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نقد موسیقایی المیه الترک و المیه الکرد

ID

چکیده

المیه نویسی که از دوره پیش از اسالم با المیه العرب شهرت و با المیه العجم امتداد یافت،

fS

همواره مورد توجه شاعران بوده است .دو نفر از ایرانیان عربیسرای معاصر به نام محمـد تیـی
حجت االسالم و عبدالحمید سنندجی نیز به ترتیب المیه الترک را در مـد امیرالمـؤمنین علـی
(ع) و امام زمان (عج) و المیه الکرد را در مد حسنعلی خان حـاکم سـنندو و در اسـتیباز از

eo

المیه العرب و المیه العجم سرودهاند .از آنجا که جنبۀ شکلی در استیبازهای شعری بـر جنبـه
معنایی میدم است ،نید موسییایی نیز در این باب اهمیت مییابد .این نوع نید در دوران معاصر
مفهوم گستردهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است ،تعریف آن از بررسی شعر به عنـوان کـالم

iv

موزون و میفی فراتر رفته است و چهار بعد موسییی درونـی ،بیرونـی ،کنـاری و معنـوی را در
برمیگیرد .نگارندگان برآننـد در قالـب روش توصـیفی ،تحلیلـی ایـن دو قیـیده را از لحـا

ch

موسییایی بررسی کنند تا مشخص شود کدام یک از دو شاعر بیشتر از افزاینـدههای موسـییایی
بر مبنای نید جدید استفاده کردهاند .از نتایج بحث این کـه هـر دو شـاعر ،بحـری متناسـب بـا

Ar

غرض شعر خود برگزیدهاند و ائتالف بین وزن و معنا را رقم زدهاند اما هر دو قییده در بـاب
عروض با مشکالتی مواجه شدهاند .در بحث موسییی کناری عیوبی بر المیه الترک عارض شده
است .صفات حروف پرتکرار در دو قییده نیز نشان از ائتالف لفظ و معنا دارد .هـر دو شـاعر
نیز کوشیدهاند با استفاده از صنایع معنوی ،زیبایی موسییایی حاصل از تـالش ههنـی و حـد
فنی و استداللی را نیز پدید آورند.
کلیدواژهها :معارضه ،موسییی ،المیه الترک ،المیه الکرد.
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 -1مقدمه

از دیرباز تا کنون رابطه تنگاتنگی میان شعر و وزن از یک سـو و وزن و موسـییی از سـوی
دیگر وجود داشته است .این عوامل باعث شده تا ارتباط جدایی ناپذیری میان شعر و موسـییی
بوجود آید؛ به گونهای که بعضی از ناقدان و نحلههای مختلف ادبی مانند "رمزگرایان را بـر آن
داشته تا بگویند :شعر پیش و بیش از هـر چیـز موسـییی اسـت"(نیـار)99 :6246 ،؛ بنـابراین
موسییی بخشی از شعر بوده و میتوان آن را یکی از پایههای زیباییشناسی در شـعر بـه شـمار

ID

آورد  .عوامل زیادی در آهنگین شدن یک میراع ،یک بیت و یک قییده نیش دارند .برخـی از
آنها در حوزه موسییی بیرونی ،بعضـی در حـوزه موسـییی درونـی و برخـی دیگـر در حـوزه

fS

موسییی کناری و معنوی میگنجند.

استیباز شعری (معارضه شعری) یکی از انواع ادبی است کـه شـاعر میکوشـد تـا در وزن،
قافیه و مضمون شعرِ شاعری دیگر قییدهای بسراید .البتـه همـاهنگی مضـمون همـواره مـورد

eo

توجه نبوده و ضروری نیست (ابن حسین )99 :6399 ،با توجه به ایـن تعریـف میتـوان نیـش
موسییی در استیباز شعری پر رنگتر از هر عنیر دیگری است .انگیزههای معموز در سـرودن
استیباز شعری عبارتند از :اعجاب شاعر از سـرودۀ شـاعر قبلـی و تیلیـد از او ،اظهـار برتـری،

iv

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

ch

تیلید یا اظهار برتری باشد و ابداع باید ادعای شاعر متأخر با سنگ محک نید سنجیده شـود؛ و
پر واضح است با توجه به گـرایش ظـاهری و موسـییایی غالـب در اسـتیباز شـعری ،بررسـی

Ar

موسییایی میتواند محکی مناسب برای این نوع ادبی باشد.

در میان اشعار ماندگار ادبیات عربی ،المیه العرب و المیـه العجـم از اقبـاز فـراوان شـاعران
برخوردار شدهاند و بسیاری کوشیدهاند تا با سـرودن اسـتیباز شـعری عالقـه و پسـند خـود را
نسبت به این دو بیان کنند مانند المیه ابن الوردی ،المیـه الیجـر ،تخمـیم المیـه العجـم و . ...
شاعران ایرانی عربی سرا نیز در استیباز این قیاید ،طبع آزمایی کردهاند که دو نفر آنهـا یعنـی
محمد تیی حجت االسالم و عبدالحمید سنندجی در عیر نهضت ادبیات عربی میزیستهاند که
تیلید از گذشتگان ویژگی اصلی آن دوره است .در این پژوهش سعی بر آن است کـه بـا روش
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توصیفی ،تحلیلی این دو قییده از لحا موسییایی مورد بررسی قرار دهد و میـزان توفیـق هـر
یک نسبت به دیگری بیان گردد.
 -1-1سؤاالت تحقیق

سؤاالتی که این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای آنهاست عبارتند از:

 هنر سرایندگان المیه الترک و المیه الکرد در باب موسییی به معنای جامع آن اعم از موسـییی
درونی ،بیرونی ،کناری و معنوی به چه صورت نمود یافته است؟

ID

 تناسب محتوا با وزن ،بسامد واژگان و افزایندگان موسییایی در این آثار به چه صورت است؟
 -2-1فرضیهها

ظهور داشتهاند.

fS

 با توجه به طوالنی بودن المیه الترک احتماالً انواع موسییایی چهارگانه بیشتر فرصـت بـروز و
 هر دو قییده با توجه به اینکه در باب استیباز شـعری سـروده شـدهاند ،بـه جنبـه لف ـی و

 -3-1پیشینه تحقیق

eo

موسییایی و تناسب آن با معنا توجه شده است.

تا آن جا که برای نگارندگان میسر بود پم از مراجعه به شمارههای متعدد مجالت علمی -

iv

پژوهشی و پایگاههای علمی ،مطلبی که با موضوع پژوهش همخوانی کامل داشـته باشـد یافـت
نشد؛ اما در زمینه موسییی شعر آثاری وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:

ch

«بررسی موسییی شعر رودکی» نوشته دکتر حسین آقا حسـینی و اسـراا السـادات احمـدی،
پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ،دانشکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه اصـفهان ،دوره
موسییی پرداختهاند و فیط به وزن و قافیه و ردیف توجه داشتهاند.

Ar

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

«فضای موسییایی معلیه امرؤالییم» نوشته دکتر مرتضی قائمی ،دکتر علی باقر طاهری نیـا و
مجید صمدی ،مجله علمی و پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،سـاز پـنجم ،شـماره
 ،64پائیز  .6999این میاله بر اسا

ن ر دکتر شفیعی کـدکنی در بحـث موسـییی نوشـته شـده

است و فیط به بررسی معلیه امرؤالییم اختیاص دارد
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«سمیح الیاسم و موسییی شعر عرب» نوشـته دکتـر حسـین ابویسـانی و دکتـر علـی اصـ ر
باستانی ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران .در این میالـه نگارنـده بیشـتر بـه
بحث موسییی بیرونی و اشکاالتی که شاعر با آنها مواجه شده پرداخته است.
در پژوهش سعی بر آن است که موسییی از چهار بعد (درونی ،بیرونـی ،کنـاری و معنـوی)
مورد بررسی قرار گیرد .در عین حاز با شناساندن دو شاعر ایرانی عربیسرا ،گوشـهای از نیـش
ایرانیان در ادبیات عربی نمایان میشود ،به ویژه که این دو شاعر ،از شـاعران معاصـر هسـتند و

ID

کمتر در عرصه ادبیات عربی نامی از آنها برده شده اسـت .از سـوی دیگـر ایـن دو شـاعر در
استیباز از المیه العجم ،قیاید خود را سرودهاند لذا بحث میایسه نیز در این میاله وجود دارد.

fS

 -2تعاریف

در ابتدا ضروری است سرایندگان دو المیه معرفی شوند و سپم زاویۀ دیـد نگارنـدگان در
بحث نید موسییی تبیین گردد تا بتوان به اصل بحث ورود پیدا کرد:

eo

 -1-2محمدتقی حجت االسالم

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

iv

متولد شد (میدمه دیوان .)69 :6991 ،وی ترک زبان و دومین فرزند از خانوادۀ حجت االسـالم
بود و علوم اولیه را در محضر پدر خود مأل محمد ممیانی مشهور به شیخ االسالم فـرا گرفـت.
به زادگاهش بازگشت (همان.)69 :

ch

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

Ar

وی توانایی سرودن شعر به سه زبان عربی ،ترکی و فارسی را داشـت و در دیـوان معـروف
وی ،اشعاری به هر سه زبان وجود دارد .از جمله آثار وی میتوان به ایـن مـوارد اشـاره نمـود:
مثنوی آتشکده ،در رثای سید الشهدا (ع) ،آللی من ومه ،دیوان غزلیات ،مثنوی در خوشـاب و...
وی نهایتاً در ساز  6964هـ .ق در تبریز وفات نمود و بنا به وصیتش در وادی السالم نجف بـه
خاک سپرده شد (همان.)62-61 :
یکی از مشهورترین قیائد عربی وی ،قییده موسوم به الندبۀ فی مد الحجۀ (ع) میباشـد
که در آن به مد امیر مؤمنان علی (ع) و حضرت مهدی (عج) پرداخته است .وی ایـن قیـیده
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را بر وزن و قافیۀ المیه العجم و المیه العرب سروده که به المیه الترک مشهور شده است .تعداد
ابیات این قییده  659بیت است .مطلع قییده المیه حجت االسالم این بیت است:
عُـــج لِلمرســـیرِ و ِرســـر فِـــی البریـــدِ والیُلرـــلِ

إنَّ العُلرــــی فِــــی مُتــــونِ األرینــــقِ الــــذلرلِ
(دیوان نیر)459 :6991 ،

 -2-2عبدالحمید سنندجی

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

ID

زبان و فرزند شیخ عبدالکریم از مشایخ خاندان کانیمشکانی قُییران بود .تحییالت ابتـدایی را
نزد پدر و برادرش حاو شیخ معتمد االسالم آموخت؛ سپم به پینجوین و پم از آن بـه ب ـداد

fS

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

اع میـه

ب داد اجازه تدریم دریافت نمود .وی در ساز  6991هـ .ق بـه زادگـاهش بـاز میگـردد و در
آنجا به تدریم علوم دینی میپردازد .وی در اثنای جنگ جهانی اوز ،به علـت حمـالت پیـاپی

eo

رو ها به سنندو مجبور میشود به یکی از روستاهای اورامان به نـام رژاو نیـل مکـان کنـد و
نهایتاً در  41شعبان  6992هـ .ق به علت بیماری وفات مییابد (حیرت سجادی.)34 :6936 ،

iv

وی فییه و ادیبی توانمند بود که به زبانهای عربی ،فارسی و کردی شعر میسـرود .در امـر
سوارکاری و تیراندازی نیز مهارت کامل داشت و به عبـارتی «رب السـیف و الیلـم» کـه لیـب

ch

محمود سامی البارودی است برازندۀ قامت وی نیـز میباشـد .وی آثـار و تألیفـات بیشـماری
داشته است که متأسفانه جز اندکی باقی نمانده است (روحـانی ،6911 ،و  .)696-694 :4یکـی

Ar

از مشهورترین سرودههای وی المیۀ الکرد است.

