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 چکيده 
ي ارتباطی عناصر مادي و  هاي هر شاعري در سرودن، توجه وي به شبکه یکی از موفقیت 

دهد.  معنوي موجود در شعرش است که ساختار و نظام یک قالب شعري را تشکیل می 

  ي حاکم مایه ها، انتخاب وزن مناسب با عنایت به درون ي چینش آن ارتباط واژگانی و شیوه 

سازد. این مقاله به میزان هماهنگی  بر آن، انواع موسیقی در شعر و نظایر آن این شبکه را می 

هاي یغماي جندقی، شاعر قرن سیزدهم  ها و مرثیه کاررفته در نوحه مایه و بحرهاي به درون 

شاعري است که بخشی از دیوانش به نوحه اختصاص  هجري، پرداخته است. وي نخستین 

در این نوع شعري، بین وزن و محتوا ارتباطی تنگاتنگی برقرارکرده و در    یافته است. یغما 

.  1مواضع تردید از سه امکان موسیقایی براي تناسب و هماهنگی سود جسته که عبارتند از:  

خوانی با استفاده از اوزان  . به شورآوردن مجلس نوحه 2باالبردن بسامد هجاي کشیده و بلند؛  

خوان و همراهی آالت موسیقی عزاداري با اشعار خود.  لحن نوحه . توجه به  3تند و ضربی؛  

بر روي هفتادوشش مرثیه و  تحلیل محتواي کیفی از نوع مضمونی  این پژوهش با روش  

همچنین براي بسامد اوزان عروضی از تحلیل محتواي کّمی    . انجام شده است ي شاعر  نوحه 
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برده  بهره  می نیز  نشان  پژوهش حاضر  که  ایم.  وزن دهد  و  انواع  جمله وزن خیزابی  از  ها 

شده همخوانی دارد. همچنین اشعار به ترتیب  کارگرفته، با مضمون ارائه جویباري که شاعر به 

اند؛ شایان توجه  ارب و سریع سروده شده بسامد در بحرهاي رمل، هزج، رجز، مضارع، متق 

شوند و براي بیان اندوه  ترین اوزان محسوب می است که که بحرهاي هزج و رمل که سنگین 

 و متأثرکردن مخاطب مناسب هستند، باالترین بسامد را دارند.  

 سرایی، وزن، یغماي جندقی. سرایی، مضمون، نوحه: مرثیههای کليدیواژه

 

 مقدمه   .1

: 1363رامپوري،الدین)غیاث.کردن به آواز استي »نوح« بیان مصیبت و گریه نوحه از ریشه

آید که این واژه به همین معنی از روزگاران دور  هاي دهخدا برمی( از شاهد مثال 926

 رفته، از فردوسی گرفته تا ناصرخسرو و نظامی تاکنون: کارمیبه

 گهههري در او اثهههر کهههردآن نوحهههه

 

 

 

 نیهههز بهههه نوحهههه دیهههده تهههر کهههرداو 

 (20164:  1373،ا)دهخد               

شناسان بوده  عنوان ژانري ادبی، کمتر مورد توجه نوع سرایی« به ولی اصطالح »نوحه 

به مرثیه است که در مجالس  از شعر  شود. صورت جمعی اجرا میاست. »نوحه نوعی 

خواند و دیگران همراه با وزن اشعار،  میزنی است و مدّاح نوحه  خوانی همراه با سینهنوحه

 ( 453:  1376«)محدثی،.زنندسینه می

سرا از نگاه خاص خود به ها غالباً برشی از حوادث کربال است. نوحهمحتواي نوحه 

امامي حضرتپردازد؛ مثالً، نوحهسرایی میمرثیه با حضرت عباس)ع(، وداع    حسین)ع( 

طریق زبان حال. شعرهایی که براي نوحه سروده ه)س( و بیان مصائب امامان)ع( ب زینب

هاي شعر سنتی فارسی است و با ضرباهنگ  شده، از حیث وزن و قافیه آزادتر از قالب

شود  ها در آن رعایت نمیبر آن، تساوي مصراع زنی متناسب و هماهنگ است. عالوهسینه

 ( 287 :1376)میرصادقی،.و از این نظر شباهتی به شعر آزاد نیمایی دارد

ریشه  از  لغت  در  و  مرثیه  مرگ  از  پس  کسی  مدح  معنی  به  مرثیه«،  یرثیه،  »رثا،  ي 

وي)ابن گریه براي  و شعر سرودن  متوفی  محاسن  برشمردن  همچنین  اوست؛  بر   کردن 
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سرایی  مرثیه( در کتاب  76:  1363)بیهقی،.کردنستودن و رحمت(؛ مرده307:  1363  منظور،
شده است: درباري؛ شخصی؛ مذهبی؛ فلسفی؛    مرثیه به این انواع تقسیمدر ادبیات فارسی،  

تنها    یغماي جندقی از انواع مرثیه،  دیوان( در  35:  1369)رک.امامی،.اجتماعی و داستانی

می دیده  آن  مذهبی  موضوعنوع  شاعر  این  ظاهراً  شخصیتشود؛  و  دیگر  هاي  هاي 

 را شایسته ورود به این نوع ادبی ندانسته است. ي زندگی خود درگذشته

بار یغماي جندقی بود اند؛ ولی نخستینشاعران ایران اغلب اشعاري در مرثیه سروده

ي او شروع  که با ابداع شیوه و طرحی نو، مرثیه را در قالب مستزاد ریخت و بعدتر شیوه

یافت؛  توانا در یغما میي متضاد ردرآمدي بر سرودن شعر نیمایی شد. دو روحیهو پیش

در هزل  نوحهاز طرفی  در  دیگر،  از طرفی  و  و هجویات سرآمد است  به  گویی  سرایی 

ي نو، شهیر و مقتداي فرزندان خود و شاعران دیگر گردیده است. در میان شاعران شیوه

 ( 23: 1384جندقی،)رک.یغماي . ي بازگشت، یغماي جندقی موقعیتی ممتاز دارددوره

قالب قالبیغماي جندقی،  و  مستزاد  و  و قصیده  و  هاي غزل  مستزاد  به  هایی شبیه 

تلفیقی مستزاد و ترجیعهاي خاصی از ترکیبشکل بند را در سرودن  بند و گاه اشکال 

ي شجاعت، هّمت، دالوري و انتقام است  هاي او برانگیزاننده کارگرفته است. نوحه اشعارش به 

دمد. اگرچه یغما به سرودن هزلیات نیز شهرت دارد،  در اجتماع می   که روح مقاومت و ایثار را 

هایش کارکردي اجتماعی و سیاسی داشته و فریادي علیه ستمگران عصر خود محسوب  نوحه 

شده است. وي تنها شاعر روزگار خود است که مدیحه در دیوانش جایی ندارد. خوِد او  می 

 سی را در اشعارم یافتید.  گوید که کافرم اگر یک حرف از مدح ک نیز می 

ها و مراثی یغمایی جندقی  کاررفته در نوحهها و بحرهاي بهي حاضر وزنموضوع مقاله

کردن به کمک عوامل درونی و بیرونی و میزان همخوانی آن با محتوا و چگونگی همخوان

زنی و سرایی اوزان شعري، آهنگین است. با هر ضرباهنگ شعرها، سینهاست. در نوحه

شوند. اگر نوحه و مرثیه آهنگین نباشد، منجربه شور و  کوبی، همراه مینجیرزنی و طبلز

اي مرده است. وزن و احساس، جامعهي بیشود و یک جامعهاحساس در اجتماع نمی

مردم می در  و شور  و شیفتگی  و حرکت  تحول  باعث  در  آهنگ،  نوحه  و  مرثیه  گردد. 
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قرارمیحیطه غنایی  شعر  می گیرد؛  ي  گفته  شعري  »به  غنایی،  بیان  شعر  براي  که  شود 

ها و هرچه روح آدمی را متأثر  ها و نامرادياحساسات انسانی از عشق و دوستی و رنج

 ( 83:1385« )رزمجو، .کند پرداخته آید

 

