چیزى  را  قاعده افزایى 

به  موالنا  غزل هاى  بررسى  در  هم  خانم  خلیلى   (150  :1380 ج1،  (صفوى،  نمى داند.  مى شود، 

پیروى از جفر ى لیچ  و شفیعى  کدکنى موسیقى درونى، بیرونى و کنارى شعر را «توازن» مى نامد 
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و مى گوید: «توازن، یعنى جنبۀ موسیقایى کالم از تکرار حاصل مى شود» (خلیلى، 1380: 30). 

صرف نظر از دیدگاه هاى جدید دربارة تقسیم بندى ادبیات در سه حوزة نثر، نظم و شعر، اگر به 

شعر  بین  آنها هم  کنیم، درمى یابیم که  توجه  نیز  پردازان گذشته  نظریه  و  ادیبان  دیدگاه هاي 

حقیقى و نظم تفاوت ذاتى قائل هستند. خانلرى معتقد است که «ارسطو میان شعر و نظم فرق 

گذاشته است.» وى مى گوید که ارسطو «اصل شعر را در معنى و مضمون آن و صورت شعر را 

که مقّید به وزن و قواعد دیگر نظم است، جزء ماهیت شعر نمى شمارد» (خانلرى، 1367: 13). این 

چند بیت موالنا هم به شیوه اى دیگر گویاى همین مطلب است: 

مــن دلــدار  و  اندیشــم  قافیــه 

حــرف، چه بــود؟ تا تو اندیشــى از آن      

حرف و صــوت و گفت را بــر هم زنم        

مــن دیــدار  جــز  مند یــش  گویــدم 

رز ان دیــوار  خــار  بــود  چــه  حــرف، 

تا کــه بى ایــن هر ســه با تــو دم زنم           

     مولوى به این نکته پى برده است که تکرار هاى کالمى از قبیل قافیه، ردیف، وزن، سجع و...  

در یک سوى قضیه قرار دارد و الها مى که در شعر وجود دارد، در سویى دیگر. لذا تفاوتى بین 

اینها که ابزار سخن منظوم هستند  و خود شعر که الهام است قائل مى شود. چرا که این عوامل 

را «خار دیوار  رز ان» مى داند و مانع «دم زدن» او با کسى است که شعر را به او القا مى کند.

     این عوامل موسیقایى گاه با شعر همراه مى شوند و زیبایى شعر را چند برابر مى کنند. اگر زمانى 

توجه فقط به این ابزار و عوامل بشود و اندیشه و عاطفۀ شعرى فداى این سخن آرایى ها شود، 

از ارزش شعرى کاسته مى شود و شاعر، با خود را به زحمت انداختن، تنها نظمى را مى آفریند. 

زمانى هم که عاطفه و اندیشه بدون زینت هاى کالمى به کار رود، دیر در دل ها مى نشیند و یا 

اصًال تأثیر چندانى بر دل نمى گذارد. شاعر حقیقى و موفق کسى است که ترفند هاى هنرى و 

عاطفه ها و تجربه هاى خاص شاعرى را با زیور هاى سخن، که از مقولۀ تکرار و توازن هستند، 

به زیبایى به کار ببرد. 

به قول بهار: 

شعر دانى چیست؟ مرواریدى از دریاى عقل

صنعت و سجع و قوا فى هست نظم و نیست شعر   

شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب

اى بسا شاعر که او در عمر خود نظمى نساخت       

شاعر آن افسونگرى کین طرفه مروارید سفت

اى بسا ناظم که نظمش  نیست اّال حرف مفت

گوشى  شنفت کجا  هر  نشیند  دل ها  در  باز 

وى بسا ناظم که او در عمر خود شعرى نگفت

     آشنایى زدایى موسیقایى یا برجسته سازى از طریق توازن، بررسى تکرار هاى آوایى از قبیل 
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وزن، قافیه، ردیف، موازنه، جناس،  ترصیع و دیگر  صناعات بدیع لفظى است. باید به این نکته 

توجه داشت که منظور از بررسى آشنایى زدایى موسیقایى در نظم این نیست که آن را فقط در 

این نوع ادبى یافت، بلکه بسیارى از شاعران از جمله حافظ، موالنا و سعدى تکرار و توازن و 

هنجار گریزى هاى شعرى را با هم در شعر شان به کار برده اند. همچنان که قبًال گفته شد ادیب 

از میان شاعران گذشته بیشتر به شعر این شاعران توجه داشته و اغلب اشعار خود را به شیوة 

آنان سروده است؛ بنابراین شاید بتوان گفت که او هم توانسته باشد ابزارهاى ایجاد نظم و شعر 

را به نوعى متناسب با هم آورده باشد.

