
  
 

 
 

  
  

  

  واژگان پارسي و قافية شعر تازي
  (استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه كاشان) 1حسين ايمانيان

  
  
  

  چكيده
پژوهشگران را ويژه پارسي در زبان عربي، از روزگار خالفت عباسي تاكنون، نگاه  رواج واژگان بيگانه به

هـاي   ها و اصلشان در زبـان پارسـي و شـيوه    هاي زيادي دربارة اين واژه به خود جلب كرده و يادداشت
هاي سياسي، جغرافيايي و دينيِ گسـترش   گونه كه به ريشه تعريب و ضوابطش به نگارش درآمده، همان

از آن سخني به ميـان نيامـده    ها در زبان عربي پرداخته شده است ولي آنچه كمتر و شايد هرگز اين واژه
هاي پارسـي   تر به جايگاه واژه نقش و كاركرد هنري اين واژگان در شعر تازي است. اگر با نگاه تيزبينانه

اند و چـون از ارزش واالي   يابيم كه بسياري از آنها به مثابة قافيه به كار رفته در شعر تازي بنگريم، درمي
زبان، آگاهانـه و   اين شعر آگاهيم، توان پنداشت كه سرايندگان عربيهنري، موسيقايي و معنايي قافيه در 

اند. نويسنده،  هاي موسيقايي و معنايي اين واژگان آنها را در قافيه به كار برده گيري از ارزش با هدف بهره
 هاي بيگانـه  هايي كه سرايندگانشان از واژه ها و قصيده ها، قطعه رو، نخست از برخي بيت در جستار پيش

كند و سپس از كاركرد فنّي يا انگيزة هنري كـاربرد   اند، ياد مي ويژه پارسي در جايگاه قافيه بهره برده و به
گويد. ارزشمندترين كاركردهاي هنري واژگان پارسـي قافيـه را    چنين واژگاني در اين جايگاه سخن مي

اننـده و كمـك بـه اثربخشـي     زدايي معنـايي نـزد خو   هاي عربي، آشنايي توان به درازا كشيدن چكامه مي
هـاي پارسـي قافيـه را در     ها واژه گيري از اين ارزش موسيقايي شعر عربي دانست. سرايندگان براي بهره

هايي متفاوت با ساخت شناختة آنهـا ميـان    بسا ساخت هاي گوناگون اسمي، فعلي، وصفي و چه ساخت
اند تا بتواننـد   هاي عربي و پارسي ساخته ههايي دوبخشي از واژ زبان به كار برده و گاه تركيب مردم عرب
  آوا كنند. ساز و هم هاي عربي قافيه هم ها را با ديگر واژه اين واژه

  زدايي هاي پارسي، تعريب، قافيه، موسيقي قافيه، آشنايي شعر عربي، واژهها:  كليدواژه
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  درآمد
به اين شعر هاي اصلي شعر عربي است كه نقش موسيقايي ارزشمندي  قافيه يكي از پايه

از آنجا كـه قافيـه آخـرين    «بخشيده و با سرشت اشتقاقي زبان عربي سازگار شده است. 
قافیـة "دنبالش رفتم؛  يعني به "قفوت فالناً"گوييم  اند، مي واژة بيت است، بدان قافيه گفته

  ).59(تنوخي » نيز به معني پشت سر است "الرأس
دهـد.   زيبايي هنري خود را از دست مـي قافيه بخشي از اثربخشي و  به يقين، شعر بي

گذشـتگان مـا، شـعر را سـخني     «قافيه چنان ارزشمند و حضورش بايسته بوده است كه 
). با عنايت به ارزش قافيه اسـت كـه   154(حسين و ديگران، » اند موزون و مقَفّي دانسته

انـد:   آوازه شـده و بـراي نمونـه گفتـه     هاي عربي به حرف مشترك قافيه نام برخي قصيده
انگيز:  قصيدة بائيه، الميه. اينكه قافيه يك واژه است يا بيش از اين، موضوعي است بحث

). برخي 65(همان » اند و برخي دو واژة پاياني بيت برخي قافيه را آخرين واژة بيت گرفته«
  ).64و  63اند (همان  ديگر قافيه را يك قصيده و برخي آن را برابر يك بيت دانسته

تـرين   قافيه، افزون بر جايگاه ارزشمندش در اين شعر، حتـي بـراي بـزرگ   به هر روي، 
ترين، اثرگذارترين و  هايي ايجاد كرده است؛ اينكه واژگان قافيه از فصيح شاعران نيز گرفتاري

بـه تنگنـا   سبب آن  سرايندگان باشد تا به اختياردر  قدر كافيها و به  ترين واژه آهنگ خوش
ني قافيه را در ذهن بياورند و آزادانه سخن بگويند، و نيـز اينكـه داراي   آسا نيفتند و بتوانند به

هاي شاعران بوده اسـت. همـين    ترين گرفتاري اند نباشد از مهم هايي كه عروضيان گفته عيب
را كـرده و   آرزوي رهـايي از آن  سـاخته و او  منـد  دشواريِ قافيه است كه گاه شاعر را گلـه 

  ست؛ بگذريم.را فراهم آورده ا انسنج گيري سخن ردهموجبات خبسا  چه
هاي پارسي در شعر و زبان عربي بسيار سخن گفته شده اسـت، از   دربارة رواج واژه

هاي پارسي يا بيگانة  هاي زيادي نيز دربارة واژه همان روزگار عباسي تا روزگار ما. كتاب
زبـان،   بـي هـاي شـاعران عر   ها و سروده شده به نگارش درآمده، از دل برخي كتاب عربي
هاي اجتماعي  وجوي حوزه هاي پارسي بيرون كشيده شده و به تحليل آنها و جست واژه

شده ــ يا بهتـر اسـت بگـوييم هرگـز      جهبدان توآنها پرداخته شده است. ولي آنچه كمتر 
هـا   اين واژه تداولكه از  هاست. طبيعتاً هنگامي بدان پرداخته نشده ــ كاركرد هنري اين واژه

انتظار داشت كه كاركرد فنّي و هنري زيادي داشـته  توان  نمي گوييم، عربي سخن ميدر متون 
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باشند ولي چون با حضور پرشمار آنها در جايگاه قافيه ــ با آن ارزش هنري، موسيقايي 
زبـان   يـابيم كـه شـاعر عربـي     شـويم، درمـي   رو مـي  روبهمعنايي باالي خود در شعر عربي ــ  و

بسا با آگـاهي از ارزش موسـيقايي و معنـايي و     گري داشته و چه  شعوبياي فراتر از مثالً خواسته
  ها از آنها بهره گرفته است. جايگاه كاربرد اين واژه
هاي عربي از  كاررفته در سروده هاي پارسيِ (يا نبطي، رومي و...) به آري، اگر به واژه

هـا   ه بسياري از ايـن واژه يابيم ك تر نگاه كنيم، درمي روزگار جاهلي و پس از آن ريزبينانه
قصـد   گيري واژگان پارسـي بـه   حتي هنگامي كه جاحظ از بهرهاند.  در جاي قافيه نشسته

شـراعه، ابـوالينبغي، فـرزدق و     هايي از عماني، ابي گويد، بيت كردن شعر سخن مي نمكين
كـار   عنـوان قافيـه بـه    شان به آورد كه بيشتر واژگان پارسي كريمه را گواه مي اسود بن ابي

آمده است،  البيان و التبيينكريمه، كه در  اند. براي نمونه به قطعة زير از اسود بن ابي رفته
  هايش پارسي است: نگاه كنيم كه كمابيش همة قافيه
 اُم ثــــــوبيَلــــــِزَم الُغــــــّر

ــــــــیهم ــــــــُت عل  فتمایل
ـــداذِ   يُّ صـــرفاً قـــد حســـا ال

ـــــاذا ـــــتم دور ب ـــــم گف  ث
ــــــــدي دَ إّن ِج  ــــــــَبَغ ل  هُ ْت

ـــــدي ـــــرة عن ـــــو عم  و أب
ـــــاذجـــــال ـــــدر مکن  س ان

 

ـــوم ســـبِت  ـــي ی  ُبکـــرًة ف
 ِبمســــِت  میــــَل زنکــــٍيّ 

ـــــاراً أو ُع   پایخســـــِت  ق
یَح   گفـــِت  رِ َخـــ آنم ُکـــَو

ـــُل  ـــنعاءَ  أه ـــِت  ص  بَجف
 بَذَنمســــــِت کــــــور آن 

ــــد   ببهشــــِت أیــــا َعمِّ
 

  )1/100جاحظ ( 
هـاي پارسـي    قصـد شـوخي از واژه   اي تنها به كه سراينده ديده شده است هنگامي نيز

اي كه ابـوبكر   ها به كار رفته است، مانند قطعه ها در پايان بيت واژه بهره گرفته است، اين
سروده و هر هفت قافيـة آن (بيـت نخسـت مصـرَّع     » هندمند«خوارزمي در وصف شهر 

  است) واژگاني از زبان پارسي است:
ــر ــطَّ نه ــَدونا ش ــدَغ  الهندمن

 صـــرٌف  صـــفراءُ  قهـــوةٌ  راٌح  و
ـــاٍق  و ـــبهُ  س ـــا ش ـــار أتان  دین

ــ ــا َدبَّ ُس ــافلم ــل فین  کُر اللی

ــکاری  ــذيُس  بالّدســتبنِد  آِخ
ــموٌل  ــٌف  ش ــن  قرق ــِد م  جهنبن

ــا  ــأَس فین ــدیر الک ــِد ُی  کالدرن
ـــِد أصـــَبحنا بحـــال و  خردمن
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ـــه تَ  ـــدنو لقبلت ـــی ت ـــالَ مت  ّک
ــّزاح ظریــٍف ــعُر م ــذا ش  وه

