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 ردالک   المیه و رکالت   المیه موسیقایی نقد

 

 چکیده

 ،شهرت و با المیه العجم امتداد یافته پیش از اسالم با المیه العرب رالمیه نویسی که از دو

حمـد تیـی م سرای معاصر به ناماز ایرانیان عربی نفردو  همواره مورد توجه شاعران بوده است.

 علـیؤمنین در مـد  امیرالمـ را حجت االسالم و عبدالحمید سنندجی نیز به ترتیب المیه الترک

را در مد  حسنعلی خان حـاکم سـنندو و در اسـتیباز از  و المیه الکرد عج() زمانع( و امام )

جنبـه های شعری بـر شکلی در استیباز ۀجا که جنباز آن .اندسروده المیه العرب و المیه العجم

معاصر  در دوران نیدیابد. این نوع نید موسییایی نیز در این باب اهمیت می ،معنایی میدم است

تعریف آن از بررسی شعر به عنـوان کـالم  ،گذشته پیدا کرده است نسبت بهتری مفهوم گسترده

موزون و میفی فراتر رفته است و چهار بعد موسییی درونـی، بیرونـی، کنـاری و معنـوی را در 

 از لحـا  را ایـن دو قیـیده تحلیلـی ،توصـیفی روش در قالـبنگارندگان برآننـد . گیردرمیب

های موسـییایی تا مشخص شود کدام یک از دو شاعر بیشتر از افزاینـده کنند بررسی موسییایی

 بـا ناسـبمت یبحـر ،هـر دو شـاعرز نتایج بحث این کـه ا .اندبر مبنای نید جدید استفاده کرده

اند اما هر دو قییده در بـاب ائتالف بین وزن و معنا را رقم زده اند ورگزیدهشعر خود بغرض 

 عیوبی بر المیه الترک عارض شدهاند. در بحث موسییی کناری مواجه شدهمشکالتی عروض با 

هـر دو شـاعر  .نشان از ائتالف لفظ و معنا دارد صفات حروف پرتکرار در دو قییده نیز .است

زیبایی موسییایی حاصل از تـالش ههنـی و حـد   ،ستفاده از صنایع معنویاند با انیز کوشیده

 فنی و استداللی را نیز پدید آورند.

 .الکرد المیه، الترک المیهموسییی، معارضه، : هاواژهکلید
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 مقدمه -1

از سـوی  میان شعر و وزن از یک سـو و وزن و موسـییی رابطه تنگاتنگی از دیرباز تا کنون

شعر و موسـییی  میانارتباط جدایی ناپذیری این عوامل باعث شده تا  است. دیگر وجود داشته

 آنبـر  را رمزگرایان"های مختلف ادبی مانند ای که بعضی از ناقدان و نحلهبه گونه بوجود آید؛

ین ابنـابر؛ (99: 6246)نیـار، "بگویند: شعر پیش و بیش از هـر چیـز موسـییی اسـت تاداشته 

شناسی در شـعر بـه شـمار های زیباییتوان آن را یکی از پایهه و میموسییی بخشی از شعر بود

برخـی از  .. عوامل زیادی در آهنگین شدن یک میراع، یک بیت و یک قییده نیش دارندآورد

 حـوزه در دیگـر برخـیبعضـی در حـوزه موسـییی درونـی و  ،ها در حوزه موسییی بیرونیآن

 .گنجندمی موسییی کناری و معنوی

کوشـد تـا در وزن، یکی از انواع ادبی است کـه شـاعر می )معارضه شعری( عریاستیباز ش

البتـه همـاهنگی مضـمون همـواره مـورد  .ای بسرایدشعرِ شاعری دیگر قییده قافیه و مضمون

تـوان نیـش با توجه به ایـن تعریـف می (99: 6399ابن حسین، ) یستنتوجه نبوده و ضروری 

های معموز در سـرودن انگیزهر از هر عنیر دیگری است. تموسییی در استیباز شعری پر رنگ

 ظهـار برتـری،، او تیلیـد از او شـاعر قبلـی ۀاستیباز شعری عبارتند از: اعجاب شاعر از سـرود

چه انگیـزه اعجـاب باشـد و . (19-09: 4999البجاری، ) یشعرو ابداع  نمایاندن قدرت شاعری

 ؛ وی شاعر متأخر با سنگ محک نید سنجیده شـودتیلید یا اظهار برتری باشد و ابداع باید ادعا

پر واضح است با توجه به گـرایش ظـاهری و موسـییایی غالـب در اسـتیباز شـعری، بررسـی 

 تواند محکی مناسب برای این نوع ادبی باشد.موسییایی می

در میان اشعار ماندگار ادبیات عربی، المیه العرب و المیـه العجـم از اقبـاز فـراوان شـاعران 

خـود را  عالقـه و پسـنداند تا با سـرودن اسـتیباز شـعری اند و بسیاری کوشیدهوردار شدهبرخ

نسبت به این دو بیان کنند مانند المیه ابن الوردی، المیـه الیجـر، تخمـیم المیـه العجـم و ... . 

 هـا یعنـیاند که دو نفر آندر استیباز این قیاید، طبع آزمایی کردهشاعران ایرانی عربی سرا نیز 

اند که زیستهمحمد تیی حجت االسالم و عبدالحمید سنندجی در عیر نهضت ادبیات عربی می

روش تیلید از گذشتگان ویژگی اصلی آن دوره است. در این پژوهش سعی بر آن است کـه بـا 
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و میـزان توفیـق هـر  مورد بررسی قرار دهدموسییایی  از لحا این دو قییده  تحلیلی، توصیفی

 ی بیان گردد.یک نسبت به دیگر

 سؤاالت تحقیق -1-1

 :عبارتند از هاستآنسؤاالتی که این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای 

  در باب موسییی به معنای جامع آن اعم از موسـییی  المیه الترک و المیه الکردهنر سرایندگان

 ؟درونی، بیرونی، کناری و معنوی به چه صورت نمود یافته است

 ،بسامد واژگان و افزایندگان موسییایی در این آثار به چه صورت است؟ تناسب محتوا با وزن 

 هافرضیه -1-2

  انواع موسییایی چهارگانه بیشتر فرصـت بـروز و  احتماالًبا توجه به طوالنی بودن المیه الترک

 .اندظهور داشته

 و  اند، بـه جنبـه لف ـیهر دو قییده با توجه به اینکه در باب استیباز شـعری سـروده شـده

 موسییایی و تناسب آن با معنا توجه شده است.

 پیشینه تحقیق -1-3

 -دد مجالت علمی های متعهتا آن جا که برای نگارندگان میسر بود پم از مراجعه به شمار

مطلبی که با موضوع پژوهش همخوانی کامل داشـته باشـد یافـت  ،لمیهای عپژوهشی و پایگاه

 شود:ها اشاره میرد که به برخی از آنی وجود دااما در زمینه موسییی شعر آثار ؛نشد

نوشته دکتر حسین آقا حسـینی و اسـراا السـادات احمـدی، « بررسی موسییی شعر رودکی»

زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه اصـفهان، دوره  هایپژوهش

بررسـی دیـوان رودکـی از لحـا  در این میاله نگارنـدگان بـه  .6999، تابستان 4جدید، شماره 

 اند.اند و فیط به وزن و قافیه و ردیف توجه داشتهموسییی پرداخته

نوشته دکتر مرتضی قائمی، دکتر علی باقر طاهری نیـا و « فضای موسییایی معلیه امرؤالییم»

مجید صمدی، مجله علمی و پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، سـاز پـنجم، شـماره 

این میاله بر اسا  ن ر دکتر شفیعی کـدکنی در بحـث موسـییی نوشـته شـده  .6999ئیز ، پا64

 و فیط به بررسی معلیه امرؤالییم اختیاص دارداست 
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نوشـته دکتـر حسـین ابویسـانی و دکتـر علـی اصـ ر « سمیح الیاسم و موسییی شعر عرب»

میالـه نگارنـده بیشـتر بـه  در این باستانی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

   ها مواجه شده پرداخته است.بحث موسییی بیرونی و اشکاالتی که شاعر با آن

در پژوهش سعی بر آن است که موسییی از چهار بعد )درونی، بیرونـی، کنـاری و معنـوی( 

ای از نیـش سرا، گوشـهمورد بررسی قرار گیرد. در عین حاز با شناساندن دو شاعر ایرانی عربی

ویژه که این دو شاعر، از شـاعران معاصـر هسـتند و ه ب ،شودیرانیان در ادبیات عربی نمایان میا

ها برده شده اسـت. از سـوی دیگـر ایـن دو شـاعر در کمتر در عرصه ادبیات عربی نامی از آن

 اند لذا بحث میایسه نیز در این میاله وجود دارد.استیباز از المیه العجم، قیاید خود را سروده

 تعاریف -2

دیـد نگارنـدگان در  ۀمعرفی شوند و سپم زاوی سرایندگان دو المیهدر ابتدا ضروری است 

 موسییی تبیین گردد تا بتوان به اصل بحث ورود پیدا کرد: نید بحث

 حجت االسالممحمدتقی  -2-1

در شهر تبریز هـ. ق  6429االسالم در دوازدهم جمادی األولی ساز  حجتشیخ محمد تیی 

حجت االسـالم  ۀوی ترک زبان و دومین فرزند از خانواد (.69: 6991میدمه دیوان، ) شد متولد

محمد ممیانی مشهور به شیخ االسالم فـرا گرفـت.  مألبود و علوم اولیه را در محضر پدر خود 

تحییل به عتبات عالیات سفر کرد و پم از اخـذ درجـه اجتهـاد  ۀپم از وفات پدر، برای ادام

 .(69: همان) گشتبازبه زادگاهش 

وی توانایی سرودن شعر به سه زبان عربی، ترکی و فارسی را داشـت و در دیـوان معـروف 

توان به ایـن مـوارد اشـاره نمـود: وی، اشعاری به هر سه زبان وجود دارد. از جمله آثار وی می

و...  ع(، آللی من ومه، دیوان غزلیات، مثنوی در خوشـاب) الشهدامثنوی آتشکده، در رثای سید 

هـ. ق در تبریز وفات نمود و بنا به وصیتش در وادی السالم نجف بـه  6964در ساز  نهایتاًوی 

 (.62-61همان: ) شدخاک سپرده 

باشـد ع( می) الحجۀوی، قییده موسوم به الندبۀ فی مد   عربی یکی از مشهورترین قیائد

وی ایـن قیـیده  .ته استپرداخعج( ) مهدیع( و حضرت ) علیکه در آن به مد  امیر مؤمنان 
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. تعداد که به المیه الترک مشهور شده استالعرب سروده  المیه العجم و المیه ۀرا بر وزن و قافی

 این بیت است: حجت االسالم المیهمطلع قییده  .بیت است 659ابیات این قییده 

ـــلِ ـــدِ والیُلر ـــی البری ر فِ ـــِ ـــج لِلمرســـیرِ ورس   عُ
 

ـــی فِــــی مُتــــونِ األرینــــ   قِ الــــذ لرلِإنَّ العُلـر
 

 (459: 6991، نیر دیوان)

 عبدالحمید سنندجی -2-2

هـ. ق در شهر سنندو به دنیا آمد. وی کُرد  6409شیخ عبدالحمید سنندجی در دهم رمضان 

فرزند شیخ عبدالکریم از مشایخ خاندان کانیمشکانی قُییران بود. تحییالت ابتـدایی را  و زبان

االسالم آموخت؛ سپم به پینجوین و پم از آن بـه ب ـداد نزد پدر و برادرش حاو شیخ معتمد 

رفت و در محضر علمای این دیار کسب علم نمود و از عالمه حسین صـبری مـدر  اع میـه 

گـردد و در هـ. ق بـه زادگـاهش بـاز می 6991ب داد اجازه تدریم دریافت نمود. وی در ساز 

جهانی اوز، به علـت حمـالت پیـاپی . وی در اثنای جنگ پردازدآنجا به تدریم علوم دینی می

