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 چکیده
 ارزاوود   و ان ،  گ جی ۀه به  ووی ه نقش اوو  ها که به صووترش اوو اهی و  ووی  ها و ترانهدوبیتی

ر  این ااعار ندایانگ ان .ترین احسا اش بشری را در ختد جای داد گرانبهای هر ملتی هست   که اصیل
و بر دل می شی   ، ازای رو ت که    ان هایی  ت که،  از دل برآم   انسان  حسا اش  اد  و بی پیرایۀ   ا

 ان .ا پس از گذات ص ها  ال، جاودانهدوبیتیه
از آغاز تا به امروز م  نظر ما  در ادوار مختلف اعر فار ی    دوبیتی ، برر ی  یر تحتل  مقالهدر این 

این قالب اوووعری پرداختی  و پس از کلیاش و وزن  دربارۀابت ا به بیان مهدترین نکاش     ا وووت  بتد 
رر وووی و بیان مهدترین  به ب  وووبکی  هایی از دوبیتیهای اوووانران در هر دور   معرفی و ذکر ندتنه 
در  .معاصر پرداختی   را انی تا دور   بک خ در  ه  طح ادبی، زبانی و فکری از   ویژگیهای هر دور  

بکی  وو برای هر دور در دوبیتیها،  ادبی تنف هریک از  به کارگیری میزانبهتر پایان برای مقایسووۀ 
 گیری بهتری از آنچه در باب دوبیتی ذکر ا  به د ت آی .ندتداری ر   کرد  تا مقایسه و نتیجه

هایی   را و ذکر ندتنهگردآوری نام اانران دوبیتیالفی :آب  ت می مقالهکلی این  از نتیجۀآنچه 
های مختلف به چه میزان و  ه هریک از اووانران در دور برر ووی این نکته ک های آنها  باز دوبیتی
ست.  ج   کار برد  این قالب را به چگتنه اانران در ن م به کارگیری این قالب چی ان  و دالیش دیگر 

 ادبی، زبانی و فکری. در  ه  طح رین ویژگیهای  بکی دوبیتیهاتبرر ی و ذکر برجسته

 .های  بکیویژگیوزن،  ،قالب ادوار،، تحتّل یر دوبیتی، های کلیدی:واژه

                                                 
 ا تاد فقی  دانشگا  تهران   -5
 ghazalesmaeli@gmail.com                        کارا اس ارا  زبان و ادبیاش فار ی  -2
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 کلیات و تعاریف
 تعریف دوبیتی

اعر،    صطالح انتاع  شه  در ا ست یازد           دوبیتی یکی از قالبهای ری اعری اعر پار ی ا ت که  دار 
هجایی مرکب از چهار مصوورع، هده بر یک قافیه زجز مصووراع  ووتم که آوردن قافیه در آن اختیاری 

صرع    ستقلی ا ت. دوبیتی مت اول   دارایا ت( و هریک از چهار م شار  ترین قالب نزد هدهمع ی م   اق
اانر مطلبی را ن تان      مردم ا ت. ب ا بر نظریاش ا تاد ملک   صش دوبیتی آن ا ت که  شعرای بهار ا ال

درون ختد را در لخت ک   و آن را در دوبیت خت   ازد و در مجدتع نیروی احسا اش و هیجانها و     
نام ارترین وزن دوبیتیها م انیلن م انیلن م انیش یا فعتلن  [595، ص۱5ال ر،   بهاآخر بیان ک  .]

 زبحر هزج مس س مقصتر یا محذوف( ا ت. 

 دوبیتیها پیش از اسالم پیشینه
    نامی   ا « فهلتیاش»دوبیتی و  رودن آن بسیار طتالنی ا ت و در کتابهای ادب معدتال      ابقه 

اعرهایی به زبان   ا ت. هدین نام مبین ق مت این قالب   شان می ه  که در این بحر  تتان  بتد زیرا ن
ان  و مردم این نتاحی های رایج در نقاط مرکزی ایران مان   ری و نراق  رود  میش    پهلتی و لهجه

اته    ا ی ن آن رغبت فراوان دا ان  زیرا زبان آن زبان نامه  ان . نلدای ادب از فهلتیاش دوری کرد به 
سترد  ا ت. اما دوبیتی   ادس قیس رازی به     در میان طبقاش مختلف مردم ن تذ گ اته ا ت.  ای دا

های مختلف اجتداع  ووخن میگتی . او در قسوودتی از کتاب  کرّاش از ن تذ آن در میان طبقاش و الیه
اعار العج  در باب دوبیتی چ ین میگتی :  صلی بر نظ    » الدعج  فی الدعاییر اال بانث کلی و دانیه ا

شهتر آن بتد که کافه     این وزن ثقیش ستح ث در  لک اوزان و بحتر م اهش نراق را از نال ،   و بحر م
شاد ابیاش فهلتی م    صغا و ا تداع   نامی و اریف و وضیع به ان لّع آن، متملحتناش  شعتف یافت  و به ا

نه         تالیف اوووریف از طرق اقتال نربی و اغزال دری و ترا که هیچ لحن و  بش  ی م،  های معجز و   د
ج بانی  و دل و طبع ایشوووان را چ ان به اهتزاز ی مهیّج، انطاف ایشوووان را چ ان درندیدا وووتانها
 ندیاورد که:

 یپووهوولووت  تیووموون و بوو  را لووحوون او 
 

یزخوودووه رود و  ووووودوواع خسووووورو     
(53۱زالدعج  فی العاییراالاعارالعج ، ص  

 انواع دوبیتی
مصرع  تم( در آن ه     دوبیتی را ج ا از اکش اصلی آن که مصرانهای اول و دوم و چهارمزبه جز    

در این نتع فقط مصرانهای   دوبیتی با دوبیت مقفی:  قافیه هست  ، میتتان به  ه نتع تقسی  کرد:   
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دوم و چهارم قافیه دارد. به نبارش دیگر بیت اول آن مصووّرع نیسووت و مصوورانهای اول و  ووتم یک  
صرانهای دوم و چهارم به قافیۀ  قافیه و شتد.    م سته: دوبیتی به  دیگر  رود  می از چ  ین  هم پیو

ب   چهار مصوورانی ترکیب میشووتد که این ب  ها در وزن متح ن  و مصوورانهای دوم و چهارم هرب    
 آن چ  ین پار  میسازن  که هر پارۀ  برخی از اعرای امروز ااعاری مرکب از  دوبیتی نو:  ه  قافیه. 

شتد و هریک از پار     شکیش می صترش زیر    ها مدکن ا ت از جهت قافیه ب از دوبیت ت ه یکی از  ه 
مصوورانهای اول و  ووتم به یک ب: فقط مصوورانهای دوم و چهارم دارای قافیه بااوو  . الف: درآی  : 

صرانهای دوم و چهارم به قافیه  اتد.  قافیه و م صراع  ج: ای دیگر گ ته  طرف دارای یک قافیه و  دو م
 ای دیگر باا .  دومصراع و ط دارای قافیه

 نامهای دیگر دوبیتی:
نالو  بر ترانه و فهلتیاش، دوبیتی را در م اطق مختلف به نامهای بیت، دوبیت، دوبیتت، چهار بیتت،          

 ترانگ، کله فریاد، چهارپار ،  ی تک، چهاردانه، چهارگانه، چهارخانه و چهار تاج میختان  .
 گویان معروفو فهلوی سرایاندوبیتی

ا وووت. هدچ ین باباطاهر و فایز   .ق( ۱1۴مشوووهترترین اوووانر بروزن معدتل دوبیتی باباطاهرزم.
 .   رایان   .ق( نیز از بزرگترین دوبیتی599۴داتستانیزم.

