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  چكيده

 هـاي حسـاس، شـاعري    از آن جا كه شعر زبان اسرار دل اسـت و مخلـوق عاطفـه   

  .نوعي كيمياگري شناخته شده است در حوزة پيوند الفاظ با موسيقي
فيـق  در ميان سرامدان شعر فارسي، فرّخي نمونة كامل شـاعراني اسـت كـه در تل   

وي را در حوزة الفـاظ بـه حسـن    . هاي استوار برداشته است مضامين شعر با موسيقي گام
  .انتخاب كلمات خوش آهنگ، فصيح، رشيق و دالويز بايد ستود

براستي در رعايت تناسب معاني و مضامين و تلفيـق آنهـا بـا موسـيقي كلمـات و      
فريبـي   زه از جذّابيت و دلچه كالم آهنگين وي در اين حو. تركيبات سخنوري است توانا

اي برخوردار است و اين خود برجستگي شعرش را شكل تواند داد و سبك شاعري او  ويژه
  .را مشّخص تواند كرد

  :هاكليد واژه

  .فرّخي، لحن، موسيقي، مضامين و واژگان

                                                      
 .آزاد اسالمي ـ واحد رودهنگاه دانشمدعو استاد  ∗
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  مقدمه

هـاي   قـرار و مخلـوق عاطفـه   شعر سخني است خيال انگيز، زبان اسرار دلهاي بـي 
شاعري نوعي كيمياگري اسـت بـا الفـاظ كـه      .رزند راستين هيجانهاي روحيحساس و ف
زيباترين شعرهاي شاعران، آن اشعاري است كـه سـخنوران آن   . است» الهام«محرك آن 

  . اند  را  در حالت سكر، در كارگاه خيال آفريده
نگارنده همة ديوان فرّخي سيستاني را در باز جستي از لحاظ موسيقي كالم پيش 

شم آورده است و بسامد بحور و اوزان بكار رفته در ديوان را بررسي كرده علل و عوامل چ
گرديـده اسـت كـه مضـمون شـعر       نكتـه آنها را باز نموده و در اين مباحث يـادآور ايـن   

شود و احساس و عواطف شـاعر دسـتخوش آن    تأثير عوامل محيط به شاعر الهام مي تحت
گيـرد و   در جذبـه و حـالتي خـاص جوشـيدن مـي     علل گشته، درياي ذهن فعـال شـاعر   

يابد و مضامين بكر با شـكوفايي   مضمون، آهنگ و الفاظ مناسب خود را در ذهن شاعر مي
بنـابراين شـاعر هيچگـاه مضـموني را از      ،كنـد  احساسات در مدار نبوغ شاعرانه تجلّي مي

و چه بسيار كـه  كند  اختيار نمي خاص يرا براي مضمون  ويژه يگزيند و آهنگ پيش برنمي
از سوي ديگر شاعر لفظي  .موضوع تهنيت را در همان وزني بسرايد كه مضمون تعزيت را

فـاعالتن  (چه واژگاني را كه در بحر رمل مسدس محـذوف  . گيردبكار نميرا در هر وزني 
از ) فعولن فعولن فعولن فعل(كار داشته در بحر متقارب مثمن محذوف  به) فاعالتن فاعلن

تـر از كلمـات بكـار     كار رفته در بحر متقارب پر ضربهزيرا كلمات ب. اده نتواند كردستفآن ا
  .رفته در بحر رمل است و ساير مشخصاتي كه واژگان از آن برخوردارند

در حـالي كـه    ،نكته آن كه ممكن است مضموني در غير بحر متقارب سروده شود
  ر باشـد، مـثالً بيـت زيـر از     در تلفيق كلمات نوعي ضربه در مصراع، يـا بيـت جالـب نظـ    

  :الغيب شيرازلسان
  بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم«
 

»فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو درانـدازيم     

)510حافظ، ديوان غزليات، (  

) مفـاعيلن مفـاعيلن مفـاعيلن مفـاعيالن    (در بحر هزج مثمن سالم مسبغ ضـرب  
اي از مفهوم حماسه با به كـارگيري   الهست كه هاي تلفيق و تركيب شده ا كلمات به گونه

بنـابراين پيونـد شـعر و    . فضـاي شـعر را شـكل داده اسـت    » شكافتن و انداختن«كلمات 
توان مورد بحث و نظر قرار داد و بدين مـوارد   موسيقي يعني عروض را در همين نكته مي

نـق افـزاي   اصطالحات موسـيقايي كـه رو  . گرانه داشتدر شعر هر شاعري نگاهي پژوهش
  .ديگر است در ديوان وي مزيتيجذّابيت و دل فريبي شعر فرّخي است نيز 
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هـاي   گفته شد كه شعر، زبان اسرار دل است با لحني آهنگـين و مخلـوق عاطفـه   

شـاعري،  . Formو صـورت   Structure، سـاخت  Textureمنـدي از بافـت    حساس با بهره
با خروج كلمات از معنايي كه اهل و ن نوعي كيمياگري است در طيف خيال با واژگان زبا

