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مقدمه-1

هایی که هاي شفاهی یا سروده سروده:شوند کلی تقسیم می ایرانی به دو دستۀ هايسروده

نوشتار  تأثیر زیرهایی که یا سرودههاي مکتوب  و سروده ،اندمبتنی بر سنتی شفاهی و قدیم بوده

 هاي مذهبیِنام سروده ،کالمات ).1391:53زاده،طبیب(اند  دید آمدهپفارسی  شعر عروضیِ و

 ، در زمرةها ایزدي مانند اقوالِ ،اده کالمات راطبیب ز.است ،به کردي گورانی ،1آیین یارسان

و هر  ،2هر کالم متشکل از چند بند هو نشان داده ک هاي شفاهی ایرانی قرار داده استسروده

یکی این است که ایرانی  هاي شفاهیِهاي سروده از جمله ویژگی.بند مرکب از چند مصراع است

منظور از تنوع .)1392و1391زاده،طبیب(اند تنوعها، از حیث وزن، م ندارند و مصراعقافیه

وزنطبیب.اندازه نیست هاي یک بند به یکاین است که تعداد هجاها در مصراعوزن  زاده

،ی ایرانیشفاه هايقافیه در سروده دهد که و نشان می داندهجایی می-ايهاشعار یارسان را تکی

ع از امصر 400در این مقاله با بررسی  .یا گاهی اصال وجود ندارد ،به صورت ناقص وجود دارد

تا مشخص شود  بررسی کنیمتون سعی داریم تنوع قافیه و وزن را در این م،یارسان چند متنِ

و اگر  ؟دهند یا خیروع وزن و قافیه را نشان مینت ،بر طبق آنچه گفته شده ،آیا کالمات یارسان

 مقاله به پیشینۀ 2خش به این منظور در ب ؟به چه نسبتی استدر هر کدام دهند نشان می

این  4در بخش .کنیموزن را در متون یارسان بررسی می تنوع 3در بخش .پردازیمتحقیق می

.اختصاص داردگیري نتیجهبه 5بخش  و شوندیلحاظ قافیه بررسی مبه اشعار 

تحقیق پیشینۀ -2

از میان .فاهی ایرانی تحقیقات مفصلی صورت گرفته استشهاي در مورد وزن شعر در سروده

3کریون :ره کردتوان به موارد زیر اشامی به نگارش درآمده استآثاري که به کردي و گورانی 

، وزن شعر )1392(نقشبندي  .ها را بررسی کرده است يوزن شعر اقوال ایزد ،)1995(بروگ 

احمد طاهر.ورانی است، بررسی کرده استنزدیک به گ ، که گونۀهورامی را اشعار عامیانۀ

،شود آنچه به تحقیق ما بیشتر مربوط میاما .وزن اشعار کردي را بررسی کرده است ،)1390(

میالدي توسط سلطان اسحاق در  14شود که در قرن  ل حق، به آیینی اطالق می، یا اه)Yārsān(یارسان .1

).1982هالم (متون این آئین غالبا به زبان گورانی است .هایی از شمال شرق عراق تأسیس شدغرب ایران و بخش

2. stanza
3 . P. G. Kreyenbroek
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اقوال  ،)1391(اول ، در مقالۀدهزاطبیب:است)1393و1391(زادهدو پژوهش از طبیب

وي با .غربی مقایسه کرده است هاي ایرانیِیارسان را در پرتو برخی از سرودهها و کالمات ایزدي

اقوال و کالمات را بررسی کرده  ،متنی و طول مصراع و بیتاستفاده از دو معیار انسجام درون

، عوامل هاکه در متون ایزديدارد متنی، وي عنوان میانسجام درونبا استفاده از معیار .تاس

رتیب خاصی در کنار هم قرار و اقوال آنها بدون نظم و ت متنی وجود ندارندانسجام درون

متنی صورت کامل عوامل انسجام درونکالمات یارسان در ، در حالی که )1391:57(اند گرفته

هزادالبته مبناي کار طبیب.انددر کنار هم مرتب شده ی منظمصورت د و کالمات بهندارو دقیقی 