 . موسيقی بيرونی شعر 2

کند. »شعر  موسیقی بیرونی شعر همان وزن شعر است که علم عروض آن را بررسی می 

کند  هاي معینی را که از ترکیب حرکت و سکون پدید آمده، در خود گردآوري میآهنگ

  « )الهامی، .شودها وزن پدیدار میبخشد، از تکرار این آهنگها میو شکل خاصی به آن

شود. هر مصراع متشکل از  ( وزن در هر شعر فارسی براساس مصراع تعیین می56:  1378

ها در قرن سوم و چهارم براساس  است. عروض فارسی را ایرانیها  ها، هجاها و واجکلمه

( در تعیین  107:  1346کوب،)زرین.  اندها ساخته ها و افزودنعروض عربی با برخی کاستی

وزن شعر و تقطیع هجایی، شکل مکتوب کلمه مد نظر نیست؛ بلکه در عروض، شکل  

وز شعر،  تقطیع  از  بعد  است.  نظر  مد  کلمه  تلفظ  و  مشخص شنیداري  آن  عروضی  ن 

شود. عروض فعولی است به معنی مفعول. »آن را از بهر آن عروض خوانند که معروضٌ  می

تا موزون آن از ناموزون پدید آید و   بر آن عرضه کنند  علیه شعر است؛ یعنی شعر را 

گردد ممتاز  نامستقیم  از  و  27:  1360رازي،قیس«)شمس.مستقیم  میزان  موزونی  هر   )

 نجش نیاز دارد و میزان سنجش شعر، عروض نام دارد. ترازویی براي س

 

 . روش پژوهش 3

تحلیل محتواي کیفی از نوع مضمونی و در بسامدگیري اوزان  روش  روش این پژوهش،  

ها میزان هماهنگی  که پس از تعیین وزن و بحر آنعروضی، تحلیل محتواي کمّی است  

  دیوان ها و مراثی براساس  نوحه  وزن و محتوا در اشعار بررسی شده است. گفتنی است که

شش نوحه و  داوود، صورت گرفته است. هفتادویغماي جندقی، به تصحیح سیدعلی آل 
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هاي گوناگون شعري و در بحور عروضی رمل، هزج، رجز، مرثیه بررسی شده که در قالب

 اند. مضارع، سریع و متقارب سروده شده

 

 ی پژوهش . پيشينه4

توان به  ي عروض و وزن شعر صورت گرفته، می گذشته در حوزههایی که در  در پژوهش

عنصرالمعالی)نامه قابوسکتاب   طوسی)   معیاراالشعار (،  475ي  نصیر  و  672خواجه   )

 ( اشاره کرد. 620رازي)قیساز شمس المعجم فی معاییر اشعار العجم 

است:  در عصر حاضر پژوهش  به شرح زیر صورت گرفته  زمینه،  این  عاس،  هایی در 

را در سال   با وزن شعر فارسی«  بررسی وزن شعر  کامیار  نوشت؛ وحیدیان   1353»آشنایی 

فارسی عامیانه  سال    ي  در  سال    1357را  در  او  همچنین  است؛  داده  طور    1362انجام  به 

سرایی در ایران تا پایان قرن  مرثیه   1369ها« پرداخت؛ امامی در سال  اختصاصی به »وزن نوحه 

ي بازار کرد؛ محمد فشارکی، »سیر قواعد اوزان عروضی از خلیل تا سیمین« را  را روانه   هشتم 

  موسیقی شعر کدکنی نیز با عنوان  منتشر کرد؛ پژوهش تحلیلی و تکوینی شفیعی   1370در سال  

در سال    1373در سال   از    فرهنگ عروضی ،  1394به چاپ رسید؛ شمیسا  کرد؛  تنظیم  را 

ي لیلی ضیا  را نوشت که با ترجمه   رسی وزن شعر ایرانی بر محققان خارجی نیز ژیلبر الزار،  

هاي پژوهشی،  عبدالخالق پرهیزي،  ي مقاله روانه بازار شد؛ اما در حوزه   1395مجیدي در سال  

نوشت؛    1377فهرست بسامدي اوزان عروضی در اشعار پنجاه و هشت شاعر را در سال  

انی و تعیین بحور آن و همخوانی  منش »تحلیل اوزان عروضی دیوان منوچهري دامغ عباس کی 

(، »هماهنگی  1387چاپ کرد. مقدس و نصراللهی )   1379اوزان با موضوعات« را در سال  

آبادي »موسیقی بیرونی و پیوند آن با  وزن و محتوا در اشعار ناصرخسرو«، امیرمشهدي و عین 

تأثیر  ، کرمی و مرادي »بررسی میز 1394هاي حسین منزوي« را در سال  محتوا در غزل  ان 

و دري و    1395محتواي اشعار بر انتخاب وزن در قصاید فارسی پیش از مغول« را در اواخر  

به    1397ي »میزان هماهنگی وزن و محتوا در اشعار حکیم سنایی« را در بهار  رضایی مقاله 
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و دیگر شاعران    دیوان یغماي جندقی ي اوزان نوحه و مرثیه در  چاپ رساندند. تاکنون درباره 

 وبیابانک، پژوهشی صورت نگرفته است. خور 

شود تا بحث تنها بر گرد این محورها بچرخد  هایی طرح میدر این پژوهش، پرسش

هاي شعري  ها و مراثی یغماي جندقی کدام بحور عروضی و قالبکه در نوحهو آن این

چقدر  مایه در شعر یغما  که میزان هماهنگی وزن و درونبسامد بیشتري دارد؟ دیگر این 

گیرد؟ در بحث اصلی این نوشته  است؟ و در ناهماهنگی، یغما از چه راهکارهایی بهره می

 پردازیم.ها می به صورت بررسی و پاسخ بدین پرسش

 

 . بحث 5

اند. وزن از امور  از عهد رودکی تا روزگار ما، همه شعر را کالم موزون و مخیّل دانسته

شود و این شدت تأثیر  ذات آدمی مضاعف میالینفک شعر است. تأثیر سخن آهنگین، بر  

هاي تأثیرگذاري شعرِ بوي جوي مولیان رودکی  وزن، در افراد متفاوت است. یکی از جنبه

به همین ویژگی است؛ چنانکه صاحب   مربوط  نیز  احمدسامانی    چهار مقاله بر نصربن 

که به نثر با او   گوید: »رودکی که نبض امیر بگرفته بود و مزاج او بشناخته بود، دانستمی

( دلیل صدق بر این مدعا، یعنی 133:  1388عروضی،« )نظامی.در نگیرد، روي به نظم آورد

آمده و اغلب کوتاه،    قرآني  تأثیر کالم آهنگین، سخن خداوند است که در آیات کریمه 

 هاست. ي قلبآهنگین و برانگیزاننده

این    فرزندش  به  رسم شاعري  و  آئین  در  نیز،  میعنصرالمعالی  کند:  گونه سفارش 

میان   اگر  تا  بیاموز  نقد شعر  و  القاب  و  و علم شاعري  بدان  نیک  »ولکن علم عروض 

شاعران مناظره افتد یا با تو کسی مکاشفتی کند یا امتحانی کند، عاجز نباشی و این هفده  

ها و نام این هفده بحر چون هزج و  یان خیزد، نام دایرههاي عروض پارسبحر که از دایره

رجز و رمل و هزج مکفوف و هزج اخرب و رجز مطوي و رمل مخبون و منسرح و  

خفیف و مضارع و مضارع اخرب و مقتضب و مجتث و متقارب و سریع و قریب و  

پنجاه آن  بیاید،  قریب اخرب و  بحر  این هفده  در  وسه عروض و هشتادودو ضرب که 
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  ي ه( این مطلب عنصرالمعالی، دربار189: 1352« )عنصرالمعالی،.مله معلوم خویش کنج

به ویژگی  هاي فنی شعر دارد، بهشعر و ذکر نام بحور عروضی نشان از اهمیت توجه 

ادبطوري و  پادشاه  میکه  سفارش  خود  فرزند  به  را  آن  فراگیري  او،  چون  کند. دانی 

اند  که گروهی تعداد آن را نوزده دانستهداند؛ درحالی میعنصرالمعالی، شمار بحور را هفده  

و اوزان دیگر از فرعیات همین نوزده بحر است. وي بعضی از بحور از قبیل بحر وافر=  

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن و بحر کامل= متفاعلن متفاعلن متفاعلن و بحر بسیط= مستفعلن  

فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن و بحر طویل = فعولن  فاعلن مستفعلن فاعلن و بحر مدید=  

 مفاعیلن فعولن مفاعیلن را ذکر نکرده است.