، تنـاقض، مجـاز،   يصاسـتعاره، تشـخ   ،اند و بناي آن بـر تشـبيه   زبان براي آن وضع كرده
  . كنايه، ايهام، ابهام، انواع سجع و جناس است و نيز ساير صنايع لفظي و معنوي

اما فضل مخترع و مكتشف در . تحول ساختمان شعر، تابع قانون كلّي تكامل است
ي را از كـتم عـدم بـه    و نكتة مهم لطيفههر علم و فنّي در آن است كه براي نخستين بار 

كننـد و در تكامـل و    عرصة ظهور آورده و راهي را كه پيش گرفته است ديگران دنبال مي
كوشند؛ در سير تكامل شعر فارسي و اوزان و مضـامين آن نيـز قـانون     رفع نقايص آن مي

  . تكامل و تحول ناظر است
شاعران بعد از محمد وصيف سيستاني براي تكامل شعر پارسـي راهـي جـز ايـن     
نيافتند كه در تزيين بنايي كه وي نخستين خشت آن را در نهايـت سـادگي نهـاده بـود     

چنين نيز  گُمارند وهاي لفظي و معنوي در زيباسازي آن همت  بكوشند و به انواع آرايش
  . كردند

هـاي شـعر فارسـي جلـب نظـر       در اولـين نمونـه  نواختي كـه  بنابراين نقص و يك
هـا و دربـارة همـة     مرتفع شد و شاعران در همـة زمينـه   رفته رفتهنمود در ادوار بعد،  مي

عناصر تشكيل دهندة شعر دّقت نظر بعمل آوردند و حوصله در كار گماشتند و كوشيدند 
هـا در  يار كـه وزن در اين ميان چـه بسـ  . تا از هر جهت در آن تنوع و تازگي بوجود آورند

بوتة انتقاد آب ديده گشت و از اوزان نامطبوع شناخته شد و در قرون بعد متروك مانـد و  
بحرهاي تازه و مناسب شعر فارسي در حوزة ذوق و سرشت ايراني و ماليم طبـع فارسـي   

و اوزان نامطبوع منسوخ گرديد و از ميـان بحرهـاي رايـج در شـعر      گرفتزبانان به رونق 
تافـت مـورد    آنها كه سرايش شعر لطيـف و مرغـوب و دلپـذير فارسـي را برمـي     عرب نيز 

  . استفاده قرار گرفت و باقي به يك سو نهاده شد
  

  :متن

آهنـگ، فصـيح،    در حوزة الفاظ نيز، به حسن انتخاب و برگزيـدن كلمـات خـوش   
بيشتر مبذول گرديد و گاهي كلمات نرم مناسبت يافت و رعايـت   يرشيق و دالويز توجه

ناسب معاني و مضامين و آهنگ كلمات و تركيبات نظر شاعران را به خود جلب كـرد و  ت
هاي لفظي كه تناسب صوري شعر را با موسـيقي منطبـق    رفته به كار داشتن صنعت رفته
انگيز كرده لطف معنوي كلمات را به هم  كند، در همه حال فضاي شعر را جذّاب و دل مي
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اي دلكش مضامين ملحـوظ نظـر شـاعران قـرار گرفتـه و      تا آنجا كه فض .پيوند داده است

بدين روي ديري برنيامـد  . امتياز شعر شاعر و سبك سخنوري وي را مشخص كرده است
كه كتابهايي در علم بديع و عروض كه دستورالعمل سرايش كالم منظوم زيبا و دلنشـين  

، شـاعران در  افزون بـر تنـوع صـوري   . و خالي از عيب است جامة تأليف و تصنيف پوشيد
  . آفرينش مضامين تازه و ابداع معاني بكر جدي بليغ در ميان آوردند

امـا روزگـاري برنيامـد كـه مضـامين       ،اگرچه شعر فارسي با مديحه آغـاز گرديـد  
حماسي، زهد ، پند، اندرز، عشق و مظاهر گوناگون آن مانند سوز هجـران، لـذّت وصـال،    

چـه حنظلـة بادغيسـي بنـاي      ،وده گشـت عطش شوق و نظاير اين موضـوعات بـدان افـز   
افكند و در اندك مـدت   پي ،موضوعات حماسي و قهرمانانه را اگر چه در بحر متقارب نبود

فرصـت  ... هاي كوتاه و بلند و جاودانة حماسي، عشقي، عرفاني، حكمي و  سرايش منظومه
رگونيهـايي  نظر معني دگ ظهور يافت و در شعر شاعران چه از نگاه صورت و قالب و چه از

تكرارهاي مخلّ فصاحت پيدا آمد و بازي با اوزان و خـروج از وزن عروضـي   . گرديد آشكار
كاري شايد به سبب عاجز كردن شاعران ديگـر، بـه    رفهاين ُط. روح شعر را در تصرّف آورد

رندي و هوشياري معمول ذهن شاعران گشت و بـه كـار بـردن كلمـات متنـافر و ديگـر       
آثار شاعران آغازين راه داشت از ميان رفت كـه نمونـة بـارز آن را    هاي لفظي كه در  عيب