دیگر کالمات  در حالی که مطالعۀ.آن است»بارگهبارگه «و بخش »سرانجام ۀنام«کتاب 

زاده در  عامل دیگري که طبیب.نقض کندنیز این معیار را در مورد کالمات توانست مییارسان 

 100مصراع از اقوال و  200وي با مقایسۀ:، طول مصراع استکندت بررسی میاقوال و کالما

ها طول  ، مصراعایزدي در اقوال کند کهعنوان می ،کالمات»بارگه بارگه«ش مصراع از بخ

ر د ،شوندظاهر می ،هاي مختلف به نسبت ،هجا 18هجا تا 5هاي با ندارند و در مصراع یکدست

همچنین .اند تایی تشکیل شدهي دههامصراع از تقریباًیارسان المات ک هايحالی که اکثر بخش

يتعدادمتشکل از  بیت وجود ندارد و بندها اکثراً ،که در اقوال و کالمات کند ادعا میزاده طبیب

.هاي فرد استمصراع

ا و کالمات یارسان در پرتو هقافیه را در اقوال ایزدي ،)1393(دوم زاده در مقالۀطبیب

تر و  دقیق ،اتوضع قافیه در کالم به گفتۀ او،.هاي ایرانی غربی مقایسه کرده استرودهس

هاي ناقص یا  که کالمات فاقد قافیه به این معنا.قافیه در اقوال است تر از وضعیکدست

cv-وvc-به دو شکل قافیه در آنها منحصراًهجاهاي هم قافیه است و ثانیاً بی هايمصراع

وv،-vc-قافیه در اقوال شامل الی که هجاهاي همحدر .تاس ،-cvهاي ناقص و است و قافیه

کالمات و اقوال وي سپس وضع قافیه در ).4:همان(در آنها وجود دارد  نیز قافیههاي بی مصراع

وvc-نسبت به قافیۀcv-کاربرد قافیۀ بودنِهاي ایرانی مقایسه کرده و بیشتر را با سایر سروده

 شفاهی هايودهداند که در دیگر سرهایی می جزو ویژگی ،را در اقوالv-نین وجود قافیۀهمچ

.داندها می اقوال نسبت به دیگر سرودهبودنِترشود و این را دلیلی بر قدیمی نمیایرانی دیده 

یم کنها بررسی می تنوع تعداد هجاها را در مصراع ،انبا بررسی چهار کالم یارس ،3در بخش 

ا خیر و در هجایی هستند ی دهها همه این مصراع ،زاده گفته که طبیبمشخص شود آیا چنانتا 
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رودانتظار می.تلف به چه اندازه استمخ هجایی در کالمات دههاي مصراع گیريِکار صد به

.هجایی را نشان دهند دههاي تر درصد کمتري از مصراع ات قدیمیکالم

 گفتۀطبق  ،کنیم تا مشخص شود یث قافیه مقایسه میکالم را از ح این چهار 4در بخش 

هاي  ؟ و آیا قافیهیا خیر داردvc-وcv-هجاي  آیا قافیه در اشعار یارسان منحصراً ،زادهطبیب

ها  نهایت اینکه از روي قافیه قافیه در این کالمات وجود دارد؟ و درهاي بی ناقص و مصراع

هاي ناقص و موارد  یهفقا ،تررود کالمات قدیمی ار میانتظ:قدمت این متون پی بردتوان به می

.وع قافیه در آنها بیشتر باشدنتبیشتري داشته باشند و همچنین  قافیۀبی

تنوع وزن در اشعار یارسان -3

،2و بخشی از دورة باباناعوث از دفتر پردیور 1پردیور ، شامل دورةر کالم یارساندر این بخش چها

.دنشومی ا بررسیه وع تعداد هجا در مصراعن، و کالم نوروز از حیث تهگَوردیوانهفتوانه،  دورة

رد بررسی ها مونتخاب شد و تعداد هجاها در مصراعمصراع ا 400به این منظور براي هر کالم 

:قرار گرفت

پردیور فترد-3-1

باباناعوث  شامل دورة باباخوشین و بخشی از دورة ،انتخاب شدند دفتر پردیورهایی که از بخش

هاي این از جمله ویژگی.اندزیسته ل از سلطان اسحاق میباباخوشین و باباناعوث هر دو قب.است