در سازهای  6969و  6962کردستان غرق در آشوب شد .دولت برای آرام کردن سـنندو از
حسنعلی خان که آگاه به منطیه کردستان بود و پیش از آن نیز حکومت آن را به عهـده داشـت
استفاده کرد و او توانست در زمانی اندک ن م و آرامش را در آنجا حکمفرما سـازد .از ایـن رو
شیخ عبدالحمید سنندجی المیه الکـرد را در مـد حسـنعلی خـان امیـر ن ـام گروسـی سـرود
(حمدی .)14 :6999 ،این قییده بر وزن و قافیۀ المیه العجم و المیه العرب سروده شده اسـت،
 95بیت دارد و مطلع آن بیت زیر است:
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أهــــالً بِرربــــع رســــیاهُ الوابِــــلُ الهرطرــــلُ

شماره شانزدهم

ورخرلـــفر جرـــدب ترـــروری الســـهلُ و الجربرـــلُ
(همان)12 :

در این نوشته سعی بر آن است که با بررسی فضای موسییایی دو قییده به این نکته دسـت
یافت که میرزا محمدتیی حجت االسالم و شیخ عبدالحمید سنندجی تا چه اندازه توانسـتهاند از
ظرفیت موسییایی زبان عربی در المیه خود استفاده نمایند و این جنبه چه میـدار شـاعران را در
رساندن پیام مورد ن ر به مخاطب یاری کرده است.

ID

 -3-2موسیقی شعر

گفتار ،ابزاری است که مردم به وسیله آن با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند که بـه دو بخـش

fS

ن م و نثر تیسیم میشود و هر یک از آوا و آهنگی برخوردار است .در گفتـار مـردم مـیتـوان
آهنگهای مختلفی را دریافت اما هیچ کم مدعی نیست کـه تمـام کلمـات مـوزون برآمـده از
گفتارِ عادی مردم شعر است (جاحظ ،بی تا ،و  .)499-493 :6از این روست که گفتـار از یـک

eo

من ر به دو سطح عمومی و خیوصی تیسیم میشود .سطح عمومی ،حاکی از تجربه و دریافت
عمومی است مانند زبان گفتاری عادی و زبان علوم مختلف که در تمام دنیا دریافت واحـدی را
آفریننده متن ادبی است (اسماعیل)959 :6302 ،

iv

تداعی میکنند اما سطح خاص ،تجربه شخیی ادیبان و شاعران است که منحیر به سـراینده و

ch

از دیرباز در تعریف شعر عناصری مورد توجه بودهاند مانند وزن و قافیه که ارکـان یکـی از
شایعترین تعاریف برای شعر در نید قدیم بوده که قرطـاجنی ارائـه داده اسـت (نیـار:6246 ،

Ar

 .)99این تعریف قطعاً دقیق نیست؛ از این جهت برخی دیگر از ناقدان متیدم شعر را متشکل از
پنج رکن قید ،لفظ ،وزن ،معنی و قافیه میداننـد (قیروانـی ،6396 ،و  )663 :6امـا بعضـی در
توجیه تعریف قرطاجنی گفتهاند :هدف ،تعریف شعر به وسیله بارزترین ویژگیهـای آن اسـت
(مطلوب .)19-13 :به طور کل موسییی از نگاه متیدمین نوعی هنجارگریزی است کـه مخـتص
به کیفیت ترتیب اصوات در مـتن اسـت از ایـن رو شـعر را کـالم مـوزون و میفـی بـه شـمار
میآورند.
شکی نیست که موسییی حاوی اصـواتی مـن م در چهـارچوبی مشـخص اسـت ،امـا همـه
اشعاری که وزن و قافیه یکسان دارند ،موسییی یکسانی ندارند زیرا موسییی در شعر منحیر به
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م اهر خارجی آن نیست؛ اگـر اینگونـه بـود ارزش اشـعار تمـام افـرادی کـه اسـتیباز شـعری
سرودهاند در حد و اندازه قییدۀ اصلی بود حاز آنکه عیـاد ،سـینیۀ امیرشـعرای عـرب ،احمـد
شوقی ،در استیباز از سینیۀ بحتری را به بوته نید میکشد و معتید است اصالً در حـد و انـدازه
سینیه بحتری نیست (عیاد)613 :6315 ،؛ این امـر نشـان از تفـاوت ارزش شـعری هـر یـک از
آنهاست .موسییی امری است که دائمـاً در حـاز تحـوز اسـت ،در حیییـت هـیچ عنیـری از
موسییی تکرار نمیشود ،موسییی و معنا با نفمها و تپش قلب ت ییر مییابـد (یوسـف سـلوم،

ID

 )66 :6331وزن و قافیه در اصل ،م اهر و مبادی و اصوز عمومی شعر هستند ،امـا موسـییی از
این م اهر میگذرد و به اسراری منتهی میشود که میان نفم و کلمـه و بـین انسـان و حیـات

fS

جریان دارند (آدونیم .)32 :6399 ،موسییی شعر بر حـم شـنوایی عرضـه میشـود و از ایـن
رهگذر بر رو و روان شنونده نفوه میکند و بر قوای ههنی و تخییلـی وی تـأثیر میگـذارد و
همۀ اینها از خالز چهارچوبی برمیآید که متشکل از حروف ،الفا و ترکیبهایی است که بر

eo

اسا

هندسۀ صوتی معینی انت ام یافته و شاعر به کمک آنها و ظرفیت موسییایی علم بدیع به

آفرینش شعر دست میزند .از این روست کـه نـزار قبـانی میگویـد :شـعر هندسـۀ حـروف و
اصواتی است که ما به کمک آنها دنیایی در ههن دیگران بنا میکنیم کـه شـبیه دنیـای درونـی

iv

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

ch

را دارد (قبانی)93 :6312 ،

نید جدید ،موسییی را از چهارچوب تنگ گذشتگان میرهانـد و عـروض و قافیـه را فیـط
بخشی از هارمونی موسییایی یک شعر به شمار میآورد .وزن و موسـییی دو مفهـوم متفاوتنـد.

Ar

وزن از تفعیلههایی بوجود میآید که حرکات و سکنات به صورت قاعدهمند پدید میآورند امـا
موسییی مفهومی به مراتب گستردهتر از وزن دارد به گونهای کـه وزن بخشـی از آن را تشـکیل
می دهد و عالوه بر آن بعضی از ظواهر صرفی و بالغی از قبیل ترصیع ،تجنیم ،میابله ،مطابیـه
و ...را نیز دربرمیگیرد (موافی.)669 :4992 ،
عناصر موسییایی شعر در نید جدید عبارتند از :موسییی بیرونی ،درونی ،کناری و معنوی:
 موسییی بیرونی در وزن عروضی شعر نمود مییابد .این جنبه موسییایی شـعر کـه در
زمان خلیل بن احمد فراهیدی تدوین یافت ،پـیش از آن نـزد عـرب معـروف بـود (ابـن
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فار  )26-24 :6339 ،و میتوان گفت برجستهترین مشخیۀ شعر است و از تفعیلـههای
متکرر یا مختلف شکل میگیرد.
 موسییی داخلی از قبیل :تکرار در ابعـاد مختلـف آن ،جنـا  ،اشـتیاق و تیـریع .بـه
وسیله این بخش از موسییی میتوان کیفیت ضـرب آهنـگ و تـوالی حـروف موجـود در
کلمات را دریافت و سپم به ضرب آهنگ کلی کلمات در ابیـات را دریافـت و اینگونـه
کمیت زیادی از ظرفیت تن یم شکلی و داللی موسییی شعر نمایان میگردد (عبید:4996 ،

ID

.)16

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

fS

اصوات در انتهای ابیات پدید میآید و نیش مهمی در موسـییی شـعر دارد و بـه منزلـهی
فواصل موسییایی است که شنونده انت ار تکرار آن را میکشد (أنیم.)422 :6354 ،
 موسییی معنوی هماهنگیهای معنوی درونی یک یا چند میراع است از قبیل :طبـاق،

eo

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

iv

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

ch

ابن سینا موسییی را از شاخههای ریاضیات میداند که به تیارن و تناظر اصوات مـیپـردازد
(ابن سینا )3 :6351 ،بنابراین در بررسی موسییی بیشتر بـه جنبـه فراوانـی و درصـد اسـتفاده از
افزایندههای موسییی پرداخته میشود و هر جا که مجاز باشد به ارتباط معنایی و ائتالف لفظ و

Ar

معنا نیز گریزی زده میشود .در ادامه بر مبنای نید جدید که ناظر بر عناصر چهارگانـه موسـییی
است ،دو المیۀ محمد تیی حجت االسالم و عبدالحمید سنندجی مورد بررسی قرار میگیرد.
 -3بررسی موسیقی المیه الکرد و المیه الترک

بر اسا

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

موسییایی قیاید اعم از موسییی بیرونی ،درونی ،کناری و معنوی مورد تحلیل و بررسـی قـرار
گیرد:
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 -1-3نقد موسیقی بیرونی دو المیه
 -1-1-3قصیده محمدتقی حجت االسالم

حجت االسالم قییده خود را در بحر بسیط سروده است .ایـن بحـر از دو تفعیلـه مختلـف
«مستفعلن» و «فاعلن» به ترتیب زیر تشکیل یافته است (عباچی:)25 :6993 ،
مســـتفعلن ،فــــاعلن ،مســـتفعلن ،فــــاعلن

مســــتفعلن ،فــــاعلن ،مســــتفعلن ،فــــاعلن

ID

بحر بسیط به همراه بحر کامل ،پم از بحر طویل که یک سـوم قیـاید عربـی را بـه خـود
اختیاص داده است ،شـایع بـوده و در رتبـه دوم قـرار دارد (انـیم )693-639 :6354 ،امـا از

fS

لحا نرمی و روانی سخن برتر از طویل است از این رو استفاده از آن در قیاید جاهلی کمتـر
دیده میشود ولی در اشعار مولدین و شاعران پم از آنهـا کـاربرد زیـادی دارد .همچنـین بـه
واسطهی طوالنی بودن ابیات گنجایش اغـراض و معـانی گونـاگونی را دارد (فـاخوری:6331 ،

eo

 )15از قبیل مد  ،فخر ،عتاب و احساسات متناقض از قبیل عشق و نفرت و. ...
عُـــج لِلمرســـیرِ و ِرســـر فِـــی البریـــدِ والیُلرـــلِ

إنَّ العُلرــــی فِــــی مُتــــونِ األرینــــقِ الــــذلرلِ

iv

(دیوان نیر)459 :6991 ،

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

Ar

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

ch

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

از میان انواع مختلف بحر بسیط ،این قییده بر وزن بسیط تام مخبون است به این معنـا کـه
عروض و ضرب آن ،مخبون (فرعِلُن  U Uــ) هستند؛ این زحاف جاری مجرای علـت شـده و
در تمام قییده لحا گردیده است .در حشو این بیت زحاف خبن بر فاعلن عارض شده است
به این صورت که حرف دوم که ساکن است حذف شده (عبـاچی )25-21 :6993 ،و «فـاعِلُن»
به «فرعِلُن» تبدیل شده است و «مُسترفعِلُن» تبدیل به «مرفاعِلُن».
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خُـض فِـی الفــال واصـحربِ اآلســادر فِـی أجرـمِ

شماره شانزدهم

واتــــــرُک م ازلرــــــۀر ال ِــــــزالنِ لل رــــــزرزِ
(دیوان نیر)459 :6991 ،

خُض فِل فر ال  /وص

ر بِل /آ سا در فِی  /أ ور می

ورت رُک مُ غا /زر زر تل  /غرز ال نِ لِل  /غر زر لِی
ــ ــ  Uــ /ــ  Uــ  /ــ ــ  Uــ  U U /ــ
ــ ــ  Uــ U U /ــ  /ــ ــ  Uــ  U U /ــ

ID

این بیت که دومین بیت قییده میباشد نیز مانند بیت پیشین است.
زحاف دیگری که در این قییده وجود دارد ،زحاف طی است که در آن حرف چهـارم کـه

fS

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

ــ» میشود .این زحاف در بیت  ،0میرع دوم ،تفعیلۀ سـوم و همچنـین در بیـت  ،620میـرع
دوم ،تفعیله سوم مورد استفاده قرار گرفته است.

eo

مرــــا إن لرییــــتر أخــــا بُــــؤ

بِمســــ ربرۀ

فرـــاعطِف عرلریـــهِ ورکُـــن مِنـــهُ عرلرـــی ورجرـــلِ
(دیوان نیر)459 :6991 ،

iv

ما إن زر قی /تر أر خا /بُؤ سن بِ مرم /غر بر تِن
فرعـ طِف عر لریـ /هِ ور کُن /مِن هُ عر ال  /ور ور لِی
ــ ــ  Uــ U U /ــ  /ــ  U Uــ  U U /ــ

ch

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

Ar

در این تفعیله به خاطر سکون ما قبل هاا ضمیر نمیتوان آن را به صورت اشباع تلفـظ کـرد
(عباچی .)95 :6993 ،لذا زحاف طی نیز بر قییده عارض گردیده است.