گردد که آیا انتخاب وزن براي هر شعر از پیش  ها مطرح میعموماً این پرسش در ذهن

رو  هاي مرتبط با این حوزه، با دو نگاه روبهشود یا خیر؟ با مرور نظرها و نظریهتعیین می

؛ یکی اذعان به وجود رابطه میان وزن و محتواست که از ارسطو تا فرمالیسم و  شویممی

شود و دیگرپژوهشگرانی که  با تأثیرپذیري از سنت یونانی عروضیان ایرانی را شامل می 

بیانی می از وسایل محدود  ي تصرف شاعر در آن محدود دانند که شیوه »وزن را یکی 

هاي ادبی،  هاي متعدد، بیش از محتوا از سنتاب وزناست. به نظر ایشان، شاعران در انتخ 

تأثیر می بیرونی  از کرمی و  1345خانلري « )ناتل.پذیرنددیگر شاعران و محیط  نقل  به   ،

و    عتیطبي نخست، ارسطو معتقد است،  رو است که از دسته ( ازاین18:  1395مرادي،  

و محتواي    (29:  1337سطو،دارد)رک.اریسرشت اثر، وزن مناسب با آن را به شاعر القا م 

کند. همچنین  ها در ظرف موسیقی بیرونی هدایت می شعر، ذوق شاعر را براي ریختن واژه

پیکره همچون  را  اثري  بخواهیم  که  اندامآنجا  و اي  تناسب  مفهوم  کنیم،  بررسی  وار 

بودند  تري دارد. از منظر رویکردهاي ادبی، این صورتگرایان روس  هماهنگی نقش پررنگ

مند را به این مقوله داشتند و یافتن ارتباط وزن و محتوا یکی از  که نخستین توجه نظام

شود. حال ما در نظر داریم نظر اولی را اساس قرار  محورهاي تحلیل فرمی محسوب می

ي موردي، یغما با چه شیوه و ابزاري  دهیم و موارد نقض را بررسی کنیم که در این مطالعه

 پردازد. ین ارتباط میبه برقراري ا
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سرایی، با ظهور یغماي جندقی شاعر قرن سیزدهم به شعر مذهبی در نوع ادبی نوحه 

شیوه ابداع  و  ابتکار  با  او  زیرا  رسید؛  نوحهاوج خود  در  تغییر  به  منجر  هاي  ي جدید، 

اش مردم بودند، به زبانی ساده ولی پرشور سروده  عاشورایی شد و نوحه که مخاطب اصلی 

یافت. »در نوحهشد و   آن عموم مردم هستند،  مقبولیت عام  هاي عزاداري که مخاطب 

شود و کوشش شاعر و ذاکر بر آن است که  طور غالب از زبانی ساده و گویا استفاده می به

تا در سریع بپرهیزد  ترکیبات دشوار  لغات و  با حداقل گنجینهاز  و  لغات  ترین زمان  ي 

منتقل کند و موجب تأثیرگذاري بر احساسات وي  مخاطب، پیام خویش را به ذهن او  

ها حاکم است، در ادامه  هاي یغما نیز این خصوصیت( در نوحه31:  1382« )صلواتی، .شود

 شود:  هاي یغما جندقی پرداخته میکاررفته در مراثی و نوحهها و بحرهاي بهبه وزن

 

 بندی اوزان. تقسيم 6

چهار  شفیعی به  را  وزن شعر  کدر  4. شفاف؛  3. جویباري؛  2.خیزابی؛  1دسته:  کدکنی   .

 تقسیم کرده است. 

 

 . اوزان خيزابی 1.6

هاي تند و متحرکی هستند که اغلب، نظام ایقاعی افاعیل عروضی در  اوزان خیزابی، »وزن

اي است که در مقاطع خاصی، نوعی نیاز به تکرار را در ذهن شنونده ایجاد  ها به گونهآن

به  می درست  خیزابکند؛  فاصله مانند  یک  در  که  دریایی  حتی  هاي  و  معین  زمانی  ي 

آنفاصله تکرارشدن  انتظار  گوش،  و  چشم  معین،  مکانی  میي  احساس  را  « .کندها 

ها و مراثی این گونه اوزان خیزابی  ( یغماي جندقی در نوحه393:  1385  کدکنی،)شفیعی

 کاربرده است:  را به

 گههردون نوجههوانی را بستی بههه خههون اي پیههر کمر 

 

 بههه خههواري بههر زمههین افکنههدي آخههر آسههمانی را 

 ( 272:  1384)یغماي جندقی،                   
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 درین مههاتم خلیههل از دیههده خههون باریههد آذر هههم 

 

 داغ این ذبههیح ام،مسههلمان سههوخت کههافر هههم  به 

 ( 321)همان:                                          

هاي خیزابی است. مثمن سالم سروده شده و ازجمله وزناین شعرها در بحر هزج  

می خوانده  جمعی  صورت  به  مذهبی  مراسم  در  نوحه،  انتظارِ  ازآنجاکه  ویژگی  شود، 

هاي خیزابی هست، موجب یکدستی و حس همدلی بیشتري در بین  تکراري که در وزن

وندگان با شور  ي تکرار، شن شود و در لحظه کنند، می عزادارانی که با نوحه همراهی می

 گردند:  مضاعفی همنوا می

 سوي مدینه اي صهبا افتهد اگهر عبهور تهو 

 

 گفت بگو به فاطمه زینب ناصبور تو  

 ( 340)همان:                             

 

 . اوزان جویباری 2.6

ي زاللی و زیبایی  شود که با همهاوزانی است که از ترکیب نظام ایقاعی خاصی حاصل می 

شود و ساختار عروضی افاعیل  ها احساس نمیبودن، شوق تکرار در ساختمان آنمطبوعو  

به گونه آن  آناي است که رکننیز در  تکرار نمیهاي عروضی در   )رک.  .گرددها عیناً 

( شفیعی، وزن »فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن« را جزو اوزان  395: 1385کدکنی،شفیعی

جویباري آورده و به دلیل آمدن فاعالتن در رکن اول شعر، این وزن را در  غیرتکراري و 

که در اصل، رکن اول مصراع نیز همان  ردیف اوزان جویباري جا داده است؛ درصورتی 

فعالتن بوده که شاعر با اختیارات شاعري فعالتن را به فاعالتن تبدیل کرده است. ولی  

اي فاعالتن در اختیارات شاعري فعالتن  توان به جعکس آن صحیح نیست؛ یعنی نمی

 آمد.ها تکراري به حساب میصورت بیشتر رکن آورد؛ دراین

شود. اساسًا ازآنجاکه  وفور یافت می یغماي جندقی، به   دیوان گونه اوزان جویباري، در  این 

هاي یغما خوش نشسته است: »رمل  رمل بحر موافقی براي بیان غم و اندوه است، در نوحه 

زدگان دلسوخته را  هاي مصیبت تواند ترنم حال متین و خوش دارد و می آرام و درعین آهنگی  

 ي ذیل در همین بحر است: ( نوحه 80:  1369« )امامی، . به نیکویی منعکس کند 
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 ي شهر الم است رهههرب و غهسلخ ماه ط

 

 ت ماتم خورشید کواکب حشم است ههنوب

 ( 287: 1384)یغماي جندقی،             

کارگرفته شده؛ فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن که جویباري است، در شعر زیر بهوزن  

هاي  ولی ازآنجاکه قالب آن مسمّط تضمینی است، نبود حس تکرار در وزن، با تضمین

 شود:معهود ذهن مخاطبان جبران می 

 برود وانه و عاقل  هههش دل دیهه در رکاب  رود  هها دل بهههه آن که با موکب او قافله

 وز جمالش غم جان خارج و داخل برود 

 

 ش سیر ببینم مگر از دل برود«هه»گفتم 

 ( 298)همان:                              

هاي تاراج جندقی، داماد یغماي جندقی، که به تقلید از یغما سروده نیز که  در نوحه

 وزن جویباري آمده است: 

 طههوطی بههزم عههزا بههاز بههه گفتههار شههده

 

 جاي شهدوشهکرش زههر بهه منقهار شهده  

 (490:  1389داوود،)آل                    

 ور اسههت دهههر پرخاشههگر و بدگهروکینههه

 

 جههههان هبهههها خههههون هههههدر اسههههت 

 (475)همان:                               

ها و  گر اندوه و شادمانی اي است براي بیان رقت و حکایتازآنجاکه »بحر رمل زمینه

ترجمان دل پیران و جوانان است و شاعران و مردم اندلس از آن بیش از دیگر بحرها  

ها و مراثی یغما اوزان خیزابی از نوع بحر  در نوحه(، 13: 1369اند« )طوسی، استفاده کرده

 ها وجود دارد: رمل زیاد است و تکرار افاعیل در آن

 کنم این لحظه شما راخود می   فارغ از بیعت  رحمت همه اصحاب صفا را شاه دین گفت به

 ا رسم شکستن نبود عهد وفا را«هه ش مهه »پی  دا را ههم خههههمه گفتند که دست از تو نداری 

 ( 354:  1384)یغماي جندقی،                  

پنجاه    شعر بر وزن فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن و در بحر رمل مثمن مخبون است.

