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  جديد قافيه در شعر مشروطه بررسي سه نوعِ

  *حسين بخشي

  يدهكچ
و هم  محتوا، هم از لحاظ مضمون و ،آشنايي با ادبيات غرب ةشعر فارسي در نتيج
عصـر مشـروطه    هـاي تحـول در شـعر فارسـيِ      گونـه از . دشاز لحاظ فرم متحول 

است كه به شعر غرب تعلـق داشـت و در ادبيـات    جديد  ةكارگيري تعدادي قافي به
كه پيش از ادبيات  ،شعراي مشروطه از رهگذر شعر ترك. سابقه بود  كالسيك ما بي

ارتباط با دنياي غرب وارد عصر تجدد شده بود، با ايـن نـوع قـوافي     به سببايران 
نـواختي ادبيـات    زدگي از يـك  دل .ها را در شعر خود به كار بردند شنا شدند و آنآ

سو، و شـور تجـدد و نوخـواهي در ايـن عصـر و نيـاز بـه ورود بـه           قديم از يك
هايي از ايـن نـوع     هاي نوين شعري از سوي ديگر، از عوامل مهم دگرگوني  ساحت

گونه تحوالت در شعر مشروطه سرآغاز تجدد در شعر فارسـي بـود    اين. بوده است
ما در ايـن مقالـه كـه بـه     . كه به همراه ديگر عوامل، شعر نوين فارسي را شكل داد

شـعر غربـي    ةقافيبه بررسي سه نوع  اي انجام گرفته است،  خانه كتاب ةمطالعروش 
 ةقافيـ  ، وحلزونـي  ةقافيـ  ،چليپا ةقافي :ند ازا ايم كه عبارت  در شعر مشروطه پرداخته

در ميـان   زيـادي چليپـايي محبوبيـت    ةقافيـ مـذكور   ةقافياز ميان سه نوع  .زنجيري
رو عصــر، حتــي  شــاعران عصــر مشــروطه داشــت و بســياري از شــاعران پــيش 

تـري   اما نوع دوم و سوم به نسبت كم. ، اشعار خود را بدان قافيه بستند گرايان سنت
و حتـي   مذكورقوافي  گوناگونشاعران ايراني در اين عصر انواع  .به كار گرفته شد
  .به كار بردندهاي بومي را در يك شعر واحد   ديگر انواع قافيه

  .حلزوني ةچليپايي، قافي ةقافي ،زنجيري ةشعر مشروطه، قافي تجدد، :ها واژهكليد

                                                                                                 
   bhosein30@yahoo.com زنجاندانشگاه  ،ادبيات ةدانشكد ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *

  1/9/1393 :، تاريخ پذيرش15/7/1393: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
 ةانديشـ اصـطكاك دو گونـه فرهنـگ و     برخـورد و  ةنتيجتوان  ايران را مي ةانقالب مشروط

آن  ةنتيجـ سنتي ايراني از يك سو، و انديشه و مدنيت غربي از سوي ديگر دانسـت كـه در   
بسياري از مفـاهيم و نمودهـاي    ةتشنايرانيان به سبب آشنايي با عناصر مدنيت جديد غرب 

. ادنـد و در بطن فرهنگ سنتي خـود جـاي د  دند كرآن شدند و تا جاي ممكن آن را اقتباس 
عطش شديد ايرانيان بـراي ورود بـه دنيـايي جديـد بـود و ايـن        ةنتيجدرواقع اين انقالب 

  .جاي نهاد فكري و فرهنگي آنان تأثيراتي عميق بر گوناگوندر زواياي  موضوع
ترين ويژگي  اي نوين در تاريخ ايران است كه شايد بتوان مهم  عصر مشروطه سرآغاز دوره

ها دانست كه ادبيات نيز در رأس اين جريـان تحـول    عرصههمة آن را شور تجددخواهي در 
تحوالت فراوان در عـالم انديشـه مشـتاق كشـف     سبب شاعران اين عصر كه به . قرار داشت

انگيز كهـن بـه     هاي تكراري و مالل هاي نوين شعري بودند و از سوي ديگر از سبك  ساحت
هـاي   آلود خـود بـراي بيـان انديشـه     انقالبي و عطشروحية تنگ آمده بودند و آن را مناسب 

به  ؛ديدند، از هرگونه نوگرايي در سرايش شعر با آغوش باز استقبال كردند  شان نمي متجددانه
بر احساسات آتشين خود تكيه داشتند و به فقط اي كه در اخذ بسياري از عناصر تجدد   گونه