این قییده در بحث عروض ،دو عیـب هـم دارد کـه هـر دو هیـل عنـوان عیـب «تحریـد»
میگنجند .عیب تحرید به اختالف ضروب در شعر اطالق مـیشـود (خطیـب تبریـزی:6391 ،
 .)445مثاز این عیب در حشو و ضرب بیت  694مشاهده میشود:
الســیفِ مِــن لرــبرن
ضــیَّعوا فِــی َّ
إصــال ر مرــا ر

رســـلِ
لرـــو اجترنرـــی برـــرقر مرـــا رســـازر مِـــن ع ر
(دیوان نیر)451 :6991 ،
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إصـ ال

33

ر ما/ضریـ یر عُو /فِم سریـ فِ مِن/زر بر نی
ر لِی

لرـ وِو تر نا  /برر قر ما /سا زر مِن عر /

ــ ــ  Uــ /ــ  Uــ  /ــ ــ  Uــ  U U/ــ
ــ ــ  Uــ U U /ــ  /ــ  Uــ  U / Uــ
در این بیت شاعر یک سبب خفیف (ــ) را کم آورده اسـت و بـه همـین دلیـل دو تفعیلـۀ
پایانی بیت دچار عیب شدهاند .با بررسی و تطبیق نسخههای مختلف این قییده ،معلوم شد که

ID

اشتباه در نگارش رخ نداده و این بیت را شاعر دقییاً به همین شکل انشاد کرده است .بـا توجـه
به بیت بعد از شاهد مثاز:

fS

هریهـــاتر لِلیریـــدِ مـــا قرـــد فرـــاتر مِـــن قرـــررا

هریهـــاتر لِلیـــو ِ مـــا قرـــد هرزَّ مِـــن أ ررســـلِ
(دیوان نیر)459 :6991 ،

eo

اگر واژۀ «قرد» که یک سبب خفیف است به تفعیله سومِ میرع دوم اضافه شود ایـن عیـب
برطرف میشود و تناسب میان ابیات هم برقـرار میگـردد .ایـن عیـب در ضـرب بیـت  693و
همچنین در حشو بیت ( 09میرع اوز ،تفعیلۀ اوز) نیز مشاهده میشود.

iv

 -2-1-3موسیقی بیرونی قصیده عبدالحمید سنندجی

خود برگزیده است.

ورخرلـــفر جرـــدب ترـــروری الســـهلُ و الجربرـــلُ

Ar

أهــــالً بِرربــــع رســــیاهُ الوابِــــلُ الهرطرــــلُ

ch

عبدالحمید سنندجی نیز مانند محمدتیی حجت االسالم بحر بسیط تام مخبون را برای المیه

(حمدی)12 :6999 ،

أهـ لرن بِ ررب  /عِن

ر قا /هُل وا بِ لُل /هر طر لو

ور خرل فر جرد /بن ت ررو  /ور

سرهـ زُ ورز /ور بر لو

ــ ــ  Uــ  /ــ  Uــ  /ــ ــ  Uــ  U U /ــ
 Uــ  Uــ  /ــ  Uــ  /ــ ــ  Uــ  U U /ــ
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بیت دوم این قییده نیز به سان بیت اوز است و در آن زحاف خبن در هر دو تفعیلۀ مکرر
(مستفعلن) و (فاعلن) مشاهده میشود به این شکل که اوز تبدیل به «مرفراعِلُن  Uــ  Uــ» شده
است و دومی تبدیل به «فرعِلُن  U Uــ»
غشـــت کُـــلَّ مُنترجرـــع
رســـحائِبُ الخریـــرِ أر ر

مِــــن طرلاهــــا ابترــــلَّ دِمــــنُ الحرــــیا والطَّلرــــلُ
(همان)

ID

ر حا ئــِ بُل /خری رِ أرغ /شرت کُل زر مُن /تر ور عِن
مِن طرل زِ هرب /ترل زر دِم /نُل حری یِ ورط /طر زر لِی
 Uــ  Uــ  /ــ  Uــ  /ــ ــ  Uــ  U U /ــ

fS

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

eo

هفتم ،بیت چهاردهم ،میرع دوم ،تفعیلۀ دوم و بیت بیست و پنجم تفعیلۀ دوم از میـرع اوز و
دوم .در اینجا به مورد آخر اشاره میشود:

(همان)09 :

ُ مُغ /تر رِ فُن

ch

مِن عریـ نِ عِل  /مِ هِی رر  /طا لی

iv

مِـــن عرـــینِ عِلمِـــهِ ررســـطالیمُ مُ ترـــرِفٌ

مِـــن حـــااِ حِلمِـــهِ حرـــرفُ الیـــافِ مُنعرـــزِزُ

مِن حا اِ حِلـ  /مِ هِی حرر /فُل قا فِـ مُنـ  /عر زِ لُو
ــ ــ  Uــ  U /ــ ــ  /ــ ــ  Uــ  U U /ــ

Ar

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

ابراهیم انیم ضمن تحلیل روانشناسانهای نسبت به اوزان عربی معتید است :مـد غرضـی
نیست که در شنونده انفعالی ایجاد کند و قلب وی را به تکاپو وا دارد بنابراین الزم اسـت ایـن
غرض در قیائد طوالنی و بحری با میاطع بسیار گنجانـده شـود (انـیم .)601 :6354 ،هـر دو
قییده المیه در بحر بسیط سروده شدهاند که گنجایش اغراض گونـاگون را دارد .المیـه التـرک
به مد امیرالمؤمنین علی (ع) و امـام زمـان (ع) اختیـاص دارد و المیـه الکـرد نیـز در مـد
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حسنعلی خان امیر ن ام گروسی سروده شده است .بحر بسیط  9تفعیله دارد که بیشترین میزان
در قیائد عربی است لذا میاطع گسترده که الزمه یک مد موفق است تحیق یافته ولی در باره
طوز قییده ،المیه الترک با  659بیت موفقتر از قییده  95بیتی المیه الکرد است .ضمن اینکـه
عیب تحرید در قییده المیه الکرد بیشتر از المیه الترک رخ داده است.

بحر قییده

بسیط تام مخبون

بسیط تام مخبون

خبن و طی

خبن

تحرید ( 4مورد) [ %9165کل تفعیلههای

تحرید ( 2مورد) [ %6124کل تفعیلههای

قییده]

قییده]

ID

موسیقی بیرونی

المیه الترک

المیه الکرد

زحاف مورد استفاده
عیب عروضی

fS

 -2-3نقد موسیقی داخلی دو المیه

eo

 -1-2-3قصیده محمدتقی حجت االسالم

موسییی داخلی در المیه الترک نیشی به سزا دارد و به بهترین نحو در خدمت هنـر شـاعریِ
این شاعر پارسی زبان عربیسرا قرار گرفته است .در این بخش فضـای موسـییایی کـه بـه تبـع
الف) تکرار

ch

iv

تکرار ،جنا  ،اشتیاق و تیریع به وجود میآید مورد بررسی قرار میگیرد.
تکرار که یکی از صنایع بدیعی است به معنای کاربرد مجدد یک واژه در یک عبارت اسـت
از ریشه «کرَّرر تکریراً» به معنای تکرار کرد و دوباره هکر کرد .وزن فرعالز کـه تکـرار بـر آن بنـا

Ar

شده است داللت بر مبال ه و تکثیر دارد (سجلماسـی .)201 :6399 ،از رهگـذر اسـتیراا تکـرار
واژگان میتوان دریافت که این صنعت در واقع انگشت گذاشتن بر روی نکته خـاص و مهمـی
است که شاعر قید دارد آن را بیان کند  .اگر دو کلمه در لفظ و معنـا یکسـان باشـند فایـده آن
اثبات ،تأکید و تیریر معناست اما اگر لفظ یکسان و معنا متفاوت باشد ،فایـده آن در تـداعی دو
معنای گوناگون است (ابن قیم الجوزی.)666 :6940 ،
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مبحث تکرار از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد که مـا در ایـن نوشـته بـه سـه
بخشِ تکرار اسلوب ،الفا و حروفی که بسامد باالیی دارند میپردازیم و تأثیر موسییایی آنهـا
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

ID

مییابد زیباتر از حضور آن در ابتدای کالم است .در ارتباط با تکرار اسلوب دو عنیـر اساسـی
مورد بررسی قرار میگیرد :یا میان جمالت متشابه فاصله اسـت و یـا بـه هـم نزدیـک هسـتند.

fS

دوری عبارات ،نشان میدهد عالمت اسلوبی در هندسـه مـتن هسـتند و نزدیکـی آنهـا نشـانۀ
انباشت داللی و تأکید بر مضمون مورد اشاره است که از موسـییی روانـی بسـیار نیـز بهرهمنـد
است (مستیری .)612 :4964 ،در المیه الترک اسلوب شرط ،کم خبریه ،نفی و امر 1 ،بـار مـورد

eo

استفاده قرار گرفته است .کم خبریه یک بار در ابیات  56و  54و بار دیگـر در دو بیـت  649و
 642استفاده شده است؛ اسلوب نفی نیز  9مرتبه در  4بیت آمده است .فعل امر نیـز  99بـار در
 69بیت به کار رفته است ،مخیوصاً در دو بیت اوز شاهد  1فعل امر هستیم .به عنـوان نمونـه

iv

به یک مورد از بسامد فعل امر در یک بیت اشاره میشود:

ch

اِنــــزِز عرلرــــی هرــــدورۀ وراهتُــــف لِیاطِنِهــــا

وراندُبــــهُ عرنــــه ورقُــــل یــــا کرعبرــــۀر األرمرــــلِ
(دیوان نیر)450 :6991 ،

Ar

شرط در این قییده اوو موسییی تکرار اسلوب را رقم زده است به این صورت که  9بیـت
به صورت پیاپی در ابیات  51تا  12و با دو ادات «لو» و «إن» بـه کـار رفتهانـد و بـا توجـه بـه
تناسب جواب شرط در ابیات مورد ن ر ،زیبایی موسییایی تکرار اسلوب دوچندان شـده اسـت.
با توجه به نزدیکی تکرار عبارات در این قییده ،مشخص میشود متوجه سـاختن خواننـده بـه
مفهوم مورد تأکید در شرط مراد شاعر بوده است .در این قسمت دو بیتِ دارای اسـلوب شـرط
به عنوان نمونه هکر میشود:
فرلرـــو وررری البُـــؤ ُ مرـــا قرـــد فاترـــهُ لرحرکرـــی
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مرـــــرَّ الـــــدهورِ لِـــــأعوازِی بِـــــال ثرکرـــــلِ
(همان)454 :

