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بررسی موسيقی در غزل های

1

رقیه کاظم زاده

2

تاـیع ؼـیافت * 89/3/3 :تاـیع پؿیفي89/5/24 :

چکیده
تػً مهمّي اق تأثيرف ٌأ١فو باتىأبه تأه ميوأرمي و مأه ب ستأ ٛچاوأت موسه وأه ميخأة ایدأاؼ
ميوأأرمي ؼـ قتأأار ٌأأ١ف مأأي دأأفؼؼو"تكأأفاـ" اوأأت دأأفبس ميوأأرمایيو ٠أأيام ي اق خم أأه بقرو
قافره ب ـؼیف مي تاٌؽو وأه قتأار اؼتأي ـا اق قتأار م١مأين ب چبدأاـ تأه یأاـ مچبأ ب تأياقر
خؽا مي واقؼ وأرمر تهثهأاويو ضىأر مبأكب ب مطمّأؽ ٠ي تهمبأي اق اأكن وأفایار تأه وأا
م١اِأأف چىأأببؽو وأأه ؼـ بقر اأأكن وأأي تط أيّ تبرأاؼیبي ایدأأاؼ وميؼوأأؽ ایأ پأأمبچً تأأف مر
اوتو تا ٠البس تأف دأفبس ميوأرمایي ؼـ اأكن وأيو توررأف ب تطأ ّي مأؿويـ ـا تأا تكرأه تفاٌأ١اـ
ای اكن وفایارو ميـؼ تفـوي قفاـ ؼچؽ
واشههاي كلیدي:
ميورميو بقرو تهثهاويو مبكب و تهمبيو ـؼیفو قافره
1

اوباؼ دفبس قتار ب اؼترا فاـوي ؼاوٍگاس اـبمره
2
واـٌبان اـٌؽ ـٌبه قتار باؼترا فاـوي اق ؼاوٍگاس اـبمره E-mail: rogayyeh.kazemzadeh@yahoo.com

164

فّ بامه تػّّي قتار ب اؼب فاـوي – ؼاوٍگاس مقاؼ اوالمي باضؽ وببؽج – ٌماـس  / 3وان ابن  /تاتىبار 89

مقدمه:

ففماسرىت چا تفای تابـوؽ وهو «مهم تفی ٠امل واقوؽس ٌ١فو ميورمي ب بقر اوت »
( ٠ي ممؽّ وٌ )61 :1377مه قره ؼـ اسم١دم ؼـتاـس ميقبر تيؼر ٌ١ف ميويیىؽ:
«تؽار وه ٌ١ف ؼـ اِل سوتو ؼاوً اوت ب اؼـاک م١اوي ته ضؽن ِائة ب اوؽیٍه ب
اوبؽ ن ـاوت ب اق ـب اِٙالشو وػبي اوت اوؽیٍرؽسو مفتة ب م١بي و ميقبر مبكفّـ
مبىاب ضفبف مغفی مر ته یكؽیگف ماوبؽس ب ؼـ ای ضؽ دتببؽ وػ مفتة م١بي و تا
ففق تاٌؽ مرار ٌ١ف ب چؿیار ب وال وامفتة تيم١بي ب دتببؽ ميقبرو تا ففق تاٌؽ مرار
وٝم ب وثف مفتّة م١بي ب دتببؽ مبكفّـو تا ففق تاٌؽ مرار تربي ؼب مّفا٠ي ب مرار ورم
ترتو وه اقلّ ٌ١فو تربي تما تاٌؽ ب دتببؽ مبىاب تا ففق تاٌؽ مرار تربي تما ب مرار
مّاـی ٟمػب ف چف یک تف بقر ؼیگف ب دتببؽ ضفبف مغفی مر ته یكؽیگف ماوبؽسو تا ففقي
تيؼ مرار ممتّي ب ارف ممتّي وه وػ تيقافرت ـا ٌ١ف وٍمفوؽ ادف زه ميقبر افبؽ »
(قكبیبيومطمّؽ ب مؽـّن ـٔي و )196 :1361مٍهيـتفی وي ٞميورمي ؼـ ٌ١ف فاـويو
بقر ٠فبٔي ب بقر ورمایي اوت وه ابّسي مثببي تف تىاب ب تٍاته اـوار یا افا٠رل
٠فبٔي ؼـ اترا ٌ١ف ب ؼبّمي مثببي تف ٠ؽ ٔفبـ ای تىاب ؼـ مّفا ٞچا ٌ١ف
اوت «ؼـ ابّسي ـ٠ایت یكىاوي قضاف ؼـ ـو مغف بقرو ؼـ چمه مّفا ٞچا یک ٌ١ف
ٔفبـ اوتو ب ؼـ ؼبمي ته ّ ٠ت ٌكىب بقر ب ٠ؽ تىاب اـوارو قضاف ـو مغف ؼـ
مّفا ٞچا یک ٌ١ف قاتل توررف ب ديوه دير » (پيـوامؽاـیارو )366 :1374ورما یيٌرح تا
ؼـچم ـیػب ٘ين مّفاٞچا اق وٝف مىاب تيؼرو ؼـ باق ٟقاسةچا ؼیگف تف اويا ٞقاسة-
چا ؼیفی افكبؼس اوت قاسةچایي وه ميتياوبؽ اق چمه بقرچا وه اوبتاؼس وببؽ
ورما ا٠بماؼ ؼاٌت وه ٌا٠ف وثایؽ ؼـ اغبراـ بقرچا قفاـ تگرفؼ ت كه ای بقر اوت وه تایؽ ته
٠بيار بور ه ب اتكاـ ٌا٠ف قفاـ تگرفؼ تا ٌا٠ف تبياوؽ ؼـ یک ٌ١فو تبا ته اقبٕا توررف ضاستو
اق زبؽی بقر ؼیگف اوبتاؼس وبؽ اب مي دتت« :م و١ي ميوبم ته ٌ١ف فاـوي بقر ب
