
 

 ات حمید سبزواری اهی موسیقي رد رباعّی تحلیل گوهن

 واحد خلخال( ی،دانشگاه آزاد اسالم ی؛ات رارسیّ ادب و زبان یدکتر ی)دانشجو ینادۀ ابلحسن قاس 
 (یلاردب یلی،  اردبدانشگاه محّق  ی،علو  انسان  دانشکد ی؛ات رارسیّ ادب و )استاد زبان ی خدابخش اسداللّ 

 ات رارسی، خلخال(ادبیّ  و د خلخال، گروه زبان)استاد ار دانشگاه آزاد اسالمی واح محّمدرضا شاد منامن

انروا   ، درانقالبریحماسری و  و ها و اشرعار میهنریترانه و سرا ند  سرودها ،حمید سبزواری: یدهچک
شراعر  اسرت. آشرنا ی    ادگرار گذاشرته آزما ی کرده و آثاری ارزشمند از خود بههای شعری طبعقال 

ربراعی نیرز، کره  سبزواری بهاست.  دهش اشاشعار پا داری و مذهبی  و سب  ممتازشدن جا گاه و ژا ی  طلبی و مردمح  و استکبارستیزی ۀروحیّ  ،همچنین و، شورانقالبی و سیاسی ک و مسائل اجتماعی با
کره  است موجودرباعی  291 او، ر  اشعط یواند درعنا ت داشته.  است، ه شاعرانهای مورد توّج قال  از
ات رباعّیر ی  بررسری موسریق حاضرر پرژوهش بح  و بررسی است. هردف از زوا ای گوناگون قابل از

میرزان چرهاست که موسیقی ترا آن دادن  و نشان ،بسامدیراستفاده از روش تحقی  تحلیلی با سبزواری،
ت رد ر  و قاریره و تررنردهای یررّیر از برردنبهرهبا  ،ه و ا نکه چگونهشتاو تأثیر گذا ر  آهنگ شعنظم بر

او دهرد کره ات شراعر نشران میاست. بررسری رباعّیر خواننده القا کرده را به خود ر  ی شعبد عی، معن
های آرا ره گرررتن ازبهرههای اسرمی و همچنرین قاریره و جزئی و ساده ک و های رعلیرد   کاربرد   با

برودن و نآهنگری ت قرآنی و روا ی( و... بهآرا ی، جناس، ازدواج، تضاد، تلمیحات )بینامتنیّ تکرار، واج
 است. ارزوده ر  خودز با ی اشعا

 .حمید سبزواری، رباعی، قاریه، رد  ، موسیقی کناری، موسیقی درونی :هاکلیدواژه

 مقّدمه. 1
دارد.   ر ند یبشر قدمت  خطول تار در  ان،مستکبران و زورگو خواهی   ادهبرابر باطل و ز در داری، پا
 یو گروهر یو منرارع رررد یاقتصراد  طو شررا یمرادّ  یعتاسارت طب از یخواهان آزاد ،خود تکامل   یرس در ،انسان»

                                                      
  



 ترویجیمقاله علمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    527 3/2ادبیّات انقالب اسالمی  
 ...های موسیقی در تحلیل گونه

 

 

 بشرر   اراد .  ابردیتحّقر  م  ردئولوژیو ا  مرانا  ۀسرا ها درخواسرته  نبوده که ا یشترب اهداف بلند و اصالت   یوسهب
ه و مترأّثر شرکل گررتر  رزیور غرطهخودش ب یوانی  ح یعتو طب یو اجتماع یعیطب یطمح یرتأث تحت یشتر،ب  ی،ابتدا
کررده و  یرداپ یتکامل یرس یشررتهپ های دئولوژیا به  شو گرا ینشاثر تکامل ررهنگ و ب رب یمترقّ  ر  بش  اراد یول ،شده