شود به یکی از روستاهای اورامان به نـام رژاو نیـل مکـان کنـد و ها به سنندو مجبور میرو 

 .(34: 6936سجادی، حیرت ) یابدهـ. ق به علت بیماری وفات می 6992شعبان  41در  نهایتاً

سـرود. در امـر شعر می های عربی، فارسی و کردیوی فییه و ادیبی توانمند بود که به زبان

کـه لیـب « الیلـم رب السـیف و»مهارت کامل داشت و به عبـارتی سوارکاری و تیراندازی نیز 

شـماری . وی آثـار و تألیفـات بیباشـدقامت وی نیـز می ۀمحمود سامی البارودی است برازند

یکـی  .(696-694: 4، و 6911روحـانی، ) استداشته است که متأسفانه جز اندکی باقی نمانده 

 های وی المیۀ الکرد است.از مشهورترین سروده

کردستان غرق در آشوب شد. دولت برای آرام کردن سـنندو از  6962و  6969های در ساز

حسنعلی خان که آگاه به منطیه کردستان بود و پیش از آن نیز حکومت آن را به عهـده داشـت 

ا در آنجا حکمفرما سـازد. از ایـن رو استفاده کرد و او توانست در زمانی اندک ن م و آرامش ر

 سـرودالکـرد را در مـد  حسـنعلی خـان امیـر ن ـام گروسـی  المیهشیخ عبدالحمید سنندجی 

، العرب سروده شده اسـت المیه العجم و المیه ۀ. این قییده بر وزن و قافی(14: 6999حمدی، )

 و مطلع آن بیت زیر است: بیت دارد 95
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ــــلُ یاهُ الوابِ ــــر ــــع  س ــــالً بِررب ــــلُ أه  الهرطر
 

ـــلُ  ـــهلُ و الجربر ـــروری الس ـــدب  تر ـــفر جر  ورخرل
 

 (12همان: )

به این نکته دسـت در این نوشته سعی بر آن است که با بررسی فضای موسییایی دو قییده 

اند از توانسـتهتا چه اندازه  میرزا محمدتیی حجت االسالم و شیخ عبدالحمید سنندجیکه  یافت

المیه خود استفاده نمایند و این جنبه چه میـدار شـاعران را در ظرفیت موسییایی زبان عربی در 

 رساندن پیام مورد ن ر به مخاطب یاری کرده است.

 شعر موسیقی -2-3

بـه دو بخـش  کنند کهدیگر ارتباط برقرار میری است که مردم به وسیله آن با یکابزا ،گفتار

تـوان مـیاست. در گفتـار مـردم  شود و هر یک از آوا و آهنگی برخوردارن م و نثر تیسیم می

برآمـده از  کلمـات مـوزونتمـام  نیست کـهرا دریافت اما هیچ کم مدعی  های مختلفیآهنگ

یـک گفتـار از  از این روست که .(499-493: 6و  تا، بی جاحظ،است )شعر عادی مردم  گفتارِ

دریافت  شود. سطح عمومی، حاکی از تجربه وبه دو سطح عمومی و خیوصی تیسیم می من ر

را  یواحـد م مختلف که در تمام دنیا دریافتزبان علو مانند زبان گفتاری عادی وعمومی است 

راینده و کنند اما سطح خاص، تجربه شخیی ادیبان و شاعران است که منحیر به سـتداعی می

 (959: 6302اسماعیل، است )آفریننده متن ادبی 

یکـی از  مانند وزن و قافیه که ارکـان انددهاز دیرباز در تعریف شعر عناصری مورد توجه بو

: 6246نیـار، اسـت )بوده که قرطـاجنی ارائـه داده  ترین تعاریف برای شعر در نید قدیمشایع

شعر را متشکل از  متیدم از این جهت برخی دیگر از ناقدان ؛نیست دقیق قطعاًاین تعریف (. 99

امـا بعضـی در  (663: 6، و 6396روانـی، قیداننـد )پنج رکن قید، لفظ، وزن، معنی و قافیه می

اسـت هـای آن اند: هدف، تعریف شعر به وسیله بارزترین ویژگیتوجیه تعریف قرطاجنی گفته

نوعی هنجارگریزی است کـه مخـتص  موسییی از نگاه متیدمینبه طور کل  .(19-13مطلوب: )

فـی بـه شـمار به کیفیت ترتیب اصوات در مـتن اسـت از ایـن رو شـعر را کـالم مـوزون و می

 آورند.می

 همـه ، امـااسـتاصـواتی مـن م در چهـارچوبی مشـخص  حاوی شکی نیست که موسییی

عر منحیر به اشعاری که وزن و قافیه یکسان دارند، موسییی یکسانی ندارند زیرا موسییی در ش
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اگـر اینگونـه بـود ارزش اشـعار تمـام افـرادی کـه اسـتیباز شـعری  م اهر خارجی آن نیست؛

احمـد  ،امیرشـعرای عـرب ۀسـینی ،عیـاداصلی بود حاز آنکه  ۀدر حد و اندازه قیید اندسروده

در حـد و انـدازه  اصالًو معتید است  کشدبحتری را به بوته نید می ۀدر استیباز از سینی ،شوقی

نشـان از تفـاوت ارزش شـعری هـر یـک از  ؛ این امـر(613: 6315عیاد، ) یستنسینیه بحتری 

در حـاز تحـوز اسـت، در حیییـت هـیچ عنیـری از  دائمـاًاست که  موسییی امری هاست.آن

یوسـف سـلوم، ) یابـدها و تپش قلب ت ییر میشود، موسییی و معنا با نفمموسییی تکرار نمی

هستند، امـا موسـییی از  شعر، م اهر و مبادی و اصوز عمومی در اصل وزن و قافیه (66: 6331

شود که میان نفم و کلمـه و بـین انسـان و حیـات گذرد و به اسراری منتهی میاین م اهر می

شـود و از ایـن موسییی شعر بر حـم شـنوایی عرضـه می (.32: 6399، یمآدوندارند )جریان 

گـذارد و کند و بر قوای ههنی و تخییلـی وی تـأثیر میرهگذر بر رو  و روان شنونده نفوه می

هایی است که بر ، الفا  و ترکیبآید که متشکل از حروفها از خالز چهارچوبی برمیاین ۀهم

ها و ظرفیت موسییایی علم بدیع به صوتی معینی انت ام یافته و شاعر به کمک آن ۀاسا  هندس

حـروف و  ۀگویـد: شـعر هندسـزند. از این روست کـه نـزار قبـانی میآفرینش شعر دست می

شـبیه دنیـای درونـی کنیم کـه ها دنیایی در ههن دیگران بنا میاصواتی است که ما به کمک آن

ماست. شاعران مهندسانی هستند که هر یک سبک خاص خود در استفاده از حروف و کلمـات 

 (93: 6312قبانی، دارد )را 

رهانـد و عـروض و قافیـه را فیـط موسییی را از چهارچوب تنگ گذشتگان می ،نید جدید

 و مفهـوم متفاوتنـد.وزن و موسـییی د آورد.بخشی از هارمونی موسییایی یک شعر به شمار می

آورند امـا مند پدید میآید که حرکات و سکنات به صورت قاعدههایی بوجود میوزن از تفعیله

ای کـه وزن بخشـی از آن را تشـکیل تر از وزن دارد به گونهموسییی مفهومی به مراتب گسترده

میابله، مطابیـه دهد و عالوه بر آن بعضی از ظواهر صرفی و بالغی از قبیل ترصیع، تجنیم، می

 (.669: 4992موافی، ) یردگو... را نیز دربرمی

 عبارتند از: موسییی بیرونی، درونی، کناری و معنوی:در نید جدید عناصر موسییایی شعر 

 در  کـه این جنبه موسییایی شـعر .یابدیمی شعر نمود در وزن عروض موسییی بیرونی

ابـن بـود )معـروف عـرب  نـزدآن  پـیش از تدوین یافت،زمان خلیل بن احمد فراهیدی 
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های شعر است و از تفعیلـه ۀترین مشخیتوان گفت برجستهو می (26-24: 6339فار ، 

 گیرد.متکرر یا مختلف شکل می

 بـه  مختلـف آن، جنـا ، اشـتیاق و تیـریع.: تکرار در ابعـاد از قبیل موسییی داخلی

حـروف موجـود در  توان کیفیت ضـرب آهنـگ و تـوالیوسیله این بخش از موسییی می

کلمات را دریافت و سپم به ضرب آهنگ کلی کلمات در ابیـات را دریافـت و اینگونـه 

: 4996عبید، گردد )کمیت زیادی از ظرفیت تن یم شکلی و داللی موسییی شعر نمایان می

16.) 

 قافیه از تکـرار تعـدادی از  .هاآنفیه، ردیف و عیوب احتمالی شامل: قا موسییی کناری

ی آید و نیش مهمی در موسـییی شـعر دارد و بـه منزلـهر انتهای ابیات پدید میاصوات د

 (.422: 6354أنیم، کشد )فواصل موسییایی است که شنونده انت ار تکرار آن را می

 از قبیل: طبـاق،  است معنوی درونی یک یا چند میراع هاییهماهنگ موسییی معنوی

از موسییی در آثار ناقدان عرب نمـودی نـدارد مراعات ن یر تنسیق الیفات و... . این بعد 

تا جایی که شفیعی کدکنی را برآن داشت که به پیروی از علیخـان شـیرازی کـه اصـطال  

جنا  معنوی را پدید آورد، اصطال  موسییی معنوی را پیشنهاد دهد که شـامل هـر نـوع 

 (.431-430: 6995شفیعی کدکنی، است )تشابه و تناظر و تیارن معنوی در شعر 

پـردازد که به تیارن و تناظر اصوات مـی داندهای ریاضیات میابن سینا موسییی را از شاخه

ر بـه جنبـه فراوانـی و درصـد اسـتفاده از تشوسییی بی( بنابراین در بررسی م3: 6351ابن سینا، )

ظ و و هر جا که مجاز باشد به ارتباط معنایی و ائتالف لف شودهای موسییی پرداخته میافزاینده

نید جدید که ناظر بر عناصر چهارگانـه موسـییی در ادامه بر مبنای  شود.معنا نیز گریزی زده می

 گیرد.محمد تیی حجت االسالم و عبدالحمید سنندجی مورد بررسی قرار می ۀ، دو المیاست

 بررسی موسیقی المیه الکرد و المیه الترک -3

دو المیـه مـورد ن ـر بایـد چهـار بعـد بر اسا  آنچه بیان شد در راسـتای نیـد موسـییایی 

موسییایی قیاید اعم از موسییی بیرونی، درونی، کناری و معنوی مورد تحلیل و بررسـی قـرار 

 :گیرد
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 دو المیهموسیقی بیرونی نقد  -3-1

 حجت االسالممحمدتقی  قصیده -3-1-1

 تلـفسروده است. ایـن بحـر از دو تفعیلـه مخ بسیطخود را در بحر  قییده حجت االسالم

 (:25: 6993عباچی، است )به ترتیب زیر تشکیل یافته  «فاعلن»و « مستفعلن»
 

 مســـتفعلن، فــــاعلنن، مســـتفعلن، فــــاعل
 

 مســــتفعلن، فــــاعلن، مســــتفعلن، فــــاعلن 
 

همراه بحر کامل، پم از بحر طویل که یک سـوم قیـاید عربـی را بـه خـود به بحر بسیط 

( امـا از 693-639: 6354انـیم، دارد )ار اختیاص داده است، شـایع بـوده و در رتبـه دوم قـر

در قیاید جاهلی کمتـر استفاده از آن لحا  نرمی و روانی سخن برتر از طویل است از این رو 

هـا کـاربرد زیـادی دارد. همچنـین بـه شود ولی در اشعار مولدین و شاعران پم از آندیده می

: 6331فـاخوری، دارد )را  یگنجایش اغـراض و معـانی گونـاگونی طوالنی بودن ابیات واسطه

 .از قبیل مد ، فخر، عتاب و احساسات متناقض از قبیل عشق و نفرت و...  (15
 

ـــلِ ـــدِ والیُلر ـــی البری ر فِ ـــِ ـــج لِلمرســـیرِ ورس   عُ
 

ـــی فِــــی مُتــــونِ األرینــــقِ الــــذ لرلِ   إنَّ العُلـر
 

 (459: 6991)دیوان نیر، 

 دِ   ورز / قُ  زر   لی           لِل مر  سِی  /  رِ   ور  سِر  / فِل   بری   عُج

 إن  نرل عُ  ال / فِی  مُ   تو / نِل  أری  نُ  قِذ /  هُ  زر  لِی

       ــ  U U /ــ  U ــ  ــ /  ــ  U U/  ــ U ــ  ــ 

  ــ  U Uــ /  U ــ  / ــ  ــ  Uــ/ ــ U ــ  ــ 

به این معنـا کـه  است مخبون تام ، این قییده بر وزن بسیطبسیط از میان انواع مختلف بحر

 وــ( هستند؛ این زحاف جاری مجرای علـت شـده   U Uعروض و ضرب آن، مخبون )فرعِلُن 

عارض شده است  فاعلندر حشو این بیت زحاف خبن بر  در تمام قییده لحا  گردیده است.