تکرار واژگان

تکرار کلمات در اثنای کالم نیز به نوبه خود همیشـه جـذابیت و زیبـایی خاصـی بـه بیـت
میبخشد .شاعر عالوه بر بهره مندی از هوق سلیم ،با استفاده آگاهانه از این صنعت همواره بـر

ID

غنای اییاع قیاید خود افزوده است و سحر کالمش را با زیبایی تمام بـه خواننـده الیـا نمـوده
است .این نوع تکرار نیز در المیه الترک بسامد باالیی دارد به گونهای که  14مورد تکـرار در 25
بیت این قییده یافت میشود که به عنوان نمونه به دو بیت آن اشاره میکنیم:

fS

هریهاتر ( )6لِلیریدِ ما ( )4قرد ( )9فرـاتر مِـن ( )2قرـررا

(همان)451 :
ب ـنِ ( )4األرورعِ البرطر ـلِ ( )6ب ـنِ ( )4األروعِ البرطر ـلِ

eo

األرورعُ البرطرـــلُ ()6بـــنُ ( )4األرورعِ البرطرـــلِ

()6

هریهاتر ( )6لِلیو ِ مـا ( )4قرـد ( )9هرزَّ مِـن ( )2أ ررسـلِ

()6

(همان)459 :

در این مثازها مشاهده میشود که شاعر در بیت اوز  2واژه را تکرار کرده است و بیت دوم

ch

تکرار حروف

iv

نیز سراسر تکرار است.

کلمات در هر زبانی از صامتها و میوتهای مختلف به و جود میآیند .گاه بسامد زیبـای

Ar

صامتها و میوتها ارزش موسییایی کالم را به اوو میرسانند .این نوع تکرار در عرف ادبـی
با عنوان :هم حرفی (تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله) و هم صدایی (تکرار یـا توزیـع
میوت در کلمات) شناخته میشود (شمیسا.)03-99 :6999 ،

گاهی نوع چینش حروف و خاصیت صوتی و معنایی آنها به تنهایی نمایـان گـر احسـا
درونی گوینده و بیان گر فضای متن میباشد .به عنوان مثـاز هنگـامی کـه خداونـد متعـاز بـه
تیویرگری وقایع قیامت میپردازد نیش حروف در ترسیم فضای آن هنگامـه هولنـاک بـیش از
پیش نمود مییابد .مثالً در سوره مبارکه زلزاز«اها زلزلت األرض زلزازها»(زلزاز)6 :صـامت «ز»
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اضطراب ،شـدت و تکانـههای رانـش زمـین را در ههـن تـداعی میکنـد و در سـوره مبارکـه
قارعه«الیارعۀ ما الیارعۀ و ما أدراک ما الیارعۀ»(قارعه)6-9 :صامت «ق» کوبندگی و سنگینی آن
هنگامه را به تیویر میکشد.
با احیاا و بررسی المیه الترک ،حروفی کـه از بسـامد بـاالیی در قیـیده وی برخوردارنـد
عبارتند از :الم ،مـیم و نـون کـه در ادامـه بـه هکـر نمونـههایی از هـر یـک از حـروف مزبـور
میپردازیم:

ID

تکرار میوت «الم»

فرخرامِــــلٌ جرهلُــــهُ برــــینر الــــوررری مرثرــــلٌ

fS

رســن آلـــ
الحُجرــۀُ الیــائِمُ بــن العرســکرری الح ر

یُــــزری میالــــۀر أفالطــــونر فِــــی الـــــمُثُلِ
(دیوان نیر)459 :6991 ،
ناســــخُ الـــــمِلرلِ
ـــــهادی ُســــاللۀ طــــه ِ

eo

(همان)459 :

در هر یک از ابیات فوق حرف الم به ترتیب  9و  3بار تکرار شده اسـت؛ در بیـت  04ایـن
قییده ،حرف مورد ن ر  64بار و در بیت اوز  66مرتبه به کار رفتـه اسـت؛ و در کـل قیـیده

iv

یرومــــاً بِســــامِرۀ أرکــــرِم بِهــــا رســــکرناً

الشــــمرلِ
تُحیِــــی العِ ــــامُ بِهــــا مِــــن رِقرــــۀ َّ

تکرار صامت «میم»

(همان)456 :

Ar

ضـــحیااُ مُیمِـــررۀٌ
کرـــم مِـــن لریـــاز بِـــه ر

ch

 396بار فرصت ظهور یافته است.

نُـــدیرُ کـــأ ر الــــمُنری فیهـــا بِـــال درغرـــلِ
(همان)

حرفمیم در این دو بیت  1و  5بار به کار رفته است و در کل قییده  220مرتبه در کلمـات،
مورد استفاده قرار گرفته است.
تکرار صامت «نون»
برــــینر الجرــــوانِحِ مِناــــی مرــــا یُحرلَّــــأنِی
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(همان)454 :
إن کُنـــتِ جرنَّـــۀر فِـــردرو

فرطُـــب نُـــزُالً

فریرـــد ورهربتُـــکر مرـــا لِـــی فِیـــکر مِـــن نُـــزُزِ
(همان)456 :

در این دو بیت حرف نون اعم از مکتوب و ملفو (تنوین) ،به ترتیب  69و  3مرتبه تکـرار
شده است .در سراسر قییده بسامد این حرف  939بار است.
خاصیت صوتی و معنایی حروف پر بسامد این قییده عبارتند از:

ID

صامت «الم» :نرمی ،انعطاف ،همبستگی ،پیوستگی (عبا .)03 :6339 ،
صامت «میم» :نرمی ،همبستگی ،امتداد ،انفتا (همان)04-02 :

fS

صامت «نون» :صمیمیت و انسانیت ،نرمی ،شکوه ،درون ،فروتنی (همان.)619 :
بیشک بسامد باالی حرف در یک عبارت حم آمیزی زیبایی را ایجاد میکند و به کلمـه و
کالم آهنگ مناسبی میبخشد اما تیارب معنایی حروف هکـر شـده نیـز همـاهنگی و پیوسـتگی

eo

معنایی را بیشتر نشان میدهد .معنای حروف پربسامد در ایـن قیـیده فروتنـی شـاعر در برابـر
ع مت امام علی (ع) و ولـی عیـر (عـج) را تـداعی میکنـد ،فروتنـی آمیختـه بـا صـمیمیت
مهموسه در این قییده بیان شده است:
حروف

فراوانی

درصد

مجهوره

5693

[]%00152

مهموسه

6599

[]%44121

کل

1134

[]%699

Ar

ch

iv

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

در این محاسبه آماری کامالً واضح است که حروف مجهوره بیشتر از حـروف مهموسـه بـه
کار رفته اند .تأثیر معنایی این تفاوت کاربرد میان حروف در این است که شاعر با افتخار تمام به
ا براز صفات و مسائل مربوط به ممدو خود که در اینجا حضرت علی (ع) و حضـرت مهـدی
(عج) است میپردازد و معتید است باید مناقب این بزرگواران به گوش همه و با صـدای بلنـد
رسانیده شود لذا از حروف مجهورهای استفاده میکند که جهر را در هات خود دارند.
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ب) جناس

یکی از صنایع بدیعی است به معنای تکرار کلماتی از جنم هم با دو شـرط تفـاوت

جنا

در معنا و تشابه در حروف است (سلطان .)19 :6391 ،در مباحث تجدید بالغت جنا
از تنویع موسییایی به شمار میآید (جوینی ،)631 :6395 ،که یا در قالب جنا

نـوعی

ناقص نیـاز بـه

موسییی متباین را و در قالب جنا

تام نیاز به موسییی متکـرر را برطـرف مـیکنـد (سـلطان،

 .)94 :6391علی جندی زیبایی جنا

را در سه امر میداند -6 :تناسب الفا در شکل به طـور

ID

کلی یا جزئی که هوق را آرامش میبخشد -4 .همنوایی موسییایی برآمده از تماثـل کلمـات بـه
صورت کامل یا جزئی ،که گـوش را مینـوازد و تارهـای دز را بـه لـرزه میانـدازد -9 .بـازی

fS

جذاب با کلمات که دلرباست (مطلوب.)251 :6333 ،
این صنعت  40بار هیل  9نوع مختلف جنا  ،در ابیات المیه الترک نمود یافتـه اسـت و بـه
نوبه خود بر زیبایی موسییایی قییده وی افزوده است.

تعداد
کاربرد

eo

نوع جناس

تام مماثل

محرف

مضارع

الحق

مردوف

مکتنف

مذیل

مطلق

6

9

69

9

6

4

6

6

iv

عنوان نمونه به یک مورد آن اشاره میشود .بیشترین کـاربرد جنـا

مضارع است که در تعریف آن آوردهاند" :جناسی را گویند که یکی از حروف آن

ch

عنوان جنا

در المیـه التـرک هیـل

متفــاوت بــا حــروف طــرف میابــل باشــد و آن دو حــرف هــم مخــرو یــا قریــب المخــرو

وال اســـترداررت لهـــا رشـــممٌ عرلرـــی قرمرـــر

Ar

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

وال اســــــترناررت دررارِی تِلکُــــــمُ الشــــــعرلِ
(دیوان نیر)459 :6991 ،

در این بیت جنا

در دو کلمه «استدارت» و «استنارت» واقع شده است .تفاوت میـان ایـن

دو در حروف «داز» و «نون» است .حرف «داز» در کنار «تاا و طاا» مجموعۀ حروف نطعـی را
تشکیل میدهند و حرف «نون» با «الم و راا» حروف هولیی نام دارند (بـن عبـدالوهاب:4995 ،
 )44-49هر دو مجموعه با اندکی تفاوت از نوک زبان تلفظ میشوند و قریب المخـرو هسـتند
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لذا هیل جنا

690

مضارع میگنجند .در کنار تفاوت اندک میان دو کلمـه ،شـباهت دیگـر حـروف

آنها موسییی و همچنین قرب مخرو این دو واژه ،به زیبایی موسییی بیت افزوده است.
فخامــــل جهلــــه بــــین الــــوری مرثرــــلٌ

یرــــزری میالــــۀر أفالطــــونر فــــی المُثُــــلِ
(دیوان نیر)459 :6991 ،

در این بیت ،دو واژه پایانی میراعها ،دارای حروفی یکسان هستند و بـا توجـه بـه تفـاوت
حرکات ،جنا

محرف رقم زدهاند ،در عین حاز نیش دیگری که دو واژه مـورد ن ـر ،در ایـن

ID

بیت بازی کردهاند تیریع است که در کنار تشابه صوتی ،تکرار واژگان را بوجود آورده کـه بـر
تفاوت حرکات غالب است و در زیباتر شدن موسییی بیت مؤثر واقع شدهاند.

fS

ج) تصریع

پدیده تیریع در صورتی اتفاق می افتد که "عروض و ضرب یک بیت بر یک وزن و روی
بنا نهاده شده به گونهای که عروض بیت به خاطر هماهنگی با ضرب آن ،با ت ییری به صـورت

eo

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

تیریع در عربی معموالً در ابتدای قیاید مورد استفاده قرار میگیرد که البته گاهی در میـان

iv

قیائد نیز این صنعت به نحو احسن به کار برده میشود .شاعران معموالً در ابتدای کـالم خـود
از تیریع استفاده میکنند تا به شنوندگان اعالم کنند که قید سرودن شـعر دارنـد امـا بـه کـار

ch

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

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

Ar

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

 -4تیریع غیر معلل :در این نوع تیریع علت خاصی یافت نشده است (خلیفه شوشـتری،
.)696-694 :6990