 آرای علمای ادب در این باب و نتیجه گیری:معرفی وزن دوبیتی، اختالف
ست هدگانی و با ق متی طتالنی که  رودنش به تتانایی اعری نیازی ن ارد و وزن و    دوبیتی اعری 

شسته    آه گش، آه گی از  ا      دل برخا ته و به دل ن صلی دوبیتی هدانگتنه که ذکر  ای ا ت. وزن ا
د  محلی و در دوبیت  وورو ها و فهلتیاتی که به لهجۀوبیتیم انیلن م انیلن فعتلن ا ووت اما اک ر د

آرای فراوانی ا وووت که پیرامتن ان  ب یادی کهن دارن  و هدین ختد  وووبب بح ها و اختالفاووو  
دوبیتی مطرح میشووتد. یکی از مهدترین آنها بحث نروو و وزن دوبیتی و فهلتیاش ا ووت که ن م   

 اوانی ا   ا ت آرای فرای گتنه ااعار با اوزان نروضی کدّی،  بب اختالفتطابق دقیق وزن 
ت حص در تع اد مح ود فهلتیاتی که امروز در د ت ما ت، هدچ ین ق مت بسیار زیاد این آثار و 

های مختلف، برای بیان حک    ها و احتدال تحریف و یا تغییر تت وووط کاتبان با دی گا  و لهجه          ترانه 
یبرد. مهدترین دلیش قطعی و نشان دادن میزان تحتل و دگرگتنیهای این وزن اعری ر  به جایی ند  

شان      های قبش و بع  از ا الم  پیتن   رود   ده  ۀآن نیز در د ت نبتدن نخستین آثاری ا ت که ن
ا ت. ب ابراین ص ور حکدی کلی و قطعی در باب اوزان این ااعار ندیتتان  امکانپذیر باا  مگر ای که 

 ان کشف اتد و با برر ی    الم به ایر در آی   ، نخستین آثار و م ابع ارزاد   مربتط به اوایش ورود ا  
گدشوو   بتتانی  خا ووتگه و م شووا اصوولی وزن ای گتنه ااووعار را ب ون تردی  و در حکدی   این حلقۀ

 قطعی بیان ک ی .  
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 های مختلف سبکیدوبیتی در دوره
ون دیتان در یافته اوو   در کتابهای مختلف از اووانران دارای دیتان یا ب   یدوبیتیهابا برر ووی 

لب دوبیتی طبع    ی مختلف  وووبکی، ها دور  قا مایی کرد  که در  به مجدت  آز ن   ها و   ای از ویژگینه ا
ها د ووت یافتی  که در این فصووش به مهدترین مختصوواش ادبی، زبانی و فکری در هریک از این دور 

 آنها ااار  میک ی :

 خراسانی:
ای ختد را به  وووبک رفته رفته  وووبک خرا وووانی ج باباطاهر هد انی که از زمان رودکی تا دور 

اانری در دیتان ختد به  رودن دوبیتی روی    نراقی می ه  پس  آذربایجانی و  لجتقی،   ، هیچ 
برخی از . دی   میشووتد  ووبک خرا ووانی ب  رش دوبیتیااووعار اووانران ب ابراین در نیاورد  ا ووت. 

 : که به ارح زیر ا تان  ه صترش پراک    فهلتیاش یا دوبیتیهایی  رود این  بک کهن باانران 
 پهر مسعتد بتد و در مسلک م احان  لطان  عی  مسعتد اهی  م خرط         نادر مسعود الرازی:  

 [231، صلباب االلباببیاش و ااعار او در کتب مت رقست.]و اد
نه  و   ابتالدظ ر نادرۀ  امرای چغانیان در آن نه  نادر بتدن  و این امیر     طاهر بن فضللچ چنانی:   

سرن  امیر ابتالدظ ر احد  بن محد  چغانی مد وح م یجک و دقیقی و    د بتیگانۀ خت د  ا ت. وی پ
اعار او         اعر دو ت و ادب پرور بتد. از ا سرن  ختد  اامش: یک   95لبیبی ا ت. طاهر مان   پ بیت 

 [51۸، ص۸۱غزل،  ه دوبیتی، دوقطعه، دو ربانی و هشت بیت م رد باقی ا ت.]امیرخانی،  ال
دتر کویژگیهای اعر ر دی و درباری    دوبیتی اعریست نامیانه و   جتد ای کهبا ومختصات ادبی:  
. میشتد یافت خرا انیاعر در دوبیتیهای این دور  ویژگیهایی بسیار نزدیک به  ،در آنها دی   میشتد

شتد  از مهدترین آرایه شبیه و ا تعار    هایی که در دوبیتیهای این دور  دی   می های  اد  و قابش   ت
 فضش چغانی میبی ی :. هدچ ان که در این دوبیتی از طاهر بنمراناش ال ظیر و انتاع ج اسفه ، 

 چووورا بووواد  نووویووواری مووواهووورویوووا   
تا چتن  به  ته  نرگس ن گری   ا وووتاوووک 
 

کرد                لق  ق بر  تتان  ن بر  می صووو بی   کووه 
چت رو  بر              بق  ط ین  د ی بر  ووو می جووام   

(23صااللباب،  لبابز  
ویژگیهای زبانی به کار رفته در این دوبیتیها نیز هدان  ویژگیهای زبانی  وووبک مخنصللات زبانی: 

ضافه بع    «مغاک و زنخ ان»ها و افعال کهن هدان   خرا انی ا ت. به کار بردن واژ    ، آوردن حرف ا
ا ووتدراری از فعش  « می»، کاربرد افعال به صووترش کهن مان   حذف «فراز اوواب بر»از ا وو  مان  : 

صلی  « چرا باد  نیاری ماهرویا»بیت  در« نیاری»   بک خرا انی ا ت    که هریک بیانگر ویژگیهای ا
 :به ختبی مشهتد ا ت از مسعتد الرازی نیز که در این دوبیتی
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 زنووخوو انووهووای توورکووانسوووووت گووتیووی    
 مووغوواکووی در موویووان هوور یووک آنووک    
 

، آن  وووویووب خوو وو ان فوورازاوووواب بوور    
چت آن چوواهی کووه بووااوووو  بر زنخوو ان    

(231هدان، ص ز  
 ها به ختبی مختصاش  بکدر این دوبیتیلحن حدا ی و مضامین به کار رفته مختصات فکری: 

 یتی زیر از مسعتد الرازی به به ختبی یادآور  بک خرا انیست:خرا انی را به یاد میاورد. دوب
حقووه   چت  گتهر  ووورب       پر   ی بسوووو ین، 
یر و دانووه         چتن دهووان اوووو ک یوو     اش
 

 بووبوویوون آویووخووتووه از اوووواب موورجووان    
هوودووچووت خووتن آلووتد  دنوو ان    بوو ودر،  

(231هدان، صز  
 سلجوقی و آذربایجانی

 بکی و در قرن پ ج  با دوبیتیهای باباطاهر به اوج ختد میر   و رفته رفته    دوبیتی در این دور 
ویژگیهای حدا ی و خردگرایی ای گتنه ااعار جای ختد را به نشق و بیان آاکار احسا اش می ه .        

