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 چکیده

شوند که در آنها هر ه این دلیل بئشلیک نامیده میها اشعار ده هجایی هستند و ببئشلیک

شود و هر بند از چهار مصراع مصراع شامل ده هجاست که به دو بخش پنج هجایی تقسیم می

و  4391زار در بررسی اشعار پارتی  البا استفاده از دیدگاه  ،تشکیل شده است. در این پژوهش

اشعار فارسی و فهلویات مبنی بر وجود یک  از (4936ه و میرطالیی  زاددیدگاه طبیب ( و6442

های ابوالقاسم یا چند هجای سبک و یک هجای سنگین در هر پایه، به بررسی وزن در بئشلیک

داند که با کمیت آواهایی میپردازیم. الزار، وزن اشعار پارتی را براساس تکرار ضربمیی نبات

ما همواره برروی هجای آخر هر پایه قرار کلمات منطبق نیستند ا ۀند و بر تکیاهجا در ارتباط

گویی به سه در پی پاسخ ،هجایی 144مصراِع  14گیرند. در این پژوهش، با بررسی و تحلیل می

 ،گیرنداول اینکه هجاهایی که در هر پایه تکیه وزنی یا ایکتوس می ۀفرضیه هستیم. فرضی

جاها سنگین نباشند، در پایان دوم اینکه در صورتی که این ه ۀهجاهای سنگین هستند. فرضی

سوم به محل مکث شطر مربوط  ۀگیرند. فرضیواژگانی می ۀتکی ،واژه قرار دارند و درنتیجه

 ،فارسی از نوع قطع است ۀها مانند اشعار عامیانشود، به این معنا که محل مکث در بئشلیکمی

شود. پس از تحلیل ظاهر می بلکه در وسط واژه هم ،گیردیعنی الزاماً در پایان واژه قرار نمی

                                                           
که در انجام  ،شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستاد گروه زبانزاده، ز آقای دکتر امید طبیبا -4

 کنیم.این پژوهش ما را راهنمایی فرمودند، تشکر می
2. mohammadrezatusi1@gmail.com 

3. maede_mirtalaei@yahoo.com 
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وزنی گرفتند دارای  ۀدرصد از هجاهایی که تکی3151ها به این نتیجه رسیدیم کهآماری بئشلیک

چنین در مانده دارای هجای سبک پایان واژه هستند. همدرصد باقی 051هجای سنگین و 

سط واژه هم ها از نوع قطع است و در ودرصد مکث12شطر،  444مصراع متشکل از  14 مجموعِ 

 شده صحیح هستند.درنظرگرفته ۀممکن است ظاهر شود. بنابراین، هر سه فرضی

 ترکی، بئشلیک، هجای سبک، هجای سنگین، مکث. ۀوزن شعر، شعر عامیان ها:کلیدواژه

 

 مقدمه -4

را بئشلیک  تایی( یک شعر ده هجایی است و از آن جهت آنبِئشلیک  به زبان ترکی یعنی پنج

شود. در این شعر هر بند از چهار ه هر مصراع آن به دو بخش پنج هجایی تقسیم مینامند کمی

بندی هجایی، بئشلیک حتی از گرایلی و شود. بر اساس این نوع تقسیممصراع تشکیل می

تر است. این شعر حداقل از پنج بند تشکیل ترکی( نیز موزون ۀقوشما انواع دیگر اشعار عامیان

 1مل چهار مصراع و هر مصراع دارای ده هجاست که به دو قسمت شود که هر بند شامی

 قافیه هستند.بند اول هم شود و مصراع دوم و چهارمِهجایی تقسیم می

های ایرانی و همچنین زبان ترکی زبان ۀبررسی وزن اشعار عامیان ۀهایی درزمینپژوهش

 ۀوزن شعر عامیانتحلیل »توان به آذربایجانی صورت گرفته است که از آن جمله می

 «وزنی ۀفارسی براساس نظری ۀبررسی وزن اشعارعامیان»(، 4996زاده  طبیب«فارسی

فر پور و ایزدیسبزعلی« بررسی وزن اشعار شفاهی تاتی»(، 4934زاده  ضیامجیدی و طبیب

ساخت وزنی اشعار امیر » (،4930نقشبندی « ساخت وزنی در گویش کردی هورامی»، (4930 

وزن شعر در اشعار یازده هجایی »(، 4930علیزاده  « گوی مازندراناعر طبریپازواری، ش

 «های ترکی آذربایجانیوزن در بایاتی»(، 4936ی  یزاده و میرطالطبیب«شهرضایی

 «موردی اشعار بایاتی و بئشلیک ۀترکی آذربایجانی، مطالع ۀوزن اشعار عامیان» و (4930 طوسی