قافره تؽچم ٌ١ف تيبقر ب قافرهو ٌ١ف قؽیميچاوت ٜاچفاً تفغالف ای ته وٝف ميمیؽو اما
ته وٝف م ٌ١ف ؼـ یک مّفا ٞیا یک ترت واقُ اوت  -اق ضرث بقر – قیفا یک مّفاٞ
یا یک ترت وميتياوؽ بقر ٘ثر١ي وال ـا تيسرؽ وبؽ بقرو وه ٘بر ب مچب یک م ٙة
م١رّ اوت -ؼـ تر مٙاسة یک مئي -ٞفمٗ تيوّٗ «مـميوي» ته ؼوت ميمیؽ؛ ای اوت
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وه مّفاٞچا ب اترا تایؽ ته ِيـ ؼوبه خم١ي ب ته ٘يـ مٍبفکو بقر ـا تيسرؽ وببؽ »
(٘اچثاقو)98 :1368
ورما م١بمؽ تيؼ وه ٌا٠ف مي تياوؽ ٘ين مّفا ٞچا ـا تا تيخّه ته ٘ين فكف ب اضىان
غيیً ب اوؽاقس والمي وه تفا ترار مر ق ب ٔفبـ اوتو چماچب وبؽ ی١بي
قماوي وه «ٌا٠ف مي تربؽ م ٙة غيؼ ـا تما وفؼسو وادكیف ورىت وه م ٙثيو ٠البس تف موسه
دتبهو ته غا٘ف پف وفؼر قاسة ته ٌ١ف تطمرل وبؽو ت كه مي تياوؽ زبؽ چدا اق بقر وم وبؽ
چبگامي وه ؼیؽ قاسة پف ٌؽس ب م ٙة چم زبار واقُ ماوؽس اوتو اغبراـ ؼاـؼ وه ؼـ یكي
ؼب چدا تفموسه قثال دتبه ٌؽس ترتكایؽ ب م ٙة ـا پایار ؼچؽ » (مـی پيـو )614 :1376ته
٠ثاـتي ؼیگفو «مياـؼ چىت وه ٌا٠ف ؼـ بقوي وه اوبػاب وفؼس و ضففً تما ٌؽس اوتو
سرك تفا ضت ٛب ـ٠ایت بقرو وازاـ اوت ؼوت تكوؽ ته ضٍيو ی١بي تا پبثه غفؼسچا ٌة
والسِ ارثي غيیًو تما ـغبهچا ب ويـاظ ب وبثهچا "ترت" غيؼ ـا اوثاٌبه وبؽ ؼـ چف
ضان تایؽ ٌا٠ف مر مقاؼ ـا ؼاٌبه تاٌؽ وه ترهيؼس تفا مىاب وفؼر مّفٞچاو مر چا ـا تا
استا ٚب ٠ثاـاتي وه ؼـ باق ٟضٍي اوت ب تمفیثاً چمرٍه قثرصو پفوكبؽ » (قـّی ويبو :1355
)113
ضميقي تف چم قؼر تىاب ٘يسي مّفٞچا تيوٗ ورما ـا تىبه ته ٠امل ومّي ميؼاوىتو
٠ام ي وه اق ؼب وٝف تایؽ ميـؼ تيخّه قفاـ درفؼ« :اسف -بقبي وه یک متهي ته و ما
ومبف اق قاسة یک مّف ٞاضبراج ؼاـؼ ؼـ ای ِيـ ٌا٠ف مدثيـ غياچؽ تيؼ وه مّف ٞـا
تا و ما قایؽ ب ضٍي تربثاـؼ ب -بقبي وه یک متهي ته و ما ترٍبف اق قاسة یک
مّف ٞوراق ؼاـؼو ؼـ ای ِيـ ٌا٠ف مدثيـ اوت وه متهي أافي ـا ؼـ مّف ٞت١ؽ
ترابـؼ » (ضميقيو )413 :1377
واـ وه ورما وفؼسو ای اوت وه ميديیؽ« :مثالً ؼـ فالر بقر تا ته ضان چف مّف٠ي تا
مّف ٞؼیگف اق وٝف ت١ؽاؼ چدا مىاب تيؼو ب ٘ين مّفٞچا اوؽاقس چم تيؼو ب تایؽ ته اخثاـ
اق یک خا م١رّ ٌفب ٞميٌؽس ب ته خا م١رّ ؼیگف غاتمه پرؽا ميوفؼس تاٌؽو بسي ضا
م اق یک خا م١رّ ٌفب ٞميوبم ب ؼـ خایي وه ترار م اقبٕا وبؽ ب مر خایي وه ق
تاٌؽو مّف ٞـا غاتمه ميؼچم ٌا٠ف قؽیم م ك تيؼ وه بقبي ٌ١ف ؼـ تطف ميوفبؼ اق
اتبؽا ٌ١ف تا مغفو چمه مّفٞچا ٌ١في تا چم اق وٝف ت١ؽّؼ «ف١الت چا» یكىار تاٌؽ
ته ت١ثرف ؼیگف مدثيـ تيؼ ٘ين چمه مّفاٞچایً یک اوؽاقس ب مبىاب تاٌؽ ورما غيؼ
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ـا م ك ته ـ٠ایت چمر یک قرؽ وميؼاوؽ ب ميديیؽ ؼـوت اوت وه تفؼاٌت م اق ضرث
مایه اِ ي ؼـ چمر ف١الت چاوت ب اضراواً تا ؼـ «ف١ال » مّف ٞـا غاتمه ميؼچم اما
غيؼ ـا مدثيـ وميؼاوم وه ؼـ چف مّف ٞیک ممؽاـ ب ت١ؽاؼِ مىاب «ف١الت » ترابـ و چف خا
ترار م اقبٕا وبؽو چمار خا مّف ٞـا تما ميوبمو غياس یک «ف١الت » تاٌؽو غياس پبح