 

ـــه و ـــی نفس ـــِد یلق  کالدردمن
ــه  ــِد ُیحــاکی أن ــن َجن ــُد ب  َجن

 

  )5/418 (حموی 
ـ  آوازه اسـت، گـاه همـة     نـام » فارسـيات «ه داشـتن  ابونواس، كه در روزگار عباسي ب

  گزيند. براي نمونه در قطعة دو بيتي: هاي پارسي برمي هاي يك قطعه را از واژه قافيه
ــَذ ــا ناب ــِدی ــدالوع ــري لق  َلَعم

ــــیَعتا  ــــُب واَض ــــ ترغ  ةٌ کوفّی
 

 ذِ ُکفـِت َنبـّو أصبحَت عنـدي  
ــر ــِل بص ــن وص ــوذِ قَ  ٍیّ ع  راب

 

  )5/279 (ابونواس 
  دارد:» ـار«يافته به  اي پايان هايش قافيه ر كه همة مصرعيا در قطعة زي

ــــــِة ــــــاِروُحرم  النوبه
 وَوثبــــــِة الکربکــــــارِ 
 وماههــــــا الکامکــــــارِ 

ـــــــال الَو  ـــــــاِروآبس  ه
 

 فتــــــارِ الرَّ  ْنــــــِک وکَ  
ــــ  ها الشــــهریارِ وشمِس

 کاهنبـــــارِ  وجشـــــِن 
ــــــارِ  ــــــّره إیرانش  وُخ

 

  )5/280 (همان
كمتر از فارسيات ابونواس نيست، هاي پارسي اشعارش  الرومي نيز، كه شمار واژه ابن

گفتة شارح ديوانش،  گيرد، مانند قطعة زير كه، به عنوان قافيه بهره مي ها به گاه از اين واژه
  ) با آغاز:1/265الرومي  نخستين سرودة اوست (ابن

ـــی بأبي ـــِتأصـــلُع ُیکَن ح  الَجلَّ
 الصـــفاة المـــرِت  هامـــٍة مثل ذو

ـــِت  س ــَق الطَّ ــل بری ــرق باللی  تب
ــٍة  و ــرابلحی ــل غ ــِت   مث  الَحم

ـــلِت  ـــه بالّس ـــُه ل ــــها الل  سّرَح
 أحســب ُحّســاب بنــی نوبخــت
 یلقـــُط َحـــبَّ األدم الُمنَفـــتِّ 

 

ــــٌق کالماعـــــز الَکلـــــَوخِت   َحَبلَّ
ــیٍن َصــلِت   تنصــبُّ فــي مهــوی جب
ـــخِت  ــــفٍد س ـــُه بق حها الل ـــبَّ  َص
 کأّنهــــــا مدهونـــــــة بَزفـــــــِت 
ـــاُط بالبذَنـــــقِت... ـــه األنب  تعرف

ــــه نحــــٌس شــــق  َبخــــِت ال یُّ بأّن
ــن جیرفــِت ــاء م ــاٍم ج ــَط حم  َلق

 

  :)1/314(همان يا قطعة زير 
 دْعـُجشعراٌت في الـرأس بـیٌض و
ــراُب ــامتي غ  شــباٍبطــار عــن ه

ــیالن رومٌ    ــّل رأســي ِج ــُج ح  و زن
 َعــــاله مکاَنــــُه شــــاُهُمْرُجو
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 هـامتي منـه لونـاحّل فـي صـحِن
ــم حللــَت برأســ أیهــا الشــیُب   یِل

 

ـــطرنُجِن ـــًة َش ـــّل رقع ـــا ح  کم
ــا  ــٌر وإنم ــٌر وعش ــي عش ــْنُج  ل  َب

 

هـاي   ) نيـز واژه 38-32اي كمابيش يكصدبيتي از ابـوبكر الصـولي (   هاي قصيده قافيه
، »خُـوز «، »روز كُتْـب «، »كـوز «، »إبريز«، »هرمزروز«، »فيروز«، »نيروز«پارسي زيادي چون 

  در بردارد. [؟] و...» آيرُوزِ«، »سينيز«، »شَّهرِيز«، »دهليز«، »كنُوز«
  ):144/ 6دري گفته است (توحيدي  فرعون عدوي ساسي هم دربارة مجون يا پردهابو

 لیتنـــي فـــي َبیـــِت ورٍد
 قاعــــدًا أعمــــل فیــــه

 

ـــردِ   ـــي اآلب س ـــًا ف  ُمنَقع
 ســنه مــا یحــرد کــرِد(؟)

 

 المعـرّب مـن الكـالم األعجمـي    هايي نيز كه جـواليقي در كتـاب    در بسياري از بيت
، 50-46، 42آورد ( ارسي يا غير عربي در شعر عرب ميعنوان گواه بر كاربرد واژگان پ به

ها نقش قافيه دارند. بـراي نمونـه، واژة    و...) اين واژه 131، 111، 104، 91، 83، 78، 70
  ):111پاياني بيتي از فرّاء (همان 

في قومٍ شَهاو مالَك   يإذا ما كنتبانافال تجعل شردج  
  )110پارسي است. (همان » بان كرده« كه، به گفتة جواليقي، اصل واژة پاياني

آورد، ايـن   هايي كه ابن قتيبه براي واژگان پارسيِ معرّب مي در بيشتر شواهد يا نمونه
گفتة ابـن قتيبـه، از    كه، به» الباري«اند. براي نمونه، واژة  ها در نقش قافيه به كار رفته واژه

[پنجـه]،  » الفنـزج «[بـرده]،  » بردجال«و » تسبج«هاي  ي پارسي گرفته شده، يا واژه»بوريا«
» رهـوج «شـود]،   [سه مرّه= مالياتي كه در سه بخـش در سـال پرداخـت مـي    » السمرّجا«

 هاي) زير از عجاج: ها (بيت (از فارسي نبهره) در مصرع» بهرج«[راهوار]، 

له  ـ  یُّ الَبارِ کالُخصِّ إذ َجلَّ
جاالتفَّ أو یِّ ِش کالَحبَ  ـ  َتَسبَّ
 الَبْرَدَجاالُمالِء  یف کما رأیَت  ـ
ِبیِط  ـ  الَفْنَزَجایلعبوَن  َعْکَف النَّ
َجاُیخِرج  یوَم َخراج ـ َمرَّ  السَّ
احًة َتمیُح َمْشیًا  ـ  َرْهَوَجاَمیَّ
  َبْهَرَجا وکاَن ما اهتضَّ الِجَحاُف  ـ

 )498و  497 (ابن قتیبه 
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  :حجر بن ت در بيت أَوسپارسي گرفته شده اس» سمسار«كه، به گفتة او، از » سفسير«يا واژة 
يِّ   وقارَفْت، وهي لم تجَرْب و باَع لها مِّ  ِسْفِسیُر مَن الَفَصاِفص بالنُّ

  به عنوان قافيه به كار رفته است در بيت اعشي:» جداد«كه به شكل » كُداد« نبطييا واژة 
را ته بالسِّ یُل غاِمُر   أَضاء ِمَظلَّ اِدهاج واللَّ   ُجدَّ

 :(رستة پارسي) در بيت اوس »رزدق«و واژة 

ه نها َوْهٌم َرُکوٌب کأنَّ   َرْزدُق إذا ضمَّ َجْنَبیِه الَمَخاِرُم   َتَضمَّ

پارسـي گرفتـه شـده و    » دوابـوذ «اي پارچه) كه، به گفتة ابن قتيبـه، از   (گونه» ديابوذ«يا 
  شماخ در بيت زير به كار برده است:

ها و ُبـُهکأنَّ  ابَن أیـاٍم ُتَربِّ
 

ة العـیِن ُمْجَتاَبـامْن   َدَیـاُبودِ  ُقـرَّ
 

 )500و  499 (همان

رزق «كه به شكل اسم مفعولي » زنداني«به معناي » هرزوق« نبطيو واژة  حـدر پايـان  » م
 ».محرْزقُحتَّى مات وهو «مصراع اعشي به كار رفته است: 

جسـمِ شَـخْت    في«به كار برده است: » قوش«شكل  پارسي را به» كوچك«رؤبه واژة 
نْكنِالميخدار«و أبودؤاد و كُميت » قُوشِ بپارسي » دار تخت«اي پارچه) را كه از  (گونه» د

  :اند گرفته شده به كار برده
 َفَسَرْونا عنـُه الِجـالَل َکَمـا ُســ•

 

ِطیمـــِة   ـــِع اللَّ ْخـــداُرــــلَّ لَبْی  الدَّ
 

  َدْخَدارِ تجُلو الَبَواِرُق َعْنَها َصْفَح  • 
  )503و  502 (همان   

  هاي زير: هاي غيرعربي در نمونه گونه، قافيه و به همين
ُه ُمَسْرَوٌل  • نَّ

َ
  أَرْنَدَجاکأ

اربیَن  • وَسالو کنُت بعَض الشَّ    الطُّ
ْذَرْنُطوِس باِرْك َلُه في ُشْرِب  •

َ
ْذَرْنُطوس: گونهأ

َ
  ای دارو) (أ

  )159 (سیرافی 
هـاي فارسـي يـا غيـر      بيتـي، واژه  سيزده اي عباس بن بصري، در هشت بيت از قطعه

