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 . پيشگفتار4

ها شون فیارس و در این میان برخی ملّ. ی اس. ملّتدر ادبیات هر  یترین عناصر رعرموسیقی از برجسته

های فرهنگیی و زبیانی قایی یکسانی در ارعارران برخوردارند  شراکه به دلی  ریشهعرب از عناصر موسی

ارعار خیویش قیرار  را پایه و اصول سرایش گرفته و آن عربیاوزان رعری را از  راعران ایرانیمشترک، 

و  ود تغییراتیی را در آن اعمیالررایط م یطیی و نیازهیای خی برحسببا گذر زمان راعران ایرانی  دادند 

توانید میی ملّی.ییات ایین دو در ادب موسیقی ریعربررسی بنابراین  ؛ابداح کردند ایتازه هایوزنخود نیز 

یین کیارگیری اه در بی ملّی.دو این مختلف راعران  هایگرایشبرای رصد تغییرات و  بارد مؤثّرتالری 

 هیادر ادبییات آن یریناختزیباییاز جوانیب و ابعیاد قوقیی و  ایگوره از این طریق تا عنصر مهم رعری

راعران نامیدار ادب فارسیی و عربیی  «الرّصافیمعروف »و  «یزدی فرّخی»رعر در این راستا  آرکار رود 

ایین تغیییرات و تواند عرصی  خیوبی بیرای تبییین ها وجود دارد میآنبه دلی  ارتراکات فراوانی که میان 

برآن اس. تا با نگیاهی ت لیلیی و آمیاری، این مقاله  کارگیری این عنصر بارد ه در ب های فکریگرایش

 سازد  مشخّصن وۀ به کارگیری این دو راعر را از این عنصر ارزرمند رعر 

هیر دو در   1توان بیه ایین میوارد اریاره کیرد: از تشابهاتی که باعث گزینش این دو راعر رد می امّا 

 اسیتبداد داخلیی و خیارجی و استعمار های ددمنشان کشورران آماج هجمهیستند که در آن زمیعصری 

مشیکالت پییش رو احسیاس  هر دو نسب. بیه مسیائ  موجیود در جامعیه و  2 ؛خفقان سیاسی قرار دار.

هیر دو در   3 ؛انیددادهمسئولی. نموده و نسب. به آن در ارعار و نیز رفتار و عملکرد خود واکینش نشیان 

ود را در کسیوت نماینیدگی مجلیس سیاسی ریرک. داریته و میدّتی از زنیدگی سیاسیی خی هایفعّالیّ.

را میورد  هیاهایی کیه اسیتقالل و آزادی کشیور آنشینیدسیسهها و از نزدیک با تمامی توطئه گذرانده و

پرسیتانه در کشیور خیود بیه مییهن هیایفعّالیّ.هیر دو بیه خیاطر   4 ؛هدف قرار داده بود آرنا رده بودند

سی در کشیور هیر دو ریاعر یکسیان سیا هایآف. و  مشکالت اجتماعی اندردهمعروف « راعر آزادی»

تفیریط در  ، افیرا  وزدگییغرب، عیدالتیبی، ماندگیعقبمسائلی از قبی  استبداد، استعمار، فقر و  بود؛

یرنید  مسییر مبیارزاتی هیر دو نییز یکسیان گمییقرار  شارشوبدین، مشکالت مربو  به زنان و    در این 

 ردد گمیعلنی سیاسی را رام   هایمبارزهدر قالب رعر گرفته تا ادبی  ای از مبارزۀگستره بوده و

 های پژوهشفرضيهو  هاپرسش. 4-4

ز در ایین دو ریاعر از عناصیر موسییقی سیا که ن وۀ اسیتفادۀاساسی در این ت قیق این اس.  پرسش های

از این عنصر مهیم  موارد مشابهی در استفاده دو راعربین این توان میآیا ارعارران شگونه بوده اس.؟ و 
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 اندتوانسیتهاین پژوهش نیز بر این دو امر استوار اس. که این دو ریاعر  هایفرضیه !؟رعری مشاهده کرد

بیه  توجّهبا  - اینکه بین این دو راعر و ارعارران بهره ببرند تأثیرگذاریاز تمام عوام  موسیقی ساز برای 

در اسیتفاده از ایین عنصیر مهیم  نییز زییادی های.ریباه - وجیود دارد هاآنزیادی که میان  هایرباه.

  دیده می رودرعری 

 . پيشينة پژوهش4-4

 خیارج واین پژوهش الزم به قکر اس. که پس از جستجو در سای. مجالت علمی داخی   دربارۀ پیشین 

ییزدی تیاکنون هییح ت قیقیی صیورت نگرفتیه  فرّخییرد که در رابطه با موسیقی ریعر  مشخّصکشور، 

موسییقی ریعر »اینترنتیی بیا عنیوان  عروف الرّصافی نییز تنهیا ییک مقالی ابطه با موسیقی رعر ماس.  در ر

علمیی شیان نشیده اسی.   ایمجلّیهنگاریته ریده، امّیا در  آقای حسن روندی توسّط «الرّصافیمعروف 

سیعی راوانی ف دقیق آمار و مبتنی بر ارائ  آن مقاله، با اتخاق روری علمی و قاله با مطالع نویسندگان این م

 نو ارائه دهند مطالبی اند کرده

 . روش پژوهش4-1

کیه  با رویکرد تطبیقی مکتب آمریکایی صورت گرفتیه اسی. ت لیلی و -این پژوهش، با روش توصیفی

تأثر را ریر  اصیلی بررسیی تطبیقیی در  و تأثیراس. و وجود موارد  ایمقایسه و ایموازنهبه بررسی  قائ 

عناصر موسیقایی این دو راعر اس. تا از ایین  مرکز ما در این پژوهش بر مقایس ن تبنابرای ؛یردگمیننظر 

آنیان دسی. ییابیم  در ادامیه بعید از  هایریباه.طریق به عمق نگاه آنان پی برده و بیه وجیوه تفیاوت و 

اقسام آن، به بررسی تطبیقیی ایین عنصیر مهیم در ریعر ایین دو  نگاهی مختصر به تعریف موسیقی رعر و

  پرداخته رده اس. راعر

 . پردازش تحليلی موضوع4

 موسيقی شعر و اقسام آن .4-4

وان گف. در نگاه اوّل آنچه به ییک ریعر، تمیتا جایی که  عناصر رعری اس. ترینبرجستهاز « موسیقی»

 توجّیه  هاسی.سازگاری و هاتناسیبخشد، موسیقی اس.  موسیقی به معنای وسیع کلمه، علم بمیهویّ. 

آن تا جایی اس. که منتقدان بر این باورند که ب ور عروضی یادگار ال یان  اهمیّ. ی در رعر وبه موسیق

 ( 47: 1363، ریفیعی کیدکنی)  انددارتهمعروفی از روزگاری اس. که رعر و موسیقی با یکدیگر پیوند 

ن وظیفی  ریعر بیاز پیس گیرفت»نید: کمیینزدیکی تنگاتنگ رعر و موسیقی را شنیین توصییف  پ  والری

ایین موسییقی در ریعر از نظیم (  75: 1365)عبّیاس،  «شیزی اس. کیه موسییقی از او سیلب کیرده اسی.
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یگیر، همیاهنگی مییان بیه عبیارت د ؛ییدآمییخاصی که در م ور افقی و عمودی رعر وجود دارد پدید 

ریعر  در بافی. آن معنیاو بدیعی که بیه سیبب  زیبارناختیها و هرگونه آرایه ها و مصوّتها، صام.واژه

 تعرییف گیروه موسییقایی  در موسییقی ریعردر کتیاب  ریفیعی کیدکنی  یابیدیرد و نظام مییگمیرک  

هیا در هیا و تشیخّص واژههسبب رسیتاخیز کلمی ،مجموعه عواملی که به اعتبار آهنگ و توازن»گوید: می

سی. و بنابراین، موسیقی کیالم، حاصی  حسین ترکییب همیه اجیزای سیخن ا( 7: 1363)  «روندزبان می

  گیردمیها را دربر سکوت ها وها و تکیهها، مصوّتوزن، قافیه، ردیف، صام.اجزای سخن، 

( و موسییقی درونیی املوسیقی ااارجیقی موسیقی ریعر بیه دو نیوح کلّیی؛ موسییقی بیرونیی ) ،به طور کلّی 

