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  چكيده 
از . شعر يداهللا بهزاد كرمانشاهي شاعر معاصر، از جهات گوناگون قابل بررسي و تحليل اسـت 

مباحث عمدة ادبي كـه ميتوانـد در شـعر او مطـرح گـردد، توجـه فـراوان وي بـه موسـيقي          
بهزاد به خـوبي از بـار موسـيقايي قافيـه آگـاه بـوده و در شـعر        . تاس) رديف و قافيه(كناري

قافيه را در شعر او از جهت تعداد حروف آن . هاي متنوعي را به كار گرفته استخويش قافيه
تعداد حـروف مشـترك قافيـه در شـعر او از يـك حـرف       . ميتوان به هفت دسته تقسيم كرد
  .گرفته و گاه تا هشت حرف ميرسد

اي داشـته و  عار خويش به تناسب قافيه با موضوع و محتواي شعر توجه ويژهبهزاد در اش 
به منظور القاي حس و حال و مضمون مورد نظر خويش، موسيقي قافيه را اغلب با موسيقي 

شناسي، توانمندي شاعران را ميتـوان بـا توجـه بـه     از منظر سبك. رديف همراه ساخته است
روي، نويسندگان اين مقاله به بررسي قافيـه از جهـت    از همين. هاي شعر آنان سنجيدقافيه

  .اندحروف مشترك در شعر بهزاد پرداخته
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  مقدمه  -1
روري در بررسي شعر شاعران، توجه به همة عناصر و اجزاي تشـكيل دهنـدة شـعر آنـان ضـ     

از جمله عناصر مهم شعر، قافيه است كه محققان حوزة ادبيات بـه نقـش آن در القـاء    . است
شاعران نيز با نقش قافيـه در  . معاني و انتقال حس شاعر و ديگر كاركردهاي آن، توجه دارند

شعر آشنايي داشتند و در آثار خود به طرق مختلف در بـاب جايگـاه و اهميـت آن در شـعر     
  .اندسخن گفته

از ميان شاعران زبان فارسي، يداهللا بهزاد كرمانشاهي، نگـاهي ويـژه بـه قافيـه دارد و در     
بر همين اسـاس، بـه منظـور شـناخت ميـزان      . انتخاب قوافي شعر خويش دقت خاصي دارد

شناسانه امكانات هنري قافيـه در شـعر وي مـورد بحـث     قدرت شاعري او، با رويكردي سبك
گذر ابتدا نگاهي كوتاه بـه زنـدگي و شـعر وي افكنـده و سـپس      در اين ره. قرار گرفته است

مطالبي در باب قافيه و نقش آن در شعر آورده و در ادامه به بررسـي ايـن مباحـث در شـعر     
  .بهزاد توجه خواهد شد

ابتـدا  . اي و بر اساس تحليـل و توصـيف محتواسـت   شيوة پژوهش در اين مقاله، كتابخانه
قرار گرفت و چارچوب نظري پژوهش، تدوين گرديـد و در   مباحث تئوري بحث مورد مطالعه

ضمن مطالعة اشعار شاعر، موارد منطبق با چـارچوب  . ادامه اشعار بهزاد مطالعه و بررسي شد
  .پژوهش يادداشت گرديد و در پايان صورت نهايي مقاله نگاشته شد

  
  زندگي و شعر بهزاد  -2

پـس از  . در كرمانشاه به دنيا آمد. ش 1304 يداهللا بهزاد كرمانشاهي در نيمة بهمن ماه سال
در . ش 1326پايان تحصيالت ابتدايي و متوسطه و دريافت ديپلم علمـي و ادبـي، در سـال    

: رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران آغاز به تحصيل كـرد و شـاگرد اسـتاداني چـون    
سـپس بـه اسـتخدام    . گرديدملك الشعراي بهار، فروزانفر، بهمينار، پورداود، خانلري و معين 

بـه  . ش 1359وزارت فرهنگ درآمد و با عنوان دبير شروع به فعاليت كرد تا اينكه در سـال  
 دار فـاني را وداع گفـت   1386درخواست خود بازنشسته شد و سرانجام در پنجم فـروردين  

   .)10-13: 1387خرداد . 17 ةمجلة گوهران، شمار: ك.ر(
از جمله دفـاتر شـعر وي   . ود آثاري گرانقدر به يادگار نهادبهزاد شاعري توانا بود كه از خ

. را نـام بـرد   گزيدة سخن، سخني ديگر ، خرده سخن، سخن چهارم و سخن پنجمبايد دفتر 
اي از اشـعار بهـزاد را بـا انتخـاب شـفيعي      انتشارات آگه گزيده. ش 1381همچنين در سال 
  .چاپ كرد گلي بيرنگكدكني با عنوان 
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طبـع آزمـايي   ... ر اغلب قالب هاي شعري مانند قصيده، غزل، مثنوي، شعر نـو  يداهللا بهزاد د
در همين ارتبـاط برخـي   . كرده است ولي اوج قدرت او در شاعري در شيوة سنتي شعر است

و در » ساختارهاي شعر كالسيك را به خـوبي مـي شناسـد   «از محققان عقيده دارند كه وي 
جملـه نوآوريهـايش كـه در شـعر لطفعلـي صـورتگر و       از . اين ساختار، نوآوريهايي نيـز دارد 

است تا آنجا كه بـه سـبك   » ساده كردن سبك خراساني«حميدي شيرازي هم ديده ميشود 
  .)15: برگهائي از تاريخ بيقراري ما(عراقي نزديك ميگردد

-اوج توانايي اين شاعر در سرودن غزل است كـه برخـي غـزل او را غـزل ميانـه دانسـته      

غزل او اغلب در رفت و آمد ميان سبك خراساني و سـبك  ) 69: به بيداري شعري ملتزم.(اند
عراقي است و در مجموع ساده و روان است اما با اين حال در برخي از غـزل هـا بـه سـبك     