یا ًٌو یا چف قؽـ ق اوت «ف١الت » ؼـ مرار اتبؽا مّف ٞتا اوبها مر ترایؽ» (اغيار
ياسثو )131 :1369
وزن در غسل نو
قماوي وه ورماو تىاب ٘يسي مّفاٞچا ـا تف چم قؼ ب بقبي وه ٌام ي ب پرفبار ؼیگف ورما
غيؼ ـا اق قرؽ بقر ورمایي ب قافره ب ـچا وفؼوؽو اكن وفایار م١اِف ورك پرٍاپرً ب چمفاس
مرچا ضفوت وفؼوؽو امّا وه قاسةچا وه ـا ففاميي وفؼوؽ ب وه چمار بقرچا وه ـا
تفا قاسة قؽیمي غيیً اوبػاب وميؼوؽو زير ابقار قؽیمي ؼـ ٌ١ف وه ميغياوببؽ
٠فٔه وببؽ وميدبدرؽ ؼـ اكنچا ای ؼبـسو اا ة ابقار واـتفؼ و بقرچا مىب١مل ب
ـایح دؿٌبه ورىببؽو ت كه ٌاچؽ ويمبـ ب ٘ث ٟمقمایي ٌا٠فار ای ؼبـس تا ابقار خؽیؽ ٌ١ف
فاـوي چىبرم
اكن پفؼاقار ويدفا تا مٌبایي وامل ته ابقار قؽیم تفا ـٌؽ ب تاـبـ چف زه ترًتف ٌ١ف
فاـويو و١ي وفؼوؽ ؼـ وفبؼسچایٍار اق ابقاوي تاقس ب یا وم واتمه تهفس تگرفوؽ «اتؽاٞ
ابقار تاقسو ادف زه اق ؼبـس قاخاـ وم وم مااق ٌؽ ب ؼـ قمار ما ورك وىاوي زير وایهو
ضىر مبكب ب ورمر تهثهاوي ب زبؽ ت ؼیگفو اكسرّاتي ته ابقار تاقس ؼاـوؽو امّا اق مرار
ای ٌا٠فارو ورمر تهثهاوي اق ٌا٠فار ؼیگف ٌاغُ تف ٠مل وفؼس اوت » (ضى
سيو )465 :1383اق چمر ـب قىمت اٝ٠م ای پمبچً ؼـ تػً ابقارو ته ٠م كفؼ ای
اكن وفا تياوا اغبّاَ یافبه اوت ورمر تهثهاوي تا ؾچبي پيیاو اكن وفایي تطيّن
غياس اوت وهو تربً ؼیفبق ـا وباـ ميوهؽ ب تا پٍت وف دؿاٌب ؼاؽاه اوبتاؼس اق قاسة
قؽیمي تفا مطبيایي ويو تالٌي غىبگي واپؿیف ـا ؼـ خهت دىبفي ب اتؽا ٞابقار تاقس
ٌفب ٞميوبؽ «تيخّه ته ابقار خؽیؽو اق تاـقتفی بیمدي چا اكن چا ورمر تهثهاوي
اوتو ا٠مّ اق ابقاوي وه ؼـ اكن دؿٌبگار ته وؽـ واتمه ؼاـؼ یا بقر چایي وه ِففا"
اتؽا ٞابوت » (ضميقيو ) 525 :1381ورمر ؼـ مدمي٠هچا «خا پا»و «ز سفا»٢و
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«مفمف» افا٠رل ٠فبٔي قؽیمي ـا ته واـ ميتفؼو تا خایي وه ميتيار ـؼّپاچایي اق ابقار
اٌ١اـ ضافٛو و١ؽ ب مي وا ـا ؼـ ای مدمي٠هچا ؼوثان وفؼ امّا اق مر خایي وه اب تا
دففباـ چا ب ؼٌياـ چا قوؽدي امفبق مٌباوتو ب ميغياچؽ ضفف اوىار م١اِف ـا تكوؽو
په وثایؽ ته وفبؼرو تا مئي ٞتاقس ؼـ قاسة قؽیمي اوبتا وبؽو تایؽ بقرچا مىب١مل وه
ـا وباـ وهاؼس ب تا تهفس درف اق ميورمي وال ب بقر خؽیؽو ترًتفی تثيرف ـا تف ـب
غياوبؽس تگؿاـؼ اق ای ـبوت وه وفبؼسچا اب اق مدمي٠ه «ـوباغرك» ته ت١ؽو أ غٙي
قوف٠ت ب متًو ؼٌت اـلرو یكي مثال" ایبكهو ـو ب تيیي وامالً مبتاب ؼاـؼ ب مي تيار
دتت وه مغفی اكن مدمي٠ه «ـوباغرك» ومٙه ٙ٠ف ورمر ؼـ واـ توررف بقرچا
٠فبٔي ته ٌماـ ميـبؼ( :ؼچثاٌيو)254 :1383
اق تيته غيي تي دل پف
م ؼیؽسا ـوگر ومار ـا
غبؽیؽس ؼـ ؾـّا تاـار
م غياوؽسا ـاق وهار ـا
ؼـ ؼفبف وثك تهاـار
توررف فّل تي تف ـا
وف وثك ب تاـمبـ ـا
ضه وفؼس اوگٍبار وفؼ
ؼـ تفگ خيي ٌاظ واـار
وبكاي وفظ سهچا ـا
ؼـ غ ي غاميي ِطفا
ؼیؽ وه ؼاـؼ ؼاوبارچا
اق زاـس خيیيچا یاـار
مر ؼاوه غاوي زي تيؼا
پيورؽر ت ـا پؿیفا
اق واقه ويـوبه ففؼا
زير غيؼ پؽیؽ مـؼ چكاـار
م ؼیؽسا خثف قمأار ـا
