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ناصر علیزاده ّ
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ّ
سید آرمان حسینی آبباریکی

1

*2

چکیده

ّ
فهلویات به اشعاری گفته میشود که به زبانی غیر از زبان رسمی سروده شده باشند .پژوهشگران
ّ
ّ
فهلویات را هجایی و برخی
فهلویات اختالفنظر داشتهاند؛ بهگونهای که برخی ،وزن
پیرامون وزن
دیگر عروضی همراه با اشکال دانستهاند .نگارندگان در این جستار میکوشند ابتدا اطالعاتی در مورد
ّ
ّ
فهلویات
فهلویات و گسترش دامنۀ آن به دست دهند ،سپس نظر پژوهشگران برجسته پیرامون وزن
ّ
فهلویات را ارائه دهند؛ بدین ترتیب
را نقل کنند و با نقد و بررسی آن دیدگاهها ،گونههای متفاوتی از
روشن میسازند که برخی از ّ
فهلویات دارای وزن عروضی و برخی دیگر -بهویژه سرودههای موجود
ّ
در زبانها و گویشهای محلی -همچنان وزن هجایی دارند.
ّ
ّ
فهلویات ،وزن هجایی ،وزن عروضی ،گویشهای محلی ،دوبیتی.
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ّ .1
مقدمه
دوبیتیهایی که امروزه به صورت وزن عروضی (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) درآمـدهانـد ،بازمانـدۀ همـان
ّ
فهلویات قدیم هستند .در لغت ،فهلوی ُم َعرب پهلوی است؛ «پهلوی ،زبان عصـر ساسـانی اسـت کـه
بعد از اسالم بهصورت لهجههای متعددی در اطراف و اکناف ایران باقی مانـد .اشـعاری را کـه بـه ایـن
لهجــههــا در افــواه مــردم ســاری اســت بــه صــورت مفــرد ،فهلــوی و بهصــورت جمــعّ ،
فهلویــات
ّ
گویند»(شمیسـا .)262 :1363،در فرهنگ معین نیز آمده است« :شعری که به یکی از زبانهای محلی ایران
(جز ادبی و رسمی) به وزنی از اوزان عروضی یا هجایی سروده شده و بخشی از آنها در قالـب دوبیتـی
است»(معین :1364،ذیل فهلویه).
در شعر سخنوران قرن چهارم و پـنجم هجـری« ،پهلـوی» و «پهلـوانی» بـه معنـی «ایرانـی» و در
مقابل تازی و ترك آمده استّ ،اما در بیشتر آثار دوران اسالمی ،کلمۀ فهلوی بر زبـانهـا و گـویشهـای
ّ
محلی اطالق شده است؛ چنانکه استاد بهار نوشتهاند...« :احتمال میتوان داد که چون این اشعار بنـا
ّ
به عادت قدیم به زبانهای والیتی و محلی سروده میشده  ...و در مرکـز و مغـرب و شـمال و جنـوب
ایران تا دیری بعد از اسالم و بلکه تا امروز متداول است ،بدان نام نامیده شده است»(کـوهی کرمـانی:1379 ،
ّ
 .)9استاد خانلری نیز تأکید میکند که ّ
فهلویات به شعرهای محلی اطالق گردیده و اغلب این شعرها در
قالب دوبیتی سروده شدهاند(ناتل خانلری.)70:1361 ،
ّ
فهلویات اختالفنظر وجود دارد؛ بهگونـهای کـه برخـی از محققـان وزن ّ
در مورد وزن ّ
فهلویـات را
هجایی و برخی دیگر عروضـی مـیداننـد .ازآنجاییکـه ّ
محققـان در بررسـی وزن ّ
فهلویـات چنـدان بـه
ّ
محلی ّ
توجه نداشتهاند ،آنچنانکه باید نتوانستهاند در این زمینه به نتیجـه نهـایی برسـند .در
سرودههای
این مقاله سعی بر آن است پس از اینکه اطالعاتی در مورد مناطق فهلویزبان و دامنـۀ گسـترش آن بـه
فهلویات معرفی شود تا روشن گردد که برخی از ّ
دست داده شد ،گونههای متفاوتی از ّ
فهلویات عروضی
همراه با اشکال و برخی دیگر همچنان وزن هجایی دارند.
 .2شهرهای پهلویان
با توجه به این که زبان پهلوی بیشتر در مرکز و مغرب ایران رواج داشته اسـت ،برخـی از نویسـندگان
قدیم ،شهرهای فارسزبان را از شهرهای پهلویزبان جدا میدانستند؛ همچنان که «حمزه اصفهانی
در کتاب التنبیه و اإلشراف آورده است ،ایرانیان را پنج زبان بوده :پهلوی و دری و فارسی و خـوزی و
ّ
سریانی .پهلوی زبانی بود که پادشاهان در مجالس خود بدان تکلم میکردهاند و ایـن زبـان منسـوب
است به پهله و پهله اسم پـنج شـهر اسـت :اصـفهان و ری و همـدان و مـاه نهاونـد و آذربایجـان؛ و
شیرویه بن شهردار گوید شهرهای پهلویان هفت است :همدان و ماسبذان و قم و بصـره و صـیمره و

ّ ُ
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ماه کوفه و کرمانشاهان؛ و شهرهای ری و اصفهان و قومس و طبرستان و ...از شـهرهای پهلویـان
نیست»(صفا ،1352،ج .)142:1
به روایت ابن مقفع نیز فهله ،پنج ناحیۀ اصفهان ،ری ،همدان ،ماه نهاونـد و آذربایجـان را در بـر
َ َ
میگرفت .ابن خرداذبه ،پهله یا فهله را شامل ری ،اصفهان ،همدان ،دینور ،نهاوند ،مهرجان کـذک،
َ
ماس َبذان و قزوین دانسته است .کاربرد فهله (فارسی میانـه )pahlav :بـرای سـرزمین مـاد بـه اواخـر
دوران اشکانی میرسد .نمونههایی از ّ
فهلویات که در متون فارسی آمـده ،بیشـتر بـه منـاطق یادشـده
منسوب است .بااینهمه از نظرگاه زبانشناختی ،سرزمین فهله را مـیتـوان تـا گـیالن گسـترش داد.
ّ
فهلویات شامل اشعاری است که به گویشهای غربـی ،مرکـزی و شـمال ایـران سـروده
بدین ترتیب
شده است (تفضلی.)119 :1385،
از نوشتههای حمزۀ اصفهانی و شیرویه بن شهردار و ابن مقفع میتـوان نتیجـه گرفـت کـه زبـان
ّ
پهلوی ،در غرب ،شمال غربی و ّ
حتی در شمال ایران رواج داشته و مردمان ایـن منـاطق بـدان تکلـم
ُ
میکردهاند .بر این اساس به نظر میرسد که نویسندگان یادشده ،زبانهای کردی ،تاتی ،آذری قدیم،
ُ
تالشی ،طبری ،گیلکی و لری را پهلوی دانستهاند؛ امروزه هم شاهدیم که بسیاری از کلمات پهلـوی و
ّ
حتی اوستایی ،در گویشهای مختلف مناطق مذکور به کار برده میشود.

