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در شعر فارسی گاه دو قالب ،در هم آمیخته میشود که در این پژوهش ،مقصود از «درهـمآیـی
قالبها» آمیختگی بین دو قالب و منظور از «تعامالت بیناگونهای» میزان اثربخشی اقناعی است که
از این درهم آمیختگی به دست میآید .این تلفیق قالبها بر سـه الگـوی کلـی مبتنـی اسـت.9 :
دگرسازی قالب در بستر شعر ،بدون تغییر وزن  .0دگرسازی وزن در بستر قالب  .3دگرسـازی 909
وزن و قالب در پیكرة شعر .مسئلة بنیادی این مقاله ،تحلیل و بیان چرایـی ایـن نـوع بـازی بـا 
گونهها ،بایستگی این درهم آیی ،تأثیر متقابل دو گونه بر یكدیگر و نقش اقناعی آن در بافت اثر
است؛ برای این منظور با بررسی آثاری که در تـاریخ ادب فارسـی بـه صـورت قالـب تلفیقـی
موجود و نمونههایی از آن با تلخیص و به تناسب مجال ،در طول مقاله آورده شده است ،نتایج
قابل توجّهی از چگونگی ،چندی و چرایی تعامل متعادل بعضی شعرهای مرکّب و نـاهمگونی
بعضی دیگر به دست آمد که بدنة اصلی این مقاله را تشكیل میدهد .مقاله در راسـتای اثبـات
فرضیه به این نتیجه ختم می شود که هنر شاعر در شناخت توان عاطفی هر قالب و بستری کـه
پیش از آوردن گونهای دیگر در پیكرة هر قالب فـراهم مـیکنـد بـر پـذیرش قالـب جدیـد و
اثربخشی اقناعی آن تأثیر مستقیم دارد.
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درامد
در میان آثار منظوم فارسی گاه یك شعر در حـالی کـه پیكـرة نظـاممنـد واحـدی دارد،
حاصل درهم آمیختگی دو قالب مختلف است .این درهمآیـی قالبهـا گریـز از هنجـاری
است که میزان پـذیرش عمـومی مخاطـب در مانـدگاری و تـداوم آن یـا در توقـف و
ناکامیش بسیار مؤثر بوده و گذر زمان تعیـین کـرده اسـت کـه آیـا ایـن تلفیـق قالبهـا،
فراهنجاری مقبول بوده است یا ناهنجاری غیرمنطقی؛ تعامل و تعادلی که در صـورت و
محتوا میان دو قالب برقرار میشود و بنیادی ترین مسئله این مقالـه اسـت در رقـم زدن
نقش اقناعی آن تأثیر مستقیم دارد.
درهمآیی گونهها بر سه رویكرد مبتنی است .9 :دگرسـازی قالـب در بسـتر شـعر،
بدون تغییر وزن .0 ،دگرسازی وزن در بستر قالب  .3دگرسازی وزن و قالب در پیكـره
شعر .هر چند این تغییر قالبها از ناحیة منتقدان شعر امـروز و شـاعران شـیفته جریـان-
سازیهای بدیع ،گاه در قالب جریانی امروزی با عنوان «شعر مرکّـب» مطـرح مـیشـود،
پیشینهای طوالنی دارد و در سدههای آغازین شعر فارسی نمونههایی قابل تأمّل از آن را
میتوان دید .مسئلة بنیادی این مقاله ،تحلیل و بیان چرایی این نوع بازی بـا گونـههـا و
نقش اقناعی آن در بافت اثر است که در ضـمن معرفـی نمونـههـایی از ایـن تعـامالت
بیناگونه در تاریخ شعر فارسی ،جایگاه آن در ادبیات امروز معرفی میشود .گفتنی است
که در بعضی موارد تنها یك نمونه در تمام متون هسـت و آوردن آن بـه منزلـة معرفـی
همان مورد است نه ادعای اینكه آن شكل از سرایش جریـانی فراگیـر در ادبیـات بـوده
باشد.
پيشينة پژوهش
با اینكه سابقة تلفیق قالبهای شعری در ادبیات فارسی به حدود قرن پنجم باز میگـردد،
اولین منبعی که در آن سخنی از این تلفیق آمده (یا الاقل نگارنده به آن برخـورد کـرده)
تذکرة مجالس النفایس است که آن هم تنها به ترکیب دو قالب اشارهای کرده اسـت .در
میان معاصران نیز پژوهشهایی پراکنده درباره این موضوع صورت گرفته است که تنها به
بررسی یكی از انواع درهمآمیزی قالبها معطوف است؛ از آن جمله است« :دهنامه سرایی
در ادبیات فارسی» :رضا فرصتی جویباری (پایـان نامـة دکتـری ،دانشـگاه آزاد اسـالمی،
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سابقة تلفيق قالبها در هنرهاي مختلف
در گسترة تاریخ هنر ،گرایش به فراروی از هنجارهای موجود ،اجتنابناپذیر بوده است
و آن گاه که برای هنرمندان ،مقتضیات و مناسبات آفرینش ژانر تازه فراهم نبوده است در
کنار ترکیب ژانرهای تثبیت شدة آن هنر با دیگر گونههای هنری ،رویكـردی بـه تلفیـق
گونههای موجود در زیر شاخههای آن هنر داشته اند .در موسیقی سنتی ،گاه هنرمنـد بـا
یك ترفند تكنیكی از گوشهای به گوشة دیگر می رود و پس از اجرای چند بیـت در آن
گوشه ،دوباره به گوشة مبدأ برمیگردد؛ مثالً در کاست «همـایون مثنـوی» ،شـجریان،
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واحد مرکز 9343 ،که تنها به آوردن غزل در میانة مثنوی اختصاص دارد ،مقالة «دهنامـه
سرایی» از سـید محمـد عباسـیة کهـن چـاپ شـده در ماهنامـة شـعر ،س اول (ش ،)9
فروردین .9330 ،بخشی از مقدمة « تحقیـق در احـوال و آثـار بـدر شـروانی همـراه بـا
تصحیح دیوان شاعر» (پایاننامه دکتری زبان و ادبیات فارسی) ،دانشگاه فردوسی مشهد،
 9331از فاطمة مجیدی که به آوردن غزلهایی از بـدر شـروانی در میانـة قصـیدههـایش
اختصاص یافته است و کتاب «فراهنجاری در مثنویسرایی» (بررسی قالب غزل -مثنوی
در ادب فارسی) از یوسفعلی یوسفنژاد؛ هم چنین شمیسـا در فصـل یـازدهم کتـاب
انواع ادبی بخشی را با عنوان «قوالب ابتكاری و غیر معروف» به غزل -مثنوی اختصاص
داده که مراد وی غزلی است که تمام بیتها در آن مصرّع باشـد (بـه شـكل مثنـوی) امـا
ردیفی واحد آنها را به هم پیوند دهد (ر.ك :شمیسا .)391 :9335 ،در کتـاب «انـواع ادبـی»
رزمجو بیاینكه نامی از قالبی خاص آورده شود در مبحثی با عنوان «تفنّن» اشارهای بـه
تغییرات ساختاری شعر اشاره شده و غزل -مثنوی را ابیاتی متحدالوزن مختلـفالقافیـه
نامیده است (ر.ك :رزمجو .)51 :9330 ،در کتاب «انواع شعر فارسی» از رستگار فسـایی در
نقد منظومة «ورقه و گلشاه» مختصر به تلفیق قالبها اشـاره ای شـده اسـت (ر.ك :رسـتگار
فسایی .)243 :9330 ،نیز هرجا در مقاالت و نوشتههای معاصـران در بـاب قالبهـای رایـج
شعر امروز کالمی آورده شده معموالً به قالب غزل -مثنوی اشارهای شده است؛ امـا بـه
نوعی که در این مقاله مطرح گردیده ،سابقهای ندارد؛ زیرا موارد یاد شده بیشتر ،شـكلی
توصیفی دارد تا تحلیلی؛ اما دادههای این مقاله ضمن اینكه توصیفی در حد نیاز عرضـه
می کند ،بیشتر به بیانی تحلیلی در مورد بایستگی ،چرایی و چگونگی تلفیق قالبهای شعر
فارسی معطوف است.