در آثار شيخ شعر فارسـي ـ سـعدي ـ و غزليـات رنـد جهانسـوز لسـان الغيـب شـيراز و           
الدين محمـد مولـوي بلخـي و سـاير شـاعران بـزرگ و        مضامين بديع آفتاب شرق جالل

  . كوچك زبان فارسي در مالحظه توان آورد
هـاي لفظـي و معنـوي اسـتوار      رفت كه مبناي شعر بر آرايش پيش از اين اشارت

، ايهـام، لـف و نشـر، حسـن تعليـل، مبالغـه،       )Paradox(مثالً مجاز، كنايه، تناقض . است
اغراق، حسن طلب، سجع، جناس و نظاير اينها كـه همـة عوامـل زيبـايي شـعر را شـكل       

دروغ پـردازي دانسـته و    پردازي چون نظامي، شعر را دسـتگاه  دهند تا آنجا كه نظريه مي
  : تر تشخيص فرموده و گفته است آميزتر و دلپذيرتر و جذّاب تر آن را گيراتر و لطف دروغ

ــن او  ــيچ و در فـ ــعر مپـ   در شـ
 

ــن او    ــت احس ــذب اوس ــون اك   چ
 

( 46نظامي، ليلي و مجنون، ص (  

 هشعاري مذموم است و شاعر در هم ،شعر«اند كه  نويسد كه قومي گفته عوفي مي
به همه احوال ملوم، از بهر آنكه اكثر و اغلب اشعار يا در مدح است يـا در نسـيب و    اوقات

چنانكـه ظهيـر فاريـابي در ايـن     . هاي صريح اسـت  بناي هر دو بر اكاذيب فاحش و دروغ
  : است سرودهمعني 

دسـت او بيـداد   كه چند گونه كشـيدم ز     كمينه پاية من شـاعري اسـت خـود بنگـر      
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  بهين گُلي كه از او بشكفد مـرا ايـن اسـت   

  زنگئـي را حــور گهـي لقــب نهـم آشــفته   
 

 كه بنـده خـوانم خـود را و سـرو را آزاد    
اي را رادگهــي خطــاب كــنم بــاز ســفله  

( 12، ص 1االلباب، ج عوفي، لباب(  

شعر از همه چيزها بهتر است، از بهر آنكه دروغ با هر : ولي با اين همه آورده است
: و حـق تعـالي فرمايـد   ... فروغ كند  آن معني را بيچيزي كه بياميزد زشتي دروغ رخسار 

»غي لهنبالّشعر و ما ي ان شنيدست و بـر اسـتماع آن احسـان و    ... » و ما علّمناهشعر حس
  ).13، ص1االلباب، ج عوفي، لباب( ستتحسين ارزاني فرمود

شعر را كارگاه حشر معـاني و واژگـان را غلغلـة    .) ق. هـ  1133ف (يدل دهلوي ب
  :قيامت دانسته و مضموني لطيف ابداع كرده استصور 
  كارگه حشر معاني است ]نفسم[سخنم ! بيدل

 
ــور قيامــت كلمــاتم       ــون غلغلــة ص  چ

( 873، ص 2بيدل، ديوان غزليات، ج (  

هـا، از حيـث    يعني علم بـه احـوال نغمـه   . و اما موسيقي، معرفت به الحان است   
موسيقي زباني اسـت  : نويسد ي ملّاح مياستاد حسينعل. ماليمت، منافرت و كشش اصوات
اي را  و كار دارد، همچنان كـه دو يـا چنـد حـرف كلمـه      كه به جاي حروف با اصوات سر

» ميزانـي «پردازد، در موسيقي نيز از يك، يـا چنـد صـدا     اي مي سازد، و كلمات، جمله مي
  . گردد شود، و از مجموع چند ميزان، يك جملة موسيقي، استخراج مي ساخته مي

تفاوت زبان موسيقي، با زبان تكلّم يا كتابت، در اين است كـه هـر لفـظ در زبـان     
كنـد، در صـورتي    اي را متبادر به ذهن مي كتابت، معنا يا معاني مقرر شده يا هدايت شده

كه در زبان موسيقي هر ميزان يا جمله مقيد به يك مفهوم و معناي خاص نيسـت و هـر   
تواند معنايي از يـك ميـزان يـا يـك جملـة       اني خود ميكس بنابر استنباط و احوال وجد

در حقيقت موسيقي يك زبان عاطفي يا ذهني يا تجريدي است كه . موسيقي ادراك كند
موسيقي ديوان الح، م. (»در آن هر جمله به تعداد شنوندگان، واجد معاني گوناگون است

مشـترك  ) موسـيقي  شعر و(با اين همه يك نكته در هر دو زبان ) با تصرف 12، صحافظ
نكتـة  است و آن لحن اداي لفظ و چگونگي استخراج اصـوات يـا نغمـات اسـت و همـين      

كند يا در دفتر مرثيه، هر  حساس است كه يك شعر را در شمار مديحه ثبت مي ظريف و
  . چند وزن يكسان باشد

شاعر براي انتقال عواطف خود بـه ديگـران و بـراي متـأثر سـاختن شـنوندگان و       
هـايي را از محفظـة    جويد و ايـن كـار گـزينش واژه    ان اثر خود، از زبان ياري ميخوانندگ