در المیه الترک این صنعت (تیریع میانی) دو بار فرصت ظهور داشته است یک بار در بیت
:46
مرــا أوحرــشر الــدَّارر لرــوال فررحرــۀُ الحرــورزِ

مرـــا أنکرـــدر العرـــیشر لرـــوال ُســـرعرۀُ األجرـــلِ
(دیوان نیر)456 :6991 ،
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که تیریع معلل است ،به این صورت کـه در ابتـدا شـاعر قیـیده خـود را بـا اسـتمداد از
اسلوب امر آغاز کرده و  61بار از این اسلوب استفاده میکند و با پیروی از گذشتگان از اطـالز
و دمن سخن میگوید و به وصف محبوبان خود و برخی خیاز آنها میپردازد ولی زمانی که
به این بیت میرع میرسد درباره خود و منش خود سخن میگوید و سپم بـه بحـث دربـاره
اصل موضوع که مد حضرت علی (ع) و حضرت مهدی (عج) و همچنین مباحث مربـوط بـه
این بزرگواران میپردازد و بار دیگر در بیت  95بیت میرع دیگری میآفریند:

ID

شرممٌ غردرت مِن رسـحابِ الیُـد ِ فِـی کرلرـلِ

ُشــــفرت یرومــــاً لِــــذِی بُخرــــلِ
لرــــو أرنَّهــــا ک ِ
(همان)452 :

fS

که این مورد تیریع غیر معلل است؛ زیرا مبحث پیش از این بیت که مد امام علـی (ع) و
امام زمان (عج) است در ابیات پم از این بیت میرع نیز تـداوم یافتـه و ت ییـری در مضـمون
قییده و سبک گفتار شاعر ایجاد نشده است .لذا تیریع دوم غیر معلل است.

eo

د) اشتقاق

صنعت اشتیاق که در واقع کاربرد صی ههای گوناگون یک ریشه را به نمایش میگـذارد بـه
میشود؛ مانند:

(همان)454 :

فِــــی نِیلِهــــا طالــــبُ العُلیــــاا لــــم ترنرــــلِ

Ar

ورکرـــم مرلرکـــتُ کُنُـــوزاً رشـــدَّمرا جرهرـــدرت

َّاصــــیاتُ الیــــلدُ لــــم أرزرزِ
لرــــو زرالرــــتِ الر ِ

ch

ورزرانرنِـــی خِـــیمُ حِلـــم قرـــد جُبِلـــتُ بِهـــا

iv

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

(همان)

 -2-2-3موسیقی داخلی قصیده عبدالحمید سنندجی

در این قسمت موسییی المیه الکرد از رهگذر تکرار ،جنا
میگیرد.
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الف) تکرار

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
با معنا و فضای کلی قییده میباشد.
تکرار اسلوب

عبدالحمید سنندجی از تکرار دو اسلوب در ابیات پیـاپی بـرای آهنگینتـر کـردن موسـییی

ID

قییده خود استفاده کرده است .اولین اسلوب« ،کم خبریه» است که در ابتدای  2بیـت نـوزدهم
تا بیست و دوم مشاهد میشود .در ادامه دو مورد از آن را هکر میکنیم:

fS

کرــــم أصــــلرحر الــــثلرمر الالتِــــی تُواظِبُهــــا

کرــم خُرابرــت مِنــهُ عُمــرانُ الفــواحِشِ والـــ

أیــــدِی اللِئــــامِ ورنــــارُ البُــــؤ ِ ترشــــترعِلُ
ـــــفرحشرا کــــذا عُمِــــرر األدیــــانُ ورالمِلرــــلُ

eo

(حمدی)06-04 :6999 ،

مورد دوم «اسلوب دعا» است که در  2بیت پایانی قییده یعنی بیت سـی و دوم تـا سـی و
پنجم 5 ،مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است:
بُعـــداً لِعادِیـــکر والمثـــوری لرـــه جرــــدرثٌ

تربـــــاً لِشـــــانِیکر ورالـــــرَّممُ لرـــــه نُـــــزُزُ

ch

iv

دُم یــــا عزیــــزُ بِمیــــرِ العِــــزا وراســــتریِم

إلیـــــکر تُرفرـــــعُ حاجـــــاتٌ لهـــــا ثریِـــــلُ

(همان)01 :

Ar

تکرار اسلوب در المیه الکرد نیز از نوع تکرارهای متیارب است که حـاکی از تأکیـد شـاعر
بر یک مفهوم خاص است و نشان میدهد وی قید دارد توجه خواننده را به آن مفهوم متوجـه
سازد.
تکرار واژگان

پم از تکرار اسلوب و جمله ،در درجه پائینتر ،تکرار واژگـان قـرار دارد .ایـن صـنعت 0
مرتبه در  1بیت به کار رفته در ادامه دو مورد از کاربرد این صنعت هکر شده است:
والنـــا ُ فِـــی راحرـــۀ مِـــن برســـطِ راحرتِـــهِ

آیـــــاتُ بررمرـــــکر مِـــــن آیاتِـــــه خرطرـــــلُ
(همان)02 :
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أروجربـــتر ُشـــکراً عرلرـــی نرعمـــاک إه تررِبرـــت

شماره شانزدهم

یرـــــدُ األنـــــامِ فرمـــــا زالـــــوا إه اشـــــتر رلوا
(همان)05 :

تکرار حروف

با بررسی ابیات قییده ،حروف و صداهایی که از بسامد بیشتری برخوردارند به قـرار هیـل
میباشند :الم ،میم و باا که در ابتدا به هکر مواردی از هـر یـک از آنهـا پرداختـه و سـپم بـه
تحلیل آن میپردازیم:

ID

تکرار مصوت «الم»

هُــــور األرمیــــرُ نِ ــــامُ العرــــدزِ لِلمرلِــــکِ

fS

یـــــا کرعبـــــۀر الحـــــاوِ واآلمـــــازِ واألرربِ

ررکرــــبُ الکِــــرامِ لِنــــادِی عِــــزاهِ ارترحرلُــــوا
(همان)19 :
فِنـــــاار برابِـــــکر ررکـــــبُ الکُمرـــــلِ نرزرلُـــــوا

eo

(همان)05 :

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

نیـــــرِمٌ
الیـــــبرُ مُ ر
الـــــداینُ مُنـــــثرلِمٌ ور َّ

iv

تکرار صامت «میم»

تُــــزاوِزُ الفِتنرــــۀر الــــدَّهوراار مِــــن هِمرــــم

طِوالُهـــــا مِثـــــلُ إبهـــــامِ الیرطـــــا مرثرـــــلُ

ورالیرلـــــبُ مُضـــــطررِبٌ ورالـــــدَّمعُ مُنهرمِـــــلُ

Ar

ch

(همان)11 :

(همان)15 :

حرفمیم به ترتیب  9و  1بار در دو بیت فوق و  695مرتبه در کل قییده تکرار شده است.
تکرار صامت «باء»
ئســـما حرـــدرثرت
مُلِمَّـــۀٌ هُیاجرـــت یـــا بِ ر

ورفِتنرـــــۀٌ أحجربرـــــت نرـــــاراً بِهـــــا ثرکرـــــلُ
(همان)11 :
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بِحرســــبِهِ حُبــــهُ األخیرــــارر ورالعُلرمــــاا

666

والســـــفرلُ
َّ
ضـــــهِم األجـــــالفُ
أجـــــراً کربُ ِ
(همان)02 :

در بیت اوز حرف باا  9مرتبه تکرار شده است و سهم بیت دوم  2مرتبه است .ایـن حـرف
در کل قییده  05بار به گوش میرسد .در علم بـدیع همـاهنگی حـروف بـا معـانی بـا عنـوان
ائتالف لفظ با معنا شناخته میشود (هاشمی 4991 ،م .)994 :به اعتیـاد حسـن عبـا

ویژگـی

حروف مورد ن ر ما از این قرار است:

ID

صامت «الم» :نرمی ،انعطاف ،همبستگی ،پیوستگی (عبا .)03 :6339 ،
صامت «میم» :نرمی ،همبستگی ،امتداد ،انفتا (همان)04-02 :

fS

صامت «باا» :گستردگی ،روانیِ بیـان ،ظهـور ،درهـم کوبنـدگی و نـابود کـردن ،گشـایش و
شکوفایی (همان.)699-694 :

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

eo

باعث ستایش شاعر شده اسـت و برخـورد نـرم ممـدو و اکـرام عالمـان از جانـب او سـبب
همبستگی شاعر باو وی و همچنین روانی بیان او گردیده است کـه همـه ایـن مـوارد نشـان از
جدوز زیر مشخص شده است:

ch

iv

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

مجهوره

6645

[]%01119

مهموسه

929

[]%49190

کل

6219

[]%699

Ar

حروف

فراوانی

درصد

این قییده نیز به سان المیه الترک در باب مد است ،مد حاکمی با فراست کـه توانسـت
به فتنۀ کردستان خاتمه دهد و فضا را آرام نماید .پم باید در این فضای امـن از خوبیهـای او
سرود و با همه این صفات و دالوریها را بشنوند و قـدر عافیـت بداننـد .لـذا شـاعر حـروف
مجهوره را برمیگزیند .برخالف فضایی که در قییدۀ سعدی شـیرازی در رثـای ب ـداد وجـود
دارد .در آنجا حروف قییده غالبـاً مهموسـه هسـتند و بیـانگر خفیـان شـدید دوران م ـوز در
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از خشم م وز شیخ اجـل

را بر آن داشت تا با حروف مهموسه در گوش شنونده نجـوا کنـد (سـرباز و زرینپـور:6939 ،
)664
ب) جناس

ناقدان متیدم در کتب خود به مبحث جنا

به عنوان یکی از صـنایع ادبـی پرداختهانـد امـا

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

ID

را در نیـش معنـایی آن میداننـد .عبـدالیاهر جرجـانی در ایـن بـاره

مینویسد« :تجانم میان دو واژه را زیبا نمییابی مگر اینکـه از لحـا معنـایی جایگـاهی زیبـا

fS

داشته باشد»(جرجانی)0 :6336 ،؛ و حتی فراتر از این کسی را که بسیار از این صنعت اسـتفاده
میکرد را ناتوان از خلـق معـانی مـیپنداشـتند (جـوینی )693 :6395 ،و شـاید غفلـت از بـار
موسییایی شگرف این صنعت و انحیار موسییی شعر در عروض و قافیـه باعـث اینگونـه نیـد

eo

بوده است .البته شکی نیست که تینع ،جمازآفرین نیست اما استفاده زیاد از ایـن صـنعت نیـز
داز بر ضعف شاعر نیست.در المیه الکرد صنعت جنـا
به کار رفته است .فراوانی جنا

جنا

تعداد

4

6

6

6

6

6

6

4

در تعریف جنا
طرف جنا
جنا

مشوش آمده است که «هر گاه جنا

پدیدار گردند جنا

مشوش

مزدوج

6

6

Ar

کاربرد

تام مماثل

محرف

مضارع

الحق

مردوف

مکتنف

مذیل

مطلق

ch

جناس

در ابیات مختلف به ترتیب هیل است:

iv

نوع

 64بـار در  66بیـت و هیـل  69نـوع

محرف و میـحف بـا هـم در دو

مشـوش بوجـود میآیـد»(جـوینی .)634 :6395 ،ایـن نـوع

در بیت سوم المیه الکرد وجود دارد که از میان انواع مختلف جنا

به عنوان نمونـه بـه

آن اشاره میشود:
کــــادرت تُداوِلُــــه أریــــدِی النَّوائِــــبِ مِــــن

رســــعلراۀ بریــــد هرواهــــا الخرتــــلُ ورالخربرــــلُ
(حمدی)15 :6999 ،
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مشوش ،جنا