 قافیییه نمییود پیییدا  ( موسیییقی بیرونییی در وزن و133: 1372( قابیی  تقسیییم اسیی.  )بکییار، اخلقی املوسیقی ااد  ا)

های موسیقایی حاص  از تکیرار حیروف، عبیارات، جنیاس، سیجع و    کند، و موسیقی درونی از نغمهمی

هیای ریعر فارسیی اسی. از نظیر ( ردییف نییز کیه از ویژگی156: 1337ریود  )داود البصیری، ایجاد می

اکنیون بیه بررسیی  (313: 1363، ریفیعی کیدکنی) قابی  بررسیی اسی. « قافییه»در کنار  رفیعی کدکنی

 پردازیم:تطبیقی هر یک از این سطوح موسیقایی در رعر فرّخی و رصافی می

 . موسيقی بيرونی4-4-4

 . وزن4-4-4-4

از قات رعر اس. که راعر آن را با رعای. توازن و تناسب بیین اجیزای سیازندۀ ریعر،  مهمّیجزء  ،وزن

وزن هیأتی اسی. تیابع نظیام ترتییب »فته اس.: در تعریف آن گ طوسی ینخواجه نصیرالدّکند  ایجاد می

حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار که نفیس از ادراک آن هییأت، لیذّتی مخصیوص یابید 

که آن را در این موضع قوق خوانند و موضیوح آن حرکیات و سیکنات اگیر حیروف بارید آن را ریعر 

پس از عاطفه که رکین معنیوی »اند: آن نیز گفته اهمیّ.( در 22: 1373«  )ن را ایقاح خوانندخوانند واال آ

ترین نیروها از آن وزن اس.، شراکیه تخیی  ییا تهیییج عواطیف بیدون مؤثّرترین عام  و رعر اس.، مهم

روابط بیین  ترآسانرود قهن ( وزن رعر باعث می46: 1363، رفیعی کدکنی«  )افتدوزن کمتر اتفاق می

ب و زییرا هیر نیوح تناسی» رودهمچنین موجب التذاق نفس می د ومعنی کالم را دریاب مجموع  کلمات و

 تر تر و آسیانمیوح اجیزاء را سیریعآورد کیه ادراک مجای میان اجزاء پراکنده، وحیدتی پدیید مییقرینه

 (17: 1371نات  خانلری، «  )گرددته خود سبب احساس آسایش و لذت میکند و همین نکمی

 دوّم از عالمیان سیدۀ خلی  بن احمید فراهییدیاغلب دانشمندان به تنظیم و تدوین قواعد این علم را  

ادیبان ایرانی نیز قواعید آن    با گسترش این علم راعران وانددادهق( نسب.  هی 165م  در حدود )هجری 
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و قابلی. تطبیق آن بیا زبیان فارسیی آن را  عربی ومشترکات لغوی دو زبان فارسی  خاطر به را آموختند و

آورنید  امّیا اعید بیه نظیم درارعار خیود را بیر طبیق ایین قو سرایش ارعار خود قرار دادند و اصول پایه و

 1ابداح کردند  ایتازه هایوزننیازهای خود تغییراتی را نیز در آن اعمال کردند و خود نیز  برحسب

از ایین  اسیتادانه گییریبهرهنیز از جملیه ریاعرانی هسیتند کیه بیا  «الرّصافیمعروف » و «یزدی فرّخی» 

 ترینگام برداریته و همیواره از مناسیباستعداد رعر فارسی و عربی در جه. القای عواطف درونی خود 

رسیی تطبیقیی اوزان ایین دو   براندبردهو بهترین اوزان عروضی برای القای رور و حال درونی خود سود 

اوزان عروضیی  ایسی بررسیی و مق از به خوبی آرنا کنید  هاآنتواند ما را با روحیّات و خلقیّات راعر می

 7ریعر خیود از  2372 بیرای سیرودن فرّخییابیم  ج جالب توجّهی دس. میرصافی به نتای و فرّخیارعار 

ب یر عروضیی بهیره بیرده  3از  3رعر خود 234ب ر عروضی استفاده کرده اس.  ولی رصافی برای گفتن 

 دهد:شان میرد استفادۀ دو راعر را ناس.  جدول زیر بسامد ب رهای مو

 بسامد بحرهای مورد استفادة رصافی فرّخیهای مورد استفادة بسامد بحر

 درصد بسامد نام بحر رتبه درصد بسامد نام بحر رتبه

 % 7/27 76 طوی  1 %4/73 132 رم  1

 % 7/17 33 کام  2 %3/14 31 هزج 2

 % 5/14 34 بسیط 3 % 6/7 14 رجز 3

 % 7/13 32 وافر 4 % 21/6 15 مضارح 4

 % 3/11 27 خفیف 5 % 6/5 12 مجتث 5

 % 5/5 13 رم  7 % 3/1 4 متقارب 7

 % 6/4 11 سریع 6 %133 237  

 % 5/2 7 رجز 7    

 % 6/1 4 متقارب 3    

      234 133% 

کارگیری ب ور ریعری خیود ه دهد که این دو راعر اختالف زیادی در بنگاهی به این آمار نشان می 

رم ، رجز و متقیارب( در دییوان )ب ر آن  3رصافی فقط  ب ر مورد استفادۀ 3ی که از میان ورطه دارند  ب

                                                           
  ن اس. ب ر رباعی از اختراعات ایرانیا   مثال1ً
   به غیر از رباعیاتی که در قسم. پایانی دیوان او آمده اس. 2
   به غیر از مقطعاتی که در پایان دیوان او قکر رده اس. 3
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وضوح مشاهده کرد که رعر رصیافی از تنیوح بیشیتری در ه توان باند  همچنین میفرّخی بکار گرفته رده

ره ب یر عروضیی بهی 7از  فرّخییب یر و  3زییرا رصیافی از  ؛استفاده از ب رهای مختلف برخیوردار اسی.

مساوی  یک اندازۀ به تقریباًخود را  هایوزن  عالوه بر آن رصافی سعی کرده اس. بسامد تکرار اندبرده

 73بیه بییش از رمی  زیرا میزان استفاده از ب یر  ؛این قضیه برعکس اس. فرّخیدر دیوان  امّارعای. کند 

 رسد درصد می

درصید  73توان مشاهده کیرد کیه بییش از  میب ارکان با توجّه به جدول باالاز نظر تکرار یا تناو امّا 

یعنی یک رکن در یک مصیراح شنید بیار تکیرار  اند؛ردهدر ب رهای متفق األرکان سروده  فرّخیاوزان 

بیا  رفیعی کیدکنی   این گروه از اوزان رااندگروه  ب رهای رم ، هزج، رجز، متقارب از این اس.  رده

آینید و مییعنی اوزانیی کیه از راه تکیرار ارکیان عروضیی پدیید کند، یمعرفی می «اوزان خیزابی»عنوان 

ییک از هیحاوزان جویبیاری کیه  بیرخالفکننید، تاً ریتمیکی را در قهن متبادر مییرقص موزون و عمد

ریفیعی اسی.   تیرآرامریوند و موسییقی حاصی  از آن نییز همیوارتر و ارکان عروضی در آن تکرار نمی

ییادآور آیید دیید مییخیزابی که از راه تکرار ارکان عروضیی پ هایزنو»گوید: کدکنی در این باره می

تاً رسیند و رقیص میوزون و عمیدهایش به تناوب و مشیابه از راه مییرود یا دریای موّاجی اس. که موج

جویبیاری  هیایوزندر » امّیا« فاعالتن فاعالتن فاعالتن فیاعلن مانندکنند؛ ریتمیکی را در قهن متبادر می

 هیایخیزابجیاری اسی. و در بسیتر آن از  ترنام سوسو خیزی  اف.ی آرام و پیوسته و با رعر در گذر

کیه بیر  هاییسرودهرود، مانند کمتر اثری دیده می - کنندکه گاه کوبنده نیز جلوه می -آواهمهمسان و 

نشیده  از ارکان عروضی تکیرار یکهیحروند  در این وزن ساخته میوزن مفعول فاعالت مفاعی  فاعلن 

: 1363، ریفیعی کیدکنی)«  نشییندموارتر و آرام به جیان مییاس. و موسیقی حاص  از افاعی  مختلف ه