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واتيؼ ففويؼدار ـا
واؼیؽس تگؿٌببؽ امّا
اق ؼیؽويچا ؼیؽس ؼاـر
اق ـاوبي ؼـ ديوه دل
ـوگر ٌيؼ غير تكامل
امّا ؼـبار اوت ب ـويا
وفغاب ای ِيـ وگاـار
اق تيته غيي تي دل پف
اق پيوه ٌاؼاب ويتف
میا تيار دتب پرامي
تا وف چا دبؽس قاـار؟
ا ـبق غيب مفباتي
تا موماوي پاک ب متي
مغف تگي وي ميٌباتي
تا مفق ای ٌة قوؽس ؼاـار
(تهثهاويو)478 :1384
بقر اكن تا و مىبت ١مىبت ١ف /ٟمىبت ١مىبت ١ف ٟاوت
ورمر اق مفض ه وػىت واـچایًو اق ابقار ٠فبٔي ديواديوي تهفس دففبه ب ؼـتاـس
اوبتاؼس اق ای بقرچا دتبه اوت« :م چبيق مر ٌهامت ـا وؽاٌبها وه اق تبرار بیفار وبم
چبيق اق چمار افا٠رل م١مين اوبتاؼس ميوبم امّا ٔفب ـاو مر ٔفب ـقّار ب غيي میبؽ ب
مٌبا ـا ته ؼبـ افكبؽسا ؛ ٔفتي ت عو داس وٍرؽس ب داس تبؽو داس ويتبؽس ب داس وا رو ته واـ
دففبها ؛ ـاتٙه قفاـؼاؼ مرار افا٠رل ـا دىىبها درف وه ـو «متا٠رل» ؼـ ؼبایف
غ رل اضمؽ ب ٌمه قره اق خبه «ف١يس » وثيؼس اوت غالف ٠ففو چف ؼب ـا وباـ چم
وٍاوؽسا تا وكبه وا مٌبا ب غير دففبها ـا ؼـ قاسة وامٌبا ب غير دففبهٌار تبٍاوم زه
تاک ادف دؿٌبگار زبر وكفؼساوؽ؟ زه تاک ادف ميورمي ما وه ای وكبه ـا ميٌباوؽ ب وه
مر قاسة ـا؟ په اق ؼیؽاـو غياچؽ ٌباغتو تابـ ؼاـ تاوبير وكؼیک ته زهل بقر تاقس یا وم
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واتمه ـا مقميؼسا ميپؿیف وه ؼـ مرار مرچا ممك اوت ؼب وه تایي تىراـ وبگر تاٌبؽ
یا اِالً غيي میبؽ باق ٟوٍيؼ اق یاؼ ـفب موها ته قثين ب تيفرق تمره مياـقؼ مببٝف ورىبم
وه چمه تدفتهچا وبرده ِؽ ؼـ ِؽ ؼـوت ؼاٌبه تاٌبؽ چم زبر ادف تٕ١ي ته وبرده
وفورؽوؽو اق اؼامه تدفته وميچفاومو ب دفوه چرر اتؽا٠ي پؽیؽ وػياچؽ ممؽ »
(تهثهاويو)31 :1376
اوزان ابداعي
تيخّه ته ابقار تاقسو اق تاـقتفی بیمدي چا اكن وفایار اكن وي اوتو ا٠م اق ابقاوي وه ؼـ
اكن دؿٌبگار ته وؽـ واتمه ؼاٌبه اوت ب یا بقر چایي وه ِففاً اتؽا ٞغيؼ ٌا٠فار اكن
وي اوت اكن وفایار م١اِف تا اتؽا ٞبقر چا خؽیؽ ب یا اضرا واغب بقر چا واٌباغبه
ؼـ اكن دؿٌبهو اكن م١اِف ـا مماؼس واغببؽ تا فٕاچا م١بایي تاقس ـا تپؿیفؼ ب تا ضتٛ
اـقي چا ميورمایي ٠فبْ وبّبي ب ؼـ زاـزيب تباوة ومّي ب ورتي چداچا وه خيچف
اِ ي بقر ٌ١ف فاـوي اوت ته ایداؼ ابقاوي وامالً وي ب تي وٝرف ؼوت قؼوؽ ؼـ باقٟو اكن
وفایار ويدفا ته مبٝيـ اودا امف مٌبایي قؼایي اق قاسة اكنو باضؽ بقر ـا أ ی١بي تبراؼ
تفی ٠بّف واقوؽس قاسة چا ٌ١ف ـا أ تفدكیؽس ب «تا افكبؼر بقر چا تي واتمه تف
ابقار اكنو ای قاسة وهبه ـا چيیّبي وي تػٍرؽس ب مر ـا پؿیفا پرا چا وي ب م١اوي
امفبق وفؼس اوؽ » (ضق ٌبانو )165 :1371ؼـ ای خا ته زبؽ وميوه اٌاـس ميوبرم:
دٍيؼس ؼـ تب ِ غاوه ـاو وميؼس ـس تي وفاوه ـا
ففاغي ای ورفباوه ـاو وپفؼس ته پا ـبار م
(تهثهاويو)763: 1384
بقر :متا ٠ب فا٠ال فٟو متا ٠ب فا٠ال فٟ
تفورة ـو «متا ٠ب » ب «فا٠الت » تفورثي خؽیؽ اوت ٠البس تف مرو ـو «فا٠ال
ف »ٟؼـ وي ٞغيؼ خؽیؽ اوت وامي تفا ای تطف ؼـ ٠فبْ وميتيار یافت
(ؼچثاٌيو)111 :1383
ب
٠مف مأ و تمارو تمارو مه بي غؽا ـا!