در این بیت عالوه بر جنا

669

مزدوو نیز رخ داده است .جنـا

مکرر و مردد هم نامیده میشود آن است که دو طرف جنـا

مـزدوو کـه

پشـت سـر هـم بیاینـد (حبنکـه

المیدانی ،6331 ،و  )231 :4دو حرف تاا و باا نیز از لحا مخرو دور از هم هستند چـرا کـه
«تاا» از موضع زبان تلفظ میشود و «باا» از موضع لـب ،از لحـا صـفات نیـز ایـن دو حـرف
متفاوت هستند؛ تاا از حروف مهموسه است ولی باا از حروف مجهوره و انفجاری .از ایـن رو
تناسب میان این دو واژه و معنای آنها نیز مشهود است چه اینکه نیرنگ پنهانی است و پوشیده

ID

اما وقتی اجرایی شود ،تباهی و فساد آشکار میشود .تباهی نیز نتیجه نیرنـگ اسـت و از جـنم
آن همانطور که دو لفظ «ختل» و «خبل» نیز از یک جنم هستند و فیط در یک حرف متفاوتند.

fS

ج) اشتقاق

عدهای از علما اشتیاق را نوعی جنا

گرفته شده با این عنوان که اصل در جنا

به شمار میآورند؛ اما این ن ر مـورد اعتـراض قـرار
اختالف دو رکن از لحا معنایی است در حالی که

eo

در اشتیاق این امر مفیود است (جوینی .)693 :6395 ،به هـر تیـدیر ،ایـن صـنعت نیـز کمـک
شایانی به موسییی داخلی قیاید میکند .در المیه الکرد  1مورد اشتیاق در  2بیت دیده میشود
که به عنوان نمونه به دو مورد آن اشاره میشود:

تکرار

اشتقاق
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(همان)10 :

فراوانی در المیه الترک

درصد

فراوانی در المیه الکرد

درصد

اسلوب

 5مورد در  94بیت

%49145

 4مورد در  9بیت

%44195

واژگان

 14مورد در  25بیت

%49126

 0مورد در  1بیت

%60162

حروف

غالب بودن حروف مجهوره

جناس
تصریع

وســــی عرلرــــی قرــــوم لرهُــــم زرجرــــلُ
کرعرــــودِ مُ ر

Ar

موسیقی داخلی

(حمدی)09 :6999 ،

ch

عـــــادر األمیـــــرُ بِبرـــــأ

ال مرـــــرردَّ لرـــــه

iv

ســــنٌ
عرلیرــــااُهُ فرــــوقر مرــــا یررقِــــی لرــــه لر ِ

ضـــــعفُ مرـــــا یرهـــــوراهُ مُبترـــــذِزُ
وربرذلُـــــهُ ِ

غالب بودن حروف مجهوره

 40مورد هیل  9نوع

%60199

 64مورد هیل  69نوع

%92149

معلل

 6مورد

%919

---------

----

غیرمعلل

 6مورد

%919

---------

----

 49مورد در  49بیت

%64115

 1مورد در  2بیت

%66124
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 -3-3نقد موسیقی کناری دو المیه
 -1-3-3قصیده محمدتقی حجت االسالم

در مبحث موسییی کناری ،آن چه بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد ،میوله قافیـه اسـت .در
تعریف قافیه آوردهاند که" :قافیه از جمله واژگانی است که منیوز از عموم به خیوص هسـتند
و در ل ت به معنای پیروی و تتابع است .در اصطال اما تعاریف گوناگون و متفـاوتی در بـاب
قافیه ارائه شده است مانند این که قافیه مجموعـهای اسـت از چنـد صـامت و متحـرک کـه در

ID

آخرین کلمه میراعها و یا ابیات تکرار میشود (عبدارئوف)6-9 :
قافیۀ المیه الترک از جمله قوافی مطلق مجرد است و از میان حـروف و حرکـات قافیـه کـه

fS

بالغ بر نه حرف و شش حرکتاند دو مورد آن را در خود گنجانده است:
 حرف روی" :آن است که قیـیده بـا آن سـاخته شـود و در پایـان تمـام ابیـات تکـرار
گردد"(علی.)455 :6999 ،
میشود"(همان)451 :

eo

 حرف وصل" :حرف مد است که از اشباع حرکت حرف روی در قافیههای مطلق ناشـی
عُــج لِلمرســیرِ و ِرســر فِــی البریــدِ والیُلرــلِ

إنَّ العُلرــــی فِــــی مُتــــونِ األرینــــقِ الــــذلرلِ

iv

(دیوان نیر)459 :6991 ،

ch

این قییده همانطور که از اسمش پیداست بـر حـرف روی «الم» بنـا نهـاده شـده و حـرف
وصل آن نیز «یاا» برآمده از اشباع حرکت کسره است .در این قییده دو عیب از عیـوب قافیـه

Ar

وجود دارد .یکی از این عیوب این قییده در اصطال علم قـوافی بـا عنـوان «عیـب تضـمین»
شناخته میشود .عیب تضمین "حاکی از تعلـق قافیـۀ بیـت اوز بـه بیـت دوم اسـت"(خطیـب
تبریزی )449 :6391 ،یعنی اینکه بیت دوم معنای بیت اوز را تکمیل میکند .این عیـب دو بـار
در قییده بروز یافته است :یک بار در ابیات  51و  50و بـار دیگـر در ابیـات  95و  91کـه بـه
عنوان نمونه به یکی از این دو اشاره میشود:
لرــــو کنــــتُ أســــترأثِرُ الــــدنیرا ورزرهررترهــــا

حِرصـــاً عرلرـــی رســـعرۀ فِـــی اللـــبمِ وراألُکُـــلِ

رشـــبٌ
لرکـــانر یرحجِزُنِـــی عرـــن طعمهـــا ج ر

ِســـــها طِـــــم مِـــــنر الحِلرـــــلِ
ورمِـــــن مرالب ِ
(دیوان نیر)454 :6991 ،
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همانطور که مالح ه میشود در بیت اوز لو شرطیه آمده است اما جواب شرط در این بیت
ارائه نشده و در ابتدای بیت دوم هکر شده است .خطیب تبریزی تضمین را بـه دو نـوع تیسـیم
کرده است یکی به عنوان عیب قافیه و دیگری آن است که بیت اوز از لحا معنایی قائم بنفسه
است اما جمالتش غیر مفسرهاند ،و در بیت دوم تفسیر آن جملهها ارائه میشود .ایـن مـورد از
نگاه وی عیب به شمار نمیآید (خطیب تبریزی .)449-442 :6391 ،لذا ابیات موقوف المعـانی
همیشه عیب نیستند و بحث نحو در تشخیص این عیب تعیین کننده است.

ID

دومین عیب موجود در قوافی این قییده که یک بار رخ داده ،عیب اقوا است کـه نـاظر بـر
اختالف حرکت حرف روی میباشد .مثل اینکه حرف روی مجرور باشد ولی در بیتی دیگر بـه

fS

صورت مرفوع بیاید (همان .)465 :این عیب در بیت  03قییده پیش آمده است:
جرالجِـــــلُ لرـــــوهرعِیٌ حرجفرـــــلٌ برـــــذِخٌ

رســــــمریورعٌ أررِیحِــــــیٌ أســــــجرعٌ برــــــدرزُ
(دیوان نیر)459 :6991 ،

eo

این بیت حاوی  9صفت پیاپی است که مرفوع هستند .همـانطور کـه بررسـی شـد حرکـت
حرف روی این قییده کسره است ولی در این بیت مرفوع شده است.

iv

 -2-3-3موسیقی کناری قصیده عبدالحمید سنندجی

به علت طوالنی بودن ابیات شعر عربی ،قافیه دارای نیش و اهمیت بسزایی است به گونهای

ch

که ابیات عربی  -که به عنوان مثاز در بحر کامل ،گـاه سـی میطـع صـوتی را در برمیگیـرد در
حالی که طوالنیترین اوزان پیشین و معاصر اروپایی نهایتـاً در بردارنـده دوازده میطـع صـوتی
(نیار.)91 :6246 ،

Ar

است - ،مستلزم وجود قافیه واحدی است که به ابیات یک قیـیده ن ـم و ترتیـب مـیبخشـد
دکتر ابراهیم انیم درباره قافیه میگوید" :قافیه چیزی نیست جـز تعـدادی اصـوات کـه در
اواخر میراعها یا ابیات قییده تکرار میشوند ،اما این تکرار بخش مهمی از موسـییی شـعری
را می آفریند که به مثابه فواصل موسییایی است که شنونده انت ار تکرار آن را میکشد و از ایـن
تکرار لذت میبرد و این همان چیزی است کـه گـوشهـا را در میـاطع زمـانی مـن م نـوازش
میدهد"(همان.)92-95 :
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حروف قافیه در المیه الکرد دقییاً همانهایی است که در المیـه التـرک اشـاره شـد بـا ایـن
تفاوت که حرف وصل در این قییده واو اشباع شده از ضمۀ حرف روی است.
أهــــالً بِرربــــع رســــیاهُ الوابِــــلُ الهرطرــــلُ

ورخرلـــفر جرـــدب ترـــروری الســـهلُ و الجربرـــلُ
(حمدی)12 :6999 ،

حرف روی الم که قییده نیز به آن مشهور است حاوی ضمه است کـه در هنگـام خوانـدن
قییده تبدیل به ضمه میشود و از آن به عنوان حرف وصل یاد میشود .این قییده هـیچ یـک

ID

از انواع عیوب را ندارد و قوافی ابیات با دقت انتخاب شدهاند.

حروف و حرکات

4

قافیه

حرف

عیوب قافیه

 4مورد

fS

موسیقی کناری

فراوانی

شرح فراوانی در المیه الترک

فراوانی

حرف روی (الم)

حرف وصل (کسره اشباع شده

 4حرف

حرف وصل (ضمه

eo

اشباع شده روی روی)

تضمین

ــــ

اقوا

ـــــــــــــــ

iv
ch

 -1-4-3قصیده محمدتقی حجت االسالم

الکرد

حرف روی (الم)

روی روی)

 -4-3نقد موسیقی معنوی

شرح فراوانی در المیه

وقتی بحث از موسییی معنوی به میان میآید تیارن ،شباهت و تضاد مد ن ر است؛ چرا کـه

Ar

ارتباط پنهان عناصر موجود در یک میراع یا بیت ،اجزای موسییی معنوی آن را رقم مـیزننـد.
در این قسمت به بررسی نمونههایی از این تیارن ،شباهت و تضادها میپردازیم.
الف) مراعات نظیر

مراعات ن یر از جمله "صنایعی است که ژرف ساخت آنها تناسب معنایی بین اجزای کالم
است"(شمیسا )665 :6999 ،و زمانی رخ میدهد که "دو یا چند امر متناسـب بـا هـم در کنـار
یکدیگر قرا گیرند .البته این تناسب نباید از جهت تضاد باشد"(هاشمی .)946 :4991 ،مراعـات
ن یر در این قییده  69بار در  69بیت به کار رفته است؛ مانند:
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ریـــررت عرـــن حرـــلا معجمهـــا
یـــا نُیطـــۀً ق ُ

660

صــــواررت مِــــن أرحــــرُفِ الجُمرــــلِ
مرفــــاتحٌ ُ
(دیوان نیر)452 :6991 ،

در این بیت همانطور که مشخص شده است بین «نیطه»« ،معجم»« ،أحـرف» و «جمـل» کـه
مربوط به نوشتار هستند تناسب وجود دارد.
رشــبَّ نــارُ الــورغری برــینر الکُمــاۀِ مِــن الـــ
ف ر