 در این دور  باباطاهر ا ت.مهدترین اانر دوبیتی  را 
 باباطاهر همدانی:

های              آرای مختلف دربار  با وجتد   باطاهر، میتتان ح س زد که او در  وووال با تاریخ تتل  و وفاش 
 .ق درگذاته ا ت. باباطاهر  ۱1۴یا  ۱۱۸ .ق چش  به جهان گشتد و پس از  الهای 93۴نزدیک به 

ه مخصتص نشق و دل ادگیست ه   خن از نااق      در قالب بسیار کتتا  و کتچک دوبیتی و قالبی ک 
ا وووت هدان هدگانی بتدن و  گ ته و ه  نارف. آنچه باباطاهر و اوووعر او را برای ما ارزاووود   کرد 

ای خاص مح ود  فراگیر بتدن ااعار او ت و این فراگیر بتدن به مرزهای جغرافیایی و گتیش و لهجه
آتش نشق در دلش زبانه میکش ، از هر قتم و یا به    های او برای هر صاحب لی که ندیشتد بلکه ترانه 

 ست. هر زبانی که باا  آا ا و  تتدنی
صات ادبی:   صوو ایع ادبی در ااووعار باباطاهر  وواد  و خالی از هرگتنه پیچی گی ا ووت. در  مخت

دوبیتیها در طتل حیاش این قالب اوووعری هسوووت  . به        بیتیهای باباطاهر بهترین ندتنۀ      حقیقت دو 
 در بیت:ن تان م ال 

 تیووکووز بوون آن کوواکووش آ  یدوویوونسووو»
گ    غتش  الووتیووخ  رمی چت اووووت   را در آ

 

تیوو وووو ووبووش آ یموورا خووتاووووتوور ز بووت   
تیووگووش آ ی ووووحوور از بسووووتوورم بووت    

( 255باباطاهر، مقصتد، ص یتیهایاحتال و آثار و دوبارح ) 

 دیگری دی   ندیشتد.  قابش ذکر  و پیچی ۀ لیش آرایۀبه جز حسن تع
صات زبانی:  های اصوویش فار ووی  باباطاهر، به کار بردن واژ  زبانی در دورۀمهدترین ویژگی  مخت

ای اانر را ندایان میسازن .    ان  و ویژگیهای لهجها ت. این ااعار غالبا به صترش محلی  رود  ا        
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اانر ختا ته یا ناختا ته این ویژگیها را در اعر ختد به کار میبرد و جذابیت این ااعار را دوچ  ان 
پیچی   و غامض د تتری که فه  اعر را برای ما مشکش   هیچ نکتۀااعار و دوبیتیها،  این در میک  . 

کلداش یا افعالی را در اعر به کار میبرد که با ویژگیهای    اانر گاهی د. جز ای که تش دیندای ، دی   ن
فار ی دری هدختانی ن ارد و هدین  بب ن م فه  در ت مع ی اعر میشتد. بسام  اب ال و ادغام        

ان    مای در گتیش اانر ا ت. فراوانی ت اوتهای لهجهاین ین ااعار فراوان دی   میشتد که دلیش در ا
 این بیت از باباطاهر هد انی:

 نووگوواریوو ووا دل و جووانوو  توو ه دیووری     
 دیوور ماز کووه ایوون درد دانوو  کووه نوودووی 

 

 هوودووه پوویوو ا و پوو ووهووانوو  توو ه دیوور      
 دانوو  کووه درمووانوو  تووه دیووری   هوودووی 

 (51۸زهدان، ص                                  
 ترین مضامین فکری باباطاهر میتتان به متارد زیر ااار  کرد:از ند  مختصات فکری: 

سا اش ناب ختد             .9 ضتح از اح اانر به و سیار طبیعی ا ت.  ضامین به کار رفته در دوبیتیها ب م
اکایت از هجران و دوری یار که نااق ختا ته یا ناختا ته از معشتق ختد دور        .2 خن میگتی .  

اکایت اانر از غریبی و دور بتدن از وطن و ای که غریب    . 3افتاد  و در هجران وی ناله  ر می ه .  
مضووامی ی چتن اووکایت از فلک و بخت واقبال در این ااووعار . ۴افتاد  بی کس و ج ا کش ا ووت. 

 مضامین نرفانی نیز گاهی در این دوبیتیها دی   میشتد. . 5اتد. فراوان دی   می

نی       » هربووا م بی  ختش  چووه  بی   از  دو ووور 
ج تن دل اوووتریوو          م گر  یی دااووووت  ا  
 

 کووه یووکسوووور مووهووربووانووی درد وووور بووی  
 توور بووی دل لوویوولووی از آن اووووتریوو     

(51۸هدان، صز  
 خن میگتی . و دل ادگی ای از دوبیتیهای که در آن باباطاهر از نشق این دوبیتی ندتنه

 عراقی
اانران دارای دیتان به  رودن دوبیتی روی آورد      در این دورۀ هرچ   که در   ان  بکی برخی از 

دیتان آنها به ن رش دوبیتی در ک ار قالبهای اوووعری دیگر هدچتن قصوووی  ، غزل، م  تی و ربانی       
شتد. تع اد مح  اعار این دور  دی   می شان از ن م نالقه و        ود دوبیتیها در ا سبت به  ایر قالبها ن ن

اانران درباری به دوبیتی ا ت.     شت        روی آوردن  اانران دوبیتی  رای قرن ه بع  از باباطاهر به 
گروهی از این اووانران هدچتن پتر اووانران به دو د ووته تقسووی  میشووتن :  در این دور میر ووی . 

ختد را به ویژگیهای دوبیتیهای باباطاهر   فری ون، اوودس مغربی و پیر جدال ارد ووتانی دوبیتیهای 
 :صیش ه تز در آنها به چش  میختردنزدیک میک    و  ادگی و روانی دوبیتیهای ا

ی ه ت  و هشووت  هجری میزیسووته ا ووت. او از کردهای  پتر فری ون در اواخر  وو  پورفریدون: 
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ارح حال      امروز کهفارس بتد   ص دیتانی از او باقی ندان   ا ت اما  شت تذکر  آم     مخت ر او در ه
 ا ت. از ااعار او ت:

 نوووایوووی از نووواموووردموووردی نوووزیوووزا
 حووقوویووقووت بشوووو ووت از پووتر فووریوو ون   
 

 فووغووان و نووالووه از بوویوو رد نووایووی       
 کووه اووووعلووه از توو ووتر  وووورد نووایووی   

(2۸5ص آذر،زآتشک ۀ   
اانر    هوووو.ق صتفی و ۸۱3ال ین محد  مشهتر به مغربی متتل   ابت نب اهلل ادس شمس منربی:  

