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چكیده
تحقیق ،بررسی و تحلیل بحور و اوزان عروضی منظومه های شعری ،راهی برای شناخت بیشتر موسیقی شعر
ايران و میزان تسلط شاعر و ظرفیت های موسیقیايی شعر فارسی است .نگارندگان در اين پژوهش می کوشند تا
به بررسی ديوان اشعار صباحی بیدگلی يكی از نخستین مجددان سبك قدما و از پیشگامان نهضت بازگشت ادبی
بپردازند تا عالوه بر تبیین و بررسی اقسام رديف ،قافیه و حروف روّی ،بسامد آماری بحور و اوزان عروضی،
عیوب رايج قافیه ،به بررسی چرايی در استفاده صباحی بیدگلی از اين اوزان هم توجه نشان دهند .با اندکی تأمّل
در ديوان اشعار صباحی بیدگلی می توان پی برد که وی علی رغم اينكه در انتخاب اوزان عروضی تنوع چندانی
نداشته است؛ اما تقريباً به بیشتر اوزان و بحور رايج شعری در ديوانش اشاره داشته و از نظر انتخاب اوزان
عروضی بسیار خوش سلیقه بوده و تقريباً زيباترين اوزان عروضی را برای اشعارش برگزيده و توانسته است با
کاربرد ماهرانه اجزای عروضی در ديوان خود به غنای موسیقی کالم و مفاهیم و مضامین شعری خود بیفزايد و
حتی از ظرفیت باالی موسیقیايی حروف هم برای انتقال معنا استفاده کند.
کلیدواژهها :صباحیبیدگلی ،بحور ،اوزان ،رديف ،قافیه.

 .1مقدمه
حاجی سلیمان صباحی بیدگلی از شاعران اواخر قرن دوازدهم هجری و اوايل قرن سیزدهم هجری و از پیشگامان
نهضت بازگشت ادبی و از موافقان تتبع سبك کالم استادان قديم است که در قرية آران و بیدگل ( شهرستان امروزی )
واقع در  12کیلومتری شمال کاشان متولّد و در همین محل وفات کرده است .تاريخ والدت و وفاتش نامعلوم است و
نمی توان آن ها را از اشعارش فهمید؛ اما در بررسی شعر دورۀ صفوی و قاجار به نام او درکنار نام بزرگانی چون مسیح
کاشانی ،مال شريف کاشانی ،فیض کاشانی ،حاتم کاشی ،شیبانی ،فتحعلی خان صبای کاشانی و غیره اشاره شده
است(رجبی .339-313 :1390 ،نیز ر.ک :شاطری663-15 /1 :1391 ،؛ سلمانی آرانی.)209-187 :1375 ،
در کتاب از صبا تا نیما صباحی بیدگلی در کنار آقا محمد خیاط ،عاشق اصفهانی ،صهبای قمی ،لطفعلی بیگ آذر
بیگدلی و هاتف اصفهانی از نخستین مجددان سبك قدما شناخته شده و بیشتر مشاهیر شعرای عهد فتحعلی شاه را نیز
از دست پروردگان وشاگردان اين چند نفر دانسته است ( آرين پور 13/1: 1382،و نیز ر.ک :حقیقت.)340 :1386،
چنان که در سرگذشت فتح علی خان کاشانی متخلّص به صبا نیز آمده است که از شاگردان صباحی بیدگلی از
اعضای انجمن مشتاق بوده است (همان20/1 :؛ نیز ر.ک :مسجدی.)129 :1386،
ديوان صباحی بیدگلی ،نخستین بار در سال  1338ه.خ به تصحیح و مقابله پرتو بیضايی و عباس کیمنش« مشفق
کاشانی »صورت طبع يافته است .اين ديوان شامل شصت وشش غزل ،بیست و شش قصیده ،سه ترکیب بند ،بیست
و نه قطعه و ده تك بیتی ،صد و يك¬ مادّه تاريخ ،شش مثنوی و پنجاه و سه رباعی است.
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1-1پیشینۀ تحقیق
تاکنون دربارۀ زندگی ،شعر و ويژگی های شعری صباحی بیدگلی ،پژوهش هايی انجام شده است؛ چنانكه جوادی
نوش آبادی و شجری در « جلوه های ادبی و هنری در شعر صباحی بیدگلی»( )1392به تبیین و تحلیل پاره ای از
زيبايی های ادبی و هنری اشعار او پرداخته و صباحی بیدگلی را در زمینة آرايه های ادبی ،بیش از آنكه تابع آرايه های
ادبی در سبك عراقی يا هندی بدانند ،پیرو سبك خراسانی دانسته اند؛احمدی و دارابی در مقالة « مضامین مرثیة صباحی
بیدگلی و شريف رضی :مطالعة مورد پژوهانة مرثیة امام حسین (ع)»( )1393به بررسی مضامین مرثیة اين دو شاعر
پرداخته که هر دو از مضامین يكسانی بهره برده و به جای تبیین داليل قیام و شجاعت آن حضرت ،به انعكاس مظلومیت
ايشان پرداخته اند؛ موحدی محب نیز در مقالة « صباحی بیدگلی پیشاهنگ نام آور دورۀ بازگشت ادبی»( ،)1388بیشتر
به معرفی صباحی بیدگلی پرداخته و اينكه وی در پرتو مصاحبت با حاجی لطفعلی بیك آذر بیدگلی ،به نقطة اوج
تكامل ادبی دست يافته است و می توان او را در شمار يكی از نام آورترين پیشاهنگان دورۀ بازگشت ادبی در تاريخ
ادب فارسی در پايان سدۀ دوازدهم دانست؛ همچنین دربارۀ اوزان ،بحور ،ساختار قوافی و رديف در ديوان وی هم
پژوهش هايی انجام گرفته؛ به گونه ای که حصارکی و خطیب نیا در مقالة « بررسی بسامد ،اوزان ،بحور و ساختار
قوافی و رديف در ديوان صباحی بیدگلی» ()1397و اسداللهی و سالمت آذر در مقالة«بررسی موسیقی بیرونی و کناری
اشعار صباحی بیدگلی»( )1398با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی بسامد بحور عروضی و ساختار قافیه و رديف و
انواع روی در شعر صباحی بیدگلی پرداخته اند؛ اما در هیچ يك از اين پژوهش ها به بررسی دقیق و کامل شعر صباحی
بیدگلی در زمینة استفاده از موسیقی بیرونی و کناری و عیوب قافیه توجه نشده است ،نگارندگان با توجه به اينكه بحور
و اوزان در ديوان صباحی بیدگلی قبال بررسی شده؛ بر آن شدند تا عالوه بر دقت نظر مجدد در آن ،قافیه و رديف را
را نیز در شعر صباحی بیدگلی بررسی کنند؛ همچنین در اين پژوهش به بررسی اوزان مقطعات ،ترکیب بندها ،ماده
تواريخ و مثنوی های کوتاه هم پرداخته شده است؛در حالی که در پژوهش های اخیر فقط به بررسی آماری غزلیات و
قصايد صباحی بیدگلی اشاره شده است.
 1-2اهمیت پژوهش
چنانكه پیشتر ذکر شد تحقیق و پژوهش در زمینة بررسی و تحلیل بحور و اوزان عروضی منظومه های شعری و بررسی
قافیه و رديف اين گونه اشعار ،راهی برای شناخت بیشتر موسیقی شعر ،میزان تسلط شاعر در استفاده از اين ابزار و
نیز شناخت و معرفی بیشترظرفیت های موسیقیايی شعر فارسی است.
 1-3اهمیت وزن در شعر
قديم ترين تعريف وزن از آريستو کسنوس تارنتومی( ) Aristoxenos de tarentumفیلسوف و شاگرد ارسطو
است که در قرن چهارم پیش از میالد در کتاب « اصول نغمه» وزن را نظم معینی در ازمنه دانسته است(خانلری:1367 ،
 .)23پیشینة پژوهشهای وزن شناسی در شعر فارسی مربوط به سده های آغازين اسالمی است که از قرن چهارم هجری
با ابوالعالء شوشتری آغاز و با تبحر و چیره دستی شاعران پارسی گوی بر شعر عرب ،سبب شد تا ايشان بر پانزده بحر
نخستین عروض عرب ،وضع شده توسط خلیل ابن احمد ،بحرهای قريب و جديد و مشاکل را بیفزايند( البرز:1381 ،
.)55-56خواجه نصیر الدين طوسی معتقد است که شعر به سه عامل مهم لحن و نغمه ،وزن و نفس کالم مخیل محاکات
می کند(طوسی .)591-592 :1367 ،در حقیقت ،وزن را مهم ترين عامل و موثرترين نیروها پس از عاطفه ،رکن معنوی
شعر دانسته اند؛ زيرا تخییل و تهییج عواطف بدون وزن کمتر اتفاق می افتد.ايجاد لذت موسیقی ،منظم کردن ضربه
ها و جنبش ها و تاکید بخشیدن به کلمات خاص هر شعر را از تأثیرات وزن میداند .وی ،وزن يك شعر از نظرگاه
شاعر را اختیاری نمی داند و معتقد است شاعر وزن را به طور طبیعی از نفس موضوع الهام می گیرد(شفیعی کدکنی،
1389:47؛ نیز ر.ک :حمیدی36 :1363 ،؛ البرز.)174 :1381،
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عروضیان از دير باز به رابطة روانی اوزان مختلف شعری با درونماية سخن توجه داشته و اين توجه بیشتر به دو جهت
معطوف است :يكی لذت بخش بودن وزن به تناسب نوع زبان و ديگری هماهنگی آن با روح عاطفی پیام شاعر .اين
توجه تا حدی است که حتی اجزای وزن از قبیل ارکان عروضی و کیفیت تكرار يا تناوب آن ها را شامل می شود؛ پس
از ارسطو نیز حكیمان و شارحان آثارش به اتفاق تأکید می کنند که وزن يكی از عوامل سه گانة محاکات احوال در
شعر و يكی از داليل ايجادی شعر است؛ چنانكه بوعلی سینا هم در فن شعر خود سه عامل لحن و آهنگ ،گفتار و
وزن را باعث نمايش شورانگیزی بیشتر و مخیل کردن آن دانسته است (چاوشی206 :1381 ،و .)194
 .2شیوههای کاربرد ردیف و قافیه
در اينجا سعی شده تا به بررسی انواع رديف و قافیه و شیوههای کاربرد آنها در شعر صباحی بیدگلی اشاره شود:
 2-1بررسی ردیف در شعر صباحی بیدگلی
رديف از ويژگی های شعر فارسی است که به توسعه خیال و ترکیبات تصويری شعر فارسی کمك کرده و در طول
تاريخ شعر ،تحوالت گوناگونی پیدا کرده است؛ چنان که در نیمه اول و دوم قرن چهار ،رديف ،بسیار کوتاه و اغلب
رديف ها فعلی استتت ...در نیمة اول قرن  5نیز رديف ها به ستتان دوره های قبل بوده استتت؛ امّا اندک اندک رديف
های فعلی و اسمی تازه ای در شعر وارد می شود که با گذشت زمان دامنة آن در ديوان های شاعران قرن 6و7ه.ق ،به
ويژه سنايی گسترده تر شد(شفیعی کدکنی.)227- 228: 1358،
بررسی ها نشان داد که صباحی بیدگلی در خلق شعرهای مردف قدرت و مهارت کافی داشته و همین امر سبب شده
تا شعر او آهنگ بی شتری به خود بگیرد و بالغ بر  270شعر او دارای رديف ا ست .اق سام رديف در ديوان صباحی
عبارت است از :
 1-1-2ردیف یك کلمه ای
در ديوان صباحی سی و شش مورد غزلیات ،دو مورد قصايد ،هجده مورد مقطعات و تك بیتی ها ،سی و چهار مورد
ماده تاريخ ها ،هفتاد و هفت بیت مثنويات ،سی مورد رباعیات ،و بیست بیت از ترکیب بند ها ،رديف يك کلمه ای
دارند؛ برای مثال:
در تو نتتتتتوان به سعی و ابرام رسید
آنجا که بماند عارف اندر طلبش