اي كه آهنگـي خـاص از    كند و نيز كنار هم چيدن آنها را، به گونه ذخيرة الفاظ ايجاب مي
بديهي است كه تركيب و تلفيق اين واژگان با يكديگر موسيقي كالم . نظام آن حاصل آيد
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ره خوردگي ميان واژگان و موسـيقي، سـاختمان شـعر را    دهد و نوعي گ شاعر را شكل مي

تر در  تر و دلخواه فريب معاني مجازي، استعاري و نظاير آنها جمال شعر را دل. ريزد مي  پي
انگيـز   اين هماهنگي كلمات و موسيقي در همة ديوان فرّخي امواجي حيرت. آرد جلوه مي

و چـه در قصـيدة رثائيـة او و يـا     چه در قصيدة مدحية سلطان محمود . پديد آورده است
قصيدة داغگاه كه نام اين شاعر روستانشين را در دفتر شـاعران بـزرگ عصـر خـود ثبـت      

  .كرده است
كاهي كه فضاي قصيدة رثائية او را در حقّ محمـود فـرا گرفتـه    حزن و اندوه جان

ر  اين قصيده در بحر رمـل مـثمن مخبـون مقصـو    . دارد است خواننده را به شگفتي وا مي
ساخته و پرداخته شده يكي از مهمتـرين قصـايد رثائيـه    ) فاعالتن فعالتن فعالتن فعالن(

  .زبان فارسي است
كـه   فرّخي در اين قصيده توصيفي شگرف از كوچه و بازار شهر غزنين كرده اسـت 

  : سازدآدمي را سخت متأثر مي
  شهر غزنين نه همان است كه من ديدم پـار 

  بانـگ و خـروش   ها بينم پر نوحه و پرخانه
  ها بيـنم پرشـورش و سرتاسـر كـوي    كوي

  مطربان بيـنم گريـان و ده انگشـت گـزان    
 

 چه فتاده است كه امسال دگرگون شده كار  
 نوحه و بانگ و خروشي كه كنـد روح فگـار  
...همه پرجوش و همه جوشش از خيل سوار  
ــر روي زده شــيفته ــر ســر و ب واررودهــا ب  

( 90فرخي، ديوان، ص (  

  :گويديده داستان محمود را با قرمطيان چنين باز ميدر همين قص
  آه و دردا كه كنون قرمطيـان شـاد شـوند   

 
ــده و دار     ــنگ پراكن ــد از س ــي يابن  ايمن

( 91فرخي، ديوان ص (  

  :هاي جنگي محمود را چنين تصور كرده گويدرژه لشگريان و پيل مسأله سان و
  انـد خيز شاها كه چو هر سال به عرض آمده

 
خ تـو و بـاغ تـو، پيلـي دو هـزار     از پس كا    

( 91فرخي، ديوان ص (  

گفته شد كه قصيدة فرّخي در رثاي محمود غزنوي يكي از شاهكارهاي مراثـي در  
شعر فارسي است كه در فضايي غمگنانه تصوير شده است و يكـي از زيبـاترين قصـايدي    

در . ته اسـت است كه شاعري مبتكر از سرِ اخالص با سوز و درد از خود به يادگـار گذاشـ  
حالي كه شاعران ديگر و حتي استاد عنصري در اين ميان خاموش مانده است و اگر هـم  

  .در اين ماتم معنايي در لفظ آورده به آيندگان نرسيده است
تدبير شاعرانة فرّخي در همخـواني اوزان بـا مضـامين، دليـل چيرگـي اوسـت در       

وي؛ و بكار داشت بحور مختلـف  موسيقي كالم و تسلّط وي بر زبان فارسي و ذوق لطيف 
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با گزينش اصطالحات موسيقايي چون آوا، اصول، بانگ، زار، سرود، سماع، شهناز، عشّاق، 

چنانكه بيت زيـر در  . شود نوا كه ابيات زير در برخي از اين اصطالحات به شاهد آورده مي
  :آيد از وي در قلم مي) فاعالتن مفاعلن فعالن(بحر خفيف مسدس مخبون مقصور 

  ســر و ســاقي و مــاه رود نــواز   
 

 پـــرده بربســـته در ره شـــهناز  
( 201فرخي، ديوان ص (  

مفهوم اين بيـت ايهامـاً بـه    . اند و رود نواز را موسيقيدان را نام سازي گفته» رود«
اي دارد رقيـق و   گردد كه در نوازش كودكان دلـي دارد نـرم و عاطفـه    شخصي اطالق مي

نيز در معنـاي مقـام،   » راه«يا » ره«است و » دن سازكوك كر«، » پرده بربستن«مراد از 
  . لحن، نوا، آهنگ، گوشه و نغمه و پرده به كار رفته است

فرّخي اين اصطالح را در معنـي لحـن و آهنـگ و پـرده در بحـر رمـل مـثمن           
  : بكار برده گويد) الن فاعالتن فعالتن فعالتن فع(مخبون اصلم مسبغ 