های ایرین قصی   و غزل آزمایی در قالبختد نالو  بر طبع در دیتانایرانی قرن هشت  هجری ا ت. 
 یتیزیا ترانه( به زبان آذری دارد:و .. مجدتنا چهارد  دوب

یری           گ ل  توواو   ی حرگوواهووان کووه د   وووو
 چووو یووولووو  آذریووون آهوووی ورایوووی  

 

 از آهوو  هوو ووت چوورب آالو  گوویووری     
توواو  دیوولوو  توواو  گوویووری     روج اج  

(2۱1صتان ادس مغربی، زدی  
ستانی:   اانر پیرجمال ارد سله       نارف،  صتفیان   پیر جدالیه و از چهارد  خانتادۀو مت س  ل

هو.ق    ۱۸3در  ال و هو.ق در دهی در نزدیکی ارد تان به دنیا آم   ۱51در ح ود  ال ست. او ایرانی
دوبیتی یا فهلتی نیز 55جدعا  ،غزلیاش و ربانیهانالو  بر قصای ، . او ا   ا ت   اهادش نائش  به درجۀ

  ] 1و1ص ،مق مۀ دیتان ارد تانی[دارد.
از دیتان ختد به دوبیتی، از اصووتل و  گروهی از اووانران این دور  نیز با وجتد اختصوواص بخشووی 

ان  و تالش کردن  چه از نظر وزن و چه از نظر ویژگیهای  ویژگیهای برجسته و اصلی دوبیتی دور ا  
  بکی در دوبیتی ت اوتهایی به وجتد آورن . از آن جدله میتتان به اانران زیر ااار  کرد:

  ا ت. قرن هشت .ق اانر و نارف بل   آوازۀهو۸95اا  نعدت اهلل ولی متتل  اهلل ولی: شاه نعمت
لی  فص  های مختلف اعر فار ی طبع آزمایی کرد  ا ت ونالو  بر ربانیاش،   وی در دیتان ختد در قالب

اعار دوبیتی نیز داات   ر ی  و که البته اک ر آنها به وزن  دوبیتی می 59۱که تع اد آنها به  با ن تان ا
 ]9و2ص ،ولیاهللنعدتمق مۀ دیتان  [معدتل دوبیتی نبتدن .

در  که متخلص به فخری، .ده  هجری ا ت  فخری هروی یکی از  خ تران   ۀ   فخری هروی: 
در دیتان او نالو  بر  ا   و از این رو به فخری هروی اهرش یافته ا ت.    هوووو.ق(3۴9هراش متتل ز

ا نیز وجتد دارد که البته بیشوووتر آنها به وزن و غزلیاش، فصووولی با ن تان ربانیها و دوبیتیه قصوووای 
  ] بو  الفص فخری هروی،دیتان  مق مۀ [معدتل دوبیتی نیست و به وزن ربانی ا ت. 

ضد یزدی:  جالل وی در یزد جالل ال ین نضوو  یزدی اووانر قرن هشووت  هجری ا ووت.الدین ع
 الگی ذکر ا   ا ت.او  1۴ هوووو.ق در۱۴3یا  ۱۴۱.تاریخ وفاش وی به  ال ا  هوووو.ق(۸۱3متتل ز
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اعاری در قالب ست تتان اانری  ا   هایا و در دیتانش ا صی  ، ربانی و .. وجتد دا ت.نالو  بر این غزل، ق
سی   شی با ن تان ربانیه  در تق ا  که تع اد آنها جدعا به  ب  ی کتاب بخ د  ن  15ا و دوبیتی یافت 

 ] 1و1و۱نض  یزدی، صمق مۀ دیتان ]ا نزدیک به وزن ربانی ا ت.ر ی  که البته وزن اغلب آنهمی
اانران در   مختصات ادبی:    ته تقسی  میشتن ، گروهی      داین دور  به دوهدانگتنه که ذکر ا   

هدان  ووبک و  وویاق باباطاهر را در ااووعاراووان پی میگیرن  و  ووادگی و روانی که از ویژگی بارز   
شبیهاش و ا تعاراش       اعار آنها متج میزن . در این دوبیتیها ت دور از ذهن و دیرفه   دوبیتیها ت در ا

ال ظیر از: تکرار، تضوواد، ج اس و مراناش های به کار رفته در آنها نبارت  وجتد ن ارد. مهدترین آرایه
شبیه و ا تعا    و شین ا ت. این           ر اگر ت سیار  اد ، قابش فه  و دل  شتد ب اعار دی   می ای در این ا

 دوبیتی از ادس مغربی به ختبی ندایانگر این ویژگیها ت:

 ار بووه دریووا ر وووو  دریووا تووه ویوو وو     
تی                ی گ نی بووه  جی  ی گ یچ  ه جز تووه   بووه 
 

ا تووه وی    ار بووه صوووحرا ر ووو  صوووحر       
 از آن هووریووا ر وووو  هووریووا تووه ویوو وو   

(21۱ص زدیتان ادس مغربی،  
صتل و         شی از دیتان ختد به دوبیتی، از ا صاص بخ اانران این دور  با وجتد اخت گرو  دیگری از 

ان . در این دور  اووانران نالو  بر ن م رنایت وزن دوبیتیها دور اوو   و اصوولی ویژگیهای برجسووته
شبیه  سبت به دوبیتیهای  اد  و ملدتس    های فراوانتر و پیچی  ها و ا تعار  دقیق دوبیتی، ت تری ن

های اهلل ولی به ختبی ندایانگر ت اوش دوبیتیاین دوبیتی از اا  نعدتان . های پیشین به کار برد دور 
 :ان این دور  ا تاانر

ی ی       » ی   کشووو که در د بسوووی نقشوووی   
ی             ت پرگووار گشوووو چتن  قطووه  ن گرد   بووه 
 

 بووجووز نووتر جوودووال او نوو یوو یوو         
 بووه آخوور هوو  بوو ان اوّل ر وووویوو یوو    

(199صاهلل ولی، زدیتان نعدت  
صات زبانی:   اانرانی که در این دور  تالش کرد    مخت اعار  به  ان مهدترین ویژگیهای زبانی در ا

سرای  ،     ایت   صیش اعر ب ای، واژگان  اد  و ملدتس و به  کاربرد فراوان افعال محاور ی دوبیتیهای ا
ای اوووانر در ای گتنه ااوووعار ا وووت. نالو  بر این نکاش پیچی   و غامض  کار بردن ویژگیهای لهجه

ت. این ای ا  یز در این دوبیتیها به ن رش دی   میشتد زیرا  اختار دوبیتیها  اختار  اد     د تتری ن 
 دوبیتی از پیر جدال ارد تانی که در قرن نه   رود  ا   این ویژگی را به ختبی ندایان میسازد: 

 موواشدلووی کووه داروی تووه گشووووتووه بووی 
 وی ی  هرآن چشووودی کخ چشووودووان توو ه     
 

اشنووپوورداژی بووه نووی توو ه واش موون و      
 چووت ا و آغشوووووتووه بووی در کووشّ ذراش  