     بعضى ها معتقدند که «هر اثر ادبى، پیش از هر چیز، رشته صوت هایى است که معنى از آنها 

زاده مى شود.» آنان بر این باورند که این گفته در مورد همۀ انواع شعر که «سازمان خاصى از 

دستگاه صوتى زبان است» صدق مى کند (وا رن و و لک، 1382: 175). نکتۀ مهم و قابل توجه در 

بررسى شعر از طریق آشنایى زدایى موسیقایى این است که باید دید تکرار و توازن ها تا چه اندازه 

اندیشه و عاطفۀ شاعر مؤثر است. رضا براهنى مى گوید: «اگر موسیقى شعر کمکى  القا ى  در 

به انتقال مفهوم نکند و آن را رساتر و پر معنى تر نسازد، حتماً بى خود به کار رفته است. یعنى 

باشد جز حرکت  نداشته  بسازند و شعر مفهومى  اگر کلمات، صداهاى گوش نواز ولى بى معنى 

گوش نواز صداها، تأثیر شعر سمعى خواهد بود نه شعرى.» وى براى تبیین این مدعاى خود بیتى 

از حافظ را به عنوان مثال مى آورد: 

که ســر به کــوه و بیابان تــو داده اى ما راصبــا به لطــف بگو آن غــزال رعنا را  

     مى گوید که آوردن ده بار «الف» و شش بار «ب» همراه صداهاى دیگرى که با این دو 

صدا مى آمیزند و آهنگى یکپارچه ایجاد مى کنند، بدون تردید به انتقال مفهوم کمک مى کند. 

وى معتقد است که این نوع موسیقى تنها مربوط به وزن نیست، زیرا ممکن است بیتى در همین 

وزن سروده شده باشد، اما بافت صداى آن از تلفیق صداهاى دیگر به وجود آمده باشد (براهنى، 

.(952 951 :1371

     بعضى از زبان شناسان براى زبان نقش هاى متعددى را در نظر گرفته اند که یکى از آنها نقش 

هنرى یا ادبى زبان است. زبان در کاربرد روزمره و خبرى خود براى انتقال پیام و ابالغ خبر به 

کار مى رود و تکرار در آن بر مبناى اصل اقتصاد زبانى عیب و نقص به حساب مى آید؛ اما تکرار 

در زبان هنرى خصوصًا شعر در خدمت زیبایى آفرینى قرار مى گیرد به خصوص هنگامى که در 

القا ى عاطفه و اندیشۀ شاعر تأثیر داشته باشد، نه تنها عیب نیست، بلکه بهره گیرى مطلوب از 
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آن حسن هم به شمار مى آید. 

     به عنوان مثال اگر کسى بخواهد از نقش خبرى زبان استفاده کند و خبر از گذشت یک سال 

از عمر و زندگى خود بدهد، جمالتى نظیر این جمله خواهد گفت: «دیدى که امسال هم چه 

قدر سریع گذشت.» تنها کارى که این جمله قادر به انجام آن است انتقال پیام و ایجاد ارتباطى 

است؛ و تکرار هر کدام از واژه هاى به کار رفته در آن بیش از یک بار، از ارزش سخن مى کاهد؛ 

اما همین مطلب را شاعر در زبان ادبى با استفاده از توازن و تکرار این گونه بیان کرده و به بر 

انگیختن احساس و عواطف و القا ى معانى ثانوى هم پرداخته است: 

بى خبر ماندیم و از دور زمان سالى گذشت

همچنان کا مسال گفتى: رفت سالى اى دریغ  

سالى از دوران هستى رفت آن سان با شتاب 

ســالى از دوران عمر ما به احوالى گذشت

ســال دیگر نیز گویى: حسر تا سالى گذشت

کز بر ما مرغک رنگین پر و بالى گذشــت

(برومند، 1387: 102)

     افزون بر تکرار واژة «سال» (شش بار) که مفهوم گذشت عمر را به خاطر مى آورد، ردیف 

«گذشت» نیز که نوعى تکرار است تداعى گر همین مفهوم است و با گذشت سال ارتباط دارد. 

دور زمان، دوران عمر، گذشت احوال، دوران هستى، رفتن با شتاب و گذشتن مرغک رنگین 

جمله هاى  شبه  و  ماندن»  «بى خبر  است.  عمر  گذشت  مفهوم  تکرار  نوعى  همگى  بال،  و  پر 

«اى دریغ» و «حسر تا» تشّخص  بیشترى به  القاى عاطفه داده است. وزن «فاعال تن فاعال تن 

فاعال  تن فاعلن» نیز این تکرارها را به خوبى به هم پیوند داده و جهان بینى شاعر را از گذشت 

عمر بهتر بیان کرده است.

     به نمونه اى دیگر توجه کنید: اگر کسى در زبان روزمره خبر آمدن خود را به نزد کسى بگوید، 

معموًال با جمله اى نظیر «من به دیدن تو آمده ام.» این هدف را عملى مى سازد و بیش از این 

اجازة تکرار «آمده ام» را در زبان ندارد. ولى شاعر با هیجان هاى عاطفى این خبر را این گونه 

بیان مى کند:

گــیــرم بـــر  بـــه  را  تـــو  تـــا  ـــدم  آمـ

ــت  ــای ــب ه ل ـــام  جـ ز  ــا  تـ ــــدم  آمـ

خــبــرى ــى  بـ راه  ز  ــا  تـ ــدم  ــ آمـ

گــیــرم ــر  سـ ز  ــى  ــ ــدادگ ــ دل ــو  تـ ــا  بـ

گیرم ــر  ت ــــراب،  ش نــوشــیــن  ز  ــب  ل

گــیــرم ــر  ــب خ دل  رســـم  و  ره  از 

  (همان: 272)
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 تکرار جملۀ وابستۀ «آمدم تا» در اول بیت ها که نمونه اى از تکرار آوایى است در القا ى معنى 

مؤثر بوده و شور و هیجان بیشترى به این خبر داده است. 