« فـاعِلُن»و  (25-21: 6993، عبـاچیشده )به این صورت که حرف دوم که ساکن است حذف 

 «.مرفاعِلُن»تبدیل به « مُسترفعِلُن»تبدیل شده است و « فرعِلُن»ه ب
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 مِی أجرــاآلســادر فِـ بِی الفــال واصـحرخُـض فِـ
 

ــــــزرزِ  ــــــزالنِ لل ر ــــــۀر ال ِ ــــــرُک م ازلر  وات
 

 (459: 6991)دیوان نیر، 

 می     ور   فِی /  أ   در  سا   آ  /بِل   ر  وص/ ال   فر فِل  خُض

 لِی  زر  غر/   غرز  ال  نِ  لِل/  لت   زر  / زراغ  مُ کرُ  ورت

 ــ           U Uــ /  U ــ  ــ / ــ   U ــ ــ/  U   ــ ــ  

 ــ  U Uــ /  U ــ  ــ / ــ   U Uــ/ U ــ  ــ 

 باشد نیز مانند بیت پیشین است.یکه دومین بیت قییده م این بیت

که در آن حرف چهـارم کـه  زحاف دیگری که در این قییده وجود دارد، زحاف طی است

 U  U مفتعلن ـــ »تبدیل به « ــ U ــ  مستفعلن ــ »شود، لذا ساکن است از تفعیله حذف می

، میـرع 620و همچنـین در بیـت  سـوم ۀ، تفعیلدوم، میرع 0شود. این زحاف در بیت می« ــ

 دوم، تفعیله سوم مورد استفاده قرار گرفته است.
 

ــــؤ   بِ ــــتر أخــــا بُ ــــا إن لریی  مســــ ربرۀ مر
 

ــلِ  ـــی ورجـر ـــهُ عرلر ـــهِ ورکُـــن مِن ـــاعطِف عرلری  فر
 

 (459: 6991)دیوان نیر، 

 ما  إن  زر   قی/ تر   أر  خا/ بُؤ  سن بِ  مرم/ غر بر  تِن 

 /  ور  ور  لِی ال  مِن  هُ  عر فرعـ  طِف عر لریـ/  هِ  ور  کُن/ 

  ــ         U Uــ /  U ــ  ــ / ــ   U U /ــ U ــ   ــ 

 ــ         U Uــ /  U  U   ــ / ــ  U Uــ/ U ــ  ــ 

کـرد توان آن را به صورت اشباع تلفـظ در این تفعیله به خاطر سکون ما قبل هاا ضمیر نمی

 لذا زحاف طی نیز بر قییده عارض گردیده است. (.95: 6993عباچی، )

« تحریـد»ب دو عیـب هـم دارد کـه هـر دو هیـل عنـوان عیـ ،این قییده در بحث عروض

: 6391تبریـزی، خطیـب شـود )به اختالف ضروب در شعر اطالق مـیگنجند. عیب تحرید می

 شود:مشاهده می 694ضرب بیت  حشو و . مثاز این عیب در(445

ــبرن  ــن لر یفِ مِ ــَّ ــی الس یَّعوا فِ ــر ــا ض ــال ر مر  إص
 

لِ  ـــر ـــن عرس ازر مِ ـــر ـــا س ـــرقر مر ـــی بر ـــو اجترنر  لر
 

 (451: 6991)دیوان نیر، 
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 بر  نی     ر   ما/ضریـ  یر  عُو/ فِم سریـ فِ  مِن/زر إصـ  ال

 لِی   ر/   عر  مِن  زر  سا  /ما  قر  برر/ نا  تر وِو   لـر

 ــ            U Uــ / U ــ  ــ /  ــ   Uــ/ ــ  U ــ   ــ 

 ــ         U  /U ــ  U ــ / ــ   U Uــ/ U ــ  ــ 

 ۀرا کم آورده اسـت و بـه همـین دلیـل دو تفعیلـ (ــ) در این بیت شاعر یک سبب خفیف

های مختلف این قییده، معلوم شد که اند. با بررسی و تطبیق نسخهپایانی بیت دچار عیب شده

به همین شکل انشاد کرده است. بـا توجـه  ییاًدقاشتباه در نگارش رخ نداده و این بیت را شاعر 

 به بیت بعد از شاهد مثاز:
 

 قرـــد فرـــاتر مِـــن قرـــررا  هریهـــاتر لِلیریـــدِ مـــا
 

لِ  ـــر ـــن أرس ـــد هرزَّ مِ ـــا قر ـــو ِ م ـــاتر لِلی  هریه
 

 (459: 6991)دیوان نیر، 

که یک سبب خفیف است به تفعیله سومِ میرع دوم اضافه شود ایـن عیـب « قرد» ۀاگر واژ 

و  693گـردد. ایـن عیـب در ضـرب بیـت شود و تناسب میان ابیات هم برقـرار میبرطرف می

 شود.اوز( نیز مشاهده می ۀ)میرع اوز، تفعیل 09بیت همچنین در حشو 

 عبدالحمید سنندجیقصیده موسیقی بیرونی  -3-1-2

 یهالمرا برای  تام مخبون محمدتیی حجت االسالم بحر بسیطمانند   عبدالحمید سنندجی نیز

 خود برگزیده است.
 

ــــلُ ــــلُ الهرطر یاهُ الوابِ ــــر ــــع  س ــــالً بِررب  أه
 

ـــروری ال  ـــدب  تر ـــفر جر ـــلُورخرل ـــهلُ و الجربر  س
 

 (12: 6999حمدی، )

            لو  طر  هر/  لُل  وا  بِ  هُل / قا   ر عِن/ ررب  بِ  نلر   أهـ

 ول  بر ورز/  ور  ور  سرهـ زُ/  ررو  ت بن/ جرد خرل فر  ور 

      ــ         U Uــ /  U ــ  ــ / ــ   Uــ /  ــ  U ــ   ــ  

U   ــ U ــ/  ــ  U   / ــ  ــ ــ  U  / ــU U         ــ 
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مکرر  ۀبیت اوز است و در آن زحاف خبن در هر دو تفعیل نیز به سان بیت دوم این قییده

شده « ــU ــ  U مرفراعِلُن»شود به این شکل که اوز تبدیل به )مستفعلن( و )فاعلن( مشاهده می

 «ــ  U Uفرعِلُن »است و دومی تبدیل به 
 

ـــرِ أر حائِبُ الخری ـــر ـــع س ـــلَّ مُنترجر ت کُ ـــر  غش
 

 مِــــن طرلاهــــا ابترــــلَّ دِمــــنُ الحرــــیا والطَّلرــــلُ 
 

 )همان(

            عِنور   تر/ مُن  کُل  زر شرت/ أرغ  رِ  /خری بُل   ئــِ حا    ر

 لِی  زر  طر/ ورط  حری یِ  نُل/ دِمزر     لتر/ هرب طرل زِ  مِن

U    ــ U  ــ /  ــU   ــ ــ / ــ   U  / ــU U            ــ 

 ــ         U Uــ /  U ــ  ــ  ــ /   U ــ/   ــU ــ  ــ 

نمایان شـده اسـت. عـروض بیـت  «عیب تحرید»بیت، چهار مرتبه  9در این قییده نیز در 

دوم از میـرع اوز و  ۀدوم و بیت بیست و پنجم تفعیل ۀهفتم، بیت چهاردهم، میرع دوم، تفعیل

 شود:خر اشاره میدوم. در اینجا به مورد آ
 

ـــ ـــمِ ـــعِ ینِن عر ـــطالیمُرر هِلمِ ـــمُ س  فٌرِ تر
 

ـــ  ـــااِمِ ـــحِ ن ح ـــ هِلمِ ـــافِ رفُحر ـــمُ الی  زُزِنعر
 

 (09: )همان

 / طا  لی   ُ  مُغ/  تر رِ  فُن            مِ  هِی  رر مِن عریـ  نِ  عِل / 

 عر  زِ  لُو /  مُنـ  ـفِ  / فُل  قا مِ  هِی حررمِن  حا  اِ  حِلـ / 

 ــ             U Uــ /  U ــ   ــ  ــ  / ــ  Uــ /  U ــ   ــ

 ــ         U Uــ /  U ــ  ــ  /ــ  ــ  Uــ  / U ــ  ــ  

ای نسبت به اوزان عربی معتید است: مـد  غرضـی ابراهیم انیم ضمن تحلیل روانشناسانه

رد بنابراین الزم اسـت ایـن نیست که در شنونده انفعالی ایجاد کند و قلب وی را به تکاپو وا دا

(. هـر دو 601: 6354انـیم، شـود )غرض در قیائد طوالنی و بحری با میاطع بسیار گنجانـده 

اند که گنجایش اغراض گونـاگون را دارد. المیـه التـرک قییده المیه در بحر بسیط سروده شده

نیـز در مـد   ع( اختیـاص دارد و المیـه الکـردزمـان )ع( و امـام ) یعلبه مد  امیرالمؤمنین 
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تفعیله دارد که بیشترین میزان   9حسنعلی خان امیر ن ام گروسی سروده شده است. بحر بسیط 

موفق است تحیق یافته ولی در باره در قیائد عربی است لذا میاطع گسترده که الزمه یک مد  

ن اینکـه بیتی المیه الکرد است. ضم 95تر از قییده بیت موفق 659طوز قییده، المیه الترک با 

 عیب تحرید در قییده المیه الکرد بیشتر از المیه الترک رخ داده است.
 