(251زدیتان جدال ارد تانی،  ص  
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اما در هدین دور ، دوبیتیهایی را میبی ی  که  ووورای  گان آنها کدتر به  ووورودن دوبیتی با این          
ان . هرچ   در ای گتنه ااعار نیز نکاش پیچی   و غامض د تتری کدتر دی   میشتد    ویژگیها پرداخته

ای،  از کاربرد افعال محاور    رنایت وزن دقیق دوبیتی،   ن م  نالو  بر این دور  اما برخی از اوووانران  
ن .  در دوبیتی پرهیز کرد  نیز ای ختدواژگان  ووواد  و وارد کردن ویژگیهای لهجه     این دوبیتی از ا

 ی ویژگیهای زبانی ذکر ا   ا ت:فخری هروی به ختبی نشان ده   

 چوو یپیم اریووصوووبووا گر بووه زلف تووابوو ار 
بار  انشی م یمتغ    م  ارم  سووووتیکیرنج 

 

سکین بختد چتن مار می   ز   اق م پیچ غیرش نا  
هان ا  چ  یپیم دار ینتع در ب نیمرو ک  در ج  

 5زدیتان فخری هروی، ص32(
صات فکری:  مهدترین مضووامی ی که در دوبیتیهای اووانران این دور  کاربرد فراوانی دارد،  مخت

 سا اش ناب آدمی پیتن  خترد  ا ت:مضامین محستس و قابش درکی ا ت که با لطف طبیعی و اح

 بوو رد دیووش و بووا نشووووقووت بسوووواجوو   
جی         یلووت بسووووت ختد کووه د ج    بسووووت
 

 خووویوووال درد تووو ه وا کوووه نوووتاجووو   
 بسوووووتج دیووش توو ه دل را نووتاجوو      

(251جدال ارد تانی، صزدیتان   
به ت ریج اووانران در قرون هشووت و نه، مضووامین پیچی   و داووتار نرفانی یا تعلیدی را به جای  

 مضامین  اد  و قابش درک وارد دوبیتیهای ختد میک   :

له     ق ر حتصووو جام می ب ه   وووواقی  ی   د
ست        اقان  رم ست و نا شق  بیا که مجلس ن

 

باد      چه  یت       ی اگر ها نه را ن خا نیسوووتخد  
 چ ین مقام ختاووی در هده والیت نیسووت 2

(11اهلل ولی، صزدیتان نعدت  
 )مکتب وقوعی( صفوی اول دوره

 در دیتان هیچیک از اانران این دور ، اعری در قالب دوبیتی دی   نش  .
 دوم صفوی)سبک هندی(: دوره
اانری  رودن          در دور  اعر و  ص تی به  ااهان و درباریان دولت  ص تی به نلت ن م تدایش پاد

ااهان ه   روی آوردن . طبیعتا در        اانران به دربار پاد ا  و برخی از  اعر با اقبال کدتری متاجه 
 یان این دور  دوبیتی نیز در میان قالبهای مشوووهتر دیگر از اقبال کدتری برختردار بتد هرچ   در م     

در  مختلفدیتان اوووانران این دور  به اوووانرانی نیز برختردی  که در دیتان ختد نالو  بر قالبهای 

                                                 
 این دوبیتی از  فخری هروی، مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن استوزن  -1
 ولی، مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن است.اللهوزن این دوبیتی از نعمت -2
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  ار ادار ا ت. نکته پراهدیت درب  ان  که البته تع اد آنها انگشت آزمایی کرد  رودن دوبیتی نیز طبع 
ران اانی به ایت ی  بک ه  ی ن ااته و این اانران آن ا ت که هیچیک از آنها ااعاری به ایت 

 میپردازی :ان . در ادامه به معرفی این اانران پیش از ختد ااعاری در قالبهای مختلف اعری  رود 
د    اشللرف مازندرانی:     وووعی ، تخلص او در اوووانری ااووورف معروف به    نام این اوووانر محّ

تا   5۴9۴تتان بین  ووالهای ا ووت. تتل ش را میاووهر اصوو هان بتد  ا ووت. محش تتل  او زن رانیما
و.ق ح س زد. اص هان در نصر ص تی نالو  بر دااتن دانشد  ان بزرگ به وجتد اانران و   5۴91 ه

سیاری آرا ته   ارف نیز به  ه رم  ان ب  پ ربزرگش از متقعیتم ا بت اخصیت مدتاز پ ر و     بتد و ا
ارف صائب تبریزی یکی از این ه رم  ان بل   بتد. م  خاص اجتدانی بهر  ی  مازن ران آواز  بتد که ا

بیش از ح  محیط اص هان  واخر ندر ختد به دلیش تعصباش  کرد. او در ادر محضر او کسب کدال می  
ان . در دیتان او هوووو.ق ذکر کرد 5551تاریخ وفاش وی را در  ال  افک  . نرحش اقامت به ه  و تا 

ه داات که تع ادآنها ب وجتد  و .. بخش مجزایی به نام دوبیتیها ای غزل، قصی  ، ربانی نالو  بر قالبه
 ] 5۸صدیتان اارف مازن رانی،  مق مۀ [ر ی  که بر وزن معدتل دوبیتی نبتدن . دوبیتی می ۱۱3

سینی:  یازده  هجری و از  محد  باقر حسووی ی، از  ووخ تران  وو ۀ  میرزا میرزا محمد باقر ح
 ا ووت.نامی   ختد را باقر می های ختیش،دیتانیان و  ووتای  گان اووا  نباس دوم که در  وورود   

شه   نازک شی و در پیچی ن در ان ی اعر او ت. او در    پ  ارهای ژرف و باریک از ویژگیها ها وان ی ی 
های کتتاهی نیز دارد که ا و  وورود ا، قطعاش و ربانیاش، دوبیتیهتان ختد نالو  بر غزلیاش، م  تیهدی

 ]3ص، میرزا محد  باقرمق مۀ دیتان ]ر  . میدوبیتی و  رودهۀ کتتا   5۴۴ا به بیش ازتع اد آنه
صات ادبی:  اانران    در این دور  مخت ه در کان   و آنها به  رودن دوبیتی پرداخته ب  رش  بکی 

اعری  این دور  به  رودن   اته این قالب  صیش دوبیتی  ان ، به ویژگیهایدر دیتان ختد هدت گدا   ا
هایی هدچتن  در دوبیتیهای ان ک این دور  آرایه    ان . ااوووار  اووو  کدتر تتجه کرد    ها قبال به آن که  

 تشبیهاش و ا تعاراش پیچی   و دیرفه ، ک ایاش فراوانتر و ایهام بیشتر به چش  میخترد:

اتق تت  ر دارم    روزن چت نتر مهر به هر  از 
 غ لتی دارم پ به شیگتش ختزبس در هر دو 

 

 

هی دربوو ر دارم       نگووا برای دیوو ن رویووت   
 به هر جانب که میختاب  تکیهیی زیر  ر دارم 5

(92۱صتفی مازن رانی، صزدیتان   
چه که در مترد ویژگیهای ادبی دوبیتیهای این دور  ذکر اووو ، در مترد     مختصللات زبانی:    آن

ویژگیهای زبانی این ااووعار نیز صوو ق میک  . اووانران در این دور  به ویژگیهای زبانی دوبیتیهای   
اار از  ادگی و روانی         صیش که  ر ست   بلکه برنکس تالش میک     ا وبیتیهای ددر بتد پایب   نی