  تـا فـردا   گـويم هـان  گيـرم و مـي  رود مي
 

 شغل فردا بين چون بـيش بـود سيصـد راه     
( 359فرخي، ديوان ص (  

فرّخي بسياري از وقايع تاريخي عصر خود را مضمون شـعرش قـرار داده چنانكـه    
وزارت يافتن خواجه احمد حسن ميمندي را بعد از عزل شش ساله در بحر رمـل مـثمن   

  :لپذير داده استآرايشي د) فاعالتن فعالتن فعالتن فعالن(مخبون مقصور 
  ميغ بگشاد و دگـر بـاره بيفروخـت جهـان    

 
 روزي آمــد كــه تــوان داد از آن روز نشــان  

( 303فرخي، ديوان ص (  

مفعـول مفاعيـل مفاعيـل    (در قصيده در بحر هزج مثمن اخرب مكفـوف مقصـور   
در مدح امير ابواحمد محمدبن محمود غزنوي و شاعر نـوازي و ادب پـروري وي   ) مفاعيل

  : لطيف گويد در مضموني
  در تختــه بـــه نـــام ادبـــا دارد اثـــواب 

 
 در بــدره بــه نــام شــعرا دارد دينــار      

( 112فرخي، ديوان ص (  

و باز در مدح همين امير در بحر مجتـث مـثمن مخبـون اصـلم ضـرب و عـروض       
 توصيفي خواندني در ارزش قلم و شمشير  در جلوه آورده) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

  :گويد
  آن بود كانـدرو قلـم اسـت   دوات را غرض 

  ملوك را قلـم و تيـغ برتـرين سپهيسـت    
  بنـاي ملــك بــه تيـغ و قلــم كننــد قــوي  

 

...تــرقلــم برابــر تيــغ اســت بلكــه فاضــل    
ــر    ــرزة ن ــغ شيرش ــم و تي ــد از قل  بترس
 بدين دو چيز بود ملـك را شـكوه و خطـر   
( 118فرخي، ديوان ص (  
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تلـف هنرمندانـه نظمـي    فرّخي نام موسيقيدانان معاصر خـود را نيـز در اوزان مخ  

چنانكه در بيت زير نام بونصر يا ابونصر رود نواز، موسـيقيدان و نوازنـدة   . لطيف داده است
معروف بربط و چنگ دربار سلطان محمود غزنوي را در بحر هزج مثمن اخـرب مكفـوف   

  : چنين معني آرايي كرده، گويد) مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل(مقصور 
ــردة ع  ــو در پ ــر ت ــي زن بونص ــاق ره   ّش

 
 بو عمرو تو اندر صـفت گلـي غزلـي گـوي      

( 365فرخي، ديوان ص (  

بوعمرو يا ابوعمرو، مغنّي و خوانندة دربار محمود غزنوي است كه فرّخـي در ايـن   
  .بيت از او نيز ياد كرده است

به » خوانندگي«نيز در معناي » قول«است و » قول«در اين بيت » گفتن«مراد از 
  . كار رفته است

بندي كه در مدح امير ابو يعقوب يوسف بـن ناصـرالدين در بحـر     رخي در ترجيعف
سـروده از بونصـر پلنـگ چنـين     ) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفـاعيلن (هزج مثمن سالم 
  :تصوير داده است

  به گوش من همي از باغ بانگ ناي و چنگ آمد
  به خاصه كز هوا شـبگير آواز كلنـگ آمـد   

 

ني بر سرش سنگ آمد آوازكس ار مي خورد بي    
 زكاخ ميـر بانـگ رود بونصـر پلنـگ آمـد     
( 406فرخي، ديوان ص (  

در لغـت نامـة   . ابوبكر ربابي نام يكي از موسيقيدانان دربار محمـود غزنـوي اسـت   
انـد   دهخدا از سه موسيقيدان بدين نام ياد شده است كه هـر سـه را ابـوبكر ربـابي گفتـه     

و نيز يكـي از مشـايخ صـوفيه كـه صـاحب      ) ر ربابي، ذيل بوبكر و ابوبكلغت نامهدهخدا، (
. جذبه و حال بوده اسـت و هفـت سـال سـكوت داشـته بـدين نـام خوانـده شـده اسـت          

  : فرمايد مي مثنوي شريفالدين بلخي در  جالل
  شــاه از آن  اســرار واقــف آمــده

 

ــن زده    ــابي ت ــوبكر رب ــو ب   همچ
 

ول از دفتـر دوم،  ، جـزو ا شـرح مثنـوي  ، شـهيدي  استاد عالمه دكتر سيد جعفـر (
منظـوم  ) فاعالتن فاعالتن فـاعلن (و بيت در بحر رمل مسدس محذوف ) 309، ص1375

  .گشته است
فرخي را آوازي خوش بوده است و صوتي دلكش و خود در موسيقي استادي بوده 

داشـته اسـت و   توانـا  چه در بكار داشتن اصطالحات موسيقايي دستي . است چيره دست
، )مفعول فاعالت مفاعيـل فـاع  (ضارع مثمن اخرب مكفوف مسلوخ اين بيت وي در بحر م

  )151، صالمعجمشمس قيس، (   .شاهد معني است كه گفته آمد
  بـــوبكر عنـــدليب نـــوا را بخـــوان

