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Abstract

Hushang Ebtehaj, (H.E.Sayeh) is one of the

greatest contemporary poets. He paid attention to

music of his poem greatly, so that we can say

music is the backbone of his poem.

The most important manifestation of the music

in Sayeh's poetry is external. Since the external

music includes rhythm in poem and because of

the great precision of Sayeh in selecting the very

beautiful and hearable rhythms in his poem, this

article aims at the study of the external music

(rhythm) of Sayeh's books, in both "Tasiyan" and

"Siyahmashgh" comprehensively. Ultimately, the

related subject has been analyzed and for better

description, the conclusion illustrated as figures

and tables which expresses the application of

rhythm in the poem.
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قدمهم
ي از بزرگترین شاعران دوره)1() ایهس. ا. ه(هوشنگ ابتهاج 

بدون تردید پویایی و پیشرفت شعر معاصر، . معاصر است
زبان و بیان . مدیون زحمات و شعر مردان کهنی چون اوست

هاي واالي نهفته انگیز، اندیشهحال زیبا و خیالساده و در عین
ي چه دغدغهتن به آنتر پرداخدر اشعار سایه و از همه مهم

مردم عصر اوست، یا به عبارتی داشتن شعري متعهد، از او 
دوستان ساخته شاعري منحصر به فرد و محبوب در بین ادب

.است
،عالوه بر این شناخت کامل سایه از موسیقی اصیل ایرانی

ي آواز و موسیقی، و آشنایی و همکاري او با بزرگان عرصه
نواز هاي زیبا و گوشگزینش وزنباعث دقّت بیشتر او براي

از سویی دیگر پیوند عمیق و . استدر اشعارش شده
داشته، و نیاز ناگسستنی که همواره بین موسیقی و شعر وجود

دو متقابل این دو هنر به یکدیگر، و تسلّط و علم سایه به هر
-یتم و آهنگ دلنوازي در شعر او شدهوجود آمدن رهباعث ب

خواندن اشعار او بدون شک به این نکته ریتمی که با. است
رسید که، شاعر بارها و بارها شعرش را از بعد خواهیم

است؛ و شعري ناب و بدون نقص را تقدیم موسیقایی سنجیده
البته ذکر این نکته ضروري است که . استخواننده نموده

وجه او را از دنیاي توجه سایه به موسیقی شعرش به هیچ
تعبیر شفیعی کدکنیطبق .استدور نکردهانگیز شعر خیال

:چندین جلوه و نمایش داردموسیقی شعر
نظور از موسیقی بیرونی شعر، جانب م«: موسیقی بیرونی)الف

ي شعرهایی که در یک عروضی وزن شعر است که بر همه
».اند، قابل تطبیق استوزن سروده شده

ی است منظور از موسیقی کناري، عوامل:موسیقی کناري) ب
که در نظام موسیقایی شعر داراي تأثیر است ولی ظهور آن در 

هاي موسیقی جلوه. سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست

ي آن قافیه و ردیف کناري بسیار است و آشکارترین نمونه
.هااست و دیگر تکرارها و ترجیع

هایی که از ي هماهنگییعنی مجموعه: موسیقی درونی)ج
درهامصوتوهات یا تشابه یا تضاد صامترهگذر وحد

هاي این نوع موسیقی ، جلوهآیدمیپدیدشعریککلمات
. است

ي ها و تشابهات و تضادها، در حوزهتقارن: موسیقی معنوي)د
-شفیعی. (دبخشامور معنایی و ذهنی، موسیقی را سامان می

)293-291: 1389کدکنی، 
ر شعر سایه نیز از لحاظ موسیقایی الذکتعاریف فوقبا توجه به 

که در این مقاله به یکی اي فراوان و قابل تاملی دارد؛ هزیبایی
ها که موسیقی بیرونیِ مندرج در شعر ترین آناز برجسته

گزینش . شدخواهداوست، به صورت کامل و جامع پرداخته
به دلیل تعمق و دقّت سایه این بعد از موسیقی شعر سایه نیز 

ها و بحرهاي پرکاربرد و متنوع است که انتخاب وزندر 
بنابراین در این نوشتار به . طلبیداي عمیق و دقیق را میمطالعه

از منظر موسیقی -مشقتاسیان و سیاه-بررسی دو کتاب سایه 
طور کامل بحرها و این بررسی به. استشدهبیرونی پرداخته