زییرا  اسی.؛ بیه ییک انیدازه تقریبیاًجویبیاری و خیزابیی( در اریعار رصیافی )کاربرد این اوزان  امّا (373

جیز و متقیارب کیه از کامی ، وافیر، رمی  و ر ب رهایکنیم در کنار استفاده از طور که مشاهده میهمان

  ایین اوزان اندریدهیکسیان بیا آن اسیتفاده  ایانیدازهگروه اوزان جویباری هستند اوزان خیزابیی نییز بیه 

 عبارتند از طوی ، بسیط، خفیف و سریع 

بیه گیره خیوردگی اوزان  رفته رده در دییوان ایین دو ریاعر،با نگاهی عمیق به بسامد اوزان به کار گ 

همسیانی موسییقی و بریم و در ارعارران تناسب و ران پی میه و احساسات راعرانهیشبا اند هاآنرعری 

و آنجا کیه هیجیان بیر اس. وزن رعر آرام و مالیم  باراندوهخورد  آنجا که مضمون مضمون به ششم می

اس. که مضمون و اندیشه، وزن را به ایین دو  مشخّصرود و کند اوزان تند و آهنگین میراعر غلبه می
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که از تکرار فاعالتن تشکی  میی ریود و دارای  –اس.؛ مثالً در دیوان فرّخی ب ر رم   عر الهام کردهرا

بیشیترین بسیامد را  - آهنگی مالیم و ریتمی آرام بخش اس. و با مضامینی سینگین و بلنید مناسیب. دارد

سیراید از ایین  دارته و آنجا که فرّخی از مضامینی شون آزادی و قانون و حق کارگر و دهقان ریعر میی

   وزن استفاده کرده اس.:

 وانکه رید تسیلیم عیدل و پییش قیانون سیر

 نهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاد

 

 زنییدپاییی  قییدرش بییه کییال مهییر پهلییو مییی 

 (124: 1373، )فرّخی  

 استفاده کرده اس.: ب ر سیاسی و اجتماعی دارند از این که مضامین هاییغزلو در اغلب 

 یییار بییود اوّلآنکییه انییدر دوسییتی مییا را در 

 

 بیود خوارخوندرمن  ملّ.آخر بهر  دیدی 

 (122همان: ) 

رصافی نیز از ب ر طوی  که دارای موسیقی متین و آرام اس. و با مضیامین بلنید متناسیب اسی. بیشیترین 

فعولن، مفاعیلن تشیکی  ریده و دارای  این ب ر که از تکرار دو تفعیل  استفاده را در ارعارش کرده اس. 

بیرای س. امکان امتداد نفس و تفصیی  مطالیب و بییان احساسیات عمییق را ا« آ، و، ی»بلند  هایمصوّت

سررارش در قبال یتیمیان  که از عاطف « أماادقتقم»و « ادعق اادقتقمايف»کند و رصافی در قصاید راعر فراهم می

  کند از این ب ر استفاده کرده اس.:حکای. می

امیییییییییییییییییییییی  ماا  ابأن یییییییییییییییییییییجََمییییییییییییییییییییی ام یییییییییییییییییییییَ ع ادیییییییییییییییییییییق  ا
 

ا ییییییییییییییییییق م ابیییییییییییییییییی َاايفأدَیییییییییییییییییی اف یییییییییییییییییی ا ا ااانقییییییییییییییییییر  
ا(93:اتريب،اادر صريف)اا

رییر  هایدنیداناحسیاس کیردم قلیب میرا مییان  ،از ایین رو، هنگام ناله ای دردناک به گورم رسییدربترجمه: 

 انداخته بارند 

و یا آنجا کیه از اسیتبداد موجیود در جامعیه و سیکوت میردم در قبیال آن بیه درد آمیده از ایین ب یر  

کیه در ایین  خیوریمبه قصاید فراوانیی برمی« ياثیاملرا، ادن یریقرت، ادفل فقرت»ر فصول استفاده کرده اس. و د

  اندردهطوی ( سروده )ب ر 
 . قافيه4-4-4-4

ای از حیروف و حرکیات کیه ریاعر در انتهیای ابییات اسمی اس. از مجموعه»اند: در تعریف قافیه گفته

ای و جایگییاه ویییژه اهمیّی.در رییعر از  قافییه( 163: 1421)العییاکوب، «  بنیددقصییده آن را بییه کیار مییی

انید و ریناخ. برخوردار اس. به طوری که قدما ارتبا  آن را با عروض ربیه به ارتبا  بدن بیا پیا دانسیته

ها را با آن موجب ضیعف و اخیالل در آن را برای عالم عروض و راعران الزم دانسته و عدم آرنایی آن
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حتی برخی کالمی را که قافیه دارته بارد رعر دانسیته  (66: 1336بلی، دانند  )علی بن عثمان اإلررعر می

انید تیا جیایی کیه ( در نقش و کیارکرد قافییه مطالیب زییادی گفته151: 1371)ابن رریق القیروانی،  اند 

قافییه « موسیقایی»نقش  (72: 1363، رفیعی کدکنیاند  )برخی برای آن پانزده نقش و کارکرد قائ  رده

از ل یا  ریک  ظیاهری بیا هیم  احتماالًتکرار الفاظی که از نظر معنا و »زیرا  ن کارکردهاس.؛یکی از ای

، ریبیه بیه لیذت اسیتماح ییک بخشیدنوا هستند لذّتی به آدمی میینگ هممتفاوتند ولی از نظر ل ن و آه

 (73: 1375مالح، ) « نغمه

اق  مشیترکات بیین دو کلمیه، واکیه از جمله نکات مهم و قاب  تأمّ  در قافیه این اس. که بدانیم حد 

این نیوح و واک  پیش از آن اس. )واکه+ همخوان(  « روی»)شه کوتاه شه بلند، مانند پا، ما(؛ یا همخوان 

هیای( ها )مصیوّتها( و واکیهها )صیام.قوافی، حداق  موسیقی الزم قافیه را دارا هستند  هرشه همخوان

هیا ریود و هرشیه تعیداد آنها افزوده میاهنگی و موسیقی آنهای قافیه بیشتر رود، هممشترک بین کلمه

( در ادامیه بیا تکییه 13: 1331رود  )حسینی و ریریفیان، کمتر رود از آهنگ و موسیقی قوافی کاسته می

 کنیم:های قافیه در رعر فرّخی و رصافی اراره میترین ویژگیبر این رویکرد به مهم

اسیتفاده  «ام ی ، آنی ، اوی»و « اییمایم، فتهایم، ادهاخته»طوالنی شون  ایهقافیه   فرّخی و رصافی هر دو از1

نسیب. بیه رصیافی بسییار بیشیتر اسی. و همیین امیر  فرّخیبسامد تکرار این قوافی در دیوان  امّا اند کرده

 نوازتر کرده اس. های فرّخی را گوشموسیقایی قافیه سط 

متفیاوت در دییوان خیود  هایقافییهودن رعر، در برگزیدن دو راعر، مهارت و تب ر خود را در سر   هر2

در دییوان  ییک بیارآن فقط  قافی  46وافی ارعار فرّخی حدود ، به طوری که از میان قاندرساندهبه اثبات 

 13قافیه آن فقیط ییک بیار و  23استفاده رده اس.  در دیوان رصافی نیز  بار دوقافیه  21او آمده اس. و 

 دو افزوده اس.  ار تکرار رده اس. و همین امر بر موسیقی ارعار اینآن فقط دو ب قافی 

نیرم  هایقافییهبیشیتر از  فرّخیکند این اس. که های این دو راعر بیشتر جلوه میقافیه   آنچه در مقایس 3

ی یی  » ،«ر یی  »خشین ماننید  هایقافییهرصافی به  امّا«  آنه»، «ون»، «ا»ی مانند هایقافیهو روان بهره گرفته اس.  