  )16و 17: برگهائي از تاريخ بيقراري ما .(هندي نيز گرايش دارد
هـاي  اخوانيـه، لحظـه   ياد عزيزان، سـتايش وطـن،  : در شعر بهزاد مضامين متنوعي مانند
در اين ميان به مضمون وطن و دفاع مقدس و آنچه . عاشقانه و مضامين مذهبي نمايان است

  . شناخته ميشود، توجه خاصي دارد» شعر مقاومت«تحت عنوان 
  

  تعريف قافيه  -3
در قالب مثنوي و بيت اول  در (حرف يا حروف يكساني كه در آخر مصراع اول و دوم «قافيه 
يا درآخر ابيات در غزل و قصيده و قطعه تكرار ...) اي غزل، قصيده، رباعي، دو بيتي وقالب ه

   .)انوري، ذيل قافيه( ميشود، به شرط آنكه اين حروف تشكيل يك واحد معني دار را ندهد
. تعريفي كه موجزتر و كاملتر از تعاريف ديگر است از خواجه نصير الـدين طوسـي اسـت   

گوييم اگر كسي خواهد كه تعريف قافيه كند بـه وجهـي   «: ميكند وي قافيه را چنين تعريف
كه به تحقيق نزديك بود، بر اين وجه بايد گفت كه  قافيه عبارت است از مجموعي كه مولف 
باشد از حرفي يا حروفي كه واجب باشد كه در كلمات متشابه در اواخر ابيات يا مصـراع هـا   

  )130: اساس االقتباس. (»صطالحبود مكرر يا در حكم مكرر باشد به حسب ا
   

  نقش قافيه در القاء معاني -4
اي كه مضامين و حال و هـواي  شاعر اگر بخواهد حالتي موثر و پويا به شعرش بدهد به گونه

اي همسـو بـا مضـمون كلـي     مورد نظرش به نيكي به خواننده شعرش انتقال يابد، بايد قافيه
جمله  در تمام شعر، موجب ميشود سخني كه شايد بهشعر برگزيند زيرا قافيه به دليل تكرار 

بر ايـن اسـاس دربـاره قافيـه     . گويي نيست به خواننده منتقل شودنيايد و حالتي كه قابل باز
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صوتي برخوردار شود، اي كه در شعر اهميتي بيشتر دارد از اين تشخّص اگر كلمه«: ميگويند
نند و در القاي مفهوم و حالت شـعر  كقويت ميهنگ ميشوند و يكديگر را تمعني هما صوت و

حتي مينويسند اگر صورت قافيـه بـه نـوعي بـا معنـي و مفهـوم بيـت        . تأثير بيشتري دارند
همكاري و همگامي نداشته باشد، قافيه به هدر رفته است و شاعري كه تعداد زيادي كلمات 

موسـيقي  . (»نامهم را در محل قافيه بنشاند برخي از اين فرصت هـا را از دسـت داده اسـت   
  )263: كلمات در شعر فردوسي

از ميان كلمات قافيه در يك شعر، آنچه نوعي نظم و تناسـب موسـيقايي ايجـاد ميكنـد،     
اين حروف در بافت كل شعر برجستگي و امتيازي دارنـد كـه غيـر قابـل     . حروف قافيه است

يـن جهـت كـه    ابتـدا از ا . اين اميتاز از دو جهت براي حروف قافيه حاصل ميشود. انكاراست
فراواني و بسامد اين حروف در ميان تمام حروف شعر بيشـتر اسـت بـه دليـل اينكـه تكـرار       
ميشوند و ديگر اينكه تكرار اين حروف ايجاد نظم موسـيقايي در شـعر ميكنـد كـه اهميـت      

  . زيادي دارد
اي كه ياري گر او در انتقـال معناسـت، تـأثير شـعرش را در     شاعر با آوردن حروف قافيه

ه وحشت بيابان را بهتر مجسم مـي  = مصوت بم اُ«: ننده دو چندان ميكند به عنوان مثالخوا
اي دارد غنه» ن«. آ با رسيدن بهار و دعوت به شادي مناسب تر است= كند و مصوت زير اي

 »كه طنيني خاص به كالم ميدهد، حرف شـين، خـروش و شـيهة اسـب هـا را مـي رسـاند       
  .)284: همان(

  
  قي شعر قافيه و موسي -5

شايد بتوان گفت آشكارترين تأثيري كه قافيه در شعر از منظر موسيقايي دارد، اين است كه 
قافيه در محور عمودي و در طول شعر لذت موسيقايي را بوجود مي آورد كـه واج آرايـي در   

زماني كه خواننده شعري از تكرار حروفي در يك بيت كه واج آرايي نام . محورافقي يك شعر
  . لذت ميبرد، بي گمان از تكرار حروف خاصي در طول شعر نيز لذَت ميبرددارد، 

البته بايد گفت همان گونه كه واج آرايي تنها يك تكرار صرف نيست و اين تكرار ارتبـاط  
مستقيم با معناي بيت دارد وآن را به ذهن القاء ميكند، قافيه نيز تنها تكـرار در طـول شـعر    

  .اريگر شاعر استنيست و در بيان مفهوم نيز ي
قافيه در شعر تنها تكرار يك هجا يـا هجاهـاي پيشـين    «بر اين اساس است كه ميگويند 

نيست بلكه عالوه بر اين، ارزش بالغي هم دارد و نيز ممكن است اثراتي ديگـر در موسـيقي   
مـثالً يكـي از   . شعر و القاي مفهوم آن و خيال انگيزي و حسن تأثير سخن نيز داشـته باشـد  