» مرنجـوز «اي كه گويـا غيـر عربـي اسـت)،      (جام شيشه» قطرميز«، »كوز«، »دروز«عربي 
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(به معناي طنّـاز) را بـه كـار بـرده اسـت.      » طنوز«، »كنوز«، »كوز«، »)مرزنجوش«(همان 
  ).296(شابشتي 

هـا بـر زبـان     يش گُلگوي مسجدي به هنگام بهار و رو هايي كه اذان در يكي از بيت
  در نقش قافيه آمده است:» خندريس«آورده است واژة 

 یاسـقیانیَّیا صـاحب
 

ــدریِس   ــوٍة خن ــن قه  م
 

  )8/404 (ابن حمدون
اي كـه   است، يعني باده» كندريش«اند كه ريشة اين واژه در پارسي  برخي گمان كرده

  ند.هاي خود را بكَ خود كُند و سبب شود ريش اش را مست و بي نوشنده
را در جاي قافيه به كار برده است (به نقل  رومي هاي هاي زير واژه ابونواس در بيت

  ):790از: ابن داود األصبهاني 
ــي ــد لحظتن ــا وق ــذا قوله  حبَّ
 قلـــت مـــا قـــول أيِّ شیَئیــــ
ــإذا مــا فعلــت ذاك فعنــدي  ف

 

ــو  ــریر ب ــن وراء الس ــانیِس  م  س
ني قاقوســي  ِن واألعــز شــك فــإنَّ
ــــاریِس  ــــم وملی ــــا نع  لقطین

 

الفقيه دو بيت از مردي خُجندي آورده، كـه در   ابن )2/347به گفتة ياقوت الحموي (
وصف اين شهر سروده شده و در پايان بيت نخست، نام خجنده آمده و در پايـان بيـت   

كــه » مــردم ســعادتمند«تفســير شــده اســت، يعنــي همــان » مزَنــده دل«دوم، آن نــام بــه 
  »):خجند«اند (دهخدا ذيل  نويسان براي واژة خجند آورده فرهنگ

ـــدًة ـــم أَر بل ـــإزاء شـــرٍقول  ب
 اُء ُتعجـَب مـن رآهـاّر هي الَغـ

  

 هَد ْنـــُخَج بــأنَزَه مـــن وال غــرٍب 
ـــ و ـــیّ  یه  هْنـــَد َز دل مَ  ةِ بالفارس

  

كارگيري اين واژگان در جايگاه قافيه چنـان پركـاربرد بـوده اسـت كـه       روشن است كه به
 اي ــ هرچند كوتـاه ـــ   اشارهنيز به اين موضوع،  سنجان ريزبين روزگار عباسي برخي از سخن

  در بيت:» لَبشَخْم«گيري متنبي از واژة عاميانة  اند. براي نمونه، چون كساني بر بهره داشته
 حالکــًةبیــاض وجــٍه ُیریــک الشــمَس

  

ــَک   ــٍظ ُیری ــُدرَّ مَ  وُدرُّ لف ــال  بالَ ْخَش
  

  خرده گرفته بودند، قاضي جرجاني نوشته بود:
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دانسته و گفته است عجاج نيز آن را در شعر خود آورده اسـت؛   فصيحاين واژه را عربي و  ابوالطيب
ها آن را بر زبان بياورند. با اين همه، كـاربرد   ام كه عرب من اين واژه را در شعر عجاج نيافته و نديده

غيـر عربـي را،   هـاي   هـا بسـياري از واژه   ام كه عـرب  پندارم زيرا ديده هايي را ممنوع نمي چنين واژه
اند؛ حتـي وقتـي    اند، به كار برده بدان نياز داشته قافيه كردن دادن وزن و تمام براي سامان هنگامي كه

هاي زيادي براي گوسفند ميان  اند، براي نمونه، با اينكه نام كار برده ها را به اند اين واژه بدان نياز نداشته
  اند. تغلبي سروده است: پارسي] بهره برده [برة» برق«از » حمل«خودشان جاري است، به جاي 

  ْرِدعلی الکَ  ْیِن ضربناه دون االنثیَ   وُکّنا إذا الَقیسيُّ نبَّ عتوده

است و قافيه را با آن سامان داده است [...] به هر روي، اگـر  » گردن«، »كرد«و منظورش از واژة 
شان نيست، اما شـاعران محـدث    ريگي اي در بهره ها نياز داشته باشند، خرده شاعران به اين واژه

هـا را   اند زيرا مردم روزگارشـان ايـن واژه   روي كرده باره زياده (نوآوران روزگار عباسي) در اين
  )356و  355اند. (جرجاني  برده كار مي دريافته و در سخن خود به

ورد آ ماحِ سـراينده مـي  رِگزارشي را از ابوعمر بن عالء دربارة ط الموشّحمرزباني در 
1مبني بر اينكه او در سواد رِكوفه طهاي نبطيـان را آموختـه و    اح را ديده است كه واژهم

  )244كرده تا در شعر خود به كار ببرد. (مرزباني  يادداشت مي
به هر روي، حضور اين همه واژة غيرعربي در جايگاه قافيـه نشـان از ايـن دارد كـه     

هـايي هنـري يـا     اه است؛ از اين رو، به انگيزهشاعر از نقش معنايي و موسيقايي قافيه آگ
گيـرد تـا خـود را از     هاي غيرعربي (پارسي، رومي، نبطي و...) بهره مـي  فنّي، گاه از واژه

  بسا شگفتي وادارد. تنگناي قافيه رها كند و خواننده را به درنگ و انديشه و چه
 

  پيشينة و پرسش پژوهش
هـاي زيـادي نگاشـته شـده اسـت ولـي        دربارة واژگان پارسي در متون عربـي پـژوهش  

ها و بررسي داليـل اجتمـاعي ورود آنهـا بـه      كشيدن اين واژه كمابيش همة آنها به بيرون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـا و   ها، نبطي ها چون ايراني . منظور از سواد، همان عراق، يعني سرزميني است كه زيستگاه بسياري از غيرعرب1
مناسـبت   هواد نام دو موضع است: يكي در نزديكي بلقاء بس«نويسد:  مي») سواد«يگران بوده است. دهخدا (ذيل د

 ي كه در عهد عمريها اند و ديگري عبارت از روستاهاي عراق و ضياع هايش چنين نام را به وي داده سياهي سنگ
 ؛شتزارهاي سبز چنين نامي به آن داده شده استها و ك مناسبت نخلستانه دست مسلمانان افتاده و ب  هخطاب ب بن

  ».دوم سواد بصره[...] سواد دواند: يكي سواد كوفه 
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هـا سـخن    زبان عربي بسنده كرده و گويا هرگز از جايگاه يـا كـاركرد هنـري ايـن واژه    
فی الشعر  ةالکلمات الفارسی«هاي  مقالهتوان چشم داشت به  ها مي اند. از اين پژوهش نگفته

خ) و 1375» (هاي فارسـي آن  جاحظ و واژه ةرساله التبصر بالتجار«خ)، 1356» (الجاهلی
خ) هر سه نوشتة آذرتـاش آذرنـوش؛   1381» (هاي ايراني در زبان و ادبيات عرب پديده«
خ) نوشـتة  1393» (ابوحيـان توحيـدي   نسـة هاي فارسي در كتاب اإلمتاع والمؤا واژه وام«

فـی آثـار  ةاأللفـاظ الفارسـی«رزايي و مريم رحمتـي تركاشـوند؛ مقالـة    آذرنوش، فرامرز مي
هاي فارسي  واژه«ق) نوشتة محمدعلي آذرشب، آذرنوش، علي اسودي؛ 1435» (الجاحظ
ــن در ادب ــه الكاتــب اب ــرين  هــاي فارســي و معــرّب در كهــن  واژه«خ) و 1388» (قتيب ت

نژاد. اين جستارها هرگز به  تحياهللا فا خ) هر دو نوشتة عنايت1392» (هاي عربي نامه لغت
  اند. كاركرد فنّي اين واژگان نپرداخته

زبان آگاهانه  هاي جستار پيشِ رو از اين قرارند: آيا سرايندگان عربي ترين پرسش مهم
اند؟ آيا انگيزه و خواسـتة آنـان از اسـتفاده از     عنوان قافيه بهره برده هاي پارسي به از واژه

هـاي   هايي در ساخت واژه اهاي ديگر بوده است؟ چه دگرگونيها متفاوت با ج اين واژه
  اند؟ پارسي قافيه ايجاد كرده

  
  هاي هنري در استفاده از واژگان پارسي در جايگاه قافيه انگيزه
هـاي   گونه كه گفتيم، بودن اين همه واژة پارسي (يا غيرعربـي) در قـوافي سـروده    همان

نبوده بلكه برخاسته از تالش ذهني سرايندگان و سبب يا ناآگاهانه  تازي قطعاً بيهوده، بي
هـايي بـوده اسـت. ايـن موضـوع ذهـن برخـي از         آگاهي آنان از ارزش فنّي چنين واژه

  هاي نخستين هجري را نيز درگير كرده بود. سنجان سده سخن
بـراي  هايي گونـاگون   ها و دليل پژوهشگران، از روزگار خالفت عباسي تا امروز، ديدگاه

اند. به باور آنـان، چنـين واژگـاني يـا بازتـابي از       گان پارسي در شعر عربي آوردهكاربرد واژ
اي سرگرمي  شده يا گونه تضمينپرستي سراينده است، يا به قصد نمكين كردن سخن  وطن