ز نبود قافیه در برخی ا ها، وهاي فرد، نبود وزن خاص در مصراع وجود بندهاي با مصراعدفتر 

رش این دفتر در مورد تاریخ نگا.ها از حیث تعداد هجا استبندها و یکسان نبودن طول مصراع

 604از دفتر پردیور .گرددبه قرن دهم هجري باز می الع دقیقی در دست نیست اما احتماالًاط

 19تا  7ها مصراع بقیۀ ، وهجاییها ده از مصراع%46حدود  شد کهع انتخاب و مشاهده امصر

:دهدنشان میها  عداد هجا را در مصراعاي از تنوع تبند زیر نمونه مثالعنوان به.اند هجایی

1. pardiwar
شناسی دانشگاه گوتینگن به خاطر در اختیار قرار دادن این منبع از پروفسور کریون بروك، رییس سمینار ایران.2

.کمال سپاس را داریم
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sefida         bāz-em          sar      bāl=em         kawi              ده هجایی

white-IZ eagle-1SG top arm=1SG livid

هایم کبود استباز سفیدي هستم که روي بال

malawāni=mān     kardan   ja    āw       āmu-y                ه هجایییازد

swimming=1PL do.PST in water PN-ADP

ایمدر آبِ آمو شنا کرده

ruž=mān  kardan    wa   šaw   šaw=mān    kardan   wa   roy  دوازده هجایی

day=1PL do.PST to night night=1PL do.PST to day

روز ما را تبدیل به شب کردند و شبمان را به روز

xerqe-y Xušin   bi                tān               puy                هفت هجایی

cloth-IZ PN COP.PST 2PL.CLC thread

تان بودپودخوشین  خرقۀ

to      čiš-ni                čani     šāh    o      šāhbāzān      be-kar-i   

2SG who-COP.PRS with king and princess SBJ-do-2SG

da?wā=w   adwi                                                            هفده هجایی

fight=and complaint

اه و شاهبازان دعوا و شکایت کنی؟تو کی هستی که بر علیه ش

:ر دفتر پردیور آمده استتعداد هجاها در هر مصراع و کاربرد آنها د)1(در جدول 

مصرع از دفتر پردیور 604تعداد و درصد کاربرد هجا در  -1جدول 

ها را در  کل مصراع %69/45هاي ده هجایی مصراع ،شود طور که در جدول مشاهده میهمان

 ده هجایی نیست و وزن کالمات در دفتر پردیور منحصراًست که این به این معنا.گیرندبر می

.ترندهاي شفاهی نزدیک این کالمات به سروده ظاز این لحا خواهیم دید کهبعداً 
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هوردیوان گَ -3-2

.ضرت سلطان استحتولد تا رحلت  مشتمل بر دورة،اي از کالمات یارسانه مجموعهوردیوان گَ

حسینی،(تحریر درآمده است  به رشتۀ)الدین مال رکن(ه وسیلۀ حضرت پیرموسی این دیوان ب

در مورد آداب و  ،ت سلطاننگارنده، عالوه بر دورة تولد تا رحلت حضردر این دیوان  ).1382:4

تنظیم کرده  ،به پیروي از اشعار فارسی ،وي اشعار را.رسوم آیین یارسان اطالعاتی داده است

تعداد  بودنِه حاکی از مفرداست در حالی که در برخی بندها یک مصراع اضافی وجود دارد ک

 هاع به صورت تصادفی انتخاب شد و از حیث تعداد هجاامصر 400در اینجا نیز .هاستمصراع

:)13:همان(اي از تنوع هجا در این دیوان استبند زیر نمونه.بررسی قرار گرفت مورد

sezā=t                     kuštena   čani   darwiš-ān                       هشت هجایی

punishment=2SG kill.INF like mendicant-PL

تو کشتن است همانند درویشان مجازات

tā   bu-y                wa  luma     pey    xalq-e           Sirwān       ده هجایی

so become-3SG to lesson for people-IZ PN

تا درس عبرتی براي مردم سیروان شوي

to       har    ramz   yāri   m-āri                             wa    zuwān     نه هجایی