 کرد.( اشاره 4930ی  یطوسی و میرطال

کامالً عروضی و منطبق بر وزن هزج  را فارسی ۀعامیان ( وزن اشعار4912  وحیدیان کامیار

داند و اعتقاد دارد هرگاه یک مصوت کوتاه وزن را به هم بزند، باید مسدس محذوف می

ضرورت بلندی وزن را به هم بزند، به ضرورت وزن، آن را بلند درنظر گرفت و هرگاه مصوتِبه

 اش شود.آن را کوتاه درنظر گرفت تا وزن مصراع منطبق با الگوی عروضیوزن باید 

بدون و  ای هجایی هستنددارای وزن تکیه ۀ فارسیعامیان اشعار( 4996زاده  اعتقاد طبیببه
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های گوناگون شوند، هرچند اجرای آنها با ملودینیاز به همراهی موسیقی خوانده می

ها یا اشعاری که کودکان هنگام بازی های عروسی، الالییرانهپذیراست. این اشعار شامل تامکان

واحد وزن زبان حال مردم کوچه و بازار است. خوانند و اشعاری با مضامین دیگر است که گاه می

( 6442، 4391  4رشمارد همان است که الزاهایی که برای مصراع برمیمصراع است و ویژگی

وجود  ۀواسطبه ،یت پارتی را از دو مصراع و هر مصراع را( هر ب6442، 4391الزار   .گفته است

مصراع از دو  دهد که هر نیمکند. وی همچنین نشان میمصراع تقسیم مییک مکث، به دو نیم

 شود.پایه و هر پایه از یک و فقط یک هجای سنگین و یک تا چند هجای سبک تشکیل می

 ۀ فارسیتعیین وزن شعر عامیان ترین مسئله در( معتقد است مهم4996زاده  طبیب

ترین واحد وزنی در شعر عامیانه است کوچک ،ها و شطرهای آن است. پایهکردن پایهمشخص

آیند. وی که خود مرکب از یک یا چند هجاست که با یک تکیه یا ضرب قوی گرد هم می

بر ظاهر تکیهکند که همواره پس از هجاهای هایی در اشعار عامیانه اشاره میهمچنین به مکث

 آیند.ها با هم نیز شطرها به وجود میآورند. از ترکیب پایهها را پدید میشوند و پایهمی

های ابوالقاسم نباتی شاعر ترک زبان( در این پژوهش به بررسی وزن و مکث در بئشلیک

که  (4936 و میرطالیی  زاده( و طبیب6442و  4391  پردازیم. در قسمت اول دیدگاه الزارمی

دهیم. در قسمت دوم، پس از معرفی نظام آوایی چارچوب نظری پژوهش است را توضیح می

 پردازیم.اند میوزنی گرفته ۀزبان ترکی، به تحلیل هجاهایی که تکی

 

 چارچوب نظری -2

کند که از یک یا چند هجای هایی در اشعار پارتی اشاره می( به وجود پایه6442و  4391الزار  

اند. وی وزن این اشعار را براساس تکرار یک هجای سنگین تشکیل شدهسبک و فقط 

در وزن این  ،اعتقاد ویگیرند. بهداند که بر روی هجای آخر هر پایه قرار میمی یی 6آواهاضرب

گیرند آواها روی هجای سنگین در هر پایه قرار میاشعار کمیّت هجا نیز نقش دارد. یعنی ضرب

آوا ممکن است لمات منطبق نیستند. پس تعداد هجاهای بین دو ضربک ۀاما همیشه با تکی

محدود است. هجاهایی که  آواموجود بین دو ضرب متفاوت باشد اما تعداد هجاهای سنگین

                                                           
1. G. Lazard 

2. ictus 
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 بدونهجاهای  گیرندآوا نمیکه ضرب ییو هجاها 4آوادارای ضرب هجاهای ،گیرندمی آواضرب

 هستند. 6آواضرب

های مشترک وزنی بسیاری اعتقاد دارد اشعار ایرانی دارای ویژگی نیز( 4996زاده  طبیب

این اشعار عمدتاً هشت یا دوازده هجایی  (4شرح زیر خالصه کرد: توان بههستند که آنها را می