ي این نهایت نتیجهدر . استبر گرفتهاوزان شعر سایه را در
.استآمدهپژوهش به صورت جدول و نمودار به نمایش در

پیشینه پژوهش
هایی که در باب شعر و از میان مقاالت پراکنده و کتاب

است، به اجمال اشاراتی به موسیقی شخصیت سایه تألیف شده
ولی تحقیق جامع و مانعی که . استپذیرفتهشعر وي صورت

شعر شاعر از ابعاد مختلف باشد تاکنون مبین اهمیت موسیقی
به ویژه که شعر سایه از لحاظ موسیقی و . استانجام نگرفته

. باشدبسیار غنی می) وزن(یخصوص از بعد موسیقی بیرونبه
از جمله آثار ارزشمندي که پیرامون شعر و شخصیت سایه 

اي عشق همه بهانه «است، کتابی است تحت عنوان تألیف شده
آوري مطالب آن به اهتمام خانم این کتاب که جمع. »از توست



51 مهري بیابانگرد/ بهناز پیامنی،)بررسی موسیقی بیرونی در شعر هوشنگ ابتهاج(برپلکان شعر سایه 

حقیقت مجموعه است، درگرفتهسارا ساور سفلی صورت
ي ادب و هنر در مقاالت و خاطراتی است که بزرگان عرصه

اند البته ي تحریر در آوردهباب هنر و شخصیت سایه به رشته
اي که صرفا جهت پرداختن به موسیقی در این مجموعه مقاله

اي که تنها مقاله. شودباشد، دیده نمیعر سایه تألیف شدهش
-بر میشعر سایه را در) وزن(یبخشی از آن موسیقی بیرون

از میالد عظیمی » تر از آفتاب مرديروشن«ي گیرد، مقاله
یي موسیقی بیروندربخشی از این مقاله، به مطالعه. است

عتقد است است، نویسنده مشدهدر شعر سایه پرداخته) وزن(
تر از بیشي آرام و هیاهوگریز خود که سایه به دلیل روحیه

از نگاه او ابداعات و . کنداستفاده میاوزان نرم و جویباري
-کم، اما توفیق او بسیار چشمي وزنابتکارات سایه در زمینه

هاي تند و خیزابی نیز توجه است و در وزنگیر و قابل
...و تجربیات درخشانی دارد 

هاي هوشنگ بررسی ساختار صوري غزل«در مقاله
) وزن(یبه قلم طیبه جعفري نیز به موسیقی بیرون» ابتهاج
هاي حافظ ي آن با وزن غزلهاي ابتهاج، و مقایسهغزل

است کههایی ازاین مقاله آمدهدر بخش. استپرداخته شده
مفعول(محذوفمکفوفاخربمثمنمضارعبحرکاربرد

هاي سایه بهدر غزلرامیزانبیشترین) فاعلنمفاعیلفاعالت 
مفاعلن (مقصورمخبونمثمنبحراست ودادهاختصاصخود

نویسنده . داردقرارکاربرددوممرتبۀدر) فعالنمفاعلنفعالتن
وزن 35غزل سایه در 130به این نکته نیز اشاره دارد که 

)2(. تسروده شده اس
:باشدذکر میچند مورد قابلوق،فدو مقاله رابطه بادر

موسیقی بیرونی شعر سایه به طور کامل مورد بررسی )الف
.استنگرفتهقرار
تر ذکر مثال چندانی نیز براي روشنگري بیششواهد)ب

. استنگردیده

آمار دقیقی از گرایش شاعر به بحرها و اوزان شعر فارسی ) ج
ایم که به بررسی شدهدر این مقاله بر آن؛ لذا استارائه نشده

شعر سایه از منظر موسیقی بیرونی به طور جامع بپردازیم؛ به 
مشقي تاسیان و سیاهمنظور ابتدا کلیۀ اشعار دو مجموعههمین

در ادامه اوزان و . استگرفتهمورد مطالعه قراربه لحاظ وزنی 
هاي وزنی بررسی و ارائهبحور آنها براساس بسامد و زیرشاخه

.استشده

بیرونی در آثار سایهیپیوند شعر و موسیق
-هاي کمابیش زیادي دربسیار و دیدگاهتعاریف:تعریف وزن