ّ
فهلویات
 .3دامنۀ زسترش
فهلویات به سبب اشتمال بر معانی بلند و الفام ساده ،نهتنها مورد ّ
ّ
توجه مردم مرکزی و مغـرب ایـران -
که جزو شهرهای پهلوی زبان محسوب میشدند -قرار گرفت ،بلکه زبانزد خـاص و عـام مـردم ایـران
شد.
ً
در سایر مناطق ایران برای فهلوی ،اصطالحات دیگری به کار میبرند؛ «مثال اصطالح راژی /رازی
ً
بعدا ّ
توسع معنایی یافت و
که در اصل برای اشعاری که به گویش ری سروده شده بود ،به کار میرفت و
ّ
برای اشعار محلی آذربایجان و نیز اشعار فهلوی شاعری شیرازی نیز به کار رفت .اصطالحات دیگر،
عبارتند از :شهری (به معنی شهر در برابر دشت و هامون) ،رامندی (مربوط به رامند از توابع قزوین)
ّ
که برای داللت بر طریقۀ خواندن شعر محلی به کار میرفتهاند»(تفضلی ،همان« .)120 :در تالشی به این
سرودهها دستون میگویند و آن را اغلب با آواز و دستان میخوانند»(رضایتی کیشخاله.)144 :1384 ،
ّ
فهلویات به لحنهایی (ملحونات) به نام «اورامنان» ساخته و خوانده میشده است .به نظر
میرسد منظور از «اورامن»« ،اورامین» یا «اورامی» همان گویش اورامی باشد که در منطقۀ غرب
ّ
کشور بدان تکلم میکنند .آنچه از گفتههای شمس قیس رازی و دیگران برمیآید ،این است که اورامین
ّ
نوعی خوانندگی و نوازندگی تلقی میشده ،همچنان که همراه «لحن» آمده است ... « :کافۀ اهل عراق
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را از عالم و عامی و شریف و وضیع به انشا و انشاد ابیات فهلوی مشعوف یافتم و به اصغا و استماع
ملحونات آن ،مولع دیدم؛ بل که هیچ لحن لطیف و تألیف شریف از طرق اقوال عربی و اغزال دری و
ترانههای معجز و دستانهای ّ
مهیج ،اعطاف ایشان را نمیجنبانید و دل و طبع ایشان را چنان در اهتزاز
نمیآورد که:
زخمـــــۀ رود و ســـــماع خســـــروی»
لحــن اورامــین و بیــت پهلــوی
(شمس قیس رازی)162 :1373 ،

ُ
شایان ذکر است که شاعران کردزبان برای سرودن شعر ،طبع خود را در گویش اورامی میآزمودند
ُ
ّ
فهلویاتی که با لحن
و رفتهرفته این گویش را «گورانی» نامیدند و تا امروز در مناطق کردنشین به
خوانده میشود« ،گورانی» و به کسی که این شعرها را با صدای خوش میخواند« ،گورانیچر»
(  )gūrānī čeŕمیگویند (نک :حسینی آبباریکی« .)28 :1392 ،گورانیچر»در این مناطق را میتوان با
ّ
«شروهخوان»(آنکسی که شروه میخواند) و یا با «راژی دان»(کسی که شعر محلی میداند) و
ّ
«شهریخوان»(کسی که شعر محلی میخواند) مقایسه کرد .گونههای امیری ،طالباَ ،نجما ،کتولی،
ُ
حقانی ،سوتخوانی و شرفشاهی در مناطق شمالی کشور را نیز میتوان با گورانی در مناطق کردنشین
سنجید (نک :ذوالفقاری و احمدی.)146-145 :1388 ،
ّ
ّ
فهلویات را «رازی» و پس از آن «شهری»
محمدامین ریاحی خوئی دربارۀ چرایی این نکته که
نامیدهاند ،نوشته است:
ً
«زبان فهلوی از ری تا شمال غرب ایران (طبعا با اختالفات جزیی در نواحی مختلف) یکی بوده است
و از منابع برمیآید که آن را رازی مینامیده اند ...حاال ببینیم چرا این زبان فهلوی را رازی نامیدهاند و
آذربایجانی یا تبریزی نگفتهاند؟ من ّ
تصور میکنم دریزبانان خراسان یا کوچنشینانی که از خراسان
بهسوی غرب میراندهاند ،وقتی به ری میرسیدهاند ،نخستین بار به زبانی برخوردهاند که غیر از زبان
دری خراسان بوده و رواج این زبان تا آذربایجان هم ادامه داشته است و چون نخستین بار این زبان در
ِ
ری به گوششان رسیده بوده و ری بزرگترین شهر فهلویزبان بوده ،زبان فهلوی شمال غرب ایران را
«رازی» نامیدهاند .بعدها که کوچنشینانی از شمال شرق ایران به آذربایجان رسیدهاند و به کشش
زندگی دامداری و کوچنشینی ،نه در شهرها بلکه در دشتها و روستاها بار افکنده و سکونت
گزیدهاند ،به زبان خود سخن میگفتهاندّ ،اما مردم شهرها هنوز زبان فهلوی خود را حفظ کرده بودند و
زبان فهلوی شهرها را زبان «شهری» مینامیدهاند»(ریاحی خوئی.)30 :1381 ،
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ّ
فهلویات
 .4وزن
 .1-4وزن شعر پیش از اسالم
کهنترین نوشتهای که از ایرانیان بهجای مانده ،گاهان است .گاهان که به معنی سرودهاسـت و منظـوم
به نظم هجایی است ،سرودۀ زردشت است که حدود هزار سال پیش از مـیالد مسـیح زنـدگی مـیکـرده
اســت .گاهــان بخشــی از یســنهاســت .یســنهــا  72هــات (فصــل) دارد؛ و گاهــان کــه  17هــات از
یسنهاست ،از پنج گاه تشکیلشده است .گاه نخست ،هفت هات (هات  28تا  )34است کـه از پـاره-
های سه بیتی تشکیل شده است .هر بیت  16هجا دارد؛ هفت هجا در مصراع ّاول و ُنه هجا در مصـراع
دوم آمده است .گاه دوم ،چهار هات از (هات  43تا  )46یسنهاست که از پارههای پـنج بیتـی تشـکیل
شده است .هر بیت یازده هجا دارد؛ چهار هجا در مصراع ّاول و هفت هجا در مصراع دوم .گاه سوم نیز
چهار هات (هات 47تا  )50است که از پارههای چهار بیتی تشکیل شده است و هر بیت  11هجـا دارد؛
چهار هجا در مصراع ّاول و هفت هجا در مصـراع دوم .گـاه چهـارم ،هـات  51از یسـنهاسـت کـه از
پارههای سه بیتی تشکیل شده و هر بیت  14هجا دارد؛ هفت هجا در مصراع نخسـت و هفـت هجـا در
مصراع دوم؛ و در نهایت گاه پنجم ،هات  53اسـت کـه از پـارههـای چهـار بیتـی تشکیلشـده اسـت.
ّ
بیت نخست این چهاربیتیها هفت هجا و مصـراعهـای دوم آنهـا پـنج هجـا دارد.
مصراعهای اول دو ِ
بیتهای سوم و چهارم نیز سه مصراع دارند؛ مصراعهای ّاول و دوم آن هفت هجا و مصراعهـای سـوم،
پنج هجا دارند(نک :ابوالقاسمی9 :1383 ،و.)10
در زبان پهلوی ،بنای وزن بر ّ
کمیت هجاها و تکیۀ کلمه قرار داشته و این دو عامـل بـا هـم ایجـاد
وزن میکرده است(نک:ناتل خانلری .)74 :1345،آنچه از منابع موجود فهمیده میشود ،این است که اشـعار
عصر ساسانی به تقلید از گاثها ،هجـایی سـروده مـیشـدهانـد؛ چنـانکـه اسـتاد ملـکالشـعرا بهـار
مینویسد ...« :از زمان ساسانیان اطالعات زیادی در دست داریم ،چه گذشته از اشـعار مـانی کـه آن
هم به شیوه و سبک گاثیای رردشی اسـت ،یعنـی شـعرهای بـیقافیـه و هجـایی اسـت ،اشـعاری در
کتیبههای ساسانیان مانند «کتیبۀ حاجی آباد» و در کتب پهلوی مانند یادگار رریران و درخ آسیرریک
َ
نیز دیده میشود و از مجموع این آثار و از سایر امارات و اشارات مورخان اسالمی ،مانند تاریخ سیستان
و کتب لغت چنین برمیآید که در ایران ساسانی ،شعر و شاعری موجود بوده اسـت .در ایـران ساسـانی
ً
ظاهرا سه قسم شعر رواج داشته استّ :اول سرود؛ دوم داستان؛ سوم ترانه»(بهار 1351 ،الف ،ج .)69 :1
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 .2-4وزن شعر پس از اسالم
تا چند سده پس از اسالم ،پارسیک هنوز در اصفهان ،ری ،همدان ،نهاوند و آذربایجان زبـان گفتگـو و
زبان شعر بود .نمونهاش همان شعرهای باباطاهر است و به نظر میرسد به وزن شعرهای دورۀ ساسانی
ُ
ُ
باشد که شعر دوازده هجایی است .اکنون اینگونه شعرها در میان کردان و لران که گویشهایشان ادامـۀ
همان پارسی میانه است ،فراوان است و یادگار چکامههای دوران ساسانی و بهویژه چکامههای مـانوی
است (نک :برتلس.)340 :1375،
بسیاری از پژوهشگرانّ ،
فهلویات را هجایی و برخی دیگر عروضی دانستهاند؛ برخـی نیـز وزن ایـن
ّ
فهلویات از بحـور
اشعار را عروضی ،همراه با اشکال آوردهاند .استاد بهار معتقد است که وزن و آهنگ
ّ
عرب أخذ نشده و پیش از آمدن عرب به ایران و آشنا شدنش با موسیقی و آهنـگهـای محلـی ،در ایـن
کشور وجود داشته ،ولی از آنجاییکه شعرهای فارسـی «سـیالبی» بـوده و عروضـی و تقطیعـی نبـوده،
مصراعهای این اشعار یعنی دوبیتیهای پهلوی ،مانند امروز در قالب تقطیعی که مـا آن را «بحـر هـزج
ّ
مسدس» مینامیم ،سرتاپا قرار نداشته ،بلکه به جای «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیـل» ،گـاهی «فـاعالتن
مفاعیلن مفاعیل» و گاهی «مفعوالتن مفـاعیلن مفاعیـل» و گـاهی «مفـاعلتن مفـاعیلن مفاعیـل» و
نظایر این بوده است .چنانکه مختصری از آن را شمس قیس در المعجم در ذیـل بحـر «هـزج» و بحـر
«مشاکل» نام برده است(نک :بهار 1351 ،ب.)40 :
ّ
خانلری در کتاب وزن شعر فارسی مینویسد« :وزن اشعار و ترانههـای محلـی کـه اکنـون در زبـان
فارسی و لهجههای مختلف آن باقی مانده ،تابع قواعد عروضی نیست ،بلکه شیوه نظم این ترانـههـا ،از
زمانهای قدیم پیش از اسالم باقی مانده و یادگار اشعار دورۀ ساسانیان اسـت»(ناتـل خـانلری.)74 :1345 ،
ّ
کیـف
علیاشرف صادقی نیز تصریح میکند که عروض فارسی ،دستگاه مناسبی بـرای سـنجیدن کـم و ِ
ً
ّ
ّ
وزنـی حـاکم بـر اشـعار
وزن فهلویات نیست؛ زیرا ِ
نظام وزنی حاکم بر فهلویات اساسا متفاوت با نظام ِ
عروضی فارسی است (نک :صادقی.)149-137 :1390 ،
ّ
فهلویـات ّ
استاد وحیدیان کامیار در کتابها و مقاالت متعددی کوشیده اثبات کنـد کـه وزن ّ
کمـی
است؛ ازجمله در کتاب بررسی منشأ ورن شیعر فارسیی ،در پیشگفتـار ( ،)15-9 :1390فصـل «نـوع وزن
شعر فارسی پیش از اسالم»( )79-76و فصل «کتاب موسیقی شعر و منشأ وزن شعر فارسـی»()154-133
فهلویات همانند وزن شعر پیش از اسالم ّ
خواسته که به این مهم دست یازد .ایشان در مقالۀ «وزن ّ
کمـی
ً
کامال وزن ّ
است» ،بهصراحت بیان میکند که «شعر پیش از اسالم و ازجمله ّ
کمی دارند و نظر
فهلویات
دانشمندان ایرانی و خارجی مبنی بر هجایی بودن یا ضربی بودن آنها اعتباری ندارد و استداللهایی کـه
در مورد هجایی یا ضربی بودن وزن شعر پیش از اسالم ایران میشـود ،بیاعتبـار اسـت»(وحیـدیان کامیـار،
ِ
.)129 :1376
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وی در مقالهای دیگر نیز عالوه بر اینکه نظر استاد بهار و خـانلری را مـردود دانسـته ،وزن ّ
فهلویـات را
ً
کامال عروضی میداند و مینویسد«:شمس قیس و ملکالشعرای بهار و دکتر خانلری و دیگر ّ
محققـان
ّ
فهلویات را هجایی یا عروضی همراه با اشکال مـیداننـد ،همـه مرتکـب یـک
ایرانی و خارجی که وزن
ّ
اشتباه میشوند و آن اینکه ترانههای محلی ( ّ
فهلویات) را با معیار وزن شـعر رسـمی تقطیـع میکننـد و
گمان میکنند که مردم ،ترانه را با همان معیارهای شعر رسمی میخوانند و حـال آنکـه مـردم ترانـهها را
ً
بدون هیچ اشکال عروضی و کامال در وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن میخوانند؛ منتها یک نکتـه هسـت
ّ
و آن اینکه مردم در خواندن ّ
فهلویات ،هر جـا ّ
مصـوت بلنـدی وزن را بـر هـم بزنـد ،آن را کوتـاه تلفـظ
میکنند و برعکس به ضرورت وزنّ ،
مصوت کوتاه را امتداد میدهند»(وحیدیان کامیار.)107 -106 :1370،
ّ
فهلویات صادق باشدّ ،اما در مورد بعضی از
دیدگاه وحیدیان کامیار ،ممکن است در مورد برخی از
آنها نیز صادق نیست؛ چنانکه نمیتوان بیت ّاول این دوبیتی باباطاهر را به وزن «مفاعیلن مفاعیلن
فعولن» خواند:
واتـــم آاللیـــا کـــی چینمـــت بـــار
دیـــدم آاللـــهای در دامـــن خـــار
درخـــت دوســـتی دیـــر آورد بـــار
بگفتـــا باغبـــان معـــذور مـــیدار
(باباطاهر)30 :1347 ،