هجایی دارای هجایی دارای دو شطر  و عموماً چهار پایه( و اشعار دوازدهاشعار هشت (6هستند، 

آوا وزنی از نوع ضرب ۀهر پایه و هر شطر با یک تکی (9ستند، هیه( سه شطر  و عمومًا شش پا

اقتضای وزن روی هجاها قرار ای است که بهآوا تکیهیابد و ضربیا ایکتوس موجودیت می

در این اشعار پس از هر تکیه مکثی از  (0بر واژه نیست، گیرد و لزوماً منطبق با هجای تکیهمی

دهد بلکه در میان واژه نیز ن مکث لزوماً در پایان واژه رخ نمینوع قطع وجود دارد، یعنی ای

آوای شطر همواره در تواند متغیر باشد اما محل ضربآوای پایه میمحل ضرب (1 ،دشوظاهر می

آوای شطرهای آن هر شعر ثابت است و به همین دلیل نوع وزن هر شعر براساس محل ضرب

گیرند  چه هجاهای پایانی پایه ا برروی آنها قرار میآواههجاهایی که ضرب (2شود، مشخص می

این هجا  ،و چه هجاهای پایانی شطر( عمدتًا از نوع هجاهای سنگین هستند و اگر سبک باشند

کند که گیری مینتیجه همان( واژگانی، قرار دارد. وی  ۀلزوماً در پایان واژه، یعنی در محل تکی

آواها برروی هجاهای سنگین واقع تاد درصد ضربشده، بیش از هشدر تمام اشعار بررسی

گیرند، توجیهات صرفی و نحوی می آواشوند. اما الزار برای توجیه هجاهای سبکی که ضربمی

زاده است و های مربوط به وزن اشعار ایرانی نشان داد که حق با طبیبارائه داده بود. اما پژوهش

قرار  ،بر واژگانیاژه، یعنی در محل هجای تکیهاین هجاهای سبک در اکثر مواقع، در پایان و

 گیرند.می

با استفاده از خوانش نگارنده اول مقاله که گویشور زبان ترکی آذربایجانی  شهرستان 

و نیز گویشور بومی دیگر، اشعار بئشلیک را تحلیل کردیم. به این صورت که  شهر( استمشگین

قطیع و هجاهای هر پایه و شطر را مشخص ها و سپس به شطرهایش تهر مصراع را به پایه

اول، هجاهایی که در هر پایه  ۀایم. فرضیدیم. سه فرضیه درمورد وزن این اشعار درنظر گرفتهکر

دوم، درصورتی که این هجاها  ۀهجاهای سنگین هستند. فرضی ،گیرندوزنی یا ایکتوس می ۀتکی

                                                           
1. ictic 

2. nonictic 
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سوم، محل  ۀگیرند. فرضیواژگانی می ۀیسنگین نباشند، در پایان واژه قرار دارند و درنتیجه تک

 ،یعنی الزاماً نه در پایان واژه ،فارسی از نوع قطع است ۀها مانند اشعار عامیانمکث در بئشلیک

 144شده در این پژوهش پنجاه مصراع شامل گیرد. اشعار انتخاببلکه در وسط واژه هم قرار می

 های سید ابوالقاسم نباتی هستند.هجا از بئشلیک

 

 ینظام آوایی زبان ترکی آذربایجان -3

تر اشعار بئشلیک، به نظام آوایی و انواع هجا در زبان ترکی در این قسمت برای خوانش راحت

شرح واکه به 3همخوان و  69کنیم. زبان ترکی آذربایجانی شامل آذربایجانی اشاره مختصری می

 :(24 :4924، زیر است  حسابگر

u, ɯ, o, e, I, y, ø, ɑ, æ 

p, b, t, d, c, Ɉ, ɣ, g, x, f, v, s, z, tʃ, ʃ, ʤ, m, n, l, r, , ʡ, h   

 

 .Cv, CV, CvC, CVC, CvCC هجاهای زبان ترکی آذربایجانی نیز پنج نوع است:

 جدول زیر نشانگر کمیّت انواع هجاها در این زبان است:

 

 کمیّت هجاها در زبان ترکی آذربایجانی -4 جدول

 
 

 هاروش پژوهش و تحلیل داده -4

از دیوان   ،اشعار بئشلیک را که شامل پانصد هجا هستند از در این پژوهش، پنجاه مصراع

آنها، با  ۀدهندها و شطرهای تشکیلو پس از تقطیع به پایهابوالقاسم نباتی انتخاب کرده ایم. 
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دهیم. برای شده پاسخ میمطرح ۀاکسل به سه فرضی ۀاستفاده از تحلیل آماری هجاها در برنام