 

 گو قوم خـويش را چـو بيـابي بيـار      
( 98فرخي، ديوان ص (  
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ر آيد كه بوبكر مرد هزّال و شوخ طبعي بوده است كه به ظاه از برخي روايات برمي

شايد همـان بـوبكر،   : اند استاد ملّاح نوشته. زيسته است در زمان سلطان محمد غزنوي مي
منـوچهري دامغـاني و   مّلـاح،   اسـتاد حسـينعلي  (رئيس مغنّيان دربار محمود بوده باشـد  

بنابراين ابوبكر ربابي خنياگري بوده است در دربار محمود و پسـرش  ). 104موسيقي، ص
و مجلسي گرم و بياني آميختـه بـه هـزل و طنـز داشـته       محمد غزنوي كه طبعي لطيف

آيد كـه وي را   نواخته و از توصيف فرّخي نيز برمي از كنيت او پيداست كه رباب مي. است
  . آويز و گرم و گيرا صوتي بوده است دل

) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلـن (اديب صابر در بحر مجتث مثمن مخبون محذوف 
  : دراشارت بدو گويد

  

ـ    عر نيـك بيـابي نگـه نشـايد كـرد     چو ش
 

هــاي ربــابي و طنزهــاي حجــيبــه هــزل    
( 266اديب صابر، ديوان ص (  

آيـد كـه بـوبكر     از شعر بسياري از شاعران از جمله منوچهري و اديب صابر برمـي 
خـوان و   شـود كـه وي آواز   گو و هزّال بوده است و از شعر فرّخي استنباط مـي  مردي بزله

سـنايي  . است و همة اينها را هيچ تناقضـي بـا هـم نتوانـد بـود     موسيقيدان دربار غزنوي 
از ايـن نـام معـاني    ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فـاعلن (غزنوي در بحر رمل مثمن محذوف 

  : گوناگون انگيخته چنانكه در بيتي گويد
  

  اين چه بود اي جان كه ناگه آتش اندر من زدي
 

ــردي و چــو بــوبكر ربــابي تــن زدي   دل بِب 
( 627نايي، ديوان ص س(  

كند و حيثيـت شـاعري او را    دار مي اگرچه مداحي اعتبار و اهميت شاعر را خدشه
ريزد ولي همين قصايد مدحيه نه تنها زبان فارسي را پاسداري كـرده اسـت بلكـه     فرو مي

  . موجب گسترش و دوام و بقاي آن نيز گرديده است
ـ     انـد و مردمـي    ان فارسـي بـوده  نكته آن كه گاهي ممـدوحانِ شـاعران، ملجـأ زب

چنانكه خواجه احمدبن حسن ميمندي را كه خانـة وي اديبـان و شـاعران    . شناس سخن
اي ستوده در بحـر مجتـثّ مـثمن مخبـون      بوده است، در قصيده» االسالم كعبة«عصر را 

با نوازشي شـاعرانه در تشـويق و تقـدير وي    ) الن مفاعلن فعالتن مفاعلن فع(اصلم مسبغ 
  :شوده گويدزبان گ

ــو ســور  ــديح او شــعرا را چ   االخــالص ةم
 

االســالم كعبــةســراي او ادبــا را چــو       

( 241فرخي، ديوان ص (  
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. انـد سـخن شـناس    كه گاهي پادشاهان، امراء و وزراي آنان مردمي بوده نتيجه آن

چه فرّخي خود امير محمد را به فضل و هنر و علم و ادب ستوده و از قوة انتقاد او سـخن  
ان آورده است و اين مضمون را در بحـر مضـارع مـثمن اخـرب مكفـوف محـذوف       در مي

  : ظوم داشته گويدنچنين در پردة تصوير م) مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن(
  هنگـــام مـــدح او دل مـــدحتگران او  
  نقدي كند درسـت و درو هـيچ عيـب نـي    

 

ــاعري     ــد زشـ ــد او بهراسـ ــيم نقـ  از بـ
ــري   ــعر بحت ــد ش ــا نكن ــد را وف ــان نق  ك
( 381ديوان ص  فرخي،(  

اصـلم  [مـثمن مخبـون محـذوف مقصـور      اي ديگر در بحر مجتثّ باز در قصيدهو 
امير محمد را مورد ستايش قرار داده و سخن شناسـي   )]فع الن[مفاعلن فعالن ] (مسبغ

  : او را يادآور شده است
ــيســتوده ــه گرام ــر از ســتايش اواي ك   ت

  ســخن شناســي كــز بــيم نقــد كــردن او
 

خــاطر ملــوك ســتايســخن بهــم نكنــد     
درايشود زبـان سـخنگوي، گنـگ و يافـه      

( 291فرخي، ديوان ص (  

نكته آنكه پاية نقد و انتقاد در شعر فارسي از همان آغاز ادب فارسـي نهـاده شـده    
اند و  است و شاعران ايراني چه فرّخي و چه ديگر سخنوران در استحكام بناي آن كوشيده

  : مجنون سخني چون در مكنون رانده گويددر اين شگفت كاري نظامي در ليلي و 
  داني كه مـن آن سـخن شناسـم   