غزل «چه خوش باشد که دلدارم تو باشی » ...از عراقی را در «بختیاری» آغاز مـیکنـد؛
بیت «اگر جمله جهانم خصم گردند  »...به بعد را در «نی داود» پـیش مـیرود؛ از بیـت
«همی نالم چو بلبل در سحرگاه »...وارد «دیلمان در پردة دشتی» میشود؛ دوباره با فرود
به «شور» ،بیت «اگر نام تو گویم ور نگویم » ...را میخواند و با برگشت به همـایون در
«از آن دل در تو بندم چون عراقی » ...غزل را به پایان میبرد (گـروه نویسـندگان 0299 ،بـا
تلخیص و تصرف).

992



فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

992
992

در موسیقی مدرن نیز تعامل درهمآمیزی گونهها از اصول پذیرفته شده اسـت؛ مـثالً
در شاخة  Progressive Metalاز موسیقی «متال» بنیاد کار بر  MIXنهاده شده است؛ هر
چند در این مورد درهمآیی گروهها مدنظر است در خود متال نیز که شامل شاخههـای
دهگانه است 9،گونهها و زیرگونهها در هم میآمیزد .در معماری ،گاه درهمآیی دو گونـة
متعلق به دو بازه زمانی ،نوعی بدیع عرضه میکنـد (ر.ك کریـر)9333 ،؛ چنانكـه ترکیـب
سنت و مدرنیته را در بنای مقبرهالشعرای تبریز مـیبینـیم (ر.ك محمـودزاده :9333 ،وبـالگ
شخصـی)  .آثار برجستة نقاشی ،خوشنویسی و سایر هنرها نیز گاه حاصـل ایـن شـكل از
تعامالت بیناگونهای است.
رویكردی از این نوع در شعر امروز دنیا با عنوانهایی نظیر « » composed Poetryیا