بـراي نمونـه، آذرنـوش     .است و نشان از فرهيختگي شاعر دارد پيروي از شيوة رايج روزو 
ابونواس زاييدة تعصبات ايراني او ندانسته است (آذرنوش حضور واژگان پارسي را در شعر 

پرستي و عشق ابونواس به زبـان   )، در حالي كه ممكن است اين پديده بازتابي از وطن113
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اندازه قابـل دفـاع و نقـد     ها كمابيش درست و به يك پارسي نيز باشد. هريك از اين ديدگاه
هـا در   زيرا اگر به اين واژه غفلت كردايندگان نيز سراينها، نبايد از انگيزة فنّي  است. فراتر از

و  َاْعشـٰی  بينيم كه از همان روزگار جـاهلي و نـزد شـاعري چـون     شعر عربي نگاه كنيم، مي
مسـلكاني   شاعران روزگار اسالمي چون عجاج و پسرش رؤبه تا روزگاري كه فرياد شعوبي

الرومي كـه   نژاد چون ابن عري ايرانيچون ابونواس و بشّار و ديگران بلند شد يا حتي نزد شا
هـا در   هاي ايرانـي نبـود، بسـياري از ايـن واژه     به اندازة ابونواس شيفتة زبان پارسي و سنت

رو، بهتر است در ديدگاه خود دربارة چرايي كـاربرد   جايگاه قافية شعر به كار رفته است. از اين
ظر كنـيم و تنهـا از علـل اجتمـاعي،     هاي پارسي، رومي، نبطي و... در شعر عربي تجديد ن واژه

پرستي سرايندگان سخن نگوييم بلكه به انگيزه و كـاركرد فنّـي و    مدهاي زودگذر ادبي و وطن
  هاي پيشگفته باشد. ناقض برخي از انگيزه بسا ها نيز بنگريم كه چه هنري اين واژه

ت و تنهـا  هاي پارسيِ قافيه در سخن روزمرة مردم رايج نبوده اسـ  برخي از اين واژه
هايي تـازه از آنهـا اشـتقاق     كار برده و حتي ساخت اند كه آنها را در قافيه به شاعران بوده

اند. بنابراين، براي كاربرد آنها بايد به دنبال عللي بود كه به جايگـاه قافيـه و نقـش     كرده
  گردد. موسيقايي و معنايي آن در شعر عربي برمي

  
  كامه. قافية پارسي و به درازا كشيدن چ1

هاي عربي  سنجان كنوني و گذشته شك ندارند كه عجاج و فرزندش رؤبه ارجوزه سخن
 انـد.  هايي نزديك به دويست مصرع (بيت) سروده ارجوزهاند. گاه آنها  را به درازا كشانده

هـاي دراز   الرومي نيز از نخسـتين شـاعراني اسـت كـه در روزگـار عباسـي، چكامـه        ابن
انجامـد   . عواملي كـه بـه درازا كشـيدن قصـيده مـي     1استكمابيش چهارصدبيتي سروده 

ايـن پديـده را در آزمـودگي و تـوان هنـري       ةگوناگون است. حسين يوسف بكّار ريشـ 
كنـد   وجـو مـي   شعر، زيبايي چكامه، وزن شـعر و... جسـت   ةشاعر، موضوع چكامه، قافي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـرين شـكل شـعر عربـي      ترين و اصـيل  ها قصيده را، كه عالي ): التزام قافيه183و  182. به گفتة شفيعي كدكني (1

كنـد   بيت تجاوز نمـي  50-40از  بيت كرده است و قصايد اكثر بزرگان شعر عرب 70-60است، محدود به حدود 
الرومـي كـه بعضـي     انـد و جـز ابـن    چنانكه قصايد متنبي چنين است و ابوتمام و بحتري هم از اين تجاوز نكرده

  اند قصايد خود را تا اين حد طوالني كنند. يك از شعرا نتوانسته رسد هيچ بيت مي 400قصايدش تا 
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يـن سـرايندگان   هـاي ا  بودن چكامه خواهيم از علل طوالني ). ما  در اينجا نمي256(بكار 
طه حسـين و  اند (مثالً  سخن بگوييم، اين كاري است كه ديگران به گستردگي انجام داده

بناء ؛ يوسف حسين بكار در أمراء الشعر العربي؛ أنيس المقدسي در التوجيه األدبيديگران در 
لرومي، عجاج ا هاي ابن خواهيم بگوييم كه يكي از ابزار . تنها مي)النقد العربي القدیم في ةالقصید

هاي  گرفتن از شمار زيادي واژة پارسي با ساخت و ديگران براي رسيدن به اين خواسته بهره
  بوده است. هگوناگون اسمي و فعلي در جايگاه قافي

كننـد. بـراي    الرومي نقش قافيه را بـازي مـي   آري، شمار زيادي از واژگان پارسي ابن
مهرجان، أنوشروان، كيوان، «هاي  است واژهاي كه افزون بر سيصد بيت  نمونه، در چكامه

ران، جمـان، ترجمـان،      وان، ارجوان، لبـان، كـمرجان، أقحوان، ساسان، ايوان، مرزبان، خ
به بعد) را در قافيه بـه كـار بـرده     3/418الرومي،  (ابن» ديوان، تيجان، خيزران و خنزوان

رومـي نشـان از قـاموس    ال هاي ابـن  چنين شماري از واژگان پارسي در پايان بيتاست. 
اي است كه گويـا   اندازه هاي او به هاي سروده گوني قافيه گونهواژگاني پروپيمان او دارد. 

هنگام سرودن شعر، فرهنگ لغتي پيش روي خود گشوده و هر آنچه مناسـب آهنـگ و   
هاي او  آيد كه در سروده يافته برگزيده است. از اين رو، كمتر پيش مي هقصيد ةروي قافي

گيري از شمار زياد واژگان پارسـي و   رو شويم. بدون شك، بهره واژگان تكراري روبه با
  واژگان غريب عربي به عنوان قافيه او را در اين كار ياري كرده است.

در أرجوزه (شعري كه در بحر رجز باشد) نيز، از آنجا كه هر شَطْر (مصـراع) داراي  
ها را از چنـد بيـت در    رش رؤبه ارجوزهسراياني چون عجاج و پس قافيه است و ارجوزه

روزگار جاهلي به حدود دويست بيت رساندند، به شمار زيادي واژگان با پايان يكسـان  
كاربرد و واژگان پارسي رايـج در   نياز بوده است. از اين رو، واژگان كهنه يا غريب و كم

ايـن تنگنـاي قافيـه    رسان آنها در  ويژه بصره، كوفه و بغداد، ياري محيط زندگي عربي، به
بسـا   نويسـد چـه   هاي قافيـه مـي   گفتن از زيان بوده است. عوني عبدالرؤوف هنگام سخن

هايي بيش از صد يا دويست بيت داشته، بـراي رهـايي از    شاعري چون رؤبه، كه قصيده
هاي غريب و فارسي بهره گرفته است. شـمار واژگـان فارسـي كـه      تنگناي قافيه از واژه

هفتقن، شـهرقن، حشـتقن، رزدقـن،    «هاي  ه بسيار زياد است، مانند واژهرؤبه به كار گرفت
). بر پاية آمارگيري عبدالرؤوف، عجاج نيز در 120(عبدالرؤوف » زنبق، يروقن و خندقن
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كه همة آنهـا در قافيـه    1همة ديوانش از پانزده واژة پارسي [غير عربي] بهره گرفته است
رندج، برخوا، البردج، البهرج، الرهوج، التسبيج، السمرَّج، اند: األ ها چنين اند، اين واژه آمده

جا). بـه گفتـة    الصائك، العفر، فرّخوا، الفنزج، مارسرجيس، نيزك، النيزك، اليرندج (همان
ها اشاره كرديم  تر بدان هاي پارسي كه جاحظ براي نمونه آورده و پيش عبدالرؤوف همة واژه

  پاورقي) 123(همان » براي نياز به قافيه بوده است.كردن سخن بلكه گاه  نه براي نمكين«
كرد حرفـي بـراي    تا جايي كه قافيه آنان را ياري مي ه،آري، شاعرانِ زبردست گذشت

هاي غيرعربـي كـه    گرفتن از واژه زبان با كمك اند. برخي از سرايندگان عربي گفتن داشته
 اند از اين تنگنـا رهـايي يابنـد.    تهاند توانس آموخته در ذهن يا بر زبان داشته يا آگاهانه مي

هاي فارسي و تركي، به وجـود   هاي عربي از قصيده قصيدهدرازتربودن «درست است كه 
گردد ــ چيزي كه قافيه را با سرشت  هاي همانند در اين زبان برمي هاي داراي پايان واژه

گـرفتن   كمك)، با اين همه، 157(حسين و ديگران » زبان عربي سازگارتر قرار داده است
دهد كـه   عنوان قافيه نشان مي هاي فارسي، نبطي و رومي به زبان از واژه سرايندگان عربي

هاي دخيلـي كـه    اند و از اين رو، از واژه رو بوده آنان نيز با گرفتاري يا كمبود قافيه روبه
  اند. گاه ناآشنا بوده بهره برده

ربي را در جايگـاه قافيـه در   هاي ع سنجان و شعرشناسان ايراني نيز وجود واژه سخن
) 193انـد. شـفيعي كـدكني (    هـاي قافيـه بـه شـمار آورده     شعر فارسـي در شـمار عيـب   