. (15-13   ی،ر)مطّهر «دهرد قررار یرترأث را تحرت  گرانآزاد شده و توانسته د یو اجتماع یعیطب یطاسارت مح از
را دشرمن  هرارو شرده و آنهروب یمشکالت متفاوت ، باخود ل  تکام یرمس در ،است که انسان یعیطب

اسرت  کار بررده به یخاّص  ّیاتادب یزمقاومت ن  نا یبرا ه وکرد مقاومت شانرابرب درو است  انگاشته
ت یّ و عرب وضع  رانجهان ا در یر،اخ  سد در ،مقاومت ّیاتادب». برندینا  م  داریپا ّیاتادبعنوان  آن با که از

  رران،ا . در(211   نیا،ی)محسرن «یسرتن  سرهمقا قبرل قابرل یهادوره با  با  است که تقر کرده یداپ یاالعادهروق
شد  رمتأثّ  یهنیو م یملّ  های شگرا ل، شعر شاعران ازاّو  یو جنگ جهان هانقالب مشروط مان بازمه
( 21    ی،کاکا) ران مشرروطه، د. شراعکرر ررراهم  داریپا ی  تعال و رشد یرا برا ینهامر زم ینو هم
دوران  دادنرد. در سر خواهییآزاد  ادکردند و رر علم برابر استعمار قد در یخواهمشروطه تعّهد به با

  رداریشرعر پا بره یمتعرّدد  سرندگانو دررا  مقرّدس، شراعران و نو یانقالب اسرالم یری  گشکل
 2880 ۀدهر از وااسرت.  یسربزوار یدحم یشعر ۀگون  نا ۀبرجست سخنوران از  کیآوردند که یرو

 پا ران ترا پنجراه دهۀ از و ژهبه او، ی  شعر مهّم  یهااز شاخصه  داریپا ینو مضام است شعر سروده
 د.شویمحسوب م عمرش،

 پژوهش ۀلئ. هدف و مس1م1
 یشرتر،ب ،است کره  داریپا ّیاتس و ادبدرا  مقّد  ۀعرص شاعران معاصر در جملهاز یسبزوار یدحم

التفرات شرعر  یقی  موسر  ردگاهد از بره آثرارششرده و  یبررسر ر اواشرعا ی  اسالمریمیتعل یهاجنبه
گونراگون نقرد شرعر، جوانر   ی  علم یارهایبا مع  د،با ینانهبواقع یحصول شناخت یاست. برا شدهن

آثرار ادب شراعران و ن میرا خود را در ی  واقع  گاهشاعر و اشعارش جا  نتا ا یدرا سنج او یهاسروده
 د.نکنیدا پ یرارس

  سرتهنگر یو کنرار یرونیب ی ودرون یقیموس ر  منظ از یسبزوار یدات حمیّ رباع ،پژوهش  نادر 
    و اهتمرا (یه)وزن و قار یرونیب یقیشاعر از موس  استفاد یزاناست که م  نا ی تحق ۀلئاست. مس شده
 شرعر  اوچگونره اسرت و  ،شرعر یرونریب یقیموسر یجزءهرا  نتررمهم از  کیۀ مثاببه   ،رد او به

 است  داشته یابرجسته های ژگیچه و یدرون یقیموس کاربرد رد
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 یقیحق یشینۀپ م2م1
شرعر  موسریقی   برار در اّمرا ،صورت گررته ارزنده  یو معاصر کارها کهنشاعران  ر  شع یقیموس باب در

 یقۀسرل ی،رراوانر د  آمار و نمرودار و درصر ئۀارا با حاضر، پژوهشاست.  انجا  نشده یقیتحق یسبزوار
نشران  یو معنرو یلفظر  عبرد ین،همچنر ،و یرهو کلمرات قار یوو حررف ر    ر رد کاربرد   در را رشاع
 .شود  انسرودن شعر نما در اش حهقر و و ذوق او ی  از سبک شعر یاکه گوشه هدف  نا با دهد؛می

 حمید سبزواری و آثارش .2
شرعر اهل ن و  ّ متد ایهددر سبزوار در خانوا 2801در ، «یسبزوار حمید»به  مشهور ی،ممتحن ینحس