« »inter-genreنیز فراگیر است و در شعر فارسی– با هر عنوانی یا شاید بدون عنـوان-
تازگی ندارد؛ تنها تفاوت آن با جریانهای مشابه امروزی در ایـن اسـت کـه بسـیاری از
گذشتگان ما در مقطعی از روند آفرینش ادبی خود ،نـاگزیر از فراهنجـاری بودنـد؛ امـا
شاعران امروز به دنبال آن هستند و همین عامل ،یكی از دالیل عمدة کششی بودن هنـر
گذشتگان و کوششی بودن کار امروزیان است.
با نگرشی تحلیلی به مصداقها مالحظه میشود که مسئله فقط درهمآیی دو یا چنـد
گونه نیست بلكه مهمتر از آن ،بایستگی آن آمیختگی و تأثیر متقابل دو گونه بر یكـدیگر
در بافت اثر است .شواهدی که در جایجای این مقاله میآید آشكارا نشان میدهد کـه
مثالً وقتی نظامی در میانة «لیلی و مجنون» از مثنوی به غزل میرود ،چقدر فضا برای آن
غزل مهیّاست و چقدر نباید در آن مقطع مثنوی بگوید.
پرسشهای دیگری که پیش از پرداختن به نمونهها باید مطرح شود در پیوند با حدود
و ماهیت متن ،قبل و بعد از تلفیق گونههاست .آیـا تـداخل انـواع در یكـدیگر موجـب
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می شود که متنهای هر نوع ،ماهیت پیشین خود را از دست بدهد؟ آیا درك و تفسـیر و
ارزیابی هر یك از متنها به فهم حدود و ارزش متنهای جانبی منوط است؟ آیـا متنهـای
تلفیقی یا مرکّب تازهای بهوجود میآید؟ الزمه پاسخ به ایـن سـؤاالت داشـتن معیـاری
علمی برای تعیین حدود متن بویژه در شعر است که هنوز -با وجود تمام نظریات قابل
توجه -با قطعیت عرضه نشده است.
عوامل مؤثر در تلفیق و پدید آمدن قالبهای بـدیع را مـیتـوان در چنـد دسـتة زیـر
فهرست کرد:
 .9تغيير قالب در ميانة يک وزن
با توجه به بررسیهای شعر متقدّمان و متأخّران ،تازه سـازی قالـب بـدون تغییـر وزن در
نمونه های شعر تلفیقی ،بیشترین بسامد را دارد و در این میان ،رویكردی که نسـبت بـه
آوردن غزل در درون مثنوی بوده و هست به نسبت دیگر مـوارد ،دامنـه بیشـتری دارد؛
چرا که غزل با اینكه خود ،پیكرة نفوذناپذیری دارد و انسـجامش -بـا وجـود اسـتقالل
ابیات -بهراحتی گسسته نمی شود ،توان ترکیبی بسیاری با دیگر قالبهای شعری دارد.
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 9-9غزل در ميانة مثنوي
مثنوی قالبی مناسب برای داستانهای بلند یا پند و اندرزهای طوالنی است؛ اما گاه مثنوی
به جایی میرسد که مضامین ،به سمت تكگوییهای عاشقانه و رمانتیك پیش میرود به
گونه ای که از یك سو این قالب ،گفتن آنها را برنمیتابد و از سویی دیگر آوردن غزلـی
با همان وزن در جایگاهی مناسب ،هم برای آنچه سراینده میخواهد بسیار مناسب است
و هم برای ایجاد گفتمان تازه در روند یكدست مثنوی؛ «این فراهنجاری اگر بـه همـراه
زمینه سازی مناسب در جهت آمدن غزل و پیوند تكنیكی مناسب صـورت گیـرد بسـیار
تأثیرگذار و زیبا خواهد بود» (یوسفنـژاد .)955 :9333 ،غزل -مثنوی در دهـههـای اخیـر،
یكباره به گونه ای رواج یافت که در نگاه اول ،گمان میرفت از ابتكارات همـین عصـر
باشد0؛ اما جستاری در آثار پیشینیان نشان میدهد الاقل از حدود قرن پنجم هجـری در
«دهنامه» ها دیده شده است (و چه بسا پیش از آن هم بوده باشد).
مثنوی «ورقه و گلشاه» (اوایل قرن پنجم هجری) از «عیوقی» ،مثنـوی «ویـس و رامـین»
3
(بین  223تا  255ه .ق) از فخرالدین اسعد گرگانی ،مثنوی «مهر و مشتری » (پایـان یافتـه بـه
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سال  323ه  .ق) از محمد عصّار تبریزی و ...داستانهایی عاشقانه است که در ده جای هـر
یك از آنها بستر مثنوی ،گرانیگاه احساسات طرفین عشـق شـده و نامـههـایی عاشـقانه
عرصه تعامل دو قالب گردیده است به گونهای که در درون هر نامه ،آنجا که به قالبی با
توان و گنجایش زیاد بیان تجربة درونی و تكگویی عاطفی و رمانتیك نیاز بوده ،غزلـی
گنجانده شده است .ذکر این گونه مثنویها را بـا عنـوان عمـومی «دهنامـه» در تـذکرههـا
میتوان دید« .نخستین تذکرهای که در آن نمونهای از غزل– مثنوی به صورت «دهنامـه»
آمده ،تذکرة «مجالسالنفایس» امیر علیشیرنوایی که در شرح حال و معرفی محمد عصّار
تبریزی صاحب مثنوی «مهر و مشتری» آمده است»( 2عباسیة کهـن)05 :9330 ،؛ برای نمونه
در «دهنامه یا منطق العشـاق»( 324ه ق )(سـعادت ،9332 ،ج  )533 : 9از اوحـدی مراغـهای
اولین نامة عاشقانه به شكل ذیل تبدیل به غزل می شود و دوبـاره بـه مثنـوی بازگشـت
میکند:
نامه اول از زبان عاشق به معشوق
991



فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

991
991

نســـیم بـــاد نـــوروزی ،چـــه داری؟
 ...نگفــتم تــاکنون احــوال بــا کــس
عنایتهــــــا توقــــــع دارم از تــــــو
عزیزى پیش من چـون جـان اگـر چـه

گذر کـن سـوى آن دلبـر بـه یـارى ...
چــو حــال مــن بدانســتی ازیــن پــس
کــه هــم آشــفتهام هــم زارم از تـــو
به چشم خلـق گیتـخ خـوارم از تـو ...
(مراغهای)292 :9322،

پدیدار شدن غزل در مثنوی ویژة دهنامهها نیست .در تعلیقاتی که مصحّحان لیلـی و
مجنون بر این کتاب نوشتهاند (و نه در اصل متن) نیز در دو جایگـاه کـه بیشـترین بـار
اندوه داستان را دارد و توانی غزلگونه را می طلبد ،قالبهایی متفـاوت بـا مثنـوی امـا در
همان وزن و بحر آمده است که در واقع ساختار غزل دارد .در نسـخة خطـی کتابخانـه
دولتی لنینگراد ( 333ه ،).نسخة انستیتوی خاورشناسـی( 311ه  ).و حاشـیة نسـخة چـاپی
مرحوم وحید دستگردی ،آنجا که از وفات لیلی و به خاك سپردن او سخن رانده شـده،
بعد از بیت:
بســپرد بــه خــاك و نامــدش بــاك

کاســایش خــاك هســت در خــاك
(نظامی)392 :9333 ،

آمده است:
پــس گفــت اجــازت از تــو خــواهم

کـــــز بهـــــر نظارگـــــان راهـــــم

درهمآيي قالبها و تعامالت بيناگونهاي در شعر فارسي

بیتـــی ســـه چهـــار خـــوانم از ســـوز
کـــز مـــن همـــه ایـــن امیـــد دارنـــد
آن گـــاه دریـــن روایـــت آمیخـــت

در مرثیـــــة تـــــو ای دل افـــــروز
دســــــــتوری ده کامیدوارنــــــــد
زیــن مرثیــه صــد روایــت انگیخــت
(همان)

زاری کردن مجنون بر تربت لیلی:
یــــاران غــــم روزگــــار بینیــــد
دلبـــر شـــده یـــار مانـــده بـــی دل
آن را کــه عزیــز جــان و جــان بــود
روشـــن کـــن چشـــم فرقـــدان را