 المیه الکرد المیه الترک موسیقی بیرونی

 بسیط تام مخبون بسیط تام مخبون بحر قییده

 خبن خبن و طی زحاف مورد استفاده

 عیب عروضی
های کل تفعیله %9165مورد( ] 4تحرید )

 قییده[

های کل تفعیله %6124مورد( ] 2تحرید )

 قییده[
 

 دو المیه داخلیموسیقی نقد  -3-2

 محمدتقی حجت االسالمقصیده  -3-2-1

 هنـر شـاعریِنیشی به سزا دارد و به بهترین نحو در خدمت المیه الترک موسییی داخلی در 

 این بخش فضـای موسـییایی کـه بـه تبـعدر  .قرار گرفته است سرااین شاعر پارسی زبان عربی

 .گیردمیمورد بررسی قرار  آیدمیبه وجود  ، اشتیاق و تیریعجنا  ،رتکرا

 تکرارالف( 

 به معنای کاربرد مجدد یک واژه در یک عبارت اسـت است یبدیع صنایعیکی از  که تکرار

. وزن فرعالز کـه تکـرار بـر آن بنـا به معنای تکرار کرد و دوباره هکر کرد« کرَّرر تکریراً»از ریشه 

از رهگـذر اسـتیراا تکـرار  .(201: 6399، سجلماسـی) داردت بر مبال ه و تکثیر شده است دالل

توان دریافت که این صنعت در واقع انگشت گذاشتن بر روی نکته خـاص و مهمـی واژگان می

. اگر دو کلمه در لفظ و معنـا یکسـان باشـند فایـده آن است که شاعر قید دارد آن را بیان کند

است اما اگر لفظ یکسان و معنا متفاوت باشد، فایـده آن در تـداعی دو اثبات، تأکید و تیریر معن

 .(666: 6940قیم الجوزی، ابن ) استمعنای گوناگون 
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 سـهکه مـا در ایـن نوشـته بـه  گیردمیمختلف مورد بررسی قرار  هایجنبه ازمبحث تکرار 

 هـاآنأثیر موسییایی و ت پردازیممیباالیی دارند بسامد  حروفی که الفا  و ،اسلوب تکرار بخشِ

 .را بیان خواهیم کرد

 تکرار اسلوب

تکرار جمله و اسلوب بسیار تأثیرگذارتر از دیگر انواع تکـرار اسـت زیـرا در قالـب تکـرار 

عبارت نشان از پیوستگی قییده و وحدت ساختار آن دارد و آنگاه که در فحوای قییده ظهور 

. در ارتباط با تکرار اسلوب دو عنیـر اساسـی تیابد زیباتر از حضور آن در ابتدای کالم اسمی

گیرد: یا میان جمالت متشابه فاصله اسـت و یـا بـه هـم نزدیـک هسـتند. مورد بررسی قرار می

 ۀهـا نشـاندهد عالمت اسلوبی در هندسـه مـتن هسـتند و نزدیکـی آندوری عبارات، نشان می

منـد ی روانـی بسـیار نیـز بهرهانباشت داللی و تأکید بر مضمون مورد اشاره است که از موسـیی

بـار مـورد  1 میه الترک اسلوب شرط، کم خبریه، نفی و امر،در ال .(612: 4964مستیری، ) است

و  649و بار دیگـر در دو بیـت  54و  56استفاده قرار گرفته است. کم خبریه یک بار در ابیات 

بـار در  99فعل امر نیـز  بیت آمده است. 4مرتبه در  9اسلوب نفی نیز استفاده شده است؛  642

فعل امر هستیم. به عنـوان نمونـه  1در دو بیت اوز شاهد  مخیوصاًبیت به کار رفته است،  69

 شود:به یک مورد از بسامد فعل امر در یک بیت اشاره می

 لِیاطِنِهــــا اهتُــــفعرلرــــی هرــــدورۀ  ور اِنــــزِز
 

ــــهُور  ــــه ور اندُب ــــلعرن ــــلِ قُ ــــۀر األرمر ــــا کرعبر  ی
 

 (450: 6991)دیوان نیر، 

بیـت  9شرط در این قییده اوو موسییی تکرار اسلوب را رقم زده است به این صورت که 

و بـا توجـه بـه  انـدرفتهبـه کـار « إن»و « لو»و با دو ادات  12تا  51در ابیات  به صورت پیاپی

 تناسب جواب شرط در ابیات مورد ن ر، زیبایی موسییایی تکرار اسلوب دوچندان شـده اسـت.

شود متوجه سـاختن خواننـده بـه ه به نزدیکی تکرار عبارات در این قییده، مشخص میبا توج

در این قسمت دو بیتِ دارای اسـلوب شـرط مفهوم مورد تأکید در شرط مراد شاعر بوده است. 

 :شودبه عنوان نمونه هکر می

 وررری البُـــؤ ُ مرـــا قرـــد فاترـــهُ لرحرکرـــی لرـــوفر
 

 ی الــــد ورزِترحــــتر البُحُــــورِ لِأصــــفارِی مرــــدر 
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ـــوور ـــی لر ـــه لربرکر ـــد نرابر ـــا قر ـــودُ مر  دررری الجُ
 

ـــــلِ  ـــــال ثرکر ـــــأعوازِی بِ ـــــد هورِ لِ ـــــرَّ ال  مر
 

 (454همان: )

 تکرار واژگان

جـذابیت و زیبـایی خاصـی بـه بیـت همیشـه  نیز به نوبه خود کالم تکرار کلمات در اثنای

آگاهانه از این صنعت همواره بـر  با استفاده ،از هوق سلیم بهره مندی عالوه بر شاعر. بخشدمی

غنای اییاع قیاید خود افزوده است و سحر کالمش را با زیبایی تمام بـه خواننـده الیـا نمـوده 

 25مورد تکـرار در  14ای که دارد به گونه. این نوع تکرار نیز در المیه الترک بسامد باالیی است

 :کنیممییت آن اشاره ب دوبه عنوان نمونه به  که شودبیت این قییده یافت می

اتر  (9)قرد  (4)ما لِلیریدِ  (6)هریهاتر  ررا  (2)مِـن فـر  قـر
 

د  (4)مـا لِلیو ِ  (6)هریهاتر   لِ (2)مِـن هرزَّ  (9)قـر  أرسـر
 

 (451: همان)

ـــلُ األرورعُ  ـــنُ (6)البرطر ـــلِ األرورعِ  (4)ب  (6)البرطر
 

ــنِ   ــلِ األرورعِ  (4)ب ــنِ  (6)البرطر ــلِاألروعِ  (4)ب  (6) البرطر
 

 (459: همان)

واژه را تکرار کرده است و بیت دوم  2در بیت اوز  که شاعر شودها مشاهده میدر این مثاز

 نیز سراسر تکرار است.

 تکرار حروف

. گاه بسامد زیبـای آیندمیمختلف به و جود  هایمیوتو  هاصامتکلمات در هر زبانی از 

. این نوع تکرار در عرف ادبـی رسانندمیه اوو ارزش موسییایی کالم را ب هامیوتو  هاصامت

تکرار یـا توزیـع ) صداییتکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله( و هم ) حرفیبا عنوان: هم 

 (.03-99: 6999شمیسا، ) شودمیمیوت در کلمات( شناخته 

به تنهایی نمایـان گـر احسـا   هاآنو خاصیت صوتی و معنایی  گاهی نوع چینش حروف

هنگـامی کـه خداونـد متعـاز بـه  به عنوان مثـاز .باشدمیگوینده و بیان گر فضای متن درونی 

هولنـاک بـیش از نیش حروف در ترسیم فضای آن هنگامـه  پردازدمیتیویرگری وقایع قیامت 

 «ز»(صـامت 6زلزاز: «)هازلزازاها زلزلت األرض »در سوره مبارکه زلزاز مثالً. یابدمیپیش نمود 
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و در سـوره مبارکـه  کنـدمیعی رانـش زمـین را در ههـن تـدا هایتکانـهاضطراب، شـدت و 

سنگینی آن کوبندگی و  «ق»(صامت 6-9: قارعه«)الیارعۀ ما الیارعۀ و ما أدراک ما الیارعۀ»قارعه

 .کشدمیهنگامه را به تیویر 

برخوردارنـد  ، حروفی کـه از بسـامد بـاالیی در قیـیده ویالمیه الترکبا احیاا و بررسی 

بـور از هـر یـک از حـروف مز هایینمونـهر کـه در ادامـه بـه هکـ نـونو  مـیم، المرتند از: عبا

 :پردازیممی

 «الم»تکرار میوت 
 

ــــلٌ ــــوررری مرثر ــــینر ال ــــهُ بر ــــلٌ جرهلُ  فرخرامِ
 

ـــــمُثُلِ  ــــی ال ــــونر فِ ــــۀر أفالط ــــزری میال  یُ
 

 (459: 6991)دیوان نیر، 

ن  ــر ــکرری الحرس ــن العرس ــائِمُ ب ــۀُ الی ــالحُجر  ـآل
 

خُ الـــــمِلرلِهـــــ  اللۀ طــــه ناســــِ  ادی ســــُ
 

 (459: همان)

ایـن  04بار تکرار شده اسـت؛ در بیـت  3و  9در هر یک از ابیات فوق حرف الم به ترتیب 

در کـل قیـیده  و ؛مرتبه به کار رفتـه اسـت 66بار و در بیت اوز  64قییده، حرف مورد ن ر 

 بار فرصت ظهور یافته است. 396

 «میم»تکرار صامت 
 

کرناً یرومــــاً  بِســــامِرۀ  أرکــــرِم بِهــــا ســــر
 

مرلِ تُحیِــــی العِ ــــامُ   بِهــــا مِــــن رِقرــــۀ الشــــَّ
 

 (456: همان)

حیااُ مُیمِـــررۀٌ ــم مِـــن لریـــاز  بِـــه ضـــر  کـر
 

ــلِ هـــایفنُـــدیرُ کـــأ ر الــــمُنری    بِـــال درغـر
 

 (همان)

مرتبه در کلمـات،  220بار به کار رفته است و در کل قییده  5و  1در این دو بیت  حرفمیم

 مورد استفاده قرار گرفته است.

 «نون»تکرار صامت 

ــــأنِی ــــا یُحرلَّ ــــی مر ــــوانِحِ مِنا ــــینر الجر  بر
 

ـــی  ـــدٌ قِبرلِ ـــل  یر ـــذِی فرض ـــونر لِ ـــن أرن یرک  مِ
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 (454: همان)

ـــزُالً ـــب نُ ـــردرو   فرطُ ـــۀر فِ ـــتِ جرنَّ  إن کُن
 

ـــزُزِ  ـــن نُ ـــکر مِ ـــی فِی ـــا لِ ـــکر مر ـــد ورهربتُ  فریر
 

 (456: )همان

مرتبه تکـرار  3و  69، به ترتیب تنوین() ملفو و  مکتوبنون اعم از  در این دو بیت حرف

 بار است. 939شده است. در سراسر قییده بسامد این حرف 

 :عبارتند ازخاصیت صوتی و معنایی حروف پر بسامد این قییده 

 (.03: 6339عبا ، ) پیوستگینرمی، انعطاف، همبستگی، «: الم»صامت 

 (04-02همان: ) انفتا ، امتداد، همبستگینرمی، «: میم»صامت 

 (.619: همان) فروتنی، درون، شکوه نرمی،صمیمیت و انسانیت، «: نون»صامت 

مـه و کند و به کلایجاد میشک بسامد باالی حرف در یک عبارت حم آمیزی زیبایی را بی

بخشد اما تیارب معنایی حروف هکـر شـده نیـز همـاهنگی و پیوسـتگی کالم آهنگ مناسبی می

فروتنـی شـاعر در برابـر دهد. معنای حروف پربسامد در ایـن قیـیده نایی را بیشتر نشان میمع

کنـد، فروتنـی آمیختـه بـا صـمیمیت عـج( را تـداعی می) عیـرع( و ولـی ) علیع مت امام 

در ادامه نسـبت حـروف مجهـوره بـه  که در کالمی نرم و فاخر متجلی شده است. وهمبستگی

 ده است:مهموسه در این قییده بیان ش
 

 درصد فراوانی حروف

 [%00152] 5693 مجهوره

 [%44121] 6599 مهموسه

 [%699] 1134 کل
 

واضح است که حروف مجهوره بیشتر از حـروف مهموسـه بـه  کامالًدر این محاسبه آماری 

اند. تأثیر معنایی این تفاوت کاربرد میان حروف در این است که شاعر با افتخار تمام به کار رفته

 مهـدیع( و حضـرت ) علیبراز صفات و مسائل مربوط به ممدو  خود که در اینجا حضرت ا

پردازد و معتید است باید مناقب این بزرگواران به گوش همه و با صـدای بلنـد ( است میجع)

 کند که جهر را در هات خود دارند.ای استفاده میرسانیده شود لذا از حروف مجهوره
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 جناسب( 