اي كه در صدر كلمه. هاي و تأكيد و تكيه بر كلمه، قرار دادن آن در قافيه استن شيوهبهتري
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سخن، عجز يا قافيه بيت قرار ميگيرد، از نظر صوتي ارزش خاصي پيدا ميكند و در اين ميان 
  )263: همان. (»كلمه قافيه از همه برجسته تر است

زمـاني ارزش دو چنـدان پيـدا     حال ميتوان چنين بيان كرد كه واج آرايي در يـك شـعر  
ميكند كه عالوه بر ارتباط و تناسب كامل آن با مفهوم بيت، از بسامد بـااليي نيـز برخـوردار    

بـار در بيـت ببينـد     پنجباشد؛ بدين معنا كه اگر خواننده شعر، يك حرف را با فراواني تكرار 
برسد و يك حرف در  دهه لذتي حاصل از واج آرايي در مي يابد، حال اگر اين فراواني تكرار ب

بار تكرار شود، لذّت حاصل از آن دو چندان ميشود و القاي مفهوم از طريق ايـن واج   دهبيت 
درباره حروف قافيه نيز، وضع چنين اسـت يعنـي   . آرايي نيز، با قوت بيشتري صورت ميگيرد

جـاد  زماني كه تعداد حروف مشترك قافيه در شعر تنها يك حرف است، تكـرار آن حـرف اي  
اما اگر اين . موسيقي ميكند و حاصل آن لذّت خاصي است كه به شنونده شعر منتقل ميشود

حرف در طول شعر  سهحروف مشترك در قافيه به عنوان مثال به سه حرف برسد و در واقع 
  . دائماً تكرار شوند، يقيناً تأثير و لذت حاصل از آن دو چندان خواهد شد

  
  قافيه در شعر بهزاد  -6
به اين معنـا كـه   . فيه عنصري در شعر است كه نشانگر توانايي شاعر در سرودن شعر استقا

و حروفي كه او براي قافيه بر ميگزيند و آنها را به عنوان كلمات قافيه در شعر  لغاتعالوه بر 
مطرح ميكند، چگونگي تناسب بين كلمات قافية ابيات شعر و در نهايت كلمات قافيه با كـل  

هنـگ را در آخـر ابيـات بيـاورد، شـعر      لغـاتي هما اينكه شـاعري صـرفاً   . است شعر نيز مهم
عالوه بر هماهنگي موسيقايي كه با هم دارند، پيوندي  ها واژهمحسوب نميشود بلكه بايد اين 

  .بيت و شعر داشته باشند لغاتقوي در ارتباط با ديگر 
مطرح » توسيم«ام  اهميت قافيه در شعر موجب شده است كه در علم بديع صنعتي به ن

در اين صنعت كلمة اصلي و مورد نظر شاعر، همچون نام ممدوح، در قافيه مينشيند و . گردد
: المعجم، شـمس قـيس رازي  . (هاي ديگر شعر را تعيين ميكند و به دنبال خود ميكشدقافيه
373(  

ين در همـ . انـد اي بـه آن داشـته  شاعران فارسي نظر به اهميت قافيه در شعر نگـاه ويـژه  
نيك پاس قافيـه را مينهـد و در   «اند كه وي ارتباط در باب قافيه در شاهنامة فردوسي، گفته
و اوج چيره دستي و شيرينكاري فردوسي » كاربرد آن بپروا و خرده سنج و باريك بين است

  ) 35: آب و آئينه.(اندرا در قافيه هاي شاهنامه دانسته
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قافيه در شعر پي برده  و با وجود آنكـه در دوران   يداهللا بهزاد نيز شاعري است كه به اهميت
مطـرح شـد، در اشـعار     -به معناي كالسيك آن –ها در باب حذف قافيه معاصر برخي نظريه

قافيه در شعر وي هم تنوع بسيار دارد و هم در تناسب كامـل  . اي داردوي قافيه جايگاه ويژه
با دو حرف مشترك و بيشتر، فراوان هايي در شعر وي قافيه. با مضمون و محتواي شعر است

از آنجا كه . هاي شعر وي گاه به هشت حرف نيز ميرسدتعداد حروف مشترك در قافيه. است
تر است، بررسي شعر بهزاد از اين جهـت نشـان   وف قافيه بيشتر باشد، قافيه هنريهر چه حر

  . ميدهد كه قافيه در شعر او هنري است
افزوني حروف مشترك قافيـه وابسـته بـه    . عر استقافيه محل ظهور هنر شاعري يك شا

اي كه تعداد حروف مشترك بيشتري دارد،كلمات آن بيشتر بـه هـم   قافيه. قدرت شاعر است
اند و رو به همساني ميروند و هر چه قافيه ها از اين نظر قويتر باشند، هماننـد رديـف،   شبيه

  . ين استتكرار يك كلمه صورت ميگيرد و اين تكرار خود موسيقي آفر
در ادامة اين مطلب به بررسي قافيه در شعر بهزاد با توجه به تعداد حـروف مشـترك آن   

  . پرداخته خواهد شد
  

  قافيه با يك حرف مشترك  -6-1
در شعر بهزاد بسامد قافيه با يك حرف مشترك اندك است  و تنها يك نوع قافيـه را شـامل   

در آثـاري كـه   . د به كار گرفته شده استشعر بهزا ششكه تنها در ) آ(حرف قافية. مي شود
. اندواژه دانسته2500را داراي بيش از ) آ(اند، قافية دربارة قافيه در شعر فارسي تحقيق كرده

  )1381:فرهنگ قافيه در زبان فارسي(
ويژگي موسيقايي اين حرف اين است كه چون مصوتي بلند و بدون حركت است، چندان 