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تي بؼاٞو تأأي وال و تي وگاسو مأأأيـبؼ
(تهثهاويو)625: 1384
بقر :فا٠ال ُ فا٠ال ِو فا٠ال ُ فا٠ال ِ أ ـمل مثمّ مكتيف ممّيـ
ب
فاـ ٢ق «م » زگيوه ٌي ؟ تأأيؼا قـؼپيي! تگي
تؽترف ت زگيوه وبم؟ مبٍر زبر غمييو تگي
(چمار)761 :
بقر :مىبت ١متا ٠ب و مىبت ١متا ٠ب
تفورثي اق «مىبت » ١ب «متا ٠ب » ؼـ قؽیم ورامؽس اوت ب ورك ميتيار اوگاٌت وه بقر
چف مّفا ٞؼب تاـ «مت١ين فا٠ال ف١ل» تاٌؽ وه مر ورك تف ميدفؼؼ ته ای وه یک ترت
ؼباقؼس ـو ؼاٌبه تاٌؽ ته خا ضؽاوثف چٍت ـو ؼـ ِيـ اغرف وا تطف ميٌيؼ:
مٕاـ ٞاغفب مدثيب (ؼچثاٌيو)115 :1383
ب
ِؽا پا وه ميمیؽ؟ تأه ويزها وه دؿـ ؼاـؼ؟
تگي وه پبدفس تگٍایمو ادف ق ٍ٠ق غثف ؼاـؼ
(تهثهاويو)818: 1384
بقر :متا ٠ف١الت فٟ
ای بقر ورك ؼـ اسم١دم وميوه ب مثاسي وؽاـؼ ب اق اتؽا٠ا ورمر اوت (ضق ٌبانو:1371
)165
ب
وفب وثك ٌكرة مميقو امگىاـ تأأي غياچؽ ٌؽ
تفگ وثك ادف ؼاـؼو چم وثاـ تي غياچؽ ٌؽ
(تهثهاويو)538 :1384
فا٠ال ُ متا٠ر و فا٠ال ُ متا٠ر  :مٍاول مكتيف ِؽـ واسم ضٍيو وه ؼـ قؽیم ته
ِيـ مكتيف ممّيـ ممؽس اوت

تفـوي ميورمي ؼـ اكن چا ورمر تهثهاويوضىر مبكب ب مطمؽ  ٠ي تهمبي

171

تهثهاوي ؼـتاـس ابقار اتؽا٠ي اي مي ويیىؽ« :چفدك تا قّؽ قث ي بقوي ـا تفترة وؽاؼس
ا تا تف مثبا مر واـ اودا ؼچمو ؼـ تىراـ اق مياـؼ تيؼس وه وػىبر پاـس اق ٠ا٘ته ب
غراسي وه ؼـ قاسة خم ه یا استا ٚويتاس ته ؾچبم مبثاؼـ ٌؽس و غيؼ ؼاـا وي٠ي بقر اوت
وه م ضا ته غيتي ب مواوي ٠اؼ وفؼس ا وه چمار بقر ـا ؼـ ضان ب چيا
تفاوگرػبگي غيیً ؼوثان وبم ته ٠بيار مثان ای غران ته ؾچبم مي ـوؽ وه ته مػا٘ة
غيؼو ٌگتت قؼس تگيیم« :زه ؼـب ٢مي ديیي!» ادف ؼقّت وبرؽو ادف تكفاـ وبرؽو مبيخّه مي
ٌيیؽ وه ای خم ه ويزک ؼاـا بقر اوتو بقوي وه ته ضىاب ٠فبْ تا «ف١ال
مت١يس » وبدرؽس مي ٌيؼ تكفاـ ؼبتاـس ای پاـس بقوي یک مّفا ٞب تكفاـ ؼب
مّفاٞو یک ترت مي واقوؽ وه اِٙالضا" زهاـپاـس وامرؽس مي ٌيؼ ته ای ِيـ :
زه ؼـب ٢مي ديیي! ته ٌگتت مي ماوم
زه ففیة مي واق ! زه وبم؟ ومي ؼاوم
ته چمر واؼديو اكسي تا بقوي وه واتمه وؽاٌتو پؽیؽ مي میؽ » (چمار)515 :ورمر
تهثهاوي ؼـ مدمي٠ه «غٙي ق وف٠ت ب اق متً» تياوىت وكؼیک زهل بقر تي واتمه ب
وم واتمه ـا اـائه وبؽو وه اوبػفاج بقرچا خؽیؽ ای مدمي٠هو ته تبهایي ميتياوؽ وباتي
خام ٟتاٌؽ قاتل ؾوف اوت وه «ای ضفوت ويخيیاوه ؼـ اتبؽا غاسي اق تفغي سوكيچا ب غا
ؼوبيچا وثيؼ اما ـفبه ـفبه غّيِاً ؼـ مدمي٠ه ت١ؽ ٌا٠ف أ ؼٌت اـلر أ ب اٌ١اـ ت١ؽ
اق مرو ِيـتي ضىّي تفو مداچاوهتف ب وٝا یافبهتف یافت ای تبيّ ٞابقار ب مچب چاو
فٕاچا تاقسا ـا ؼـ ٠فِه قتاروغرانو اوؽیٍه ب تفا ٌا٠ف ته اـموار مبـؼ ب ؼـ