بس ختاص که محروم شد وعام رسید
ديدم عامی در اولین گام رسید
(صباحی بیدگلی)330 :1365 ،

 2-1-2ردیف دو کلمه ای
درديوان صباحی بیدگلی هشت مورد غزلیات ،سه مورد مقطّعات و تك بیتی ها ،چهار مورد مادّه تاريخ ها ،چهارده
بیت مثنويات ،نه مورد رباعیات و پنج بیت ترکیب بندها از رديف دو کلمه ای بهره برده است؛ برای مثال:
نالم همتتته دم که هتتتمدمی نیستتت
گويم غم خويش با که غیر از دل خويش
مترا

غیتر از غم بی کستتی غمی نیستتت مرا
چون جز دل خويش محرمی نیست مرا
(صباحی بیدگلی)329 :1365،

 2-1-3ردیف سه کلمه ای
در ديوان صباحی بیدگلی يك مورد غزل ،يك بیت ترکیب بندها ،دو مورد مادّه تاريخ ،دو بیت مثنويات و سه مورد
رباعیات از رديف سه کلمه ای بهره برده است؛ برای مثال:
گلگون رخش از شراب می بین و مپرس
ساغر نتوان گفت ز دست کته زده است

چون چشم خودش خراب می بین و مپرس
متتترغ دل من کبتتتاب می بین و مپتتتترس
(صباحی بیدگلی)334 :1365،

 / 712دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی -دی 1399

در کل ،بسامد آماری رديف يك کلمه ای بیش از سايرين بوده و رديف ها بیشتر از نوع رديفهای کوتاه اسمی
و فعلی اند .سبك صباحی بیدگلی در به کاربستن رديف و قافیه ،بیشتر بر مبنای سادگی و روانی کالم و بازگشت به
سبك قدما بوده و کوشیده است تا بیشتر از رديف های ساده ،کوتاه و متعارف استفاده کند و کمتر به کارکردهای هنری
رديف مانند فراهنجاری در کاربرد رديف و آمیختگی رديف و قافیه ،تغییر زمان در رديف های فعلی ،تغییر معنايی در
رديف و غیره توجه داشته است (برای توضیح بیشتر ر.ک :سلطانی و رجبی.)78-75 :1397 ،
 2-2بررسی قافیه در شعر صباحی بیدگلی
قافیه در شعر صباحی نقش اساسی در تكمیل وزن و آهنگ اشعار او دارد .او بیشتر اسم ها و يا ترکیبات اسمی را
کلمات قافیه قرار داده است  .بسامد آماری حروف رویّ ديوانش به شرح ذيل است:
حرف روّی « ن »18 :مورد غزلیات 7 ،مورد رباعیات 6 ،مورد قصايد 29 ،مورد ماده تاريخ ها 6 ،موردمقطعات 1 ،مورد تك بیتی ها 80 ،بیت مثنويات ،و  53بیت ترکیب بندها.
 حرف روّی «ر» 10 :مورد غزلیات 9 ،مورد رباعیات 8 ،مورد قصايد 8 ،مورد ماده تاريخها 3 ،مورد مقطّعات، 1مورد تك بیتی ها 75 ،بیت مثنويات و  47بیت ترکیب بندها.
حرف روّی «د » 6 :مورد غزلیات 4 ،مورد رباعیات 14 ،مورد ماده تاريخ 2 ،مورد مقطعات 48 ،بیت مثنويات،و  2بیت ترکیب بندها
حرف روّی «الف» 6 :مورد غزلیات 4 ،مورد قصايد 11 ،مورد ماده تاريخها 2 ،مورد مقطعات 2 ،مورد تكبیتی ها 25 ،بیت مثنويات و  40بیت ترکیب بندها.
حرف روّی «م»  3 :مورد غزلیات 6 ،مورد رباعیات 1 ،مورد قصیده 14 ،مورد ماده تاريخها 2 ،مورد مقطعات، 1مورد تك بیتی ها 33 ،بیت مثنويّات و  24بیت ترکیب بندها.
حرف روّی «هـ » 4 :مورد غزلیات 5 ،مورد رباعیات1،مورد قصیده 5 ،مورد ماده تاريخها 3 ،مورد مقطعات1 ،بیت ترکیب بند و  28بیت مثنويات.
حرف روّی «ت »  7 :مورد غزلیات 3 ،مورد رباعیات 3 ،مورد ماده تاريخ ها 4 ،مورد مقطّعات 20 ،بیتمثنويّات و  15بیت ترکیب بندها.
حرف روّی «ز» 3 :مورد غزلیات 5 ،مورد رباعیات 1 ،مورد ماده تاريخ 1،مورد تك بیتی و  23بیت مثنويات.حرف روّی « ل»  4 :مورد غزلیّات 3 ،مورد رباعیات 1،مورد قصیده 9 ،مورد ماده تاريخها 12 ،بیت مثنويات و 1بیت ترکیب بند .
حرف روّی «ی » 3 :مورد غزلیات 4 ،مورد رباعیات 4 ،مورد ماده تاريخ ها 1 ،مورد قطعه ،و  10بیتمثنويات.
حرف روّی «ب » :مورد رباعیات 2 ،مورد ماده تاريخ 1 ،مورد قطعه 13 ،بیت مثنويات ،و  12بیت ترکیببندها.
حرف روّی «ش »1 :مورد غزل 3 ،مورد رباعیات 1 ،مورد ماده تاريخ ،و  15بیت مثنويات.حرف روّی «و» 1 :مورد غزل و  8بیت مثنويات.حرف روّی «ك» 1 :مورد غزل 1 ،مورد رباعی 2 ،مورد تك بیتی و  5بیت مثنويات.حرف روّی «س» 1 :مورد قصیده 1 ،مورد ماده تاريخ و  4بیت مثنويات.حرف روّی «گ» 2 :مورد قصايد و  3بیت مثنويات.حرف روّی «ق» 1 :مورد قصیده 1 ،مورد ماده تاريخ 2 ،مورد مقطعات و  1بیت مثنويات.-حرف روّی «ف » 1 :مورد رباعی 1 ،مورد قطعه و  2بیت مثنويات.
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حرف روّی «غ » 1 :مورد تك بیتی ها 2 ،بیت مثنويات و  1بیت ترکیب بند.حرف روّی «خ» 1 :مورد رباعی و  2بیت مثنويات.حرف روّی «ج» 1 :مورد مقطعات و  1بیت مثنويات.حرف روّی «ح» 1 :بیت مثنويات.بررسی ها نشان داد که وی از حرف روّی «ن » بیشترين و ازحرف روی «ح» کمترين بهره را برده است؛ با توجه
به تنوع استفادۀ شاعر از حروف می توان استنباط کرد که از همة ظرفیت های حروفی بهره برده است؛ زيرا آواها القاگر
احساسات و عواطف اند و عمنلكرد موسیقیايی آن ها خالق اثر را ياری کرده تا معنای ذهنی اش را بهتر به مخاطب
القا کند؛چنانكه به اعتقاد السعران ،آواها بر مبنای مخرج حروف به دو دستة ( واکدار و بی واک) و ( سنگین و سبك)
تقسیم شده که واکدار مجهور ا ز نوع آواهای زبانی هستند که در تلفظ تارهای صوتی مرتعش شده و در واکه های ءآع
غ ق ج ی ض ل ن ر ز ط ظ د ذ ب م و ديده می شود .مجهور به خاطر شدت و آهنگ سختی که دارد معنا را
آشكارتر جلوه داده و در گوش مخاطب تأثیر بسزايی دارد( طالبیان و صیادی نژاد و اقبالی194 :1398 ،؛ نیز ر.ک :شجری و
عربشاهی کاشی .)217-216 :1398 ،بسامد باالی روی « ن» و « ر» که در شمار واکدارهای مجهورند؛ سبب شده تا به دلیل
شدت و سختی آهنگ ،بر روی مخاطب تأثیر بیشتری بگذارد .آوای نون با موسیقی سرشار خود ،پاسخ گوی احساسات
حزن و اندوه و حالت های شوق و حنین شاعر هست و در گوش نرمی و روانی ايجاد می کند و با آوای هیجانی خود
که از دردهای ژرف درونی خبر داده و داللت بر باطن ،عواطف و انفعاالت سرکوب شده دارد(فاروق شوشه:1982 ،
73؛حسن عباس160 :1998 ،؛ سلطان القصیر.)118 :2006 ،