در يكـي از  . اد نيز آن را براي مرثيه سرايي به كار برده استبهز. مناسب مضامين شاد نيست
سـروده، ايـن حـرف قافيـه را بـه كـار       »سوگ تختي«بندهاي تركيب بندي كه وي با عنوان 

  : گرفته است
ــه ــرا خفتــ ــا چــ ــان پهلوانــ  ايجهــ

  
ــه   ــا خفتـ ــه تـ ــد فتنـ ــدار شـ ــه بيـ  ايكـ

  )75: گلي بيرنگ(
بهزاد قابل ذكـر اسـت ايـن كـه وي بـه       نكتة ديگري كه در باب اين حرف قافيه در شعر

در شـعري  . تناسب ميان حروف قافيه و معنا و موضوع اصلي شعر توجه خاصي داشته اسـت 
بـا توجـه بـه آنكـه     . سروده است اين مطلب به خوبي ديده ميشود» صحبت ما«كه با عنوان 

تخـاب كـرده   را ان) آ(ست، شاعر قافية »حميرا«مخاطب اين شعر، يكي از عزيزان شاعر به نام
. است كه تكرار وطنين اين حرف در طول شعر به نوعي تكرار كنندة واژة محبوب وي اسـت 
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شاعر با تكرار هنري اين حرف قافيه در نهايت نام محبوب خويش را در جايگـاه قافيـه قـرار    
  :ميدهد

ــاز كــه همــرازِ دلِ مــا باشــي  آمــدي ب
ــامم   ــام ز ك ــري تلخــي اي ــزاد«نب  »به

  

ــ   ــا جمــع درآمي ــه ب ــا ك ــا باشــيي ... زي و تنه
ــي    ــرا باشـ ــار حميـ ــيريني گفتـ ــه شـ  ور بـ

  )201و202(
نمونة ديگري كه نشان دهندة دقت شاعر به تناسب اين حـرف قافيـه بـا موضـوع شـعر      

گُـوا، شـما، صـفا، شـفا، روا،     «برخي از كلمات قافيه در اين شعر . است» رنگ ريا«است، شعر
اي جايز نبـودن  ، به گونه»نيست«ار رديف ذكر اين كلمات به همراه تكر. ست»راهنما و خدا

از منظـري ديگـر قـرار دادن ايـن     . ريا را تأكيد ميكند و مبارزة شاعر با ريا را نشـان ميدهـد  
كلمات در محل قافيه  نمايانگر آن است كه شاعر تحقق اين مفاهيم را با وجـود ريـا ممكـن    

  :نميداند
 هر جـا كـه شـمائيد ز غوغـاي كـدورت

  
ا كـه در آئينـه صـفا نيسـت     هـ تنها نه بـه دل  

)232( 
اند كه بيگمان بار موسيقايي شـعر را  اغلب اشعار شاعر در اين قافيه، با رديف همراه شده

  . تر كرده استافزون
  

  قافيه با دو حرف مشترك  -6-2
شعر، قافيه با دو حرف مشترك به كار گرفته شده اسـت كـه در   شصت و هشت مجموعاً در 

در » ـَــ ن «پركـاربردترين ايـن انـواع عبـارت اسـت از      . قرار ميگيردنوع قافيه  چهاردهذيل 
حروفي كـه  . شعريازده در » آن«شعر و يازده در » آر«شعر،  دوازدهدر » ـَـ ر«شعر،  چهارده

  . است» ـَـ ، آ، ن ، ر« اند سهم بيشتري در تشكيل قافيه هاي دو حرفي داشته
در شعر بهزاد جلـوة بيشـتري دارد و   »ـَـ ن«از ميان انواع قافيه، قافيه با حروف مشترك 

بـر ايـن اسـاس ميتـوان     . شعر وي اين قافيه به كار رفته استچهارده چنانكه نموده شد، در 
. و كلماتي كه به اين حروف ختم ميشوند، است» ـَـ ن«نتيجه گرفت كه بهزاد شيفتة قافية 

  . تنوطن، ميهن، زن، زيستن، كفن، جوشن، دشمن، تهم: كلماتي مانند
اي دارد كـه طنـين   غنـه » ن«انـد كـه   ي آن آوردهسـ و ويژگي روانشنا» ن«دربارة حرف 

    ايـن بـه دليـل وجـود     ) 284: ر فردوسـي عموسـيقي كلمـات در شـ   .(خاصي به كالم ميدهـد 
م حـروف يـك شـعر در ايـن قضـيه      هاي همسو با اين حالت خاص اسـت اگرچـه تمـا   قافيه
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دليل تشخص و برجستگي آن، در القاي حس و حال ند، ولي آشكار است كه قافيه به سهيم
  . شعر به خواننده موثرتر است

هاي اين قافيه در شعر بهزاد ديده ميشود و با عنايت به ويژگـي خـاص   آنگونه كه از واژه
اين قافيه، ميتوان نتيجه گرفت كه بهزاد نسبت به القاي هر چه بيشتر حس و انديشة خـود  

  وطـن، مـيهن، نشـيمن و    : انتخـاب كلمـاتي ماننـد   . ائـل اسـت  به خواننده اهميت فراوانـي ق 
تهمتن از يك طرف بيانگر ارزش فراوان وطن براي شاعر و از طـرف  : هاي ملي ماننداسطوره

  . ديگر نشانگر توجه وي به ايجاد تناسب ميان حروف  قافيه با انديشه اش است
يتـوان بـه شـعري بـا عنـوان      از ميان اشعاري كه استاد بهزاد در اين قافيه سروده است م

  :اشاره كرد» جلوة عشق«و غزل » مادر«و قصيدة » من با توام«و غزل وطني » زادبوم«
 در ميان آتش و خون، اي وطن، من با تـوام
 نكـــــنم زاد بـــــوم خـــــويش رهـــــا