فكري محكمي هم براي شتوانة پهرچند كه  ؛بستند  ها را در شعر خود به كار مي هر قيمتي آن
هـاي   مايـه  انديشه و درونحيطة تحول در شعر مشروطه هم در . اين كار خود نداشته باشند
گيري انواع جديد قافيه كه شعر فارسي  كار فرم اشعار، كه بهحيطة شعري ايجاد شد و هم در 

  .هاست شد، يكي از آن براي نخستين بار در اين عصر بدان قافيه بسته مي
مطلبي كه اشاره بدان ضرورت دارد، اين است كه آشنايي ايرانيان با مدنيت غربي چندان 

هـاي    تـر از رهگـذر پـل    بلكه بـيش  ،رو با آن نبوده است  به صورت مستقيم و برخورد رودر
اي بوده كه ميان جهان غرب و كشور ما واقع شـده بودنـد و امپراتـوري عثمـاني از       ارتباطي

ادبيات نيز چنين بـود و شـاعران ايرانـي     ةحيطدر . هاي ارتباطي بوده است  ترين اين پل مهم
اري از تحوالت ادبي را كه ريشه در ادبيات غرب داشت از طريق شاعران ترك اقتبـاس  يبس
ـ اي كه نخستين شعر   به گونه ؛و در شعر فارسي به كار بستنددند كر يـاد  «فارسـي،   ةمتجددان
ظ مضمون و انديشه، و هم از لحاظ فرم شـعري و چيـنش   هم از لحا ،، از عالمه دهخدا»آر

  .ها ريشه در شعر شعراي ترك دارد  قافيه
بررسـي و  ها را  هاي جديد شعري در ايران و ريشه و منبع آن  قافيه تاكنون گران پژوهش

ها را  اند، با بياني كلي آن  داشته موضوعمحققاني هم كه اشاراتي به اين . ندا جو نكردهو جست
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بـه   فقطو  .اند  دهكربه ساختار متفاوت اين قوافي اشاره  فقطاند و   ر از شعر غرب دانستهمتأث
تـوان از شـفيعي     اند؛ از ايـن محققـان مـي     گونه بسنده كرده و گذشتهيك شعر قافية ساختار 
 )»شعر شكل و فرم«مبحث  :1378 ،الرحمن ←( ، منيب الرحمن)339: 1363آژند، ( كدكني

 در مقايسـه بـا   اسـحاق البتـه  نام برد كـه  ) فصل پنجم: 1379اسحاق،  ←(و محمد اسحاق 
  .تري دارد تحقيقات كامل ديگران

هـاي    اي كه ميان ساختار قافيه در ادبيات كالسيك فارسي و ساختار قافيـه   تفاوت عمده
هـا در    جديد وجود دارد، اين است كه در ساختار قافيه در شـعر كالسـيك، تمـامي مصـرع    

هاي شـعر، تعريـف خاصـي از نحـوة چيـنش        كنند، و بسته به قالب  سازي شركت نمي  قافيه
به جز يكي دو قالب، مثل قالب مثنـوي،  و، . هاي درگير در قافيه وجود دارد  ها و مصرع  قافيه

هـاي زوج شـعر در سـاختار قافيـه       هاي ديگر معموالً مصـرع اول و مصـرع    در تمامي قالب
در . در اين ساختار هيچ شراكتي ندارند) به جز مصرع اول شعر(رد هاي ف  اند و مصرع  دخيل

هـاي    قالبي همچون قطعه، حتي مصرع اول نيز چنـين نقشـي نـدارد؛ امـا در سـاختار قافيـه      
در . كننـد   نقش ايفا مي اند و در قافيه سهيم) ها Line: در شعر غرب(ها   جديد، تمامي مصرع

بنـدي    قافيـه گونه   اينهايي از اشعار فارسي را كه     مونهذيل ضمن معرّفي اين سه نوع قافيه، ن
  .كنيم اند، بررسي مي  شده

  
  قافية چليپايي. 2

بندي اسـت كـه در     اي از قافيه  نام دارد و گونه alternate rhymeاين نوع قافيه در انگليسي 
ديگـر   يـك هـاي زوج نيـز بـا      و مصـرع  ،هاي فرد با هم  مصرع ،ها يكي در ميان  آن، مصرع

كـه در آن   بندي چهار مصـراع وجـود دارد    معموالً در اين نوع قافيه. دهند  تشكيل قافيه مي
  :شود  رسم ميطور  ايننمودار آن . سازند  قافيه مي 4با  2هاي   و مصرع 3با  1هاي   مصرع