چنانکه روشن است در بیت نخست ،در رکن ّاول ،بهجای مفاعیلن ،فاعالتن آمده است.
در این باره ،نظر شمیسا نیز همچون نظر وحیدیان کامیار است؛ وی مـینویسـد«:هرچنـد یکـی از
ً
اوزان تقطیعی فهلوی فاعالتن مفاعیلن فعولن استّ ،اما چون عمـال گـوش مـا وزن حقیقـی مفـاعیلن
مفاعیلن فعولن را احساس میکند ،باید برای اطباق فاعالتن حاصل از تقطیـع بـا مفـاعیلن متبـادر بـه
ذهن چارهای بیندیشیم .در اینجاست که میگوییم میتوان هجای بلندی را کوتاه و هجـای کوتـاهی را
بلند در نظر گرفت»(شمیسا .)303 :1363،ایشان با چنین پنداشتی ،کلماتی چون «باغبانان و اللـهکـاران»
را که بر وزن فاعالتن هستند« ،ب غ بانان ،ل له کاران» تقطیع نموده است (همـان)302 :؛ تا بدینصـورت
این کلمات را بر وزن مفاعیلن آورده باشد! آیا بهتر نیست بپذیریم که در چنین اشعاری میتوان در رکـن
()1
ّاول ،بهجای مفاعیلن ،فاعالتن یا مفعوالتن آورد؟!
فهلویات کمتر بدان ّ
ّ
توجه داشـتهانـد ،ایـن
ّاما نکتهای که وحیدیان کامیار و شمیسا در بررسی وزن
است که ّ
فهلویات در دوبیتی خالصه نمیشود ،بلکه شامل اشعاری که در زبانهایی جـز زبـان رسـمی،
سروده شدهاند هم میشود .پس بایسته است این اشعار نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ چه بسا این اشـعار
هجایی باشند و بههیچوجه عروض را نپذیرفته باشند؛ هرچند نظر این دو نویسنده در مورد دوبیتیهـای
ّ
محلی قابل ّ
تأمل است.
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نکتۀ جالب ّ
توجه این است که وحیدیان کامیار در نقد نظر ملکالشعرای بهار ،نمونههایی را بررسی
کرده است که همگی در قالب دوبیتی سروده شدهاند و از سایر قالبها نمونهای به دست نـداده اسـت؛
وی مینویسد«:برای اینکه ثابت کنیم این سخن «بهار» [= ّ
فهلویات به دلیل هجـایی بـودن سـرتاپا در
بحر هزج قرار نداشته است] بیاعتبار است ،به آمارگیری چند مجموعه از ّ
فهلویات میپردازیم تا ببینیم
ّ
فهلویات وزن عروضی دارند و چند درصـد ندارنـد ...مجموعـۀ ترانـههـای منسـوب بـه
چند درصد از
ّ
باباطاهر...ترانههای محلی فارس (یـک هـزار و چهارصـد ترانه)...ترانـههـای نیمـروز ،دوبیتـیهـای
ّ
سیستان با معیار شعر رسمی ،در وزن هزج مسدس مقصور هستند»(وحیدیان کامیار.)112 :1370 ،
امید طبیبزاده با اشراف بیشتر و تحلیلی مناسبترّ ،
فهلویات را بر اساس قدیم یا جدیدبودن زبـان
آنها و نیز عروضی یا غیر عروضی بودن وزنشان ،به چهار دسته تقسـیم میکنـدّ :
فهلویـات قـدیم غیـر
عروضی که نشانی از آنها باقی نمانده است؛ ّ
شـاعران باسـواد و آ گـاه از
فهلویات قـدیم عروضـی کـه
ِ
اصول اوزان عروضی آنها را سرودهاند؛ ّ
فهلویات جدید که زبانشـان بسـیار بـه فارسـی و وزنشـان نیـز
ِ
ً
ّ
ّ
فهلویات محلی که عمدتا شـاعران گمنـام و بیسـواد
بسیار به وزن عروضی هزج نزدیک شده است؛ و
آنها را سرودهاند و وزنی غیرعروضی دارند (طبیبزادهّ .)62 :1392 ،اما طبیبزاده نیز در بررسـی ّ
فهلویـات،
فهلویات سرودهشده در قالب دوبیتی و گاه تکبیت را کاویده استّ « :
تنها ّ
فهلویات در قالبها و اوزان
دیگری جز دوبیتی و هزج نیز مشاهده شده است ،ا ّما ما در این مقاله ،به منظور تحدید بحث ،بیشتر بـه
ً
فهلویاتی میپردازیم که در دورۀ اسالمی و در قالب دوبیتی یا گـاه تکبیتهـای ّ
بررسی ّ
مقفـا و عمـدتا
یازدههجایی سروده شدهاند»(همان.)60 :
نگارندگان در این جستار میکوشند تا عالوه بر بررسی ّ
فهلویـات در قالـب دوبیتـی ،بـه نمونـههای
ّ
محلی که در قالبهای دیگر سروده شدهاند نیز ّ
توجه نمایند؛ پس بایسـته اسـت بـرای بازشـناختن وزن
ّ
فهلویات ،آنها را به دو شاخۀ اصلی تقسیم کرد:
ّ
فهلویات که از شکل اصلی خود (هجـایی) تغییـر شـکل داده و قواعـد وزن عروضـی را
الف) نوعی از
ّ
فهلویات این نوع از ّ
پذیرفته است( .امروزه بیشتر محققان ،منظورشان از ّ
فهلویات است).
ب) ّ
فهلویاتی که هیچگاه وزن عروضی را نپذیرفتهاند و تا امروز بهصورت هجایی سروده میشوند.
ّ
فهلویات با وزن عروضی
.1-2-4