ويژگی تكرار در آوای راء هم از روی ناخودآگاه و عدم هدف و غرض يا برای تزيین کالم نیست؛ بلكه تكرار
آن دارای داللت هايی است که معنای کالم را غنا بخشیده و با ايجاد موسیقی زيبا و گوش نواز ،دريچه ذهن را گشوده
تا منظور شاعر را با سالست و وروانی به مخاطب منتقل کند .حرف را صفت تكرير و چابكی( سرعت زياد و مداوم)
دارد( مصطفی عجولی205 :2014 ،؛ عباس .)82 :1998 ،بعد از « ن» و « ر» ،بسامد « دال» و « الف» بیش از ساير حروف است.
به احتمال زياد ظرفیت باالی اين حروف برای بیان مضامین بلند و متین ،قرار گرفتن آن ها در گروه واکدارهای مجهور
و نیز د اشتن شدت و سختی آهنگ سبب شده تا کاربرد اين حروف در ديوان صباحی بیدگلی بیش از ساير حروف
باشد؛ زيرا استمرار آوای مهموز که از قوی ترين و ژرف ترين آواهای انفجاری است و مخرج آن از تارهای صوتی
است و از نزديك ترين آواها برای اظهار میزان انفعاالت و هیجانات روحی است .همزه از آواهای مهجور است که
به شدت توصیف شده است (عبدالرحمن17 :2006 ،؛ نیز ر.ک :طالبی قره قشاليی90 :1395 ،؛ سعدی .)82 :2009 ،البته ادای
حروف مدی چون زمان بیشتری طول می کشد در ايجاد موسیقی موثرتراند(بشر کمال)2000،150،واکه « آ » جزو واکه
های بم و درخشان است و با توصیف انديشه ها و احساساتی در تناسب اند که در زمان تجلی آن ها صدا اوج می
گیرد؛ برای مثال ،خشم و خشونت  ،آشفتگی و خروش همچنین در توصیف مناظر پرشكوه و شگفت انگیز و نیز
توصیف شوکت شخصیت های توانمند و بلند مرتبه به کار می روند .آوای الف از خالل موسیقی ممتد و کشیدۀ خود،
برای بیان احساسات ،درد و اندوه و مصیبت تواناتر بوده تكرار هجای بلند و مصوت بلند«آ» در بیشتر کلمات بیت
فضای سنگین و اندوهگین و لحن ناله آسای بیت را بهتر مجسم می کند (قويمی36 -33 ،1383،؛ نیز ر.ک:طالبی قره قشاليی،
87 :1395؛ صابری.)81 :1394 ،
صباحی بیدگلی هم در سوگ عزيزان و رثای شخ صیت های واالمرتبة دينی از ظرفیت های واکة « آ» و « ن»
برای ن شان دادن حزن و اندوه و تأثر قلبی خود ا ستفاده کرده ا ست؛ برای مثال در رثای امام ح سین علیه ال سالم با
استفاده از روی « ن» ،فضای سنگین و پرحزن اين مصیبت را با شدت آهنگ اين حرف به مخاطبانش القاکند:
افتتكتتنتتد چتترخ متتغتتفتتر زريتتن وار شتتتتفتتق
اجتتزای روزگتتار رز بتتس ديتتد انتتقتتالب

در خون کشتتتتیتتده دا من خ فتتتان ن ی ل گون
گرديتتد چرخ بی حرکتتت ختتاک بیستتت كون
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...گفتم محرم استتتتت و نمود از شتتتفق هالل

چون نتتا خ نی کتته غ مزده آاليتتدش بتته خون
(صباحی بیدگلی)160 :1365 ،

تكرارآوای دال ،طنین موسیقی داخلی به متن بخشیده که ارزش موسیقی آن را قوت و استحكام بخشیده که از
وزن و نظم ک الم فراتر است .دال در معنای عزم و قوت و دور انديشی به کار رفته و چون واج انسدادی « د» القاگر
درد و خشم است هیجان های تند و تكاننده نیز با همخوان های انسدادی مانند دال القا می گردند (فتوح احمد:1978،
365؛ السیوفی ،بی تا331:؛ قويمی46 :1383،؛ غفوری فر.)66 :1394 ،

صباحی بیدگلی برای بیان احساسات و عواطف خود و نیز انگیزش مخاطبان با شیوهای کامالً هدفمندانه از ظرفیت
حروف برای القای معنا و مفهوم استفاده کرده است و اين مسأله بیانگر خالقیت و به کارگیری سبك خاص صباحی
در شعر است.
برای مثال ،صباحی بیدگلی در سوگ عزيزان از دست رفتة خود در فاجعة زلزله با تكرار روی « دال» درد و خشم
خود را از اين واقعه نشان داده و اين هیجان تند و تكاننده را با اين همخوان انسدادی القا کرده است:
گر فلتتك و يران ز من يتتك ختتانتته از بیتتداد کرد

از عتتزيتتزانتتم متتزاری چتتنتتد را آبتتاد کتترد

جستتتتت برقی تنتتد و آتش بر گتتل ستتتیراب زد

خواستتتت بادی ستتترد و قصتتتد ستتتوستتتن آزاد کرد

زد ستتتمومی نتتاگهتتان و خرمن نستتترين بستتتوختتت

شتتتتد خزا نی ب ی گمتتان و غتتارت شتتتمشتتتتاد کرد

چتتاک بتتر دل کتتودکتتی از متتاتتتم متتادر فتتكتتنتتد

ختتاک بتتر ستتتتتر متتادری از متتاتتتم اوالد کتترد
(صباحی بیدگلی)176 :1365 ،

با توجه به ابیات باال ،صباحی بیدگلی ،با استفاده از رديف« کرد» ،روی « دال» و واج آرايی حرف « دال» ،داغ و
درد خود را در سوگ عزيزانش بیان کرده است؛ همچنین استفاده از واژۀ « بیداد » بازتاب خشم شاعر از اين فاجعه
است.
 .3بررسی تأثیر محیط زندگی صباحی بیدگلی در کاربرد اوزان و بحور عروضی
شهر اصفهان به دلیل شرايط اقلیمی و جغرافیايی خاص خود و قرار گرفتن در بخش میانی کشور از موقعیت ممتازی
برخوردار بوده و در مقاطعی از تاريخ مثل عصر آل بويه و صفوی ،پايتخت ايران بوده و از دوران پیش از اسالم تا
کنون همواره منشأ تحوالت فراوانی در عرصه های گوناگون علمی ،ادبی ،فرهنگی و غیره بوده است(بابا صفری:1386 ،
 )170-171در اين میان ،موقعیت فرهنگی -اجتماعی و فضای مذهبی حاکم بر کاشان ،به عنوان دارالمومنین و يكی از
شهرهای مهم شیعی سبب شده تا بستر مناسبی برای پرورش شاعران دينی در اين شهر و شهرستان های اطراف آن به
ويژه آران و بیدگل را به وجود آورد (برای توضیح بیشتر ر.ک :جمشیدی236 :1392 ،؛ ملك المورخین کاشانی 9 :1378 ،و نیز:
عربشاهی کاشی .)25-23 :1398،آب و هوای خشك و جغرافیای خاص محل زندگی صباحی بیدگلی هم تا حدودی سبب
شده تا بر روی دو عنصر مهم زبان و انديشة صباحی بیدگلی اثر بگذارد؛ در حقیقت روحیة خشك و خشن محیط
کويری در انتخاب اوزان بلند و متوسط ثقیل ،بی تأثیر نبوده وسبب شده تا صباحی بیدگلی ،تنوع وزن نداشته باشد و
بیشتر از وزن های متین و استوار و ثقیل بهره ببرد؛ به گونه ای که از بحر ثقیل هزج بیشترين بهره را برده است ،به
عبارت ديگر شرايط محیطی و جغرافیايی محل زندگی شاعر تا حد زيادی بر ذهن و زبان شاعر اثر می گذارد(نیز ر.ک:
شفیعی کدکنی.)159 :1382 ،

 .4بررسی اوزان و بحور عروضی در شعر صباحی بیدگلی
وزن در شمار يكی از ارکان اساسی ديوان صباحی بیدگلی است؛ به گونه ای که همواره در انتخاب اوزان شعری بسیار
خوش سلیقه بوده و از رايج ترين بحور شعری استفاده کند تا از اين طريق ،بیشترين تأثیر را بر روی مخاطبان خود
داشته و زمینة لذت نفسانی آنها را فراهم کند؛ زيرا در تعريف وزن آمده است که:
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وزن در حقیقت ،هیأتی تابع نظام ترتیب حرکات ،سكنات و تناسب آن در عدد و مقدار است که نفس با ادراک
آن لذت خاصی می برد؛ از اينكه آن را در اين موضع ذوق خوانند (طوسی22 :1369 ،؛ نیز ر.ک :ناتل خانلری93 :1373 ،؛ راشد
محصّل.)17 :1389 ،

به عبارت ديگر ،ضرورت وجود وزن و آهنگ درونی واژگان و هماهنگی حروف و آهنگینی آن ها در پرواز
انديشة مخاطبان و حشر معانی نقش به سزايی دارد؛ تا حدی است که:
" حتی اگر موسیقی خصیصة ذاتی شعر نباشد الزمة طبیعت آن هست و ضرورت زبان آن نیز منظور از موسیقی،
ريتم Rhythmطنین و هرگونه آهنگی است که مانع گسترش زبانی و معنايی شعر ،نیز مزاحم پرواز انديشة رهايی
شاعر نباشد .بديهی است آهنگ درونی واژگان ،هارمونی آوايی و فونتیكی ،هماهنگی حروف و آهنگی که از ترکیب،
تلفیق و جابه جايی واژهها در يك ساخت زبانی به وجود میآيد ،خود گونهای وزن است که در کنار وزن عروضی در
تعريف تساوی ارکان قرار میگیرد با اين امتیاز که در اين نوع وزن غالباً فضا برای رستاخیز واژهها نیز به گفتة موالنا
بیدل «حشر معانی» فراهم تر و گسترده تر است "( علی پور85 :1390 ،؛ نیز ر.ک :علیرضا فوالدی18 :1382 ،؛ چاوشی:1381 ،
.)195

خانلری ،رواج و کثرت وزن ها را مربوط به حاالت روحی و اوضاع اجتماعی مردم هر عصر دانسته و اوزان را به
بلند ثقیل( مفاعیلن× 4؛مستفعلن×4؛ اوزان متوسط ثقیل( فاعالتن×3فاعلن؛ و نیز مفعول فاعالت و مفاعیل و فاعلن)؛
اوزان متوسط خفیف( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن و فعالتن×3فعلن)؛ اوزان متناوب(مفعول فاعالتن ×2؛ مفتعلن
فاعلن×2؛مفتعلن مفاعلن× 2؛مفعول مفاعیلن× )2وغیره دانسته که از حدود قرن هشتم تا قرن يازدهم ،اوزان متوسط
ثقیل به تدريج جای اوزان کوتاه و متوسط خفیف را گرفته است .خانلری اوزان خفیف را مهیج و سرورآور و متناسب
با مضامین شاد و متوسط ثقیل را دارای آهنگی متین و سنگین و غم انگیز دانسته است که همگی اين اوزان اخیر را
نتیجِة افسردگی روح و اندوه ايرانیان در استیالی تیمور و انقالب های ديگر دانسته است(کمالی به نقل از خانلری:1392،
.)59