  
  :شعر انگليسي از والتر الندر ةنمونو اين هم 
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Mother, I cannot mind my wheel 
My finger ach, my lips are dry 
Oh, if you felt the pain I feel 
But oh, who ever felt as I 

(Sokhanvar, 1996: 170) 

چنين قافيه بسته شـده   اشعاري داريم كه اين نادر دچند مور در شعر كالسيك فارسي در
هـا   آن زاباشـد كـه   اتفـاقي   بندي در اين اشعار كـامالً   رسد اين طرز قافيه  است و به نظر مي

 ومسنخست اين دو بيت از شهيد بلخي، شاعر اواخر قرن : توان اين دو نمونه را ذكر كرد  مي
  :بيتي او قرار دارد هشتو اوايل قرن چهارم، كه در ميان يكي از اشعار 

 نمــاز بــردي و دينــار برپراكنــدي      اگر تو را ملك چينيـان بديـدي روي
 هاش بركندي  خانه سجود كردي و بت   يمويديبدهندوانملكراتووگر

  )11: 1370دبيرسياقي، (
  :گلستانو نيز اين دو بيت سعدي در اوايل 

ــبان    اول ارديبهشــــت مــــاه جاللــــي ــابر قض ــر من ــده ب ــل گوين  بلب
 چو عرق بر عذار شاهد غضـبان هم  بر گـل سـرخ از نـم اوفتـاده آللـي

  )54: 1373سعدي، (

 تفـاوت مهـاي    منثور قديم نيز جمالت مسجعي آمده كه لخـت و گاهي در برخي كتب 
خواجه عبـداهللا   ةنام  مناجاتبه اين نمونه از . دهند  اي مي  ديگر تشكيل چنين قافيه ها با يك  آن

  :انصاري توجه كنيد
ــاجم   الهي، اگر كار به گفتار است ــدگان ت ــر ســر گوين  ب
 اي گفـتن محتـاجم  به كلمه  واگــر بــه كــردار اســت

  )24: 1372، به نقل از شميسا(
 آن از زين ترك كيكالس اتيادب در اما دارد؛ ييباال بسامد غرب اتيادب در هيقاف نوع نيا

 نوع نيا نام. اند  گرفته ها  يغرب از را آن ترك يشعرا گفت توان  ينم و است شده استفاده
 ةدادشكل  رييو تغ يفارس يا  كلمه Çapraz ةكلم كه است Çaprazkafiye ترك شعر در هيقاف
و اغلب بند اول ). Çapraz ةواژ ليذ: 2009 كانار،( پاستيچل يمعنا به »راست و چپ« ةكلم

 گونه  نيبد افتي يم ليتشك ييهجا وزن در يمصرع چهار يبندها از كه ترك يها  »قوشما«
  :شد  يم يبند  هيقاف
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 سي، باغين جالسي  داغالرين الله
 گليررحمت خدادان باهاردا 

 لرين گوزلي بولبول صداسي  گول
  )Elçin, 2005: 453( دوكونور انسانا سحرده گلير

توان در اشعار شاعر معروف ترك، يونس امـره كـه معاصـر      هاي فراواني را نيز مي  نمونه
  .موالنا بود، ديد

ده بار علّامه دهخدا به صورت آگاهانه از اين قافيه استفا   در ادبيات فارسي براي نخستين
، اما فرم اين شعر متفاوت دهكربندي   را بدين شيوه قافيه» ياد آر« او شعر معروف. كرده است

گونـه    در اشـعاري كـه بـدين   . شود  ها به كار گرفته مي هايي است كه اين قافيه در آن  با قالب
خـدا،  يابـد؛ امـا در شـعر ده     شوند، معموالً هر بند از چهار مصراع تشكيل مي  بندي مي  قافيه

  :سازند  ديگر قافية چليپا مي هشت مصراع با يك
ــياه   اي مرغ سحر، چو اين شب تار ــر س ــاري  بگذاشــت ز س  ك

ــة روح ــحاروز نفح  رفت از سرِ خفتگـان خمـاري  بخــش اس
ــار ــف زرت ــره ز زل ــود گ ــاري  بگش ــون عمـ ــة نيلگـ  محبوبـ
 خـو حصـاري  و اهريمن زشت  يــزدان بــه كمــال شــد پديــدار

ــاد   ــاد آري ــرده ي ــمع م  آر ز ش
  )7: 1366دهخدا، (

بينيم در اين بند از دهخدا، چهار مصرع فرد با هم و چهار مصرع زوج   گونه كه مي  همان
قافيـه   هاي فرد شـعر هـم    اند و مصرع ترجيع نيز با ديگر مصرع  قافيه شده ديگر هم نيز با يك
 اكبر صـابر آموختـه اسـت    از ميرزا عليبندي را   قافيه ةشيودهخدا اين فرم و اين . شده است