     نسبت به انواع  آشنایى زدایى ها که بناست در این مختصر مورد بحث و بررسى واقع شود،  

جایگاه  ادیب  اشعار  در  است،  زبان  رو ساخت  به  مربوط  که  موسیقایى،  در سطح  آشنایى زدایى 

ویژه اى دارد. شاعر عاطفه ها و تجربه هاى شخصى و درونى خود را در این حوزه از موسیقى شعر 

بیشتر به نمایش گذاشته است. در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که هدف از بررسى 

آوایى و هجا یى و استفاده از وزن هاى پر  فقط آهنگین  بودن، داشتن نظم  موسیقى شعر وى 

کاربرد، که نزد شاعران پیش از او رواج داشته نیست، بلکه هدف این است که روشن شود این 

عوامل و ابزار موسیقایى تا چه اندازه محتواى اشعار وى را تحت الشعاع قرار داده است. به همین 

منظور دو غزل از مجموعۀ «گل هاى موسمى» در این سطح بررسى مى شود: 

یاد کرد از ما به نیکى یار و ما را شــاد کرد 

شد فراموشم غم عالم، چو یادم کرد دوست  

از غــم و رنج اســیرى، خاطــرش آزاد باد   

رو به دست آور دلى، تا حق به دست آرد دلت                          

راستى یادش به خیر آن کس که ما را یاد کرد

یاد باد آن مهربان یارى که ما را شاد کرد

هر که مرغ خسته اى را از قفس آزاد کرد

خانه اش آبــاد آن کو خانــه اى آباد کرد

 (برومند، 1387: 131)

به گفتۀ  فا علن)  فاعال  تن  فاعال تن  (فاعال تن  این غزل  براى       وزن عرو ضى برگزیده شده 

شفیعى  کدکنى از «اوزان خیز ابى»، یعنى وزن هاى تند و پر تحرك شعر فارسى است. وزن هایى 

از این دست نیاز به نوعى تکرار را در ذهن به وجود مى آورند. تکرار ردیف فعلى «کرد» و نقش 

تکمیل کنندة موسیقى قافیه ها که در پایان مصراع ها، قافیه و ردیف، فعل هاى مرکبى مى سازند، 

در تداعى این تحرك و تکرار بى تأثیر نیست. تکرار از نوع هم آوایى کامل که به صورت صنعت 

با  هم آوایى  و  «یاد»  واژة  تکرار  و  است  آمده  چهارم  و  اول  مصراع هاى  آخر  در  «رد القافیه» 

واژه هاى «باد»، «آباد»، «آزاد» و «شاد» حرکت، تکرار و موسیقى ابیات را چند برابر کرده است. 

تکرار هاى دیگرى از نوع هم آوایى ناقص فعل «یاد کرد» که در مصراع اول بیت دوم به صورت 

«یادم کرد» آمده و تکرار هم آوایى کامل واژة «آزاد» در بیت سوم و واژه هاى «دل» و «خانه» 

در بیت آخر همگى در این مقوله جاى دارند و در هیجانات عاطفى شاعر بى تأثیر نیستند. 

بنگرید به غزلى دیگر: 
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درد آشــناى عشــقم و دارم هواى درد 

دردا کــه در قلمــرو غربت ســراى درد     

 در مجمعى که درد شناســى نمانده است

در زیــر تازیانۀ وجدان به حکم عشــق 

آنجا که جاى جلوة بى درد مردم اســت 

شــرح کــدام درد دهــم با زبان شــعر

در قحط سال درد، سالمت ز کس مجوى

درد مــن از فنــاى متاع فضیلت اســت

درد ار نبــود، فکــر مداوا به ســر نبود

آنجا کــه بى رگان ز تــن درد رگ زنند 

درد مــن اســت آنچه برآیــد ز ناى نى

                                                                                                                                                     

آیینه اى ســت عشــق، ســرا پا نماى درد

یک تــن ندیده ام کــه بود آشــناى درد

با من بگــوى کز که بجویم شــفا ى درد

مــن مبتالى رنجــم و دل مبتــالى درد

جز درد نیســت بهر من آنجــا دواى درد

یک درد نیســت درد قصیدت  سراى درد

کاین خود بود مســّبب بــس ماجراى درد

کان ســخت علّتى اســت ز بهر بقاى درد

اندیشــه پــا گرفت بــه زیر لــواى درد

ایثــار جان و مــال بود خــون بهاى درد

آرى بــود ادیب چــو نى هم نــواى درد

(برومند، 1387: 355 و 356)

     وزن عرو ضى غزل ازجمله اوزانى  است که شفیعى  کدکنى آنها را «اوزان جویبار ى» مى نامد 

و معتقد است که این گونه وزن ها «با همۀ زاللى و زیبایى و مطبوع  بودن، شوق به تکرار در 

به  که  هرچند  غزل  این  اما  395)؛   :1385 کدکنى،  (شفیعى  نمى شود»  احساس  آنها  ساختمان 

تعبیر کدکنى جزو اوزان جویبارى  است (مفعول    فاعالت  مفاعیل  فاعلن)، نسبت به غزل پیشین 