آوردن  هايي كه قافيه در شعر فارسي ايجاد كـرده مسـئلة قافيـه    از جمله عيب«نويسد:  مي
خاطر قافيه نبود، زبان هرگز بـه گـرفتن آنهـا نيـازي      كلمات بسيار عربي است كه اگر به

اند كه برخـي از ايـن    سنجان عرب نيز يادآور شده بينيم كه سخن ت [پس از اين مينداش
كـه   وگوهاي روزمرة مردم رواج نداشته است] و هنگـامي  هاي پارسيِ قافيه در گفت واژه

هاي عربي  شدند كه يك رشته از كلمه درپي الزم داشتند، ناگزير مي هاي پي شاعران قافيه
كـار ببرنـد [...] منـوچهري نـاگزير شـده اسـت        ر خود بـه نامأنوس در فارسي را در شع

و امثال آنهـا را  » قليق«و » مفيق«، »عتيق«، »انيق«، »سحيق«، »عشيق«، »نعيق«كلماتي مانند 
  »كار ببرد كه پيش از آن در شعر فارسي راه نيافته بوده است. به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي فارسي آن اشاره كرده اسـت،   ي بر ديوان نوشته و به واژه. ادعاي عبدالرؤوف بر پاية شرحي است كه اصمع1

هـاي عجـاج    هاي فارسي بيشتري در سـروده  توان گفت كه واژه درحالي كه با نگاهي گذرا به ديوان عجاج نيز مي
  كند. ها و بررسي آنها مجالي ديگر اقتضا مي وجود دارد، ولي اشاره به اين واژه
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  زدايي . قافية پارسي و آشنايي2
هـاي كوتـاه و    هاي پارسي گـاه در قطعـه   ريم، واژههاي درازدامن عربي كه بگذ از چكامه

اند. با توجه به جايگـاه   كار رفته مقصودي ديگر به  اند كه طبيعتاً به كار رفته چندبيتي نيز به
زدايي،  اي آشنايي اي ناآشنا و اعمال گونه و معنايي قافيه، شاعر، با آوردن قافيه 1موسيقايي

هـاي عربـي ابهـام     ل دربـارة آن واژه، كـه از واژه  زبان را به درنـگ و تأمـ   خوانندة عربي
تواند مصداق همان سخن هگل دربـارة تـأثير    كند. اين درنگ مي بيشتري دارد، وادار مي

قافيه جنبة فيزيكي الفاظ را ــ از راه جلب توجه ما به كلمـات ـــ نمـايش    «قافيه باشد: 
فيت صوتي و فيزيكي متوجه آنكه توجهي به معاني آنها داشته باشيم و اين كي دهد بي مي

(به نقل از: شـفيعي  » گيرد، نه از انديشه و تعقل احساسات است و از قلب سرچشمه مي
كند تا ذهن خواننده را به  اين يك نوع بازي است كه هنرمند با كلمات مي). «93كدكني 

ات خواهد ببرد [...] و اصوالً توجه به زيبايي ذاتي كلم خود جلب كند و به راهي كه مي
هاي شعر است چرا كـه چشـم و گـوش هـر دو در ايـن       در قافيه بيشتر از ديگر قسمت

زودي از آن بگذرنـد   خواهند به رسند كه چندان شتابي ندارند و نمي اي مي ناحيه به نقطه
شـود   آورند باعث مي نقطه به دست ميو همين فرصتي كه ذهن و گوش و چشم در اين 

(همان  »ات ــ صرف نظر از معاني آنها ــ بيشتر توجه كندكه به زيبايي ذاتي و فيزيكي كلم
). اين كمابيش همان تشخصي است كه، به گفتة شفيعي كدكني، قافيه به شـعر  94و  93
كند كه گفته است: من هميشه لغت  ). وي از ماياكوفسكي گزارش مي71دهد (همان  مي

كل و ترتيبي كـه  دهم و به هر زحمت و ش برجسته و مشخص را در آخر بيت جاي مي
هـاي مـن هميشـه غيـر      شـود كـه قافيـه    كنم؛ نتيجه اين مي اي برايش پيدا مي باشد قافيه
كريمه  تر از اسود بن ابي اي كه پيش هاي پارسي در دو قطعه ). واژه72اند (همان  معمولي

توانند هدفي مگر همين جلب توجـه خواننـده را داشـته     و ابوبكر خوارزمي آورديم نمي
هاي هر دو قطعه اندك اسـت و شـاعر قصـد نداشـته بـا       ويژه اينكه شمار بيت هباشند، ب

  اي درازدامن تبديل كند. هاي زياد آن را به قصيده آوردن بيت
آوازه اسـت و ديـديم    بودن قصايدش در ادب عربـي نـام   الرومي كه به طوالني همان ابن
هاي كوتـاه نيـز از    گاه در قطعه اند، رسان بوده هاي پارسي او را در اين امر ياري چگونه واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  به بعد. 63ني . در اين باره، نك. شفيعي كدك1
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هـا جلـب توجـه     گيرد و طبيعتاً هـدف وي در ايـن قطعـه    عنوان قافيه بهره مي ها به اين واژه
اي  در قطعـه » أسـتاذ «و » بغـداذ «، »فـوالذ «هـاي   زدايي اوست، ماننـد واژه  خواننده و آشنايي

و » طيزنابـاذا «، »آزاذا«، »بغـداذا «، »أسـتاذا «هاي پارسـي   يا واژه) 1/530الرومي  ابن(چهاربيتي 
اي از  در قطعه» طيزناباذ«و » كلواذ«، »بغداذ«و البته  ،اي ديگر ) در قطعه1/527 (همان» كلواذا«

آقاي قاضي عبدالودود از متـون كهنـه ثابـت    «به گفتة نذير احمد، ). 124- 5/123ابونواس (
ت [...] بعضي فقرات و نموده است كه از دورة قديم، ذال معجمه در فارسي متداول بوده اس

دهـد [...]   هاي قديم عربي راه يافته است بر وجود ذال معجمه گواهي مي جمل كه در كتاب
). 83(احمد » هاي نبيذ و روسپيذ در شعر يزيد بن مفرغ در نكوهش عباد بن زياد مانند واژه

ـ  رسـي هاي پارسي با ذال معجمه مانند بغداذ و كلواذ و طيزناباذ كه در ميـان فا  واژه آن  انزبان
شـاعران  بـه  رفـت ايـن امكـان را     روزگار به همين شيوه، و نه با دال مهمله، بـر زبـان مـي   

هـايي   قافيه كنند؛ در نمونـه  هاي عربي مختوم به ذال هم زبان داده است تا آنها را با واژه عربي
، »اسـتاذ « ،»قرابـوذ «، »كفـت نبـوذ  «، »ديـابوذ «هاي پارسي  ايم، واژه كه ما در شعر عربي يافته

انـد   با ذال معجمه در نقش قافيه بـه كـار رفتـه   » طيزناباذ«و » كلواذ«، »مكناذ«، »آزاذ«، »بغداذ«
شـعراي  «در زبان فارسـي،   روند). كار مي ها در فارسي امروز با دال به (كمابيش همة اين واژه

). از ايـن  64ان (همـ » داشتند كه دال مهمله و ذال منقوطه را با هم قافيه كنند فارسي جايز نمي
را بـا  » گزيـد «و » بريـد «، »دويد«، »كشيد«، »دميد«هايي چون  كردن واژه رو، استادانِ سخن قافيه

هـايي كـه از    در نمونـه  ).71اند (همان  عربي كه دال مهمله دارند عيب پنداشته» بعيد«و » عيد«
  قافيه نشده است. كجا ذال با دال هم شعر عربي نيز يافتيم، هيچ

و » سـياه «، »تيرمـاهي «هـاي پارسـي    اي چهـاربيتي واژه  در سه بيت از قطعهابونواس 
) و به سبب ناآشنا بودنشان خواننده را به درنـگ و  59/ 5را به كار برده (ابونواس » شاه«

رده  «، »بازبكنـده «اي ديگـر سـه واژة    همـو در قطعـه   انديشه واداشته است. و » دامـن جـ
  تواند همين نقش را ايفا كند. ) كه مي2/203مان را به عنوان قافيه آورده (ه» فرنده«

ان: تنبـان]،   » تَبابين«هاي پارسي  اي واژه ابواألسد حماني در قصيده دهـاقين «[ج.تُبـ« ،
اي  اي پارچـه  [اگر از تـار فارسـي باشـد، زيـرا در عربـي بـه گونـه       » طاروني«، »شوبين«

آورد؛ ايـن   ميه عنوان قافيه را ب» وراشين«و واژة نبطي  ابريشمين تيره ترجمه شده است]
ناآشـنا   وكـم  هاي كمابيش غريب اين قصيده، براي خواننـده بـيش   ها، افزون بر ديگر واژه واژه
  ):89- 88/ 14كند (أبوالفرج األصفهاني  نمايد و نگاه او را به خود جلب مي مي
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 صــنٌع مــن اللــه أنــي کنــت أعــرفکم
 حتـــی رأیــــتکم فمـــا مضـــت ســـنةٌ 

 ســـاؤکموفـــي المشـــاریق مـــا زالـــت ن
ــرفلَن  فصــرَن  ــي ی ــراق وف ــي وشــي الع  ف

 أنســین قطــع الحــالوي مــن معادنهــا
ـــذبوا ـــد ک ـــالوا وق ـــروا ق ـــی إذا أیس  حت
ـــذلهم ـــدرًا وأن ـــعهم ق ـــیل أوض ـــو س  ل

  