بمــــان و بنــــام نيــــك بميــــر : گــــو
  

  )111(ور ببايد گفت ترك جان و تن،من با توام  
كــــه گرامــــي تــــرم ز مــــيهن نيســــت 

 )120(چند گويي كه جـاي مانـدن نيسـت    
 

برخي از مهم تـرين و نغزتـرين   . در ابياتي كه ذكر شد، شاعر مفهوم وطن را پرورده است
در ايـن اشـعار، شـاعر را    . اشعار وطني بهزاد، پس از حملة عراق به ايران سروده شـده اسـت  

وطـن برانگيختـه   ميبينيم كه همچون مجاهد و مبارز وطن دوستي، از در خطر قرار گرفتن 
  . شده و در فكر نجات ميهن و هم ميهنان است

بهزاد شعر ديگري با اين قافيه سروده است كه در آن به تكريم مقام مادر و زن پرداختـه  
در اين شعر به مناسبت مقام مادر و اشـاره بـه مهربـاني و لطافـت او، كلمـاتي كـه در       . است

روشـن، گلشـن،   : اند مفهومي لطيف و دلنشين دارنـد،كلماتي ماننـد  جايگاه قافيه قرار گرفته
  .مزّين، الدن، سوسن و زن

 اين ماه مهربان كه ازو خانه روشن اسـت
  

 )100(سرماية سعادت من مـادرِ مـن اسـت     
 

ياد كرد كه در اشعار شاعر از اهميـت بسـياري   » ــَ ر«بايد از قافية » ــَ ن«پس از قافية 
اغلـب  . اي كه از يك مصوت كوتاه و صامتي ساكن تشكيل شـده اسـت  افيهق. برخوردار است

  .اشعاري كه بهزاد در اين قافيه سروده داراي رديف است
كه براي مهدي اخوان ثالث گفته شده و غزلي بـا عنـوان   » دوست دارم«شعري با عنوان 

و نيـز   )س(و شعري براي حضـرت فاطمـه   » نواي عشق«و غزلي ديگر با عنوان »  خانة تو«
  . در اين قافيه سروده شده است» سوگ تختي«بندي از تركيب بند 

مهدي اخوان ثالث است، » ترا اي كهن بوم و بر«كه متأثر از شعر » دوست دارم«در شعر 
موضـوع و مخاطـب   . شاعر به ستايش شعر و نثر و طبع و انديشة اخوان ثالث پرداخته اسـت 
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كه فخامت و استواري خاصي دارد، زبان اين شعر » ر ــَ«اين شعر و نيز انتخاب حروف قافية 
  :را بيشتر از ديگر اشعار بهزاد به زبان و سبك خراساني نزديك كرده است

ـــخنور، تــــرا اي بــــزرگ اوســــتاد سـ 
هــر آنكــو چــو تــو مهــر ورزد بــه ايــران  

  

ــتر دوســـت دارم   ــان بيشـ ... مـــن از همگنـ
ــت دارم   ــدر، دوس ــم پ ــه خص ــنش، ور چ  م

  )152و 153(
اشعار ديگري كه بهزاد در اين قافيه سروده است مي تـوان بـه دو بيتـي او بـا عنـوان      از 

علـيهم  (اين شعر نمايانگر اعتقاد خـالص شـاعر بـه اهـل بيـت      . اشاره كرد» فاطمه ام ابيها«
  .است) السالم

 دختي كه شـود مـام پـدر فاطمـه اسـت
ــد  ــري نتواننـ ــر همسـ ــه و مهـ  زن را مـ

  

اســت وز حادثــه شــوي را ســپر فاطمــه     
 )204(معيار جـالل زن اگـر فاطمـه اسـت      

 

در جايگاه قافيه و انتخـاب  » پدر و پسر«در بيت اول اين شعر، شاعر با قرار دادن كلمات 
در تاريخ اسالم و ) س(آگاهي خود را از نقش و جايگاه حضرت فاطمه » فاطمه است«رديف 

  . نشان داده است) ع(و حضرت علي )  ص(زندگي پيامبر
سـوگ  «رد ديگر توجه بهزاد به تناسب قافيه با موضوع شعر، بندي از تركيـب بنـد   از موا

هـايي   در اين بند به مناسبت ياد كرد پهلوانيهاي اين قهرمان ملي، شـاعر واژه . است» تختي
براي قافيه برگزيده است كه تاكيد كنندة مضمون و محتواي شعر است و بار حماسي شعر را 

  . دالور، ياور، بر ،فّر: انندكلماتي م. باال برده است
ــد ــر ، نمان ــزّت و فّ ــدگي ع ــا زن ــو ب  چ

  

 )73(دل پهلــــوان را غــــمِ ســــر نمانــــد  
 

نيز در شعر بهزاد بسـامد قابـل   ) آر(هاي دو حرفي، قافيه با حروف مشترك از ميان قافيه
 .شعر شاعر به كار رفته و اغلب با رديف همـراه شـده اسـت   يازده اين قافيه در . توجهي دارد

تركيب يك مصوت بلند كه القاگر نرمي و در عين حال حركت و پويايي است و صامتي كـه  
تكرار  و رقص و استحكام را ميرساند، اين قافيه را براي بيـان حـاالت شـاعر مناسـب كـرده      

  :است
 )105(كوشــش اســت و كــار اســت ةپــرورد     ايـــن دســـت درشـــت پينـــه بســـته

 

ا بر پيشاني خود دارد، شاعر به مسائل و مصـائب  ر» دست كارگر«در اين شعر كه عنوان 
به نظر ميرسد زندگي در محيط خاص كرمانشـاه و لمـس   . زندگي كارگري توجه كرده است