به معنای تکرار کلماتی از جنم هم با دو شـرط تفـاوت  یع بدیعی استجنا  یکی از صنا

جنا  نـوعی  در مباحث تجدید بالغت .(19: 6391سلطان، ) است در معنا و تشابه در حروف

که یا در قالب جنا  ناقص نیـاز بـه  ،(631: 6395جوینی، ) آیدتنویع موسییایی به شمار میاز 

سـلطان، ) کنـدتام نیاز به موسییی متکـرر را برطـرف مـیموسییی متباین را و در قالب جنا  

تناسب الفا  در شکل به طـور  -6داند: علی جندی زیبایی جنا  را در سه امر می .(94: 6391

همنوایی موسییایی برآمده از تماثـل کلمـات بـه  -4بخشد. کلی یا جزئی که هوق را آرامش می

بـازی  -9انـدازد. رهـای دز را بـه لـرزه مینـوازد و تاصورت کامل یا جزئی، که گـوش را می

   (.251: 6333مطلوب، ) دلرباستجذاب با کلمات که 

و بـه  نمود یافتـه اسـت ابیات المیه الترک در نوع مختلف جنا ، 9هیل  بار 40این صنعت 

 .  نوبه خود بر زیبایی موسییایی قییده وی افزوده است
 

 مطلق مذیل کتنفم مردوف الحق مضارع محرف تام مماثل نوع جناس

تعداد 

 کاربرد
6 9 69 9 6 4 6 6 

 

بیشترین کـاربرد جنـا  در المیـه التـرک هیـل . شودمورد آن اشاره می یکن نمونه به عنوا

جناسی را گویند که یکی از حروف آن ": اندآوردهکه در تعریف آن  عنوان جنا  مضارع است

ــل باشــد و آن دو حــرف هــم مخــر ــا حــروف طــرف میاب ــا قریــب المخــرو متفــاوت ب و ی

 :حجت االسالممانند این  ؛(593: 6331، عکاوی)"باشند
 

ـــترداررتوال  ـــر  اس ـــی قرمر ممٌ عرلر ـــر ـــا ش  له
 

ــــــترناررتوال   عرلِ اس  دررارِی تِلکُــــــمُ الشــــــ 
 

 (459: 6991)دیوان نیر، 

تفاوت میـان ایـن  واقع شده است. «ستنارتا»و « استدارت»در این بیت جنا  در دو کلمه 

حروف نطعـی را  ۀمجموع «و طاا تاا»در کنار  «داز»حرف  است.« نون»و « داز»روف دو در ح

: 4995بـن عبـدالوهاب، ) دارندحروف هولیی نام  «الم و راا»با  «نون»حرف  دهند وتشکیل می

 شوند و قریب المخـرو هسـتندهر دو مجموعه با اندکی تفاوت از نوک زبان تلفظ می (49-44
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در کنار تفاوت اندک میان دو کلمـه، شـباهت دیگـر حـروف  گنجند.هیل جنا  مضارع میلذا 

 به زیبایی موسییی بیت افزوده است.و همچنین قرب مخرو این دو واژه، موسییی ها آن

ــــوری  ــــین ال ــــه ب ــــل جهل ــــلٌفخام  مرثر
 

ـــزری میالــــۀر أفالطــــونر فــــی    المُثُــــلِیـر
 

 (459: 6991)دیوان نیر، 

، دارای حروفی یکسان هستند و بـا توجـه بـه تفـاوت هامیراع اژه پایانیو دو ،این بیتدر 

در عین حاز نیش دیگری که دو واژه مـورد ن ـر، در ایـن  اند،جنا  محرف رقم زده حرکات،

تکرار واژگان را بوجود آورده کـه بـر  ،که در کنار تشابه صوتیتیریع است  اندبیت بازی کرده

 .اندشدن موسییی بیت مؤثر واقع شده باترزیدر  وتفاوت حرکات غالب است 

 تصریعج( 

عروض و ضرب یک بیت بر یک وزن و روی "پدیده تیریع در صورتی اتفاق می افتد که 

که عروض بیت به خاطر هماهنگی با ضرب آن، با ت ییری به صـورت  ایگونهبنا نهاده شده به 

 (.22: 6265، ه)غر"کاهش یا افزایش رو به رو شده باشد

که البته گاهی در میـان  گیردمییع در عربی معموالً در ابتدای قیاید مورد استفاده قرار تیر

در ابتدای کـالم خـود  معموالً. شاعران شودمیقیائد نیز این صنعت به نحو احسن به کار برده 

تا به شنوندگان اعالم کنند که قید سرودن شـعر دارنـد امـا بـه کـار  کنندمیاز تیریع استفاده 

 ن این صنعت در میان قییده از ن ر علت یابی بر دو نوع است:برد

شاعر در ورای استفاده از آن، من ـور خاصـی از قبیـل ت ییـر دادن  معموالًتیریع معلل: که 

 .کندمیبحث، پرداختن به وصفی دیگر، ت ییر حالت و یا موضوع را دنباز 

شوشـتری، خلیفه ) ه استتیریع غیر معلل: در این نوع تیریع علت خاصی یافت نشد -4

6990 :694-696.) 

دو بار فرصت ظهور داشته است یک بار در بیت این صنعت )تیریع میانی(  در المیه الترک

46: 

ــورزِ ــۀُ الحر ــوال فررحر ــدَّارر لر ــشر ال ــا أوحر  مر
 

ــلِ  رعرۀُ األجـر ــوال ســـُ ــیشر لـر ــدر العـر ــا أنکـر  مـر
 

 (456: 6991)دیوان نیر، 
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 اسـتمداد از بـا قیـیده خـود را صورت کـه در ابتـدا شـاعر به این ،که تیریع معلل است

کند و با پیروی از گذشتگان از اطـالز استفاده می اسلوببار از این  61و  آغاز کردهاسلوب امر 

پردازد ولی زمانی که ها میگوید و به وصف محبوبان خود و برخی خیاز آنو دمن سخن می

گوید و سپم بـه بحـث دربـاره ش خود سخن میدرباره خود و من رسدمیرع می به این بیت

ربـوط بـه عج( و همچنین مباحث م) مهدیع( و حضرت ) علیاصل موضوع که مد  حضرت 

 :آفریندبیت میرع دیگری می 95و بار دیگر در بیت  پردازداین بزرگواران می

لِ حابِ الیُـد ِ فِـی کرلـر  شرممٌ غردرت مِن سـر
 

ــــذِی  ــــاً لِ فرت یروم ــــِ ــــا کُش ــــو أرنَّه ــــلِ لر  بُخر
 

 (452)همان: 

ع( و ) علـیزیرا مبحث پیش از این بیت که مد  امام  ؛است مورد تیریع غیر معلل که این

عج( است در ابیات پم از این بیت میرع نیز تـداوم یافتـه و ت ییـری در مضـمون ) زمانامام 

 لذا تیریع دوم غیر معلل است. قییده و سبک گفتار شاعر ایجاد نشده است.

 اقاشتق د(

بـه  گـذاردمیرا به نمایش  ریشهگوناگون یک  هایصنعت اشتیاق که در واقع کاربرد صی ه

بیت مشـاهده  49در  مورد اشتیاق 49 المیه الترک. در افزایدمینوبه خود اییاع شعری قیاید را 

 مانند: ؛شودمی

ـــا ـــتُ بِه ـــد جُبِل ـــم  قر ـــیمُ حِل ـــی خِ  ورزرانرنِ
 

ــــو زر  ــــتِلر ل الر ــــ  یاتُ الی ــــِ ــــم الرَّاص  أرزرزِدُ ل
 

 (454همان: )

ــدرت دَّمرا جرهـر ــم مرلرکـــتُ کُنُـــوزاً شـــر  ورکـر
 

ــــی نِ  ــــافِ ــــ یلِه ــــاا ل ــــبُ العُلی ــــلِطال  م ترنر
 

 (همان)

 عبدالحمید سنندجیقصیده موسیقی داخلی  -3-2-2

در این قسمت موسییی المیه الکرد از رهگذر تکرار، جنا  و اشـتیاق مـورد بررسـی قـرار 

 گیرد.می
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 تکرار الف(

در بررسی موسییی داخلی این قیـیده من ـور از تکـرار، تکـرار اسـلوب، واژگـان، بسـامد 

حروف، بررسی تأثیر موسییایی آن و همچنین بررسی همخوانی و هماهنگی حروف پر بسـامد 

   .باشدمیبا معنا و فضای کلی قییده 

 تکرار اسلوب

کـردن موسـییی  تـرهنگینآبـرای  پیـاپیاسلوب در ابیات  تکرار دواز عبدالحمید سنندجی 

 نـوزدهم بیـت 2است که در ابتدای « کم خبریه»اولین اسلوب،  قییده خود استفاده کرده است.

 یم:کنهکر می را مورد از آن دو در ادامه شود.مشاهد می بیست و دومتا 

ــــ ــــث  حرأصــــلر مکر ــــ مرلرال ــــابُواظِی تُالالتِ  ه
 

 لُعِشــــترتر ؤ ِالبُــــ نــــارُور ئــــامِی اللِأیــــدِ 
 

ــ ــراخُ مکر ــهُت مِبر ــرانُعُ ن ــواحِ م ــ شِالف  ـوال
 

ــــ  ــــذا عُحشرفرـ ــــا ک ــــانُ ررمِ ــــالمِور األدی  لُلر
 

 (06-04: 6999، حمدی)

بیت پایانی قییده یعنی بیت سـی و دوم تـا سـی و  2است که در « اسلوب دعا»مورد دوم 

 مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است: 5پنجم، 

ــــزُ مدُ ــــا عزی ــــ میــــرِبِ ی  میِاســــترور زاالعِ
 

ـــــکر  ـــــتُ إلی ـــــاتٌ عُرفر ـــــا ثر حاج ـــــله  لُیِ
 

ــوالمثـــور یـــکرعادِلِ عـــداًبُ  ثٌدره جرــــی لـر
 

ـــــتر  ـــــانِلِ اًب  ـــــرَّور یکرش ـــــ ممُال ـــــلر  زُزُه نُ
 

 (01همان: )

تکرارهای متیارب است که حـاکی از تأکیـد شـاعر تکرار اسلوب در المیه الکرد نیز از نوع 

توجه خواننده را به آن مفهوم متوجـه  دهد وی قید داردبر یک مفهوم خاص است و نشان می

 سازد.