  تمای  نشان داده اس.« ال»، «ح

ا، ی  »عربیی، همچیون  پر کیاربرد و مشیهور در ریعر فارسیی و هایقافیهعالوه بر    در رعر هر دو راعر4

  دروار و نادر هم استفاده رده اس. هایقافیه، «اء، ا، ی  ت»و  «س.، ی  م

ی را کیه ایین دو ریاعر در هایقافییهکه این اس.  فرّخیارعار رصافی و  هایقافیهپایانی در مورد   نکت  5

 توانید حیدس بزنید  به راحتی پس از رینیدن شنید بیی. میی قوقخوشبرند، خواننده بکار میارعارران 
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اننیده را در کننید و خوایجیاد میی «ارصاد و تسیهیم»رصافی در آوردن قوافی نوعی  و فرّخیبدین ترتیب 

ت زییر در ابیا رود؛از رعر این دو راعر دو شندان می لذت خواننده بنابراین ؛کنندگزیدن قافیه سهیم می

 کرد: بینیپیشتوان قافیه را از فرّخی با کمی دقّ. نظر می

 تیوده را بیا جنیگ صیینفی آرینا بایید نمییود

 در صف حزب فقییران اغنییا کردنید جیای

 این بنای کهن  پوسییده وییران گشیته اسی.
 

 ودکشمکش را بیر سیر فقیر و غنیا بایید نمی 

 از هم جدا باید نمود کامالًاین دو صف را 

 بییا طیرح نییو از نیو بنییا بایید نمییود جیای آن
 

 (133: 1373، )فرّخی 

  و این رعر از رصافی:

ا لیییییییییییییییییییییییییمما اادییییییییییییییییییییییییی    اب َفیییییییییییییییییییییییییق   اااذاااجتَیییییییییییییییییییییییییوت 
اایییییییییییییییییییییییویاَمییییییییییییییییییییی ای یییییییییییییییییییییو  ا یییییییییییییییییییییراَ یییییییییییییییییییییعقفروا

 

اأ ل  یییییییییییییییییییییییییییییرا   ییییییییییییییییییییییییییییی ا َییییییییییییییییییییییییییییی یراا افعیییییییییییییییییییییییییییییری  
ا یییییییییییییییییییییییرافیییییییییییییییییییییییی ا اوی  نییییییییییییییییییییییی اَمییییییییییییییییییییییی ایعیییییییییییییییییییییییق  

ا

ا(39:اتريب،اادر صريف)
واسیط  آن هیر کیس ه و بی - رودافراد آن توانا می ترینناتوانعلم سیراب رود،  جورشترجمه: اگر سرزمینی با 

 رود هرکس که نیازمند بارد می نیازبیو  رودکه ضعیف اس. قوی می

 دهد:جدول زیر حروف قافیه و تعداد تکرار هرکدام را در دیوان دو راعر نشان می

 فرّخیفيه حروف قا شماره
تعداد 

 تکرار
 حروف قافيه رصافی شماره

تعداد 

 تکرار

 24 ی ی یُ ر 1 13 یُی ون 1

 13 ی ی یُ ب 2 3 آ 2

 11 ی یُ د آل، آن، 3 7 آر، آن، آد 3

 13 ی ی یُ م 4 6 آنه 4

 7 اء 5 7 آب، ی ی س. 5

 7 ی ی یُ ل، آم، آ، ی ی ین، ی ی یب 7 5 ی ی ر، آز 7

 5 ی ی  ح، آب، ی ی  ق، آر، ی ی  ف، ی ی ید 6 4 ی  لیر، ین، آئی، ی  6

7 
آل، یُی وری، ی ی م، ی ی لیه، یُیی و، 

 ی ی س، یُی وش، آری
3 7 

ی ی  ن، آت، یُی ون، ی ی یی ، یُیی وب، ی  
 یس، آف

4 

3 

ی ی نیگ، آش، ی یی ردی، آه، یُیی 

وس، آختییه، ی ییی سییته، ی ییی ییید، 
آب، آنی، ی ی ن، یُی وب، ی ی ش، 

2 3 

 آد، یُی ود، آح، آز، ی ی یر، یُی ور

3 
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ی ی ری، آده، یُیی وده، ی یی  ی ی لی،
 نی، آم.، آک، آی 

13 

ی ی ندیم، آدی، ی ی بی، ی ی ران، یُی 

وریییم، ی ییی ری، ی ییی نییگ، ی ییی 
سگی، ی ی فتن، ی ی فا، ی ی نیده، ی یی 
سی، آص، آف، ران، ینیه، یُیی 

وز، یُی ول، ی ی نگی، آزی، آزه، 
ی ل، ی  یدنی، آبه، ای. ، انگی، یُ

رده، آلییی، یشییه، آم، آره، ی ییی 
یف، یُی ود، آرته، ی ی خی.، یُیی 
وئی، آدگیی، آده، یُیی فتیه، ی یی 

یم، آله، آکی، ی ی رتی، آیی.، 
 یُی ونی، ی ی یک، آم 

1 13 

ی ی ی، ی ی  ک، ی ی  س، آح، ی یی ییم، یُیی 

 وم، یُی ول، ی ی ق، یُی وس، ی ی ث

2 

11 

 

 11 

ری، آغ، ی ی  ت، ی ی ی ،  ره، آره، ثق،
یُی وح، ی ی ص، آئب، آنی.، آس، ی یی 

یک، ی ی یق، ی ی یز، ی ی  ، ی ی یی،، ی یی 
 ج، ی ی یج، آو

1 

 . ردیف4-4-4-1

رعر فارسی و نتیجه تکرار  کام   آوایی در آخر هر بی. ییا مصیراح اسی.  هرشنید  هایویژگیردیف از 
 یّید کیه تخیّی  او را مق ایگونیهکنید بیه ای ریاعر فیراهم مییودیّ. بیشتری بردر کنار  قافیه، ردیف م د

خلخیال » را آننیسی. کیه  جه.بیرود و تر میایی، با وجود ردیف رعر غنیاز نظر موسیقی امّاسازد می

از طرف دیگیر، ردییف از نظیر تیداعی معیانی بیه  (133: 1363، رفیعی کدکنی)اند  نامیده« رعر فارسی
 کند، برای نمونه در رعر زیر:و القا میازه و نو را به اراعر کمک کرده، مفاهیم ت

 آن زمییان کییه بنهییادم سییر بییه پییای آزادی
 آرم دامیین وصییالش را دسیی. بییهتییا مگییر 

 بییا عوامیی  تکفیییر صیینف ارتجییاعی بییاز
 

 جیان رسیتم از بیرای آزادی دس. خیود ز 
 دوم بیییه پیییای سیییر در قفیییای آزادیمیییی

 بیییر بنیییای آزادی دائیییمکنییید حملیییه میییی
 

 (166: 1373، ی)فرّخ 

آزادی به قهن  راعر رسیده به دلی  ردیف واقع ریدن آن اسی.؛ بنیابراین  یی که دربارۀمضامین و معانی

 اس.  مؤثّرردیف در ایجاد ترکیبات جدید، استعارات، تشبیهات، کنایات و    بسیار 
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ط نشیان دادن سیعی میا در اینجیا فقی ،بنیابراین ،ریعر فارسیی اسی. هیایویژگیاز آنجایی که ردیف از 

 یزدی خواهد بود: فرّخیآن در رعر  هایجنبه

درصید اریعار او داری ردییف هسیتند  در مییان  33معلوم رد که تقریبیاً  ،پس از بررسی ارعار این راعر

ه بی ردییف 41اسمی یا فعلی(، )صورت عبارت ه ردیف ب 42صورت فع  کام ، ه ب ردیف 67، هاردیف

ردیف اسمی اس.  جدول زیر میزان کیاربرد انیواح ردییف بیه  24و  ردیف حرفی 3صورت فع  ربطی، 

 دهد:هریک را دیوان فرّخی یزدی نشان میهمراه تکرار 

 تعداد تکرار ردیف نوع دستوری شماره

 فع  کام  1

کننید، (، دار.، میبار 5)(، دارم بار 7)(، دارد بار 6)کند می

 2) میاردهکیبار(، ندارد، ندار.، باش، کنم، کردی،  3) دیبا

ریزد، ریخ.، نریزد، نگف.، نداریم، بار(، دارتم دارتیم، می

خورد، کنند، رف.، بارید، مبیاش، رود، داد، میگذر.، می

کینم، کنید، کیردم، کنیی، مییببین، بگیرد، بگیرید، کن، می

زند، بشکن، زد، نماید، نمیود، بمانید، ندارد، دادی، دادم، می

، دیده امدهیدخواهم، م، میسوزد، زنیم، زدیخواهد، نمیمی

 بار(  1)اس.: 

67 

 عبارت )اسمی یا فعلی( 2

(، باید کیرد، میا بار 3(، باید نمود، کرد و رف. )بار 4)ماس. 