 گیریم:ال را درنظر میؤها، دو سپاسخگویی به این فرضیه

 آوا، سنگین هستند؟چند درصد از کل هجاهای ضرب

 آوا، پایانی هستند؟چند درصد از هجاهای سبک ضرب

  الزم به . کنیمعنوان مثال و آشنایی ذکر میها را بهدر این قسمت، چند نمونه از بئشلیک

موجود  9+6وزن ،حاضر که اشعار ابوالقاسم نباتی است ۀمورد نظر مقال ۀدر پیکرکه است  توضیح

 آوریم(.عنوان نمونه میبه (649 :4999 رنبود و برای آشنایی با وزن مذکور از بئشلیک شهریا

 

 3+2وزن  -1بئشلیک  -4-1

 

 bɑʃɑ|sɑ vu rur||sɑmɑn| ʔɑjrɯlɯq باشا ساووریر، سامان آیریلیق

 ʔɑmɑn|ɑjrɯlɯq||ʔɑmɑn| ʔɑjrɯlɯq آیریلیق، آمان آیریلیق  آمان

 ʔɑrɑ|zisærin||gørdik|dæʔumɑr آرازی سرین گوردیکده اومار

 xæzæ|ridærin|| kørduk|dʒædʒumɑr خزری درین کوروکجه جومار 

 

 ،امان از جدایی، هرکس آراز  نام رود( خنک را ببیند .پراکندترجمه: جدایی بر سر ما کاه می

 کند.دریای خزر عمیق را رها می

 

 2+3وزن  -2بئشلیک  -4-2

 

 .man. sa. nin. / ki. mi. // ja. rɯ. ʡls./ ta من سنین کیمی یاری ایسته م

mam 
 ./ʡøl. dy . ʡɑ/. ʃi. gin.// bir. ʤa. Ɉal  الدو عاشیقین بیرجه گلمدین

ma. din 

ʡis./ ta. ɯ. ran. // zɑʡin. di. san./ ʡe. d . ایندی سن ائدن زاری ایسته م

mam 
 .ʡin. di. Ɉal./ mi. san.// na. ʃi. mys/. ty  ایندی گلمیسن نعشیم اوستونه

na 
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حاال این ی، برش نیامدبه بار خواهم، عاشق تو جان داد اما یکترجمه: من یاری چون تو را نمی

 حاال که سر نعش من حاضرشدی. .خواهمزاری تو را نمی

 

 یا در اشعار بئشلیک ترکی آذربایجانآوضرب -4-3

آوا در اشعار بئشلیک را با استفاده از تحلیل وزنی یا ضرب ۀدر این قسمت، محل قرارگرفتن تکی

 کنیم.آماری مقایسه می

 ها:وزنی در بئشلیک ۀتکی

 وزنی در اشعار بئشلیک ۀتکی -6 جدول

 درصد وقوع تعداد وقوع نوع هجا

Cv 3 051 

Cv: 19 6251 

CvC 22 9951 

Cv:C 13 6351 

CvCC 6 4 

 122 222 جمع

 

 دهیم:پاسخ می تحقیقهای الؤبه س 6شده در جدول هبا توجه به آمار داد

 ال اول:ؤپاسخ به س

ارای د آوا  ایکتیک(دارای ضرب از تعداد کل هجاهای درصد 3151 در اشعار بئشلیک

 و هجای سنگین هستند. CvCCوCV ،CvC ،CVCهای ساخت

 :4ثال م

1. ʡøl. dɣ. ʡɑ/. ʃi. gin.// bir. ʤa. Ɉal/. ma. din   
 ال دوم:ؤپاسخ به س
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الزم به  و هجای سبک هستند. Cvاین هجاها دارای ساخت  درصد 051در اشعار بئشلیک تنها 

گیرند و سنگین واژگانی می ۀذکر است که این تعداد همگی در پایان واژه قرار دارند و تکی

 آیند.شمار میبه

 

2. tʃ. ra. bul./ mɑ. dɯ. // dar. di. ma/. xu. dɑ  
 

ای که مطرح کردیم، در اشعار بئشلیک، جایگاه این آمار به این معناست که طبق فرضیه

 وزنی بر روی هجای سنگین است. ۀتکی

سوم، به بررسی محل مکث در اشعار بئشلیک  ۀفرضی ۀدر پایان برای رسیدن به نتیج

بلکه ممکن است  ،حل مکث در این اشعار لزومًا در پایان واژه قرار نداردپرداختیم و دیدیم که م

 های زیر دقت کنید:در وسط واژه هم باشد. به نمونه

3. Ɉet. do. lɑn/. bɑ. lɑ. // xɑ. mi. san./ ha. la. 