شده و شاعر از آن براي توصیف حاالت    یغما در بحر رمل سرودهها و مراثی  درصد نوحه

 غم و اندوه استفاده کرده است.
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 . اوزان شفاف 3.6

بار  ها را چندین کنیم ولی بعضی وزن برخورد، ادراک می ها را در همان نخستین بسیاري از وزن 

روشن شود. اوزانی را  ها بر ما  دقت بخوانیم یا گوش دهیم تا تناسب نظام ایقاعی آن باید به 

(. اگر دقت  396:  1385کدکنی، خوانیم)رک.شفیعی شوند، اوزان شفاف می که زود ادراک می 

ي دل نشیند«  توان به مصراع مشهور »غمت در نهانخانه هاي بارز وزن شفاف می شود از نمونه 

وایی  که آهنگین است و بالفاصله وزن فعولن فعولن فعولن فعولن یا نوایی نوایی نوایی ن 

 کنیم: می   ها و مراثی یغما، با اوزان شفاف بسیار برخورد شود.در میان نوحه احساس و آشکار می 

 گاه ز غش به سر نگون گه ز عطش به لب نگین  ناوک کینه در کمان لشکر فتنه در کمین

 ( 337:  1384)یغماي جندقی، 

 آید.میشماروزن شعر مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن است و جزو اوزان شفاف به
 

 . اوزان کدر4.6

:  1385کدکنی،)رک.شفیعی. براي ادراک بعضی از اوزان نیاز به دقت و تأمل بیشتر است

هایی که فرزندانش  هاي یغما، اوزان کدر کمتر وجود دارد، ولی در نوحه( در نوحه397

 شود؛ مانند شعر هنر جندقی:گونه موارد یافت میاند، اینسروده

 تهههل اسهههب قتههههب شهکامش ي آفاق جهان باش  پردهاي ظلمت شب  

 ( 248: 1366)هنرجندقی،  

موسیقی  یابیم که وزنش مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن است که در  با کمی تأمل درمی

 جزو اوزان کدر آمده است. شعر

اگر در وزنی، تعداد هجاهاي کوتاه و بلند یکسان باشد، براي تشخیص شاد و سنگین  

کامیار معتقد است:  باید به ترتیب توالی هجاها و عامل نظم در هجاها توجه کرد. وحیدیان

دو هجاي کوتاه میان  (  -UU  -. مفتعلن)1ها هستند، شادند:  »هجاهایی که داراي این نظم

  . مفاعلن 3( دو هجاي کوتاه بعد از دو هجاي بلند؛  UU  --. مستفعل)2دو هجاي بلند؛  

(-U-U  هجاها )(. زمانی که  66:  1394کامیار،متناوب و ابتدا هجاي کوتاه)رک.وحیدیان
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بار یا پند و اندرز در شعرش بگنجاند، کمتر به  هاي جدي یا غمشاعر بخواهد موضوع

می اوزان  این  هماهنگیسراغ  این  تمام  براي  تقریباً  که  اینجاست  نکته  اما  و رود.  ها 

گفتهتناسب وجودهاي  نیز  نقضی  مثال  نمونه  شده،  حکیمانه دارد؛  اشعار  آن  ي  ي 

هاي  ناصرخسرو، سنایی، کسایی، انوري و دیگر شاعران است که در عمل، این تناسب

 اي ویرانگر سروده است:  اند. وقار شیرازي در ذکر مصائب زلزله نظري را رعایت نکرده

 دل درهم و خاطر به غم و سینه به تاب است      

 

 استاست و جهانی به عذابخروششهري به    

 ( 100: 1348)وقار شیرازي،                         

که با توجه به وزن عروضی تند آن، از ناهماهنگی عمیق وزن و محتوا حکایت دارد.  

هاي ارجمند در این وزن ریخته مایهواال و درونهاي  در اشعار ناصرخسرو نیز مضمون

سنگینی خاص خود را دارد، تناسبی استوار میان وزن و محتوا برقرار  شده، اگرچه تا حدي  

سنگین، بس سست   بحر  و  متناسب مضمون  اشعار  کنار  در  اشعار  این  نگشته؛ چنانکه 

«  .عنوان وزنی پرکاربرد، قالبی گشته است براي انتقال مفاهیم مدنظر شاعرنماید، اما بهمی

ي شاعر در  ( مسئله اینجاست که عموماً شمّ شاعرانه8:  1387نصراللهی، مقدس و    )رک.

آید و از امکانات جانبی زبان به نفع افزودن بار تناسب مدد  این موارد به کمک وي می

گیرد. چنانکه در همان شعر وقار، وي چهار بار به فواصل تقریباً معیّن هجاي بلند )ا(  می

 رمستقیم به خواننده القا کند:  کاربرده تا عظمت مصیبت را غیبه

 ي اجل قائد شاه کربالگشت طالیه  ماه مدینه از حرم کرد چو راه کربال

 ( 271: 1384)یغماي جندقی،

این نوحه از یغما بر وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن و در بحر رجز مثمن مطوي  

ین نیست ولی حال تند و ضربی دارد. وزن آن سنگمخبون است و وزنی کدر و درعین

صدایی موسیقایی، در بار در این بیت تکرار شده که افزون بر هممصوّت بلند )ا( هفت

این ضمن  است.  موضوع  جاللت  و  فخامت  حس  القاي  می خدمت  قابلیت  که  تواند 

کردن فضاي نوحه و حتی نوعی  شدن حال عزاداران حسینی و حماسیشورگرفتن و گرم 

 حس سماع را در شعر ایجاد کند.
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این نوحه که بر وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن = مستفعل مستفعل مستفعل فع لن  

 است و در بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف:

 (275کامشب شب قتل است)همان: آشوب به هم بر زده ذرات جهان را

 و

 (357)همان:ي اکبر فتادنخل برازنده نههي زین بر زمیخانهنهههتا ز چم

نیز بر وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن و در بحر سریع مسدس مطوي مکشوف است.  این شعر  

کند: »اما هجاهاي  کامیار هجاهاي دیگري که داراي حس سنگینی هستند، معرفی می وحیدیان 

( دو هجاي بلند بعد از دو هجاي کوتاه؛  UU--. فعالتن) 1با نظم زیر سنگین و ناشاد هستند:  

 ( 66:  1394  کامیار، « )وحیدیان . هجاهاي متناوب و ابتدا هجاي بلند (  -U-U. فاعالت) 2

 از تو فریاد فلک   سال و ماه و شب و روز از تو نیم شاد فلک 

 ( 317: 1384)یغما، 

 جگر زین مصیبت چه خورم گر نخورم خون در عزایت چه کنم گر نکنم خاک به سهههر   

 ( 303)همان:

UU --/  UU--/  UU--/ UU-  رمل مثمن مخبون محذوف بحر 

 کز صبح رستخیزش با خاکیان پیامی یهههه شامههبر آفتاب یثرب افکند سای  

 ( 342)همان: 

--U-/U--  /--U-/U--    مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن، بحر مضارع مثمن اخرب

 که وزن ناشاد و سنگین دارد. 

 غرقه به خون برادرم با لب خشک و چشم تر   آه که شد شکسته دل خسته جگر برادرم 

 ( 327)همان:

شعر بر وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن و در بحر رجز مثمن مطوي مخبون که  

 ي شعر است.مایهآلود دارد و در تناسب تام و تمام با درونوزن سنگین و غم

ها بیشتر باشد، وزن شادتر است. اگر گاهی یک  ها: هرچه طول مصراع طول مصراع

گوید: مفعول  کامیار میشود. وحیدیانآخر وزن کم شود، وزن سنگین و ناشاد میهجا از 
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فع) مفاعیلن  گونه  (---U-U-/UU/---/-مفاعلن  از  وزنی  که  است،  رباعی  وزن  هاي 

 وجودخوش و نرم است. حال اگر از آخر این وزن یک هجا حذف کنیم، وزنی سنگین به

؛ ولی اگر از آخر آن دو هجاي بلند  (--U-U-/UU/---آید: مفعول مفاعلن مفاعیلن) می

 )رک.  .(--U-U-/UU/--شود: مفعول مفاعلن فعولن)حذف کنیم، وزن تند و ضربی می

 ( 68:  1394کامیار،وحیدیان

 ن چون گریمهي هفتاد و دو ت بر کشته  م هههزون گریه از هفت سپهر اگر چه اف

 سال اگر خون گریمزار هههاد هههههفت  یک چشم سزاي لعل بی آب تو نیست 

 ( 352:  1384)یغماي جندقی، 

شعر در قالب رباعی و بر وزن مفعول مفاعلن مفاعیلن فع و در بحر هزج مثمن اخرب  

 مقبوض ابتر سروده شده که وزن خوش و نرم است. 