ترٍبف خبثهچاو ته مياـ اب ضاسبي مبتاب اق اكسرّا دؿٌبگار ؼاؼ » (ـبقتهو )175 :1379
ایبک وميوه ا اق ابقار اتؽا٠ي اق ضىر مبكب :
قوي وه ِا٠مه باـ موک ـؼا ٌ ١ه ته ت ؼاـؼ
ففب ورامؽس غيؼ پرؽاوت وه قّؽ غفم م ؼاـؼ
(مبكب و)113: 1376
بقر :متا ٠ف١الت فاٞو متا ٠ف١الت فاٞ
ب
ا درىيار ـچا تي اق متٍاـار ـچاتف
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زٍماوت اق زٍمه واـار ِافِ وص تا ِتاتف
(چمار)42:
بقر :مىبت ١فا٠الت متا٠رلُ مىبت١الت (ف ١ف١يس )
ب
ضان ؼـیا مـا ب متي اوتو ضان خبگل وثك وثكوت
م وه ـوگم ـا تاـار ٌىبه اوت ؼـ زه ضاسي میا چىبم؟
(تهمبيو)56: 1385
ترت فيق اق یكي اق اكن چا مطمّؽ  ٠ي تهمبي اوبػاب ٌؽس اوت وه بقر اكن مؿويـ
اق ابقار اتؽا٠ي ای ٌا٠ف ته ٌماـ مي ـبؼ ٌا٠ف ؼـ ضاٌره ای اكن زبر مي ويیىؽ:
« اسثبّه ب ِؽ اسثبّه ؼـ ای اكن أ ب اكن چایي اق ای ؼوت أ وَمَكي اق وثک ب وراقِ
اكسرّا مبمؽّمار أ وه تفغي دمار مي وببؽ ای قيا٠ؽ بضي مُبكن اوت أ ته ٠مؽ وباـس
چبگا وفبؼر ای زبؽ ٌ١ف أ وه ؼاـا تاـیع چا مبتابتي چىببؽ أ بقرو یا
خىبه ا
تهبف اوت تگيیم «ـیبم» أ ته قين ففوگار أ تؽبر ؼـؼوف ب تا ـاضبي ب ـباوي ؼـ ؾچ مي
وٍىت ب و ما ـا ته چمفاس غيؼ مي مبـؼ دتبم :ا تاتاو زه قؽـ ته ؼوثان تك ّتا تاٌم ب
ته قُضافا ب مثمّ ب مىؽّن ب ممّيـ ب مطؿبف ب ای خيـ زركچا ت تؽچم؟» (چمار:
)56
استفاده از اوزان باسابقه ولي كم استعمال
مبٝيـ اق ابقار تا واتمه ب وم اوب١مانو بقر چایي چىببؽ وه ؼـ ٌ١ف دؿٌبهو ته وؽـ
واـتفؼ ؼاٌبه اوتو بسي اكن وفایار م١اِف تا ته واـدففب ای ابقارو ضراتي ؼبتاـس ته ای
بقر چا تػٍرؽس اوؽو تاـچا ميتربرم وه ٌا٠فار اكن وي بقوي ـا ته واـ تفؼس اوؽو وه ؼـ ٌ١ف
دؿٌبه ورك واـتفؼ ؼاٌبهو بسي تهفس مبؽ اكن وفایار اق اوبػاب ِطرص بالدار ب خا ته
خایي مرچا ب چم زبر تا مهاـتي وه ؼـ تّيیفواق ب تافت وال اق غيؼ وٍار ميؼچبؽو
تا٠ث ميٌيؼ وه ای اضىان ته غياوبؽس ٌ١ف ؼوت ؼچؽ وه تا بقوي خؽیؽ ب وا مٌبا ـب
ته ـبوتو تفا وميوه بقر اترا قیف تا ای تفورة چاو یک تاـ ؼـ اكسي اق ضكرم ِتا
اِتهاوي تا م« ٟ ٙؼن تفؼ اق م ته یوماو ا تفک ااـتگف م » ؼیؽس ٌؽس اوت
(ؼچثاٌيو)117 :1383
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زير مفباب غكاويو تي تي ؼن م دففبه اوت
خاوا ودایي وه تي تي غيـٌرؽ ـبٌ دففبه اوت
(مبكب و)143: 1373
بقر :مىبت ١فا٠الت و مىبت ١فا٠الت
ب
تف زهفس وفؼ ب غٍكًو پرؽا غٙيٖ مالن اوت
ی١بي وه تا واچً ت خاوي ٌكرثا وؽاـؼ
(تهثهاويو)868: 1384
بقر :مىبت ١فا٠الت و مىبت ١فا٠الت
ب ایبک وميوه چا ؼیگف اقواـتفؼ ابقار تاواتمه بسي وم اوب١مان ؼـ اكن وي:
زي تف ؼبي ميتىبيو ؼب ماـ ؼـبار ـاو
ته ففیاؼ ميدتبمو وأه« :تفؼاـ! ميتفوم!»