اي مسـئله . كردن فضاي كار و كوشش حاكم بر آن، در سرودن اين شعر بي تاثير نبوده است
 –ابوالقاسم الهوتي . استكه ديگر شاعران و اديبان كرمانشاهي را نيز به خود مشغول كرده 

. را با عنوان يكي از پيشگامان شعر كارگري ميشناسند -كه البته متأثر از ماركسيسم نيز بود
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مضمون داستانهاي علي اشرف درويشيان و نيز بسياري از آثار علي محمـد افغـاني، مسـائل    
اديبـان  همچنـين از ميـان   . زندگي كارگري، اشاره به رنج و محروميت و فقر سـتيزي اسـت  

ديگر امروز كرمانشاهي، ميتوان محمد علي گوديني را نـام بـرد كـه در آثـار خـود بـه ايـن        
  .مضامين توجه كرده است

نام دارد و شاعر آن را بـراي  » دو فرشته«شعر ديگري كه با اين قافيه سروده شده است، 
، حصـار،  يـار : برخي از كلمات قافيه در ايـن شـعر عبارتنـد از   . خواهران خويش سروده است

انتخاب اين كلمات به عنوان قافيـه نشـانگر توجـه    . پاسدار، غمگسار، اعتبار، بزرگوار و افتخار
  : شاعر به تناسب قافيه با موضوع شعر است

ــد ــار مننـ ــه يـ ــه خانـ ــته بـ   )135(ور باليــــي رســــد حصــــار مننــــد     دو فرشـ

  

ن نـوع قافيـه در   اي. نيز از قافيه هاي مورد عالقة شاعر است» آن«قافيه با حرف مشترك 
ختم » آن«اين امر شايد به دليل آن باشد كه كلماتي كه به . نزد اغلب شاعران دلپسند است

محققـي  . ميشوند بسيار است و شاعر در سرودن شعر با مشكل چنداني مواجه نخواهـد شـد  
بيشـينة قافيـه هـاي هنـري در     «هاي شاهنامه نتيجه گرفته اسـت كـه   پس از بررسي قافيه

  ) 38: آب و آئينه. (»هاي آن اندقافيهشاهنامه، 
شعر سروده و رواني و تناسب اين قافيه، موجب شده است يازده يداهللا بهزاد در اين قافيه 

از جملـه  . تا شاعر به رديف نيز فكر كند و موسيقي قافيه را با موسيقي رديـف همـراه سـازد   
اسـير وفـا، محـروميم چـه     «ن اشعار بهزاد كه در اين قافيه است، بايد اشـعاري را بـا عنـاوي   

برخي از كلماتي كه شـاعر در جايگـاه،   . نام برد» خواهي، ساية لرزان، فيض امير و صالي بال
جان، طوفان، درخشان،چراغان، گلستان، بيابـان، نشـان، مهربـان،    : قافيه قرار داده عبارتند از

  . جوان، جاودان
ز آن خورشيد تابـان روشنسـت ام بهزاد ا ذره     هاميرسد از طبـع سرشـار اميـرم فيضـ    

)85(  
  

ميباشد در ستايش اميري فيروزكوهي، استاد و شاعر » فيض امير«اين شعر كه با عنوان 
  . برجسته، سروده شده است

 گويد اين آغاز طوفانستخروش تندرت مي
  

 تو سر در خرقه ميدزدي كه اندك باد و بارانست  
)149( 

از . شعر در ايـن قافيـه سـروده اسـت    چهار ه شاعر ميباشد ك» آد«قافية دو حرفي ديگر 
كه » واليت علي«اي كه در اين قافيه ديده ميشود شعري است با عنوان جمله اشعار برجسته

  :اظهار شادي كرده است) ع(شاعر در آن از واليت علي
ــداديم ــند بي ــه مس ــو ب ــده ج ــه عرب ــا   ن ــر ارشـ ــان بـــه منبـ ــوه كنـ  ديمنـــه عشـ
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ــدزان ــا كــه دل خلــق جهــان شــاد كن  ه
  

 )227(تنهــا بــه واليــت علــي دلشــاديم     
  

   
عالوه بر مواردي كه بيان شد، قافيه هاي دو حرفي ديگري نيز وجود دارد كه البته اشعار 

  .آب، آز، آه، آك، ــَ م، آم، ـــَ ت، او، ـــِ ل:مانند. ها سروده شده استكمتري در اين قافيه
   

  قافيه با سه حرف مشترك -6-3
استاد بهزاد . مشترك، متنوع ترين نوع در ميان انواع قافية شعر بهزاد استقافيه با سه حرف 

شعر خويش به كار برده اسـت كـه از    پنجاه و يكنوع قافية سه حرفي را در  بيست و هشت
حروفي كه سـهم  . شعر استچهار با » آيِ«شعر،  ششبا » آني«اين ميان پركاربردترين آنها 
  . است» آ، ي، ن«انداشتهها دبيشتري در تشكيل اين قافيه
را بهزاد در برخي از اشعار خويش به كار گرفته اسـت، از  » آني«قافيه با حروف مشترك 
نهاني، نوحـه  «در اين اشعار، كلمات . »شوق نهاني«و » خواهش«جمله در اشعاري با عناوين

قابـل توجـه    نكتـة . انددر محل قافيه قرار گرفته» خواني، زندگاني، جواني، فاني، آني، خزاني
  :دربارة اين قافيه همراه شدن آن با رديف در اغلب اشعار شاعر است

مرگـــي ز همـــه خلـــق نهـــاني خـــواهم
 »آيا به سرت عشق جـواني باقيسـت؟  «: گفتي

  