 تکرار واژگان

 0 تکرار واژگـان قـرار دارد. ایـن صـنعت ،تردر درجه پائین ،تکرار اسلوب و جمله از پم

 بیت به کار رفته در ادامه دو مورد از کاربرد این صنعت هکر شده است: 1در  مرتبه

ـــا ُ ـــ والن ـــفِ ـــ ۀ ی راحر ـــراحر ســـطِبر نمِ  هِتِ
 

ـــــاتُ  ـــــبر آی ـــــ کررمر ـــــ نمِ ـــــه خرآیاتِ  لُطر
 

 (02همان: )
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ـــعر کراًشـــُ  بـــتروجرأر ـــرِتر إهعمـــاک ی نرلر  تبر
 

ـــــ  ـــــامِ دُیر ـــــوا فر األن ـــــا زال  لوا راشـــــتر إهم
 

 (05)همان: 

 تکرار حروف

دارند به قـرار هیـل صداهایی که از بسامد بیشتری برخور وبا بررسی ابیات قییده، حروف 

پرداختـه و سـپم بـه  هـاآنبه هکر مواردی از هـر یـک از  و باا که در ابتدا ، میمالمباشند: می

 :پردازیممیتحلیل آن 

 «الم»تکرار مصوت 

ــــ ــــرُاألر ورهُ ــــامُنِ می ــــ   ــــلمرلِ دزِالعر  کِلِ
 

ــــرر  ــــ بُکر ــــادِلِ رامِالکِ ــــن ــــحرارتر هِزای عِ  والُ
 

 (19)همان: 

 بِواألرر واآلمـــــازِ الحـــــاوِ عبـــــۀریـــــا کر
 

ـــــاارفِ  ـــــبر ن ـــــبُرر کرابِ ـــــالکُ ک ـــــزرنر لِمر  والُ
 

 (05)همان: 

 495بیت از تکرار الم است و در کـل قیـیده ایـن رقـم بـه  0و  3سهم هر بیت به ترتیب 

 رسدمورد می

 «میم»تکرار صامت 

ـــــدا ـــــثرمُ ینُال ـــــَّ ور مٌلِن ـــــر مُ برُالی  مٌرِنی
 

ـــــبُالیرور  ـــــطرمُ ل ـــــدَّور بٌرِض ـــــنهرمُ معُال  لُمِ
 

 (11: )همان

ــــ ــــالفِ زُزاوِتُ ــــدَّ ۀرتنر ــــ اارهورال ــــن هِمِ  م مر
 

ـــــا مِوالُطِ  ـــــلُه ـــــامِ ث ـــــا مرالیر إبه ـــــط  لُثر
 

 (15: )همان

 مرتبه در کل قییده تکرار شده است. 695بار در دو بیت فوق و  1و  9به ترتیب  حرفمیم

 «باء»تکرار صامت 

ـــلِمُ ـــیاهُ ۀٌمَّ ـــا بِجر ـــر ت ی ـــئس  تثردرما حر
 

ـــــفِور  ـــــأحجر ۀٌتنر ـــــبر ـــــا ثربِ اراًت نر ـــــه  لُکر
 

 (11: )همان
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ــــبِحربِ ــــحُ هِس ــــ هُب  ــــاالرالعُور ارراألخیر  م
 

ـــــراً  ـــــِ بُکر أج ـــــالفُهِ ض ـــــَّ  م األج  لُفروالس
 

 (02: )همان

مرتبه است. ایـن حـرف  2مرتبه تکرار شده است و سهم بیت دوم  9در بیت اوز حرف باا 

همـاهنگی حـروف بـا معـانی بـا عنـوان در علم بـدیع  رسد.بار به گوش می 05در کل قییده 

حسـن عبـا  ویژگـی  به اعتیـاد. (994: م 4991هاشمی، ) شودمیه ائتالف لفظ با معنا شناخت

 :استحروف مورد ن ر ما از این قرار 

 (.03: 6339عبا ، ) پیوستگینرمی، انعطاف، همبستگی، «: الم»صامت 

 (04-02همان: ) انفتا نرمی، همبستگی، امتداد، «: میم»صامت 

گشـایش و ، دگی و نـابود کـردندرهـم کوبنـظهـور، روانیِ بیـان، ، گستردگی«: باا»صامت 

 (.699-694: همان) شکوفایی

درایت و عزم ممدو  در راستای نابودکردن و در هم کوبیـدن آشـوبگران و ایجـاد آرامـش  

باعث ستایش شاعر شده اسـت و برخـورد نـرم ممـدو  و اکـرام عالمـان از جانـب او سـبب 

ه همـه ایـن مـوارد نشـان از همبستگی شاعر باو وی و همچنین روانی بیان او گردیده است کـ

نسبت حروف مجهوره به مهموسـه در المیـه الکـرد، در تناسب لفظ و معنا در المیه الکرد دارد.

 جدوز زیر مشخص شده است:
 

 درصد فراوانی حروف

 [%01119] 6645 مجهوره
 [%49190] 929 مهموسه

 [%699] 6219 کل

 

ت، مد  حاکمی با فراست کـه توانسـت این قییده نیز به سان المیه الترک در باب مد  اس

هـای او کردستان خاتمه دهد و فضا را آرام نماید. پم باید در این فضای امـن از خوبی ۀبه فتن

ها را بشنوند و قـدر عافیـت بداننـد. لـذا شـاعر حـروف سرود و با همه این صفات و دالوری

در رثـای ب ـداد وجـود سعدی شـیرازی  ۀگزیند. برخالف فضایی که در قییدمجهوره را برمی

مهموسـه هسـتند و بیـانگر خفیـان شـدید دوران م ـوز در  غالبـاًدارد. در آنجا حروف قییده 



 مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                     شماره شانزدهم                                   664  

 

ل ن بود ولی تر  از خشم م وز شیخ اجـگذشتگاهای اسالمی. آنجا هم وصف نیکی سرزمین

: 6939پـور، سـرباز و زرین) کنـدآن داشت تا با حروف مهموسه در گوش شنونده نجـوا  را بر

664) 

 جناس ب(

انـد امـا ناقدان متیدم در کتب خود به مبحث جنا  به عنوان یکی از صـنایع ادبـی پرداخته

چیزی که بیش از دیگر مطالب این مبحث نمود دارد، تحذیر از تکلف در ایـن بـاب اسـت تـا 

داننـد. عبـدالیاهر جرجـانی در ایـن بـاره جمـاز جنـا  را در نیـش معنـایی آن میجایی که 

یابی مگر اینکـه از لحـا  معنـایی جایگـاهی زیبـا تجانم میان دو واژه را زیبا نمی»نویسد: می

حتی فراتر از این کسی را که بسیار از این صنعت اسـتفاده  و ؛(0: 6336، جرجانی«)داشته باشد

( و شـاید غفلـت از بـار 693: 6395جـوینی، ) پنداشـتندکرد را ناتوان از خلـق معـانی مـیمی

ن صنعت و انحیار موسییی شعر در عروض و قافیـه باعـث اینگونـه نیـد موسییایی شگرف ای

آفرین نیست اما استفاده زیاد از ایـن صـنعت نیـز بوده است. البته شکی نیست که تینع، جماز

نـوع  69بیـت و هیـل  66بـار در  64داز بر ضعف شاعر نیست.در المیه الکرد صنعت جنـا  

 ابیات مختلف به ترتیب هیل است: جنا  به کار رفته است. فراوانی جنا  در
 

نوع 

 جناس
 مزدوج مشوش مطلق مذیل مکتنف مردوف الحق مضارع محرف تام مماثل

تعداد 

 کاربرد
4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 

        

هر گاه جنا  محرف و میـحف بـا هـم در دو »در تعریف جنا  مشوش آمده است که  

(. ایـن نـوع 634: 6395)جـوینی، «آیـدطرف جنا  پدیدار گردند جنا  مشـوش بوجـود می

بـه  به عنوان نمونـه جنا  در بیت سوم المیه الکرد وجود دارد که از میان انواع مختلف جنا 

 :شودآن اشاره می

 نمِــــ بِوائِــــی النَّیــــدِه أرلُــــداوِت تُکــــادر
 

ـــالخرور تــــلُالخرواهــــا هر یــــد اۀ برعلرســــر    لُبـر
 

 (15: 6999)حمدی، 
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وش، جنا  مزدوو نیز رخ داده است. جنـا  مـزدوو کـه در این بیت عالوه بر جنا  مش

 حبنکـه) بیاینـدطرف جنـا  پشـت سـر هـم  شود آن است که دومکرر و مردد هم نامیده می

دو حرف تاا و باا نیز از لحا  مخرو دور از هم هستند چـرا کـه  (231: 4، و 6331المیدانی، 

ز لحـا  صـفات نیـز ایـن دو حـرف از موضع لـب، ا« باا»شود و از موضع زبان تلفظ می« تاا»

ی باا از حروف مجهوره و انفجاری. از ایـن رو متفاوت هستند؛ تاا از حروف مهموسه است ول

ها نیز مشهود است چه اینکه نیرنگ پنهانی است و پوشیده تناسب میان این دو واژه و معنای آن

ه نیرنـگ اسـت و از جـنم تباهی نیز نتیج شود.شود، تباهی و فساد آشکار می اجراییاما وقتی 

 نیز از یک جنم هستند و فیط در یک حرف متفاوتند. « خبل»و « ختل»آن همانطور که دو لفظ 

 اشتقاق ج(

اما این ن ر مـورد اعتـراض قـرار  ؛آورندمیای از علما اشتیاق را نوعی جنا  به شمار عده

عنایی است در حالی که گرفته شده با این عنوان که اصل در جنا  اختالف دو رکن از لحا  م

ایـن صـنعت نیـز کمـک  به هـر تیـدیر، (.693: 6395جوینی، ) استدر اشتیاق این امر مفیود 

 شودمیدیده بیت  2در مورد اشتیاق  1 المیه الکردکند. در شایانی به موسییی داخلی قیاید می

 :شودمیکه به عنوان نمونه به دو مورد آن اشاره 

 نٌســــِ ه لری لرــــقِــــرا یرمرــــ وقرفرــــ هُااُلیرــــعر
 

ـــــبرور  ـــــ عفُضـــــِ  هُذلُ ـــــورا یرمر ـــــمُ اهُه  زُذِبتر
 

 (09: 6999)حمدی، 

ـــــبِ األمیـــــرُ عـــــادر ـــــ دَّررال مرـــــ أ  بر  هلر
 

 لُجرــــم زرهُــــلر وم ی قرــــلرــــی عروســــر مُ ودِعرــــکر 
 

 (10)همان: 

 درصد فراوانی در المیه الکرد درصد فراوانی در المیه الترک موسیقی داخلی

 تکرار
 %44195 بیت 9مورد در  4 %49145 بیت 94ر مورد د 5 اسلوب
 %60162 بیت 1مورد در  0 %49126 بیت 25مورد در  14 واژگان
  غالب بودن حروف مجهوره  غالب بودن حروف مجهوره حروف

 %92149 نوع 69مورد هیل  64 %60199 نوع 9مورد هیل  40  جناس

 تصریع
 ---- --------- %919 مورد 6 معلل

 ---- --------- %919 مورد 6 غیرمعلل

 %66124 بیت 2مورد در  1 %64115 بیت 49مورد در  49  اشتقاق
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 دو المیهموسیقی کناری  نقد -3-3

 محمدتقی حجت االسالمقصیده  -3-3-1

در  میوله قافیـه اسـت. گیرد،مورد بررسی قرار میتر آن چه بیش ،در مبحث موسییی کناری

از جمله واژگانی است که منیوز از عموم به خیوص هسـتند  قافیه"اند که: تعریف قافیه آورده

اما تعاریف گوناگون و متفـاوتی در بـاب  در اصطال  و در ل ت به معنای پیروی و تتابع است.

و متحـرک کـه در  ای اسـت از چنـد صـامتمجموعـه قافیه ارائه شده است مانند این که قافیه

 (6-9عبدارئوف: ) شودمیها و یا ابیات تکرار آخرین کلمه میراع

 کـه قافیـه و حرکـات حـروفالمیه الترک از جمله قوافی مطلق مجرد است و از میان  ۀقافی

 خود گنجانده است:در  را مورد آن دواند بر نه حرف و شش حرکتبالغ 

  :است که قیـیده بـا آن سـاخته شـود و در پایـان تمـام ابیـات تکـرار  آن"حرف روی

 (.455: 6999علی، )"گردد

  مطلق ناشـی  هایقافیهحرف مد است که از اشباع حرکت حرف روی در ": وصلحرف

 (451)همان: "شودمی

ــلِ ــدِ والیُلر ــی البری ر فِ ــِ ــیرِ ورس ــج لِلمرس   عُ
 

 إنَّ العُلرــــی فِــــی مُتــــونِ األرینــــقِ الــــذ لرلِ 
 

 (459: 6991)دیوان نیر، 

نـا نهـاده شـده و حـرف ب« الم»این قییده همانطور که از اسمش پیداست بـر حـرف روی 

از عیـوب قافیـه  دو عیبدر این قییده  برآمده از اشباع حرکت کسره است.« یاا»وصل آن نیز 

« عیـب تضـمین»در اصطال  علم قـوافی بـا عنـوان  . یکی از این عیوب این قییدهوجود دارد

خطیـب )"بیـت اوز بـه بیـت دوم اسـت ۀحاکی از تعلـق قافیـ" عیب تضمینشود. شناخته می

این عیـب دو بـار . کندیعنی اینکه بیت دوم معنای بیت اوز را تکمیل می (449: 6391، یزیتبر

کـه بـه  91و  95و بـار دیگـر در ابیـات  50و  51در قییده بروز یافته است: یک بار در ابیات 

 شود:عنوان نمونه به یکی از این دو اشاره می

ــــا ــــد نیرا ورزرهررتره ــــترأثِرُ ال ــــتُ أس ــــو کن  لر
 

ـــاً  ـــلِ حِرص ـــبمِ وراألُکُ ـــی الل  عرۀ  فِ ـــر ـــی س  عرلر
 

ـــن  ـــی عر ـــانر یرحجِزُنِ ـــاطعملرک بٌ ه ـــر   جرش
 

ـــــلِ  ـــــنر الحِلر ـــــم  مِ ها طِ ـــــِ ـــــن مرالبِس  ورمِ
 

 (454: 6991)دیوان نیر، 
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در بیت اوز لو شرطیه آمده است اما جواب شرط در این بیت  شودمیهمانطور که مالح ه 

تضمین را بـه دو نـوع تیسـیم  تبریزیخطیب ه است. ارائه نشده و در ابتدای بیت دوم هکر شد

کرده است یکی به عنوان عیب قافیه و دیگری آن است که بیت اوز از لحا  معنایی قائم بنفسه 

شود. ایـن مـورد از ها ارائه میاند، و در بیت دوم تفسیر آن جملهاست اما جمالتش غیر مفسره

لذا ابیات موقوف المعـانی  .(449-442: 6391، تبریزیخطیب ) آیدنگاه وی عیب به شمار نمی

 همیشه عیب نیستند و بحث نحو در تشخیص این عیب تعیین کننده است.