برای شناخت سبك صباحی بیدگلی در استخدام بحور عروضی بايد اذعان کرد که وی در شمار شاعران پیشگام
نهضت بازگشت ادبی بوده و برای رهايی شعر از تصنع و تكلف عصر مغول و مضمون پردازی های فراوان و استفاده
از اوزان نادر و کم کاربرد سبك هندی بسیار کوشیده است تا در غزل پیرو غزلسرايان مشهور قرن  8-7و در قصیده
پیرو بزرگان سدۀ  6-5هجری باشد .از اين رو در شعر او کمتر با اوزان کم کاربرد ،نادر و ثقیل روبه رو هستیم؛ زيرا
او برخالف بزرگان سبك هندی مانند بیدل دهلوی ،سعی در احیای سادگی و روانی کالم دارد و کمتر نوآوری هايی
در اين زمینه ،به کار برده است( برای توضیح بیشتر ر.ک :کمالی ،کهدويی و الهام بخش .)107 :1388،کمالی معتقد است که
استفادۀ بیدل از اين اوزان را بايد با توجه به فرهنگ محیط زندگی اش بررسی و تحلیل کرد؛ زيرا زبان و موسیقی از
مهم ترين عناصر فرهنگی اند که بر وزن شعر اثر میگذارند؛ چنانكه در غزل های بیدل ويژگی های آوايی مشخصی
مانند :بلندی ،دوپاره بودن و کثرت نسبی هجای کوتاه در برابر هجای بلند است که با زبان و موسیقی هندی سازگار
است(کمالی.)57 :1392 ،
صباحی بیدگلی در ديوان اشعارش از هشت بحر عروضی استفاده کرده و بررسی آماری ارکان بحور عروضی
ديوان او از نظر تقطیع هجايی نشان داد که برخالف موسیقی هندی  ،هجای بلند در برابر هجای کوتاه کثرت نسبی
داشته و اين موضوع نشان می دهد که سبك شاعر در سرايش ديوان ،بیش از آن که تابع سبك هندی باشد به ويژگی
های سبك خراسانی و عراقی توجه داشته و تكرار هجاهای بلند بیانگر اين مسأله است که شعر او میل به اوج و بلندی
دارد و کثرت هجاهای بلند در افزايش آهنگ و موسیقای اين سروده ها بسیار موثر بوده است؛ از سويی در مرثیه ها
معموال از هجا های بلند برای بازتاب آواهای آتشین ،آفتاب ،آه و درد و حكايت وقايع تلخ و ناگوار به ويژه در مرثیة
عاشورا بیشتر استفاده شده است .در کتاب موسیقی شعر ،اوزان ،به دو دستة (خیزابی ،جويباری) و (شفاف و کدر)
تقسیم شده :اوزان خیزابی ،وزن های تند و متحرکی هستند که اغلب ،نظام ايقاعی افاعیل عروضی در آن ها ،به گونه
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ای است که در مقاطع خاصی نیاز به تكرار در ذهن شنونده ايجاد می کند و غالباً از رکن های سالم و يا سالم و
مزاحفی تشكیل شده که حالت ترجیع و دور در آن ها محسوس است درست مانند خیزاب های دريايی که در يك
فاصلة زمانی معین ،چشم و گوش انتظار تكرار شدن آنها را دارد .اوزان جويباری از ترکیب نظام ايقاعی خاصی ايجاد
می شود که با همة زاللی و زيبايی و مطبوع بودن ،شوق به تكرار در ساختمان آن ها احساس نمی شود و ساختار
عروضی افاعیل نیز در آن ها به گونه ای است که رکن های عروضی در آن عین ًا تكرار نمیشود؛ مثل وزن « مفعول
فاعالت مفاعیل فاعالت» و « فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن» .اوزان شفاف ،وزن هايی هستند که در نخستین برخورد،
نظام ايقاعی آن بر شنونده يا قرائت کننده به روشنی احساس می شود برعكس اوزان کدر(شفیعی کدکنی-395 :1389 ،
.)397

صباحی بیدگل ی در بخش قصايد از وزن های جويباری و ماليم بیشتر از وزن های خیزابی استفاده کرده و طبق دسته
بندی عروضی خانلری ،بسامد اوزان بلند ثقیل و ثقیل متوسط در ديوان او بیش از ساير بحور عروضی است و اغلب
در قالب مثمن به کار رفته اند که اين مسأله خود بیانگر استواری ،متانت و سنگینی شعر او است که از اين بحور
عروضی در سوگ عزيزان و مرثیه استفاده کرده است .استفاده از قالب مثمن با توجه به افزونی تعداد ارکان نسبت به
قالب مسدس حاکی از طول کالم و افزونی مضمون و معنا در شعر صباحی بیدگلی است .در واقع انتخاب اين اوزان
تا حد زيادی حاک ی از روحیات ،باورها و اعتقادات خاص شاعر و آرامش باطنی ،طمأنینه و لطافت روح وی با توجه
به شرايط عصرش است؛ چنانكه در نقد و بررسی سبك زبانی غزلیات نشاط اصفهانی هم بیش از  92درصد غزل های
او از نوع جويباری و ماليم است که حاکی از نرمی و لطافت روح شاعر و از سويی يادآور اشعار زيبای سعدی و
حافظ شیرازی است(رحیمی و رضايی .)31-30 :1394،بحور عروضی در ديوان صباحی به شرح ذيل است:
 4-1بحر هزج
بحر هزج ،يكی از بحور نوزده گانه مشترک در فارسی و عربی و از بحرهای متفق االرکان است «هزج» درلغت به
معنی «آواز طرب انگیز و سرود مفرّح»است .وجه تسمیه آن است که عرب آوازهای خوش و فرح بخش خود را در
اين بحر انتخاب می کرده و با توجه به اينكه اوزان اين بحر با اشعار عمدتاً عاطفی يا طربناک مناسبت دارد ،ازرايجترين
و خوش آهنگ ترين اوزان شعر فارسی است (مدرسی،حسین . )323 :1384،بحر هزج را همچون بحرهای رمل (←)و
رجز (←) عدّه ای از جمله شمس قیس ،متعلق به دايره موتلفه (↲) و عدّهای ديگر از جمله خواجه نصیر ،متعلق به
مجتلبه (↲) میدانند( .همان.)324:
صباحی بیدگلی نیز در ديوان اشعار خود بیست و هفت غزل ،هشت قصیده ،هفت قطعه ،سیو پنج مادّه تاريخ،
سه مثنوی ،چهل ونه رباعی را در انواع بحر هزج سروده است .نمونه ای از بحر هزج در ديوان صباحی بیدگلی:
که نه راه وفا داند ،نه رسم مهربانی
رسانیدم به پیری از غم ياری ،جوانی
(صباحی بیدگلی) 10: 1365 ،
را
شعری آن «هزج مثمن سالم»است .اين وزن يكی از پر
بحر
و
»
مفاعیلن
مفاعیلن
مفاعیلن
مفاعیلن
وزن غزل«
را
بسامدترين و رايج ترين اوزان شعری در ديوان صباحی بیدگلی است که ترتیب کاربرد آن بر حسب بسامد آماری به
شرح ذيل است:
 4-1-1بحر« هزج مثمن ســال » در وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن»(.ده غزل ،ستته قصتتیده ،دو قطعه،
هفتاد ماده تاريخ)
روم زآنجا کجا ؟کانجا تويی جايی که آن گم شتتتد
ز دستتتتم ن قد دل در کوی آن نامهر بان گم شتتتد
(صباحی بیدگلی)21 :1365 ،
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 4-1-2بحر «هزج مثمن اخرب مكفوف اهت » با وزن شعری « مفعول مفاعیل مفاعیل فعول»( يك ماده تاريخ و
پنج رباعی)  .اين وزن ،همان وزن اصتتلی رباعی « مفعول مفاعیل مفاعیل فعل »استتت که با اضتتافه کردن يك هجای
کوتاه به آخر آن ،وزن ديگری از شجره اخرب با نام «اهتم» پديد آمده است؛ برای مثال:
از حضتتترت سید حسن آن منبتتتتع
جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود

زيبا پستتتری از عدم آمد به وجود
(صباحی بیدگلی)235 :1365 ،

 4-1-3بحر« هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف» با وزن شعری «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن» ( .شش غزل،
سه ق صیده ،يك قطعه و چهار ماده تاريخ) .اين وزن نیز از اوزان ب سیار رايج شعری در ديوان صباحی بیدگلی ا ست؛
برای مثال:
گتتردون کتتف متته طتتلتتعتتت متتهتتر آيتتنتته بتتاقتتر

کتتز متتدحتتت او الل بتتود الستتتتتنتتةصتتتتتبتتح
(صباحی بیدگلی)230 :1365 ،

 4-1-4بحر « هزج مثمن اخرب مكفوف مجبوب » با وزن شعری «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل» (.يازده ماده تاريخ
و دوازده رباعی) .صباحی ازاين وزن در ديوانش بسیار بهره برده است؛ برای مثال:
چتتون فتتاطتتمتته آن غتتیتترت ختتوبتتان چتتگتتل

نتتتاکتتتام قتتتدم بتتترون زد از يتتتن متتتحتتتفتتتل
(صباحی بیدگلی)260 :1365 ،

 4-1-5بحر«هزج مثمن اخرب مقبوض مجبوب» با وزن شعری «مفعول مفاعلن مفاعیل فعل» 4( .ماده تاريخ13 ،
رباعی)؛ برای مثال در ديوان صباحی بیدگلی آمده است:
نتتالتتم هتتمتته دم کتته هتتمتتدمتتی نتتیستتتتت متترا

غیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر از غم بی کستتی غمی نیستتت مرا
(صباحی بیدگلی)329 :1365 ،

 4-1-6بحر«هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر» با وزن شعری « مفعول مفاعلن مفاعلین فع» ( .سه ماده تاريخ)؛ برای
مثال:
وين سستتتتتتت تهی آمتتتتتتتتتتتتدن غمتتتتتتگینت
رفتتتتتتتتتن پی گتتتتتتتتتتتتور وان ستتتتر پر کینت
(صباحی بیدگلی)329 :1365 ،

 4-1-7بحر «هزج مثمن اخرب مقبوض ازل» با وزن شعری «مفعول مفاعلن مفاعلین فاع » (.سه رباعی ) .برای
مثال:
ا ين غم بتته د لم ز هر غ می ب یش از کیستتتتت ؟

غ یر از غم عشتتتتق آن جفتتا ک یش از کیستتتتت
(صباحی بیدگلی)330 :1365 ،

 4-1-8بحر«هزج مثمن اخرب مكفوف ازل» با وزن شعری «مفعول مفاعلین مفاعلین فاع »  (.يك رباعی)؛ برای
مثال:
از کینتتتتتتتتتتتتتتته فزا طبع لطتتتتتتتتتتتتتتتیفان فرياد

و زمتتهتتر گستتتتتل حتترف حتتريتتفتتان فتتريتتاد
(صباحی بیدگلی)331 :1365 ،

 4-1-9بحر«هزج مثمن اخرب مكفوف ابتر » با وزن شعری «مفعول مفاعلین مفاعلین فع » ( .يك رباعی).برای
مثال:
ای زيتتتب جتتتهتتتان زيتتتنتتتت ايتتتام از تتتتو

حتتاصتتتتل شتتتتده چتترخ پتتیتتر را کتتام از تتتو
(صباحی بیدگلی)338 :1365 ،

 4-1-10بحر«هزج مسدس محذوف» با وزن شعری «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» .اين وزن بسیار رايج و وزن ترانه
يا دوبیتی است که در ديوان صباحی بیدگلی آمده است( .هفت غزل ،پنج مادّه تاريخ و دو مثنوی) .5برای مثال:
شتتنیدم بلبتتتتتتتتتتتتتتتلی گلشتتن نديتتتتتتتتتتتتتتتده