  .)21 - 19: 1391بخشي،  ← (
عشقي نيـز شـعري    هميرزاد ،ق 1337سال  يعني دريازده سال پس از سرودن اين شعر، 

گويد، فقط يـك بنـد از     گونه كه خود عشقي مي  آن. بندي شده بود  گونه قافيه  سرود كه بدين
ديگر قافية  مصرع با يك 24در اين شعر عشقي، . استاين شعر او مانده و بقيه را از ياد برده 

  :آوريم  دو بيت آغازين آن را ميجا  در اين. سازند  چليپا مي
ــي ــددر منته ــود پدي ــان ب ــه خياب  تهران برون شهر خرابه يكي بـه پـاي    الي

 فرشي كه تابد، ار كه بلرزد همي هواي  هـاي بيـدگسترده مه ز روزنـه شـاخه
  )316: 1350عشقي، (
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تمام «كه  از اين ذكرشدهديوان عشقي، در پاورقي شعر  ةگردآورنداكبر مشير سليمي،  علي
پـروين   .اظهار تعجـب كـرده اسـت   » هاي دوم قافيه دارند هاي اول و همچنين مصرع مصرع

هايي با همـان وزن و فـرم     به استقبال شعر دهخدا، مسمط ،اعتصامي و ابوالقاسم الهوتي نيز
  .البته شعر الهوتي تا حدي متفاوت استساختند كه 

و توانسـت در   كردندبندي استقبال   اين طرز قافيهنيز از  ديگر شاعران با گذشت زمان،
در اشـعار   .شـود اسـتفاده   ،هـاي اخيـر    ها بعد، حتي دوره  شعر فارسي جا باز كند و تا سال

. رفـت  بـه كـار  اع ديگر گونه قافيه بيش از تمام انو  عصر مشروطه، اينتجددگراي شاعران 
ادبـي  تجدد و شمس كسمايي كه همگي از پيشروان  ،اي  الهوتي، تقي رفعت، جعفر خامنه

قافيـة چليپـا در ايـن     .اند  روند با بسامد بااليي اين قافيه را به كار برده  شمار مي   در ايران به
رايـي همچـون   گ  كند كه حتـي شـاعر سـنت     يابد و محبوبيت پيدا مي  دوران چنان رواج مي

 ادبي مشهور استتجدد بهار نيز كه داستان مشاجرات او و تقي رفعت بر سر الشعراء   ملك
. بارها اشعار خود را بدين شـيوه قافيـه بسـته اسـت    ) 47- 45 :1370، شمس لنگرودي ←(

ها را با قافيـة چليپـا سـروده     الشعراء بهار هشت شعر به سبك جديد دارد كه تمامي آن ملك
نام دارد در ترجمة منظوم يكي از اشعار پوشـكين  » بناي يادگاري«را كه ذيل او شعر . 1است

  :كنيم  سروده، كه چند بند آن را نقل مي
ــاري ــزرگ يادگ ــر ب  كردم ز بـراي خـويش بنيـاد     در ده
ــداري ــاي پايــ ــاد بنــ  ياري دست من شد ايجادبي  بنيــ
ــد  خار و خس روزگـارِ ناسـاز ــارد سـ ــردن راه او نيـ  كـ

 سر پـيشِ كسـي فـرو نيـارد      اعزازفرطزخوديبانچون
او شـش بنـد از   . نيما نيز چند بار اين نوع قافيه را در اشعار خود به كار گرفته است

  :كنيم  يكي از اين بندها را ذكر ميبراي نمونه شكل قافيه بسته است كه  را بدين» افسانه«
 در ميان بس آشفته مانده

 دامي اش هست و  قصه دانه
 وز همه گفته ناگفته مانده
 از دلي رفته دارد پيامي

 )38 :1371نيما، ( داستان از خيالي پريشان

هايي با اوزان عروضي محصور نمانـد و در    پاره ها يا چهار    استفاده از اين قافيه در دوبيتي
نيمايي نيز به هاي نامساوي و كوتاه و بلند اشعار   اشعار نيمايي نيز به كار گرفته شد و مصرع
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سهراب سپهري و سايه در اشعار نيمايي  ،به ما   هاي نزديك  در دوره. دشبندي   اين شيوه قافيه
  :گويد  مي» رو به غروب«سهراب در شعر . اند خود از اين قافيه استفاده كرده
 كوه خاموش است