تحرك، تکرار، و هیجان بیشترى دارد، وحدت موضوع، انسجام و یکپارچگى از ویژگى هاى این 

غزل است. واژة کلیدى غزل «درد» است. عالوه بر این که ردیف غزل قرار گرفته و به تعداد 

ابیات آن به کار رفته، چهارده مورد در داخل ابیات شعر تکرار شده است. این ردیف شعرى که 

از نوع دستورى اسم است و به عنوان مضاف الیه واژه هاى قافیه قرار گرفته است، در تکمیل 

موسیقى قافیه و نیز کل غزل، تأثیر بسیارى داشته است. همچنین سبب شده که ترکیبات و 

واژه هاى زیباى دیگرى را در کنار خود جاى دهد که تناسب زیادى با این واژة «درد» دارند و به 

گونه هایى آن را تداعى مى کنند. در این خصوص در بخش  آشنایى زدایى واژگانى  بیشتر بحث 

خواهد شد. 

     با توجه به مطالب گفته شده، حوزة  آشنایى زدایى موسیقایى در این چند مجموعۀ اشعار ادیب 

این حوزه همان شیوه هایى است که صفوى و  تحلیل و بررسى مى شود. تحلیل و بررسى در 

خلیلى  «توازن» و شفیعى  کدکنى «گروه موسیقایى» نامیده اند. وزن، بدیع لفظى و قافیه و ردیف 
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که بر اساس تکرارهاى  آوایى شکل مى گیرند، از انواع توازن و آشنایى زدایى هاى موسیقایى در 

بررسى یک شعر به حساب مى آیند. 

موسیقى بیرونى 

پیش از پرداختن به موضوع  موسیقی بیرونی الزم است در مورد تعریف، اهمیت و تأثیر وزن 

در ایجاد موسیقى شعر و القا ى معنى و عاطفۀ شاعرى مطالبى بیان شود. «وزن سلسله اى از 

ضرب ها و یا هجا هاى کوتاه و بلند است که بر حسب نظمى معین و متناسب و همانند در قطعات 

مساوى در پى یکدیگر آمده باشند و وزن شعر از فصول ذاتى شعر است» (ماهیار، 1373: 14). 

فارسى  زبان  و تکرار هجا ها به صورتى هماهنگ در  پدید مى آید  اصل تکرار  وزن در شعر از 

موجب زیبایى شعر و ا لقاى عاطفه مى شود؛ به عبارت دیگر، وزن تکرارى آوایى است که به طور 

منظم بین مصراع هاى شعر صورت مى گیرد. «وزن جزء مهمى از ذات شعر است. وزن در شعر 

منجر به رقص کلمات مى شود و باعث مى شود منطق نثر از نظام کلمات رخت بر بندد و شاید 

نخستین عامل ایجاد لذت متن در مخاطب باشد» (حسین پور، 1387: 29). 

     خانلرى مى گوید که از زمانى که اصطالح شعر، به یکى از انواع هنر اطالق شده مفهوم آن با 

مفهوم وزن مالزمه داشته است و تأکید مى کند که افالطون، ارسطو، حکماى اسالمى و ا بوعلى 

سینا از جمله کسانى هستند که در تعریف شعر آن را به وزن مقید ساخته اند (خانلرى، 1367: 13). 

وى به صراحت مى گوید که در هر کدام از زبان هاى دنیا شعر موزون وجود دارد و شعر منثو ر یا 

بى وزن از مختر عات شعراى قرن نوزدهم فرانسه است (همان: 16). خانلرى همچنین وزن را 

نوعى تناسب مى داند که در زمان واقع مى شود (همان: 24). انتخاب یک وزن به صورت تکرارى 

یا متناوب، شاعر را ملزم مى کند که قافیه، ردیف و دیگر واژه هاى به کار رفته در آن قطعه از 

شعر را به نوعى هماهنگ و مرتبط با آن وزن بیاورد.  

آنان  از  و  زبان مى دانند  ناب  ادبى  کاربرد  فرمالیست ها شعر را  راما ن سلد ن مى گوید که       

نقل قول مى کند که شعر «گفتارى است که در بافت کامًال آوایى خود سازمان یافته است» و 

مهم ترین عامل سازندة آن را وزن مى دانند (سلد ن، 1372: 19). از تأثیرات وزن تشّخص  دادن به 

لغات است و توجه مخاطب را به واژگان معطوف مى دارد.

که  معتقدند  عادى مى دانند،  زبان  بر  یافته»  «تهاجمى سازمان  را  فرمالیست ها که شعر       
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«ضربان موزون بر گزینش واژه ها، ساختمان نحوى و بنابر این، معناى کلى شعر اثر مى گذارد» 

(و لک و وار ن، 1382: 190).

     رضا براهنى به نقل از  الیوت مى گوید که وزن شعر باید طورى باشد که همین که بدان 

وقوف یافتیم، خود را عقب بکشد و داخل شعر پنهان شود و بیدار مان کند (براهنى، 1371: 902). 

او سیپ بر یک نیز وزن را بنیاد شعر مى داند و مى گوید: «وزن براى شعر همچون الفبا ست براى 

خواندن» (احمدى، 1380: 70).