 قبـــل الیســـار وأنـــتم فـــي التبـــابیِن  
ــیِن  ــوهي والل ــز والق ــي الق  تمشــون ف
ــیِن  ــدوالي بالوراش  یصــحن تحــت ال
ــاروني ــٍن وط ــن دک ــز م ــف الخ  طرائ

 ١فـــي الشـــقابیِن وحملهـــن کشـــوثًا 
ـــدهاقیِن  ـــهاریج أوالد ال ـــن الش  نح
ــوبیِن  ــن ش ــي اب ــره إن ــن فخ ــال م  لق

 

هاي شاعران در  هايي كه دربارة كاربرد واژگان غير عربي در سروده از برخي گزارش
جويي يا آراستگي بيشتر سـخن از ايـن    يابيم كه شعرا با هدف ظرافت دست است درمي

كمــابيش همــان اصــطالح » اســتظراف«ايــن  نــد.ا عنــوان قافيــه بهــره گرفتــه هــا بــه واژه
سنجان غربي است؛ واژه يا استعارة ناآشنا در شعر خواننده را بـه   زدايي نزد سخن آشنايي

خـود مايـة    كار رود، خودبه اي پارسي و ناآشنا در قافيه به دارد. حال اگر واژه درنگ وامي
  نگري بيشتر خواننده خواهد شد. درنگ و ژرف

باره نوشته است: رؤبه بن عجاج  ، ابوحاتم سجستاني بصري در ايناز ميان گذشتگان
هاي بيگانـه را بـه عنـوان قافيـة شـعر بـه كـار         گوياني چون اَعشي چه بسا واژه و فصيح

جلوه يابد، ولي آنها اين واژة ظريف را دگرگـون نكـرده و از    تر ظريفاند تا قافيه،  برده
آورنـد، ماننـد ايـن     ردنش خواننده را به خنـده مـي  كارب بسا با به اند و چه آن فعل نساخته
  ).10: 1966[پاك] (به نقل از: جواليقي، » الباكأنا العربي «سخن عدوي: 

هـاي   شود كه گويا برخي از اين واژه هاي در دست روشن مي از اين گزارش و نمونه
ايه بخشيدن به زبان رواج نداشتند و سرايندگان با اهدافي مانند م پارسي ميان مردم عربي

بسا به سـبب ناآشـنا بـودن يـا      اند و، چه ها كمك گرفته قافيه و زيبا كردن آن از اين واژه
افتـاده اسـت. پـس شـاعران نقشـي       ها، خواننده به خنده مـي  غيرعادي بودن برخي واژه

بسـا   پررنگ در پديدة تعريب و گسترش واژگان بيگانـه در زبـان عربـي داشـتند و چـه     
هـاي   ر اين واژگان ميان ديگران رايج نبوده است، ضمن آنكـه شـيوه  هاي نوظهو ساخت

گوناگون تعريب يك واژه براي هماهنگي با حرف قافيه روي داده اسـت. بـراي نمونـه،    
معـرَّب شـده   » قُربق«و » كُربج«هاي  به شكل» كُربك«اي چون  گويد كه واژه جواليقي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اي نبطي دانسته است. را، كه صفت پارچه است، واژه» شَقَبان) «1/344( الجمهرهابن دريد در . 1
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شود و در  نيز تعريب مي» قوش«ه شكل پارسي ب» كوچك«) يا وقتي واژة 6است (همان 
ين قـوش   («رود  جايگاه قافية بيتي از رؤبه به كار مي بـنكالم (همـان  ») في جسم شَـخت

گيري شـاعران   هاي گوناگون تعريب براي تسهيل بهره )، پيداست كه اين شيوه256-257
اگون صورت هاي روي گون هايي با حرف گون واژة بيگانه در قصيده هاي گونه از ساخت

هايي نو  هاي پارسيِ قافيه ساخت بينيم كه شاعران از همين واژه گرفته است (در ادامه مي
  اند). و گوناگون آورده

هاي فارسي در قافيـة شـعر عربـي نشـان      نكتة ديگر اينكه اين مقدار استفاده از واژه
تفـنّن ادبـيِ بـابِ    اي  كردن شعر يا گونه دهد كه كاربرد آنها تنها براي نمكين و آراسته مي

گري ايرانـي   روز نبوده است زيرا اگر به اين مقصود بود، آن را تنها در دورة اوج شعوبي
اي از شعر جاهلي، كه اشـعاري از   ديديم، در حالي كه چنين پديده در روزگار عباسي مي

هاي چهارم و پنجم هجري كه پيونـد زبـان    آن در دست است، آغاز شده است و تا سده
  عربي بسيار تنگاتنگ بوده، ادامه يافته است. فارسي و

تر آورديم، و سـخن ابوحـاتم    سخن قاضي جرجاني و مرزباني، كه پيشبه هر روي، 
گرفتنـد. البتـه نقـد و     هـا بهـره مـي    دهد كه سـرايندگان، آگاهانـه، از ايـن واژه    نشان مي

ر پيوند با نقـش  هاي فارسي قافيه، نه نقدي موضوعي و فنّي و د بر واژهگيري آنان  خرده
و جايگاه موسيقايي قافيه و استواري يا سستي آن بلكه نقدي برخاسته از ناسازگاري بـا  

هاي مولَّدينِ روزگار عباسي و تالش براي نگهـداري اصـالت يـا پـاكي      ها و شيوه سبك
  زبان عربي و واژگان فصيح آن بوده است.

  
  هاي پارسي قافيه . نقش موسيقايي واژه3

) سـخن  71-63( موسـيقي شـعر  وسيقايي قافيه، شفيعي كدكني در كتـاب  دربارة نقش م
هـاي يـك سـرودة     هاي پارسـي در پايـان بيـت    گفته است ولي از آنجا كه موسيقي واژه

هـاي   هاي آن و استواري يـا سسـتي ايـن واژه    ها يا صوت تك حرف عربي، موسيقي تك
موسـيقي ديگـر   هاي مشترك تحـت تـأثير حـرف روي و     پارسي، بر اساس شمار حرف

توانيم به شكلي ويژه و گسترده در اين بـاره سـخن بگـوييم، مگـر در      هاست، نمي قافيه
هاي فارسي انتخاب شده باشـد. شـفيعي    هايش از واژه هايي كه همه يا بيشتر قافيه قصيده
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) باور دارد: هرچه حـروف مشـترك قافيـه بيشـتر باشـد، اسـتحكام و       83كدكني (همان 
  خواهد بود.استواري شعر بيشتر 

ها سسـت و نااسـتوارند    كريمه، قافيه در سرودة اسود بن ابيتوان گفت كه  از اين رو مي
اند و گاه  گاه مشترك» ت«هاي پيش از  اشتراك دارند ولي حرف» ت«چرا كه تنها در حرف 

در قطعة ابوبكر ». بهشت«، »مست«، »جفت«، »گفت«، »پايخست«، »مست«، »سبت«متفاوت: 
دارنـد و در قطعـة   ») نـد («ها از اين لحاظ استوارترند و دو حرف مشـترك   قافيهخوارزمي، 

بينيم. در قطعة ابـراهيم صـولي نيـز     ها مي را در همة قافيه» ـار«هاي مشترك  ابونواس، حرف
شود: گاه چند حرف مشترك دارند، گـاه دو، و   هاي مشترك ديده مي ناهماهنگي ميان حرف

، »إبريز«، »هرمزروز«، »فيروز«، »عزيز«، »نيروز«بينيم:  را مي» ز«ها حرف مشترك  در همة واژه
الرومي. به هر روي، توان گفت شاعراني كه  گونه است دو قطعة ابن به همين». كوز«، »نُشوز«

هايي  گيري از قافيه اند در بهره هاي پارسي برگرفته هاي يك قطعه را از واژه همه يا بيشتر قافيه
  اند. ياد كامياب نبودههاي مشترك ز با حرف

هـاي پارسـي اسـت،     هايشـان از واژه  هاي ديگر، كه بيشـتر قافيـه   دربارة برخي قطعه
در قطعـة زيـر از   » أسـتاذ «و » بغـداذ «، »فـوالذ «هـاي   توان گفت كه مثالً موسيقي واژه مي
)، كه در وصف گولي و كـودنيِ ابـوحفص نـامي اسـت، افـزون بـر       1/530الرومي ( ابن

هاي پياپي را نيز، كـه شـاعر مـا     گردني زدن تم تند بحر بسيط، مفهوم پسضرباهنگ و ري
  دهد: شايستة ابوحفص دانسته است، نمايش مي

دًةحفـــٍصیألبـــیـــا صـــلعًة  ُممـــرَّ
ــرنُّ تحــت األکــفِّ  ــا ت  الواقعــات به
ــ ــاٍء َس  عنا فــي جوانبهــاِم کــم مــن غن

  

 فـــوالذِ کـــأّن ســـاحَتها مـــرآُة  
ــرنَّ  ــی ت ــاُف  حت کن ــا أ ــداذِ  له  بغ

 أسـتاذِ  الصـفِع  اذٍق بُلحـوِن من حـ
 

ماند. چـون   خوردة ابوحفص كه به صفحة آيينة فوالدي مي برگردان: شگفتا از سرِ طاس و صيقل
بسـا   رسـد. چـه   گوش مـي  گوشة بغداد به ها بر آن برخورد كند، صداي پژواكش از گوشه كف دست

  ردني مهارت دارد، شنيديم.گ ها و نواهايي كه پيرامون آن سر، از دست كسي كه در آهنگ پس ترانه