 خروشد رود  مي
 چه مانده است در اين وادي، هست آن

  )513/ 1: 1370شمس لنگرودي، ( 2خرمني رنگ كبود
 

  قافية حلزوني. 3
مخصوص شعر اروپايي است  نام دارد و enclosed rhymeاين نوع قافيه در شعر انگليسي 

جـا كـه    از آن. سابقه نداشـته اسـت   ،و در ادبيات كشورهاي اسالمي، حتي ادبيات ترك نيز
و به كار بردند، مـا  كردند اخذ  هاي شعري جديد از غرب  ها آن را به همراه قالب  ابتدا ترك

در . گـذاريم   مـي  )sarmalkafiye( گونه قافيه را قافية حلزوني  نيز به پيروي از ايشان نام اين
نمودار . گيرند  را احاطه كرده، در بر مي 3و  2هاي   ، مصرع4و  1هاي   اين نوع قافيه، مصرع

  :شكل است  آن بدين

  
  :اي از اسكار وايلد نمونه

An omnibus across the bridge 
Crawls like a yellow butterfly 
And. Here and there, a passer–by 
Shows like a little restless midge 

(Sokhanvar, 1996: 164) 

كـه   ،ددتجـ بار اين نوع قافيه در اشعار روزنامة   رسد در شعر فارسي براي اولين  به نظر مي
قافية حلزوني ديرتر از قافية چليپا وارد . كرد، به كار برده شده است  تقي رفعت آن را منتشر مي

كه هـر   ،ستانيآزادو  تجددهاي   شده در روزنامه اين نوع قافيه در اشعار منتشر .شعر فارسي شد
اي از جعفـر    ايـن هـم نمونـه   . فراواني به كـار رفتـه اسـت     شد، به دو زير نظر رفعت منتشر مي

  :منتشر شده است تجددروزنامة  مسيش 1297العادة نوروزي  ارة فوقاي، كه در شم  خامنه
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 خصم بشر، دشمن عمران يلعنت به تو ا  ارغـدوبنـدهيفرعصـرياتـوبه نينفر
ـ  انـدر  مشـو پـسنيز  خسرانيداعيبوم، فرو كش نفس، ا يا ـ يو يِپ  آثـار  يِران

تـري در   طرفداران كم) قافية چليپا(نوع قبلي  در مقايسه باالبته به طور كلي اين نوع قافيه 
الشـعراء بهـار     اشاره شـد كـه ملـك    قبالً. كردند  تر از آن استفاده مي ايران داشت و شاعران كم

چليپايي سرود؛ اما او حتّي يك بار هم از قافية حلزونـي اسـتفاده نكـرده    قافية چندين شعر با 
 هم با اين قافيه نسروده، امـا در اشـعار نيمـاييِ   خود حتي يك بند  »افسانة«نيما نيز در . است

  :گونه قافيه بسته است  را بدين» ققنوس«او يكي از بندهاي شعر . خود آن را به كار بسته است
 نغزخوان مرغ آن
 يافته تجليل آتش ز مكان آن در

 يافته تبديل جهنم يك به اكنون
 تكان دهد  مي و نظر دم به دم است بسته

 )223: 1371 يما،ن... ( يزبينچشمان ت

از  ،منـد بودنـد    كه به استفاده از قافية حلزونـي عالقـه   ستانيآزادو  تجددعالوه بر شاعران 
. توان از گلچين گيالني نام بـرد   ديگر شاعراني كه بعدها با عالقة وافري آن را به كار بردند، مي

دو مصـراع نخسـت   شـود و در آن    او شعري دارد كه هر بند آن از شش مصـرع تشـكيل مـي   
  :نام دارد» برگ«اين شعر . سازند  ديگر قافية حلزوني مي اند و چهار مصرع بعدي با يك  قافيه هم

 كشد فرياد  باد شبگير مي
 كه گل و برگ و سبزه ويران باد

 خيز  شب ةبا فغان پرند
 زير اشك ستارگان بلند

 افتند  برگ و گل روي سبزه مي
 )1324، گار نوروز( پاييز سيلي و مشتزرد از 

  :از قافية حلزوني استفاده كرده است» خاموش ةدر«سهراب سپهري نيز در شعر 
 نشسته در پس هر صخره وحشتي به كمين
 كشيده از پس يك سنگ سوسماري سر

 خاموش ةز خوف در
 نهفته جنبش پيكر

 )42: 1380سپهري، ( نگرد سرد، خشك، تلخ، غمين  به راه مي
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شعر سهراب نه از چهار، بلكـه از پـنج مصـرع تشـكيل شـده و       بينيم،  طور كه مي  همان
و قافيـة     را دوره كـرده  3، و اين دو مصرع نيز مصـرع  4و  2هاي   ، مصرع5و  1هاي   مصرع