     براهنى در مورد اهمیت وزن معتقد است که وزن بخشى از ذات شعر است و اگر این عامل 

در شعر نباشد بخشى از ذات شعر نادیده گرفته مى شود. وى وزن را سکون و تحرك در کالم 

مى داند و مى گوید «همان طور که قلب آدم، حرکت خود را از ایستادن و ضربان و ایستادن مجدد 

و ضربان مجدد به وجود مى آورد، شعر نیز مى ایستد و حرکت مى کند تا وزن کلى یک شعر از این 

ایستادن ها و حرکت ها به وجود آید» (براهنى، 1371: 345).

     اما خود ادیب برومند نیز در مورد وزن و اهمیت آن دید گاه خود را این گونه بیان مى کند. او 

مى گوید: «تغییر مفهوم شعر و حذف وزن را در شعر نمى پسندم و تنزل دادن شعر را از این جهت 

گناهى نابخشودنى در شرع ادب فارسى مى دانم.» ادیب معتقد است که هرگاه وزن رعایت شود 

و در مقصود گوینده احساس و پیامى نهفته باشد اگرچه مصراع ها ى آن هم به صورت کوتاه و 

بلند سروده شده باشد، این نوع شعر قابل قبول است و به آن عنوان «شعرو اره» مى دهد (برومند، 

1389: 27). ادیب در مجموعۀ سرود رهایى در خصوص اهمیت وزن مى سراید: 

شــعر  اصلــى  نشــان  باشــد  وزن 

بنشنا ســد    کــس  وزن  بــى  شــعر 

معنــا  تخّیــل  و  وزن  جمــع 

که بــه رگ هــا ش همچو خون جارى اســت

اســت بــى زارى  شــعور،  از  مگــر ش 

شــرطى از شــعر و نغــز گفتــارى اســت

(برومند، 1384: 500)

 بنابراین وى وزن را نشانۀ اصلى شعر مى داند و آن را کنار تخیل و محتوا از شروط اساسى 

شعر به شمارمى آورد.

     در خصوص تجزیه و تحلیل بحر ها و وزن هاى عروضى  و میزان تأثیر آن در   بررسى مجموعۀ 

اشعار ادیب برومند این نتایج به دست آمد. کل اشعار سروده شده در این مجموعه  ها، از انواع 

قالب هاى شعرى نزدیک به هفت صد و چهل و دو شعر است. هفده مورد رباعى و پنج سروده به 

شیوة نیما (شعروار ه) جزو  این رقم به حساب نمى آید. شاعر نزدیک به سى و سه وزن از اوزان 
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عروضى  را به کار برده است. از مجموع این وزن هاى به کار برده شده، چیزى در حدود بیست و 

هفت مورد در دیوان حافظ و غزلیات شمِس  موالنا آمده است. 

     اینک به پرکار بردترین وزن هاى به کار رفته در این مجموعه اشعارِ  شاعر به ترتیب بسامد ِ 

آن اشاره مى شود. از میان وزن هاى پر کاربرد، بحر ِ مجتث  مثمن  مخبو ن محذو ف، یعنى «مفاعلن  

فعالتن   مفاعلن فعلن  (فع  لن )» با صد و پنجاه و نه مورد از کل اشعار، اولین و پر کاربردترین 

وزن است. 

بحرِ  رمل مثمن  مخبون  محذوف  «فاعالتن  فعالتن   فعالتن  فعلن (فع   لن)» دومین وزن       

ادیب است که صد و هفت مورد از شعر ها را به خود اختصاص داده است.  پر کاربرد در اشعار 

فا عالت مفا عیل  یعنى «مفعول   اخرب  مکفوف   محذوف،  پر کاربرد، مضارع مثمن   سومین وزن 

فا علن» است که نود و چهار شعر از این مجموعه ها را در بر مى گیرد. 

     رمل مثمن  محذو ف «فا عالتن فا عالتن فاعالتن  فا علن»، چهارمین وزن پر کاربرد از مجموعۀ 

اشعار ادیب است که هشتاد شعر را در این وزن سروده است.

     پنجمین وزن استفاده شده در مجموعۀ اشعار شاعر، متقارب مثمن  محذو ف یا وزن شاهنامه 

«فعو لن فعو لن فعو  لن فعل» است که پنجاه و شش شعر است و بیشتر آن را مثنوى هاى مجموعۀ 

حاصل هستى (چهل و یک مورد) در بر مى گیرد. 

     بحر خفیف مخبون  محذو ف یا «فعال تن مفا علن فعلن (فع    لن)» با چهل و نه مورد از اشعار، 

ششمین وزن پر کاربرد اشعار وى است که بیشتر آن هم در مجموعۀ حاصل هستى (سى و سه 

مورد) آمده است. 

     هفتمین وزن پر کاربرد از میان اوزان پر کاربرد شعر فارسى در مجموعۀ این اشعار، هز ج مثمن  

اخر ب مکفو ف محذو ف یا «مفعو ل مفا عیل مفا  عیل فعو لن» است که چهل مورد از شعر ها را 

شامل مى شود. 

     هشتمین وزن پر کاربرد که بیست و شش شعر از مجموعه اشعار را دربرمى گیرد، هز ج مسد س 

محذ وف یا «مفا عیلن مفا عیلن فعو لن» است که از آن به عنوان وزن ترانه هم نام برده اند.