ّ
فهلویات مینویسد«:با اختیار بهاصطالح عروض عر بی برای شعر فارسی
احمد تفضلی دربارۀ این نوع
فهلویات بهتدریج قواعد ّ
و به تأثیر آنّ ،
کمیت هجاها (اوزان عروضی) را اقتباس کرد که شـایعترین آن-
ها بحر هزج بود ،هرچند گاهی با تصرفاتی که داشت ،برای عروضیان سختگیری چـون شـمسالـدین
رازی (المعجـم ،ص  )167-166مایۀ رمیدگی بود .از آنجا که در فهل ّویات هنوز تا اندازهای از قواعد شـعری
پیش از اسالم پیروی میشد ،اینگونه انحرافها از قواعد معیار عروضی شعر فارسی احساس میشـد.
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ّاما این ّ
تصرفات ،وقتی اشعار به آواز خوانده میشد ،چندان محسـوس نبـود؛ درحالیکـه وقتـی همـین
اشعار خوانده میشد ،عروضدان بر فور به معایب وزنی آنها بر طبق قواعد عروض (قواعـد مبتنـی بـر
شعر عربی) ّ
توجه میکرد»(تفضلی.)121 :1375 ،
ً
معموال در دو بیت یا کمی بیشتر سروده مـیشـده اسـت .اشـعار ( ّ
ّ
فهلویـات)
فهلویات،
این نوع از
ّ
باباطاهر ،شیخ صفیالدین اردبیلی ،محمد مغربی و ،...در تقسـیمبنـدی مـا ،در شـمار نـوع مـذکور از
ّ
فهلویات قرار میگیرند.
مثال از باباطاهر:
َ
ـــری وانوشـــه و ِول
گـــر اژ زر او نهـــی دیوانـــه اژ ِگـــل
بـــه پـــرچینش ک ِ
کــر [گــر] او رونــش کــری آواج ِب ِلبــل
گــر او بشــنش نهــی آن دار شمشــاد
یـــای تـــه گـــوروی مـــاوای تـــه ِگـــل
ســـرانجامان ِبشـــی ،بیـــا بهـــرزی
(ادیب طوسی)2 :1337،

gar až zar äw nahī dīwāna až geĺ / be parčīneš karī wanūše-vo-weĺ
gar äw bešneš nahī ān dar-e- šemšād / gar äw rūneš karī āwāj-e- beĺbeĺ
saranjāmān bešī beyyā be harzī / yaeī te gūrawī ma’wāy-e- te geĺ

برگردان ابیات :اگر دیوان و خانۀ گلیات را با زر بسازی و بنفشـه و گـل را پـرچین آن قـرار دهـی ،اگـر
اطراف آن ،درخت شمشاد بکاری ،اگر در پیش آن بلبل بگذاری تا بخواند ،سرانجـام مـیروی و [آنهـا
را] بیهوده به جا میگذاری و جای تو گور و مأوایت ِگل خواهد شد.
شیخ صفیالدین اردبیلی سروده است:
َ
َ
دوایـــــم
ـــایم
ـــفیم صـ
َصـ
َبـــــدل درد ژ َِرم تـــــن بـــــی ِ
ـــافیم گنجــــان نمـ ِ
ِ
ِ
()3
از به نیسـتی چـو مـردان خـاک پـایم
کـــس بـــه ســـتی نبـــرده ره ِباویـــان
(ادیب طوسی)461 :1334،

safīyyem sāfīyem ganjān namāyem /be deĺ darda žarem tan bē dawāyem
kas be hastī naberda rah be ūyān /az be nīstī čo mardān xāk-e- pāyem

برگردان ابیاتّ :
صفیام ،صافیام ،گنجها را مینمایانم؛ من به دل ،دردمند و به تن بیدوایم ،در این
هستی کسی ره به آنان نبرده است ،من همچون مردان [حقیقت] در نیستی ،به منزلۀ خاک پا هستم.
در دوبیتی ذیل از مغربی تبریزی ،در رکنهای نخست بیت ّاول ،بـهجای مفـاعیلن ،فـاعالتن آمـده
است:
ور بــه صــحرا رســم ،صــحرا تــه ویــنم
ار بــه دریــا رســم دریــا تــه ویــنم
از آن هــر یــا رســم هــر یــا تــه ویــنم
بجــز تــو هــیچ کنجــی نــی بـهگیتــی
(ادیبطوسی)126: 1335 ،
ar be daryā rasem daryā te wīnem / war be sahrā rasem sahrā te wīnem
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bejoz to hič konjī nī be gītī / azān har yā rasem har yā te wīnem.