گونه از قافية حلزوني استفاده كرده بود و   قبالً نيز ابوالقاسم الهوتي بدين. اند  حلزوني ساخته
كـه  » سـنگر خـونين  «او در شـعر  . تـر هـم بـوده اسـت     هاي شعر او بيش  حتي تعداد مصرع

  :گويد  اي است از شعر ويكتور هوگو مي  ترجمه
 اذنم بده به خانه روم تا كنم وداعـ 

 ؛)به سلطان فوج گفت(ـ  با مادر عزيز
 الساعه خواهم آمد

 !اي زدي  عجب حقهـ 
 نيامدي؟ اصالً اگر كيستي محكوم
 مفت؟ حرف به بگريزي ما چنگ ز خواهي
  )689: 1385 ي،الهوت(داد پاسخ او كودك شجاع ! نه سلطان،

 

  زنجيري ةقافي. 4
حلزوني در ادبيات  ةقافينام دارد و همچون  chain rhymeاين نوع قافيه در ادبيات انگليسي 

 ةقافيـ در زبان انگليسي به معناي زنجير است و  Chain. فارسي نامي بر آن نهاده نشده است
شـود و   مصـرعي تشـكيل مـي    بندي است كه شعر آن از بندهاي سـه  زنجيري نوعي از قافيه

هـاي اول و سـوم    چينش قافيه در آن به اين صـورت اسـت كـه در تمـامي بنـدها مصـرع      
دهد و  هاي اول و سوم بند بعدي تشكيل قافيه مي اند و مصرع وسط هر بند با مصرع قافيه هم

نمودار اين نـوع  . شود به هم بافته ميهاي زنجير  هاي شعر همچون حلقه درواقع تمامي قافيه
  :قافيه به اين صورت است

  

---------------------------a 
---------------------------b 
---------------------------a 

 
                   ------------------------------b 

                    ------------------------------c 
                 ------------------------------b 

 
----------------------------c 
----------------------------d 
----------------------------c 
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  :اي از پرسي شلي و اين هم نمونه
O wild West Wind, thou breath of Autumns being 

Thou, from whose unseen presence the leaves dead 

Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing 

 

Yellow, and black, and pale, and hectic red, 

Pestilence-stricken multitudes: O thou 

Who chariotest to their dark wintry bed    

(Sokhanvar, 1996: 171) 

حلزوني مورد استقبال عموم شـاعران عصـر مشـروطه    قافية اين نوع قافيه نيز همچون 
ابوالقاسم الهوتي بود كه به استفاده از آن عالقـه نشـان داد و چنـدين    فقط قرار نگرفت و 

  :بينيم نمونه مي برايرا » پليد«دو بند از شعر او با نام  .شعر خود را بدان قافيه بست
  طي حاتم حيات از ها قصه

  بسيار ام شنيده يا ام خوانده
  وي فتوت شاهد همگي

  
  شمار نداشت حاتمي ثروت
  بخشود مي شمار بي هم مال
 )478: 1358 ي،الهوت( كار بي و كس بي فقيران به

جا بدان پرداخته شـود، ايـن اسـت كـه شـاعران مـا در        چه ضروري است در اين آن
جديد و حتي قوافي قديم، دست خود را باز گذاشته و مخير بودند  استفاده از اين قوافي

كردنـد و آزادي عمـل مطلـق      و چه بسا در يك شعر از چندين نوع قافيـه اسـتفاده مـي   
 .به كار برده است» افسانه«قافيه را در  گوناگون به جز قافية حلزوني، انواع ،نيما. داشتند

بينيم   در برخي اشعار نيمايي مي. تر است  صاين ويژگي مخصوصاً در اشعار نيمايي مشخ
هاي بند ديگر با   ديگر قافية چليپايي، و مصرع كه يك بند يا چند مصرع از يك بند با يك

و در بنـد   ،سـازند   ديگر قافيـه مـي   ها نيز دو به دو با يك  برخي مصرع ،هم قافية حلزوني
. كننـد   در ساختار قافيه ايفا نمـي  ها هيچ نقشي  اي وجود ندارد يا برخي مصرع  ديگر قافيه
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  :به اين شعر سايه بنگريد
 شبگير
 من كه بگشاي پنجره اين ديگر