دومین عیب موجود در قوافی این قییده که یک بار رخ داده، عیب اقوا است کـه نـاظر بـر 

 . مثل اینکه حرف روی مجرور باشد ولی در بیتی دیگر بـهباشداختالف حرکت حرف روی می

 قییده پیش آمده است: 03. این عیب در بیت (465همان: ) بیایدصورت مرفوع 

ـــــلُ ـــــذِخٌ جرالجِ ـــــلٌ بر ـــــوهرعِیٌ حرجفر  لر
 

مریورعٌ أررِیحِــــــیٌ أســــــجرعٌ  ـــــدرزُ ســــــر  بـر
 

 (459: 6991)دیوان نیر، 

صفت پیاپی است که مرفوع هستند. همـانطور کـه بررسـی شـد حرکـت  9این بیت حاوی 

 است ولی در این بیت مرفوع شده است.  حرف روی این قییده کسره

 عبدالحمید سنندجیقصیده موسیقی کناری  -3-3-2

ای به گونه طوالنی بودن ابیات شعر عربی، قافیه دارای نیش و اهمیت بسزایی است علتبه 

گیـرد در مل، گـاه سـی میطـع صـوتی را در برمیکه به عنوان مثاز در بحر کا -که ابیات عربی 

ردارنـده دوازده میطـع صـوتی در ب نهایتـاًترین اوزان پیشین و معاصر اروپایی حالی که طوالنی

 بخشـدمـیمستلزم وجود قافیه واحدی است که به ابیات یک قیـیده ن ـم و ترتیـب  -، است

 (.91: 6246نیار، )

تعـدادی اصـوات کـه در نیست جـز  چیزی قافیه"گوید: تر ابراهیم انیم درباره قافیه میدک

ر بخش مهمی از موسـییی شـعری اما این تکرا شوند،یا ابیات قییده تکرار می هامیراعاواخر 

کشد و از ایـن می آفریند که به مثابه فواصل موسییایی است که شنونده انت ار تکرار آن رارا می

را در میـاطع زمـانی مـن م نـوازش هـا برد و این همان چیزی است کـه گـوشتکرار لذت می

 .(92-95)همان: "دهدمی
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بـا ایـن اشـاره شـد  المیـه التـرکهایی است که در همان دقییاً المیه الکردحروف قافیه در 

 حرف روی است.  ۀتفاوت که حرف وصل در این قییده واو اشباع شده از ضم

ــــلُ ــــلُ الهرطر یاهُ الوابِ ــــر ــــع  س ــــالً بِررب  أه
 

ـــلُ  ـــهلُ و الجربر ـــروری الس ـــدب  تر ـــفر جر  ورخرل
 

 (12: 6999، حمدی)

م که قییده نیز به آن مشهور است حاوی ضمه است کـه در هنگـام خوانـدن حرف روی ال

شود. این قییده هـیچ یـک شود و از آن به عنوان حرف وصل یاد میقییده تبدیل به ضمه می

 .انداز انواع عیوب را ندارد و قوافی ابیات با دقت انتخاب شده
 

 وانیفرا شرح فراوانی در المیه الترک فراوانی موسیقی کناری
شرح فراوانی در المیه 

 الکرد

حروف و حرکات 

 قافیه

4 

 حرف

 روی )الم(حرف 

 حرف 4

 روی )الم(حرف 

وصل )کسره اشباع شده حرف 

 روی روی(

وصل )ضمه حرف 

 اشباع شده روی روی(

 مورد 4 عیوب قافیه
 تضمین

 ـــــــــــــــ ــــ
 اقوا

 

 موسیقی معنوی نقد -3-4

 مدتقی حجت االسالممحقصیده  -3-4-1

چرا کـه  است؛مد ن ر  و تضاد شباهت، د تیارنآیبحث از موسییی معنوی به میان می وقتی

زننـد. اجزای موسییی معنوی آن را رقم مـی ،ارتباط پنهان عناصر موجود در یک میراع یا بیت

 پردازیم.و تضادها می ، شباهتن تیارناز ای هایینمونهبه بررسی  قسمتدر این 

 مراعات نظیرالف( 

کالم  یتناسب معنایی بین اجزا هاآنصنایعی است که ژرف ساخت "مراعات ن یر از جمله 

دو یا چند امر متناسـب بـا هـم در کنـار "که  دهدمیرخ  زمانی( و 665: 6999)شمیسا، "است

عـات مرا (.946: 4991هاشمی، )"اد باشدالبته این تناسب نباید از جهت تض یکدیگر قرا گیرند.

 مانند: ؛به کار رفته است بیت 69بار در  69ن یر در این قییده 
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ـــا  ـــلا  نُیطـــۀًی ـــن حر ررت عر  هـــامعجمقریـــُ
 

ــــن أر  واررت مِ ــــُ ــــاتحٌ ص ــــرُفِمرف ــــلِ ح  الجُمر
 

 (452: 6991)دیوان نیر، 

کـه  «جمـل»و  «أحـرف»، «معجم»، «نیطه»ه مشخص شده است بین در این بیت همانطور ک

 تناسب وجود دارد. ندمربوط به نوشتار هست

بَّ  ــر ــورغریفرش ــارُ ال ــینر  ن ــاۀِبر ــن  الکُم ــامِ  ـل
 

ــــتِ  ــــــحِزبرینِ  ــــلِاألنبـــــازُ ورانهرلَـّ  کرالوربـر
 

 (455)همان: 

کـه مربـوط بـه  کلمات مشخص شـدهاین بیت نیز مانند بیت فوق در بردارنده تناسب میان 

 است. شکل گرفته کارزار است

 تضادب( 

دو واژه که از ن ر معنایی میابل هم هستند در کنار "که  آیدمینگامی به وجود این صنعت ه

نمایـد و در در سـاختار جملـه رخ میایـن صـنعت،  (.963: 4991، هاشـمی)"هم قرار بگیرند

راستای کشف روابط داللی عبارت از طریـق سـازوکار حـد  فنـی و اسـتداللی ایفـای نیـش 

 یابدشوند و زیبایی آن بیشتر نمود میناخته میشبا اضداد خود بهتر زیرا اشیاا و معانی  ؛کندمی

 .(55: 4969حسن محمد، )

 :بیت مانند ؛است پدید آمده بیت 66در  مورد تضاد 66المیه الکرد در 

ـــمَّ وا ثُ یفر بر ـــی   انترضـــر ـــدُوهُســـر ـــی غرمَّ  عرلر
 

ــــزِزِ  ــــثِ مُعتر ــــن نرک ــــا مِ ــــا لره ــــرِهِم یر  أرمی
 

 (451: 6991)دیوان نیر، 

بـه معنـی « غمـدوا»به معنـای از نیـام برکشـیدن و « انتضوا»میان دو فعل  در این بیت تضاد

اسـت و شـاعر « ب ـی» ۀ، واژ«سـیف». در این بیـت مضـاف الیـه پدید آمده است ،غالف کردن

، بـه همـان میزانـی ویرانگـر و بر حق خواهد بگوید ستم و جنایت و پیمان شکنی با موالیِمی

 .تواند نامبارک و نامیمون باشدمیر نیام د برکشیدن شمشیر نابودکننده است که

ـــن  ـــد أشـــررقرت مِ ـــورواألرضُ قر  فراطِرِهـــا نُ
 

ــــۀُو  ــــورزِ ظُلمر ــــم تُ ــــت ورلر ــــد ورلَّ ــــلِ قر  اللی
 

 (همان)
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نـور و ظلمـت  .اندرا به وجود آوردهصنعت تضاد « ظلمت»و « نور»این بیت نیز دو اسم در 

انـد و بـا آمـدن خیـر و خـوبی، نـور و هدر طوز تاریخ ادبیات نمادهایی برای خیـر و شـر بود

روشنایی و شادی بوجود آمده است. در این قییده نیـز مـیالد موعـود عامـل پرتـو افشـانی و 

روشنی شده است آن هم روشنی پایداری که تاریکی را بـرای همیشـه بـه کـنج عزلـت و قعـر 

مراهـی پـرده نوری که نشان از هدایت است و تاریکی که از جهـل و گ فراموشی رهنمون شد.

 دارد. زیبایی ظهور منجی نیز با استفاده از صنعت تضاد به بهترین شکل نمایان شده است.برمی

 صفاتنسیق تج( 

به معنای ترتیب، توالی و تتابع و چیدمان بر اسا  ن امی واحد اسـت. ایـن صـنعت تنسیق 

 کنـدپیـاپی هکـر  بالغی به این معناست که نویسنده یا شاعر چیزی را با تعدادی اسم یا صـفت

ابن ابی االصبع در کتاب تحریر التحبیر پم از تعریف این صـنعت  (910: 4، و 6391مطلوب )

نویسد: زیبایی این صنعت در این است که هر بیت از لحـا  سـاختار و معنـی قـائم بنفسـه می

 هسـتندآن باشد هـر دو بـا هـم در حکـم یـک بیـت  ۀباشد و اگر بیت پم از آن تکمیل کنند

 .(291: 6331وی، عکا)

صفت را هکر کـرده اسـت و بـا  64 مجموعاًاین صنعت سه بار در المیه الترک نمود یافته و 

 و موسییی دلکشی را بوجود آورده است. نوازدمیها را زیبایی تمام گوش

ـــهُ  ـــیمِنِ ورج ـــا (6)المُهر ـــینر أرظهُرِن ـــا بر  فِیم
 

فورۀر   ـــــر لِ ورص ـــــُ بُلِ (4)الر س ـــــ  ـــــادِینر لِلس  اله
 

ــلُ جر ــوهرعِیٌ  (9)الجِ ــلٌ  (2)لر ــذِخٌ (5)حرجفر  (1) بر
 

مریورعٌ   ـــر ـــیٌ  (0)س ـــجرعٌ  (9)أررِیحِ ـــدرزُ ( 3)أس  (69)بر
 

 (459: 6991)دیوان نیر، 

 اند.صفت پیاپی هکر شده است که با شماره مشخص شده 69 مجموعاًدر این دو بیت 

 عبدالحمید سنندجیقصیده موسیقی معنوی  -2 -3-4

. در ادامـه بـا توجـه بـه مـؤثر بـوده اسـتنیز  المیه الکردو تضاد در موسییی  تیارن، تشابه

هـا هایی از آنرد و هکـر نمونـهتوضیحاتی که در بخش پیشین ارائه شد به بحث آماری این موا

 پردازیم:می
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 نظیرمراعات الف( 

ان مثـاز به عنو .طنین انداز شده استالمیه الکرد بیت  3موسییی حاصل از مراعات ن یر در 

 :در بیت زیر، تناسب میان کلماتی است که تداعی کننده حروف الفبا هستند.