 
ــم     ــن شناس ــو از كه ــات ن  كابي

( 25نظامي، ليلي و مجنون، ص (  

اي كه در  اين نكته را در قصيده. بازي با اوزان موضوع ديگري است در شعر فرّخي
فاعالتن ( مدح امير ابويعقوب يوسف سپه ساالر در بحر رمل مثمن مخبون مقصور عروض

  :توان ديد بدين مطلع سروده مي) فعالتن فعالتن فعالن
  دي چو ديوانه برآشفت و به زه كـرد كمـان  

 
 پيش او بـاز شـدن جـز بـه مـدارا نتـوان        

( 291فرخي، ديوان ص (  

چنانكه در وزن مصراع دوم بيت زير عاجز كـردن و يـا گمـراه كـردن معانـدان را      
  : تصرّفي در آهنگ شعر كرده گويد

  و بــازوي شــاهانه و بــا فــرّ ملــوك بــربــا 
 

 هم نكوران و ركاب و هم نكو دست و عنـان   
( 291فرخي، ديوان ص (  

كنـد كـه    دوم زائد است، چون شـعر را از وزن خـارج مـي   » هم«در ) م(كه حرف 
داند وگرنه اين موضوع براي شاعر موسيقيداني  نگارنده آن را خود نوعي بازي با اوزان مي

كلمه و يا حرفي ديگـر بيـاورد و شـعر را از    » هم«نمود كه بجاي  ميچون فرخي دشوار ن
جاي ديوان فرّخي توان يافت بلكه در  نظاير اين موارد را نه تنها در جاي. وزن خارج نكند
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هـاي   ها از جملـة معارضـه   شايد اين طرفه كاري. توان جست دواوين ساير شاعران نيز مي

ورد از آن اكتفا شده اسـت و از سـوي ديگـر بايـد     باشد كه تنها به ذكر يك م شاعرانه مي
هـاي خـود را    ها در شعر جوان آن روزگار كه تازه نخستين گام كاري  گفت كه اين شگفت

توان گفت كـه چـه بسـيار كـه      افزون بر آن مي. رسد نظر مي داشت بسيار طبيعي به برمي
بـدين جهـت   . شعر استاداني چون فرّخـي دسـتخوش تصـرّف نُسـاخ قـرار گرفتـه باشـد       

شود و در آن تجاوز  توان همة مواردي را كه شاعر از آهنگ اصلي شعر خود خارج مي نمي
  . آيد به حساب عدم توجه شاعر در شمار آورد از آهنگ و موسيقي كالم به نظر مي

غرض آن است . فرّخي نرم كردن دل امراء را از بحور نامطبوع استفاده كرده است
اي مبتكرانه نرمي و لطافت بخشيده است هـر   خشونت به گونه كه گفته آيد خشونت را با

چند كه دل سنگين ممدوح به نرمي نگرايد و اين ابتكاري است كه در حوزة شعر فارسي 
قصيده در مدح خواجه ابوبكر حصـيري در بحـر قريـب مسـدس اخـرب      . كمتر توان ديد

كور افتاد از جملـة  كه پيشتر مذ) مفعول مفاعيل فاعالتن(مكفوف صحيح ضرب و عروض 
  . آنهاست

  مـن پـار دلـي داشـتم بســامان    
 

 امسال دگرگون شد و دگرسـان   
 

( 167، ص المعجم ،و شمس قيس 322، ص ديوانفرخي، (  

يكي از عوامل مهم سبك شعر فرّخي نحوة بـه كـار بـردن واژگـان اسـت؛ اعـم از       
  . يل گرديده استمرّكب و بسيط، قيود، صفات و حروفي كه با توجه به وزن بر شاعر تحم

 كنـد تنهـا از   اهميت كلماتي كه شاعر بوسيله آنها مفاهيم ذهني خود را بيان مـي 
انداز وزن و آهنگـي اسـت كـه از اجتمـاع الفـاظ       نظر داللت بر معني نيست بلكه از چشم

افتد كه آن خود نيز جـاي سـخن    آيد و در انتقال مضمون و معني شعر مؤثر مي پديد مي
ا كه كلمات جزء اصلي شعر است؛ و شاعر براي آن كـه مفـاهيم ذهنـي و    زير. بسيار دارد

احوال قلبي خود را به ديگري انتقال دهد و در شنونده و خواننـده حـالتي پديـد آورد، از    
هـاي   همة نيروهايي كه در اختيار دارد بويژه وزن و آهنگ و قافيه و رديف و انواع آرايـش 

زيـرا از ايـن راه در   . گيـرد  ه و ايهام مـدد مـي  لفظي و معنوي چون جناس، سجع، استعار
بدين سبب شـاعر هـم از   . ذهن شنونده هيجاني پديد تواند آورد كه نقش وي ظاهر است
كند و صورت ظـاهر الفـاظ،    قدرت معنوي كلمات و هم از صورت ملفوظ آنها استفاده مي

زي و خـروج  كيفيت تلفّظ، تركيب و تأليف آنها و به كـار بـردن كلمـات در معـاني مجـا     
بسا كـه بـا    چه. برَد كلمات از معنايي كه در كتب لغت براي آنها وضع شده است سود مي