                                                 
 صوفی مازندرانی، مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن)بحر هزج مثمن سالم(است.وزن این دوبیتی از  -1
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پیچی گیهای زبانی که  ووبب ن م فه  در ووت اووعر میشووتد ، داووتار ختد هرچه بیشووتر از واژگان
 :ای این دور  ا تهاخصی اانر از دیگر ویژگیهای دوبیتی اد  ک   . هدچ ین ن م ورود لهجۀا ت 

 نارو را ق  پتاووی  دان  ک امین  ووروندی
 را ا یران    گین دل  ارد یارد به نرمی تاز 

 

میجتا ام چتن آب در فتار  که ااک از دی     
روان از خار  میجتاوو  چشوودۀ آب که دای   

(22۱ص، 13 ال ،زمیرزا باقرحسی ی  
صات فکری:   ش  های پیدر دوبیتیهای این دور  مضووامین تعلیدی بیشووتری نسووبت به دور مخت

 دی   میشتد:

 نیسووووت  تخدی در گلی     کووه در این مزرع  
 نوو یوو م خوواطووری فووار  ز دنوویوووا      

 

 بجز افسوووتس مووارا حوواصووولی نیسووووت       
نیسووووت        5 بیوو رمووان دلی  تهی زین درد   

(221، صزهدت  
  فترت)افشاریه و زندیه(: دوره

اعر و  سامانیه   در این دور  با تتجه به افتل کلی  ارایط و ناب  ای  یا ی و اجتدانی  ادب به دلیش 
 زن یه با نام نترنلیشا  اص هانی برمیختری : دیتان یکی از اانران دورۀ ها درت  قالب دوبیتی به

شاه نورعل صفهان  ی شا  نل یضف یمحد  نل یرزامش : نامیا ضر  الها در      وی  بتد. ی در   ر و ح
صتم نل  شا  خ مت مع ایراز   ی شا  ملقب به نترنل ر ی  او را  کدال  درجه ه گامی که به بتد ودر   ی

سبت به      یدخانکر یان   یدخانکر اخت. در دوران حکتمت   کردن  و   یکتحر یارانشو  ی را ن
 تیبه نلت آزار و اذ یدر پ یپ یهامهاجرتپس از  یشووا کرد. نترنل ی تبع یرازرا از اوو آنها یدخان،کر

صش رفت   ص  او یافتهوووو.ق وفاش 5259در هدانجا به  ال   وحاکدان به مت   ربانی، قطعه، ی  ،در ق
 دارد یتیختد ت ها ه ت دوب یتاندر د اودااووت.  یتار ووا و اوو  یاو .. خامه دوبیتی  دیتانمق مۀ ].

 [ 9و2ص ی،اص هان یشا نترنل
 مختصات ادبی:

در این دور  و با تتجه به دوبیتیهایی که از نترنلیشا  اص هانی به د ت مار ی   ا ت اانر تالش 
ها و ص ایع ادبی  اد  و دور از    رایی باباطاهر  رمشق را  ختد قرار ده  و آرایه   دوبیتی کرد  ایت  

 ابهامی را در ااعار ختد به کار برد.  

                                                 
 وزن این دوبیتی از میرزاباقر حسینی، مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل )هزج مسدس مقصور(است. -1
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 مووت آن دلوو اد  رنوو  مووی پوور وووووتوو     
 کشوووویوو م بوواد  ای از جووام نشووووقووت    
 

 کووه دایوو  از مووی وصووووش تووت مسووووتوو      
 بسووووواط زهوو  را درهوو  اوووووکسوووووتوو   

(2۸5زدیتان نترنلیشا  اص هانی، ص  
صات زبانی:   صلی دوبیتی   مخت نبال  رایی را د اانر در دوبیتیهای ختد تالش میک   ویژگیهای ا

اعر به ختبی این      ای و وارد کردن لهجۀمحاور  به کار بردن واژگانی  اد ، افعال  ک  . صی در  اخ
 ویژگی را برای ما ندایان میسازد.  

ای غوودوو وواک دیوور م  زنشووووقووت دیوو     
جی د         یرمووت رو گ غتش ر چت گووش تووا  آ  

 

ای غودو وواک دیور م   ز هوجورش  وووویو ووه      
 گووریووبووان تووا بووه دامووان چوواک دیوور م   

(2۸5هدان، صز  
برخالف ای که اوووانر در ویژگیهای ادبی و زبانی تالش میک   به دوبیتیهای       مختصللات فکری: 

 یشتد. ماصیش پایب   باا  از لحاظ فکری در دوبیتیهای این دور  مضامین مذهبی و نرفانی بیشتری دی   

رنوو م کووه پووا از  وووور نوو انوو    مووت آن  
 دالراموووی کوووز او گووویووورد دل آرام 
 

  وووووراپووایووی بووجووز دلووبوور نوو انوو        
 بووه غوویوور از  وووواقووی کووتثوور نوو انوو     

(2۸5زهدان، ص  
 بازگشت ادبی:   دوره

شتری به     دوازده  که از ح ود قرن  بکی   در این دورۀ اعرای بی شتد رفته رفته   هجری آغاز می
اعری روی آورد      صلی این قالب  ان  و میتتان گ ت در این دور    رودن دوبیتی با ح ظ ویژگیهای ا

 های قبش محبتبیت بیشتری میاب . دوبیتی نسبت به دور 
خلص ت ی  محی ال ین بن تاج ال ین م صتر بن قطب ال ین م  الدین: سید محی الدین بن تاج 

و.ق یاد   5۴۱1ز ااعار ختیش از او در یکی ا. به محیا از تاریخ تتل ش اطالع دقیقی در د ت نیست ه
ست که در اصطالح ب  ری ت. ااعار  ی  محیا تداما دوبیتیک   که احتداال دوران جتانی اانر ا   می

ق مۀ دیتان م[ان .  گی مع ی کرد می ام  . واژ  اووورو  را نتنی ختان« اووورو »و « اووولتن »آن را 
 ]51ص ، ی محی ال ین

هجری 52۴3هوووو.ق برابر با  521۴محد  نلی داتی متخلص به فایز در  ال   فایز دشتستانی:   
وی چ  ان مارا    به جهان گشتد.از زن گی اولیۀ خترای ی در کردوان یکی از رو تاهای داتی چش

و اتری آتشین  راپایش را فرا میگیرد     آگاهی نیست. در اوایش جتانی و  رآغاز بهار زن گانی نشق   
شقی ا یر می    که از این زمان ا ت   سازد. ه تار و پتد قلبش را ا یر ختد می شتد ک و در دام چ ان ن
ای ا از معجزۀ    اتری   و  اقانه         فایز  اعاری نا شق و ا تع اد ذاتی ختد ا و گا  نارفانه در قالب  ن
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شی  .  ار بر دل میناچ تی رو تایی  راار ا ت،  سرای  که چتن از دل برخا ته و از ص اق   دوبیتی می
معروف ا ت. وی پس از هشتاد  ال زن گی پرفراز و      او در ج تب ایران به ارو   دوبیتیهای نااقانۀ 