ویـــن محنـــت ناشـــمار بینیـــد
دلبــــر نگریــــد و یــــار بینیــــد
بـــی جـــان عزیـــز خـــوار بینیـــد
در مرقـــد تنـــگ و تـــار بینیـــد
(همان)

غزل 5تا حد چهل بیت ادامه مییابد و با این بیت به پایان میرسد و دوباره مثنـوی
آغاز میشود:
ان شــــــاء ا ...کــــــه زود زودم

پیوســــته بــــدان جــــوار بینیــــد
(همان)395:

آمــد نــه چنانكــه هــم نشســتان
گفت ای ز خـدا سـالم بـر تـو

شوریده سر آن چنان کـه مسـتان
زیبنـــده ســـالم نـــام بـــر تـــو
(همان)

به این شكل ادامه مییابد:
در ســـاحت مـــرگ و زنـــدگانی
در مكتـــب عشـــق و عشـــقبازی

آواره کــــن جهــــانم اینســــت
معشــوق شـــكر زبــانم اینســـت

تا در پایان پس از دوازده بیت میرسد به:
از کـــار نهـــان او مپرســـم

از وی خبـــر عیـــانم اینســـت
(همان )394:

4

ودوباره به مثنوی میپیوندد.
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شكلی دیگر از تلفیق ،که با اندکی توسّع دادن به محدودة غزل باید «غزل -مثنوی »
محسوبش کرد و البته باز هم در اصل مـتن لیلـی و مجنـون نیسـت و ایـن احتمـال را
تقویت می کن د که آن بخش را دیگران سروده باشند به نسـخة انسـتیتوی خاورشناسـی
( 311ه ).و نسخة چاپی مرحوم وحید دستگردی متعلق است .در بند خبر یافتن مجنـون
از و فات لیلی در مقام مرثیه که پس از:

995

 9-2مثنوي در ميانة غزل
شكل دیگر غزل  -مثنوی از نظر چیدمان قافیه برعكس شكل قبل است؛ در این گونـه،
مثنوی در درون غزل آورده میشود:
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ای چشم تو دشتی پر آهوی رمیده

انگار که طوفان غزل در تو وزیده

دریاچة موسیقی امواج رهایی

با

پریده...

با مثنوی آرام مگر شعر بگیرد

تا فقر قوافی نفسش را نبریده

مفعول مفاعیل دل بی سر و سامان

مستفعل مستفعل این شعر پریشان

بانوی مرا از غزل آکنده که هستی؟

در جان فضا عطر پراکنده که هستی...

برگرد غزل بلكه گلم بشكفد از گل

ال

بتغزل

بانوی تر و تازه تر از سیب رسیده

بانوي تو را دست من از شاخه نچيده

باید که ببخشید پریشان شده بودم

تقصیر خودم نیست هوای تو وزیده...

قافیة

حول

دستة

وال

قوهای

قوة

اال

(فرجی  :به نقل از کتاب «سفر در آینه» -نقد و بررسی ادبیات معاصر)003 :9334 ،

این گونه از هنجارشكنی قالبی به نسبت شكل اول بسیار کمتر مـورد اسـتقبال قـرار
گرفت به گونه ای که امروزه نام غزل – مثنوی ،فقط گونة اول (غـزل در مثنـوی) را بـه
ذهنها متبادر میکند
 : 9-7غزل در ميانة قصيده
گونهای است که شاعر در میان قصیده ،غزلی درج میکند و البتـه ایـن کـار بـه لحـاظ
ساخت ،تفاوتی با تجدید مطلع ندارد اما هم شبكة مفهومی حاکم بر آن ابیات ،هم تأکید
خود شاعر و آماده سازی روحی -روانی مخاطب از سوی او برای آوردن غزل ،ما را در
غزل بودنش مطمئن میکند آن گونه که در بعضی قصاید شاعری مثل خاقانی نیز چنین
اتفاقی (تجدید مطلع عاشقانه و غزلگونه) می افتد اما وی تعمدی بـر غـزل دانسـتن آن
ندارد و ادامة آن تجدید مطلع نیز تغزل– و نه غزل بودن -آن را تأیید میکند:
ای تیرباران غمت خون دل ما ریختـه

نگذاشت طوفان غمت خون دلی ناریخته
(خاقانی )333: 9332،

«بدر شروانی» (تولد 331 :ه .ق) اولین کسی است که در بستر قصـیده ،آگاهانـه غـزل
میآورد 3و با استفاده از گفتگویی که با معشوق ایجاد میکند در میانـة چامـة ستایشـی،

درهمآيي قالبها و تعامالت بيناگونهاي در شعر فارسي

صدایی را میگنجاند که از حنجرة غزل برمیخیزد و شـكلی قابـل قبـول از تعامـل دو
گونه را در پیكرة قصیده عرضه میدهد؛ در قصیدهای با مطلع:
ای آفتاب دولتت ملك جهان آراسته

روی زمین از دولتت چون آسمان آراسته
(مجیدی 0 :9331 ،و )3

پس از چندین بیت می رسد به:
...دیشب نشسته در محل با یاد یار بی بدل
آمد خیـالش در نظـر زیبـا چنـان آراسـته
طوبی قد و کوثر دهن اندر لبان شهد لـبن

در خاطر این رنگین غزل شد ناگهان آراسته
کز حسن او دیـدم بـه بـر بـاغ جنـان آراسـته
چشمش ز می عین فتن رخ حورسان آراسته...
(همان)

(معشوق) گفتا که چون پرسم تو را از جور چرخ پرجفا؟
گفــتم نشــد زان بــیوفــا ایــن بــینشــان آراســت
گفتا به دور آسمان کار تو « بدر » ناتوان!
بــا مهــر خورشــید زمــان کــردن تــوان آراســته

و ورود دوباره به قصیده با خطاب به ممدوح:
ای بحر همت در ن ظر در بحر شعر من نگر
باشــد میــانش پــر گهــر هســتش کــران آراســته...
(همان)