آورد  گويد و خواننده را به وجد مي تركيب بعضي از الفاظ به آهنگي طرب انگيز سخن مي
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گيرند و آهنگي نـو در   انگيز به خود مي و گاه به نحوي ديگر كلمات او لحني محزون و غم

  . گردد ز موسيقي كالم طراز جامة نظم ميميزاني ا
شناسـي واژگـان پيونـدي دارد ژرف و     الفاظ با ذوق شاعر و اطالعـات او در معنـي  

. كيفيت تركيب آنها و معني آفريني با كلمات موضوعي است در خور بحث و نظر در شعر
هـر وزنـي   . زيرا بسياري از مفردات و تركيبات در همة اوزان و بحور به كـار نتوانـد رفـت   

آورد كه دامنة  تابد و اوزاني در شعر فارسي به وجود مي كلمات و تركيبات خاصي را برمي
لغات و تركيبات به كار رفته در آنها بيشتر از اوزان ديگر است مثالً بحر رمل كـه كلمـات   

پذيرد، در حالي كه آن لغـات و تركيبـات    تري از لغت فارسي و عربي را در خود مي فراوان
ر سريع و يا بحر خفيف كاربردي نتواند داشت و اگر هم داشته باشـد بـا اسـتخدام    در بح

  . حروف، قيود، صفات و ديگر مالحظات معني آرايي تواند كرد
  : بسامد بحور در ديوان فرخي را بدين شرح بازتوان شمرد

 خفيف ) 5      مضارع ) 4    هزج ) 3    مجتثّ  ) 2  بحر رمل )1
  قريب ) 9    رجز  )8      منسرح) 7    متقارب) 6

شناسانة  سخن آنكه همة اوزان و بحور به كار رفته در ديوان فرّخي از امتياز سبك
خاصي برخوردار است و مبين چيرگي او است در موسـيقي و كيفيـت تلفيـق كلمـات و     

  :ترين معاني انگيز شناسي در حوزة واژگان و انتخاب زيباترين كلمات براي خيال معني
  برفتم ز سيسـتان با كاروان حلّه 

 

 با حلّة تنيده ز دل بافته ز جان  

از ديرباز در ميان شاعران زبان فارسي و عربي اين شـيوه رايـج بـود كـه قطعـاتي      
اند و يا نكـوهش كـه آن نـوع    كردهسروده و در آن اهل يك شهر يا بلد را ستايش ميمي

ن گونه قطعات در كتـب  هاي  جالب نظري از اينمونه. اندنام داده »شهر آشوب«شعر را 

 يتيمـة ادب و بالغت ثبت است و بسياري از آنها را كه به زبان عربـي اسـت در دو كتـاب    

حتي برخي اوقات شاعران فارسي زبان براي . توان يافتاو مي تتمة اليتيمةثعالبي و  الدهر

شـده  عرض هنر و نمودن قدرت طبع خويش بعضي از اين قطعات را كه به عربي سروده 
در ترجمة احوال فرخي  لباب االلبابمحمد عوفي در . اندبه شعر فارسي ترجمه كردهبود 

عزيمت تماشاي سمرقند كرد چون به نزديـك آن خطـه رسـيد    ... «: نويسد سيستاني مي
اي قطاع الطريق بر او زدند و تمامت مال و متاع او ببردنـد و او تنـگ دسـت و بـي     طايفه

اختالل به حال او راه يافته بود خود را در آنجـا ظـاهر   سرمايه به سمرقند در آمد و چون 
در بحر مجتـثّ  [روزي چند مقام كرد و بازگشت و اين قطعه كه از نوادر كالم است . نكرد
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كـه  » .بـه يادگـار آنجـا بگذاشـت     ])مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت(مثمن مخبون مقصور 

  : يدآ و ديوان وي در قلم مي  لباب االلباباينك ابياتي از 
  همه  نعـيم سـمرقند سـر بـه سـر ديـدم      
  چو بود كيسـه و جيـب مـن از درم خـالي    
  بسي ز اهـل هنـر بارهـا بـه هـر شـهري      
ــيش  ــت ب ــزار جّن ــدم، ه ــوثر دي ــزار ك   ه
  چو ديده نعمت بينـد، بـه كـف درم نبـود    

 

 نظاره كـردم در بـاغ و راغ و وادي و دشـت     
 دلم زصـحن امـل فـرش خرمـي بنوشـت     

جنّت هشت كوثر يك است و: شنيده بودم  
 ولي چه سود كه لب تشنه باز خواهم گشت
ــت   ــن تش ــان زري ــود در مي ــربريده ب  س

)433و ديوان  283، 1االلباب، جعوفي، لباب(  

  

  :نتيجه

حاصل كالم آن كه فرّخي در ابـداع معـاني بكـر و دلپـذير و تلفيـق موسـيقي بـا        
نـد داد و شـعر   واژگان، كيمياگري است ساحر كه اين مهم، سبك شاعري او را شـكل توا 

 . وي را از امتياز خاصي برخوردار تواند كرد
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