که از آن جمله استشدهذکرخصوص ارزش و اهمیت وزن
»فارسیشعروزن«کتابدرنمود کهتوان به تعریفی اشارهمی

نوعیوزن«: استمعتقدکتابایندرنویسندهاست؛آمده
وحدتیادراكازحاصلاستکیفیتیتناسباست؛تناسب

راآنشد،واقعمکاندراگرتناسب. متعدداجزايمیاندر
خانلري،ناتل(» .خوانندمیوزن،شدواقعن زمادراگروقرینه
باره عروض نیز در اینوشناسیوزنکتابدر.)24: 1361
آنواستوزنسخنریتمهايگونهازکیی«: استآمده

کابلی،(».استسخنعنصرهايازیکیتکرارمنظمحاصل
قالبیيمنزلهبهشعرزنو«: اندکردههمچنین بیان)49: 1376
خوديسلیقهباودمدمیروحآن،برخالقشاعرکهاست،

یکبساچهجهتایناز. پوشاندمیلفظيجامهاندامشبر
هايسلیقهوهاسبکبا-شاعردودیواندرواحدوزن

. )59-39: 1384یف،س(» .آیدنظربهمتفاوتظاهربه- مختلف
هایی از آن که نمونه–ي تعاریف متعدد از وزن شعرمطالعه

خواننده را از اهمیت این عنصر در آثار منظوم -گردیدذکر
گرایشسعی بر ارزیابی میزانبررسیایندر.سازدآگاه می

و در کنار آن به تناسبی بودهفارسشعربحرانواعبهشاعر
.)3(ت محتوا نیز اشاره شده اسباوزن
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هایش آنبراساس بحر سرامشقسیاه بندي اشعار سایه در کتاب تقسیم.1جدول 

تعدادصفحهةاشعار و شماربـــحر

بحر رمل

ص ، تنگه 136ص ي آزادي مژده، 93ص یون ، بیداد هما91ص ، صله 83ص ، بعد از نیما 47ص حسرت پرواز 
، 255ص وخیال ، خواب253ص ، مرغ دریا 219ص نما ي عیب، آیینه192ص ، راهی و آهی 90ص ، راهزن 176

، جان 146ص ، بر سر آتشِ غم 140ص ، شبیخون 122ص ، دوزخ روح 65ص ، سایۀ سرگردان 33ص اشک ندامت 
ص ، در دامِ کفر 109ص ي لیلی ، گریه107ص ، نازونوش 13ص از ، نی217ص ، رنجِ دیرینه 186ص اي ساقی 

ص وار ، زنده57ص نشینِ جان ، هم67ص ، قصۀ آفاق 53ص ، زبانِ نگاه 27ص ، قصۀ درد 245ص ، خواب 110
142.

28

بحر مضارع

، 138ص بها ، خون89ص ، قدرمرد 85ص ، چشمی کنارپنجرة انتظار 81ص ، لب خاموش 73ص تنگ غروب 
، در اوج 200ص ، مرگ دوباره 188ص ، انتظار 180ص ، صبروظفر 156ص ، چراغِ صاعقه 152ص عزیزترازجان 

آلود ، خندةغم29ص ، خاکستر 17ص خاموش ، نی235ص آدم هزارامیدبنی، چندین225ص ، غروبِ چمن 202آرزو 
، چنگ 23ص ، دامِ بال 63صوشوق ، شرم61ص نشان ، بی51ص شده ، یارگم45ص ، آخر دل است این 35ص 

.43ص شکسته 

22

بحر مجتث

، به پایداري آن عشق سربلند 116ص ، بهار سوگوار 114ص ، در فتنۀ رستاخیز 87، گریۀشبانه 11ص به نامِ شما 
، سرايِ سرود 229ص ، کمندمهر 227ص ، گوشمالِ پنجۀ عشق 212ص ، درست شکسته 194ص ، زاد راه 160ص 
ص ، توتیا 55ص ، سرشک نیاز 22ص ، ناله 247ص ، غزلِ کهنه 241ص آشیان ، هم233ص د وسپی، سیاه231ص 
، بر 166ص ، با نیِ کسایی 164ص ، خون در جگر 154ص ، پژواك 130، انتظار 112ص دریا ، لذت95ص ، ازلی 77