برگردان ابیات :اگر به دریا برسم (بروم) در دریا تو را میبینم و اگر به صحرا برسـم ،در صـحرا نیـز تـو را
میبینم .بهجز تو هیچ کنجی و جایی در گیتی نیست؛ از آن است که به هر جا که میرسم ،در آنجا تو را
میبینم.
ّ
عبدالعلی کارنگ در کتاب تاتی و هررنی ،برخی از فهلویات همام تبریزی ،صفیالدین اردبیلـی و
یعقوب اردبیلی را بر پایۀ گویشهای تاتی و هرزنـی ترجمـه کـرده و آنهـا را از لحـام مسـائل زبـانی و
فهلویات وزن عروضی دارند و اغلـب بـه بحـر هـزج ّ
معنایی بررسی نموده است .این ّ
مسـدس مقصـور
سروده شدهاند (نک :کارنگ .)163-155 :1333 ،شایان ذکر است که کارنگ در فصل دوم این کتاب ،دربارۀ
زبان آذربایجان پس از اسالمّ ،
مفصل بحث کرده و زبان این منطقه را آذری (ازجمله زبانهـای ایرانـی)
دانسته است(همان.)26-6 :
حسینقلی کاتبی نیز در کتاب ربانهای باستانی آذربایجان نوشته است که زبان آذری در ترانـهها،
ادبیات شفاهی رواج داشته و در افسانهها ،مثلها ،طنزها ،تمثـیالتّ ،
فهلویات و ّ
ّ
ترنمهـای عاشـقان و
اشعار شاعرانی چون همام ،مغربی ،معالی ،کشفی ،راجی ،شیخ صفی ،یعقوب اردبیلی ،خلیفـه صـادق
()4
و در رسالۀ روحی انارجانی مورد استفاده قرار گرفته است(نک :کاتبی.)74-73 :1369 ،
ّ
فهلویات با وزن هجایی
.2-2-4
ُ
 .1-2-2-4سرودههای کردی
ُ
زبان کردی در دستۀ زبانهای شمال غربی قرار میگیرد .خانلری در تیاریخ ربیان فارسیی مـینویسـد:
ُ
«زبانی که کردی خوانده میشود شامل گویشهای متعددی است ...که برحسب عادت ،این گویشها
ُ
را به دو گروه تقسیم میکنند :یکی کرمانجی که خود به دو شعبه تقسیم میشود ،شعبۀ شرقی یا ُمکـری
در سلیمانیه ،سنه و ...و شعبۀ غربی در رضائیه و ایروان ...و گـروه اصـلی دیگـر یـا گـروه جنـوبی در
ُ
منطقه کرمانشاه و بختیاری»(ناتل خـانلری« .)38:1352 ،اشمیت رودیگر» نیز گروه جنوبی زبـان کـردی را
ّ
ُ
شامل گویشهای کرمانشاهی (رایج در استان کرمانشاه) ،سنجابی ،کلهری ،لکـی و لـری (متعلـق بـه
پشتکوه) میداند(نک :رودیگر.)544/1 :1382،
ُ
ُ
وزن شعر کردی کالسیک به دو گونه است؛ وزن هجایی و وزن عروضی .شعر کردی از گذشـتگاه
دور تاکنون وزن هجایی داشته است .سرودههای آیینی یارسان ،طریقتهـای نقشـبندی ،قـادری و ...
که در قالب مثنوی سروده شدهاند ،همگی وزن هجایی (ده هجا) دارند .منظومههای دینـی ،پهلـوانی و
تاریخی که به گویش گورانی سروده شدهاند نیز وزن هجایی دارند .اشعار هفت و هشتهجایی در دیوان
ُ
ُ
برخی از شاعران کرد قابل مشاهده است .در دو سدۀ گذشته خیل عظیمی از شعرای کـرد سـورانی کـه

ّ ُ
ّ
فهلويات کردی) 97 
فهلويات (با تکيه بر
پژوهشی در وزن

اغلب غزلسرا بودهاند نیز به تقلید از ّ
ادبیات فارسی و عربی ،از وزن عروضـی بـرای اشـعار خـود سـود
جستهاند .غزلیات نـالی ،عبـدالرحمن سـالم ،شـیخ رضـا طالبـانی و ...وزن عروضـی دارنـد .امـروزه
ُ
شاعران نوگرای کرد هم از وزن نیمایی و آزاد بهره میجویند (نک :پرهیزی.)225-115 :1386 ،
ُ
.1-1-2-2-4کردی (سورانی ،هشتهجایی)؛ صیدی اورامی سروده است:
َ
کاتیـــــت زانـــــا گیـــــرم قـــــاره
شــیرین ار بــهی تــوم پــهی نــاره
َ
ژیـــــوارم کـــــرد ز یـــــر بـــــاره
پیســـهو موســـای عصـــام شـــاره
(صفیزاده)200 :1378 ،
šīrīn ar bay tom pay nāra / kā tēt zā nā gēram qāra
pēsaw mūsāy ’asām šāra /žīwram kard zirē bāra

برگردان ابیات :ای شیرین ،اگر تو را برایم خواستگاری نکنند ،بدان چندان خشمگین خواهم شد که
مانند موسی(ع) عصایم را پرتاب میکنم و زادگاهت ،روستای ژیوار را مثل رودخانۀ زریوار میسازم.
ُ
.2-1-2-2-4کردی (زورانی ،دههجایی)؛ غالمرضا خان ارکوازی سروده است:
فریـــادرس تـــونی نامـــت مشـــهورن
داد َو کــــی بــــروم وقــــتم ضــــرورن
معجـــــزۀ پـــــریم بکـــــره َو کـــــار
هـــاوار یــــا علـــی شــــیر کردگــــار
دادرس تنگـــــی حیـــــدر صـــــفدر
ژَ گـــــرداب کـــــین بـــــرارم َو بـــــر
َ
ق َســــمت َو ذات دانــــای بینیــــاز
دری ژَ رحمـــــت پـــــریم بکـــــر واز
خیلــــی حســــرتمن هــــم گرفتــــارم

گــــــــردش دوران مــــــــدی آزارم
(ارکوازی)103 :1386،

dād wa kī barūm waqtem zarūran / faryādras to nī nāmet mašhhūran
hāwār yā ’alī šēr-e- kerdegār / mo’jezay parīm bekara wa kār
ža gerdāb kīn barārem wa bar / dād ras-e- taŋī haydar-e- safdar.
darē ža rahmat parīm bekar wāz / qasamet wa zāt dānāy bē neyāz
xaylē hasratman ham gereftārem / gardeš-e- däwrān madē āzārem

برگردان ابیات :به که پناه ببرم ،این زمان در اضطرار و دشواری به سر میبرم .تو فریادرس هستی و نامت
مشهور است .فریاد ،یاعلی ،ای شیر کردگار! معجزهای به جهت من به کار بر و مرا از گرداب کینه و قهر
خصمان ،بیرون آور .ای حیدر صفدر! تو دادرس زمان درماندگی و دشواری هستی ...تو را به ذات
خداوند ،آن دانای بینیاز ،قسم میدهم که دری از رحمت به رویم بگشایی زیرا خیلی گرفتار و
حسرتزدهام و گردش دوران ،مرا آزار میدهد (همان.)147:
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ُ
.3-1-2-2-4کردی (لکی دههجایی)؛ ُمالپاپی سروده است:
()2