(، آید تیرا، فتنیه را، میرا، اسی. میرا، اسی. بار 2)بود، منس. 

بایید گرفی.، الزم اسی.، کیرده اسی.، بایید اینجا، ما را، می

میود، کجاسی.، دهقیان اسی. و کش.، نباید کرد، خیواهی ن

 (بار 1) میدرآمدبس، تا به کی، و من، که بودیم، کجا بود، 

42 

 فع  ربطی 3

 2(، نبیودیم )بیار 3)(، نبود، اسی. بار 3)(، بود بار 17) س.ین

رود، روم، روم، روی، نمیگردد، بودیم، ردم، می(، میبار

 بار(  1) ردخواهد 

41 

 3  (بار 1)(، شند بار 7)را  حرف 4

 اسم 5

بار(، سرل، کارگر، هنوز، دل،  2(، انقالب، آزادی: )بار 7ما: )

خون، افتاده، همه زندگی، آزادی، نیاامنی، آقربایجیان، قیوام 

 (بار 1)لطنه: السّ

24 
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 هیایردیف، بیاالترین حید اسی.  فرّخیی هیایردیففع  کام ( در میان )بنابراین، بسامد ردیف  فعلی  

گیاهی ریاهد  امّیا ؛ریود، در دییوان فرّخیی دییده نمیی-کنیدموالنیا اسیتفاده مییماننید آنچیه  - طوالنی

 نسبتاً طوالنی در دیوان او هستیم: هایردیف

 بایید گرفی.در کف مردانگی رمشییر میی

 تیییا کیییه اسیییتبداد در پیییای آزادی نهییید
 

 بایید گرفی.حق خود را از دهقان ریر میی 

 باید گرفی.دس. خود بر قبض  رمشیر می
 

 (33همان: ) 

، آن ایین امیرمورد اس.  دلیی   73 انجامد،می« د»ارعار مردّفی که به صام.  تعداد ،فرّخیدر دیوان  

 رود حذف می« ن»رخص مفرد  سوّمد و در هستن« تن»یا « دن»اس. که مصادر فارسی بیشتر مختوم به 

نید  تکیرار ردییف کرد، حال.  عاطفی ریاعر را بییان مییرعری در اکثر موا هایردیف فرّخیدر دیوان 

 کند:حکای. می در رعر زیر از ردّت ارتیاق و تمنّای عارق، دریافتن معشوق« سرل»

 کی به بیام تیو پیری روی زنید بیال و پیری

 تاخ. مژگان تو بر ملک دل از ششم سییاه
 

 هر کبوتر که ز سینگ تیو نیدارد پیر سیرل 

 شون سوی ررق به فرمان قضا لشگر سیرل
 

 (116همان: )

 دهد:ر مینیز در ابیات زیر از احساس خشم و خروش راعر برعلیه ظالمان خب« خون»تکرار ردیف 
 پاییان خیون گر خدا خواهد بجورد ب ر بیی

 بییا سییرافرازی نهییم پییا در طریییق انقییالب
 

 روند این تا خدایان غرق در طوفان خونمی 

 انقالبی شون روم، دس. من و دامیان خیون
 

 (163همان: ) 

کنید کیه مک مییرود که تکرار لفظ در پایان ابیات در قالب ردیف به راعر کیمشاهده م ،بنابراین 

غالیب و نییز مفیاهیم  اصیلی میورد نظیر  خیود را  هایاندیشهموسیقی  کالمش را غنا بخشد و با این تکرار 

ا نیز از این استعداد رعر فارسی به خوبی بهره برده و توانایی و خالقی. ریعری خیود ر فرّخینمایان کند  

 بروز داده اس. 

 . موسيقی درونی4-4-4

 . تکرار4-4-4-4

: 1335داننید  )لوتمیان، در زیبارناسی هنر از مسائ  اساسی اس.  برخی بنیای ریعر را بیر آن میی« تکرار»

گوینید بیدون آن، ریعر قیوّت و اثیری نیدارد و برخی نیز آن را از لوازم ضروری رعر دانسیته و میی (73

تواند بیر جنبی  ( تکرار می17: 2335ون حضور ششمگیر آن رعر نامید  )عبید، رایسته نیس. رعری را بد
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تکرارهای هنری، تکرارهیایی اسی. کیه در سیاختمان »رناسیک و هنری یک اثر تأثیرگذار بارد  زیبایی

هایی از تکیرار رعر، نقش خالق دارند و با اینکه الزم  تکرار، ابتذال اس. و ابتذال، نفی هنر، تأثیر گونیه

 در ترکیییب یییک اثییر هنییری، گییاه تییا بییدان پایییه اسیی. کییه در مرکییز خالقییی. هنییری گوینییده قییرار 

از نثیر  به تأثیر پذیری ( در ادب فارسی بعد از اسالم، به خصوص437: 1363، رفیعی کدکنی«  )گیردمی

یادی لغی. اند  ورود تعداد زدانستهرده اس. و آن را از جمله معایب سخن میعربی، از تکرار پرهیز می

نامأنوس عربی در متون ادب فارسی به منظور خودداری از تکرار بوده اسی.  بیا ایین حیال، هیم در ادب 

های تکرار در انواح و ارکال مختلیف، بیه خصیوص در ریعر، فیراوان عربی و هم در ادب فارسی، نمونه

این عنصیر بهیرۀ فیراوان فرّخی و رصافی نیز از  ،در این میان (475-474: 1354رود  )مت دین، یاف. می

انید  در ادامیه بیه دو سیط  از تکیرار یعنیی تکیرار واج و تیر کردهاند و موسیقی ارعارران را دلنشینبرده

 پردازیم:ها میتکرار کلمه در رعر آن
 آرایی. واج4-4-4-4-4

تکیرار  زیرا با همبسیتگی و مجیاورت و ؛در بنای موسیقایی رعر دارد مؤثّرنقشی بسیار  ،حروف یک لفظ

توان نقش آن را من صیر در ایجیاد موسییقی کیرد نمی البتّهرود  ای در سراسر قصیده پخش میآن، نغمه

ای خاص بیر روی واحیدهای ب یر عروضیی زیرا با ایجاد نغمه ؛اس. مؤثّربلکه در تعیین سبک نیز بسیار 

در ایین بیاره معتقید  اللغنیمیی هی( 23: 1373کنید  )مهیدی هاللیی، ارزش بیانی آن را نیز دو شندان می

قاف برای ردّت و جنگ، دال برای پیروزی و حماسه، مییم بیرای وصیف و خبیر، و بیاء و راء در »اس. 

زییرا  بارد نه از باب اطالق؛رناسانه از باب تغلیب میغزل و نسیب مناسب اس. و این یک سخن زیبایی

نییز بیا مطالعی  خاصیی. صیوتی و  اسحسن عبّی( 443: 2331) «ران متفاوتند که این حروف در موسیقی

اضیطراب، « ز»معنایی حروف برای تمامی حروف خصایصیی را قکیر نمیوده اسی.  میثالً بیرای صیام. 

 :2333)ریمارد  کوبندگی، ردّت، صالب. و تاریکی را برمی« د»و برای  ردت، قطع، پراکندن و صوت

 ن ائتالف بین لفظ و معنا هستیم رعر فرّخی و رصافی نیز در موارد زیادی راهد ای ( در233 و 234

 صداییالف: هم
در دییوان  (73-63: 1373 رمیسیا،)  ریودصدایی نامیده مییدر سط  کلمات هم مصوّتفراوانی توزیع 

و  فرّخییدر ریعر « آ» رید کیه مصیوّت مشیخّص ،صدایی بوداین دو راعر با بررسی ابیاتی که دارای هم

در را  «آ» مصیوّتصیدایی هم از اینمونیه بی. زیر را دارند  در رعر رصافی بیشترین بسامد «ی» مصوّت

 :دهدفرّخی نشان میدیوان 
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 و پائی اگر در ششیم خیوار آیید تیرا سربی
 

 بکار آید روزییکدل به دس. آرش که  

 تیییییییییییییییرا تیییییییییییییییرا تیییییییییییییییرا
 

 (63: 1373، )فرّخی

و بیروز، امتیداد و بُعید را ردّت، ظهور « آ»که خاصی. مصوّت  حسن عبّاسدر این بی. با توجّه دیدگاه 