ـــ ـــن مِ ـــعِ ینِعر ـــطالیمُرر هِلمِ ـــمُ س  فٌرِ تر
 

ـــ  ـــااِن مِ ـــحِ ح ـــ هِلمِ ـــافِ رفُحر ـــمُ الی  زُزِنعر
 

 (09: 6999، حمدی)

بـا دو معنـای حـرف عـین و چشـمه، « عـین»ایهام نیز در کلمـه  توریه یا البته در این بیت

کـه  به معنای حرف قاف و کوه قاف وجود دارد« قاف»به معنای حرف و نوک و قله و « فحر»

بیت بعـد بـه ایجـاد تناسـب بـین  خود این صنعت نیز در موسییی معنایی مؤثر است. شاعر در

 پرداخته است: کنددون صفتان را معرفی میواژگانی که 

 ی رـــــلِ هاتر الـــــألواار ۀرتنرـــــالفِ نرکَّســـــر فر
 

ــــــالجُو مــــــرُل راهــــــا أثارر   لُفرالســــــَّ و ازُهَّ
 

 (13)همان: 

 تضادب( 

شـدن  تـردلکشو باعـث  شـودمییافـت  المیه الکردقییده  بیت 0مرتبه در  9 این صنعت

 موسییی معنوی قییده شده است.

ر  ما عـــدربر (6)یُســـراً  اهللُ ثرفأحـــدر  (6)عُســـُ
 

ــنر   ــ (4)ورآمر ــ ا رالنَّ ــوف  ن مِ ــوا  إها (4)خر  (4)ورجرلُ
 

 (10مان: )ه

پنج واژه رخ داده است. در ابتدا میان آسانی و سـختی در بیت فوق تناسب از نوع تضاد در 

این تعدد معانی که از اسلوب تضاد در این بیت به ههـن  و سپم میان امنیت و تر  و هرا .

ه نا امنی و سیطره اشرار بر سنندو که عرصـ ۀرسد نشان از میایسه دو برهه زمانی دارد، زمانمی

آرامشی که آسـایش و آرامـش روانـی را بـه ارم ـان آورد.  ۀرا بر مردم تنگ کرده بودند و دور

استفاده از اسلوب شاعر در تیریر و تثبیت شرایط اوضاع مؤثر بوده و در بـاب کشـف معنـا بـه 

در بیـت  حد  و استدالز که ویژگی زیبایی این صنعت است کارگر واقع شـده اسـت. ۀواسط

 :انداسلوب تضاد را به وجود آورده «ب ض»و  «حب »دو اسم بعد 
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ـــــبِحربِ ـــــحُ هِس ـــــ هُب  ـــــاالرالعُور ارراألخیر  م
 

ـــــراً  ـــــِ بُکر أج ـــــالفُ مهِ ض ـــــَّ  األج  لُفروالس
 

 (02)همان: 

افراد، تنوع و تضاد در عکم العمل را در بردارد. برگزیدگان و عالمـان مـورد  نگاهتضاد در 

ی دون و فرومایه از این طیف افراد ناخشنودند و کینـه هاامیرند و انسان ۀلطف و محبت و عالق

گیـرد و از تفکـر میابـل خـود چرا که هر فرد با همجنم و همفکر خود خـو میدر دز دارند. 

گریزان است. نیکویی منش و نگاه امیر در قالب این تضاد به بهترین شـکل رقـم خـورده و در 

 موسییی معنوی بیت افزوده است.عین حاز زیبایی کوشش برای کشف طرف دیگر تضاد بر 

 تنسیق الصفاتج( 

بیت در  5این صنعت در قییده المیه الکرد نمود بیشتری نسبت به المیه الترک داشته است. 

اند. به عنوان صفت را در خود گنجانده 69این قییده حاوی صفات پیاپی هستند و در مجموع 

 شود:نمونه به یک بیت حاوی این صنعت اشاره می

 (9)جال  وابنُ (4)الملکِ  یفُسرور (6)الوُجُوهِ  هُجور
 

ـــر   دُورِ  درُص ـــ  ـــهِإلر (2)الی ـــنتریر ی ـــلُ ی هِ  (5)األمر
 

 (19)همان: 

 ها اشاره شده است.نصفت پیاپی از ممدو  شاعر است که با شماره به آ 5این بیت حاوی 
 

 درصد ردفراوانی در المیه الک درصد فراوانی در المیه الترک موسیقی معنوی

 %45106 بیت 3مورد در  3 %9144 بیت 69مورد در  69 مراعات ن یر
 %49 بیت 0مورد در  9 %1131 بیت 66مورد در  66 تضاد

 %62149 بیت 5صفت در  69 %6193 بیت 9صفت در  64 تنسیق الیفات

 

 گیری نتیجه -4

  مبـانی نیـد موسـییایی بر اسا ردرک و المیه الکُالمیه التُی ایموسیی فضای بررسینید و با 

 نتایج زیر به دست آمد: جدید و طبق الگوی شفیعی کدکنی

 ایـن بحـر  بسیط تام مخبون بنا نهاده شده است.بر وزن  هر دو قییده موسییی بیرونی

اما اگر بخواهد برای غرض مد  به کـار رود و است  اغراض گوناگونقالب مناسبی برای 
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. المیـه التـرک باید تعداد ابیات بیشماری داشته باشددر شنونده انگیزش و شور ایجاد کند 

و بسـیار  بیـت دارد 95بیت شرط طوالنی بودن را با خود دارد ولـی المیـه الکـرد  659با 

 از این رو المیه الترک برتری مشهودی نسـبت بـه المیـه التـرک دارد. تر از آن است.کوتاه

زحاف طـی نیـز  ،ک عالوه بر خبندر المیه التر اف خبن در هر دو قییده وجود دارد؛زح

مورد  4اند که سهم المیه الترک هر دو المیه با عیب تحرید مواجه شده استفاده شده است.

عبدالحمیـد  ۀمورد است که در این زمینه هم المیه التـرک برتـر از قیـید 2و المیه الکرد 

 سنندجی است.

  و  تکـرار، جنـا در هـر دو کـه  اسـتبه این صورت  این دو قییدهموسییی داخلی

منـد از تیریع نیز بهره عالوه بر موارد هکر شده، المیه الترک .انداشتیاق نیش آفرینی کرده

هر چند تنوع انواع موسییی داخلـی در  محروم است. این صنعتولی المیه الکرد از است 

از  کالمیه التـر بیش ازالمیه الکرد  ،با توجه به بررسی آماریالمیه الترک بیشتر است ولی 

در بخش تکـرار، شـباهت زیـادی میـان دو قیـیده در  برده است.سود  این نوع موسییی

حروف پر بسامد و نسبت حروف مجهوره به مهموسه وجود دارد که با مضـمون قیـاید 

که مد  است تناسب دارد. در هر دو قییده روانی بیان و احسا  صـمیمیت نسـبت بـه 

م با استفاده از حـروف مجهـوره، بـا کمـاز محمد تیی حجت االسال زند.ممدو  موو می

زند، عبدالحمید سنندجی نیز پـم عج( را فریاد می) زمانع( و امام ) علیافتخار مد  امام 

هـای از پشت سرگذاشتن خفیان حـاکم بـر سـنندو و اسـتیرار امنیـت بـه واسـطه تالش

 ممـدوحشی هـاتواند در فضای آرام منطیـه از خوبیمیحسنعلی خان امیر ن ام گروسی 

 سخن بگوید.

 به این شـکل  هستندوصل یکسان حرف روی و  داشتن موسییی کناری قیاید نیز در

است و هر یک از این قیاید از فراوانی حـروف و « الم»که حرف روی در هر دو قییده 

انـد؛ در المیـه التـرک حرکات قافیه در کنار حرف روی فیط از حرف وصل اسـتفاده کرده

که داللت بر رقت و نرمی مضمون و سـیر گفتمـان  کسره پدید آمده حرف وصل از اشباع

در  .شـده اسـت «الم»که منجر به امتداد حـرف روی  و در المیه الکرد از اشباع ضمه دارد

بر خالف المیه الکرد که عاری از هـر گونـه عیـب در قافیـه  باب عیوب عارض بر قافیه،
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نشـان از برتـری  کـه دچار شده اسـت یب تضمین و اقواالمیه الترک به دو عاست است، 

 .المیه الکرد دارد

 این صـنایع  مراعات ن یر، تضاد و تنسیق الیفات هستند :های موسییی معنویافزاینده

در پی تأکید و تیریر معانی در ههن و جان مخاطـب هسـتند و عـالوه بـر تـزیین لفـظ و 

سـتند و زیبـایی ایـن تحسین ن م، در صدد ارائه توضیح بیشتر معنای مورد ن ـر شـاعر ه

با استفاده از ساز و  صنایع بر اثر تالش ههنی خواننده و کشف ارتباط معنایی میان واژگان

و آمار تفییلی  هر قییده با توجه به تعداد ابیات آید.پدید می کار حد  فنی و استداللی

 المیه الکرد در این زمینه برتری محسوسی دارد. ،ارائه شده
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 دراسة نقدية لإليقاع يف المية الرتک والمية الکرد

 الملخص

شاات الالمياتااتذلالاارلالماهاا لالهااتالميل الااب للاتاا لالمااا صلالمااالميل الاعاا ذلاااتعلتل ياتاا لالما اا ل لالماهاا ل
شااات  النلاااانل مهااا النخلحماااتلالمااااتزل وااا لحلمااايلالمع مهااا  ل  بااا لال وتااا لالمابتسااايالتااات علرلالمااااا العلراااتل عااارل ت  ااالتل

المسلل جيالتأنا لالأل لللات لالمرتکل لا حلتتلتلالإلاتمل مي) متهلالمسيم(ل المثتينللات لالمک دل تثلحلا ضلتتلتل
 مرلا حل سلاميلختنلأااملسالل  الحلاا لد السا لالإلمهماتعلالمااا  لاانلالاتالملنما لأ واتللالمااا العلالمااا مه ل تاثل

حلساااالااا مب تل لاهلبالااتل لالم  السااتذلال  مهثاا لالملسااب لنياات لذلالأل اا اتلالتماا لالاااهلالااراللالمب ااثل اابلد الساا لال
الإلمهمتعل لجمتلحلهلالأل  ا لانلالإلمهماتعلالما الخميل الإلمهماتعلالجات جيل الإلمهماتعلالهاتنقل الإلمهماتعلاليالاب لجمتباتةل انلأسا م ل

ااانلالمااات  مهن لالاا لاللااتکلحلبالتاا ل االلالممهاا ل اليالاار ل  تاا لل اا ديملاااتلالاابلد  لالإلمهمااتعلالماااا  ل ل هاات يل اا 
السعخ ملالمات  النلاليمباتذلالإلمهمت ت ل ل وملوتلالماا   لانلنعاتجملالمب اثلأنالالماات  مهنل ا لسابکتلااتنتلواتل ل
المب  لالمبستطلالمعتملاليخببنلالمر لمها لانلأ سانلالمب اب ل أجا  التلم ا ضلاليا حل تاثلمهعوعا ل کثا يلاليمات   ل  ا ل

 تاااللالمع  مهااا ل ل ااا  ضلالممهااات حللل  تباااتلالمعااااولل الإل ااابالعل ل تتتعلواااتال  ااا لاااات لللاتااا لالمکااا دل ل ااا أل
لالسعخ الاهلاليبستمرلاليالبمه لأ ث لانلات لللات لالمرتکا

 ملاليات   لالماا مه خلالإلمهمتعخللات لالمرتکخللات لالمک دالرئيسيةالکلمات 
ل
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