بوشـــــــم
احمـــــــد میـــــــت ِ
بپوشــــم
بضــــاعت نیــــرم ســــیاه ِ
قویلــۀ کلـــهشــیر نمـــای َو گوشـــم

بوشـم
چن بیتی در بـاب درد ویـم ِ
مدهوشــم
مــاتم شــیت و
پکــر و ِ
ِ
پوشـم
گرفتار حـرف موسـی سـی ِ
(غضنفری)84 :1364 ،

ahmad mēt būšem / čan bēytē dar bāb dard-e- wīm bū šem
bezā’at nērem seyāh bepūšem / pakar-o- mātem šēt-o- madhūšem
qülay kaĺa šēr nemāy va gūšem / gereftār-e- harf mūsā sē pūšem

برگردان ابیات :ای احمد! میخواهم برایت بگویم[ ،آری] میخواهم چند بیتی در باب درد خـود برایـت
بگویم .بضاعت ندارم سیاه بپوشم .پریشان ،دیوانه و مدهوش شدهام[ .در این ّ
وضعیت] صدای خروس
موسای سیاهپوش شدهام.
هم به گوشم نمیآید ،من گرفتار سخن
ِ
ُ
.4-1-2-2-4کردی )کرمانشاهی ،دههجایی)؛ شامی کرمانشاهی سروده است:
ُ
غمیـــنم
ـــردی دایـــم
نشــــینم
بنــــده یــــه نفــــر کــــرا
چـــی عزیـــز ِم ِ
ِ
ِ
َ
َ
نفـــــرینم
ار دوات گیـــــراس ِبکـــــر
دیــنم
نــه خــارج َم َصــو نــه
ِ
ِ
صــاحو ِ
راحــت بــوم لــه دس جــور و بــدبینی
نمیـــنم
بلکـــم ژَی ســـرای محنـــت
ِ
َ
چــــه ِبکــــم لــــه دس ِکرانشــــینی
َ
نیـــرم نـــه روژ و نـــه شـــاو
آســـایش
ــالم نـــاو
تـــوای ِبزانـــی ســـگ و حـ ِ
ِ َ
تـــا ســـر مانـــگ او دو تیکـــه اســـباو
صــو تــا ایــواره هــام لــه تـــق و داو
ُ
بهتـــــره ِکـــــرام نمینـــــی
یـــا َبـــم بفروشـــم یـــا َنـــم َو ِگـــراو
ا ِیشـــــم ِ
َ
چـــــه ِبکـــــم لـــــه دس ِکرانشـــــینی
(همان)347 :
banda yē nafar kerānešīnem / čüy azīz merdē dāyem qamīnem
na xārej masaw na sāhew dīnem / ar dūwāt gīrās bekar nefrīnem
baĺkam žay sarāy mehnat namīnem / rāhat būm la das jäwr-o- badbīnī
?ča bekam la das kerā nešīnī
tūwāy bezānī sag wa heĺem näw / āsāyeš nērem na rūž-o- na šäw
su tā īwāra hām la taq-o- däw / tā sar-e- māŋ äw do tīka asbäw,
yā bam befrūšem yā nam wa geräw / üšem behtera kerām namīnī
?ča bekam la das kerā nešīnī

برگردان ابیات :بنده ،یک نفر اجارهنشین هستم که مانند کسی که عزیزش مرده است ،پیوسته غمگیـنم.
من نه خارج از مذهب هستم و نه ادعای صاحبدینی دارم [پس] اگر دعای تو اثـر دارد ،مـن را نفـرین

ّ ُ
ّ
فهلويات کردی) 99 
فهلويات (با تکيه بر
پژوهشی در وزن

کن .شاید دیگر در این محنتسرا نمـانم و از سـتم و بـدبینی دیگـران آسـوده شـوم .چـه کـنم از دسـت
اجارهنشینی؟! اگر میخواهی حالم را بدانی ،سگ [هم] به حال من نیست؛ چراکه روز و شـب آسـایش
ّ
سر ماه که میآید ،دو تکه از وسایل خانه را یا فروخته و یـا
ندارم .از صبح تا غروب بدوبدو میکنم ،تازه ِ
به گرو میگذارم ،میگویم بهتر است اجارهام نماند .چه کنم از دست اجارهنشینی؟!
 .2-2-2-4طبری (دوازده أا چهارده هجایی)
زبان طبری بازماندۀ زبانهای ایرانی میانه ،یعنی پارتی یا پهلوی اشکانی و فارسـی میانـۀ دورۀ ساسـانی
است .به لحام ریشهشناسی ،صـرف و نحـو و کـاربرد واژگـانی ،گـویشهـای شـرق مازنـدران بیشـتر
ً
خصوصیات پهلوی اشکانی و گویشهـای غـرب مازنـدران ،عمـدتا ،ویژگـیهـای فارسـی میانـۀ دوره
ساسانی را نشان میدهد؛ هرچند با گذشت زمان ،خصوصیات هر دو گویش با هم آمیختـه شـده اسـت
ً
(نک :اسـماعیلپور .)99 :1380،اشعار طبری ،وزن هجایی دارند و غالبـا در دوازده تـا چهـارده هجـا سـروده
شدهاند .شعر ذیل از امیر پازواری که در حدود سدۀ  11و  12هجری میزیسته ،در دوازده هجـا سـروده
شده است:
گشـــت پـــازوار و در بهـــار خجیـــره
امیـــر گتـــه دشـــت پـــازوار خجیـــره
چیـــت قلمکـــار بوتـــه دار خجیـــره
بــی ریــش ریکــای زلــف دار خجیــره
(پازواری)130 :1337 ،
amīr geta dašt-e- pāzevār xejīre / gašt-e- pāzevār -o- dar behār xejīre.
bī rīš-e- rīkāy-e- zelfdār xejīre /čīt-e- qalemkār-e- būtedār xejīre.

برگردان ابیات :امیر گفت دشت پازوار خوب است ،گشت و گـذار پـازوار در بهـار خـوب اسـت .پسـر
بیریش و زلفدار و چیت قلمکار بوتهدار خوب است.
ابوالقاسم اسماعیلپور با بررسی  272ترانۀ امیر پازواری مضبوط در کنزاالسرار مارنی رانی ،نتیجـه
ً
گرفته است که ترانههای مذکور عمدتا در وزن دوازدههجایی اسـت(نـک :اسـماعیلپور ،همـان 107 :و نیسـتانی،
.)88-80 :1376

ّ
محلی طبری ،بهویژه امیریّ ،
معتقد به هجـایی بـودن آنـان
غالمرضا کبیری نیز در خصوص اشعار
است و شعر طبری را ادامۀ شعر هجایی پیش از اسالم دانسته اسـت (نـک :کبیـری .)9 :1381 ،پـس از امیـر
پازواری ،شاعر بومیسرای دیگری که سرودههایش در میان مردم خطۀ مازندران قبول عام یافتـه ،رضـا
خراتی است .رضا ،اهل خرات -محلۀ کجور از توابع نوشهر -بوده و در عصر قاجـار ،بـین سـالهـای
 1150تا  1220هجری ،میزیسته است (نک:هومند .)66 :1372 ،از خراتی سرودههایی بهجای مانـده اسـت
که وزن هجایی دارند؛ ازجمله:
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َ
مــر َبــورین ِمــه دیمــا
َ ِمــن کــه ب ِمینــهِ ،
ـاک دیمــا
اتــا خــال ،نــرگسِ ،دکــارین خـ ِ

اونجــه َبــورین ،روزی هــزار بــار شــیما
دونـه ِمـه خـاک ِکـدیما
ِمه مار کـه ِبمـوِ ،
(همان)

men ke bameyne mere baverīn me dīmā / ūnje baverīn rūzi hezār bār šīmā
atā xāl, narges dekārīn xāk-e- dīmā / me mār ke bemū, dūne me xāk kedīmā.