2SG still secret PN IPFV-bring.PRS-2SG to tongue

آوريآیین یاري را به زبان می تو همیشه سرّ

bējga     Meryam  kasi             waku    to         nā-mān                wey    

except PN somebody like 2SG NEG.stay.INF in this

jahān                                                                                       ده هجایی

world

.است نماندهدر این دنیا جز مریم کسی مثل تو ب

:دهدنشان می گَورهه را در دیوان رفتکار تعداد و درصد هجاهاي به )2(جدول 

دیوان گَورهمصرع از  400تعداد و درصد کاربرد هجا در  -2جدول 

8910111214تعداد هجا

/5/125/115/835/325/25درصد کاربرد



7|...متوزن و قافیه، دو معیار براي تعیین قد

که در  اند، دادهها را به خود اختصاص  عاکل مصر %5/83هجایی  دههاي عامصر که پیداست

.کار گرفته شده استبه يبسیار بیشتر هجاییِ دههاي عاقایسه با دفتر پردیور تعداد مصرم

توان نتیجه گرفت که  پس می .ها کاهش یافته استعادر اینجا تنوع تعداد هجا در مصرهمچنین 

.این دیوان جدیدتر از دفتر پردیور است

هفتوانه دورة-3-3

 بند دورة 23اع از مصر 400.سرانجام است ز نامۀبند و بخشی ا 60هفتوانه مشتمل بر  دورة

بررسی .رد بررسی قرار گرفتانتخاب شد و از حیث تعداد هجا مو طور تصادفیبه هفتوانه

 اي بیشتر از دیگرر قابل مالحظههاي ده هجایی به طودهد تعداد مصراع ها نشان می مصراع

):1361:68،زادهصفی(اي از تعداد هجاها در یک بند استمثال زیر نمونه.هجاهاست

az      jamem           kardan    haftād=o         do      pir-a هجایی  یازده

1SG collect=1SG do.INF seventy=and two old-DEF

امهگرد آورد دو پیر را براي ارشاد شمامن هفتادو

nawadu nu tan jam-o safir-a هجایی ده

ninety nine person group=and master-COP

سفیري و مرشدي را دارند پایۀ،در جمعنُه تن نودو

xawardār   bu                be-kardi          wir                                   هجایی نه

informed COP.PRS SBJ-do.PST remember

و فکر کنید و بدانید آگاه باشید

sāheb    kamān=u    tarkeš=u        tira هجایی ده

owner bow=and quiver=and arrow-COP.PRS.3SG

که در این مسلک صاحب کمان و ترکش و تیر،

sabt=eš          bekardi           haftwān-a   pira                           هجایی ده

prove=3SG SBJ-do.PST PN-IZ old-DEF

دستگیري و ارشاد دارند هستند و آنان نیز پایۀ هفتوانه

benyām   šāhed-an         nay   rāy            jazira                        هجایی ده

PN witness-3SG in opinion island

دین شاهد و گواه است ین در این جزیرةبنیام
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sārā      ma-kardi          hāšā=w         taqsira هجایی ده                              

desert NEG-do.PST denial=and sin

حاشا نکنید و تقصیري مرتکب نشویددر صحراي محشر 

har kasi pey wi=š nan-yu tazwira هجایی ده

each person for self=3SG NEG-COP hypocrisy

دهیچکس نباید دروغ بگوید و تزویر بکار

war na      farad             ru     gešt    mu-wān             gira هجایی ده

othrwise tomorrow day all IPFV-become captured

وگرنه فردا همگی گرفتار خشم الهی خواهید شد

na-mu-waxaši-tān              ja    ruy     sarir-a                           هجایی ده

NEG-IPFV-forgive-2PL in day throne-ADP

.بخشدشما را نمی ،نشیند الت میکه خداوند بر سریر عد ،و در روز پسین

:دهدهفتوانه نشان می جاها را در دورةجدول زیر تعداد و درصد ه

نهدوره هفتوامصرع از  400تعداد و درصد کاربرد هجا در  -3جدول 

89101112تعداد هجا

/25/1105/86225درصد کاربرد

هـا را بـه خـود     عاکـل مصـر  %5/86هجـایی   دههاي عامصر،طور که از جدول پیداستهمان

کار هجایی بسیار بیشتر به دههاي عاقایسه با دفتر پردیور تعداد مصردهند که در ماختصاص می