     نهمین وزن پر کاربرد در مجموعۀ اشعار ادیب هز ج مثمن  سالم، یعنى «مفا عیلن مفا عیلن 

مفا  عیلن مفاعیلن» است که بیست و چهار قالب شعر در این وزن سروده شده است.

باالخره دهمین وزن پر کاربرد اشعار وى رمل مسد س محذو ف یا «فاعال تن فاعال تن       و 

فا علن» است که شانزده شعر از مجموعه را دربرمى گیرد.
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     در بررسى وزن شعر هاى ادیب باید به این نکته توجه داشت که اشعار او به دو دسته تقسیم 

مى شود. دسته اى از آنها را به مناسبت ها و بهانه هاى گوناگونى سروده است که در مجموعه هاى 

از  بعضى  در  شاعر  خود  حتى  بر مى خوریم.  آنها  به  آزادى  پیام  و  رهایى  سرود  حاصل هستى، 

آنها اشاره کرده است. بیشتر این اشعار  این سه مجموعه به مناسبت هاِى مختلف  سروده هاى 

در قالب هاى قصیده، قطعه و اندکى هم مثنوى و دو بیتى پیوسته (چهار پاره) است. شاید بتوان 

اهدافى خاص سروده  براى  آگاهانه و  به صورتى  این قبیل سروده هاى شاعر، چون  گفت که 

شده اند و حاصل لحظات هوشیارى شاعر ند، وزن آنها نیز از روى آگاهى و گزینشى باشد و تأثیر 

بسیارى در القا ى عواطف و احساسات درونى وى نداشته باشد. یا به عبارتى دیگر وزن و محتوا 

با هم، مقدارى ناهماهنگى داشته باشند. ناگفته نماند که این قضاوت را در مورد کل اشعار این 

مجموعه ها نمى توان پذیرفت.

     در مقابل دستۀ اول، دسته اى دیگر از اشعار شاعر که مربوط به مجموعه غزل هاى گل هاى 

موسمى است، حاصل لحظات ناب شاعرانه و تجربه ها و هیجانات درونى وى است. شاعر در 

است؛  برده  کار  به  آگاهانه  نا  به صورتى  اغلب  و  محتوا  با  متناسب  را  وزن  غزل هایش  بیشتر 

بنابراین در به کار بردن وزن غزل ها، وزن و موسیقى در تبیین اندیشه ها و عواطف شاعر از نقش 

مهمى برخوردار است. الزم به یادآورى است که بیشتر وزن هاى پر کاربرد (اولین تا سومین) از 

این اشعار شاعر مربوط به همین مجموعه، یعنى غزل هاى گل هاى موسمى است. از میان صد 

و پنجاه و نه موردِ  اولین وزن پر کاربرد اشعار او نود و سه مورد، صد و هفت مورد دومین وزن 

پر کاربرد شست و هشت مورد و نود و چهار مورد سومین وزن پر کاربرد، پنجاه و یک مورد به 

ترتیب مربوط به مجموعه غزل هاى گل هاى موسمى است؛ بنابراین بسامد اوزان پر کاربرد در 

میان غزلیات وى نسبت به بقیۀ مجموعه ها بیشتر است. 

     در خصوص بررسى کاربرد وزن و میزان تأثیر آن بر محتوا، اندیشه و عاطفۀ به کار رفته 

در شعر، مطالب زیادى گفته شده است. بیشتر بر این باورند که بین آهنگ و وزن و محتواى 

شعر پیوند و مناسبت برقرار است. مریم خلیلى  از خواجه نصیر الدین تو سى در اساس االقتباس 

نقل مى کند که شعر به سه چیز «محا کات» مى کند که یکى از آنها وزن است. شعر «به وزن، 

محا کات احوال کند و به این سبب مقتضى انفعاالت باشد در نفوس ، چه وزنى باشد که ایجاب 

طیش کند و وزنى باشد که ایجاب وقار کند.» وى دیدگاه خودش را نیز این گونه بیان مى کند 

که «جنبۀ انتخاب وزن مناسب، وزن هاى مالیم و وزن هاى تند، وزن ها ى شاد و پر تحّرك و 
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وزن هاى آرام و گوش نواز در جهت آفرینش و نمایش معانى، از دیرباز مورد توجه علماى ادب و 

شعرا بوده است» (خلیلى، 1380: 34).

نپذیرفته اند. نجمه   این موضوع را به صورت امرى قطعى و یقینى  نیز  از منتقدان       بعضى 

رجایى، از منتقدان ادبیات عرب، در خصوص رابطۀ بین وزن و محتوا معتقد است که این باور 

قدیمى که هر یک از بحر هاى عر وضى رنگ و ویژگى یک حالت روانى و درونى انسان را دارد، 

شاید گاهى صادق باشد اما همیشه قابل اعتماد نیست. وى مى گوید که ممکن است وزنى را در 

قصاید شاد و حزن آلود به یک صورت ببینیم: «این اوزان عرو ضى تنها در یک ویژگى مشتر کند 

و آن این که ویژگى خاصى ندارند» (رجایى، 1382: 65). این داورى در مورد وزن شعر قابل تأمل 

است. در این مورد الزم است به اشعار بعضى از شاعران از جمله خاقانى توجه کرد (ر. ك: مرثیه 

در مورد فرزند و همسرش و مقا یسه اى با پاره اى از اشعار ادیب؛ پیام آزادى).