برگردان ابیات :هنگامیکه ُمردم ،مرا به جایگاهم ببرید؛ مرا بهجایی ببرید که روزی هـزار بـار بـه آنجـا
میرفتهام .بر گورم ،یک شاخه نرگس بکارید[ ،تا] هرگاه مادرم آمد ،بداند گور من کدام است.
مصراع نخست این شعر در سیزده هجا و همگی مصراعهای دیگر در دوازده هجا سروده شدهاند.
 .3-2-2-4زیلکی (دوازده و سیزدههجایی)
ُ
گیلکی را در کنار مازندرانی ،تالشی ،کردی و بلوچی به گروه شمال غربی زبانها و گویشهـای ایرانـی
منسوب میدارند(نک :ناتل خانلری .)75 :1361 ،گیلکی مشتمل بر دو گـویش متمـایز در دو ناحیـۀ غربـی و
شرقی است (بیه پس و بیه پیش) .یکی گویش رایج در رشت ،بندر انزلـی ،لشـت نشـا ،صـومعهسـرا و
کوچاصفهان .دیگری گویشی که در الهیجـان ،لنگـرود ،رودسـر و ...متـداول اسـت (نک:احمـد پنـاهی،
 .)81 :1379دوبیتیهای گیلکی بازمانده از قاسم انوار و نیز پیر شرفشاه دوالیـی ،وزن هجـایی دارنـد .دو
دوبیتی زیر از پیرشرفشاه دوالیی است که در دوازده و سیزده هجا سروده شدهاند:
چــاک بــزنم َ
آواره ِببــام ِبــه تــی عشــق مــن جــه گــیالن
دیو ِنــهوار چنــد جــا دامــان
ِ ِِ
ُ
نـــو واک ِنـــه نـــو هـــر دم مـــی دل داغـــان
تــی شــیوه و نــاز و گفتــار و باریــک میــان
(شمیسا)271 :1363،

čāk bezenem dīvane vār čan jā dāmān / āvāre bebām be tī ešq men ja gīlān
tī šīve-vo-nāz-o-goftār-o-bārīk meyān /nū vākone nū har dam mī del-e- dāqān

برگردان ابیات :دیوانه وار چند جای دامن را چاک بزنم ،من از گیالن به عشق تو آواره شدم .شیوه ،ناز،
گفتار و میان باریک تو ،دمبهدم دل من را داغان میکند.
و نیز:
عرش نبـو ،فـرش نبـو ،مـی دلبـر علـی بـو
لــوح نبــو ،قلــم نبــو ،مــی دلبــر علــی بــو
شــیر جنــاب ّ
ّ
محمــد راه گیفــتن علــی بــو
ــد معــراج رفــتن ســبب علــی بــو
محم ِ
(محیط طباطبایی)36 :1320،

lawh nabū qalam nabū mī delbar’alī bū/ ’arš nabū farš nabū mī delbar’alī bū
mohammad-e- me’rāj raftan sabab ’alī bū / šīr jenāb-e- mohammad rāh gīftan ’alī bū
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برگردان ابیات[ :آنگاه که] لوح و قلم نبود ،دلبر و دوست من علی بود؛ عرش و فرش نبود ،دلبر من
علی بود .سبب رفتن ّ
محمد (ص) به معراج ،علی (ع) بود .شیری که راه بر محمد (ص) گرفت ،علی
(ع) بود.
هر مصراع از این سروده نیز سیزده هجا دارد؛ بهغیر از مصراع دوم که در دوازده هجا آمده است.
 .5نتیجهزیری

ّ
ّ
فهلویات تنها به دوبیتیهای محلی اطالق نمیشود؛ بلکه شامل همۀ اشعاری است که به زبانی غیر از
ّ
فهلویات به دو دسته تقسیم میگردند:
زبان رسمی ،سروده شده باشند .با عنایت به این موضوع،
ّ
فهلویات با وزن عروضی که بیشتر در قالب دوبیتی دیده میشوند؛ مانند سرودههای باباطاهر
نخست،
همدانی ،صفیالدین اردبیلی ،شمس مغربی ،یعقوب اردبیلی و ...که پژوهشگران بیشتر این نوع از
ً
ّ
ّ
فهلویات با وزن هجایی که عمدتا در هشت ،ده و دوازده
فهلویات را تحلیل و بررسی کردهاند؛ دوم،
ُ
هجا سروده شدهاند .از جمله این اشعار میتوان به بیشتر سرودههای موجود در زبان کردی
ُ
(گویشهای گورانی ،سورانی ،لکی ،کردی کرمانشاهی و ،)...سرودههای امیر پازواری و رضا خراتی
در زبان طبری و نیز سروده های پیر شرفشاه دوالیی در زبان گیلکی اشاره کرد .این سرودهها وزن
هجایی دارند و اشعاری از این دست ،در زبانها و گویشهای یادشده بسیار پربسامدند و همچنان به
حیات خود ادامه میدهند.
پینوشتها
ّ
( .)1برای آشنایی بیشتر با فهلویاتی که در بحر مشاکل سروده شدهاند ،نک(:طبیبزاده.)64-62 :1392 ،
ُ
( .)2در زبان کردی ،در شعرهایی که بهصورت هجایی سروده شدهاند ،بلند یا کوتاه بودن هجا ّمدنظر نبوده و
تنها تساوی هجاها مورد توجه قرار میگیرد .نکتۀ دیگر اینکه ،مصراع ّاول بیت مطلع ،بهصورت نیممصراع و
در پنج هجا سروده میشود؛ این ویژگی ،مختص تمام منظومههایی است که به گویش گورانی -گویش ادبـی
ُ
ُ
ّ
بیت مطلع را بـه
معیار نزد کردان -سروده شدهاند .در نزد شاعران کرد ،رسم بر این بوده است که مصراع او ِل ِ
ً
شکل «نیم مصراع» میآوردند و آن نیم مصراع -و یا حداقل قافیه -را به جهت تأکید ،عینـا در مصـراع دوم
تکرار میکردند.
(.)3احمد کسروی زبان دوبیتیهای شیخ صفیالدین اردبیلی را «آذری» دانسته و میلر و هنینگ این اشـعار
ّ
فهلویات شیخ صفی ،نـک :رضـایتی
را بیشتر به زبان «تالشی» نزدیک دانستهاند(برای آشنایی بیشتر با زبان
کیشخاله.)142 :1384،
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( .)4در مورد زبان آذری و پیوند آن با زبانهای ایرانی پژوهشهای زیادی انجام گرفته است؛ ازجمله کتـاب
آذری؛ زبان باستان آذربایگان (طهران ،مطبعه شوروی )1304،از احمد کسروی؛ مقالۀ «سندی دربارۀ زبـان
آذری»(یادگار ،شماره سوم )1324 ،از عباس اقبال؛ کتاب گویش کرینگان (تهران )1332 ،از یحیـی ذکـاء؛
کتاب زبان کنونی آذربایجان (تبریز )1324،از ماهیار نوابی؛ مقاالت ّ
متعدد ّ
محمدامین ادیبطوسـی پیرامـون
ِ
فهلویات بهدست آمده از سرایندگان آذربایجان کـه در سـالهای  1335-1334در نشـریۀ دانشـکدۀ ّ
ّ
ادبیـات
دانشگاه تبریز چاپشده است؛ کتاب گویش آذری ،متن و ترجمه و واژهنامۀ رسالۀ روحی انارجانی (انتشارت
انجمن فرهنگ ایران باستان )1352 ،از رحیم رضازاده ملک؛ کت اب بحثـی دربـارۀ زبـان آذربایجـان (تبریـز،
 )1346از ّ
محمد رضا شعار؛ مقالۀ « آثار و اسناد مربوط به زبان دیرین آذربایجان»(نشریه دانشـکدۀ ّ
ادبیـات
دانشــگاه تبریــز ،شــماره  )1354 ،116از منــوچهر مرتضــوی؛ مقالــۀ «مالحظــاتی دربــارۀ زبــان کهــن
آذربایجان»(مجلۀ اطالعات سیاسی -اقتصادی )1381 ،از ّ
محمد امین ریاحی خوئی و. ...