ها و مراثی یغما،  هایش را در رباعی نیز نواخته است. در نوحه جندقی نواي نوحه یغماي       

رباعی وجود دارد. این اشعار، بر وزن مفعول مفاعلن مفاعیل فعل و مفعول مفاعیل  هشت  

بینیم. بسامد اوزان متنوع بدون  مفاعیلن فع آمده است. این شیوه را در اشعار یغما کمتر می 

 زنی به شکل رباعی است. هاي سینه ها و مراثی سه تاست که نوحه تکرار در نوحه 

 و ههم ت ههه از غهپوشد نه همین کعبه سی و ههههدم ت وش از ههتا ماریه شد حریرپ

 و ههم ت ههد در ماتهه زا کشیههل عهههبر نی رخ هههس چ هههه صباغ ازل طراز نه اطل

 ن ههرش زمیهه ر فهي زین فتاد باز عرشه  چو از گردش چرخ زینت عرش برین  

 عرش از در غم به فرش شد خاک نشین  از فرش غبار خاکیان خاست به عرش 

 زد هههها خون خیاز چشم ملک به چشم زد     هردون خیهههه گهههخیل بشر آه باز 

 ک سیل ز هامون خیزدههه ش به فلهههآت  ی هههر اینستهههدر ماتمت آه و اشک اگ

 ( 352)همان: 
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 . چند بحر مهم7

براي مرثیه  به اوزن نرم و سنگین که  کاررفته  سرایی و هجران و درد و حسرت و گله 

فعالتن فعالتن فعالتن فعلن: که با اختیارات شاعري و آوردن فاعالتن در رکن است.  

سنگین وزن  شعري، 72:  1394کامیار، )رک.وحیدیان.  شودمی  اول  اوزان  از  هریک   )

هایی  هایی است سبک و وزنگوید: »وزنسینا میموسیقی مخصوص به خود دارد. ابن

تر و آهنگ آن  اي سبک، هجاهاي آن کوتاههوزن  (32:  1966سینا،« )ابن.سنگین و موقر

تندتر است و وزن سنگین در آن بیشتر هجاها بلند و آهنگ نرم و سنگین است. »اوزان  

« .کاررفته استاي مانند مرثیه، هجران، درد و حسرت و گله بهنرم و سنگین در معانی

ستنی وجود دارد؛  اي ناگسبین وزن شعر و محتواي آن، رابطه  (72:  1394  کامیار،)وحیدیان

به این معنا که گروهی اوزان براي بیان شور و نشاط و عشق و گروهی دیگر تناسب بیشتر  

 با بیان اندوه و غم دارند. در این شعر:

 شیعیان ماتم کیست   افق از عکس شفق باز به خون شسته جبین 

محذوف.  وزن، »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است و بحر آن، رمل مثمن مخبون  

 ( 362:  1384یغما شانزده )یغماي جندقی،

اشعارش، در این وزن سنگین آمده است. برخی شاعران این   %22نوحه، یعنی حدود 

اند. البته ذکر  کارگرفته هاي ضربی و شاد را بهاند و براي مرثیه، وزننکته را رعایت نکرده

و الزاماً براي بیان حالتی این نکته ضروري است که هر بحر و وزن در شعر شاعران صرفاً  

تواند یک بحر هم براي شادي و هم براي غم و اندوه و کارنرفته است؛ بلکه میخاص به

کاررود. این جنبه به قابلیت  مصیبت، هم در وزن نرم و سنگین و هم در وزن تند و شاد، به

انۀ نظامی  گردد؛ چنانکه  در شعر عارفکارگیري درست وزن و محتوا مربوط میشاعر در به

ي آن متناسب نیست و این  با موضوع عرفانی و زهدانه  االسرارمخزنگنجوي وزن سریع  

سراست و براي موافقت با  تواند نشان از آن داشته باشد که اساساً نظامی عاشقانه خود می

ي خاقانی در  ذوق عصر خود اثري به زهد و عرفان اختصاص داده است. یا نظیر مرثیه

 در وزن »مفعول مفاعلن فعولن« سروده شده که وزنی است شاد:  رثاي امیري که
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 ان هوات جویمهه جههی و بهههجان  مهههات جویههان کجههي جاي قبله

 ( 207:  1380)خاقانی،

سراید،  که نشان از عمیقاً متأثرنبودن خاقانی دارد، اما آنجا که براي فرزندش مرثیه می 

 شود: چون سخنانش از دل سوخته برخاسته و فرمایشی نبوده، وزن شعر نرم و سنگین می

 ي صبحدم از نرگس تر بگشایید ژاله  صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید 

 ( 107)همان: 

فعالتن فعالتن فع لن است و شاعر از اختیارات شاعري استفاده کرده  وزن، فاعالتن  

و در رکن اول بیت به جاي فعالتن، فاعالتن آورده است. موسیقی کناري این قصیده نیز  

گفته به  توجه است؛  گرفتگی  ي شفیعیدرخور  ابیات،  پایان  در  بگشایید  »تکرار  کدکنی 

لحظه در فشار و اضطرابش قرار داده،    ي بسته در گلوي شاعر را که هرخاطر و عقده

«  .کندي بسته را طلب می دهد و از خواننده، گشایش این گره زندگی و این عقدهنشان می

این   (161:  1385  کدکنی،)شفیعی نیز وزن پرتحرک و مثال دیگر  ناصرخسرو  که حکیم 

حکمی  آور را در خدمت مضامین پندآموز و  ضربی و به قول نیما یوشیج، تند و رقص

سرانجامی، تنّبه و بیدارسازي،  هاي آن، بی چون شکوه از گردش گنبدي و مکر و فریب و وعده 

فروشان، ارزش حکمت و دانش درآورده؛  دادن به سرایی دیگر، مالمت و سرزنش دین توجه 

بار و نواي شاعري است دردمند و  آمیز و ماللت اما در بیشتر این شعرها، لحن شاعر، عتاب 

گر که از سرعت و تحرِک طبیعی وزن تا حدي کاسته و آن را در خور مضامین و  موعظه 

گونه است که ناصرخسرو  این   ( 12:  1387)رک.مقدس و نصراللهی، . جالب توجه ساخته است 

 سازي وزن و محتوا از عوامل کمکی دیگر استفاده کرده است.  نیز براي هماهنگ 

، از اختیار شاعري هجاي بلند  % 14ورد، یعنی حدود  ها و مراثی در ده م اما یغما در نوحه 

 رکن اول استفاده کرده و به جاي فعالتن، فاعالتن آورده است؛ چند نمونه از بحر رمل: 

 نوجوان اکبر من   لب از شط فرات اکبر من  کرسد خشمی

 ( 328:  1384)یغماي جندقی، 
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در رکن اول به جاي  ي یغما در بحر رمل مثمن مخبون محذوف سروده که این نوحه

ي فرزند بزرگ  تر کرده است. محتواي شعر دربارهفعالتن، فاعالتن آورده و وزن را سنگین

اکبر)ع( است. شاعر شهادت او را به گیتی و چرخ و ماه و علی حسین)ع(، حضرت امام

 کند:دهد و از فلک شکایت میخورشید نسبت می

ذوالجنا اي  پاک  جان  آن  نغز  جسم  آن  کجا   ح خود 

 جاي جُست از پشت زین بر روي خاک اي ذوالجنهاح 

 

 ( 291)همان:

 شعر بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن و در بحر رمل مثمن محذوف است.

 وي ز پرتاب دلت آهی و صد چرخ شرر  ر هههاي ز بی آب لبت چشمی و هفتاد شم

 ( 301)همان: 

 بحر رمل مثمن مخبون محذوف است. شعر بر وزن فاعالتن فعالتن فعالتن فَعِلُن و در 

 د هه اور نباشهیک نظر در نینوا کن گر ترا ب رزم شامی و حجازي کمتر از محشر نباشد 

 ( 295)همان:

 شعر بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن و در بحر رمل مثمن سالم است. 