.ها کاهش یافته استعامصرع تعداد هجا در در اینجا تنوهمچنین .گرفته شده است

1کالم نوروز -3-4

 شـیوة .کالمی است که در قرن نوزدهم توسط سید براکه سـروده شـده اسـت    36نوروز یکی از 

وي از شـعر عروضـی فارسـی تنظـیم     اشعار به پیر.نگارش این اشعار به سبکی بسیار ساده است

اشـعار در اصـل بـه    دهد که نشان می ،ع اضافی وجود داردامصراما در بعضی بندها یک  ،اندشده

شناسی دانشگاه گوتینگن، که این منبع را در اختیار ما قرار دادند،  آرا از گروه ایران از آقاي دکتر بهروز چمن.1

.کمال سپاس را داریم
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ب شد و تعداد ع به طور تصادفی انتخاامصر 400در مورد کالم نوروز نیز .اندصورت شفاهی بوده

تعداد هجاهـا را   تنوع »باربرّ شاهزادة«بند زیر با نام .ها مورد بررسی قرار گرفتهجاها در مصراع

:دهدع نشان میادر مصر

pey češ               nemaki                ezhār  هجایی هفت

for what=3SG NEG-IPFV-do speech

گشایینمیچرا لب به سخن 

ezhār     bekar waku sawār ku هجایی نه

speech SBJ-do like rider mountain

مانند سوارِ کوه لب به سخن بگشا

wa zāt-e         dorost  dāwud-i       hu              hu هجایی ده

to nature-IZ right God-ATT INTERJ INTERJ

به ذات درست داوودي هو هو

:دهدرفته را در کالم نوروز نشان میرکاجدول زیر تعداد و درصد هجاهاي به

کالم نوروزمصرع از  400تعداد و درصد کاربرد هجا در  -4جدول 

7891011تعداد هجا

25/75/75/35/9375/1درصد کاربرد

ین درصـد کـاربرد   همچن.هاي ده هجایی بیشترین درصد کاربرد را دارندعادر اینجا نیز مصر

رصد شود و به دتر پردیور تا کالم نوروز کمتر میبه ترتیب از دف ،هجایی 11، و 9، 8هاي عامصر

.شود هاي ده هجایی افزوده می عامصر

هجایی در اشعار  دههاي عاوجود مصر که توان نتیجه گرفتبا توجه به آنچه گفته شد می

ه به الگوي جبا تو.هاي مختلف تفاوت داردهبه دوریارسان الگوي غالب است اما این الگو بسته 

دیگر به نگارش درآمده  اي قبل از سه کالمِدر دوره نتیجه گرفت دفتر پردیورتوان تعداد هجا می

ین چهار ها را در ادر بخش بعد وضع قافیه.داده استتصرف در آن کمتر رخ و دخل و احتماالً

بین این کالمات  شود آیا از لحاظ قافیه تفاوتی مشخص دهیم تاکالم مورد بررسی قرار می

اگر الگوي قافیه هم  .تواند باشدیارسان چگونه میقافیه در اشعار یِه الگوي کلک وجود دارد و این
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ما براي سنجش  شود شیوةبت به موارد دیگر باشد، معلوم میدفتر پردیور نس بودنِترمؤید قدیم

.قدمت متن درست بوده است

قافیه در کالمات یارسان ۀمقایس -4

جانشینی و آوایی  نقش اصلی خود، یعنی ایجاد پیوند نجامقافیه در اقوال و کالمات عالوه بر ا

در این بخش  ).1393:2زاده،طبیب(دهد  بندها را نیز نمایش مییان مها، مرز میان مصراع

.کنیم بررسی میم نوروز هفتوانه و کال ، دورةگَوره، دیوان وضع قافیه را در دفتر پردیور

که در آن درصد کاربرد  ،داندمیvc-وcv-هاي زاده اشعار یارسان را مرکب از قافیهطبیب

نیز هاي ناقص وقافیهکند که  تصریح میيو.است cv-بسیار بیشتر از قافیۀvc-فیۀقا

اي است که ص قافیهناق قافیۀتوضیح آنکه .اند در این اشعار مشاهده نشده قافیه هاي بی عامصر

در  2بند مثالً  .اندکی با هم متفاوت باشند ،تولید ، از حیث محل یا شیوةهاي متناظر در آنواج