 9- 1قطعه در ميانة مثنوي
امیر علیشیرنوایی ( 124 -322ه .ق) در شرح حال عصّار تبریزی به قطعهای اشاره میکند
که وی در میانة مثنوی آورده اسـت « :و ایـن چنـد جملـه از اوسـت در تعریـف بینـی
( مثنوی)

993



فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

این غزل به همین صورت ادامه مییابد؛ اما با توجه به اینكه در میانـة قصـیده واقـع
است و با تجدید مطلعی دیگر به تنة اصلی قصیده برنمیگردد ،تشخیص اینكه غزل در
کدام بیت به پایان می رسد ،تنها از روی مضمون ابیات و تخلّص شاعر (که در هر نوزده
غزل -قصیدة دیوان بدر آمده است) میسّر است به گونهای که پس از ده بیـت ،معشـوق
غزل ،حال شاعر را می پرسد و او را برا ی بهبود اوضاعش به درگـاه ممـدوح حوالـت
میکند و می توان همین بازگشت از گفتگو با معشوق و التفات به ممدوح را پایان غزل
و آغاز دوباره قصیده دانست:

کشیده بر گل و نسرین ز بینی

خطی در عین لطف و نـازنینی...

و از جمله سخنان اوست این قطعه که در اثنای مثنوی گفته است:
مجــو عصّــار مهــر از طبــع مــردم
وفــا از صــورت بــیمعنــی خلــق

که گـل هرگـز ز شورسـتان نخیـزد
چو از صورت مالیك میگریـزد »...
(امیرعلیشیرنوایی)352: 9343 ،

با حضور این قطعه ،که تا پنج بیت ادامه مییابد ،تعاملی که از تلفیق قالبها با توجـه
به ماهیت پند و اند رزی هر دو قالب قطعه و مثنوی پدیدار شده است ،قابل توجه و تا
حدی قابل قبول به نظر میرسد.
 9-5تلفيق شعر نو و غزل
این شكل بیناگونه ای ،تغییر قالب است بدون تغییر بحر شعر (ونه وزن آن) کـه بـرای
نمونه در غزلی ترکیبی از محمد علی بهمنی (تولد  )9309دیده میشود:
کجا را زدند؟
3
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صدا آن چنان زلزله وار بود
که انگار دلهای ما را زدند
نه ،شیطانترین بچههای جهان
هدف رفته و شیشهها را زدند ....

(بهمنی)49 :9341،

با توجه به اینكه غزل ،عنوان دارد (چرا خون به گهواره ماسیده است) و بیت
صدا آن چنان زلزلهوار بود
که انگار دلهای ما را زدند

مصرّع نیست ،باید «کجا را زدند» را مطلع این غزل قلمداد کرد که وزن آن (فعـولن
فعل) در مقایسه با وزن دیگر بیتهای غزل (فعولن فعولن فعولن فعل) آغازی نیمـایی در
این شعر ایجاد کرده است .میزان مقبولیت این ترکیب قالبهـا را بایـد بـه ذوق عمـومی
مخاطبان واگذار کرد؛ اما با توجه به فضای حاکم بر بمبارانهای زمان جنگ و عمومیـت
جملههای رایج در گفتار روزمره ،مثل «کجا را زدند؟» به نظر میرسد این مصراع نیمایی
در آغاز غزل بجا نشسته است.
 9-1تلفيق موسوم به چارپارة مرکّب
امروزه نوعی از چارپاره که از نظر شكل تا حدی یادآور افسانة نیما است ،معمول شده

درهمآيي قالبها و تعامالت بيناگونهاي در شعر فارسي

است و در بسیاری موارد عنوان «شعر مرکّب» را برای آن قالب به کار میبرند؛ در این
چارپارهها بعد از هر بند ،مصراعی با قافیة متفاوت میآید که گاه این قافیـه بـا مصـراع
متفاوت دیگر بندها فرق دارد:
توی قابی شكسته و کهنه
به زمان میخ کوبمان کردند
ایلمان ایل بود ،جریان داشت
تا که تاریخکوبمان کردند
زندگی مثل عكس ساکن شد
کاغذم عشق خون و خون کشی است
مثل میراث خانوادگیم
روی دوش تپانچهای خالی
میروم ماجرای زندگیم
ـــ وسط جملههای معترضه ـــ
(گروه نویسندگان  9331 :وبالگ گروهی)

زخم یك شاهنامه در من بود
پس از آن سالهای در رنجت
مثل یك فیل راه افتادم
در سیاه و سپید شطرنجت
ابر آبستن ابابیل است
با خودم فكر میکنم هر روز
شعر لحنی صریح می خواهد
جمع کن هرچه در خودت داری
بهعالوه مسیح میخواهد
درد از آیههای انجیل است
(گروه نویسندگان 9333 ،وبالگ گروهی)

که در هر صورت سرایندگانش آن را «شعر مرکّب» مینامنـد .ایـن جریـان در شـعر
معاصر به گونه ای است که گاه ،روی جلد یك مجموعه شـعر در کنـار عنـوان کتـاب،
عبارت «مجموعة شعر مرکّب» نیز دیده میشـود؛ از ایـن دسـته اسـت مجموعـه شـعر
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و گاه با شباهتی به مسمّط ،مصراعهای پایان بندهای چارپاره ،هم قافیه است:

999

«سكسكههای یك مست»( )9331از شهرام میرزایی که خود در توضیح این عبارت روی
جلد میگوید:
منظور من از «شعر مرکّب» یا به عبارت دیگر «مرکّب حرکت» شعر کالسیكی است که
به ضرورت محتوا ،روایت ،لحن و ...بیشتر به دلیل ارتباط سریع با ذهن مخاطب ،دارای
قوالب تلفیقی یا تغییری است که این تغییر قالب ممكن است در غزل ،چارپاره ،قصیده
و ...اتّفاق بیفتد و اسم غزل مرکّب یا چارپاره مرکّب یا صرفاً اسم «مرکّب» به خود می-
گیرند و علّت و ضرورت اصلی این تغییر ،تغییر عادت و ادارة چند موضـوع ادبـی در
یك شعر به دلیل استفاده از تغییرات فرمی در شعر است (کتاب هفته.)02 :9331 ،
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قالب چارپاره توان بازنمایی مسائل اجتماعی -عاطفی را دارد و به نظر میرسـد تـا
پیوستگی مضمونی و حتی نحوی کاملی چنانكه میان بیت ترجیع و رشته در ترجیعبنـد
و ترکیب بند هست ،میان اصل چارپاره و آن مصراع ترکیبی ایجاد نشود ،نتوان آن را در
بدنه چارپاره پذیرفت .در مواردی که نگارنده دیده است همخـوانی قابـل قبـولی میـان
عناصر بافت ،موجود نیست تا بتوان آن مصراع را وصـلة مناسـبی بـر پیكـرة آن قالـب
دانست اما به هر حال ،قالب ،امكان است و میتوان امیدوار بود هنرمندی پیدا شود این
توان را نیماگونه و با برنامه جهتدهی کند.
 .2تغيير وزن در ميانة قالب
در مواردی این اتّفاق می افتد که شاعر بدون اینكه از قالبی به قالب دیگر بـرود ،وزن را
تغییر می دهد؛ اما تجربه نشان داده که ایـن فراینـد تلفیقـی چنـدان مقبـول طبـع مـردم
صاحبنظر نیفتاده است.
مسعود سعد سلمان ( 233تا  595ه.ق) در شهراشوبی ،آنجا که صفت دلبر خـود را در
پیشههای متفاوت می آورد در هـر مـورد وزنـی متفـاوت دارد؛ امـا ایـن اخـتالف وزن
کارکردی هنری ندارد و به گفتة بعضی پژوهشگران «با مضمون شـعر رابطـهای نـدارد»
(وحیدیان کامیار.)33 :9330 ،

صفت دلبر آهنگر
اگر آهنگریست پیشـة تـو

با من ای دلربـای در ده تـن...

صفت یار تیر گیر
دو گونه تیر داری بر کـف و چشـم

سپیدان بعضـی و بعضـی سـیاهان...

درهمآيي قالبها و تعامالت بيناگونهاي در شعر فارسي

صفت دلبر خباز
اندر تنور روی چو سوسن فرو بری

چون شمع و گل برآوری باز از تنور راست
(مسعود سعد)434 :9340 ،

خشــت مــن از قالــب حســرت کنیــد
دخترکــــان خشــــت مــــرا بنگرنــــد
پروانه به حـال تـو دل شـمع بسـوزد

وانگهــــش آیینــــه عبــــرت کنیــــد
راز بخواننـــــدش و عبـــــرت برنـــــد
تنها نه دل شمع دل جمع بسوزد ...
(شهریار ،بیتا)253 :

این مثنوی با همین وزن سنگین ،که گرهخوردگی قابل قبولی با درونمایة حزنآلـود
این بخش از اثر پیدا کرده است ،پس از پنجاه بیت و بدون بازگشت بـه وزن اولیـه بـه
پایان میرسد.
در بررسی مواردی که شاعر وزن را بدون تغییر قالب عوض میکند ،تنها یك نمونه
دیده شد که به عقیدة نگارنده نه تنها نامناسب نیست که بسیار بجـا نشسـته اسـت و از
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هر چند وحیدیان کامیار این شهراشوب را نمونـه ای از تغییـر وزن در میانـه قالـب
میداند (ر.ك :وحیدیان کامیار )33 :9330،با توجه به ساختاری کـه ایـن شهرآشـوب دارد و
شاعر برای صفت هر پیشهور عنوانی جدا آورده است ،نمیتوان مطمئن هم بود که وی
در تمام آن ،یك قالب را اراده کرده باشد که در صورت پذیرش این فرض ،تلفیق قالبها
حاصل نشده است تا به دنبال اثبات یا رد تعامل آنها باشیم؛ در این شهراشـوب صـفت
هر صنفی به مثابة متنی جدا از متن ویژگی صنف دیگر است و درهمآیی گونهها وقتـی
مصداق مییابد که در میانة شعر واحد اتفاق بیفتد.
این فرایند -صرفنظر از ماهیت قالبی آن  -نه تنها در عرصـة ادبیـات چنـدان مـورد
استقبال قرار نگرفت که حتی همان شهراشوبهای مسعود سعد نیز به لحـاظ نـوع ادبـی
شهراشوب (و نه به دلیل تغییراتی این چنینی در وزن) مورد بحث قرار میگیـرد وگرنـه
کیفیت اینگونه شعرها در مقایسه با آثار جدی و قویتر این شاعران چنـدان قابـل توجـه
نیست.
در میان معاصران نیز ،شهریار در مثنـوی «روح پروانـه» بـا وزن « مفـتعلن مفـتعلن
فاعلن» یك جا بدون تغییر در قالب ،فقط وزن را تغییر میدهد تا حزنی را که الزمة آن
قسمت از اثر میداند در آن ایجاد کند؛ حزنی که در بحـر  -بـه قـول نیمـا -رقـصآور
«سریع» حاصل نمیشود:

تشخیص درست شاعر و انعطاف پذیری عروضی ذهن او حكایت دارد .مولوی در غزل
معروف است
زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا
(مولوی)023 : 9333 ،

پس از چند بیت که در همین وزن (مفاعیلا مفاعیلا مفاعیلا فعولن) میآورد به ابیات
زیر میرسد:
تــن ار کــرد فغــانی زغــم ســود و زیــانی
نی تن را همه سوراخ چنان کرد کـف تـو

زتوست آن که دمیدی نه ز سرناسـت خـدایا
که شب و روز در آن ناله و غوغاست خـدایا
(همان)

شاعر در «نی تن را »...از « مفاعیلا مفاعیلا »...به «فعالتن فعالتن »...آمده است ،بیتی
دیگر در همین وزن میآورد:
نی بیچاره چه داند که ره پرده چه باشـد
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که شب و روز درآن ناله و غوغاست خدایا
(همان)