 

 تو هنوز خامی. .برو بگرد بچه

4. pox. ta. ʡol/. mɑ. ɣɑ.// tʃox. sa. far./ Ɉa. rak. 

 

 شدن باید خیلی سفر کنی.تهبرای پخ

5. mor. ɣe. ga./ fi. La.// ham. za. Ban./ o. lub 

 

 شدنمرغ قافله برای همزبان

6. dø. Ra. vur/. mɑ. ɣɑ.// bɑ. lo. par./ Ɉa. rak 

 

 .و دورزدن به بال و پر نیاز دارد

7. Ɉal. ma. Ɉal./ ma. Ɉet.// jɑx. ʃɯ. jɑx./ ʃɯ. san 

 

 نیانیا نیا برو، خب تو 

8. man. sa. nin. / ki. mi. // ja. rɯ. ʡls./ ta. mam  
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 .خواهممن یاری چون تو را نمی

 ،ها از نوع قطع استدر شعر بئشلیک، مکث ،شودها دیده میطور که در این مصراعهمان

 ۀ( اعتقاد دارد در شعر عامیان4999یعنی لزوماً مکث در پایان واژه قرار ندارد. ضیامجیدی  

گیرد و در یعنی مکثی که فقط در پایان واژه قرار می ،ها از نوع فصل استمکث ۀهمترکی 

 444مصراع متشکل از  14درمجموع یعنی شده، بررسی ۀشود. در پیکروسط واژه ظاهر نمی

بنابراین  .ها از نوع قطع است و در وسط واژه هم ممکن است ظاهر شودمکث درصد 12شطر، 

 فارسی از نوع قطع است. ۀانند اشعار عامیانها ممحل مکث در بئشلیک

 

 یگیرنتیجه -5

 ،ای از اشعار محلی ترکی آذربایجانی هستندها که نمونهدر این نوشته به برررسی وزن بئشلیک

هجایی تقسیم ها شامل ده هجاست که به دو بخش پنجبئشلیکهر مصراع در پرداختیم. 

( 6442و  4391است. با استفاده از دیدگاه الزار   شود و هر بند از چهار مصراع تشکیل شدهمی

مبنی بر وجود یک یا چند هجای سبک و یک هجای ، (4936 و میرطالیی  زادهو طبیب

های ابوالقاسم نباتی پرداختیم. الزار وزن اشعار سنگین در هر پایه، به بررسی وزن در بئشلیک

کلمات  ۀند و بر تکیامیّت هجا در ارتباطداند که با کآواهایی میپارتی را براساس تکرار ضرب

 14گیرند. با بررسی و تحلیل منطبق نیستند اما همواره برروی هجای آخر هر پایه قرار می

از هجاهایی که در هر  درصد 3151هجایی به سه فرضیه پاسخ دادیم. اول اینکه  144مصراعِ 

دوم اینکه درصورتی که  ۀفرضی هجاهای سنگین هستند. ،گیرندوزنی یا ایکتوس می ۀپایه تکی

 ۀکه بقی گیرندواژگانی می ۀاین هجاها سنگین نباشند، در پایان واژه قرار دارند و درنتیجه تکی

درصد هجای سبک پایان واژه بودند که این بحث  1/0شده در پیکره، یعنی هجاهای تحلیل

کند. یید میأی را تمباحث نظر ین دیدگاه مورد اشاره در( در ششم4930زاده  طبیب ۀگفت

ها مانند شود، به این معنا که محل مکث در بئشلیکسوم به محل مکث شطر مربوط می ۀفرضی

بلکه در وسط  ،گیردیعنی الزاماً در پایان واژه قرار نمی ،فارسی از نوع قطع است ۀاشعار عامیان

ها از نوع کثم درصد 12شطر،  444مصراع متشکل از  14 شود. درمجموعِواژه هم ظاهر می

( مبنی 4999قطع است و در وسط واژه هم ممکن است ظاهر شود. پس دیدگاه ضیامجیدی  

 شود.ترکی نقض می ۀها در شعر عامیانبر از نوع فصل بودن تمامی مکث
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