داند راعر به خوبی توانسته اس. توجّه مخاطب را برای گوش سپردن به اندیش  خیود یعنیی بیه دسی. می

 آوردن دل دیگران جلب کند  

 در دیوان رصافی: «ی»مصوّت  صداییو هم

افییییییییییییییییییقَ اادع لیییییییییییییییییما ت یییییییییییییییییی اَیرتییییییییییییییییییو ی افقفیییییییییییییییییق  
 

امنییییییییییییییییییییییییییی ابنییییییییییییییییییییییییییییواا م ییییییییییییییییییییییییییییرج اوا جیییییییییییییییییییییییییییییر ا
ا(107:اتريب،اادر صريف)اا

 یان سیراب روند یاندازد تا از آن رهرنشینان و روستاترجمه: سیلی از علم به راه می

  ،دانیدو ت تانیی. میینسیب. را « ی»در اینجا نیز با توجّه به دییدگاه ایین ناقید کیه خاصییّ. مصیوّت  

در توان گف. که راعر عم  جاری ردن سی  علم و فیضانات آن را توانسیته اسی. بیه صیورتی بهتیر می

 قهن مخاطب به تصویر بکشد 

 حروفیهم ب:

دییوان ( در 73-63: 1373)رمیسا،  رود ک صام. در جمله هم حروفی گفته میبه بسامد باالی تکرار ی

در  «م»و « ش» هایصیام.رید کیه  مشیخّصبودنید  صیداییهماین دو راعر با مطالع  ابیاتی کیه دارای 

حسین از فراوانیی بیشیتری برخیوردار هسیتند   ن رصیافیدر دیوا «س»و  «ش» هایصام.و  فرّخیدیوان 
« م»انتشیار، گرفتگیی، اضیطراب  صیام. « ش»داند: صیام. می گونهاینخصایص این حروف را  عبّاس

صیوت، امتیداد، ت یرک، « س»صیام.  و ؛جمع کردن و بستن، گسترش و امتداد، مکش، هضم، انفتیاح

 لین، سالس. 

 :فرّخیدیوان در « ش»صام. ای از هم حروفی نمونه

رییهری کییه رییه و ریی نه و ریییخش همییه 

 مسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتند
 

 راهد رکند ریشه کیه بییم عسسیی نیسی. 
 

 (36: 1373، )فرّخی 

تکیرار ایین  ،فرّخی را وسع. داده اس.  عیالوه بیر آنموسیقی رعر  «ش»رار صام. در این بی.، تک 

و در  کنید؛مییدر تصویرسازی رکسته ردن ریشه در قهن مخاطب کمیک ریایانی  دوّمحرف در بی. 

کیرده  نیوازترگوشموسییقی او را  ،طور منظم در آغاز کلماته ب «س»، تکرار صام. بی. زیر از رصافی

 ایفا کرده اس.: مهمّیمعنایی هر یک از عبارات، نقش  اهمیّ.  همچنین در توجّه مخاطب به اس.
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ايف یییییییییییییییی ابی َ سییییییییییییییییر  اادن ییییییییییییییییر   ایییییییییییییییییوما قییییییییییییییییی  ماَف  
 

احنیییییییییییییییییییییوَ ا یییییییییییییییییییییراویییییییییییییییییییییی  اامل یییییییییییییییییییییر   اأسیییییییییییییییییییییَف ا
ا(35:اتريب،اادر صريف)ا

 ران سیاه اس. نسان های فقیر، حتی در روز عیدران نیز شهرۀ رادمانیترجمه: ا
 . تکرار لفظ4-4-4-4-4

یعنیی بیا تکیرار  دارد  نخس.؛ ارزش موسیقیایی آن اس.؛ اهمیّ.شند جه.  تکرار لفظ در اثنای رعر از

؛ ارزش دوّمکنید  ی آن را دو شنیدان مییرود کیه لیذت رینیدارلفظ، ریتم و آهنگی در متن حاص  می

دهد که بنیای آن را زیرا تکرار لفظ در مقاطع مختلف متن، تماسک و انسجامی به آن می»فنی آن اس.  

زیییرا  ؛ ارزش معنیایی و ایییدئولوژیک آن اسی.؛سیوّمو  (34 و 33: 2337، ااوادی  «  )سییازدتیر مییم کم

: 1336کند که به آن توجّه خاصّیی دارد  )بین ادرییس، ای میشهراعر یا نویسنده با تکرار، اصرار بر اندی

کننید  از ( با این وجود هر تکراری در رعر مقبیول نیسی. و ناقیدان ریروطی را بیرای آن معرفیی میی27

  لفظ یا عبارتی که تکرار ریده 1که این سه رر  را برای تکرار الزم دانسته اس.:  نازک المالئکهجمله 

رناسیی کیه بیر   از قواعید قوقیی و زیبایی2 ؛و دقیقی با معنای کلّی رعر داریته باریدباید ارتبا  م کم 

  عبارت تکرار رده نباید برای گوش سنگین بیایید  از نظیر 3 ؛مجموع  اثر ادبی حاکم اس.، پیروی کند

ایشان، تکراری که بیدون انگییزۀ روحیی و معنیوی و تفینن در کیالم بیایید، جرییان ریعوری و ادراکیی 

سازد و او را در یافتن عل. تکرار عبارت ییا لفیظ سیردرگم ه و یا رنونده را از قصیده متوقف میخوانند

توان به وضوح مشاهده کرد که ایین می و رصافی نیز فرّخی ( با مطالع  رعر231: 1375، امل ی  کند  )می

 ده و از آن بهیرۀاه بیوبار اصوات بر ساخ. و باف. رعر و بر روان مخاطب آگ تأثیربا آگاهی از  دو راعر

  اندبردهکافی 

متقابی  بیه  هایقرینیهمختلف در آغاز و مییان ابییات در  هایصورتتکرار لفظ به  ،در رعر این دو راعر

تکیرار در  انیواحرود  این نوح از سیط  موسییقایی از پرکیاربردترین دیده میرک  تکرار ناقص یا منظّم 

 :فرّخیمانند بی. زیر از  ؛اس. ایکلمه تکبیشتر تکرارها  هاآن  در ارعار هاس.آنرعر 

 (71: 1373، )فرّخی 

 و بی. زیر از رصافی:

ا(53:اتريب،اادر صريف)

 از هیم رکسی.ناخیدا ییا  خداما را  کشتی

 

 مییا خداونییدیمرا  کشییتیبییا وجییود آنکییه  

 

یییییییییییییییی رجیتییییییییییییییییرا  ما اومییییییییییییییییرا ییییییییییییییییمااادَعیییییییییییییییی ا ايفاس 
 

ییییییییییییییییی رجیا امشییییییییییییییییی    اا ییییییییییییییییی ا ماود ییییییییییییییییی امییییییییییییییییی ااس 
ا
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 هایانسانمس. نیستند، بلکه از عذاب سخ. همانند  هاآنپنداری، ولی را در عذاب مس. می هاآنترجمه: 

   اندردهمس. 

وتَیَریاادن رَ اس  رجیا»در بی. باال عالوه بر صنع. تکرار راهد تناص قرآنی با این آی  رریفه نیز هستیم: 
ا(.2 ج/ا)ا«.َومرا  ماب    رجیاود   اَ  اَ اهللا اَش ی َا

اند غالبیاً واژگیان میورد عالقی  خیود را دیگر در تکرار این دو راعر این اس. که هر دو سعی کردهنکت  

تکیرار الفیا  مشیترکی شیون؛   اس.، تکرار کننید مؤثّرها نیز های آناندیشهو  بینیکه در رناخ. جهان

هیا شان از تکی  زییاد آنتواند نها هم میدر رعر آن ، بند، استعمار، فقر، جه ، مدرسه و   آزادیانقالب، 

های ایین دو ریاعر به این مسائ  بارد و هیم نشیان از تشیابهات فکیری مییان آن دو  در حقیقی. سیروده

برنید و بازتیاب ت یوالت و ی اسی. کیه از نبیودن آزادی، عیدال.، قیانون و برابیری رنیج مییملّتصدای 

 :ها مشاهده کردتوان در آثار آنتشنجات آن روزگار را به خوبی می

 (33 1373، )فرّخی

 (166همان: )

ا(32:اتريب،اادر صريف)

ا(39)مهر :اا
علیوم سیاخ.، کسیی کیه نشیر دادن علیم و دانیایی از عیادات  فراگیرفتنبیرای  ایمدرسهترجمه: آن را به عنوان 

 کند او گاهی به سبب فقر از بیماری و گاهی به سبب بیماری از فقر رکای. می -اوس.