و.ق برابر با   599۴نشیب در  ال  خترای ی در گزدراز وفاش یافت و جس ش ب ا به وصیّت  523۱ه
قش اووو .        به نجف م ت ما   ،  بارفروش  نجف زادۀ، فایز داوووتی و اوووعر او  ]ختد او پس از چ   

 ] 1۱،13،1۱ص
اانران نیز هست   که مان   آنچه که در دور    ا     هرچ   در این میان برخی از  شین ذکر  های پی

ه ان  و یا ت ها ب    گاهی وزن معدتل دوبیتی را نادی   گرفته، یا آن را به ربانی یا قطعه نزدیک کرد            
  ز آنها ت:ای اندتنه 52ابتالقا   نباتی اانر قرن ان .  رودن دوبیتی در بحر هزج اکت ا کرد 

سم نباتی:   هووووو.ق در رو تایی از تتابع    5535 ی  ابتالقا   فرزن  یحیی متتل   ال      ابوالقا
هوووو.ق  5212اهر تان ار باران در آذربایجان ارقی به دنیا آم . او ه تاد  ال ندر کرد و در  ال 

  ای غزل،او در دیتان ختد ااووعاری در قالبه بتد.« نباتی»گذاووت. تخلص او در ااووعار فار ووی   در
صی  ، ربان  شتر آنها     ن د می 25ها در دیتان وی به ی و دوبیتی دارد.که مجدتع دوبیتیق ر   که بی

 ]3ص نباتی،مق مۀ دیتان ] وزن معدتل دوبیتی نیست  .
صات ادبی:   روی آوردن . که به  وورودن دوبیتیهای اصوویش و  وواد   بیشووتر اووانراندر این مخت

ها و تشوووبیهاش ملدتس و قابش فه ، مبالغه،        رفته در آنها ا وووتعار    های ادبی به کار    آرایه مهدترین 
 ال ظیر و ج اس ا ت:مراناش

ب ر ووووت           بهوواش  ل  نگووارا اووووربووت از 
 بووورای توووتتووویوووای چشووووو  فوووایوووز 

 

داش ب ر ووووت     گالب از گتاووووه ی چشووو
ب ر ووووت         تی ز خوواک پوواش  کف د ووو  
( 5۴۸بارفروش ، ص ۀزادو اعر او، نجف یدات یزفا ) 

تری چی  پیهای فراوانتر و اانرانی نیز نالو  بر نادی   گرفتن وزن اصلی دوبیتی، آرایهدر این میان 
 ت اوش ا ت:ان . این دوبیتی از ابتالقا   نباتی به ختبی ندایانگر این نیز در ااعار ختد به کار برد 

لتع            » ط فتوواب  فق مشوووورق آ دتد از ا  ن
به    روی تت رافرو  که اووووب  ی      هر ب   بام 

 

کرد از چووه      لتع         ن ط فتوواب  تت آ جدووال   
 به  خ    گ ت که اوووب کرد  آفتاب طلتع    9

(921نباتی، صزدیتان   
ا  مهدتر مختصات زبانی:   صیش هدانگتنه که بیان  ار بردن به ک، ین ویژگی زبانی در دوبیتیهای ا

صیش فار ی و پرهیز از به کار بردن نکاش پیچی   و مبه  د تتری ا ت.        که در این دور   واژگان ا
 های پیشین بیشتر رنایت میشتد:ر زبانی نسبت به دو این ویژگی

                                                 
 است« مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن»وزن این دوبیتی از ابوالقاسم نباتی 1
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 گلی دارم کووه از گلهووا نشووووان ا ووووت      
 خووزان آیوو  کووه گوولووهووا جوودلووه موویوورنوو  

 

گش جتانسوووت           تان  تان، زمسووو تابسووو به   
خزان ا ووووت          بی  ل   حیووا در نووا م  گووش 

(22محیا، صزدیتان   
صات فکری:   اانران نال مخت ضامین  اد ،   در این دور   اقانه  ملدتس و  بر به کار بردن م ،  و نا

   ی را در ااعار ختد به کار میبرن :مضامین نرفانی و تعلیدی بیشتر

 دهوو  یوواددوران مووی موون پوویوورم کووه نووه
 چَشوووو   از مووانوو گووی  ووووتدی نوو ارد   

 

برد بوواد             می  دن  ه ب چتن کووا     وووورم 
کوو وو  یوواد جووتانووی موو ووش خووتابووی مووی   

(11زهدان، ص  
 معاصر دوره

معاصوور به وقتع میپتن د. در این دور   نراقی، در دورۀدورۀ  ووبک مهدترین تحتل دوبیتی بع  از 
وردن آزادی ندش بیشتری  ا ت که اانران با آگاهی و تتجه به نیازهای این دور  به دنبال ب  ت آ   

اعر فار ی و در نتیجه گسترش آنها بتدن  که حاصش یکی از این کتاشها روی          در زمی ۀ قالبهای 
 رود  »های مشهتر میتتان:  از دوبیتی پیت ته  .پیت ته ا ت   آوردن به  اختن قالبی به نام دوبیتی 

شعرای بهار،  ملک «کبتتر ایج را نام برد.   رودۀ  «قت»ال صر       نیدا یت اانران معا سیاری از  هدچ ین ب
با وارد کردن مضامین ج ی  اکلی نت از    در اکش و قالب کهن آن   رودن دوبیتی  با وجتداین دور  
نشووقی، مظهر  : میرزادۀاز مهدترین این اووانران میتتان یان میسووازن .بیتی را برای ما نداقالب دو

سرایی،            اهریار، مه ی اختان ثالث،  یاوش ک سین  هد انی، ابتالقا   الهتتی، نظام وفا، محد ح
 پتر و هتا گ ابتهاج را نام برد.  فری ون مشیری، نصرش رحدانی، حسین م زوی، قیصر امین

صات ادبی:   اعار ختد روی آورد      در این دور  اغلبمخت ان ،  اانرانی که به  رودن دوبیتی در ا
ان  که با احسا اش ناب آدمی پیتن  خترد  ا ت و هدان     هایی  اد  و ملدت ی را به کار گرفته  آرایه

   ما میاورن :اصیش و کهن را به یاد  ادگی دوبیتیهای 

 ویووو یووو  و دویووو یووو  و دویووو یووو د
 بوووان درواز  رابسوووووت ولوووی درواز 

 

ی اوووووهووری ر ووووویوو یوو   درواز دم    
 دریووغووا روی هوو  را هوو  نوو یوو یوو     

(219رحدانی، صزمجدتنه ااعار   
صات زبانی:   ان  و چه چه اووانرانی که به دوبیتی پیت ووته روی آورد   معاصوور نیز در دورۀمخت

ک    تا  وووادگی و ن م      پایب   بتدن ، تالش می   در اوووکش  ووو تی آن   اوووانرانی که به دوبیتی    
کار گیرن   هرچ   که در این دور  نیز اغلب، از به کار بردن  های زبانی را در ااووعار ختد بهپیچی گی
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 :ان اخصی ختد در اعر ختدداری کرد  ای و وارد کردن لهجۀعال محاور اف