هست اي ساقی ،223ص ، شبگرد 215ص تن ، غزل196ص شده گم، گنج182ص ، نقشِ پرنیان 174ص آستانِ وفا 
-، همیشه31ص ، مرغ پریده 21ص ، وفا 39ص ، پیامِ پرستو 37ص ، فسانۀ شهر 249ص ، سرگذشت چمن 237ص 

.251ص ، یگانه 250ص ، درد 59ص ، سایۀ هما 48ص ، سایۀ گل 41ص بهار 

38

بحر هزج

ص گویا ، روشن184ص ، مرغِ چمنِ آتش 172زمان ، هنرگام144ص ، یادآر 19ص شکسته ، نی15ص رحیل 
، 99ص ، پروازخاکستر 69ص ، افسانۀ خاموشی 25ص ، اشک واپسین 206، خورشیدپرستان 204ص ، مهرگیا 198

ص اي برهجران ، ناله221ص هاي ناباور شب، ازاین168ص پیمان ، هم148ص ، در پردة خون 134ص دلی در آتش 
ص ، پاییز 70ص ، دیر 208ص ، غریبانه 103ص سته ، آیینۀ شک239ص ، چشمۀ خارا 132ص ، زندانِ شب یلدا 24

118ص الغزل ، بیت101ص ، آواز بلند 97، داستانی دیگر ص 126ص ، نقش دیگر 57ص ، بهانه 170

27

بحر رجز
، 213ص سرد ع ، سما79سارشب ، در کوچه178ص ، عشق هزارساله 124ص ، همیشه در میان 120ص نمود 

243ص سردان ، با سینه105ص ، آینه در آینه 210ص پرست ، غم257ص ، گهوارة خیال 128ص حصار 
10

150.1ص افشانِ خون گلبحر متقارب

1581ص در قفس بحر خفیف

1کهربابحر متدارك
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براساس وزن سرایش آنهامشقسیاه بررسی غزلیات موجود در .2جدول 
تعدادصفحهةاراشعار و شمنام وزننام بـحر

بحر مضارع
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف

)مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(

، 89مرد ، قدر 85/، چشمی کنار پنجرة انتظار81/، لب خاموش73/تنگ غروب
، 180/، صبروظفر156/، چراغ صاعقه152/ ، عزیزتر از جان138/بهاخون

، چندین 225/روب چمن، غ202/، در اوج آرزو200/، مرگ دوباره188/انتظار
، آخر دل 35/آلود، خندة غم29/، خاکستر17/خاموش، نی235/آدمهزار امید بنی

63/، شرم و شوق61/نشان، بی51/شده، یارگم45/است این

20

مفعول فاعالتن (ب مضارع مثمن اخر
)مفعول فاعالتن

432/، چنگ شکسته23/دام بال

بحر مجتث

ن مفاعل(مجتث مثمن مخبون اصلم 
)لنفعالتن مفاعلن فع

، خون در 154/ ، پژواك130/، انتظار112/، لذت دریا95/، ازلی77/توتیا
، گنج گم 182/، نقش پرنیان174/، برآستان وفا166/، با نی کسایی164/جگر
، سرگذشت 237/، هست اي ساقی223/ ، شبگرد215/، غزل تن196/شده

251/یگانه،250/، درد39/، پیام پرستو37/، فسانۀ شهر249/چمن

18

مفاعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف 
)فعالتن مفاعلن فعلن

، به 116/، بهار سوگوار114/، در فتنۀ رستاخیز87/، گریۀ شبانه11/به نام شما
، گوشمال پنجۀ 212/، درست شکسته194/، زادراه160/پایداري آن عشق سربلند

- ، هم233/، سیاه و سپید231/، سراي سرود229/، کمند مهر227/عشق

55/، سرشک نیاز22/، ناله247/، غزل کهنه241/آشیان

15

مجتث مثمن مخبون
)مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

595/، سایۀ هما48/، سایۀگل41/بهار، همیشه31/، مرغ پریده21/وفا

بحر رمل

رمل مثمن مخبون محذوف
)فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

، 136/، مژدة آزادي93/، بیدادهمایون91/صله، 83/، بعد از نیما47/حسرت پرواز
، 253/، مرغ دریا219/نما، آیینۀ عیب192/، راهی و آهی190/، راهزن176/تنگه