. مرؤّثر برود ی،دوران نوجروان از  ی،شعرسررااهتما   او بره  در یاخانواده یندر چن بالیدن. متوّلد شد
 ی،نوجروان  دور در ی،پردر آموخرت. سربزوار را نرزد   یمادرش و اصرول شراعر خانه و نزد   را در قرآن ،مدرسه از قبل»

و  2810 سال   های انجر  آن دربار ر  اشعا یشترکه ب نوشتیم یطدنطمهفر    انهب یدرتر را در خود یزادگاهش، شعرها در
    انهبر اییروشرربکتا را در  ششرعرها یبرود. و یاجتمراع و یشتیو مع یو مشکالت اقتصاد  رانا به ینورود مّتفق

ا اّمرگیررد  یپررا  تهران نیز ا ن کار داشت در و بنا (28   زاد، ن)پرو «رروختیو م کردیم چاپ یخسرو
و همچنرران  کرررد اختیررار یمررشررفل معلّ  ،تهررران آمررد برره یجرروان در  نکررهتاا ؛(جرراهمان ) نشررد

، 1 )سربزواری «ینظرا  شاهنشراه اش برامبرارزات سرسرختانه ت  لّ عهبر». شاعری نیز اهتما  داشرت و شعر به
بانرک  درودن، بر تعقیر  و بعدها، پس از مّدتی بیکاری و تحرتپرورش اخراج  و آموزش از ،مه(مقّد 

 یتقاضرابره اسالمی، انقالب یروزیپ پس از کار مشفول شد. سبزواری، به (کنونی)تجارت  یبازرگان
، 2859 در و،. ا(جاهمان ) «پرداخت یادب کارهایبه   کسره»بانک بازنشسته شد و  درخدمت  از ،خود

 درگذشت.در تهران  ،و کهولت سن یماریب ر  اث بر
 155) یدهسارود سا ، شرعر( 215) سارود درد اسرت: مانرده جار شعر به درت  نچند یاز سبزوار

 یدشره یرثرا در ی)مثنرو یاطران یاطد، (سرّنتیشرعر  211) یگارد یسارود، شرعر( 19) یدهکطروان س ، شعر(
مسرجد   گررد ر  برا»ۀ یّ عنوان اّول )با به رنگ آمده دشمن، درا  مقّدس( یاز شهدا یو جمع یرضو ّیدمحّمدتقیس

اادب یادۀگزعنوان   با ر  شع دهدو گز ینهمچن ؛(یقال  مثنو در یتیب99و است کوتاه  یاومهمنظکه « ضرار ط  ی 
 ،چهار مجّلد در، یبطنگ آزاد ینا نا با  او اشعار  ، مجموعه(2853)اخیرا   .کن عطشقطنه سفرو  معطصر

 .هّمت  انتشارات سیمرغ هنر به چاپ رسیده استبه
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 موسیقی شعر.3
آثرار حمیرد  است. با نگراهی بره آن ی  شاعر به موسیق التفات ،در ز با ی شعر ،ّثرعوامل مؤ جملهاز

 ی  شریننلتأثیرگرذاری و د و در برجسرتگی شراعر ن  سررابودتوان در ارت ترانهخوبی میسبزواری، به
 ده است.ارتامؤّثر  ی  آنموسیقیا  ی  روانی و برتردر  نیزرش و اشعا

 یرو یب یقی. موس1م3
  رااسرت   رزیغر یآن امرر برردن ازو لّذت شودیخوانده م یاست که وزن عروض یزیهمان چ» ییرونب یقیموس

 یهمراهنگ    لحراهرا و برهآن    سرکون و تنرّو  و حرکت    لحابه ،شاعر  ک ی  بحور عروض  ن،. بنابرا زیغر به  کنزد
کررد  اذعان توانیت مئرجه. ب(59   ی،کدکن یعی)شف« است یقابل بررس ،شعر یو عاطف یدرون هایینهزم با