و باز به همان « مفاعیلا مفاعیلا  ...برمیگردد در:
که در باغ و گلستان زک ر ّ و فر مستان
چه نورست و چه شورست و چه سوداست خدایا
(همان)

این تغییر وزن در میانة غزل به گونه ای صورت گرفته است کـه در خـوانش سـریع
غزل ،شاید حتی به نظر نیاید؛ چـرا کـه همـان «مفاعیـلا ،مفاعیـلا مفاعیـلا فعـولن » در
خوانشی دیگر به صورت «مفاعی فعالتن فعالتن فعالتن» خوانده میشود که بسـیار بـه
«بحر رمل مخبون» نزدیك است.
شاید برای روی هم لغزیدن این دو وزن بیش از شكل متنی غزل ،تاریخ سرایش یـا
به تعبیری ،بافت زمانی شكلگیری آن مؤثر بوده باشد .نمیدانیم جاللالدین در چه حال
و هوایی بوده یا همراه با چه سازی غزل را می سروده که با تغییر آن ساز ،وزن نیـز آرام
روی وزنی دیگر لغزیده است؛ اینجا بیش از اینكه تعامل دو بخش شعر بـا هـم مطـرح
باشد ،تعامل بافت زمانی و مكانی سرایش و فرایند عملی آن مطرح است.
 .7تغيير وزن و قالب در شعر
گاه اتفاق میافتد که در میانة مثنوی ،غزلی میآید با وزنی متفاوت .در آثار متقدّمان

درهمآيي قالبها و تعامالت بيناگونهاي در شعر فارسي
1

یكی از «جمشید و خورشید»ها که به سلمان ساوجی متعلق است (سروده شـده بـه سـال

 343ه  .ق ) نمونة برجستهای است.
در این منظومة بدیع ،بیشتر قالبهای شعری وجـود دارد؛ چهـل و شـش غـزل ،شـانزده
قطعه ،پانزده رباعی سه دو بیتی و یك تك بیت در متن مثنوی آورده شـده و آن را بـه
دایــره ای وســیع از هنجارشــكنی قــالبی ،نــوآوری و خالقیــت تبــدیل نمــوده اســت»
(یوسفنژاد. )923 :9333 ،

در میان متأخّران نیز «روح پروانه» از شهریار منظومه ای است که در آن بـه تناسـب
حال و هوایی که در فرایند سرایش بر احساس شاعر مستولی میشود ،منظومه به غزلی
با وزنی متفاوت تبدیل میشود .در جمشید و خورشید ماجرا اینگونه روایت میشود که
« وقتی جمشید ،خورشید را در خواب دیده ،عاشق وی شد و چون از خواب برجست:
(غزل)
گفتم خیال وصلت گفتا به خواب بینی

گفــتم مثــال رویــت گفتــا در آب بینــی

سخت دلتنگ میشود و دیگران پندش میدهند اما:
ملك زاده سرشك از دیده مـیرانـد

روان چون آب بیتی چند میخوانـد

مطول قصهای دارم که گر خواهم بیان کـردن

به صد طومار و صددفتر نشـاید شـرح آن کـردن
(به نقل از وحیدیان کامیار)33 :9330،

تعامل و به دنبال آن پذیرش این تعامل ،که در این تلفیق ،میان دو گونه جریان می-
یابد کمتر از نوع مشابه آن (غزل -مثنوی) کمتر است که نشـان مـیدهـد وزن ،عـاملی
تأثیرگذار بر پذیرش پیكرة دوگانة اثر است.
 9-7رباعي در ميانة مثنوي
در همان مثنوی جمشید و خورشید به تناسب موضوع فلسفی ،که با محوریت فلـك و
سرنوشت در گفتگوی جمشید با راهبی در دیری پیش مـیآیـد ،یـك ربـاعی در بدنـة
مثنوی تعبیه میشود:
ملــك را در دو بیــت آن پیــر بخــرد

جوابی خوب و موزون داد و تن زد

(رباعی):
الزم نبــود کــه آنچــه دولــت بایــد

نقــش فلكــی هــم آن چنــان بنمایــد
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(غزل)

927

شاید کـه تـو را چنانكـه بایـد نایـد

با ید که تو را چنانكه آید شـاید
(ساوجی)433-432 :9334 ،

اینجا با توجه به اینكه مباحث ،فلسفی می شود ،رباعی تا حدی خوش نشسته اسـت
اما این تغییر وزن نمی گذارد آن را جزوی از متن بدانیم و زیبایی رباعی توجیه نمیکند
گسستی را که در پیكرة آن پدید میآورد.
در مثنوی «روح پروانه» نیز شهریار ،آنجا که از موسیقی اصیل ایرانی صحبت میکند
به تناسب موقعیت از زبان پروانه (به صورت پخش از صـفحة گرامـافونی کـه گذاشـته
شده است) غزلی از حافظ با وزنی متفاوت آورده است:
اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول

رسد ز دولت وصل تو کار من به حصول...
(حافظ)024 :9333 :

که در نوع خود مشابهی ندارد.
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 2-7مثنوي در ميانة غزل با وزن متفاوت
سیمین بهبهانی ،در میان معاصران که گویا با «خطی ز سرعت و از آتش» عمداً در وادی
نوسازی صوری غزل پای گذاشته با آوردن چند بیت مثنوی در حال و هوای دوبیتـی-
های محلی در میانة غزلی با وزنی غیر وزن آن غزل ،شكلی تازه از تلفیق قالبهـا ایجـاد
کرده که در نوع خود بیسابقه است:
شادیکنان میرفتند با چرخ اهداییشان

یك جو نبود از دو عالم پروای بیپاییشان

.در چشـم من میجنـبیدگهوارة خردیشـان

در گوش من میپیچــید آهنگ الالییشان

الالیی گویم و خوابت کنم من
گدای کوچـه را نانـت روا بـاد
اال منگولــــة ابریشــــم مــــن
اال مــرواری مــن ســرمة مــن

جج

غالم شاه و محرابت کـنم مـن
پلنگ بیشه را تیـرت سـزا بـاد
چو پرده در وثاقم محـرم مـن
به سر دست قبای ترمهی من...