255/خواب و خیال
11

رمل مثمن مخبون اصلم
)لنفاعالتن فعالتن فعالتن فع(

، 140/بیخون، ش122/، دوزخ روح65/ي سرگردان، سایه33/اشک ندامت
217/، رنج دیرینه186/جان اي ساقی، 146/برسرآتش غم

7

رمل مثمن محذوف
)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

2455/، خواب110/، در دام کفر109/، گریۀ لیلی107/، نازونوش13/نیاز

رمل مثمن مخبون
)فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن(

673/، قصۀ آفاق53/، زبان نگاه27/قصۀ درد

رمل مثمن سالم
)تن فاعالتن فاعالتن فاعالتنفاعال(

571/نشین جانهم

رمل مثمن مشکول
)فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن(

1421/وارزنده

بحر هزج

ف هزج مثمن اخرب مکفوف محذو
)مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(

، 184/، مرغ چمن آتش172/، هنرگام زمان144/، یادآر19/شکسته، نی15/رحیل
206/، خورشیدپرستان204/یا، مهرگ198/روشن گویا

118/الغزل، بیت101/آواز بلند
10

مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم 
)مفاعیلن مفاعیلن

، در 134/، دلی در آتش99/، پروازخاکستر69/، افسانۀ خاموشی25/اشک واپسین
221/هاي ناباور، ازین شب168/پیمان، هم148/پردة خون

7

2393/، چشمۀ خارا132/، زندان شب یلدا24/اي بر هجراننالهلن مفعول مفاعی(هزج مثمن اخرب 



1392تابستان،سومسال اول، شماره ،»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«54

)مفعول مفاعیلن
مفعول (ض هزج مسدس اخرب مقبو
)مفاعلن مفاعیلن

170/پاییز،70/دیر
2

هزج مثمن مکفوف محذوف
)مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن(

208/، غریبانه103/آینۀ شکسته
2

ف هزج مسدس اخرب مقبوض محذو
)ل مفاعلن فعولنمفعو(

751/بهانه

مفاعیلن (هزج مسدس محذوف 
)مفاعیلن فعولن

126/نقش دیگر
1

هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب 
)مفعول مفاعیل مفاعیل فعل(

971/داستانی دیگر

بحر رجز

رجز مثمن مطوي مخبون
)مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(

178.3/، عشق هزارساله124/، همیشه در میان120/نمود

رجز مثمن مخبون
)مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن(

2132سرد ، سماع 79/سار شبدر کوچه

مستفعلن مستفعلن (م رجز مثمن سال
)مستفعلن مستفعلن

257/، گهوارة خیال128/حصار
2

رجز مسدس مخبون
)مفاعلن مفاعلن مفاعلن(

2101/پرستغم

رجز مثمن مطوي
)علن مفتعلنمفتعلن مفتعلن مفت(

105/آینه در آینه
1

رجز مسدس مرفّل
)مستفعلن مستفعلن مستفعالتن(

243/با سینه سردان
1

بحر متقارب
متقارب مثمن سالم

)فعولن فعولن فعولن فعولن(
1501/افشان خونگل

بحر خفیف
خفیف مسدس مخبون محذوف

)فاعالتن مفاعلن فعلن(
1581/در قفس

بحر متدارك
رك مثمن سالممتدا

)فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن(
1621/کهربا

اهبراساس بحر سرایش آنمشقسیاه هاي موجود در بررسی مثنوي .3جدول 

تعدادصفحهةاشعار و شمارنام بــــحر
306.4ص بسته ، چشم305ص ، سروسنگ 300ص ، خوابِ آیینه 261ص شمع و سایه بحر رمل
2802ص ، یادگارخونِ سرو 271ص ز انگیبهارغمبحر هزج

2821ص سماعِ سوختن بحر خفیف
2661ص آوازماه بحر سریع

2762ص نامه ، ساقی291ص خون بلبل بحر متقارب
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مشقسیاه هاي موجود در بررسی بحر هزج در رباعی.4جدول 
تعدادصفحهةاشعار و شمارنوع هزج

322.5ص ، عشقِ کهن 321ص ، بالِ کبوتر 317ص ، زندان 316ص، غمِ شیر 313صبرد هزج مثمن اخرب مکفوف ابتر
319.4ص ، همزاد 312ص ، درس وفا 310ص ، هنوز 309ص آهنگ سفر هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب
318.3ص ، دیدار 315ص ، شماره 314ص آن عشق هزج مثمن اخرب مقبوض مجبوب