 یعنصرر س  ساا رها بزبان»است.  یرونیب یقیهمان موس  اشعر عروض  یقیموس ۀجنب  نترکه مشّخص
 ینچنر بره توانیم یزشعر ن در .(251 و وارن،   ک)ول «کنندیم یدازبان است باهم تفاوت پ وزن هر یکه مبنا

 طلبنرد،یم یکره هرکردا  وزن متناسرب  یحتوااساس م بر ها،که شعر یمعن  نا به ؛قائل بود  دگاهید
، . شوندیهم متفاوت م از  ی  رردوسراسرتفاد شاطهنطمه ی  حماس یانتقال محتوا  عوامل عمد ازمثال 
 بحر متقارب است. از

 یکنار  یقی. موس2م3
راسر شرعر س شعر دارای تأثیر است، ولی یهور آن در  ی  یاقمنظور از موسیقی کناری عواملی است که در نظا  موسی»

طور مسراوی و سراسر بیت  ا مصرا   کسان است و به آن در برعکس  موسیقی بیرونی که تجّلی   ؛قابل مشاهده نیست
کناری بسیار ز اد است و آشکارتر ن نمونۀ آن قاریه و رد    ی  های موسیقجلوه .طور  کسان حضور داردجا بههمه در

 (12 کدکنی،   )شفیعی .«است
تا بردون رد ر   23رباعی،  291مجمو   از ،توان گفتات حمید سبزواری مییّ رباع با بررسی

ربراعی، رد ر   281 در ،دوش قاریه نهراده شرده و شعر بر موسیقی بیرونی   ربا ی  و تمام است آمده
ها و کلمره مهارت و بیشتر به ،ابتکاری ی  های اسمی و رعلرد   ی  کارگیرهدر ب ،وا. است ررته کار به

 ه گرا ش دارد.ارعال ساد

 یات سبزوار یّ در رباع  ف. اقسام رد1م2م3
اسراس،  ا رن آمدن رعل در انتهای جمله استوار اسرت. برر منط  زبان رارسی بر ممیفعل  فالف( رد

موجر  روانری و  و ،رارسری زبران دستور    لحا از ها،رد   ن  تر تر ن و اصولیدرست «ْی رعل   رد»
انرد. واررر نشران داده ایقرههرای رعلری عالرد   گ بره کراربرد  برزر نشاعرا است. استحکا  کال 
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 نروا دررا  ا ن نو  رد   ی  برتر د،خو ذوق سرشار ادبی   با ،ا ن امر مستثنی نیست و سبزواری نیز از
رد   رعلری  رقره 221 وامرّدف   رباعی   281 از کهچنان ؛در ارته است شعر کردن موسیقی  و آهنگین

 ر انوا  است.د گ بیش از آن دارد و بسامد  
)مّتحرد ن، « گیرردتر و دلپذ رتر صورت میاّتحاد شاعر با خواننده و شنونده محکم ،تر باشدهرچه رد   بزرگ»

کره  ،چنردجزئی و ترکیبری واقرعبرخری م های رعلری و درانتخاب رد   با ،. سبزواری نیز(921  
شردن  ترنشرینتوّجره داشرته و دل و ژگریا رن  به است،تر طوالنیها رد      ر انواگ د مقا سه با در

 ده است:را موج  ش اشعارش
 ی بمممه دشممممن  مممدهمرررا قصرررر و ذهررراب را  

 

 ی بمممممه دشممممممن  مممممدهبوکررررران و بنررررراب را  
 

 خصررم سرراز م خررراب ق  صررد کرراا برره رررر 
 

 ی بمممه دشممممن  ممممدهخرررراب را  ا   رررک کرررو 
 

 (2129،   2)سبزواری 
 ؟یممممو چممممه شممممد ر  بهررررا ،ای برررراغ طررررراوت 

 