زگیتی کام دل چتتتتتتتتتتتتتتتتتتون من نتتتتتتتتتتتتديده
(صباحی بیدگلی)331 :1365 ،
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 4-1-11بحر«هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف » با وزن شعری «مفعول مفاعلن فعولن» ( .سه غزل ،دو
قصیده ،چهار قطعه ،سه مادّه تاريخ و يك مثنوی) .برای مثال:
چتتتتتتتتتتتتون میر عتتتتتتتتتتتتلی نقی که بتتتتتتتتتتتتودش

از حتتتتتتتتتسن عمتتتتتتتتتل نصیتتتتتتتتتب و افستتتتتتر
( صباحی بیدگلی)249 :1365 ،

 4-2بحر مضارع
بحر مضارع يكی از بحور نوزده گانه متناوب االرکان و مشترک در عروض فارسی و عربی است « مضارع» به معنای «
مانند شونده» ا است؛ بنابر اقوالی ،ارکان آن با بحر منسرح و حتّی خفیف مشابهت دارد؛ اما بنابر قول خلیل احمد که
مشهورتر و رايج است مشابه بحر هزج (←) است؛زيرا دراين هر دو بحر ،وتدها بر سببها مقدّم است.شمس قیس
اين بحر را از دايره مختلفه وخواجه نصیر و اکثر عروض دانان متقدّم ،آن را از دايره مشتبهه دانند( مدرسی ،حسین؛:1384
ص . )230
صباحی بیدگلی در ديوانش چهارده غزل ،چهار قصیده ،يك ترکیبب بند ،شش قطعه و نه ماده تاريخ را در انواع
بحر مضارع سروده است؛ برای مثال:
گتتفتتتتتم تتتوان ز لتتعتتل لتتبتتت کتتام جتتان گتترفتتت

گ فتتتا چو بگتتذری ز ستتتتر جتتان توان گرفتتت
(صباحی بیدگلی)14 :1365،

وزن غزل فوق«مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن »و بحر شعری آن «مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف»است.
اين وزن نیز يكی از رايج ترين اوزان شعری فارسی است که صباحی بعد از بحر هزج ،از آن بیشترين بهره را برده
است .در اينجا به نمونه های پربسامد اين بحر در ديوان صباحی بیدگلی اشاره می شود:
 4-2-1بحر«مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف» با وزن شعری «مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن».اين وزن يكی
از رايج ترين اوزان شعری و از پر بسامدترين اوزان شعری ديوان صباحی است (دوازده غزل ،چهار قصیده ،يك
ترکیب ،شش قطعه و شش مادّه تاريخ)؛ برای مثال:
تتتاجتتای ستتتتور و م ج لس شتتتتادی بود جهتتان

بتتتتتتتتتتتتانی اين دو ختتتتتتتتتتتتانه بود کامران مدام
(صباحی بیدگلی)268 :1365 ،

 4-2-2بحر«مضارع مثمن اخرب » با وزن شعری «مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن» ( .دو غزل و سه ماده
تاريخ).برای مثال:
دامن فشتتتان بر اين دشتتتت ،بادی وزيد و بگذشتتتت

غتتار ت گر چ من گشتتتتت ،ي غمتتا گر گلستتتتتتتان
(صباحی بیدگلی)279 :1365 ،

 4-3بحر رمل
بحر رمل ،از بحور نوزده گانه،متفق االرکان و مشترک در شعر فارسی و عربی است .اين بحر را از دايره ای با دو نام
مؤتلفه ( بنابر قول شمس قیس رازی) و مجتبله ( بنابرگفته خواجه نصیر) استخراج کرده اند...به معنی « حصیر بافتن»و
« رفتن با شتاب به صورت هروله »آمده که از جهت روانی ،اين نام را بر شعر نهاده اند يا ازجهت اينكه شعر دراين
بحر با شتاب و سرعت خوانده می شود  ...بحررمل برای بیان مفاهیم عاطفی ،مثل حزن يا فرح و غیره مناسبت دارد
(مدرسی ،حسین؛ .)72 :1384
صباحی بیدگلی در ديوانش ده غزل ،ده قطعه ،بیست و هفت ماده تاريخ ،يك مثنوی ،هفت قصیده و يك ترکیب
بند در انواع بحر رمل سروده است ؛ برای مثال:
قرب ستتتلطتتانی بتته ختتاصتتتیّتتت بود همچو شتتتراب

هر که را گتتتتتتتتردد می سر متتتتتتتتی توان کرد امتحان
(صباحی بیدگلی)203 :1365 ،

در اينجا به تعدادی از نمونه های پربسامد اين بحر در ديوان صباحی بیدگلی اشاره می شود:
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 4-3-1بحر« رمل مثمن محذوف» با وزن « فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن» (چهار غزل ،شش قصیده يك
ترکیب بند ،شش قطعه ،چهارده مادّه تاريخ)؛ برای مثال:
ای ختتداونتتدی کتته هردم می زنتتد ط عن ازشتتترف

صتتتتحتتن ايتتوان تتتو بتتر بتتام رواق مشتتتتتتتری
(صباحی بیدگلی)205 :1365 ،

 4-3-2بحر«رمل مثمن مخبون محذوف » با وزن شعری «فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن»  ( .سه غزل ،يك قصیده،
شش مادّه تاريخ)؛ برای مثال:
زيتتب اربتتاب هتتمتتم ،اکتترم اصتتتتحتتاب کتترم

فتتختتر اعتتیتتان زمتتیتتن ،اشتتتترف اشتتتتراف زمتتان
(صباحی بیدگلی)280 :1365 ،

 4-3-3بحر«رمل مثمن مخبون» با وزن شعری «فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن »  ( .يك غزل).برای مثال:
نیستتتتت چون از تو گزيرم چتته زکوی تو گريزم؟

خ یزم ار از ستتترجتتان ،از ستتتر کوی تو ن خ یزم
(صباحی بیدگلی)35 :1365 ،

 4-3-4بحر«رمل مثمن مخبون اصل » با وزن شعری «فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن » (.سه قطعه و يك مادّه
تاريخ)؛برای مثال:
در ستتتترانتتجتتام جتتهتتان کتترد نتتظتتر ،فتتانتتی ديتتد

نتتعتتمتتت آختترت آری بتتود آختتربتتیتتن را
(صباحی بیدگلی)209 :1365 ،

 4-3-5بحر«رمل مثمن مشكول » با وزن شعری «فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن »  (.يك غزل )؛برای مثال:
نتته زمتتهتتر نتتور بتتبتتیتتنتتم ،نتته زمتتاه آشتتتتنتتايتتی

ه مه روز ،روز هجران ،ه مه شتتتب ،شتتتب جدايی
(صباحی بیدگلی)42 :1365 ،

 4-3-6بحر«رمل مسدس مخبون اثل » با وزن شعری «فاعالتن فعالتن فع لن »( .دو ماده تاريخ )؛برای مثال:
کتتتتتتتتترد موستتتتتتتتتوم به ابتتتتتتتتتراهیتتتتتتتتتمش

چتتون بتته او کتتعتتبتتة دل تستتتتتلتتیتتم استتتتتت
(صباحی بیدگلی)218 :1365 ،

 4-3-7بحر«رمل مسدس محذوف » با وزن شعری «فاعالتن فعالتن فاعلن»( .يك قطعه ،چهار مادّه تاريخ و يك
مثنوی)؛برای مثال:
میتتتتتتتتتتتترزای عهد عبتتتتتتتتتتتتدالمطلتتتتتتتتتب

کتتو ختتورد يتتارب بتتر از نتتختتلتتی کتته کشتتتتت
(صباحی بیدگلی)225 :1365 ،

 4-4بحر مجتّث
بحر مجتّث يكی ديگر از بحور نوزده گانه ومتناوب االرکان (↲) است«اجتثاث»به معنی «از بن بريدن» آمده و مجتث
نامیده اند؛ زيرا اجزای آن در اصل از بحر خفیف (←) گرفته شده است .خواجه نصیر و بیشتر عروضیان بحر مجتث
را در دايره مشتبهه (↲) ،امّا شمس قیس در دايرۀمختلفه (↲) قرار داده است(مدرسی ،حسین؛.)196 :1384
صباحی درديوانش ده غزل ،يازده مادّه تاريخ ،سه ق صیده ،هفت قطعه و دو مثنوی را در انواع بحر مجتّث سروده ا ست ؛
برای مثال:
فلتك بته شتتتوکتت خود چون کستتتی نتديتد جز او

نمود ستتتتتتتتتتتتعی از آن در فنای مهتتتتتتتتتتتتدی خان
(صباحی بیدگلی)201 :1365 ،

وزن قطعه فوق« مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن »وبحر شعری آن «مجتث مثمن مخبون محذوف »است البته بايد
ذکر شود که اين وزن نیز يكی از رايج ترين اوزان شعری است(ماهیار ،عباس؛ .)38 :1373
حافظ مجموع ًا پنجاه و يك غزل ،سعدی بیست و پنج غزل ،انوری بیست قصیده ،و عطّار نه غزل و قصیده را
دراين وزن سروده اند( .مدرسی،حسین؛ .) 211 :1384در اينجا به نمونه های پربسامد اين بحر اشاره می شود:
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 4-4-1بحر«مجتث مثمن مخبون محذوف» با وزن شعری «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن» ( .دو قصیده ،دو
مقطعات ،چهار مادِه تاريخ و سه مثنوی )؛ برای مثال:
کتتمتتان چتترخ کتته تتتیتترش يتتكتتی ختتطتتا نتتكتتنتتد

بجتتتتتتتتتز مرا هتتتتتتتتتدف ناوک بتتتتتتتتتال نكند
(صباحی بیدگلی)63 :1365 ،

 4-4-2بحر«مجتث مثمن مخبون اصــل » با وزن شتتعری «مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن» ( .چهار غزل و يك
قصیده ،يك ترکیب بند ،سه مقطعات ،و شش مادّه تاريخ ).؛ برای مثال:
بتته غتتیتتر ختتار اگتتر آن نتتختتل تتتر ،بتتری دارد

نتته از بتترای متتن از بتتهتتر ديتتگتتری دارد
(صباحی بیدگلی)22 :1365 ،

 4-4-3بحر«مجتّث مثمن مخبون » با وزن شعری «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن»(.سه غزل و يك مادّه تاريخ ).
اين وزن يكی از رايج ترين اوزان شعری در ديوان صباحی است؛ برای مثال:
مكش بتته خون پر و بتتالم کتته من هر آنچتته پريتتدم