ــــــحِزبرینِ ورانهرلَّـــــتِ األنبـــــازُ کرالوربرـــــلِ

ID

(همان)455 :

این بیت نیز مانند بیت فوق در بردارنده تناسب میان کلمات مشخص شـده کـه مربـوط بـه
کارزار است شکل گرفته است.

fS

ب) تضاد

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

eo

هم قرار بگیرند"(هاشـمی .)963 :4991 ،ایـن صـنعت ،در سـاختار جملـه رخ مینمایـد و در
راستای کشف روابط داللی عبارت از طریـق سـازوکار حـد

فنـی و اسـتداللی ایفـای نیـش

میکند؛ زیرا اشیاا و معانی با اضداد خود بهتر شناخته میشوند و زیبایی آن بیشتر نمود مییابد

iv

(حسن محمد.)55 :4969 ،

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

ch

رضـــوا رســـیفر بر ـــی غرمَّـــدُوهُ عرلرـــی
ثُـــمَّ انت ر

أرمیــــرِهِم یرــــا لرهــــا مِــــن نرکــــثِ مُعترــــزِزِ
(دیوان نیر)451 :6991 ،

Ar

در این بیت تضاد میان دو فعل «انتضوا» به معنـای از نیـام برکشـیدن و «غمـدوا» بـه معنـی
غالف کردن ،پدید آمده است .در این بیـت مضـاف الیـه «سـیف» ،واژۀ «ب ـی» اسـت و شـاعر
میخواهد بگوید ستم و جنایت و پیمان شکنی با موالیِ بر حق ،بـه همـان میزانـی ویرانگـر و
نابودکننده است که برکشیدن شمشیر در نیام میتواند نامبارک و نامیمون باشد.
واألرضُ قرـــد أشـــررقرت مِـــن نُـــور فراطِرِهـــا

وظُلمرــــۀُ اللیــــلِ قرــــد ورلَّــــت ورلرــــم تُــــورزِ

(همان)
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در این بیت نیز دو اسم «نور» و «ظلمت» صنعت تضاد را به وجود آوردهاند .نـور و ظلمـت
در طوز تاریخ ادبیات نمادهایی برای خیـر و شـر بودهانـد و بـا آمـدن خیـر و خـوبی ،نـور و
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
فراموشی رهنمون شد .نوری که نشان از هدایت است و تاریکی که از جهـل و گمراهـی پـرده
برمی دارد .زیبایی ظهور منجی نیز با استفاده از صنعت تضاد به بهترین شکل نمایان شده است.

ID

ج) تنسیق صفات

تنسیق به معنای ترتیب ،توالی و تتابع و چیدمان بر اسا

ن امی واحد اسـت .ایـن صـنعت

fS

بالغی به این معناست که نویسنده یا شاعر چیزی را با تعدادی اسم یا صـفت پیـاپی هکـر کنـد
(مطلوب  ،6391و  )910 :4ابن ابی االصبع در کتاب تحریر التحبیر پم از تعریف این صـنعت
می نویسد :زیبایی این صنعت در این است که هر بیت از لحـا سـاختار و معنـی قـائم بنفسـه
(عکاوی.)291 :6331 ،

eo

باشد و اگر بیت پم از آن تکمیل کنندۀ آن باشد هـر دو بـا هـم در حکـم یـک بیـت هسـتند
این صنعت سه بار در المیه الترک نمود یافته و مجموعاً  64صفت را هکر کـرده اسـت و بـا

iv

زیبایی تمام گوشها را مینوازد و موسییی دلکشی را بوجود آورده است.

جرالجِــلُ ( )9لرــوهرعِیٌ ( )2حرجفرــلٌ

( )5برــذِخٌ ()1

ch

ورجـــهُ المُهرـــیمِنِ ( )6فِیمـــا برـــینر أرظهُرِنـــا

رصـــــفورۀر الر ُســـــلِ ( )4الهـــــادِینر لِلســـــبُلِ
و ر
رســـمریورعٌ ( )0أررِیحِـــیٌ ( )9أســـجرعٌ ( )3برـــدرزُ

()69

Ar

(دیوان نیر)459 :6991 ،

در این دو بیت مجموعاً  69صفت پیاپی هکر شده است که با شماره مشخص شدهاند.
 -2 -4-3موسیقی معنوی قصیده عبدالحمید سنندجی

تیارن ،تشابه و تضاد در موسییی المیه الکرد نیز مـؤثر بـوده اسـت .در ادامـه بـا توجـه بـه
توضیحاتی که در بخش پیشین ارائه شد به بحث آماری این موارد و هکـر نمونـههایی از آنهـا
میپردازیم:
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الف) مراعات نظیر

موسییی حاصل از مراعات ن یر در  3بیت المیه الکرد طنین انداز شده است .به عنوان مثـاز
در بیت زیر ،تناسب میان کلماتی است که تداعی کننده حروف الفبا هستند:.
مِـــن عرـــینِ عِلمِـــهِ ررســـطالیمُ مُ ترـــرِفٌ

مِـــن حـــااِ حِلمِـــهِ حرـــرفُ الیـــافِ مُنعرـــزِزُ
(حمدی)09 :6999 ،

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

ID

«حرف» به معنای حرف و نوک و قله و «قاف» به معنای حرف قاف و کوه قاف وجود دارد کـه
خود این صنعت نیز در موسییی معنایی مؤثر است .شاعر در بیت بعـد بـه ایجـاد تناسـب بـین

fS

واژگانی که دون صفتان را معرفی میکند پرداخته است:
ســـــکَّنر الفِتنرـــــۀر الـــــألواار هاتر لِ رـــــی
فر ر

(همان)13 :

eo

ب) تضاد

الســــــفرلُ
أثاررهــــــا ال رمــــــرُ والجُهَّــــــازُ و َّ

این صنعت  9مرتبه در  0بیت قییده المیه الکرد یافـت میشـود و باعـث دلکشتـر شـدن
ُســـر
فأحـــدرثر اهللُ یُســـراً ( )6برعـــدرما ع ُ

()6

iv

موسییی معنوی قییده شده است.

ورآمرــنر ( )4النَّــا ر مِــن خرــوف ( )4إها ورجرلُــوا

()4

ch

(همان)10 :

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

Ar

و سپم میان امنیت و تر

و هرا  .این تعدد معانی که از اسلوب تضاد در این بیت به ههـن

میرسد نشان از میایسه دو برهه زمانی دارد ،زمانۀ نا امنی و سیطره اشرار بر سنندو که عرصـه
را بر مردم تنگ کرده بودند و دورۀ آرامشی که آسـایش و آرامـش روانـی را بـه ارم ـان آورد.
استفاده از اسلوب شاعر در تیریر و تثبیت شرایط اوضاع مؤثر بوده و در بـاب کشـف معنـا بـه
واسطۀ حد

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

بعد دو اسم «حب» و «ب ض» اسلوب تضاد را به وجود آوردهاند:
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بِحرســـــبِهِ حُبـــــهُ األخیرـــــارر ورالعُلرمـــــاا

شماره شانزدهم

والســـــفرلُ
َّ
ضـــــهِم األجـــــالفُ
أجـــــراً کربُ ِ
(همان)02 :

تضاد در نگاه افراد ،تنوع و تضاد در عکم العمل را در بردارد .برگزیدگان و عالمـان مـورد
لطف و محبت و عالقۀ امیرند و انسانهای دون و فرومایه از این طیف افراد ناخشنودند و کینـه
در دز دارند .چرا که هر فرد با همجنم و همفکر خود خـو میگیـرد و از تفکـر میابـل خـود
گریزان است .نیکویی منش و نگاه امیر در قالب این تضاد به بهترین شـکل رقـم خـورده و در

ID

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

fS

این صنعت در قییده المیه الکرد نمود بیشتری نسبت به المیه الترک داشته است 5 .بیت در
این قییده حاوی صفات پیاپی هستند و در مجموع  69صفت را در خود گنجاندهاند .به عنوان
نمونه به یک بیت حاوی این صنعت اشاره میشود:

eo

ورجهُ الوُجُوهِ ( )6ورسریفُ الملکِ ( )4وابنُ جال

()9

صـــدرُ الیـــدُورِ ( )2إلریـــهِ یرنترهِـــی األمرـــلُ
ر

()5

(همان)19 :

iv

این بیت حاوی  5صفت پیاپی از ممدو شاعر است که با شماره به آنها اشاره شده است.
فراوانی در المیه الکرد

مراعات ن یر

 69مورد در  69بیت

%9144

 3مورد در  3بیت

تضاد

 66مورد در  66بیت

%1131

 9مورد در  0بیت

تنسیق الیفات

 64صفت در  9بیت

%6193

 69صفت در  5بیت

 -4نتیجه گیری

با نید و بررسی فضای موسییایی المیه التُرک و المیه الکُرد بر اسا

%45106
%49
%62149

Ar

ch

موسیقی معنوی

فراوانی در المیه الترک

درصد

درصد

مبـانی نیـد موسـییایی

جدید و طبق الگوی شفیعی کدکنی نتایج زیر به دست آمد:
 موسییی بیرونی هر دو قییده بر وزن بسیط تام مخبون بنا نهاده شده است .ایـن بحـر
قالب مناسبی برای اغراض گوناگون است اما اگر بخواهد برای غرض مد به کـار رود و
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در شنونده انگیزش و شور ایجاد کند باید تعداد ابیات بیشماری داشته باشد .المیـه التـرک
با  659بیت شرط طوالنی بودن را با خود دارد ولـی المیـه الکـرد  95بیـت دارد و بسـیار
کوتاهتر از آن است .از این رو المیه الترک برتری مشهودی نسـبت بـه المیـه التـرک دارد.
زحاف خبن در هر دو قییده وجود دارد؛ در المیه الترک عالوه بر خبن ،زحاف طـی نیـز
استفاده شده است .هر دو المیه با عیب تحرید مواجه شدهاند که سهم المیه الترک  4مورد
و المیه الکرد  2مورد است که در این زمینه هم المیه التـرک برتـر از قیـیدۀ عبدالحمیـد

ID

سنندجی است.

 موسییی داخلی این دو قییده به این صورت اسـت کـه در هـر دو تکـرار ،جنـا

و

fS

اشتیاق نیش آفرینی کردهاند .المیه الترک عالوه بر موارد هکر شده ،از تیریع نیز بهرهمنـد
است ولی المیه الکرد از این صنعت محروم است .هر چند تنوع انواع موسییی داخلـی در
المیه الترک بیشتر است ولی با توجه به بررسی آماری ،المیه الکرد بیش از المیه التـرک از

eo

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

iv

ممدو موو میزند .محمد تیی حجت االسالم با استفاده از حـروف مجهـوره ،بـا کمـاز

ch

افتخار مد امام علی (ع) و امام زمان (عج) را فریاد میزند ،عبدالحمید سنندجی نیز پـم
از پشت سرگذاشتن خفیان حـاکم بـر سـنندو و اسـتیرار امنیـت بـه واسـطه تالشهـای
حسنعلی خان امیر ن ام گروسی میتواند در فضای آرام منطیـه از خوبیهـای ممـدوحش

Ar

سخن بگوید.