(چمار)738:
بقر :ف١يس متا٠ر و ف١يس متا٠ر
ب
غاوه چا ؼ وفؼسو ويزه چا توٓ مسيؼ
٘فش ٌهف غاوىبف ؼـ قمربه ا اق ؼبؼ
(مبكب و)98: 1376
بقر :فا٠ال ُ مت١يس و فا٠ال ُ مت١يس
ب
امٍة ته یاؼ پفوه غياچم قؼ افیثاوه
ؼـ ويزه چا ؾچبم أ اوبير تي تي بیفاوه
(چمار)49:
بقر :مىبت ١مىبت ١و مىبت ١ف١
ؼـ غيؼ غفبي چا ؼاـ زير زاس ادف زه غاميٌم
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مي خيٌم اق ؼـبر چف زبؽ تا چرر وه ومي خيٌم
(چمار)171:
بقر :مىبت ١متا٠رلو مىبت ١متا٠ر
ب
ٌة وه مي ـوؽ اق وباـس چا
دفیه مي وبم تا وباـس چا
(چمار)151:
بقر :فا ٠فََ١لو فا ٠فََ١ل ب یا فا٠ال ٌ ف ٟفا٠ال ٌ فٟ
ب
ؼـ ديٌه ا اق مومار اتف ٌثره وایه م تيؼ
اتف وه ٌایؽ مثل م مماؼس ففیاؼ وفؼر تيؼ
(تهمبيو)51: 1385
بقر :مىبت ١مىبت ١و مىبت ١ف١
قافیه
مبٝيـ اق قافره «ضفف یا ضفبف مٍبفک م١رّبي اوت ؼـ پایار و ما قاميوي وامكفّـ
مّفا ٞچا یک ٌ١ف » (بضرؽیار وامراـو )29 :1369اكنو قاسثي اوت وه تػً ٠مؽس
تثيرف ميورمایي غيؼ ـا ارف اق بقر ٠فبٔي مؽیير قافره اوتو ؼـ ضمرمت ایداؼ قاسة ٌ١ف
ته قافره باتىبه اوت تباتفای مر زه وه ميخة تكمرل تثيرف ميورمایي ٌ١ف مي دفؼؼو
بخيؼ قافره ؼـ ٌ١ف اوتو ب ای تبها یكي اق ومً چا قافره اوت ؼـ اكن وي قافره ـا اق
ؼب خهت مي تيار تفـوي وميؼ:
 -1واـتفؼ مبتاب قافرهو وه مي تيار اق مر تا ٠بيار تّفّف ؼـ قافره وا تفؼ مثان قیف ای
واـتفؼ قافره ـا تهبف ومایار غياچؽ واغت:
مر وه ٍ٠ق اوت وه تبيار تف امػياـي تفؼ
یا تيار ٘ثل قوار تف وف تاقاـي تفؼ
مفؼ مرؽاوي ادف تاٌؽ اق ای خيچف واب
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واـ اق پرً ـبؼ واـوبار ک(مـي) تفؼ
(مبكب و)112: 1376
ؼـ اكن تا و مبكب بالس «مـي» ـا وه یک بالس تىرٗ اوتو تا «امػياـي» أ وه
یک و مه مفوّة اوت أ ب «تاقاـي»و أ وه ؼاـا ضفبف اسطاقي مي تاٌؽ أ قافره قفاـ
ؼاؼس اوت ب ای واـتفؼ اوت مبتاب اق قافره تهفس خىب اق زبر واـتفؼ و ای امكار
ـا تفا ٌا٠ف مرىّف مي واقؼو وه چف وي ٞبالس ا ـا أ اق وٝف تىرٗ ب مفوّة تيؼر ب یا
ؼاٌب ضفبف اسطاقي(پىيوؽو ٔمرف ب ) أ تا یكؽیگف قافره قفاـ ؼچؽ
ب یا ؼـ اكن قیفو ورمر تهثهاوي قافره چا «قؼر» ب «وػ » ـا وه تا ـؼیف «چا» پريوؽ
غيـؼس اوتو تا و مه «تبها» قافره قفاـ ؼاؼس اوت:
ٌة چا ترؽاـ غياتي تا ِثص پفپف قؼر چا
وبح غميي اتاقي تبها تبها تبها
تفدفؼ تاسر ب تىبف پػً اوت زبؽی وباتم
موٍيي ب مٌتبه ؼاـ تا چف یكي ٌار وػ چا
(تهثهاويو)1183: 1384
قاتل ؾوف اوت وه ای واـتفؼ اق قافرهو قؽمبي ؼیفی ؼاـؼو وميوه ا اق اكن غياخه
ٌرفاق تایرؽ تف ای دتبه اوت:
ِثا تي وكهت مر قسف مٍكثي ؼاـ
ته یاؼداـ تماوي وه تي اب ؼاـ
ته وفوٍي غيؼ ا وفب خيیثاـ مباق
وه دف تؽب ـويو اق ٌف وف ففبؼ مـ
ٌا٠ف ؼـ ترت ابّن بالدار «مٍكثي» ب «اب» ـا قافره قفاـ ؼاؼس اوت ب ـؼیف وركو بالس
«ؼاـ » اوتو امّا ؼـ ترت ت١ؽ و قافره ب ـؼیف ته ِيـ یک خا ؼـ «ففبؼمـ » قفاـ
دففبه اوت
ب
ته مالقمار و ٙار وه ـواوؽ ای ؼ٠ا ـا
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وه ته ٌكف پاؼٌاچي ق وٝف مفار دؽا ـا
ؼن ٠اسمي تىيق زي ٠ؿاـ تف ففبق
تي اق ای زه ويؼ ؼاـ وه ومي وبي مؽاـا
ٌا٠ف ؼـ ترت ابّنو بالدار «ؼ٠ا ب «دؽا» ـا تا یكؽیگف قافره ته واـ دففبه اوتو امّا ؼـ ترت
ت١ؽ و قافره ب ـؼیف ته ِيـ یک خا ؼـ بالس «مؽاـا » ممؽس اوت
 -2اوبتاؼس اق ضفبف یا پريوؽ چا ؼـ قافرهو ی١بي قافره ته خا مر وه اق وٝف ؼوبيـ اوم یا
ف١ل تاٌؽو ضفف اوت:
تایؽ زرك ويٌتو تایؽ امّا ودا؟
سيضي یا ؼفبف ؼیگف تا ما ودا؟
تایؽ ٌ١ف وفبؼ تایؽو امّا تگي