بتته غتتیتتر گتتوشتتتتةبتتامتتت نشتتتتیتتمتتنتتی نتتگتتزيتتدم
(صباحی بیدگلی)29 :1365 ،

 4-4-4بحر«مجتث مثمن مخبون مقصور» با وزن شعری «مفاعلن ،فعالتن ،مفاعلن فعالن» ( دو غزل و دو ماده
تاريخ ) .برای مثال:
به هر که می نگرم ستتترخوش از فستتتتا نةتستتتتت

فلتتك بتته وجتتد و ز م ین ب ی خود از ترانتتةتستتتتت
(صباحی بیدگلی)16 :1365 ،

 4-5بحر خفیف
اين بحر يكی از بحرهای نوزدگانه مختلف االرکان (↲) و مشترک در شعر فارسی و عربی است «خفیف»به معنی «سبك،
مقابل ثقیل»است .خفیف در شمار بحرهای سبك درشعر عرب است و در هرکدام از پايه های آن ،دو سبب خفیف(↲)
يك وتد(↲) را در برگرفته است .با آنكه اين بحر در اصل مسدس االرکان است؛ اما شعرای فارسی زبان ،در وزن مثمّن نیز
شعر سروده اند (مدرسی ،حسین؛.)18 :1384
صباحی درديوانش يك غزل ،دو قصیده ،دو قطعه و هفت مادّه تاريخ را در انواع بحر خفیف سروده است؛ برای
مثال:
ای نستتیم صتتتتتتتتتتتتبا جعلتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتداک

ای روا از تتتتتتتتتتتتتو کام هتتتتتتتتتتتتر ناکتتتتتتتتتتتتام
(صباحی بیدگلی)195 :1365 ،

وزن قطعه فوق «فاعالتن مفاعلن فعلن »و بحر شعری آن «خفیف مسدس مخبون» است .اين وزن نیر از اوزان
رايج شعری است که نمونه های پربسامد اين وزن در ديوان صباحی به شرح ذيل است:
 4-5-1بحر«خفیف مسدس مخبون محذوف » با وزن شعری «فاعالتن مفاعلن فعلن»( .يك غزل ،يك قصیده ،دو
مقطعات ،و شش مادّه تاريخ).
شتتتتتتتتتتتتتتتتتاد از آنم به درد تو ،کتتتتتتتتتتتتتتته مرا

در دل انديشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته دوا نگتتتتتتتتتتتتذاشتتت
(صباحی بیدگلی)13 :1365 ،

 4-5-2بحر«خفیف مسدس مخبون اصل » با وزن شعری «فاعالتن مفاعلن فع لن»(.يك غزل  ،يك قصیده و يك
مادّه تاريخ).
يتتتتتتتتتتتتتتتارم ازدرد آمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد از ياری

اين به خوابستتتتتتتتتتتتتتتتت يا به بیتتتتتتتتتتتتتتتداری
(صباحی بیدگلی)143 :1365 ،

 4-6بحر متقارب
بحر متقارب ،يكی از بحور نوزده گانه متفق االرکان (↲) و مشترک در فارسی و عربی است .همه عروضیان به اتفاق
«بحر متقارب»رااز «دايره متفقه»می دانند .متقارب اسم فاعل از مصدر تقارب به معنی «نزديك شونده ،همگرای »که
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گاهی به تساهل ،نام تقارب را نیز برای اين بحر به کار برده اند  ...شاعران به نام ،بعضی از اوزان اين بحر را برای
ثبت مضامین حماسی و ملّی يا سرودن اشعار تمثیلی و اخالقی به کار گرفته اند و دراين انتخاب موفق بوده اند (مدرسی،
حسین؛)181-182 :1384

صباحی در ديوانش دو غزل ،چهار ماده تاريخ و يك مثنوی را در انواع بحر متقارب سروده است؛ برای مثال:
کرم پیشتتتته آقتتا ستتتلیتتتتتتتتتتتتتتتتتتم آنكتته بتتاد

ازو روز خصتتتتتتتتتتتتتتتتتم بد انديتتتتتتتتتتش شتتب
(صباحی بیدگلی)215 :1365 ،

وزن ماده تاريخ فوق«فعولن فعولن فعولن فعل» وبحر شعری آن «متقارب مثمن محذوف»است .انتخاب اين وزن در
ديوان صباحی بیدگلی ،متناسب با توصیفات پهلوانی ممدوح است؛ چنان که در شرح تاريخ احداث باغ توسط شخصی
به نام آقا سلیم ازاين وزن بهره برده؛ تا بتواند ممدوح خود را به بهترين وجه ممكن توصیف کند.
 4-7بحر منسرح
بحر منسرح يكی از بحور نوزده گانه متناوب االرکان (↲) و مشترک درشعر عرب و فارسی است  .در معنای «انسراح»
يكی «روانی و آسانی »و ديگری «برهنه شدن »آمده است .وجه تسمیه اين بحر ،تقدم سببها بر وتدها درپايه های آن
است و گفته اند اين امر باعث آسانی و روان خواندن شعر دراين بحر می شود  ...بحر منسرح را اکثر عروض دانان از
دايره مشتبهه (↲) تخريج کردهاند و تنها شمس قیس آن را از دايره مختلفه (↲) دانسته است( مدرسی ،حسین؛.)287: 1384
اين وزن درهر مصراع مشتمل بر چهارده هجا (  8بلند و  6کوتاه) و يك وزن دوری است .وزنی خوش ،رايج
ترين در اين بحر و در شمار اوزان پرکاربرد شعر فارسی است .سعدی درمجموع از اين وزن نوزده غزل ،حافظ تنها
يك و عطّار بیست غزل و دو قصیده دارد(همان.)293:صباحی بیدگلی درديوانش تنها دو ماده تاريخ و يك قصیده را در
اين بحر سروده است .
 4-7-1بحر«منسرح مطوی مكشوف» باوزن« مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» در قالب ماده تاريخ:
داد بتته جتتان آفتتريتتن جتتان ستتتتعتتادت قتتريتتن

گشتتتتت بهشتتتتت بر ين م نزل حتتا جی ر ح یم
(صباحی بیدگلی)267 :1365 ،

 4-7-2بحر«منسرح مطوی منحور » با وزن شعری «مفتعلن فاعالت مفتعلن فع» ( .يك قصیده).
اشتتتتك جتتگتتر گتتون وآه شتتتتعتتلتته فشتتتتانتتم

غتتتیتتترت بتتتاغ ختتتلتتتیتتتل و آتتتتش نتتتمتتترود
(صباحی بیدگلی)58 :1365 ،

 4-8بحر رجز
بحر رجز در عروض ،نام يكی از بحرهای نوزده گانه ،متفق االرکان و مشترک درشعر فارسی و عربی است  .اين بحر
را خواجه نصیر و برخی عروضیان در« دايره مجتلبه »(↲) و شمس قیس و عدّه ای ديگر در «دايره مؤتلفه» (↲) قرار
داده اند  .در فارسی سالم آن بر تكرار هشت يا شش يا چهار بار «مستفعلن» بنا می شود و يكی از بحور خوش شعر
فارسی است .در لغت به معنی «سرعت و اضطراب» است و اصطالحاً به اشعاری که پهلوانان عرب به هنگام جنگ در
برابر صفوف دشمن ،برای اظهار شرافت و مفاخرت خود و نیاکانشان تحت عنوان رجز میخواندند (مدرسی،حسین؛:1384
 )34صباحی بیدگلی درديوانش تنها يك غزل و يك قصیده رادر بحر رجز سروده است .
 4-8-1بحر «رجز مثمن سال » با وزن «مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن» (قصیده)
آستتتود چون گوش ج هان ،دوش از خروش مرد و زن

شتتتتد بردر کاشتتتتا نه ام ،دستتتتت ن گاری حل قه زن
(صباحی بیدگلی)124 :1365 ،

در استتتفاده صتتباحی بیدگلی از انواع اوزان بايد اذعان کرد با توجه به اينكه مددی نقل کرده استتت که وزنهايی
مانند( :مفعول مفاعلن مفاعیلن :بحر هزج مستتدس اخرب مقبوض)( ،مفعول فاعالت مفاعیلن :بحر مضتتارع مستتدس
اخرب مكفوف) و (مفعول مفاعیل فاعالتن :بحر قريب مستتدس اخرب مكفوف) در شتتمار اوزان نامطبوع اند (مددی،
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34-35 :1385؛ نیز ر.ک :عربشتتاهی کاشتتی)220 :1398 ،؛ اما در ديوان صتتباحی بیدگلی نیز نمونه هايی از اين اوزان نامطبوع
ديده می شود که البته در مقايسه با اوزان دلكش و دل انگیز ،بسامد کمتری دارند.
 .6موضوع و مضمون بحور و اوزان عروضی در شعر صباحی بیدگلی
آهنگ به طبع از ماية موضوع زاده می شود و از نظر اهمیت داشتن نیز به راهی که انديشه می سپرد ،سخت مربوط
است بلندترين افكار ،بلندترين آهنگ ها را در پی خواهد داشت و دهای نويسنده اگر بتواند هر انديشه را به نیروی
تخیل جان دار و منجز نشان دهد و از هر گروه انديشه منظره ای هم آهنگ و يك دست و زنده پديد آورد ،در اين
صورت آهنگ نوشتة وی نه تنها بلند ،بلكه واال ( )sublimeنیز خواهد شد(محجوب)35 :1380،؛چراکه زبان و انديشه،
هرچند دو عنصر مستقل از يكديگرند؛ اما زبان زاده و نتیجة تفكر است و در حقیقت وسیله ای برای بیان و تبادل تفكر
است( نیز ر.ک :استاينبرگ189 :1381 ،؛ فرکالف.)9 :1379،
ب سیاری از ق صايد دورۀ اف شاريه و زنديه در مدح پیامبر(ص) و ائمة مع صومین علیهم ال سالم سروده شده که از
نظر فكر و اندي شة دينی و اعتقادی دنباله رو ق صايد مدحیة شعرای دورۀ صفويه ا ست(برای تو ضیح بی شتر ر.ک :شاملو و
دزفولیان)93 :1388،؛ چنانكه مو ضوع تمام غزل های ديوان صباحی بیدگلی هم به مباحث دينی(توحید و ع شق الهی)،
عرفان ،اخالق ،مدح و منقبت و رثا اختصاص يافته و موضوع غالب قصايد وی در ديتتتوانش هم بیشتر مربوط به به
مدح و منقبت شخصیت ائمة اطهار علیهم السالم به ويژه پیامبر اکرم(ص) ،حضرت علی(ع)،امام حسن مجتبی(ع)،امام
ح سین(ع) و امام ر ضا(ع) ،پر سش و پا سخ منظوم با دو ستان ،ستايش و تمجید ياران ( ستايش آذر بیگدلی و هاتف
ا صفهانی) ،رثای دو ستان و عزيزان( در سوگ مادر و رثای آذر بیگدلی) ،لغز ،ثبت تاريخ هايی مانند :ن صب ضريح
حضرت علی (ع) ،زراندود کردن گنبد امام حسین(ع) و نیز تبريك تاريخ جشن زفاف است .موضوع ترکیب بندهای
او هم بیشتر در رثای امام حسین (ع) ،سوگ درگذشت دوستش آذر بیگدلی و نیز ساير عزيزان و کسانی که در زلزله
از دست داده ،خالصه شده و در قطعات و ماده تاريخ و مثنوی های کوتاه هم به موضوعات گوناگونی پرداخته شده
است .با توجه به موضوعات و مباحثی که در ديوان صباحی بیدگلی مطرح شده می توان او را در شمار شاعران آيینی
قرار داد که در حقیقت يكی از شتتیوه های او برای اثرگذاری بهتر و بیشتتتر بر روی مخاطبانش استتتفاده از وزن های
شیوا و دلكش بوده است ؛ هرچند صباحی بیدگلی تنوع وزنی نداشته اما از وزن های رايج و متداول فارسی بهره برده
و همین امر سبب شده تا اثری ماندگار را از خود به جای بگذارد .وی کو شیده تا بین مو سیقی بیرونی شعر خود با
محتوا و م ضامین غزلیات و ق صايد خود پیوند برقرار کند و تا حد زيادی هم توان سته ا ست اين مهم را رعايت کند
البته نمونه هايی که عكس اين قضیه را اثبات می کند بسیار اندک است.
 .7بررسی عیوب قوافی در دیوان صباحی بیدگلی
قافیه ،يكی از م شخ صات شعری ا ست و قوافی معیوب ،يكی از آ سیبهای مهم در بخش مو سیقیای شعر ا ست که
شامل عیوبی چون :اکفا ،اقوا ،ايطا ،شايگان ،غلو و اختالف حرف قید است( ر.ک :شمیسا)1368،؛ هر چند قوافی معیوب
در ا شعار شاعران بزرگ نیز به چ شم می خورد؛ امّا در ديوان صباحی بیدگلی ب سیار اندک ا ست .در اينجا فقط به
تعدادی از مهم ترين عیوب قوافی در ديوان صباحی بیدگلی برای نمونه اشاره می شود که به شرح ذيل است:
 7-1اقوا
عیب اقوا (ناهمسانی مصوّت کوتاه در هجای قافیه) درشمار عیوبی است که درديوان صباحی بیدگلی نیز به چشم می
خورد  .اين عیب به دو شكل حذو و توجیه به کار می رود؛ برای مثال در ديوان صباحی بیدگلی آمده است:
 7-1-1حذو
يكی ديگر از عیوب قافیه در ديوان صباحی بیدگلی ،حذو است .در اين بیت ،اختالف مصوت کوتاه در دو واژه
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«رَست»و «نِست» ديده می شود ( که همان اختالف مصوت کوتاه در هجای قافیه CvCCيا حذو است).؛ برای مثال:
گتتذر بتته صتتتومعتته افكنتتد شتتتتاهتتدی ،خوش بتتاش