تألیفی از الفاظ که در آن  خانلري رزانت و سبکی اوزان را چنین مطرح کرده است: »همیشه  

تري را القا  ي نسبی هجاهاي کوتاه یا شدید بیشتر باشد، حاالت عاطفی شدیدتر و مهیج شماره 

رود  کارمی هایی به تر که مستلزم تأنی و آرامش هستند، وزن عکس، براي حاالت مالیم کند و به می 

( در بیشتر اوزان و  250:  1347  خانلري، « )ناتل . ها بیشتر باشد که هجاهاي بلند یا ضعیف در آن 

کاررفته است. بسامد هجاهاي کوتاه در  بحور عروضی، هجاهاي بلند بیشتر از هجاهاي کوتاه به 

بحر وافر، تکرار وزن مفاعلتن و بحر کامل، تکرار وزن متفاعلن است که هجاهاي کوتاه در وزن  

اند. در  زن در اشعارشان استفاده کرده بیشتر از هجاهاي بلند است که کمتر شاعران از این دو و 

هاي یغما، بسامد این دو وزن صفر است. این شعر اوحدي  غزلیات حافظ و مراثی و نوحه 

 کند:  اي از تکرار هجاهاي کوتاه است که ضرباهنگ شعر را تند و سریع می نمونه 

 به نشاط باده چو صبحدم سوي بوستان گذري کنی 

 سیم خود خبري کنی به سر تو کین دل خسته را به ن 

 

 ( 394: 1362اي،مراغه)اوحدي



ـ ــــــــــ  دی نجفیمه/های یغمای جندقیها و مرثیه هماهنگی وزن و محتوا در نوحه   251    ــــــــ

 

شعر بر وزن »متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن«، بحر کامل است و هجاهاي کوتاه  

ایجاد   و خواننده  در شنونده  بیشتري  هیجان  درنتیجه  است؛  بلند  از هجاهاي  بیشتر  آن 

 احساس است.کند. عاطفه و هیجان در شعر قابل می

 ر او هز بههرد بجهههنپمسخّر او که میتن و دل ما 

 دهدم دم و غم او کر و فر اوعجب خبري که می

  

 ( 95: 1363)موالنا،

این شعر مولوي نیز بر وزن »مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن« و در بحر وافر است  

ي  که هجاهاي بلند آن کمتر از هجاهاي کوتاه است و ضربی و تند و شورافکن به شیوه 

 ي اوست.هاي شمسانهبرخی غزل 

 آزرمی از روز جزا خنجر مکش خنجر مکش   اي شمر شرمی از خدا خنجر مکش خنجر مکش 

 ( 311: 1384)یغماي جندقی،

 ي خوابیده را اد من بیدار کرد این فتنههه فری ده را ه م دیهه خود نگشود از همستش بهچشم سیه 

 (93)همان: 

است که هجاهاي بلند، بسامدش بیش از هجاهاي کوتاه  شعر در بحر رجز مثمن سالم  

زدگی و حضور  است. ازآنجاکه وزنی سنگین با هجاهاي بلندِ متعدد است، حالت مصیبت

می القا  بیشتر  را  تأثیرگذاري  در فضاي خاص عاطفی  نیز  یا شنونده  در خواننده  و  کند 

ي معشوق و رنج عاشق  تري دارد. در غزل شاعر نیز در این وزن، حالت جور و جفاعمیق

 شود.  به ذهن و دل خواننده و شنونده القا می

دهد.  همین نکته است که برتري مرثیه را نسبت به حماسه و شعر عاشقانه شکل می

معتقدند که هجاي کشیده گرامون  آراي موریس  از  متأثر  و همکاران    )صامت+   ذاکري 

می  کشدار  و  آرام  را  مرثیه  لحن  بلند+صامت(  بلندواکه  سازد. مصوت  )صامت+    هاي 

شوند و کشیدگی لحن دارند و مناسب بیان اندوه. مصوت بلند( نیز هجاي باز محسوب می

اند و  هایی بم و تیره روند، »اُ« و »او« هستند که واکهکارمیهایی که در مرثیه بیشتر بهواکه

و فناي    آلود و عناصر عبوس و ظلمانی مثل مرگهاي تاریک و حزنبراي بیان اندیشه

 ( 115- 114: 1396)رک.ذاکري و همکاران،.روندکارمیجسم به
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 امامی،  )رک..  داندنصرام امامی بحر مضارع را مناسب محتواي مرثیه و شکایت می

( در بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف، وزن مفعول فاعالت مفاعیل  80:  1369

مخبون مقصور در وزن و خفیف مسدس    %33/13وشش مورد و بسامد  فاعلن شصت

از   متشکل  حافظ  غزلیات  است.  مورد  هفت  فعلن،  مفاعلن  خفیف   %1/ 41فاعالتن  و 

مسدس مخبون اصلم مسبغ در وزن فاعالتن مفاعلن فع الن تنها دو غزل، کمتر از یک  

 است؛ براي نمونه:    %1غزل، یعنی حدود    5درصد و هزج مسدس اخرب مقبوض مقصور  

 مطرب بهههگو که کار جهان شد به کام ما     ا هام مهههروز جهههساقی به نور باده براف 

 ( 17:  1379)حافظ، 

 چون کوي دوست هست به صحرا چه حاجست      خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

 (48)همان: 

 ت هههشمشاد خانه پرور ما از که کمتر اس   ته باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر اس    

 (57)همان: 

اخرب  این   بحر مضارع مثمن  فاعلن و در  مفاعیل  بر وزن مفعول فاعالت  غزلیات 

 غزلیات حافظ در این وزن و بحر است.  % 5/13مکفوف محذوف است.  

»ذوبحرین« به شعري گویند که به دو بحر از بحور عروضی خوانده شود و »ملّون«  

( »در ذوبحرین  105:  1381)رک.پرهیزي، .اشعاري است که بیش از دو وزن عروضی دارند

اصل بر این است که در مصراعی واحد، در عین ثبوت کلمات، وزن مختلف دیده شود.  

تغییر کمیت مصوت استفاده از قواعد  با  ها یا حذف همزه یا هر دو میسر  این کار جز 

ود  شکند و اثبات می ( بیت زیر از یغما این سخن را نقض می53:  1394« )نجفی،.نیست

که ایجاد ذوبحرین، با دو روش بیان شده، قطعیتی ندارد؛ زیرا در بیت زیر نه شاهد تغییر  

نه حذف همزه هستیم. در نوحه یغما می کمیّت مصوت و  مراثی  به نوحه ها و  ي  توان 

 شود: و بیت مطلع آن اشاره کرد که به سه وزن و بحر عروضی خوانده می 46ي شماره

 در دامن دشت بر طرف هامون  ونههههدل کان آتش رخ رود جیح

 ( 33:  1384)یغماي جندقی، 
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لن فعولن فع لن فعولن    ابتر= فع شعر بر وزن مستفعلن فع مستفعلن فع، بسیط مثمن  

 یا متقارب مثمن اثلم= مستفعالتن مستفعالتن و در بحر رجز مربع مرفّل است. 

ها، قانونی  بودن رکنکه در تعیین چندهجایینبودن معیار علمی براي تقطیع ارکان و این

اي،  طور سلیقهشود و چنین ابیاتی بهوضع نشده است، موجب آشفتگی و تلوّن در وزن می

فعولن(،    -سه هجایی، فع لن- هاي گوناگون)دوهجاییگردند؛ یعنی به شکلبندي میرکن

مستفعلن یک–)چهارهجا )پنج-هجا،  شدهفع(،  تقطیع  مستفعالتن(  ضروري  هجایی،  اند. 

عروضمی که  دربارهنماید  موشکاف،  و  دقیق  براي  دانان  هجاها  تعداد  مشکل  حل  ي 

 تشکیل ارکان قدري بیندیشند.  