يافته بـه   هاي پارسيِ پايان اي چهاربيتي واژه ) نيز در سه بيت از قطعه5/59ابونواس (
»تيرماهي«يعني » ـاه« ،»و » سياه»برد. موسـيقي دلنشـين حـروف ايـن      را به كار مي» شاه

ــر خــود واژة  واژه در بيــت نخســت، او را در رســاندن مفهــوم » مالهــي«هــا، افــزون ب
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گذراني و شادباشي، ياري رسانده است و به سبب ناآشنا بودنش، خواننـده را بـه    خوش
  دارد: درنگ وامي

ـــِة ـــّراً نحـــن فـــي الغرف  ُط
ـــــــٌق  ـــــــدنا راٌح عتی  عن
 وغــــــــالٌم أْرَیحــــــــيٌّ 
ـــیٍن ـــُر َش ـــٌن غی ـــو َزی  ه

 

ــــي  ــــیٍم وَماله ــــي َنع  ف
ــــــاهي  وحــــــدیٌث تیرم

ـــــِذ   ســـــیاهِ  مـــــن تالمی
 هـــو شـــاٌه وابـــُن شـــاهِ 

 

  
  هاي پارسي قافيه ن واژههاي گوناگو ساخت

هاي پارسي را غير از  زباني كه واژه پردازيم كه سرايندگان عربي اكنون به اين موضوع مي
هـاي   اند آنها را بيشتر بر اساس كـدام سـاخت   كار برده اش به همان شكل نخست پارسي

انــد. ايــن دگرگــوني و ســاختن  اســمي، فعلــي، وصــفي و... از زبــان عربــي تغييــر داده
بسا در سخن روزمرة مردم هم رواج نداشته، بـراي ايـن بـوده     هايي تازه، كه چه صورت

  هاي عربي قافيه هماهنگ و همساز شوند. ها با واژه است كه اين واژه
گاه شاعران واژة پارسي را بدون هيچ دگرگونيِ الف) واژة پارسي بدون دگرگوني: 

ا   اند. براي نمونـه،   ساختي در قافيه آورده ج در دو بيـت پشـت سـر هـم     رؤبـه بـن عجـ
شرح ديـوان  (شتر خراساني) را به همين شكل آورده است (» بخت«و » سخت«هاي  واژه
را با افزودن الم » يك و يك«). وي، در جايي ديگر، دو واژة پارسي 2/23 بن العجـاج ةرؤب

  جرّ عربي ميان آن دو به كار برده است:
ی الّروم    َمن َیٌک ِلَیِک  یُّ تحدَّ

  )2/36(همان 
  فارسي است.» تن به تن«يا » يك به يك«كه همان 
) و 5/59» (شـاه «و » سياه«، »تيرماهي«هاي پارسي  تر ديديم كه ابونواس نيز واژه پيش

كار برده اسـت. همـو،    ) را بدون دگرگوني به2/203» (فرنده«و » جرده دامن«، »بازبكنده«
، »دنـدان  شـيرين «، »خراسـاني «، »ستانِد«، »بستانِ«، »نمكدان«هاي  اي ديگر، واژه در قطعه

) [گويـا همـان گـردون فارسـي اسـت] و      5/280» (كَرديـون «جا)،  (همان» دشت بيابان«
» بار يك«، »ايرانشار«، »الوهار«، »كاهنبار«، »كامكار«، »شهريار«، »كربكار«، »رفتار«، »نوبهار«
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) و 5/80(همان » ذنوشبا«و « مرزنجوش«برد؛ نيز  كار مي جا) را به همين شكل به (همان
  هايي ديگر. ) را در قطعه5/139» (رفتار«و » نوبهار«، »طَرجهار«، »زينهار«

هاي مصـدري و فعلـي    هاي در دست، ساخت با توجه به نمونه هاي مزيد: ب) ساخت
هاي  هاي پارسيِ معرَّب، چه در قافيه آمده باشند يا در ميان بيت مزيد گوناگون از بيشتر واژه

و » تفعيـل «و » تفَعلُـل «هـاي مزيـد    ها، بيشتر، از بـاب  اخته شده است. اين ساختعربي، س
  ):1/89 بن العجاج ةرؤبشرح ديوان اند. براي نمونه، در دو مصراع (بيت) زير از رؤبه (»تفَعل«

  برات العيش ذي التَّدهقُنِمن ح
   باناً جري في الرّازقي البهمني

پارسي گرفته و » دهگان«اند. واژة نخست از  پارسي») بهمني« ،»تَدهقُن(«هاي پاياني  واژه
ساخته شده و در اينجا مصدرش آمده است؛ واژة بهمن نيز، » تَفَعلُل«از آن فعلي در باب 

)، نام روستايي در فارس اسـت و در اينجـا   1/89به گفتة شارح قديم ديوان رؤبه (همان 
  از آن اسم منسوب ساخته شده است.

و » هفتـق «، »بيهـق «شـدة   هـاي عربـي   سـرهم واژه  سه مصراع (بيـت) پشـت  رؤبه در 
نام جايي است و به همان شكل به كار » بيهق). «1/146برد (همان  را به كار مي» سردق«

» سـرادق «سـاخت فعلـيِ واژة   » سردقَ«از هفتة پارسي گرفته شده و » هفتق«رفته است. 
  آمده است.» فَعلَلَ«(سراپرده) پارسي است كه به وزن 

  را در قافيه آورده است:» تسبجا«اي واژة فارسي  در ارجوزه) 323(عجاج 
َجاکالحبشّی الَتفَّ أو    َتَسبَّ

بوده كه ياء نسبت بـدان افـزوده   » شب«از ريشة » تسبج«)، 121به گفتة عبدالرؤوف (
 درآمـده و از آن » سـبج «، سپس در عربي بـه شـكل   1به كار رفته» شبي«شده و به شكل 

»جبگرفته شده است.») جامة نازك خواب بر تن كرده«(به معناي » تَس  
شاعران گـاه، پـس از آنكـه واژة پارسـي را از      هاي فاعلي، مفعولي،...: پ) ساخت

هاي فاعلي يا مفعـولي عربـي و    اند، ساخت حالت اسمي به ساخت فعلي در عربي درآورده
  ):103/ 1 بن العجاج ةرؤبشرح ديوان گويد ( يي مياند. رؤبه در جا جز اين نيز از آنها برآورده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسـتين ويـژة    اي پشـمي و بـي   فارسي و جامـه »] شبي» [«سبي«، آن را از »تسبيج«. اصمعي در شرح خود بر واژة 1

  ).323داند (عجاج  كنيزكان مي
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ِن 
َ
  أبَقی وأمضی ِمن ِحداد األزأ
ِن    کم جاَوَزت ِمن حاِسٍر ُمَربَّ

را » مـربن «به گفتة شارح قديمي و ناشناختة ديوان رؤبـه، ابـوعمرو بـن عـالء واژة     
از ايـن   (شلوار) بر او پوشـانده شـده اسـت.   » ربان«يا » رابان«پارسي دانسته است، يعني 

  واژة پارسي، اسم مفعول باب تفعيل گرفته شده است.
هاي غيرعربي به شكل فعل و اسم فاعل سخن گفته است.  سيوطي نيز از كاربرد واژه

» شـنبذ «از نوروز پارسي گرفتـه شـده و ابومهديـه از    » نَيرَز«و » نَورز«دو فعلِ «گويد:  مي
  ت در بيت زير:ساخته اس» مشَنبِذ«(شنبه) فارسي، اسم فاعل 

 یقولون لـي َشـنِبذ و لسـُت ُمَشـنِبذا
 

ــُر  ــام َثبی ــا أق ــالي م ــواَل اللی  ط
 

  ).1/291(سيوطي » (چون بود؟) گرفته شده است» شون بوذ«شنبذ از 
سـاخته و از آن اسـم   ») فَعلََلَـه «(بـاب  » قَمجرَ«فعل » كمانگير«حماني از واژة فارسي 

  آورده است:را به معناي كمانگير » مقَمجِر«فاعل 
 تنـا المطایـا الضـّمروقد أقلَّ 

 

  مثل الِقِسـّي عاَجهـا الُمَقمِجـُر  
 

  ١)250تا:  (جوالیقی، بی
پارسي گرفته شده، به كـار رفتـه   » قند«، كه از »مقَنْود«در بيتي ديگر، ساخت مفعولي 

» فعليل«را به ساخت وصفيِ » سخت«) يا حتي واژة پارسي 261: 1966است (جواليقي، 
  ).180(همان » سختيت«اند  ده و گفتهبر

پارسي » بنشين«: شاعري فعل دستوري ت) ساخت فعل دستوري و دعايي پارسي
  كار برده است: درآورده و در قافيه به» بِنس«را به شكل 

  [تقول ذات المجسد المورسي
  والَحلي ذي الهتامل الموسوِس:]

ِش (ابن منظور ذیل    )2»بنش«إن کنت غیر صائدي َفَبنِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) واژة پارسي در بيت حماني را بـه شـكل   253( كالم األعجمي علي حروف المعجمالمعرّب من ال. جواليقي در 1
  آيد. نظر مي تر به ضبط كرده است كه درست» قَمنجر«
  نيز گزارش شده است.» بنس«شكل  نويسد كه اين واژه به . ابن منظور پس از اين مي2
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  ابوشراعه در قافية بيت زير:
ــا  إذا ُفِتحــت َفَغَمــت ریُحه

  

 ُخـــشوإن ِســـیل َخّماُرهـــا قـــال:  
  

  )86 (هداره   
را به كار برده اسـت. بـه   ») خوش باد، بنوش، چه خوب است» (= «خوش«فعل دعاييِ 

  ها: همين گونه در شعر ابوالينْبغي در وصف برمكي
  إنما الدنيا كبيضٍ عملوه نيمرش

  شاه البرمكيون وقال الناس خشفح
  جا) (همان

همان معناي » خش«بريم و  همان نيمرو است كه در پارسي دري به كار مي» نيمرش«
  بيت ابوشراعه را دارد.