3202ص ، آرزو 311صفریاد هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر

هاي سیاه مشقبررسی بحر هزج در دوبیتی.5جدول 

تعدادصفحهةاشعار و شمارنوع هزج

هزج مسدس محذوف
ص ، جدایی 329ص ، پري 328، تنهایی 327، چنگ حزین 326ص ، دریغ 325ص دل بی

، 337دیر ، 336، شکسته 335، صبح آرزو 334، امید 333گریه ، 332سنگ ، 331ص ، وصل 330
.341ص ، دل تنگم 340، سحرخیزان 339، گل زرد 338گلِ پرپر 

17

ابراساس بحر سرایش آنهتاسیانبندي اشعار سایه در کتاب تقسیم.6جدول 

تعدادصفحهةاشعار و شماربــــحر

بحر رمل

، دیباچۀ خون 175ص ، ارغوان 180ص ، تصویر 189ص ، تاسیان 57ص ، اندوه 51ص رنگ ، اندوه17ص آنّا 
ص ، قصه 144ص ، سقوط 148ص ، گریۀ سیب 150ص ، سروستان 166ص ، بیرون شد از گمار 168ص 
، 120ص ، هول 123، سرگذشت ص 130ص ، گریه 131ص سرخ ، من به باغِ گل134ِص نامه ، زندگی143

ص ، نیلوفر 94ص، دیوار 96ص ، مرگ دیگر 98ص ، احساس 110، قصه ص 115صبحِ سیاه هفتمین اختراین
، 74ص ، دخترِخورشید 73ص ، دید 79ص حکمت ، به ناظم86ص ، ناقوس 89ص راه فرش، بر سوادسنگ92

، 126ص ، تشویش 87ص ، کابوس 61ص ، پرده افتاد 59ص چشمِ او ، برسنگ64ص ، آزار 66ص شبگیر 
117ص ، بوسه 141ص فیکون ، کن136یدصسفسرخ و 

37

بحر مضارع

خواهم از تو ، می36ص ، مرگ روز 31ص ، شبِ سیاه 29ص ومریم ، ماه25ص تاب ، شب15ص سراب 
، 112ص ، زمین 108ص ، مرجان 106ص ، در زنجیر 99ص ، کاروان 42ص شده ، عشقِ گم38ص بشنوم 
، 142ص ، خواب 33زهرخندص ، 182ص ند رودکی ، پ172ص ، آه آیینه 154ص ، بازگشت 121ص گریز 

147، فلق 161ص ، کیوان ستاره بود 151ص صبوحی 

20

125.4ص ، صبحِ دروغین 164يقنار، زبالِ سرخِ 146ص داند ، پرنده می135ص طرح بحر مجتث

بحر هزج
، میراث 103ص ها ، برايِ روزنبرگ85ص ، غروب 76ص ، سرودرستاخیز 55ص ، درد گنگ 47آشناسوز ص 

.68ص ا ، اي فرد13ص ، گورشب 155ص ، آزادي 191ص 
9

84.7ص، شاید 83ص، صلح 185ص، زندگی 183شاعرص، 192ص، آوازِغم 179ص، کوچ 137صمرثیۀ جنگل بحر رجز
20.1ص نگاه آشنا بحر متقارب
71.5ص ، مهرگانِ نو 53ص ، نوشِ نگاه 41ص ، ژاله 11ص هايِ یاس ، گل107ص شکست بحر خفیف
152.3ص ، شادباش 48ص، رمیده 22ص در لبخند او بحر منسرح
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گیرينتیجهبحث و 
دارد، و با توجه ي وزن عروضی قرارموسیقی بیرونی در حوزه

که هرکدام از اوزان عروضی محتوایی خاص را در بر به این
ي شعر شاعران از لحاظ موسیقی توان در مطالعهمی،گیرندمی

ز از این بیرونی به نتایج قابل توجهی رسید، که شعر سایه نی
ي موسیقی بیرونی شعر سایه در مطالعه. قاعده مستثنی نیست

:باشداین نکات قابل تأمل می
مشق بیشترین بسامد بحري در مجموعه غزلیات سیاه) الف

باشد و سایر به ترتیب مربوط به بحر مجتث، رمل و هزج می
به کارگیري این )4(. دگیرنمیهاي بعد قرارر ردهدبحرها 