ي  اشعار به صورت ذوبحرین در شاعران بزرگ ایران نیز پایین است. در مقایسه   بسامد 

بینیم که او نیز در این بحر فقط سه نمونه شعر در دیوانش  این شاعر با حافظ شیرازي می

 شود: دیده می

 درمان نکردند مسکین غریبان  چندان که گفتم غم با طبیبان

 ( 522:  1379)حافظ، 

 م مههم الحکههردن نهادیهههگ  کوي آن ماهر تیغ بارد در هگ

 ( 569)همان: 

ها را به دو صورت مستفعلن فع مستفعلن فاع)بحر مجتث مثمن مجحوف مسبغ( این بیت

 تقطیع کرد.توان و فع لن فعولن فع لن فعولن)بحر متقارب مثمن اثلم( می

 م بکام است الحمدمرکا  عیشم مدام است از لعل دلخواه

 ( 567)همان: 

این غزل حافظ نیز به وزن فع لن فعولن و فع لن فعولن)بحر متقارب مثمن اثلم( و  

 تقطیع کرد. توانمستفعلن فاع مستفعلن فاع)بحر مجتث مثمن مجحوف مسبغ( می

هاي یغما همه سوز و  ي مراثی و نوحه مایه گفت که محتوا و درونتواندرمجموع می

کشیدن است و این نوع مضامین  خوردن و مصیبتدل خون  گداز و گریه و ناله و اشک و

می  ایجاب  شعر  بنابراین  در  شود؛  استفاده  نرم  و  ثقیل  سنگین،  اوزان  از  بیشتر  که  کند 
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بیشترین بسامد آن در بحر رمل است که براي بیان غم دل و شرح و توصیف مصیبت  

ن سالم که از اوزان بلند  رود. مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن، بحر هزج مثمکارمیبه

 شود:بخش و دلنشین است، هفت مورد را شامل می ثقیل است و از اوزان آرام

 ر سو سپاه بی شمار آمدهه ش از ه هه براي قتل   دهه به دشت کربال سلطان دین را چون گذار آم

 ( 360:  1384)یغماي جندقی، 

 گردید گوي آسا به میدانشسر ازچوگان کین  گردون گوي چوگانش شهنشاهی که بودي گوي

 ( 310)همان:  

 ها نگون باد از هیون چرخ این زرین عماري   ا هه هان سواريههي عری حریم عصمت آنگه ناقه

 ( 274)همان: 

 ا هه هز آب دیده از سوداي لعلت دجله دامان   ها ی از دست سوگت چاک تا دامن گریبانه زه

 ( 273)همان: 

»فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« بحر رمل مثمن مخبون محذوف  هاي نرم و سنگین  وزن

 کاررفته است:  سرایی و درد و حسرت و گله بهکه براي نوحه و مرثیه

 در سجده سر بریدند مسجود انس و جان را   قصد هالک کردند مقصود کن فکان را 

 ( 270:  1384)یغماي جندقی،  

 ی باد است پند یارانهههش جدایههبا آت   دوستداران تفریق جسم و جان است بدرود  

 ( 338)همان: 

 راب نیمیهد و بیم نیمی، نیمی خهه ز امی  خون بود دل ز هجرم نیمی کباب نیمی 

 ( 345)همان: 

وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن و در بحر هزج مسدس محذوف است. در این شعر شاعر  

وزنی دلنشین و آرام و متناسب با مضامین  دهد که  مصیبت کربال را به فلک نسبت می

 بخش است. آرامش

 ک دادههههک داد اي فلهههفل  وان را  هههدرفش افتاد عباس ج

 ( 275)همان: 
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 رم هرچه زودتر باز دیره هبمی  ره هههدلم از زندگانی سخت سی 

 ( 341)همان: 

 ال صد واویالههال واویهههواوی  پس از مرگ تو گیتی جاودانی 

 ( 344)همان: 

ها و مراثی  کاررفته در نوحهکردن تعداد اوزان و بحور بههاي زیر با هدف مجموعجدول 

 یغما تنظیم شده است: 
 بسامد بحر وزن  شماره 

 17 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  1
 16 رمل مثمن مخبون محذوف فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  2
 2 رمل مثمن سالم  فاعالتن فاعالتن فاعالتنفاعالتن  3
 2 رمل مسدس مخبون محذوف فعالتن فعالتن فعلن 4
 1 رمل مسدس محذوف فاعالتن فاعالتن فاعلن  5
 1 رمل مثمن مشکول  فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن 6
 8 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن  7
 7 هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  8

 3 اخرب مقبوض مکفوف مجبوب مثمن هزج  مفعول مفاعلن مفاعیل فعل  9
 3 هزج مسدس محذوف  مفاعیلن مفاعیلن فعولن  10
 1 هزج مثمن اخرب مقبوض ازل  مفعول مفاعیل مفاعیلن فع  11

 2 هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب مفعول مفاعیل مفاعیل فعل  12
 1 هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر  مفعول مفاعلن مفاعیلن فع  13

 6 رجز مثمن مطوي مخبون  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 14
 1 رجز مثمن سالم  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  15
مستفعلن فع مستفعلن فع= فع لن فعولن   16

 فع لن فعولن= مستفعالتن مستفعالتن 
متقارب مثمن اثلم= رجز مربع مرفل=  

 بسیط مثمن ابتر 
1 

 6 مضارع مثمن اخرب   مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 17

 1 سریع مسدس مطوي مکشوف  مفتعلن مفتعلن فاعلن  18
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 بسامد بحر االرکاناوزان متفق شماره 

 17 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  1

 16 مثمن مخبون محذوفرمل  فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  2

 2 رمل مثمن سالم  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 3

 2 رمل مسدس مخبون محذوف فعالتن فعالتن فعلن 4

 1 رمل مسدس محذوف فاعالتن فاعالتن فاعلن  5

 8 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن  6

 7 مثمن سالمهزج  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  7

 3 مکفوف مجبوب مقبوض اخرب مثمن هزج  مفعول مفاعلن مفاعیل فعل  8

 3 هزج مسدس محذوف  مفاعیلن مفاعیلن فعولن  9

 1 هزج مثمن اخرب مقبوض ازل  مفعول مفاعیل مفاعیلن فع  10

 2 هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب مفعول مفاعیل مفاعیل فعل  11

 1 هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر  مفعول مفاعلن مفاعیلن فع  12

 1 رجز مثمن سالم  مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن 13

 1 سریع مسدس مطوي مکشوف  مفتعلن مفتعلن فاعلن  14
 

 بسامد بحر  االرکان اوزان متناوب  شماره 

 1 رمل مثمن مشکول  فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن 1

 6 مثمن مطوي مخبون رجز  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 2

لن  3 فع  فع=  مستفعلن  فع  مستفعلن 

 فعولن فع لن فعولن

 1 رجز مربع مرفل= متقارب مثمن اثلم

 6 مضارع مثمن اخرب   مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 4
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 گيری . نتيجه9

به  یغماي جندقی خرده ابداع کرد که بعدتر فرزندانش و شاعران دیگر  ژانري در مرثیه 

نخوانده بود، اشعارش  پیروي از او پرداختند. با وجودي که در نزد عالمان عصر خود، درس

ها و مراثی او بحور عروضی زدنی است. در نوحهبه لحاظ دقایق کاربرد عروض، مثال 

کاررفته است،  هایی که در شعر یغما بهرمل، هزج و رجز بیشترین بسامد را دارد. وزن

ي  مایه هاست که متناسب با درونترین آنحال سنگین ین و درعینترترین و دلنشین طبیعی

به یغما، وزنی کدر و درعیناند. گاهی در نوحهکاررفته شعر  تند و ضربی که  هاي  حال 

توان بررسی  صورت نظري نمی کارگرفته شود. این نکته را صرفاً به قاعدتاً سنگین نیست، به

نوحه ژانر خاصی چون  در  اجتماعی میکرد؛ چراکه  کارکرد  و عملی سرایی، شعر  یابد 

باالترین حجم احساس را در جامعه میجمعی محسوب می  تواند ایجاد  شود؛ درنتیجه 

هاي انقالبی و ایجاد حس  کند. چنانکه در زمان دفاع مقدّس نیز شاهد اثربخشی مداحی 
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بنابراین در چنین  وطن بین مردم و رزمندگان بودیم؛  مواضعی یغما دوستی و اتحاد در 

.  1گیرد که عبارتند از:  براي ایجاد هماهنگی وزن و محتوا از سه امکان موسیقایی بهره می

. استفاده از اوزان تند و ضربی  2بسامد باالي هجاي کشیده و بلند)کارکرد آوایی زبان(؛  

خوانی)کارکرد اجتماعی زبان(؛ بنابراین به سبب هدف  براي به شورآوردن مجلس نوحه

-وهواي معنوي در عزاداران حسینی و حماسیها که شورگرفتن و ایجاد حال نوحهغایی  

هاي تند و ضربی کردن فضاي آن و حتی ایجاد نوعی حس سماع در شعر است، وزن

باشد؛   باید حضور داشته  به لحن نوحه3اساساً  خوان و همراهی آالت موسیقی  . توجه 

هنري اشعار)کارکرد  با  ازآن -عزاداري  کالم  ترکیبی(؛  آهنگ  نوحه،  و  تصنیف  در  جاکه 