هاي پارسـي   در آن دسته از واژه»: ك«، »ق«، »ج«در پايان واژه به » گ«تبديل  ث)
كار  امروز بيشتر با هاء غير ملفوظ به يافتند و در پارسي دريِ پايان مي» گاف«ميانه كه به 

اج واژة   » ك«يا » ق«، »ج«به » گ«روند  مي تبديل شده است. براي نمونه، ديديم كـه عجـ
  نگاشته بود. پسر او، رؤبه، در مصرع:» بردج«را به شكل » برده«

  َنرَمقاأُجرُّ خّزًا َخِطًال و
  )1/139 شرح دیوان رؤبة بن العجاج(

كار بـرده اسـت.    به» نرمق«بوده، به شكل » نرمگ«يا » نرمك«در اصل را كه » نرمق«واژة 
جـا).   داند (همـان  هاي] اصفهان مي ها [پارچه را از جامه» نرمك«شارح قديم ديوان رؤبه 

بـه  » ك«و تنها با تبـديل  » خشتق«را به شكل » خشتك«همو در جايي ديگر واژة پارسي 
و » يلمـك «هـاي پارسـي    ايي ديگـر واژه ) و در جـ 1/148كار برده است (همـان   به» ق«
نيـز در  » رمـك ). «1/172بـرد (همـان    به كار مي» خندق«و » يلمق«را به شكل » خندك«

(رمة) پارسـي باشـد، هرچنـد    » رمگ«شدة  قافية بيتي از او به كار رفته كه گويا دگرگون
») نيـزه «» (نيزگ«). واژة پارسي 2/31فارسي دانسته است (همان » أرمة«اصمعي آن را از 

و از آن در زبان عربي به كار رفته و رؤبه از اين واژه فعل ثالثي مجـرد  » نيزك«به شكل 
نيز ساخته و بـه كـار بـرده اسـت (همـان      ») نيزه انداختن«(يعني » النَزك«مصدري به شكل 

  به كار برده و سروده است:» روذق«را به شكل ») روده» («رودگ«جرير نيز ). 3/29
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ــ ــي َغَض ــَر ف ــرزدِقِبال خی ــَدماالف  بع
  

وذِق َســَلخوا ِعجاَنــک َســلَخ ِجلــِد   الــرَّ
  

  )86 (هداره
گاه شاعران واژة پارسي قافيه را با حرف يـا   آميختن واژة پارسي با واژة عربي: ج)

اند. بـراي نمونـه، عبـدون بـن مخلـد       اند و از آن تركيبي تازه ساخته اسمي عربي آميخته
را، كه خود دو بخشي است، به همـراه ضـمير مخاطـب    » جانجان«و » مهرگان«هاي  واژه

  آورده است:» ك«
ــــدّیتانِک ــــا ه ــــد أَتَتن  ق
ــــِک ــــن ُرّمان ــــا م  وأکلن

 

ــــــــِک  ــــــــوم مهرجان ــــــــي ی  ف
ــِک ــا ونحــن جانجاُن ــک جانجاَنُتن  ألن

 

  )270 (شابشتی 
در بيـت  » ه«اي شراب است، با ضمير غايب  پارسي، كه نام گونه» يادگار«يا آميختن 

  المعتز: ابن
ــــوإذا ـــر العق ـــا ُذک  م

 

ــــاره  ـــــُل شــــربنا یادک  ـ
 

  )73 (همان   
و » پـاي «كريمه گويا آميخته از دو بخش  در بيت زير از اَسود بن ابي» بايخست«واژة 

  »:شده با پا كوبيده«است، يعني » خسته«
ــرفاً  ــداذّي ِص ــا ال ــد حس  ق

 

  أو ُعقـــــارًا بایخســـــِت  
 

  )1/100 جاحظ(   
هاي يك مصـرع را بـه پارسـي     ي كه بيشتر واژه: شاعرانچ) واژة پارسي چندبخشي

  اند: اند گاه دو واژة پارسي را با هم آميخته و به كار برده سروده
  كريمه خوانديم: تر از اسود بن ابي هايي كه پيش براي نمونه، در يكي از بيت

ـــــیهم ـــــت عل  فتمایل
 

 میـــل زنجـــيٍّ بمســـت 
 

  )80/ 1 (جاحظ
آورده است. اصوالً مصراع دوم ساخت » مست«را در كنار » به«وي حرف اضافة پارسي 

» إلـي «، حـرف اضـافة   »مـال يميـل  «و اسلوبي فارسي دارد چرا كه در زبان عربي، براي 
از ابوفرعـون  » آب سرد«از ابونواس يا » گفت نبوذ«هاي دوبخشي  واژه». ب«آورند نه  مي

  تر آورديم، نيز از اين دست است. عدوي، كه پيش
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هـاي پارسـي كـه در     : شمار زيادي از واژهسي در جايگاه قافيههاي پار واژه نامح) 
ها، پوشاك و...) هسـتند.   ها، كسان، گل ها (جاي واژه اند از نام قافية شعر تازي به كار رفته

ابونـواس از  اي از  هـاي پارسـيِ قطعـه    بيشـتر واژه  اين دسته بسامد كمابيش بااليي دارد.
، »فريدون«، »رخفين«، »درز بيرون«، »طردين«، »خونطر«، »طبرزين«هاست، مانند:  واژه نام

)، يـا  2/104(ابونـواس  » خُـذاهين «و » افشـين «، »شروين«، »ماجين«، »خاتون«، »طغرين«
» بهـار «هايي چون  ) يا نام124و  5/123(همان » طيزناباذ«و » كلواذ«، »بغداذ«هاي  نام جاي

هـاي خـود را    كمابيش همة قافيـه اي ديگر نيز  در قصيدهوي  ).5/149(همان » جلّنار«و 
نج «، »خربنج«، »نيرنج«، »خَلنج«، »زرنج(« نج «، »بـو » شـطرنج «، »فلـنج «، »هـرنج «، »كـارِد
) كـه  1/422و...) از زبان پارسي گرفته است (همان » اسفنج«، »زنج«، »برزنج«، »خُرفَنج«

نيز نام جاهايي  دآور مي هايي كه جواليقي اند. در نمونه برخي از آنها نامِ جاهايي در ايران
  )203، 133، 91: 1966  اند. (جواليقي، در قافيه آمده» سماهيج«و » خوارزم«، »تُستَر«چون 

  
  گيري نتيجه

هـاي تـازي در جايگـاه قافيـه      كاررفته در سـروده  هاي پارسي يا بيگانة به بسياري از واژه
هـايي در   د فنّي چنـين واژه اند و اين نشان از آگاهي سرايندگان از ارزش و كاركر نشسته

 اين جايگاه بوده است.

دهد كه خواسـتة شـاعران    كاربرد زياد واژگان پارسي در جايگاه قافيه نشان مي -
هاي فنّي اين  گيري از ارزش گري و براي بهره هايي چون شعوبي فراتر از انگيزه

 ها بوده است. واژه

دانيم، تنهـا   تا جايي كه ما ميها در جايگاه قافيه،  با وجود كاربرد زياد اين واژه -
سـنجان گذشـته هنگـام بررسـي قافيـه ايـن موضـوع را         سـخن يكي دو تن از 

اند كه شاعران براي سامان دادن به وزن و تمـام كـردن    اند و اشاره كرده دريافته
 اند. هاي بيگانه بهره گرفته قافيه از واژه

واژگان پارسي بـه درازا  گيري از  زبان در بهره هاي شاعران عربي از جمله انگيزه -
هـا   ها و رهايي از گرفتاري يا تنگناي قافيه بوده است. اين واژه كشاندن چكامه

 هايي درازتر بوده است. رسان شاعران در سرودن چكامه ياري
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هـاي پارسـي متفـاوت     هاي كوتاه و چندبيتي، هدف از اسـتعمال واژه  در قطعه -
 نايي آنها در جايگاه قافيه.گردد به نقش موسيقايي و مع است و گويا برمي

هاي پارسـي در قافيـه اعمـال     گرفتن از واژه هاي شاعر در كمك از ديگر انگيزه -
زبـان برابـر    زداييِ معنايي و به درنگ واداشـتن خواننـدة عربـي    اي آشنايي گونه
 هاي عربي داشته است. هايي بوده كه ابهام يا تازگي بيشتري از واژه واژه

ــان ســرايندگان عربــي -  ــزه زب ــه اقتضــاي انگي ــه چــه هــاي پــيش ب بســا  گفت
اي تـازه از   هاي پارسي به وجود آورده و شيوه هايي تازه در واژه دگرگوني

هاي عربيِ قصيده  اند تا بتوانند آنها را با ديگر قافيه تعريب آنها ارائه كرده
 همساز و هماهنگ كنند.

مي، وصـفي و  هاي گونـاگون اسـ   هاي پارسي قافيه را در ساخت شاعران، واژه -
بسـا برخـي از آنهـا در سـخن روزمـرة مـردم رواج        اند كه چه كار برده فعلي به

سـامان   هاي پارسي و عربي را نيز براي بـه  گونه كه گاه واژه نداشته است، همان
 اند. شدن قافيه در هم آميخته
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