 تنگ شب اين از آمدم ستوه به
 خروس خوانده من همساية خانة در كه است ديرگاهي

 عبوس تلخ شب وين
 درنگ پاي دلم به فشارد  مي
 

 سياه شام اين دل در من كه است ديرگاهي
 خموش و بيدار پنجره اين پشت
 راه به چشم ام  مانده
 گوش همه و چشم همه

 نرم آيد  مي كه دالويز بانگ آن مست
 گرم سوزد  مي كه تاب  شب اختر آن محو
 رنگ بازد  مي كه شبگير پردة اين مات

 
 صبح كه بگشاي پنجره اين آري،
 تار پردة اين پسِ درخشد  مي
 خروس بانگ سحر خونين دل از رسد  مي
 فسوس زنگ سترد  مي ام  آينه رخ وز

 شرار افشانده من چشم در كه مهر بوسة
 رنگ آميخته من اشك با كه روز خندة

  )71- 70: 1378ابتهاج، (

اسـت كـه    ،سرودة گلچين گيالنـي  ،»باران«معروف در اين زمينه، شعر  از اشعار نيماييِ
 گونـاگون منتشر شد و شاعر بر اساس عالقة خاص خود انواع  سخنبار در مجلة   نخستين

  :قافيه را در آن به كار برده است
  :قافية حلزوني :قافية چليپايي

 يادم آرد روز باران باز باران
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 گردش يك روز ديرين با ترانه

 خوب و شيرين با گهرهاي فراوان

 هاي گيالنتوي جنگل خورد بر بام خانهمي

  
  :قافيه هر چهار مصرع هم :مثنويقافية
از پرندهساله بودمدهيكودك

از چرندهشاد و خرم
از خزندهنرم و نازك

 بود جنگل گرم و زندهچست و چابك

  )54- 52: 1378 يالني،گ ينگلچ(

يافتن بسياري از تحـوالت در شـعر    راهبارة مطلبي كه الزم است در پايان اين مبحث در
قوافي شعر غربي مطرح شود اين اسـت كـه در    گوناگونگرفتن انواع  كار بهچون مشروطه، 

سـنت بـر انديشـه و ادبيـات ايـران بـا        ةسـيطر اين دوره شاعران عصر بعد از هـزار سـال   
در هاي نوين انديشه و ادب آشنا شدند و از ايـن نظـر كـه بعضـي از ايـن شـاعران         ساحت
حساسي بسياري از عناصر فكري و ادبي ها به صورت هيجاني و ا  مبارزه با اين سنت جايگاه

در . نوعي تشتت فكري و ادبي در آثار آنان منتج شد غرب را در اشعار خود به كار بردند، به
عـزم سـفر هنـد در هـر     «اين زمان بازار هوس نوجويي و تجدد ادبي بسيار گرم و همچون 

گرايـي    نتگونه كه ديديم، ايـن هـوس حتـي دامـن شـاعران سـ        قرار داشت و همان» سري
بازار تجـدد  . و آنان را به تفنن در اين شيوه واداشتگرفت الشعراء بهار را نيز   همچون ملك

  پس و پـيش «تمام با  زدگيِ در اين زمان چنان گرم بود كه بسياري از شاعران عصر با شتاب
انتقاداتي كردند خود را نوگرا و متجدد معرفي كنند كه اين جريان با   تالش مي» ها  كردن قافيه

  :شد  نيز مواجه مي
ــد   انقـــالب ادبـــي محكـــم شـــد ــوأم ش ــي ت ــا عرب ــي ب  فارس
ــلم   درِ تجديـــد و تجـــدد وا شـــد ــات شـ ــد ادبيـ ــوربا شـ  شـ
 يافـــت كـــاخ ادبيـــات نـــوي   تا شد از شعر برون وزن و روي

 ...تا شـوم نابغـة دورة خـويش       ها را پـس و پـيشكنم قافيهمي
 انـد راستي دشـمن علـم و ادب     انـدطلـبتجـدداين جوانان كه

  )120: 1353 رزا،يم رجيا(
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آن، تقـي  رئـيس  اي هم به اصـحاب انجمـن تجـدد و      كه ايرج ميرزا در اين ابيات طعنه
خصـوص   بـه فراواني از عناصر تجدد ادبي،  ن تندرو عصر، زده است كه بهارفعت، از متجدد

  .بردند  هاي نوين در اشعار خود بهره مي  قافيه
  

  گيري نتيجه. 5
بنـدي در شـعر    گيري نظام نوين قافيـه  هاي جديد شعري سرانجام به شكل استفاده از قافيه