کتابنامه
الف) کتابها
 ابوالقاسمی ،محسن ،)1383( ،شعر در ایران پیش از اسالم ،تهران :طهوری. احمدپناهیّ ،محمد ،)1379( ،دوبیتیهای بومیسرایان ایران ،تهران :سروش.
 ارکوازی ،غالمرضاخان ،)1386( ،دیوان اشعار ،تصحیح ،ترجمه و شرح ظاهر سارایی ،چـاپ دوم،ایالم :رامان.
 -باباطاهر همدانی ،)1347( ،دیوان اشعار ،تصحیح وحید دستگردی ،چاپ چهارم ،تهران :ابنسینا.

 برتلس ،آندره یوگنی یویچ ،)1375( ،أار یخ ّادبی ات فارس ی (از دوران فردوس ی أ ا پای ان عه د
سلجوقیان) ،ترجمۀ سیروس ایزدی ،تهران :هیرمند.
 پازواری ،امیر ،)1337( ،کنزاالسرار مازندرانی ،گردآورنده برنهارد ُدرن ،بـه کوشـش ّمحمـد کـاظم
گلباباپور ،تهران[ :بینا].

ُ
 -پرهیزی ،عبدالخالق ،)1386( ،وزن شعر کردی و أطبیق آن با وزن شعر فارس ی ،تهـران :کتـاب

زمان.

ّ ُ
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 رودیگر ،اشمیت ،)1382-3( ،راهنمای زبانهای ایران ی ،مترجمـان :آرمـان بختیـاری و دیگـران،تهران :ققنوس.
 شمسالدین ّمحمد بن قیس رازی ،)1373( ،المعجم فی معاییر اشعار العجم ،به کوشش سیروس
شمیسا ،تهران :فردوس.
 شمیسا ،سیروس ،)1363( ،سیر رباعی در شعر فارسی (به ضمیمه اجم الی در ب اب فهل وی)،تهران :انتشارات آشتیانی.
 صفا ،ذبیحالله ،)1352( ،أار یخ ادبیات در ایران ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.ُ
ُ
 صفیزاده بورهکهیی ،صدیق ،)1378( ،أار یخ کرد و کردستان ،تهران :آتیه.ُ
 غضنفری ،اسفندیار ،)1364( ،زلزار ادب لرستان ،چاپ دوم ،خرمآباد :مفاهیم. کاتبی ،حسینقلی ،)1369( ،زبانهای باستانی آذربایجان ،تهران :پاژنگ. کارنگ ،عبـدالعلی ،)1333( ،أ اأی و هرزن ی :دو لهج ه از زب ان باس تانی آذربایج ان ،تبریـز:واعظپور (چاپخانه شفق).

ّ
 کوهی کرمانی ،حسین ،)1379( ،أرانههای محلی ایران ،تهران :پارسا. معینّ ،محمد ،)1364( ،فرهن

معین ،چاپ هفتم ،تهران :امیرکبیر.

 ناتل خانلری ،پرویز ،)1352( ،أار یخ زبان فارسی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران. ________  ،)1361( ،زبانشناسی و زبان فارسی ،چاپ چهارم ،تهران :توس. ________ ،)1345( ،وزن شعر فارسی ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ. وحیدیان کامیار ،تقی ،)1390( ،بررسی منش وزن شعر فارسی ،چاپ چهارم ،مشهد :بهنشر.ب) مجالت

 ادیبطوسیّ ،محمدامینّ « ،)1334( ،
فهلویات زبان آذری در قرن هشتم و نهـم» ،مجل ۀ دانش کده

ادبیات و علوم انسانی أبریز ،شماره  ،35صص .482 -460
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 _____________ّ « ،)1335( ،فهلویات مغربی تبریزی» ،مجل ه دانش کده ادبی ات و عل وم
انسانی أبریز ،شماره  ،37صص .137-121

فهلویات ُلـری» ،مجل ه دانش کده ّ
 _____________ّ « ،)1337( ،ادبی ات و عل وم انس انی

أبریز ،شماره  ،44صص .16-1
 اســماعیلپــور ،ابوالقاســم« ،)1380( ،ترانــههــای طبــری امیــر پــازواری و اشــعار هجــایی ایــران»،پژوهشنامه علوم انسانی ،شماره  ،32صص .112-99
محمدتقی 1351( ،الف)« ،سبک شعر فارسی» ،بهار و ادب فارسی ،به کوشش ّ
 بهارّ ،محمد گلبن،
فرانکلین ،تهران.
فهلویات» ،بهار و ادب فارسی ،به کوشش ّ
 __________ 1351( ،ب)ّ « ،محمد گلـبن ،تهـران:
فرانکلین.
 تفضلی ،احمدّ « ،)1385( ،فهلویات» ،ترجمۀ فریبـا شـکوهی ،نام ۀ فرهنگس تان ،دورۀ هشـتم،
شمارۀ ّاول ،صص .130-119
 حسینی آبباریکیّ ،سید آرمان« ،)1392( ،نگاهی تازه به زبان شعر باباطـاهر همـدانی» ،کت اب م اه
ادبیات ،شماره  ،80آذرماه ،صص .33-24
 ذوالفقاری ،حسن و لیال احمدی« ،)1388( ،گونهشناسـی بومیسـرودهای ایـران» ،ادب پژوه ی،شماره هفتم و هشتم ،بهار و تابستان ،صص .170-143
 رضایتی کیشخاله ،محرمّ « ،)1384( ،ّ
فهلویات شـیخ صـفیالدین اردبیلـی» ،مجل ه
تأملی دیگر در
زویششناسی (ضمیمه نامۀ فرهنگستان) ،دوره دوم ،شماره ّاول ،صص .146-128
 ریاحی خوئیّ ،محمدامین« ،)1381( ،مالحظاتی دربارۀ زبان کهن آذربایجـان» ،مجل ۀ اطالع ات
سیاسی -اقتصادی ،شماره  ،182-181مهر و آبان ،صص .35-26
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ّ
فهلویات» ،وزن شعر فارسی از دی روز أ ا ام روز (مجموعـۀ
 صادقی ،علیاشرف« ،)1390( ،وزنسخنرانیهای نخستین هماندیشـی وزن شـعر فارسـی و اشـعار ایرانـی در انجمـن زبانشناسـی ایـران،
اردیبهشت  ،)1389به کوشش امید طبیبزاده ،تهران ،صص .149-137
 طبیبزاده ،امید« ،)1392( ،بررسی تاریخی وزن ّفهلویات» ،زبانها و زویشه ای ایران ی ،شـماره
سوم ،اسفندماه ،صص .89-59
 کبیری ،غالمرضا« ،)1381( ،زمزمههای دیار بیخزان» ،ابابتر ،شماره چهل و سوم ،صـص -156.159
 محیط طباطباییّ ،محمد« ،)1320( ،شرفشـاه گیالنـی» ،موس یقی ،شـماره دهـم و یـازدهم ،دی و
بهمن ،صص .40-25
 نیستانی ،جواد« ،)1376( ،بررسی احوال و اشعار امیر پازواری» ،نامۀ فرهنگس تان ،شـماره نهـم،صص .88-80
فهلویات ّ
ّ
کمی است نـه هجـایی» ،ح رفه ای أ ازه در ادب
 وحیدیانکامیار ،تقی« ،)1370( ،وزنفارسی ،انتشارات جهاد دانشگاهی اهواز ،اهواز،صص .107 -106
فهلویات همانند وزن شعر پیش از اسـالم ّ
ّ
کمـی اسـت»،
 ____________« ،)1376( ،وزنمجلۀ پژوهشهای علوم انسانی ،شماره  1و  ،2پاییز و زمستان ،صص .129-119
 هومند ،نصرالله« ،)1372( ،بومی سرود :رضا خراتی» ،شعر ،شـماره هشـتم ،دی مـاه ،صـص -66.68