 . جناس4-4-4-4-1

  «جناس یعنی تشابه لفظی بین دو کلمه که به دو قسم تام و ناقص )با انیواح مختلیف( قابی  تقسییم اسی.»

در سط  کلمات یا جمیالت، همیاهنگی »جناس یکی از صنایع بدیعی اس. که ( 457: 1375التفتازانی، )

 فرّخییصیافی و ر( 53: 1373)رمیسیا، « کندآورد و یا موسیقی کالم را افزون میو موسیقی به وجود می

این دو از انیواح مختلیف   اندافزوده بر موسیقی آن در ارعار خویش یز با به کارگیری این صنع. بدیعین

 ،ا مطالعی  اریعار ایین دو ریاعربیانید  مانند جناس زائد، ارتقاق، ربه ارتقاق و تیام اسیتفاده کرده ؛جناس

 ؛بیشیترین کیاربرد را دارد دییوان رصیافی در % 37در دییوان فرّخیی و  % 31معلوم رد که جناس زائد با 

 از انقییییالب نییییاقص مییییا بییییود کییییامالً

 

 دییییدیم اگیییر نتیجیییه معکیییوس انقیییالب 

 

 آن زمییان کییه بنهییادم سییر بییه پییای آزادی

 

 جیان رسیتم از بیرای آزادی دس. خیود ز 

 
اشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییقَ  ادلعلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییومام جسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 

 
ییییییییییییییییی ا أب ییییییییییییییییی ا ام  اادع لیییییییییییییییییوم  یییییییییییییییییر اَنشیییییییییییییییییر  اَمییییییییییییییییی ِا

ا
ییییییییییییییما  ییییییییییییی مر ااف یییییییییییییوا قنیییییییییییییر ایشییییییییییییی و اإدییییییییییییی ااد  

 
ییییییییییییییی ر اواا اس  ا یییییییییییییوایشیییییییییییییی وا قنیییییییییییییراإدیییییییییییییی اادع ییییییییییییی م 

ا
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، ریاعر بیه هیدف تر اسی. و درنتیجیهسازی از طریق  استفاده از این جناس، آسانواژهراید به دلی  آنکه 

دیگیر اقسیام  یابید ظر اوس. بیشتر و بهتر دس. مینهایی خود که تکرار و القاء عواطف و مفاهیم مورد ن

 به ارتقاق و تام، بیشترین بسامد را در دییوان ایین دو ریاعر دارنید؛جناس نیز به ترتیب؛ جناس ارتقاق، ر

توان گف. که ن وۀ استفادۀ دو راعر از این عنصر موسییقیایی تقریبیاً بیه ییک انیدازه اسی.  می ،بنابراین

 دهد:جدول زیر بسامد انواح جناس را در دیوان دو راعر نشان می

 دیوان رصافی فرّخیدیوان  

 درصد تعداد درصد تعداد نوع جناس

 7/37 53 3/31 66 زائد
 3/31 43 2/43 36 اشتقاق

 7/24 34 2/23 57 شبه اشتقاق
 1/5 6 5/4 11 تام

 241 133 136 133 

 :در دیوان دو راعر جناس زائدنمون  

 تا تو را در راه آزادی تن صد شاک نیسی.

 

 ی انقییالبپیشییوایییاران  پیییشنیسییتی در  

 (32 :1373، )فرّخی  

یییییییییییییییییی َِجاادَفتیییییییییییییییییی افیییییییییییییییییی ا قرت یییییییییییییییییی یش  ا ُّااد  نَیییییییییییییییییی اأ
 

ام   ییییییییییییییییییییییییَرايفاادفیییییییییییییییییییییییییر امییییییییییییییییییییییییراواا ا َفییییییییییییییییییییییییییرجااإّل 
ا(90:اتريب،اادر صريف)اا

 فقر شیزی جز رکنندۀ ستون فقرات آن نیس.  امّاکند، قوی می اشیزندگترجمه: ثروت پش. جوان را در 

 :جناس ارتقاقنمون  

 دیییدشیزهییایی کییه نبایسیی. ببیننیید بییس 

 

 بینییای منسیی. یییدۀدبییه خییدا قاتیی  میین  

 (137: 1373)فرّخی،   

اأییییییییییییییییییییییییییییییی اإ  اادی رییییییییییییییییییییییییییییییی امیییییییییییییییییییییییییییییی امعیییییییییییییییییییییییییییییی  ما
 

ااملَجقیییییییییییییییییییییییییییی اااجملییییییییییییییییییییییییییی َا لیییییییییییییییییییییییییییواافت ییییییییییییییییییییییییییین وااا
ا(95:اتريب،اادر صريف)اا

   افتند و به عزّتی رریف رسیدندترجمه: آری همانا قبای  معد برتری ی

 :ارتقاقربهجناس نمون  

 مییاردوشتییا بییرون آرم دمییار از آن گییروه 

 

 ور آبتییینم کییرده اسیی.پیی همییدوشتربییی.  

 (132: 1373)فرّخی،   
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اظییییییییییییییییییی  ایَنی ییییییییییییییییییی   اشیییییییییییییییییییعرماد اادشیییییییییییییییییییعوج ای  یییییییییییییییییی اا
 

ییییییییییییییییییعراواا ابییییییییییییییییییَ اادش   ییییییییییییییییییَعرَمیییییییییییییییییی اّلایفییییییییییییییییییر   اادش 
ا(199:اتريبادر صريف،ا)اا

عر و کند آن را کسی که نمییگرید برای رعری که نقد میترجمه: احساس و عاطفه می توانید تفیاوت ظیاهری ری 

 ر ع ر را دریابد 

 :جناس تام نمون 

 میا دربنیدیمای که پرسی تا به کی در بنید 

 

 مییا دربنییدیمتییا کییه آزادی بییود در بنیید  

 (73: 1373، )فرّخی  

به معنیای زنیدانی  دوّم «بند در» در آنجا زندانی بوده و فرّخیدر تهران اس. که  ایمنطقهنام  اوّل «بنددر»

 بودن اس. 

اإدیییییییییییییییییییییییییییییی ااملعییییییییییییییییییییییییییییییرد اادع  ییییییییییییییییییییییییییییییوجد ن تییییییییییییییییییییییییییییی جا
 

ات یییییییییییییییییییییییییرو اا یییییییییییییییییییییییییعَریاحبقییییییییییییییییییییییییی   ااادع   یییییییییییییییییییییییییوجاادش 
ا(35:اتريب،اادر صريف)اا

 درازیدسی.« عبیور»بیر سیتارۀ « ریعری»گونه کیه سیتارۀ ها اقدام کنیم، همانترجمه: باید برای رسیدن به بزرگی

 کند می

  ایس. ی نام ستارهدوّمرسیدن اس. و  معنای گذرتن وه ل باوّ «عبور» در اینجا

سجع یعنیی در پاییان »اس.  « سجع»در اینجا قاب  بررسی اس. ریوۀ دیگر برای آهنگین کردن سخن که 

  «بیا یکیدیگر یکسیان و هماهنیگ باریند دو جمله، کلماتی به کار ببرند که از نظر وزن یا قافیه یا هیردو

یا جمیالت بدیع لفظی در ایجاد موسیقی درونی در سط  کلمات  هایریوهاز  سجع( 75: 1373رمیسا، )

دو دییوان  ای از آن درنمونیهباالسی.  در زییر  بسییار و رصیافی فرّخیر ارعار د اس.  بسامد این صنع.