کند، بر  خوان و دستگاه موسیقی انتخابی است که محتوا و موسیقی را سازگار می نوحه

ي دیگري  ي وزن است. نکتهکنندهي نظر گروه نخستین منتقدان، عوامل بیرونی تعیینپایه 

زابی هست. هاي خیکه برآیند این پژوهش است، ویژگی انتظارِ تکراري است که در وزن

این مسئله موجب یکدستی و حس همدلی بیشتري در بین عزادارانی که با نوحه همراهی  

ي حس تکرار، ازآنجاکه توان حدس کلمه یا جمله با توجه  شود و در لحظه کنند، میمی

گردند. در  ها همنوا میرود، شنوندگان با شور مضاعفی با دستهبه رکن عروضی باال می

ویژگی تکرار رکن وجود ندارد، ولی یغماي جندقی از ذوق ادبی خود   هاي جویباريوزن

برد؛ لذا نبود حس تکرار در وزن جویباري  بهره برده و گاه از قالب مسمّط تضمینی بهره می

هاي  هاي معهود ذهنی مخاطبان از شعرهاي مشهور و پربسامد در چنین آیینبا تضمین

 شود.  مذهبی جبران می

بحر مضارع    %7.5بحر رجز،    % 10بحر هزج،    %31بحر رمل،    %50ما    ي آماري در جامعه

کارگرفته؛ ازجمله  % بحر سریع بوده است. شاعر در مواردي اختیارات شاعري به  1.5و  

در رکن اول فعالتن فعالتن فعالتن فعلن به جاي فعالتن فاعالت آورده است که وزن  

مورد، یعنی حدود   10ردد. یغما، در  گتر میتر و نرمشعر با این اختیار شاعري سنگین

استفاده کرده و در اولین رکن به جاي فعالتن، فاعالتن آورده 14% اختیار شاعري  ، از 

ها  تقطیع. نوحهیغما در نوع ملوّن است و با سه وزن عروضی قابل  46ي  است. نوحه شماره
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و صفر، گرمابخش  و مراثی شاعر آنچنان مقبولیت اجتماعی یافته است که در دو ماه محرم  

 حسین)ع( است.محافل عزاداري امام
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 تهران: وراي دانش.  شعر چیست.(. 1378الهامی، محسن.)

 . اهواز: جهاد دانشگاهی.  مرثیه سرایی در ایران تا پایان قرن هشتم(.  1369امامی، نصرام.)

هاي  (. »موسیقی بیرونی و پیوند آن در غزل1394آبادي، محسن.)امیرمشهدي، محمد؛ عین

 .   122_97، صص47ي  ، شماره12، سال هاي ادبیپژوهشحسین منزوي«. 

 . تصحیح امیراحمد اشرفی، تهران: پیشرو. دیوان شعر(. 1362اي.)مراغه اوحدي

زاده، تهران: پژوهشگاه  ، تصحیح هادي عالم1. جتاج المصادر(.  1366علی.)بنبیهقی، احمد

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 . تهران: ققنوس.عروض نوین فارسی(.  1381پرهیزي، عبدالخالق.)

شاعر    58ي اشعار  (. »فهرست بسامدي اوزان عروضی در مجموعه1377.)___________

 .   103-98، صص24ي  ، شمارهشعرگو«.  پارسی

 علیشاه. رهبر، تهران: صفی به کوشش خلیل خطیب دیوان حافظ.(. 1379حافظ.)

. به اهتمام جهانگیر منصور، تهران: دیوان خاقانی شروانی(.  1380علی.)بنخاقانی، بدیل

 نگاه. 
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رضایی، سمیه.) نجمه؛  اشعار    (.1397دري،  در  محتوا  و  وزن  هماهنگی  میزان  »بررسی 

 . 98-95،  صص22ي پیاپی  ، شمارهدبیفنون احکیم سنایی«. 

 . تهران: دانشگاه تهران. نامه دهخدالغت(. 1373اکبر.)دهخدا، علی 

همکاران.) و  گیتا  در  1396ذاکري،  معنا  و  »آوا  ادب(،  شعرپژوهی«.  شاهنامه(.  )بوستان 

 .  120- 97، صص 31ي پیاپی شماره

 مشهد: دانشگاه فردوسی.  .انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی(. 1385رزمجو، حسین.)

 . تهران: علمی. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب (. 1346کوب، عبدالحسین.)زرین

. تهران: دانشگاه  احوال و آثار و شرح مخزن االسرار نظامی گنجوي(.  1368زنجانی، برات.)

 تهران.

 . تهران: آگاه. موسیقی شعر(. 1385کدکنی، محمدرضا.)شفیعی

العجم.(.  1388رازي.)قیسشمس معاییراالشعار  فی  و    المعجم  قزوینی  محمد  تصحیح 

 رضوي و سیروس شمیسا، تهران: علم.محمدتقی مدرس

 تهران: میترا. فرهنگ عروضی.(. 1394شمیسا، سیروس.)

،  کیهان فرهنگیهاي حسینی در تویسرکان«.  شناسی نوحه(. »سبک1382صلواتی، محمود.)

 .  33- 30، صص209-208ي شماره

 . به تصحیح جلیل تجلیل، تهران: ناهید. معیاراالشعار(. 1369طوسی، نصیرالدین.)

،   318ي مسلسل  ، شماره 12ي  ، شمارهیغما(. »آشنایی با وزن شعر فارسی«.  1353عاس.)

 .   740- 737صص

کیکاووس یوسفی، نامهقابوس(.  1352اسکندر.)بنعنصرالمعالی  غالمحسین  تصحیح   .

 تهران: کتاب.

 . به کوشش منصور ثروت، تهران: امیرکبیر. اللغاتغیاث(.  1363الدین رامپوري.)غیاث

،  دنیاي سخن(. »سیر قواعد و اوزان عروضی از خلیل تا سیمین«. 1370فشارکی، محمد.)

 .   101- 98، صص1ي مسلسل شماره
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(. »بررسی میزان تأثیر محتواي اشعار بر انتخاب  1395کرمی، محمدحسین؛ مرادي، محمد.)

 .   32-17، صص17ي پیاپی ، شمارهفنون ادبیوزن در قصاید فارسی پیش از مغول«. 

ي  ي دانشکدهفصلنامه ( »تحلیل اوزان عروضی دیوان منوچهري«.  1379منش، عباس.)کی

 .  356- 335، صص 43ي، دوره155ياره، شمادبیات و علوم انسانی تهران

 ي لیال ضیا مجیدي، تهران: هرمس.. ترجمهبررسی وزن شعر ایرانی(. 1395الزار، ژیلبر.)

 ، قم: معروف. 1. جفرهنگ عاشورا(. 1376محدثی، جواد.)

«.  هماهنگی وزن و محتوا در اشعار ناصرخسرو(. »1387مقدس، جعفر و حمزه نصراللهی.)

 .   34-1، صص 12ي ، شمارهشناختیورهادبیات عرفانی و اسط 

 . تهران: سپهر.  کلیات شمس یا دیوان کبیر(. 1363محمد. )الدین موالنا جالل

 . تهران: کتاب مهناز. ي هنر شاعرينامهواژه(. 1376میرصادقی، میمنت.)

 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران.وزن شعر فارسی(. 1345خانلري، پرویز.)ناتل

. تهران: هاي دیگر در عروض فارسیاختیارات شاعري و مقاله(.  1394نجفی، ابوالحسن.)

 نیلوفر. 

احمدنظامی سمرقندي،  معین  چهارمقاله(.  1388عمر.)بنعروضی  محمد  کوشش  به   .

 ي محمد قزوینی، تهران: معین.براساس نسخه 

 ان: آگاه.. تهر بررسی وزن شعر عامیانه فارسی(. 1357کامیار، تقی.)وحیدیان

 .   19- 18، صص32ي ، شمارهدانشگاه انقالب .ها«(. »وزن نوحه1362هههههههههههههههه.) 

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.ي شعر فارسیوزن و قافیه(. 1394ههههههههههههههههه.)

 ي تاریخ و فرهنگ ایران. . تبریز: مؤسسهدیوان وقار(. 1348وقار شیرازي.)

 داوود، تهران: نشر ما. . تصحیح سیدعلی آل هنردیوان(. 1366هنرجندقی، اسماعیل.)

، به تصحیح سیدعلی  1. جمجموعه آثار یغماي جندقی (.  1384جندقی، ابوالحسن.)یغماي

 داوود، تهران: توس. آل 

 

 