     اشعارى که حاصل تجربه هاى شخصى و هیجانات خاص روحى یک شاعر باشد، مى تواند در 

انتخاب وزن شعر به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه مؤثر باشد. در این مورد شفیعى  کدکنى برداشتى 

شخصى دارد و اوزان شعر را به چهار دستۀ «خیز ابى»، «جو یبارى»، «شفاف» و «کدر» تقسیم 

مى کند. منظور شفیعى  از اوزان خیزابى، وزن هاى تند و متحرکى است که نیاز به نوعى تکرار 

را در ذهن شنونده ایجاد مى کند و از ارکان سالم و یا سالم و مزا حفى تشکیل مى شود که حالت 

«ترجیع» و یا «دور» در آنها احساس مى شود. وى اوزان جویبار ى را نیز این گونه تبیین مى کند 

که با وجود زاللى و زیبایى مطبو ع بودن، شوق به تکرار در ساختمان آنها احساس نمى شود. 

همچنین وزن شفاف را وزنى مى داند که در نخستین برخورد آن را درك کنیم و وزن کدر را 

وزنى مى داند که به دشوارى بتوان نظام ایقا عى آن را دریافت (شفیعى  کدکنى، 1385: 393- 397).

این اشعار و  پر استعمال در مجموعۀ اشعار ادیب و مقایسۀ وزن  اوزان  کاربرد  با توجه به       

غزل هاى حافظ و موالنا که پس از این خواهد آمد، این نتیجه به دست مى آید که بیشتر اوزان به 

کار رفته توسط شاعر اوزا نى از نوع گروه اول یعنى متحرك و خیزا بى است که تکرار در آنها را 

مى توان احساس کرد. البته ناگفته نماند که خیزا بى و جویبا رى بودن در وزن اشعار نسبى است؛ 

بنابراین مى توان در بعضى از اشعار به کار رفته در مجموعه هاى دیگر ادیب نیز این نوع از اوزان 

را دید؛ اما نسبت این اوزان هم چنان که گفته شد بیشتر در غزل هاى وى مشاهده مى شود. 

     مقایسه اى که اینجا صورت گرفته میان ده مورد از اوزان پر کاربرد مجموعه  هاى بررسى 

شدة ادیب با غزلیات حافظ و مولوى است. این مقایسه به این نتیجه رسیده است که اغلب اوزان 
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به کاررفته در مجموعه هاى اشعار این شاعر با آنها بسیار به هم نزدیک است. شمیسا اوزان اشعار 

حافظ را به ترتیب کثرت استعمال این گونه طبقه بندى مى کند: 

2. مفا علن فعال تن مفا علن فعلن  (مجتث  مثمن  مخبون  محذوف)؛

3. مفعو ل فاعالت  مفا عیل فاعلن  (مضارع  مثمن  اخر ب مکفو ف محذو ف)؛ 

4. فاعال تن فاعال  تن فاعال   تن فاعلن  (رمل مثمن  محذو ف)؛ 

5. مفا عیلن مفا  عیلن مفا عیلن مفا  عیلن (هز ج مثمن  سالم)؛ 

6. مفا عیلن مفا  عیلن فعو لن (هز ج مسد س محذو ف)؛ 

7. مفعو ل فاعال تن مفعول  فاعالتن  (مضارع مثمن  اخر ب)؛ 

8. مفعو ل مفاعیل  مفاعیل   فعولن  (هز ج مثمن  اخرب  مکفوف  محذو ف)؛ 

9. فعالتن  مفاعلن  فعلن  (خفیف مخبو ن محذ وف)؛ 

10. فاعالتن  فا عالتن  فا علن (رمل مسد س محذو ف) (شمیسا، 1373: 28 و 29).

     مشاهده مى شود که این اوزان پر کاربرد در دیوان حافظ، یا دقیقًا با وزن  اشعار سروده شده 

توسط ادیب برابرند و یا بسیار به هم نزدیک هستند. در اشعار حافظ رمل مثمن  مخبو ن محذو ف 

ادیب در مرتبۀ دوم قرار دارد. مجتث  مثمن  مخبون   اول است، اما در مجموعه هاى  در مرتبۀ 

محذو ف در مجموعه هاى ادیب اول، ولى در غزلیات حافظ، دومین وزن پر کاربرد است. سومین، 

چهارمین و دهمین وزن پر کاربرد در اشعار هر دو شاعر مانند هم است. پنجمین وزن پر کاربرد 

دیوان حافظ، نهمین وزن پر کاربرد اشعار ادیب است. ششمین وزن پر کاربرد حافظ، هشتمین وزن 

ادیب است. هفتمین وزن حافظ، پانزدهمین وزن ادیب است و جز ِء اوزان پر کاربرد وى نیست؛ 

و هشتمین وزن پر کاربرد دیوان حافظ، برابر با هفتمین وزن پر کاربرد اشعار ادیب است. نهمین 

وزن پر کاربرد حافظ نیز در برابر ششمین وزن پر کاربرد اشعار ادیب قرار دارد. تنها موردى هم که 

در مجموعۀ اشعار ادیب در پنجمین کاربرد قرار دارد، ولى در اشعار حافظ در مرتبۀ بیست و سوم 

و جزو اوزان پر کاربرد حافظ به حساب نمى آید، وزن متقارب مثمن  محذوف  است. هم چنان که 

پیش تر گفته شد، مثنوى هاى سروده شده در مجموعۀ حاصل هستى بیشتر این وزن را به خود 

اختصاص داده است. اگر نه در این وزن نیز کاربردى شبیه هم به دست مى آمد. 