کتته از متتالمتتت زهتتاد ،عتتاشتتتتقتتان رستتتتتتتنتتد

اگتتر بتته متتیتتكتتده متتی بتترد شتتتتیتتخ ره ،فتترقتتی

متتیتتان عتتارف و عتتامتتی نتتمتتی تتتوانستتتتتتتنتتد
(صباحی بیدگلی) 17 :1365 ،

 7-2ایطا
ايطای خفی يكی از اقسام ايتا است که تكرار جزو دوم کلمه در نقش پسوند ،چندان آشكار نباشد(شمیسا.)95 :1368،
آن جتتلتتوه گتتاه ستتتترو ختترامتتان دوستتتتتتتان
ای بتتاد ا گر بتته ستتتتاحتتت ا يران ک نی گتتذار
دوستتتتتتتتان

زن هار رو به جا نب کاشتتتتان که باشتتتتدش

تتتابتتنتتده از افتتق رخ تتتابتتان

 .می گفتتت و بود خون دل از ديتتده اش روان

دور از لتتب شتتتتكتتفتتتتتة ختتنتتدان دوستتتتتتتان
(صباحی بیدگلی)201 :1365 ،

 7-3تكرار قافیه
قدما تكرار قافیه را عیب شتتمرده و برای آن حدودی تعیین کرده بودند ،تكرار قافیه را در غزل بیش از يك بار جايز
نمی دان ستند و در ق صیده های بیش از چهل بیت ،تكرار قافیه در فا صله هفت بیت با يكديگر مجاز بود .تكرار قافیه
بیشتتر درآثار شتاعران ستبك هندی يافت میشتود؛اما شتعرای قديم؛ ازجمله حافظ گه گاه قافیه را در غزل تكرار می
کردند(.انو شه،ح سن؛ . )401 :1381صباحی بیدگلی نیز در ديوانش به ندرت دچار اين عیب شده ا ست؛ در حالی که در
شعر نشاط اصفهانی اين عیب بیش از ساير عیوب قافیه خودنمايی می کند(رحیمی و رضايی.)36 :1394 ،
نمونه ای از عیب تكرار قافیه درديوان صباحی بیدگلی:
گ فتتتا چو بگتتذری ز ستتتر جتتان توان گرفتتت
گ ف تم توان ز لعتتل لبتتت کتتام جتتان گرفتتت
گشتتت تم بتته طرف بتتاغ و نتتديتتدم بتته غ یر تو

ستتتروی که زير ستتتتا يه آن ،جا توان گر فت

ای آنتتكتته بتتا طتتبتتیتتب متتن افتتتتتاد کتتار تتتو

عتتبتترت تتتوان ز کتتار متتن نتتاتتتوان گتترفتتت

ای هم ن فس ،بتته آن بتتت عیستتتی ن فس ب گو

کتتز نتتاتتتوان ختتود ختتبتتری متتی تتتوان گتترفتتت
(صباحی بیدگلی)14 :1365 ،

 7-4قافیۀ غلط
بديهی است که اگر روی ،دو واک کامال مجزا باشد ،قافیه مغلوط خواهد بود .در ديوان صباحی دراين مورد آمده
است:
به عهد داور دوران که بود و باشد و بتتتتتتتتتتتتادش
کريم ا سم کرم ر سم آنكه ديد از لطف و قهرش بس

جهان محكتتتتتتتتتوم حكم و آسمان منقتتتتتتتتتاد فرمانش
زمان از ع ت ت تدل آرايش زمین از ظل ت ت تم پیراي ت تش
(صباحی بیدگلی)255 :1365 ،

مهمترين اشكال اين بیت در کلمه قافیه است که صامت « ن » و « ی » به عنوان دو واک کامال مجزا با هم قافیه
شده اند و اين امر صحیح نیست.
 . 8نتیجه
صباحی بیدگلی در شمار يكی از بزرگترين شاعران دورۀ بازگشت ادبی است که کوشیده تا سستی ،رکاکت ،الفاظ
مغلظ و پیچیدگی های کالم را از بین برده و به اقتفای شاعران قديم ،اشعاری ناب ،روان و يك دست را به رشته نظم
درآورد .او در انواع قوالب شعری اعم از غزل ،قصیده ،رباعی ،قطعه ،ترکیب بند و  ....شعر سروده است .بالغ بر 271
شعر از مجموع اشعارش دارای رديف است .او در ديوانش بیشتر از رديف يك کلمه ای و قافیه اسمی بهره برده است.
باالترين بسامد آماری حرف روّی در هجای قافیه اشعار ديوانش مربوط به حرف « ن » و پس از آن« ر» « ،دال» و «
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الف» است؛ همچنین در ديوان او حرف روی«ح» با يك مورد کاربرد ،کمترين بسامد را به خود اختصاص داده است.
صباحی بیدگلی در استخدام حروف کامالً هدفمند بوده و با اين شگرد توانسته است از ظرفیت ها و قابلیت های
خاص واکه های صدا دار و بی صدا برای القای معنا و اثرگذاری بیشتر استفاده کند؛ چنانكه از ظرفیت روی« نون » و
« الف» برای بیان حزن و اندوه خود در مرثیه و از ظرفیت « دال » برای ابراز خشم و درد خويش بهره برده است؛
صباحی در انتخاب اوزان شعری بسیار خوش سلیقه بوده و سعی کرده از رايج ترين اوزان و بحور شعری استفاده کند
او از بحور هزج ،رمل ،مضارع ،خفیف ،رجز ،منسرح ،متقارب و مجتث درسرودن اشعارش بهره برده که دراين میان
بحر هزج بیشترين بسامد آماری وبحر رجز کمترين بسامد آماری را به خود اختصاص داده است و با اندکی تأمل می
توان فهمید توجه فراوان او به بحر هزج به اين دلیل بوده که اين بحر خوش آهنگ به دلیل ظرفیت بااليی که در بازتاب
عاطفه و احساس داشته؛ بیشتر مورد اقبال او قرار گرفته است .اشعار او در ديوانش ،بیشتر در قالب مثمن است و
کاربرد مسد س از نظر آماری پايین تر بوده؛ همچنین وزن های جويباری بیش از خیزابی مورد اقبال و توجه خاص
صباحی بیدگلی قرار گرفته که با توجه به اين موارد ،می توان به استواری ،متانت و تعالی کالم و مضامین بلند او در
شعر پی برد؛ ازسويی بسامد باالی اوزان جويباری بیانگر آرامش درونی و طمأنینة شاعر در روزگارش بوده است.
صباحی نیز مانند هر شاعرديگری از عیوب قوافی به دور نبوده و مخاطب در ديوانش با تعدادی از اين عیوب شايع
روبه رو شده ،البته در ديوان صباحی عیب اکفا به کار نرفته وساير عیوب قافیه نیز اندکاند؛ و اين موضوع بیانگر شعر
ناب و پیراستة او در عصر بازگشت ادبی است و اينكه او با سبكی گزيده و منحصر به فرد توانسته است بر خالف
معاصران خود از زبان شعر به بهترين نحو برای القای معنا و مفهوم بهره ببرد.
منابع
احمدی ،محمدنبی؛ دارابی ،حديث( « ،)1393مضامین مرثیۀ صباحی بیدگلی و شریف رضی مطالعۀ مورد پژوهانۀ مرثیۀ امام حسین
(ع)» ،دوفصلنامه علمی-پژوهشی ادبیات تطبیقی دورۀ  ،6شمارۀ  ،11دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ص .338-315
استاينبرگ،دنی)1381(.درآمدی بر روانشناسی زبان،ترجمة ارسالن گلفام ،تهران ،سمت.
اسداللهی ،خدابخش؛ سالمت آذر ،رحیم( « ،)1398بررسی موسیقی بیرونی و کناری اشعار صباحی بیدگلی» ،دوفصلنامه علوم ادبی،
سال نهم ،شمارۀ شانزدهم ،ص.39-68
انوشه و جمعی ديگر،حسن( ،)1381فرهنگنامۀ ادبی فارسی ،ج ،2تهران :سازمان چاپ و انتشارات (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)،
چاپ دوم.
آرينپور ،يحیی( ،)1382از صبا تا نیما ( تاریخ  150سال ادب فارسی) ،ج اول ،تهران ،چاپ هشتم.
البرز ،پرويز( ،)1381گامی در قلمرو شعر فارسی ،انتشارات آن ،بی جا.
بابا صفری ،علی اصغر( «،)1386نقش اصفهان در پیدایش و تكوین سبكهای شعری» ،مجلة پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گويا) ،دورۀ
اول ،شمارۀ دوم ،ص .169-184
پیشگر ،احد( « ،)1388بررسی ردیف ،قافیه و اوزان دیوان باباافضل کاشانی»  ،مجله کاشان شناخت،شماره هفتم و هشتم ؛ص .350-340
جوادی نوش آبادی ،حمیدرضا؛ شجری ،رضا( « ،)1392جلوه های ادبی و هنری در شعر صباحی بیدگلی» ،مجلة علمی –ترويجی