میرفتم و میخواندم الالیی و شعرم را

بیگانگان با سودا من مانده سوداییشان

میرفتم و آوازم با هق هقی از بغضی

صد بوسه میزد از پی بر پای بیپاییشان
(بهبهانی )402 ،9333 :

این شیوة سرایش از سوی شاعران دیگر دنبال نشد و نگاهی منصفانه به این هنجارشكنی
نشان می دهد که نه تنها امروز ،که گذشت زمان نیز بعید است آن را در بدنة نفوذناپذیر

درهمآيي قالبها و تعامالت بيناگونهاي در شعر فارسي

غزل بپذیرد و به عنوان نوآوری ساختاری بتوانـد دسـتمایة آینـدگان واقـع شـود؛ زیـرا
انداموارگی غزل در عین استقالل نسبی ابیات ،آنقدر منسجم است که هر نفوذی از این
دست به مثابه تعدی به تمامیت آن است.

پينوشت

1. Traditional Metal ، Heavy Metal، Doom Metal ، DEATH metal ، Black
Metal ، Progressive Metal، Industrial Metal ، N.W.O.B.H.M ، Christian
Metal ، Thrash/Speed Metal
 .0علی معلم دامغانی در میان معاصران برای اولین بار غزلی در درون مثنوی گنجاند:
امشب دماغخ تَر کنید از بادهنوشخ
تا کخ خمار ،اى خستگان! تا کی خموشخ؟
جان را کمر بندید و با جانان بخوانید
اى مطربان شنگ خوشالحان! بخوانید
ما
بستهتر،
زمرة زنجیریانت
از
کاى از اسیران کمندت خستهتر ،ما
ما
بگسستهتر ما از تو و پیوستهتر،
در جلوهگاه عرض استغنا و حاجت
از جعد زلف سرکشت بشكستهتر ،ما ...
با زخم صیدانداز چشم دلشكارت
ای از اسیران کمندت خستهتر ،ما
مویت
یاد آر از زنجیریان جعد
آن شب غم از رشك حریفان خون دل خورد
هر چند مستخها فزون شد ،غصه پژمرد
(معلم دامغانی)920: 9342 ،
« .3اسم این منظومه را عصار مهر و مشتری نگذارده بلكه آن را عشاقنامه نام داده بود ولی به سبب
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نتيجهگيري
از مجموع شواهدی که برای اثبات فرضیة مقاله آورده شد ،میتوان به این نتیجه رسید
که بدنة هر شعر در عین استقالل متنی ،آن میزان از انعطاف و توان ترکیبـی را دارد کـه
بتواند با قالبی دیگر درهم آمیزد و عرصة بازتری برای جوالن احساسات گوناگون باشد.
آنچه در این میان مهم است ،میزان همخـوانی و همخـونی دو قالـب و هنـر شـاعر در
شناخت توانهای عاطفی این قالبهاست؛ نیز بستری که شاعر ،پیش از آوردن قالبی دیگر
فراهم می کند بر پذیرش قالب جدید و اثربخشی اقناعی آن تـأثیر مسـتقیم دارد و نكتـة
آخر اینكه دیگرگون ساختن قالب شعر ،آن گاه بایستگی و شایسـتگی مـییابـد کـه در
پیكرة متن به آن نیاز باشد و هر جا این ناگزیری کمرنگتر و تحمیل قالـب بـر دیگـری
پررنگتر شده اس ت ،حاصل کار به سمت تصنّع پیش رفته و از میزان خالقیت هنری آن
کاسته شده است.
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اینكه دو قهرمان اصلی داستان «مهر» و «مشتری» نام دارند این اسم بعدها بدین منظومه داده شد» (صفا،
 :9343ج  ،3ص .)9203
 .2گفتنی است که تمام دهنامه ها حاوی غزل در متن مثنوی نیست (برای اطالعات بیشتر ر.ك :فرصتی
جویباری ،رضا پایاننامة دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرکز.)9343 ،
 .5با اینكه شمارة ابیات ،فرض قصیده بودن آن را تقویت می کند به لحاظ ساختار و و شبكة مفهومی
باید غزل محسوبش کرد که البته اگر آن را قصیده هم بدانیم به اصل آمیختگی گونه این شعر خللی
وارد نمیشود.
 . 4با اینكه ظاهر این قسمت به لحاظ آرایش قافیه ،قطعه است« ،گاهی بندرت به غزلیاتی برمیخوریم
که مطلع آنها مصرّع نیست ( »...شمیسا)091 :9332 ،؛ لذا این بند از کتاب لیلی و مجنون با توجه به
درونمایهاش باید غزلی از آنگونه باشد.
 .3مصحّح کتاب در این مورد در مقدمه میگوید « :یكـی از نوآوریهـای بـدر در قصـاید ،آوردن غزلـی
عاشقانه در میانة قصیده است که ما آن را «غزل  -قصیده» نام نهادهایم .این غزل -قصیدهها در دیوان
دیگر شاعران سابقه ندارد و بدر با این قالب ،نوآوری خاصی را در قالب شعر به وجود آورده است.
 91غزل -ق صیده در دیوان بدر وجود دارد  ...در بیشتر این اشعار ،شاعر قبل از پرداختن به غـزل در
میان قصیده ذکر میکند که میخواهد غزل بگوید» (شروانی ،9331 :مقدمه .)91
 . 3نیمایی بودن آغاز این اثر خود به خود وزن را بدون تغییر بحر در این غزل عوض کرده و پارة
نیمایی آن کوتاهوزنتر شده است.
 .1نخستین مثنوی جمشید و خورشید از سلمان ساوجی (متوفی  )333است که آن را در بحر هزج
مسدّس محذوف یا مقصور در حدود سه هزار بیت و به درخواست سلطان اویس سروده و در
جمادیاالخر  343آن را به پایان رسانده است (اته ،ص 35؛ سروشیار ،ص  293و 293؛ سلمان
ساوجی ،مقدمه آسْموسِن و وهمن ،ص شانزده)( .برای منظومههای دیگری با همین نام در ادب
فارسی رجوع کنید به منزوی ،ج  ،2ص.)0323
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4855
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