 آمده اس.: راعر

 ماسیی.افییروز دلآه آنکییه آتییش برفییروزد 

 

 ماسی. سوزجانو آنکه عالم را بسوزد نال   

 (113: 1373، )فرّخی  

ااد ُّییییییییییییییییییی و ا رتقییییییییییییییییییی اَشَخ ییییییییییییییییییی اأ یییییییییییییییییییرا 
 

ا َخیییییییییییییییییییییییییییی امن ییییییییییییییییییییییییییییراا اادفییییییییییییییییییییییییییییرو  اجب ییییییییییییییییییییییییییییر م
ا(23:ارتيب،اادر صريف)اا

 آن بسیار مرتفع هستند  یهاراخههایی که باال آمد با کوه دو رکاف اطراف این ترجمه:

 نتيجه
غالیب اریعار خیود را در ییک  فرّخیی امّیا هستیم؛   در مقایس  اوزان رعری راهد تنوّح بیشتر آن در رعر رصافی1

 ریود؛دییده مییفرّخی  هایقافیهی نسبی دو راعر برتر هایقافیهسروده اس.  در مقایس  « رم »ب ر عروضی یعنی 



 33/بررسی تطبیقی موسیقی رعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی 
 

و  ترکوتیاه هایقافییهرصیافی از  امّیابهیره بیرده  تیرنرمو  ترطیوالنی هایقافییهبیرخالف رصیافی از  فرّخیشراکه 

رعر فارسی اس. از عیواملی اسی. کیه سیط  موسییقی  هایویژگیاستفاده کرده اس.  ردیف نیز که از  ترخشن

 برده اس.  را باال فرّخیبیرونی ارعار 

رید کیه  مشیخّص آرایییواجدر قسیم.  گردد؛مالحظه میزیادی میان آن دو  هایرباه. ،در ب ث تکرار امّا  2

  همچنین در تکرار لفظ راهد تکرار الفاظی بیا بیار دوس.آنمیان  مشترک هایویژگی ائتالف میان لفظ و معنا از

 اجتماعی و سیاسی مشترک میان دو راعر اس.  هایاندیشهمعنایی یکسان در رعر هر دو هستیم که نشان از 

، جنیاس زائید، هاآن  در رعر هاس.آنتقریباً یکسان از صنع. جناس و سجع نیز از ارتراکات میان  گیریبهره  3

   ارتقاق، ربه ارتقاق و تام به ترتیب بیشترین بسامد را دارند

 کتابنامه

 هاکتاب الف:

 قرآن کریم.

، اخلامسنن  ا طّاعنن ا ننحّم ر  احمایملننحم،  يحلح حمّمننحم حملنن، حت لننق     نن ادع یی (؛ 1891)حسننر  ي، ابننع   نناينابننر یقننلق ا  نن   . 1
 ب  ت: دای اجللل.

بنن  ت: دای  ،اعن  ا ّّایلن طّ ا ، احلی ی اادن ییی  یو ااادیی  ايفاادعیريباادن یی ابنیر اادی ییق  ايف(؛ 1892). بکنای،  عفنح حسن  2
 األیحم س.

 ، قم: امسا ل لان.اع  ا ّّایل طّ ا ، شرحااملخت ر(؛ 1391) ا حّم ر، فعحم ا تفتازاين. 3
 ، شان شهارم، تهران: آگاه رموسيقی شع(؛ 1363رضا ) م مّد، رفیعی کدکنی  4

 ، تهران: فردوس شهاردهم، شان نگاهی تازه به بدیع(؛ 1373رمیسا، سیروس )  5

  : املرکز ا ّ ايف ا عريب.األیدن –،  مان اع  األ  یطّ ا ، حتلق ااا ر اادشعری(؛ 2006) ياخلعا حمة، فتح. 6
 اد: دای ا شؤ ن ا ّ افل  ا عام .، بغحميفضر ااد ق اادشعرا(؛ 1886)،  احماجلاای يا ا ر . دا د 7
 )اجملمع   ا کام  (، ب  ت: دای مکتا  ایلاة. یوا ا(؛  ايب، معر ف )ا ّرصايف. 9
 ، به اهتمام حسین مکّی، شان هفتم، تهران: سپهر تهران دیوان(؛ 1373یزدی ) فرّخی  3

 ، دمشق: دای ا فکر.ل اع  ا ّّایطّ ا ، موسقیراادشعراادعريب(؛ 1221) ي   . ا عاکعب،  لسی10
 ، دمشق: دای ا فکر.معرنق رخ ریصااحلرو اادعربق اوا(؛ 2000.  ااس، حسر )11
 . طاع  اخلامس ، ب  ت: دای ا ّ اف، ا ف اادشعر(؛ 1871.  ااس، احسان )12
 نعیس: مطاعن   ،  نیاعن  األطّ ا ، ي قیر اادتو قی ااإلشیرجاتااإلیقی ا يباادت یراجاوافعی ااد تربی ايف(؛ 2001).  الحم، حامت 13

 .ا تفس  ا فّن 
ا  نناةرة: ا شننرک  ا عربلنن   ، احماحملسننر فننراق ا  حطنناينحت لننق ، ِتییر اادیییوايف(؛ 1887)، ابعایسننر يبننر  ّمننان ا یب نن ي  نن. 12

 عز ع.ا تّ   نشر   
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  17-1(، صص 6، )پیاپی 2 ال شهارم، رمارۀ، سفنون ادبی )دانشگاه اصفهان( مجلّه، «کارانی

 

 

 

 

 

 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا



 35/بررسی تطبیقی موسیقی رعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی 
 

ا
ا
ا

 1يی  ااوفر خيادر صريفمعرو ااملوسقی اشعرامیرجن َاا جاس َا

نجعلي  ا2  ر ِا
 ي، ا رانغ  ا عربل   آداهبا، جامع  ایکلم ا ساز ای ا  ّ   قسمأفتاذ مسا حم يف

ا3جا ق ام  ين
 ن، ا رانطهراعایزمی اخلداهبا، جامع  غ  ا عربل   آا  ّ   فر کتعیاه يفحمّ ا طا ا  مرح   

ا4نع ر اأنق
  رانا ي،آداهبا، جامع  ایکلم ا ساز ای غ  ا عربل    ا  ّ   فر کتعیاه يفحمّ ا  طا ب مرح  ا

اصامللخ ا
.   عصعل إ ی ةذا اهلنحمف قّسنمنا ا ّرصايفمعر ف    ي زد يفّرخد عان  دیاف  م ایی  ب  معفل ی ا شعر يفامل ال إ ی  اهحمف ةذ 
جلنن   طرقننننا إ ننی ا احنننعی ا شننعر    ا  افلننن  قسننم املعفنننل ی اخلای  اخ لننن . يففننل ی قننعرلا إ نننی املعفننل ی اخلایجلننن   املعفننل ی ا حمّ مع 
ای ا  فنن،(،   کنر  کننرای اینر ف   فر  هنا منر )ا حماخ لّنن  دیفننا رناةرة ا تکننرای    سنم املعفنل ی ب لمنا  تع ّننق؛  فأقنعایلا د نح يفا رّ   

. ي  نّع ننا   نزد يفّرخننأکّننر منر  ا ّرصنايفد ننعان  ا احننعی ا شنعر   يف  انّ  أنّ یتننائه ةنذه ا حمیافنن   .أ ضنا   جعا ّسنندیفنننا اجلنناس    کمنا
عر  عنحّم منر خ نائل ا ّشن يذافنتدحما  ا رد نح ا ّن زد   ی ذ ک .ا ّرصايفسا   شعر  لعی  با نّ فّرخی أکّر طعال    قعر    کر قعايف
  يف د ننعان ةنذ ر ا شننا ر ر املعننی يففنن،   رة ا تکننرای یشناةحم ائنتالف ا  ّ فننی رناة؛   ي نزد يفّرخنای فننع معفنل ی قننعر قنحم ا فایفنی 

  « ش» صننام  « ي»م ننّعت  ا ّرصننايفقنعر   يف«  »  « ش» صننام  « آ» م ننّعت يفّرخننقنعر  يفةنذا ا  سننم قنناةحمیا أن 
حما  اجلنناس افنتد ؛  يف  نی یأ  ا ن ناد  املعنع ذه ایر ف مر ا عجه  املعفل ل    خ ائل ة بّ ن  ما ،األ  ی ر ا امل يف لّ تحی« س»
ا    نی ا تّن االقت اق  قاه االقنت اق    ائحماجلناس مر ا زّ  أیعا افتدحمما  حلث، أ ضا   ا ر رب  ا شّ   جعه ا ّتشابهجع یشاةحم ا سّ   

 .د ا  نهما ا سعاء يف

ااخ ل .، املعفل ی اخلایجل ، املعفل ی ا حمّ را عريب  ا فایفي املعاصر  عر، ا شّ ي زد يفّرخ، ا ّرصايفمعر ف ا :دقلق ااد ل رتااد  ا
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