  )233(بي مجلس وعظ و نوحه خواني خواهم   
 )239(گيرم انكار كنم من، توكه داني باقيست 

  
است كه  بهزاد آن را در اشـعاري بـا عنـاوين    » يِآ«قافية ديگر، قافيه با حروف مشترك 

اين نوع قافيه كه در ضمن خود معناي دريـغ و  . به كار گرفته است» ...هواي تو، آواي من و«
. حسرت را در بر ميگيرد، در شعر بهزاد نيز اغلب براي بازتاب اين حاالت به كار رفتـه اسـت  

در واقع شاعر چيزي را .اي رديف ميباشندتمام اشعاري كه با اين قافيه سروده شده است، دار
كه نسبت به آن حسرت و دريغ ميورزد در جايگاه رديف قرار داده است تـا همنشـيني ايـن    

  : تحسر او را بيشتر بنماياند» آيِ«واژه با قافية 
 دريــــغ آن دليرانــــه ســــيمايِ تــــو

بـــر بســـت غمـــي زبـــان گويـــايِ مـــرا  
ــزان    ــت كـ ــدردي آميخـ ــرا بـ ــروز مـ امـ

  
  

 )76(چون كـان و دريـايِ تـو     دل و دست 
ــرا     ــرد آوايِ مـ ــه كـ ــو نالـ ــوز چـ جانسـ

 )178(اميد شــــفا نـــماند فـردايِ مـرا   
  

. با رديف در شعر بهزاد، شعر زيباي خاقاني را تـداعي ميكنـد   -آيِ–هماهنگي اين قافيه 
همـراه سـاخته و اوج تناسـب ميـان     » خـاك «را بـا رديـف   » آيِ«شعري كه او در آن قافية 

در اين شعر بطور ضمني به نحوة » خاك«رديف . قي با معناي شعر را ايجاد كرده استموسي
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از يك طرف فريـاد و يـاري خـواهي    » آيِ«كشته شدن امام محمد يحيي اشاره دارد و قافية 
: ديوان خاقاني. (انساني در حال مرگ و از طرف ديگر دريغ و حسرت خاقاني را نشان ميدهد

237 (  
اوش،آي، «: رد، برخي ديگر از قافيه هاي سه حرفي شعر بهزاد عبارتند ازعالوه بر اين موا

در اين قافيه ها شاعر اشعار بسيار كمي سـروده اسـت و حتـي    . »ايد، ايچ، آدي، ــَ رد، است
برخي از اين موارد تنها در دو بيت به كار رفته است كه از منظر كاربرد قافيه چنـدان قابـل   

  .تحليل نميباشند
  

  فيه با چهار حرف مشتركقا -7-4
آيد كه شاعر آن را در  ترين نوع به شمار ميسه حرفي، قافية چهار حرفي متنوع پس از قافية
هر كدام » آهم«و » آنَم«هاي از اين ميان قافيه. شعر خويش به كار گرفته است سي و چهار

هم را در بيشـترين سـ  » م«و » آ«حـروف  . شـعر پركاربردترنـد   سـه با » آبش«شعر و  پنجبا 
  .تشكيل اين نوع قافيه ها داشته است

بـه  » بي تو، ياد تو، فيض نگاه«: را شاعر در اشعاري مانند» آهم«قافية با حروف مشترك 
: برخي از كلماتي كه شاعر به عنوان قافيه به كار گرفته است نيز عبارتند از: كار گرفته است

  . »چاهمنگاهم،گناهم، كُالهم، پناهگاهم، پناهم،سياهم و «
 من كه زنداني شب هاي سياهم بي تـو

  

 )59(ماه مصرم اگر افتـاده بـه چـاهم بـي تـو       
 

ايرانم كه هسـت، يـا علـي    «را بهزاد در اشعاري با عناوين » آنَم«قافيه با حروف مشترك 
در ايـن قافيـه   . به كار گرفته و در اغلب موارد اين قافيه را با رديف همـراه كـرده اسـت   » ...و

  : از مفاهيم مورد عالقة خويش همچون مفاهيم وطني و اعتقادي را پرورده است شاعر برخي
 جايگاهي نيست بهزاد از وطـن خوشـتر مـرا

ــي     ــا عل ــانم ي ــد وِرد زب ــو ش ــاي ت ــام زيب     ن
  )122(گو نباشد گلشن فردوس، ايرانم كه هست 

  )176(» يا علي«تا به دفع هر غمي بخشد توانم 
 

پدر چگونـه زيسـت و   «استاد بهزاد سه شعر از جمله » شآب«در قافيه با حروف مشترك 
آ، ب، «نكتة قابل توجه در اين اشعار اين است كه سه حـرف  . سروده است» ...سردار قادسي

  :عالوه بركلمات قافيه، در ديگر كلمات شعر نيز از بسامد فراواني برخوردارند» ش
 هم شد خروش و خشم مـدامش از آنِ مـن

    شــك عقــابش ايــران نشــود طعمــة گنج  

  )139(هم رسم و راه پر تب و تابش بمن رسيد   
ــرابش   ــداد خ ــدد و بغ ــود خن ــدام بخ 142( ص( 

  

را بر پيشاني خود دارد بـه مناسـبت فـتح خرمشـهر     » سردار قادسي«اين شعر كه عنوان
شاعر مضمون . نوعي طنين شاد به آن داده است» آبش«سروده شده و انتخاب حروف قافية 
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ن در برابر دشمن را در شعر بيان كرده است و كلمات قافية شعر با مضـمون آن  دفاع از ميه
  .هماهنگي دارد

د ،     «از ديگر قافيه هاي چهار حرفي شهر بهزاد ميتوان بـه   آلَـم، آبهـا، آنـيم،آغَم،آكَم، آيـ
  . اشاره كرد»... اودي،آران، ــُ فته و 