تنها از لحاظ  at-وad-تفاوت .دارد)ad-(ناقص  و یک قافیۀ)at-(کامل  دو قافیۀ، 4.1بخش 

واج،داريبه لحاظ واك ،آن است و این تفاوت پایانیِ صامت-d در این بخش ابتدا قافیه .است

، با چه هایی در این اشعارچه نوع قافیه که کنیم و سپس مشخص میرا در اشعار یارسان بررسی 

ها به چه صورت از کالمدر هر کالم  cv-به  vc-هاي و درصد قافیه اند، کار رفته درصدي به

.باشدتر کمتر هاي قدیمی درصد در کالم ن اختالفرود ایانتظار می.است

پردیور دورة -4-1

به .مورد بررسی قرار گرفت هاو وضع قافیه در آن پردیور انتخاب شد چهارصد مصراع از دورة

:کنیم میوضع قافیه در چند بند از این کالم توجه 

v-):عامصر ā)4-:1بند 

cvc-):عامصر sat)2-:2بند 

-sad)1 عامصر:(-cvc:ناقص قافیۀ

cvc):صراعم bud)3:4بند 

kač)1قافیهبی):مصراع

v-):مصراعā)3-:5بند 

šod)1قافیهبی):مصراع
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cvc):مصراع šad)3:6بند 

هاي قافیه ،هاي کامل عالوه بر قافیه ،الم دفتر پردیوريک،شودطور که مشاهده میهمان

هاي  در قافیهها ما این واجمل عیناً یکی هستند، اهاي کاهاي متناظر در قافیه واج.ددارناقص نیز

، 6مثالً بند .)1393زاده،طبیب(، تفاوت اندکی با هم دارند تولید از حیث محل یا شیوة،ناقص

-(ناقص  و یک قافیۀ)at-(کامل  ۀدو قافی،2اما بند .دارد)šad)=cvcکامل، یعنی  سه قافیۀ

ad(تفاوت .دارد-adو-at ِبه لحاظ  ،ست و این تفاوتاهآن تنها از لحاظ صامت پایانی

:1دست آمدهبا بررسی چهارصد مصراع از دفتر پردیوري این نتایج ب .است d-واج،داريواك

مصراع از دوره پردیور 400انواع قافیه در  درصد کاربرد -5جدول 

نوع قافیه
کامل

Ø
ناقص

-vc-cvcvcc-v-vcc-cv-vc

54235/95/32512درصد کاربرد

.شد تر از آن چیزي است که تصور میدفتر پردیوري متنوعها در قافیه،با توجه به جدول

vc-وcv-تنها متشکل از،خود بررسیِ مورد اشعار یارسانِ آن دسته از در ،زاده قافیه راطبیب

v-از طرفی قافیۀ.یستقافیه نبیهايناقص و مصراع قافیۀو  v-و قایل به وجود قافیۀداند می

 کالمات که دهدها در این جدول نشان می وضع قافیه.داند ها می را تنها مختص به اقوال ایزدي

vc-وcv-توجه شود که قافیۀ.هاي ایرانی تعلق دارندین دفتر به سنت قدیم شفاهی سرودها

چه درصد هر.اندص دادهها را به خود اختصا قافیه %77ند و جمعاًهاي دیگر پرکاربردتراز قافیه

قافیه بیشتر  و هرچه درصد مجموع این دو .تر استشعر قدیمی ،باشداین دوقافیه کمتر  مجموعِ

را در دیگر vc-وcv-در ادامه وضع قافیۀ.ه جدیدتر استتر و در نتیجشدهباشد شعر تثبیت

.کنیمکالمات بررسی می

،cv-هاي  مثالً قافیه.ایم ایی را تا حد امکان ساده کردهزاده، ساخت هج در اینجا نیز ما به پیروي از طبیب.1

-vcvو ،-vccv عنوان  را به-cvهاي  ، و قافیه-vcو-vccvc عنوان  را به-vc ایم در نظر گرفته.
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گَورهدیوان  -4-2

به وضع .مورد بررسی قرار گرفت هاو وضع قافیه در آن ندشد هبرگزید مصراع 400در اینجا نیز 