پژوهشنامة کاشان ،شمارۀ  ،10ص .102-121
جمشیدی ،حسین ،)1392(،طایر قدسی :شرحی بر احوال فقیه فرزانه ،حكی متألّه و عارف ربّانی عالمه آخوند مال محمد کاشانی،
انتشارات محتشم ،چاپ اول.
چاوشی ،حسین( ،)1381بالغت از دیدگاه روانشناسی ،قم :نشر خوشرو ،چاپ اول.
حسن عباس( ،)1998خصایص الحروف العربیه و معانیها ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.
حصارکی ،محمد رضا؛ خطیب نیا ،مهین( « ،)1397بررسی بسامد اوزان ،بحور و ساختار قوافی و ردیف در دیوان صباحی بیدگلی»،
مجلة ادبیات فارسی ،شمارۀ چهل و دوم ،ص .23-44
حقیقت(رفیع) ،عبدالرفیع( ،)1386فرهنگ شاعران زبان فارسی ،شرکت مؤلفان و مترجمان ايران ،تهران ،چاپ اول.
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حمیدی ،مهدی( ،)1363فنون شعر و کالبدهای پوالدین آن ،نشر گلشايی ،چاپ نخستین.
دادبه ،اصغر( ،)1392چكیدۀ مقاالت همایش بین المللی صباحی بیدگلی ،به اهتمام اصغر دادبه ،نشر دانشگاه آزاد اسالمی کاشان.
راشدمحصّل ،محمد رضا( ،)1389نام شناخت توصیفی منظومههای دینی فارسی ،ويراستة حمید رضا نويدی مهر( نگهبان) ،مشهد :نشر (
آستان قدس رضوی) ،چاپ اول.
رحیمی،امین؛ رضايی ،امین( « ،)1394نقد و بررسی سبك زبانی غزلیات نشاط اصفهانی» ،دوفصلنامة علوم ادبی ،سال پنجم ،شماره  ،7ص
.25-58
زرينکوب ،عبدالحسین( ،)1369ارسطو و فن شعر ،تهران :نشر امیر کبیر ،چاپ دوم.
سعدی ،عايده( «،)2009شعر الرومیات البی فراس الحمدانی دراسه اسلوبیه» ،اطروحه علی درجه ماجستیر ،جامعه منتوری قسطنطنیه.
سلمانیآرانی ،حبیب اهلل( ،)1375سیمای کاشان ،قم :انتشارات بشیر ،چاپ اول.
سلطان القصیر؛ ابتسام عبدالحسین ( «،)2006التغیر الصوتی فی الفواصل القرآنیه و دالالته» ،رساله لدرجه الدکتورا ،جامعه بغداد.
سلطانی ،فاطمه؛ رجبی ،زهرا( « ،)1397رديف و کارکردهای آن در شعر شاعران حوزۀ ادبی عراق»،دوفصلنامه کهن نامة ادب پارسی،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال نهم ،شماره  ،2ص.96-69
شاطری ،علی اصغر( ،)1391ستارگان سیلك :تذکرۀ شاعران کاشان ،جلد اول ،نشر مرسل ،چاپ اول.
شاملو ،اکبر؛ دزفولیان ،کاظم( « ،)1388بازگشت ادبی و مختصات زبان شعر آن دوره» ،مجلة تاريخ ادبیات فارسی ،شمارۀ  ،3دورۀ ،59
ص.102-90
_________( « )1398تحلیل و بررسی فرمالیستی ساختار ترکیب بند محتش از منظر لفظ و معنا» ،دوفصلنامه علمی کاشان
شناسی،شماره  ،14پیاپی ،22ص .230-209
شفیعی کدکنی ،محمدرضا(،)1358صور خیال در شعر فارسی ،تهران :نشر آگاه.
_________( ، )1398موسیقی شعر ،تهران :نشرآگه ،چاپ دوازدهم.
_________( ، )1382خاقانی و محیط ادبی تبریز بر اساس سفینۀ تبریز ،نامة بهارستان ،سال چهارم ،شمارۀ اول و دوم ،دفتر هفتم و
هشتم ،ص .164-159
شمیسا ،سیروس( ،)1368عروض و قافیه؛ تهران :نشر دانشگاه پیام نور.
صابری،محمدصادق( ،)1394مطابقت لفظ و معنا در داستان سیاوش ،دانشگاه شیراز.

صباحی بیدگلی( ،)1365دیوان صباحی بیدگلی؛ به کوشش احمد کرمی ،تهران :سلسله نشريات ما.
طالبیان ،منصوره؛ صیادی نژاد ،روح اهلل؛ اقبالی ،عباس( « ،)1398نقش آوا در تصویر سازی :مطالعۀ مورد پژوهانۀ سورۀ نازعات» ،
دوفصلنامه علمی پژوهشنامة تفسیر و زبان قرآن ،شماره  ،14ص.208-191
طالبی قره قشاليی ،جمال « ،)1395( ،التحلیل الصوتی و الداللی فی قصیده بلقیس ل(نزار قبانی)»  ،مجلة الجمعیه اللغه العربیه و آدابها،
العدد  ،40ص.98 -79
طوسی ،خواجه نصیرالدين( ،)1369معیار االشعار ،با تصحیح و اهتمام جلیل تجلیل ،نشر جامی(انتشارات ناهید) ،چ.1
مصطفی عجولی ،اروی خالد ( «،)2014النظام الصوتی و داللته فی سیفیات المتنبی و کافوریاته» ،اطروحه لدرجه ماجستیر ،جامعه
النجام الوطنیه فی نابلس ،فلسطین.
عربشاهی کاشی ،الهام( «،)1398تحلیل و آسیب شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ شش تا امروز» ،استاد راهنما رضاشجری،
رسالة دکتری رشتة زبان و ادبیات فارسی ،دانشكدۀ ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان.
السیوفی ،عصام کمال ( بی تا) ،االنفعالیه االبالغیه فی البیان العربی ،دارالحداثه( دت) ،بیروت.
علیپور ،مصطفی( ،)1390دربارۀ زبان شعر ،تهران :نشر فردوس ،چاپ دوم.
غفوریفر ،محمد( «،)1394بررسی سبك شناسی خطبه های نهج البالغه» ،رسالة دورۀدکتری،دانشگاه حكیم سبزواری.
فاروق شوشه( ،)1982لغتنا جمیله ،مكتبه مدبولی ،القاهره.
فتحالهی ،ابراهیم ( ،)1394متدولوژی علوم قرآنی ،چ ،3تهران :نشر دانشگاه امام صادق(ع).
فتوح احمد،محمد( ،)1978الرمز و الرمزیه فی الشعر المعاصر ،ط ،2دارالمعارف ،القاهره.
فرکالف ،نورمن ،)1379( .تحلیل انتقادی گفتمان ،فاطمه شايسته پیران و جمعی ديگر ،بی جا ،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.
فوالدی ،علیرضا( ،)1382مبانی عروض فارسی ،قم :نشر فراگفت ،چاپ اول.
قويمی ،مهوش( ،)1383آوا و القا ،تهران :نشر هرمس.
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کمالبشر(2000م) ،عل االصوات ،دار غريب لطباعه ،قاهره.

کمالی ،مهدی؛کهدويی ،محمدکاظم؛الهام بخش ،سیدمحمود( « ،)1388برر سی آماری اوزان غزل های بیدل دهلوی و مقای سه آن با وزن
غزل فارسی و سبك هندی»،نشرية فنون ادبی ،دورۀ يكم ،شمارۀ يك ،صص .126-107
کمالی ،مهدی( « ،)1392بررسی ویژگی های سبكی اوزان غزل های بیدل دهلوی» ،پژوهشنامة نقد ادبی و بالغت ،دورۀ  ،2شمارۀ يكم،
صص.76-57
ماهیار ،عباس(،)1373عروض فارسی ( شیوه ای نو برای آموزش عروض وقافیه )؛ تهران :نشر قطره.
محجوب ،محمدجعفر( ،)1380سبك خراسانی در شعر فارسی :بررسی مختصات سبكی شعر فارسی ،نشر فردوس و جامی ،چاپ اول.
مددی،حسن( ،)1385عروض و قافیه :نگاهی تازه به اوزان و ضرب آهنگ شعر فارسی ،تهران :نشر تیرگان ،چ.1
مدرسی ،حسین( ،)1384فرهنگ کاربردی اوزان شعر فارسی ،تهران :سمت.
مروان محمد سعید عبدالرحمن(  « ،)2006درا سه ا سلوبیه فی سوره الكهف»  ،اطروحه فی درجه ماج ستیر ،جامعه النجاح الوطنیه فی
نابلس ،فلسطین.
م سجدی،ح سین( « ،)1386سبك بازگ شت و شعر ا صفهان در سدۀ سیزدهم »  ،مجلة علمی پژوه شی دان شكدۀ ادبیات و علوم ان سانی
انشگاه اصفهان ،دورۀدوم ،شمارۀ چهل و نهم،صص .137-123
ملك المورخین کاشانی ،عبدالحسین ،مختصر جغرافیای کاشان ،مصحح افشین عاطفی ،کاشان :مرسل ،)1378 ( ،چ.1
موحدی محب ،عبداهلل( » ،)1388صباحی بیدگلی پیشاهنگ نام آور دورۀ بازگشت ادبی» ،پژوهشنامة کاشان ،شماره  ،6صص.94-51
ناتل خانلری ،پرويز( ،)1373وزن شعر فارسی ،تهران :نشر توس ،چاپ ششم.
نظری ،ماه( « ،)1389ردیف در سبك عراقی» ،مجلة علمی پژوهشی فنون ادبی دانشگاه اصفهان ،سال دوم ،شماره يك ،پیاپی  ،2صص
.119-136