 ای بووتدیوو  در خووتاب کوو ووار چشوووودووه 
 چووت نووتاوووویوو یوو  از آن جووام گووتارا   

 

 تووت بووا جووامووی ربووتدی مووا  از آب     
من ااووو          فر اوووو ی  لت ی ن هتوواب   تت  م ک   

(5۱1زمجدتنه ااعار کسرایی، ص  
صات فکری:   در این دور ، اووانران با نل  و اوو اخت مهدترین نیازها و مسووایش اجتدانی،  مخت

ان . مضامی ی که اانران  های قبش در ااعار ختد وارد کرد  مضامین فکری مت اوتی را نسبت به دور   
اجتدانی و  یا ی ا ت، اانران با تاثیرپذیری  معاصر در ااعار ختد به کار میگیرن  اغلب مضامی ی 

 ان :ویژگیها روی آورد  م به ایناز ویژگیهای نصرج ی  و هدست با نیازهای اقشار مختلف مرد

کلیسووووا بووانووگ ارگ ا ووووت       جتارم در 
 آن اووووب یهووایوویبووتوورس از رواوووو ووا

 

 دل من کتچک ا وووت و غ  بزرگ ا وووت   
تکووه چشووو  اخترش دنوو ان گرگ ا ووو    

(213، صثالثختانازلتلی وش مغدتم،   
 تحلیچ 

ست هدگانی که برای نامه    اعری سا اش و              دوبیتی  ا  ،  رتا ر آن  خن از اح ضع  مردم و
ست             اانر در  رودن دوبیتی ا ت. دوبیتی قالبی ست و این مهدترین ه ر  شری نتاطف ملدتس ب

مبه  و داووتار اصوویش و کهن که از اط اب، به کار بردن ویژگیهای ادبی و زبانی پیچی   و مضووامین 
دوری میجتی  و چتن از دل برمیای ، به دور از هرگتنه پیچی گی کالم و در کدال ایجاز بیان میشتد. 

ت ها   مردم هست   که ی گاهی افرادی بیستاد و از نامۀبه دلیش این ویژگیها ت که  رای  گان دوبیت
ا        سیاری    از دل  خن میگتی  . اما هدین ویژگیها نیز  بب  اانران دوبیتی را به  ا ت که ب از 

اانران درباری به خصتص از قرن هشت  به بع  انتقاد دا         ش ا   . زیرا     ات ن تان قالبی ر دی ن
اانری مخصتص طبقۀ     اجتدانی خاصی از مردم ا ت که با کسب نلتم و ف تن مختلف      که اعر و 

ا های مخصتص به آن ر میتتان به آن ر ی . ب ابراین، روان ا ت که گاهی اانران، دوبیتی و ویژگی    
اعار ختد    بی مترد ست   در این قالب امت اع ورزن . نکتۀدهری قرار ده   و از  رودن ا جالب تتجه آن

که برخی از اووانران با وجتد این ت کر، به  وورودن دوبیتی و اختصوواص قسوودتی با نام دوبیتی در  
اته  ضدتنی دوبیتیها، هدچتن  ان . هرچ   با تغییر در ویژگیهای  اختاری و م دیتان ختد هدت گدا

تغییر در وزن این ااووعار و انتخاب وزنی نزدیک به وزن دوبیتیزهدچتن بحر هزج م دن محذوف یا  
س س  ال ( و یا گاهی ت ها اکت ا کردن به ویژگیهای ظاهری دوبیتیزهدچتن رنایت الگتی     هزج م

بت به دوبیتیهای اصوویش قافیه و تع اد مصوورنها(، به کار بردن تشووبیهاش و ا ووتعاراش فراوانتر نسوو 
های پیشووین، وارد کردن پیچی گی زبانی، به کار بردن واژگان داووتار و دیرفه  به جای واژگان دور 
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ای و  محلی اانر در این ااعار، پرهیز از کاربرد افعال محاور    لی و اصیش فار ی، ن م ورود لهجۀ  مح
ر اغلب دوبیتیهای این دور  به     نرفانی و دور از ذهن د   ین جایگزین کردن مضوووامین پیچی ۀ  هدچ

ض  ان  از به کار بردن دوبیتی  مردم، تالش کرد  امین  اد  و قابش فه  برای نامۀ جای به کار بردن م
ازگشت  ب  رایی تا دورۀ اعر دوری ک   . این ت کر و ایتۀ دوبیتی  با ویژگیها و مشخصاش اصلی این    

اانرانی را نیز یافتی    هجری قدری ادامه دارد. با ای یزده   ادبی و تا قرن  ن وجتد در این دور  نیز 
صل  معاصر، اانران با تتجه و آگاهی کامش از    ی دوبیتی پایب   بتدن . در دورۀکه ه تز به ویژگیهای ا

ه گی و ب  ووت آوردن آزادی در  وو تهای اجتدانی و فرین دوران، ب نبال تغییر در هدۀ نیازهای ا
دوبیتی پیت ته ا ت  که ش یکی از این کتاشها، اختراع قالب امتر از جدله در اعر بتدن . حاص هدۀ

اعر ه تز       به و یلۀ  اانران آزادانه و در چ  ین ب   به  رودن دوبیتی میپردازن . در این نتع  آن 
های بع     ای مشوووخص برای  ووورودن دوبیتی وجتد دارد. در دور پایب  ی به وزن و الگتهای قافیه      
اعر به کار میگیرن  و قالب چهارپار  را به وجتد   اانران آزادی ندش بیشتری را د   ر  رودن ای گتنه 

یه                   قاف یت الگتی  ی  و ب  های رنا ن ارد و ق به وزن دوبیتی وجتد  پایب  ی  که در آن  ن ،  یاور ای م
مشخص نیز کدتر ا ت. در هدین دور  نیز هست   اانرانی که در دیتان ختد به  رودن دوبیتی در   

ه زبان  اد  و به دور از پیچی گی، کاربرد واژگان امروزی و ملدتس و ن م  ان  کاکش   تی پرداخته
شبیهاش و ا تعار      صلی آنها ت  که گاهی یادآور هدان    ا ت اد  از ت های دور از ذهن از ویژگیهای ا

اانران از وارد کردن    ادگی و ویژگیهای رو تایی دوبیتیهای کهن ا ت هرچ   که      در این نیز، 
ان . در دور   ای ختدداری کرد عر و به کار بردن واژگان محلی و افعال محاور اووخصووی در اوو لهجه

های پیشین روبرو میشتی . اانران با تتجه به نیازهای     تری نسبت به دور  معاصر با مضامین مت تع  
ان . مضووامین  جامعه و هدسووت با این نیازها بیشووتر به بیان مضووامین اجتدانی و  وویا ووی پرداخته 

اقانه  ا    اینا ضدتن و   نیز که در این دوبیتیها به کار برد   ان ، م طبق با ویژگیهای امروزی این م
  های پیشین ا ت.تر از دور یافت یتر و د تملدتس

 گیری و مقایسهنتیجه 
در مقاله آورد  ا ، در این فصش به مقایسه که  بکی  هر دورۀ یهایی از دوبیتیهابا تتجه به ندتنه

  :  در ندتدارهای ج اگانه پرداختی دورف تن ادبی هر 
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