     در خصوص مقایسۀ  اشعار مولوى با ادیب نیز وضعیتى تقریباً به همین شکل دیده مى شود. 

شمیسا عالوه بر بیست و سه وزنى که آنها را در دیوان حافظ و غزلیات شمِس  موالنا مشترك 
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1. فعال تن فعال  تن فعال تن فعلن  (رمل  مثمن  مخبون  محذوف)؛



مى داند، هشت مورد دیگر را مختص مولوى مى داند که از میان این هشت وزن، به چهار مورد 

که در مجموعۀ اشعار ادیب هم دیده مى شود، اشاره مى شود: 

1. فعال تن فعال  تن فعال تن فعال  تن (رمل مثمن  مخبو ن)؛ 

2. فعال تن فعال  تن فعلن  (رمل مسد س مخبو ن محذو ف)؛ 

3. مفعول  مفا علن مفا عیلن (هز ج مسد س اخر ب مقبو ض)؛ 

4. فاعال تن  فاعال تن فاعال  تن  فاعال  تن (رمل مثمن  سالم) (شمیسا، 1373: 32 و 33).

    شمیسا، بیست و سه وزن را براى اشعار حافظ نام مى برد و هشت وزن دیگر را براى مولوى 

به آنها اضافه مى کند که از این هشت مورد، چهار وزن باال در اشعار ادیب بدین ترتیب دیده 

شش  محذوف   مخبون   مسدس   رمل  کاربرد،  دو  مخبو ن  مثمن   رمل  وزن ها،  این  از  مى شود: 

پنج مورد در غزل هاى  سالم،  رمل  مثمن  و  مورد  مقبو ض، چهار  اخرب   هزج  مسدس   کاربرد، 

گل هاى موسمى کاربرد دارد.

     بنابراین به نسبت اشعار ادیب، اگر کسانى غزل هاى حافظ و مولوى را در بررسى هاى آهنگى 

و وزنى جزء اوزان پر کاربرد در زبان فارسى به حساب مى آورند، اشعار وى نیز چون بیشتر اوزان 

حیث  این  از  که  نیست  بعید  است،  داده  جاى  خود  مجموعه هاى  در  را  شاعران  این  پر کاربرد 

ارزش و اعتبار داشته باشد و در القاى   ذهنیت شاعرى وى سهمى از موسیقى شعر (آشنایى زدایى 

موسیقایى) داشته باشد. 

     ادیب برومند با بحر فاعال تن و متفرعات و ز حافات آن نسبت به بقیۀ بحر ها انس بیشترى 

دارد. پیش تر گفته شد که بعضى از نظریه پردازان بین محتوا و عاطفۀ موجود در شعر و وزن آن 

هماهنگى و تناسب خاصى قائل اند. تقى وحید یان کامیار نیز معتقد است که این پیوند وزن و 

محتوا در اشعار طوالنى مانند مثنوى ممکن است آگاهانه صورت بگیرد، اما در اشعار دیگر همراه 

با وزن به شعر الهام مى شود. وى بر این باور است که عدم مطابقت وزن و مضمون، ببیشتر بدان 

علت است که شعر از دل بر نخواسته است. به عنوان مثال شاعر شعرى را در مرثیه مى گوید 

ولى وزنى ضربى و شاد براى آن برمى گزیند (وحید یان کامیار، 1382: 68). همان طور که در اوزان 

ز حافات آن در  بحر رمل و  را  تا چهارمین وزن پر کاربرد وى  اولین  اشاره شد،  ادیب  پر کاربرد 

برمى گیرد. همچنین هفتمین و دهمین وزن از اوزان پر کاربرد شعر وى، که از مجموع هفت صد 

و چهل و دو قالب شعر از کل مجموعه هاى اشعار مورد بررسى، پیش تر به آن اشاره شد، پانصد و 

پنج قالب آن در بحر رمل و متفرعات آن است؛ یعنى بسامد آن چیزى نزدیک به 68 درصد از کل 
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مجموعه هاى اشعار او را شامل مى شود. این اوزان بیشتر در مجموعۀ غزل هاى گل هاى موسمى 

این مجموعه وزن هاى مجتث  مثمن  محذوف  (نود و سه غزل)، رمل مثمن   دیده مى شود. در 

مخبون  محذو ف (نزدیک به هفتاد غزل) و مضارع مثمن  اخرب  (پنجاه و یک غزل) سروده شده 

است. دو وزن اول از جمله اوز انى هستند که بیش از نصف غزلیات را دربرمى گیرند. این اوزان 

که بنا به گفتۀ شفیعى  کدکنى جزء گروه اوزان «جویبا رى» هستند، از وحدت حال و تجربه هاى 

روحى شاعر خبر مى دهند. 
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