ديٌي تا تٍبيؼ ٌ١ف ٌريا ودا؟
تایؽ افىاوه دتت اق ؼیگف ـوبمي
ایبدا دف ـوبميو ـغٍي امّا ودا؟
تایؽ یكىف ؼبیؽو دف پا یاـ وبؽ
یاـا ؼاـ بسيو اق ای خا تا ودا؟
تایؽ زرك ويٌتو امّا وي غامه ا
تٍكىببؽ موسه تيؼو زيتي ضبّا ودا؟
(تهثهاويو)715: 1384
ؼـ اكن تا و تهثهاوي ضفبف ـتٗ یا أافه «امّا»و «تا» ب «ضبّا» ـا تا بالس چا مىبملو
قافره قفاـ ؼاؼس اوتو وه ؼـ ٌ١ف دؿٌبه فاـوي تىراـ وم واتمه ب وم واـتفؼ اوت
مي پفوؽ اق م ورىبي؟ مي ديیمً امّا ومي ؼاوؽ
ای زهفس دم دٍبه ؼـ میربه غيؼ ای ـا ومي ؼاوؽ
(تهمبيو)41: 1385
تهمبي ؼـ م ٟ ٙاكن اق ؼب ضفف «امّا» ب «ـا»و ته ٠بيار قافره اوبتاؼس وفؼس اوت
ب وميوه ا ؼیگف:
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وا م ٍ٠ق اوت میا مي ٌباورؽ
قغمي ا قغمي وفاپا مي ٌباورؽ
م چماوم مهفتار وان چا ؼبـ
ـفبه اق یاؼتار؟ یا مي ٌباورؽ
(مبكب و)236: 1376
رديف
ـؼیف اق مػبّّا ٌ١ف فاـوي اوت وه تا٠ث ایداؼ ميورمي مٕا٠ف ؼـ ٌ١ف مي دفؼؼ
ـؼیف «و مه یا و ماتي اوت وه ؼـ مغف مّفا ٞچا ٠رباً تكفاـ مي ٌيوؽ » (ٌمرىاو:1374
 )89تا ؼقّت ؼـ مدمي٠ه چا ٌ١ف ٌا٠فار اكن ويو ته بیمس تهثهاويو مبكب ب تهمبي ؼـ
مي یاترم وه ضؽبؼ چٍباؼ ؼـِؽ اكن چا مر چا ؼاـا ـؼیف مي تاٌؽ ای ٌا٠ف ار تفا
تكمرل ميورمي ٌ١فٌار اق ـؼیفو تا تىامؽ تىراـ تا یي ويؼ خىبه اوؽو زفا وه اكن تي
ـؼیف وفبؼر ب ميورمي وباـ ـا ـ٠ایت وفؼر واـ اوت تىراـ ؼٌياـ ضبّي ؼـ ٌ١ف
والورک ورك ومبف مي تيار اكن واتي ـا یافت وه ؼـ ضافٝه اچل اؼب ماوؽداـ تاٌؽ امّا
تؽبر ـؼیف وفبؼس ٌؽس تاٌؽ « اق قؽیم تفی وميوه چا ميخيؼ ٌ١ف ؼـ تا ؼبـس ـٌؽ
ب تكامل مرو ـؼیف چمياـس خكء مٌكاـ ب تاـق ٌ١ف فاـوي تيؼس اوت وه ته تيو١ه
غرا ب تفورثا تّيیف ؼـ ٌ١ف ومک مي وبؽ » (ٌتر١ي وؽوبيو)233 :1372ؼـ ٌ١ف
دؿٌبه فاـويو ـؼیف چا ف ١ي اق تىامؽ افكبر تف تفغيـؼاـوؽو امّا ؼـ اكن وي مي
تيار تبيّ ٞاويا ٞبالس چا ـا ته ٠بيار ـؼیف مٍاچؽس وفؼ ـؼیف چا ؼـ اكن وي داچي «ف١ل»و
داچي «اوم» ب داچي ضبّي «ضفف» مي تاٌبؽ:
زگيوه تا ٢تي تابـ وبؽ تهاـار ـا
وه وان چا وسٍرؽوت ٘١م تاـار ـا
(مبكب و)27: 1387
چِي قفَو چِي ؼبا بن و ای قوؽدي وت؟ مـ ؟ وه!
تهثيؼ خىم بیفار ـاو چرر اوبٝاـ ؼاـ ؟ وه!
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(تهثهاويو)1124: 1384
ٌثرػير غيـؼس ـا مي ماوم ب مي ؼاوم ای ـا چم
وه مي درفؼ قِ م خاؼب تي زير ٠مل ؼی ـا چم
(تهمبيو)117: 1385
داچي ضاِل پريوؽ ـؼیف چا اكن ای ؼبـس تا قافرهو ته تفورثا تؽی١ي مبدف مي دفؼؼو
وه ای وكبه ـا ته ٠بيار یكي اق پاـامبفچا اِ ي ؼـ ـؼیف ب قافره اكن چا وي
غياچرم ؼیؽ:
ؼـ ای قماوه تي چا ب چي ن پفوت
غيٌا ته ضان والاار قرل ب قان پفوت
ـورؽس چا زه افیة ب وسرؽس مي افببؽ
ته پا چفقس  ٠ف چا تا ٢وان پفوت
(چمار)19:
ای پريوؽ ب تفورثا تىراـ تاقس ا زير « :ن پفوت»و «قان پفوت» ب«وان پفوت» اق
قؽـ ب تياوایي تي وٝرف بالس واق ٌا٠فار اكن وي غثف مي ؼچؽ وه مي تيار مر ـا اق
مٍػّّه چا وثكي اكن وي ته ضىاب مبـؼ
نتیجه گیري
مر زبار وه ؼـ مب مماسه ورك اٌاـس ٌؽو اكن وفایار م١اِف تا افكبؼر ابقار تاقس ته قاسة
اكنو ؼـ باق ٟبـبؼ م١اوي امفبق ب تاقس ا ـا ته ای قاسة ٌ١ف مرىّف واغببؽ تفـوي
ؼیگف ٠يامل دفبس ميورمي ؼـ اكن وي ورك اق ای خهت اـقٌمبؽ اوت وه ٠البس تف مٌبایي
ترً تفو غياوبؽدار ـا ته قیثایي ايف غ ق ٌؽس تيوّٗ ٌا٠ف ـچبمير مي واقؼو زفا وه چف
زمؽـ پريوؽ تر ٌ١ف ب ميورمي مطكم تف تاٌؽو ته چمار اوؽاقس وركو ٌ١ف اق ومان تفغيـؼاـ
غياچؽ ٌؽ
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