):1382:14، حسینی(کنیم میقافیه در چند بند از این کالم توجه 

vc-):مصراع an)4-:1بند 

vc-):مصراع āk)5-:2بند 

-āg)1 مصراع:(-vc:ناقص قافیۀ

vcc-):مصراع arg)2-:3بند 

vc-):مصراع ur)2-:4بند 

-at)1 مصراع:(-vc:قافیهبی

cv-):مصراع i)3-:5بند 

-hi)1 مصراع:(-cv:قافیه ناقص

cv-):مصراع ra)6-:6بند 

قافیه هاي بی ناقص و مصراع وجود قافیۀنیز  گَورهشود در دیوان طور که مشاهده میهمان

:دهدنشان می گَورها در دیوان ها رنوع و درصد کاربرد قافیه )6(دول ج.مشهود است

مصراع از دیوان گَوره 400انواع قافیه در  درصد کاربرد -6جدول 

نوع قافیه
ناقصØکامل

-vc-cv-v-vcc
5/0

-cv-vc

55353421درصد کاربرد

که قافیۀ، با این تفاوت مشابه است ها تقریباًوضع قافیه ،مانند دفتر پردیوري ،یزدر اینجا ن

cvcc  این موارد .از بین رفته است اًقافیه تقریبهاي بی کاربرد مصراعوجود ندارد و درصد

وcv-همچنین قافیۀ.متن این کالم باشد بودنِوضع قافیه و متأخر شدنِترن سادهتواند مبیمی

-vc که از دفتر پردیور بیشتر است ،دهندها را تشکیل می قافیه%80وعاًممج.
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هفتوانه دورة -4-3

عنوان مثال به وضع قافیه در به.گفته استتر از دو مورد پیش ساده ،هفتوانه وضع قافیه در دورة

):55-1361:56زاده،صفی(کنیم میهفتوانه توجه  دورة14بند 

cv-):عامصر šā)6- :اول کردة

cv-):مصراع yā)2-:دوم کردة

cv-):مصراع dā)2-:سوم کردة

-qā)1 مصراع:(cv-:ناقص قافیۀ

vc-):مصراع ad)2-:کردة چهارم

cv-):مصراع ru)3-:پنجم کردة

vc-):مصراع ār)7-:ششم کردة

:هفتوانه در جدول زیر آمده است نوع و درصد کاربرد قافیه در دورة

مصراع از دوره هفتوانه 400انواع قافیه در  درصد کاربرد -7جدول 

هنوع قافی
ناقصØکامل

-vc-cv-vcc-cvcc
25/0

-cv-vc-cvcc

6332225/015/025/0درصد کاربرد

و جمعاً قبلی افزایش یافته نسبت به دو کالمِ vc-وcv-کاربرد قافیۀ درصد ،با توجه به جدول

و  ناقص درصد کاربرد قافیۀ همچنین.دهندها را به خود تخصیص می مجموع قافیه 95%

هفتوانه نسبت  دورةبودنِ ترخرمتأتواند دلیلی بر این می.است کمتر شده ،قافیه هاي بی مصراع

.باشد گَورهپردیور و دیوان  دورة به

زکالم نورو-4-4

ر کاهش تنوع قافیه نسبت به سه مورد دیگ که در بررسی کالمات در کالم نوروز متوجه شدیم

بند دو .سه کالم دیگر بودبسیار بیشتر از  cv-سبت به قافیۀنvc-یافته و درصد کاربرد قافیۀ

:دهدنشان میی از وضع قافیه را در کالم نوروزیاهزیر نمونه
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vc-):عامصر ān)2-:1کردة :1بند 

-an)1 عامصر:(-vc)قافیه ناقص(

cv-):مصراع bu)2-:2کردة 

cv-):پنج مصراع(bu-:2بند 

:دهدها را در کالم نوروز نشان می صد کاربرد قافیهنوع و در )8(دول ج

مصراع از کالم نوروز 400انواع قافیه در  درصد کاربرد -8جدول 

نوع قافیه
ناقصØکامل

-vc-cv-vcc-v
5/0

-cv-vc-vcc

25/72225/35/075/025/025/0درصد کاربرد

کاهش  قافیه در اینجاهاي بی اقص و همچنین مصراعن و قافیۀv-هاي از نوع درصد کاربرد قافیه