 موسییی کناری قیاید نیز در داشتن حرف روی و وصل یکسان هستند به این شـکل
که حرف روی در هر دو قییده «الم» است و هر یک از این قیاید از فراوانی حـروف و
حرکات قافیه در کنار حرف روی فیط از حرف وصل اسـتفاده کردهانـد؛ در المیـه التـرک
حرف وصل از اشباع کسره پدید آمده که داللت بر رقت و نرمی مضمون و سـیر گفتمـان
دارد و در المیه الکرد از اشباع ضمه که منجر به امتداد حـرف روی «الم» شـده اسـت .در
باب عیوب عارض بر قافیه ،بر خالف المیه الکرد که عاری از هـر گونـه عیـب در قافیـه
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است است ،المیه الترک به دو عیب تضمین و اقوا دچار شده اسـت کـه نشـان از برتـری
المیه الکرد دارد.
 افزایندههای موسییی معنوی :مراعات ن یر ،تضاد و تنسیق الیفات هستند این صـنایع
در پی تأکید و تیریر معانی در ههن و جان مخاطـب هسـتند و عـالوه بـر تـزیین لفـظ و
تحسین ن م ،در صدد ارائه توضیح بیشتر معنای مورد ن ـر شـاعر هسـتند و زیبـایی ایـن
صنایع بر اثر تالش ههنی خواننده و کشف ارتباط معنایی میان واژگان با استفاده از ساز و

ID

کار حد

فنی و استداللی پدید میآید .با توجه به تعداد ابیات هر قییده و آمار تفییلی

ارائه شده ،المیه الکرد در این زمینه برتری محسوسی دارد.

fS

 .6قرآن کریم.

کتابنامه

 .4ابن حسین ،محمد6399( .م) .المعارضات فی الشعر العربی ،الریاض ،النادی األدبی.
األمیریۀ.

eo

 .9ابن سینا ،الشفا6351( .م) .تحییق زکریا یوسف ،الیاهرۀ :نشر وزارۀ التربیۀ والتعلیم  -المطبعـۀ
 .2ابن عبدالوهاب ،اسامۀ .)4995( .الدرر البهیۀ شر المیدمۀ الجزریۀ فی علـم التجویـد ،مکتبـۀ

iv

اإلیمان ،الطبعۀ الثانیۀ.

ch

 .5ابن قیم الجوزی ،أبوعبداهلل محمد6940( .ق) .الفوائد المشوق إلی علوم الیرآن وعلم البـدیع،
تیحیح محمد بدرالدین النعسانی ،قاهرۀ ،مکتبۀ الخانجی ،الطبعۀ األولی.

 .1أدونیم  6399 (.م) میدمۀ للشعر العربی ،بیروت ،دارالعودۀ ،الطبعۀ الرابعۀ.

Ar

 .0أنیم ،إبراهیم .)6354( .موسییی الشعر ،میر ،مکتبۀ أنجلو ،الطبعۀ الثانیۀ.

 .9البجاری ،یونم طرکی سلوم4999( .م) .المعارضات فی الشعر األندلسی ،بیـروت ،دارالکتـب
العلمیۀ ،الطبعۀ األولی.

 .3الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر( .د.ت) .البیان والتبیین ،تحییق عبدالسـالم هـارون ،قـاهرۀ:
مؤسسۀ الخانجی.
 .69الجرجانی ،عبدالیاهر6336( .م) .أسرار البالغۀ ،تعلیق محمود محمد شاکر ،جدۀ ،دارالمدنی.
 .66الجوینی ،میطفی الیاوی6395( .م) .البالغۀ العربیۀ تأصیل و تجدید ،میر ،منشأۀ المعارف.
 .64حبنکۀ المیدانی ،عبدالحمن حسن6331( .م) .البالغۀ العربیۀ ،دمشق ،دارالیلم ،الطبعۀ األولی.
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 .69حجت االسالم ،میرزا محمد تیی6991( .،ش) .دیوان نیر ،تحییح مؤسسه فرهنگی مطالعـاتی
شمم الشمو  ،تهران ،مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمم الشمو  .چاپ اوز.
 .62حسن محمد ،هادی4969( .م) .ظاهرۀ التضاد فی سورۀ األعراف وأثرها فـی إییـاز المعنـی،
مجلۀ مرکز دراسات الکوفۀ ،العدد الحادی والثالثون.
 .65حمدی ،برهان الدین .)6999( .قیائد سهگانه ،سنندو ،پرتو بیان .چاپ اوز.
 .61حیرت سجادی ،عبدالحمید .)6936( .علما و دانشـمندان کردسـتان در دویسـت سـاز اخیـر،

ID

سنندو ،آرا .چاپ اوز.

 .60الخطیب التبریزی6391( .،م) .الوافی فی العروض والیوافی ،تحییق فخرالدین قبـاوۀ ،دمشـق،
دارالفکر ،الطبعۀ الرابعۀ.

fS

 .69خلیفه شوشتری ،محمد إبراهیم6990( .،ش) .الجـامع فـی العـروض العربـی بـین الن ریـۀ و
التطبیق ،طهران ،سمت ،الطبعۀ األولى.

 .63روحانی ،بابا مردوخ .)6911( .،تاریخ مشاهیر کرد ،تهران ،سروش .چاپ اوز.

eo

 .49السجلماسی ،أبومحمد الیاسم6399( .،م) .المنزع البدیع فی تجنیم أسـالیب البـدیع ،تحییـق
عالز ال ازی ،رباط :مکتبۀ المعارف ،الطبعۀ األولی.

 .46سرباز ،حسن ،زرینپور ،داود .)6939( .بررسـی تطبییـی فضـای موسـییایی قیـیده سـعدی

iv

شیرازی و شمم الدین کوفی در رثای ب ـداد ،مجلـه پژوهشهـای زبـان و ادبیـات تطبییـی
دانشگاه تربیت مدر  ،دوره دوم ،شماره دوم ،تابستان .

ch

 .44سلطان ،منیر .)6391(.،البدیع تأصیل وتجدید ،االسکندریۀ ،المعارف.

 .49شفیعی کدکنی ،محمد رضا .)6909( .،موسییی شعر ،تهران ،آگاه ،چاپ چهارم.

Ar

 .42شمیسا ،سیرو  .)6999( .نگاهی تازه به بدیع ،تهران ،انتشارات فردو  ،چاپ چهاردهم.

 .45عباچی ،أباهر .)6993( .علوم البالغۀ فی البـدیع والعـروض والیافیـۀ ،تهـران ،سـمت ،الطبعـۀ
الثالثۀ.

 .41عبا  ،حسن .)6339( .خیائص الحروف العربیۀ ومعانیها ،دمشق ،منشـورات إتحـاد کتـاب
العرب.
 .40عبدالرئوف ،محمد عونی( .،د.ت) .الیافیۀ واألصوات الل ویۀ ،میر ،مکتبۀ الخانجی.
 .49العیاد ،میطفی محمود .)6315( .ساعات بین الکتب ،بیروت :دارالکتاب العربی ،الطبعۀ الثانیۀ.
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 .43عکاوی ،انعام فواز .)6331( .المعجم المفیل فی علوم البالغۀ ،بیـروت ،دارالکتـب العلمیـۀ،
الطبعۀ الثانیۀ 6331 ،م.
 .99علی ،عبدالرضا .)6999( .،موسییی شعر عربی سنتی و نو ،ترجمه حسین یوسـفی ،مازنـدران،
دانشگاه مازندران ،چاپ اوز.
 .96غرۀ ،محمد هیثم335/6265( .م) .المستشار فی العروض و موسییا الشـعر ،دمشـق و بیـروت،
دار ابن کثیر و دار الکلم الطیب ،الطبعۀ األولی.

ID

 .94فاخوری ،محمود6331( .،م) .موسییا الشعر العربی ،سوریا ،منشورات جامعـۀ حلـب ،الطبعـۀ
األولی.

fS

 .99قبانی ،نزار6312( .م) .الشعر قندیل أخضر ،بیروت ،منشورات المکتب التجاری ،الطبعۀ الثانیۀ.
 .92مستیری ،إلیا 4964( .م) .التکرار وداللته فی دیوان الموت فـی الحیـاۀ لعبـدالوهاب البیـاتی،
سکرۀ ،مجلۀ کلیۀ اآلداب والل ات بجامعۀ محمد خضیر ،العددان العاشر والحادی عشر.

eo

 .95مطلوب ،أحمد6391( .م) .معجم المیطلحات البالغیۀ وتطورها ،ب ـداد ،منشـورات المجمـع
العلمی العراقی.

 .91مطلوب ،احمد6333( .م) .حسن البییر ،کامل ،البالغۀ والتطبیق ،العراق ،وزارۀ التعلیم العـالی

iv

والبحث العلمی ،الطبعۀ الثانیۀ.
للثیافۀ ،الطبعۀ األولی..

ch

 .90موافی ،عبدالعزیز4992( .م) .قییدۀ النثر من التأسیم إلی المرجعیۀ ،الیاهرۀ ،المجلم األعلی
 .99نیار ،حسین6246(.م) .الیافیۀ فی العروض و األدب ،مکتبۀ الثیافۀ الدینیۀ ،الطبعۀ األولی.
الثیافیۀ.

Ar

 .93هاشمی ،أحمد4991( .م) .جواهر البالغۀ فی المعانی و البیان و البدیع ،بیروت ،مؤسسۀ الکتب
 .29یوسف سلوم ،تـامر سـلوم6331( .م) .مـن أسـرار اإلییـاع فـی الشـعر العربـی ،حولیـۀ کلیـۀ
اإلنسانیات والعلوم االجتماعیۀ ،جامعۀ قطر ،العدد التاسع عشر.
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داوود زرين بور ( 1طالب دکتوراه يف قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة إصفهان ،إصفهان ،إيران ،الکاتب املسئول)
الدکتور سيدرضا سليمانزاده جنفي (أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة إصفهان ،إصفهان ،إيران)

دراسة نقدية لإليقاع يف المية الرتک والمية الکرد
الملخص

ID

شاات الالمياتااتذلالاارلالماها لالهااتالميل الااب للاتا لالماا صلالمااالميل الاعا ذلاااتعلتل ياتا لالما ا ل لالماها ل
المابتس اايالت اات علرلالما ااا العلر ااتل ع اارل ت االتلش اات النلا اانل مه ا النخلحم ااتلالما ااتزل وا ا لحلم اايلالمع مه ا ل ب ا لال وتا ا ل
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

eo

fS

ال حلساااالاا مب تل لاهلبالااتل لالم السااتذلال مهثا لالملسااب لنياات لذلالأل ا اتلالتما لالاااهلالاراللالمب ااثل اابلد السا ل
الإلمهمتعل لجمتلحلهلالأل ا لانلالإلمهماتعلالما الخميل الإلمهماتعلالجات جيل الإلمهماتعلالهاتنقل الإلمهماتعلاليالاب لجمتباتةل انلأسا م ل
ا ديملاااتلالاابلد لالإلمهمااتعلالماااا ل ل هاات يل ا لااانلالمااات مهن لال ا لاللااتکلحلبالت ا ل االلالممه ا ل اليالاار ل ت ا ل
السعخ ملالمات النلاليمباتذلالإلمهمت ت ل ل وملوتلالماا لانلنعاتجملالمب اثلأ انلالماات مهنل ا لسابکتلااتنتلواتل ل
المب لالمبستطلالمعتملاليخببنلالمر لمها لانلأ سانلالمب اب ل أجا التلم ا ضلاليا حل تاثلمهعوعا ل کثا يلاليمات ل ا ل
ا أل ت االلالمع مه ا ل ل ا ضلالممه اات حللل تب ااتلالمعا ااولل الإل ابالعل ل تتتعلو ااتال ا لا اات لللات ا لالمک ا دل ل
لالماا مه خلالإلمهمتعخللات لالمرتکخللات لالمک د

Ar

ch

ل

الکلمات الرئيسيةملاليات

iv

السعخ الاهلاليبستمرلاليالبمه لأ ث لانلات لللات لالمرتکا ل

1. davoodzarinpour@yahoo.com
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