چندين نتيجة قافيه مطرح كرد،  بارةچه نيما در درواقع شايد بتوان گفت آن. انجاميدفارسي 
ان تـوان گفـت شـاعر    شاعران عصر در استفاده از اين نوع قوافي بـود كـه مـي   تجربة سال 

فقط به جهت عطش شديدشان براي تجدد، هرچند كه بـر مبنـاي    مشروطه در ابتدا فقط و
و اين نيما بـود   ها را در اشعار خود به كار بستند اي عميق استوار نباشد، آن  تفكر و انديشه

نيما خود نيز بارها اين قـوافي را  . كه سرانجام نظام قافيه را در شعر نوين فارسي بنيان نهاد
  .هايي از آن را مشاهده كرديم اشعار خود به كار برده بود كه نمونهدر 

  
 ها نوشت پي

الشعراء را دو مورد ذكـر كـرده اسـت     اشتباه تعداد اشعار به سبك جديد ملك شمس لنگرودي به. 1
آمـده و   بهـار تمام اين هشت شعر در جلد نخسـت ديـوان    .)153/ 1: 1370شمس لنگرودي، (

 ؛462 :»اي سـعادت « ؛344 :»كبوتران مـن « ؛265 :»مجلس سوم« ؛155 :»ملي ةتران« :ند ازا عبارت
  .681 :»افكار پريشان« ؛609 :»بناي يادگار« ؛526 :»مرغ شباهنگ« ؛468 :»مولوديه«

امـا ايـن    ؛آورديم ،شمس لنگرودي ةنوشت ،نو شعر يليتحل خيتارما اين شعر سهراب را از كتاب  .2
 :به اين صورت آمده است كتاب هشتشعر در 

  است خاموش كوه
  رود خروشد مي

  دشت دامن در مانده
  )28: 1380 ي،سپهر( كبود رنگ خرمني

 .چليپايي در شعر سهراب باشد ةقافيمثال  تواند شاهد كه در اين صورت ديگر نمي
 
  منابع

 .اميركبير: تهران، ياسالم انقالب تا تيمشروط انقالب از رانيا نينو اتيادب .)1363(آژند، يعقوب 



 جديد قافيه در شعر مشروطه بررسي سه نوعِ   14

  

 .فردوس: تهران سيروس شميسا، ة، ترجميفارس ديجد شعر .)1379(اسحاق، محمد 
 .رشديه ةخان چاپ: جعفر محجوب، تهران  ، به اهتمام محمدرزايم رجيا وانيد .)1353(ايرج ميرزا 

، »شـمال اجتماعي عصـر مشـروطه در شـعر نسـيم      ـ   بررسي بازتاب وقايع سياسي« .)1391(بخشي، حسين 
 .دانشگاه تهران ، دانشكدة ادبيات،دكتري ادبيات فارسي نامة پايان

 .اميركبير: ، تهران2و  1، ج بهار وانيد .)1335) (الشعراء  ملك(تقي   بهار، محمد
 .)ش 1297(نوروزي  ةالعاد ، فوقتجدد

 .اسالميانتشارات و آموزش انقالب : ، تهرانيپارس شعر شاهنگانيپ .)1370(دبيرسياقي، محمد 
 .تيراژه: ، به كوشش سيدمحمد دبيرسياقي، تهراندهخدا وانيد .)1366(اكبر  دهخدا، علي

 .روزگار: يعقوب آژند، تهران ة، ترجممشروطه ةدور شعر .)1378(الرحمن، منيب 
  .3، ش 5، و س 4، ش 4س  .)1324( نو روزگار

 .طهوري: ، تهرانكتاب هشت .)1380( سپهري، سهراب
 .شركت سهامي انتشارات خوارزمي: ، تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفي، تهرانگلستان .)1373(سعدي 

 .مركز: ، تهران1 ، جنو شعر يليتحل خيتار .)1370(شمس لنگرودي، محمد 
 .انتشارات دانشگاه پيام نور: ، تهراننثر يشناس سبك .)1372(شميسا، سيروس 
 .اميركبير: اكبر مشير سليمي، تهران علي، يعشق رزادهيم مصور اتيكل .)1350( عشقي، ميرزاده

 .اميركبير: ، به كوشش احمد بشيري، تهرانيالهوت ابوالقاسم وانيد .)1358(الهوتي، ابوالقاسم 
 .سخن: تهران ،... شعر دفتر پنج منتخب باران، .)1378) (گلچين گيالني( ميرفخرايي، مجدالدين

 .نگاه: ، سيروس طاهباز، تهرانيطبر و يفارس ج،يوشي ماين اشعار كامل ةمجموع .)1371(نيما يوشيج 
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