کالم نوروز نسبت به سه کالم قبلی  بودنِتواند دلیلی بر متأخراین مورد می.چشمگیري دارد

است که نسبت به دفتر پردیور vc،25/94%-وcv-هاي همچنین درصد مجموع قافیه .باشد

.بیشتر است گَورهو دیوان 

.1:مات پی بردتوان به قدمت کالاز دو راه می ،ها گفته شد ورد قافیهه با آنچه در مبا توج

با توجه به معیار .درصد کاربرد دیگر انواع قافیه در کالمات:2وvc-وcv-درصد کاربرد قافیۀ

دفتر :را دارندvc-وcv-هاي کمترین درصد کاربرد قافیه گَورهدفتر پردیور و دیوان ،اول

در واقع تصویر کلی از این %.95هفتوانه  و دورة %94، کالم نوروز %80گَورهیوان ، د%77پردیور 

cv-هاي قافیهرویم که هر چه از لحاظ تاریخی پیش می قرار است + -vcتدریج جاي تمام به

درصد کاربرد دیگر انواع قافیه در دفتر پردیور ،با توجه به معیار دوم.گیرندهاي دیگر را می قافیه

این آمار حاکی از .است%2هفتوانه  دورةو در  %4در کالم نوروز ، %7گَوره، در دیوان 16%

همچنین درصد کاربرد  .نسبت به دو مورد دیگر است گَورهدفتر پردیور و دیوان  بودنِترقدیمی

در%5/3گَوره، در دیوان %8قافیه در دفتر پردیور هاي بی هاي ناقص و مصراع قافیه دورة،

تواند دلیلی بر قدمت بیشتر دفتر این مورد نیز می.است %75/1و در کالم نوروز  %2فتوانه ه

.نسبت به دو منبع دیگر باشد گَورهپردیوري و دیوان 
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گیرينتیجه-5

یارسان پرداختیم و  در این مقاله به بررسی تنوع وزن و قافیه در تعدادي از متون مقدسِ

بر اساس .قرار دادیم قدمت این اشعارتعیین  معیاري برايتون،چگونگی حضور این دو را در م

تفاق به اند بلکه این اباره ده هجایی نشدهیارسان به یکمتون  که مشخص شد ،معیار تنوع وزن

است در %45ع ده هجاییادرصد کاربرد مصر ،در دفتر پردیور .صورت تدریجی رخ داده است

در طول  توان گفت اشعار یارسانپس می.رسد می %93حالی که این درصد در کالم نوروز به

قافیه ،بر اساس معیار دوم.اندبودن گرویدهبه ده هجایی تدریجاً اند وتاریخ مراحلی را طی کرده

بر خالف آنچه تصور که، ج نشان داد نتای .را در چهار کالم یارسان مورد بررسی قرار دادیم

 از ناشعار یارسا نیست و cv-وvc-تنها مختص به قافیۀ ر اشعار یارسانوجود قافیه د ،شدمی

نظیر اقوال  ،دیگر ایرانی هیِهاي شفادهند و شبیه سروده این حیث تنوع بیشتري را نشان می

شاهدي بر این  ،قافیههاي بی ناقص و مصراع و همچنین قافیۀv-وجود قافیۀ.ها هستندایزدي

 دورة ،گَورهدیوان نسبت به دفتر پردیوري  نِتر بودمیقدیبر اساس تنوع قافیه نیز .ادعاست

cv-هاي ر دفتر پردیور درصد کاربرد قافیهدکه  به این معنا.کالم نوروز مشخص شد هفتوانه و

+ -vcهفتوانه این میزان بیشتر  ، در حالی که در کالم نوروز و دورةکمتر از کالمات دیگر است

.اندها را گرفته جاي دیگر قافیه ،تا حد زیادي ،افیهن دو قاست و به عبارتی در این اشعار ای

منابع

.انتشارات باغ نی:کرمانشاه.گَوره دیوانَ.)1382(سید محمدحسینی، 

.هیرمند:تهران.هفتوانه دورة.)1361(صدیقزاده،صفی

در مقایسه اري کردي و جایگاه آن در ادبیات نوشت وزن شعر عامیانۀ".)1390(مراحمد، اَطاهر
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