اي باشد که در تعریف ي حاالت ویژهتواند القاءکنندهحرها میب
این وزن نسبتا مالیم و آرام موسیقی : مجتث: استآنها آمده

موسیقی این بحر عاشقانه، لطیف و خفیف است : رمل. نمایدمی
بحر : هزج. و در آن آهنگی عاطفی و حزین بدون رنج است

کند که با حاالت هزج القاي نوعی موسیقی سنگین و آرام می
-60: 1381عباسی، . (دداریأس و دلتنگی و شکست تناسب 

ي آرام و منش توان گفت با توجه به روحیهبنابراین می) 46
ي بحرهایی حوزهدرصد باالیی از غزلیات او در ه خاص سای

- موسیقی نرم و عاشقانهکه اغلب داراي آهنگ وگیرندقرار می

ي بحور پرکاربرد یی شعر در زمرهدر دنیاي موسیقااي هستند و
ترین کاربرد بحر ي تاسیان نیز بیشدر مجموعه. شوندمیشمرده

. باشدبه ترتیب مربوط به بحرهاي رمل، مضارع و هزج می
در شعرش سایه تناسب وزن با محتوا را به خوبی) ب

است؛ براي مثال زمانی که از بحر رمل در مراعات نموده
جوید به دلیل ماهیت این بحر که بهره میسرایش اشعارش

ي عاطفی و لطیف و عاشقانه است، اشعاري با درون مایه
در سایر بحرها نیز این تعادل . استگنجاندهعاشقانه را در آن 

.شودمیان وزن و محتوا مشاهده می

-چه سنّتی و چه نیمایی–رعایت وزن در تمامی اشعار سایهج
.از ضروریات شعري اوست

بحر 8مشق غزل موجود در سیاه129در مجموع سایه در 
شعر موجود 87این بسامد در ؛ و استکار بردهوزن را به29و 

.رسدبحر می9ي تاسیان به کاربرد در مجموعه

هایادداشت
، 1306اسفند6متولدگیالنیسمیعیابتهاجهوشنگامیر.1

. استایرانیپژوهیقیموسوشاعر،»سایهلفا. ه«بهمتخلص
مردانازابتهاجآقاخانپدرش. شدمتولدرشتدرابتهاج

شهراینپورسینايبیمارستانرئیسمدتیورشتسرشناس
ورشتدررادبستانتحصیالتدورهابتهاجهوشنگ. بود

دفتراولیندورانهمیندروگذراند؛تهراندررادبیرستان
بهمدتیابتهاج. کردمنتشرهامهنغنخستیننامبهراخودشعر

.داشتاشتغالکاربهتهرانسیماندولتیشرکتکلمدیرعنوان
اي که بنده البته ذکر این نکته ضروري است که طبق نسخه. 2

غزل در آن مشاهده شد، که این 129ام آن را بررسی کرده
طبق ؛ و باشدها میاختالف احتماال ناشی از اختالف نسخه

وزن را 29در غزلیات خویش ینجانب سایه مجموعاًپژوهش ا
وزن 35ي خانم جعفري به تعداد است، که در مقالهکار بردهبه

.استشدهاشاره
استشدهاشارهنیزجعفريخانميمقالهدرکهطورهمان. 3
کهیافتسایهآثاردرراشعريبشودکهاست،نادربسیار«

برايمثالیبخواهیماگرکهباشد؛نداشتهتناسبمحتواباوزن
ايالهن» لغزبهتوانمیبیاوریم،سایهاشعارازنادرموارداین
:مطلعاینباکرداشارههجرانبر

خاموشیهـــچزبلبلتانـبسازرودیــمگل
بخروشیوبخراشیغمزیندلکهاستوقت
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هايوزنازکهاست؛اخربمثمنهزجغزلاینوزن
برايجاایندراما. شادمضامینمخصوصواستیخیزاب

. استشدهاستفادهاندوهناكوبارغممحتوايباشعري
: مشق با مطلعِي سیاهمجموعه71غزل ترانه در ص . 4

زمانه با من استتا تــو با منی 
بخت و کامِ جاودانه با من است

ار برده کرا به» فاعالت فاعالت فاعالت«غزل سایه وزن این در 
.است که خاص شاعراست
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