  
  قافيه با پنج حرف مشترك -6-5

نـوع قـرار    نـه شعر به كار گرفته شده اسـت كـه در ذيـل    يازده در  قافية پنج حرفي مجموعاً
با يك » ــَ نگَم«با يك شعر و » اينها«شعر سه با » اويم«از انواع برجستة اين قافيه . ميگيرد

چنانكه پيشتر نيز اشاره شد فراوانـي حـروف مشـترك قافيـه، موجـب غنـاي       . شعر ميباشد
تباط در باب شعر بهزاد بايد گفت اگرچـه او اشـعار   در اين ار. موسيقايي بيشتر شعر ميگردد

چندان زيادي با اين تعداد حروف مشترك قافيه نسروده است اما تنـوع ايـن نـوع قافيـه در     
  . شعر او نشان از توانايي او در انتخاب قافية مناسب براي شعرش دارد

و قابليـت تحليـل    انـد در اشعاري كوتاه و دو بيتي به كـار رفتـه  » اويم«از آنجا كه قافية 
كه شاعر آن را در قصيدة » آنيها«قافية . چنداني ندارد به دو نوع قافية ديگر پرداخته ميشود

  .»ــَ  نگم«به كار گرفته است و قافية » خراسانيها«زيباي 
البته عالوه بر داليلي كه ذكر شد دوستي ديرين . بهزاد به ستايش خراسان پرداخته است

اخوان ثالث و شـفيعي كـدكني، در عالقـة او بـه     : شاعران خراساني مانند او با برخي از ادبا و
تايش خراسـان، شـاعر كلمـة    در ايـن شـعر بـه مناسـبت سـ     . تأثير نبـوده اسـت   خراسان بي

را در جايگاه قافيه قرار داده و همچنين اين توجه به خراسان، نام خاقاني را در » هاخراساني«
را به عنوان قافيـه بـه كـار    » هاخاقاني«ه شاعر كلمة ست تا جايي كذهن شاعر تداعي كرده ا

  :برده است
 هاديــدم آن مايــه محبــت ز خراســاني   

 آفرين باد بر آن قـوم كـه در ملـك ادب   
ــه خردمنـــدي فارابي ــان بـ ــا عالمانشـ هـ

  

ــون   ــه فس ــگ ز تهراني  ك ــازي و نيرن ــاس ... ه
ــلطاني    ــوي س ــه را دع ــد هم ــور افت ها در خ

 )41( سـازي خاقانيهـا    شاعرانشان به سـخن 
 

  .آزيها، ايدن، اينَم: توان به اين موارد اشاره كردهاي پنج حرفي در شعر بهزاد مياز ديگرقافيه
  

  قافيه با شش حرف مشترك -6-6
در اين نوع قافيه، بهزاد تنها يك غزل سروده و در آن موسيقي رديف را نيز در جهت القـاي  

  : ستبيشتر معناي مورد نظر خويش با قافيه همراه كرده ا
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ما چه گفتيم  و عزيزان چه شنيدند از ما
  

 )236(كه بيكبار چو بيگانـه بريدنـد از مـا؟      
  

  
  قافيه با هشت حرف مشترك -6-7

  : در اين نوع قافيه شاعر تنها يك دو بيتي سروده است
ــود ــدم بـ ــحراي عـ ــيمرغ صـ ــم سـ  دلـ
ــرد   ــا پرنگيــ ــيان تــ ــوق آشــ ــه شــ  بــ

  

ــاندند     ــي كش ــن گيت ــونش در اي ــه افس  ب
ــه راهــش  ــاندند  ب ــة عشــقت فش  )13(دان

  

  : در پايان اين مباحث نمودار ستوني انواع قافيه در شعر بهزاد ارائه ميگردد
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  نتيجه 
قافيـه در شـعر   .  يه ضروريسـت شناسي شعر، توجه به همة عناصر شعر از جمله قافدر سبك

اي دارد و قافيه در اشعار او اغلب با رديـف همـراه شـده كـه غنـاي      يداهللا بهزاد جايگاه ويژه
هايي كه او به كـار  دقت در اشعار بهزاد و قافيه. موسيقايي افزونتري به شعرش بخشيده است

وضـوعات شـعري   گرفته نشان ميدهد كه وي به خوبي به مسئلة هماهنگي ميان قافيـه بـا م  
اين شاعر توانا با توجه به تشخص قافيه در ميـان كلمـات شـعر، بسـياري از     . آگاه بوده است

كلمات و مفاهيم مورد عالقة خويش را در جايگاه قافيه قرار داده است تا از اين طريق بر آن 
  .مفاهيم تاكيد بيشتري كرده باشد

ه هفت دسته تقسيم بندي كرد كه تعداد حروف مشترك قافيه را در شعر بهزاد ميتوان ب
همانطور كـه  . هاي با يك حرف، دو حرف، سه حرف و گاه هشت حرف را در بر ميگيردقافيه

در نمودار نشان داده شده است، قافيه با دو حرف مشترك باالترين بسامد را در شـعر بهـزاد   
 دوازدهدر » ــ َ ر«ر، شع چهاردهدر » ــ َ ن«از انواع اين قافيه، قافيه با حروف مشترك . دارد

پـس  . شعر، پركاربردترين انواع قافيه در شعر وي است يازدههر كدام در » آن«و » آر«شعر، 
هاي دو حرفي، قافيه هاي سه حرفي تعداد بيشتري از اشـعار را بـه خـود اختصـاص     از قافيه

. اسـت هاي سـه حرفـي   كه در شش شعر  به كار رفته است از قافيه» آني«قافية . داده است
شعر،از بسامد نسبتاً بااليي برخوردار  پنجدر » آنَم«و» آهم«: هاي چهار حرفي نيز مانندقافيه
  .است
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