 ؟یمممو چمممه شمممد ر  زافای اللرررهوی دشرررت صررر 
 

 زنررری چنرررگ ای چنرررگدلرررم نمی گ  برررر چنررر 
 

 ؟یمممو چممه شمممد ر  تررو کجاسرررت  شررهر ا ر  شررو 
 

 (2195،   همان)

 یشش رباع یسبزوار یدجمله است، حم یآمدن رعل در انتها یاگرچه روال معمول زبان رارس
 :25 ۀی  صرفحه اسرت: ربراعررت کار مصرا  آمده و رعْل قبل از آن به یحرف در انتها  ادارد که اسم 

اسرت » :55   ؛«یدکررد شره» :13   ؛«یداست شه» :99   ؛«یرباش چو ش» : 95   ؛«مرا است»
 :«است دلم» :218   ؛«را تو
 یربمماش چممو شممشررکن سررر و سپهگرره سخت 

 

ررروت   یربممماش چمممو شمممدل و قرررّوت ترررن  گررره ق 
 

 یربممماش چمممو شممملررر  و شرررکردهن گررره نوش 
 

 یرش چممو شممبمما برراری، برره سرره شرریوه در سررخن 
 

 (2115،   همان)
 اسممت یممو را اگررر صرربر و شررکی و عاشرر  شرر 

 

 اسممممت یممممو را رهررررروی نصرررری  ۀوز توشرررر 
 

 اسمممت یمممو راازسررروی طبیررر   ،درد ار رسرررد 
 

 اسممت یممو راکررس کرره طبیرر  اسررت حبیرر  آن 
 

 (2111 ،  ان)هم

  گررقسرا  داز رعرل و ا یبریو ترک رررسراده  یهرارعل ن  آ از یزن یرعل های  بسامد در رد یشتر نب
 است. ررکلمه
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 سرب ینهمو بره آ ردمیجملره   رانرعل در پا ی،رارس ی  بنداساس جمله در ممیاسم  فرد ب(
آن   عهرد اگرر شراعر از ،حرال ینعر در اّمرا، یسرتسرازگار ن یزبان رارس  ژ نظا  و با «یاسم    رد»

 یربراع 21 در ی،بزوارداشرته باشرد. سر یو استحکا  شعر نقش اساسر  با یز در تواندیم یا د،ببر
: 98   ؛«مرا ل  د»: 11   ؛«وطرن»: 10   ؛«خون»: 83و  82   ؛«مشهرخّر  ما»: 13   ؛«علی»: 22  )
: 219 ؛  «دلرم»: 210و  201   ؛«عشر »: 215و  209   ؛«ینحس»: 201   ؛«عش »: 91   ؛«یدشه»
، «عشر »، «خرون» ،«یدشره»  ی  بار معنرا با یشترو ب یو دوجزئ یجزئتک ی  اسم   رد از ،(«شمع یا»
 استفاده کرده است:   «ینحس»و  ،  «یعل» ،«دل» ،«وطن»

 یعلمممم ن   رررروادمیرررردان بالغررررت اسررررت  
 

 یعلمممم ن  عاقررررل ننهررررد قررررد  برررره میرررردا 
 

 آ رررد از آننکتررره کررره بررروی عشررر  می هرررر 
 

 یعلممممم زآن  د اسرررررت  رررررا محّمررررر آن   رررررا ز 
 

 (2128 ،  همان)
 وطمممممن ز  از ررررررتح مجاهررررردان پیررررررو 

 

 وطمممممن ز  د نررررروروامرررررروز رسرررررید عیررررر 
 

 دشرررمن باشرررد ت  نررروروز وطرررْن شکسررر 
 

 وطممممن ز  وطررررن برررراد چررررو امرررررو ز  رو هررررر 
 

 (2111 ،  همان)

ا ن نو   م  کخیلی کاربرد  عالوه بر  ،های اسمی واق  بوده ورد   ی  شاعر به نقص موسیق
 است. ات از بیشتر ن حروف مشتر  استفاده کردههای ا ن رباعیّ قاریه رد  ، معموال  در

 :(213، 218)تو  (،95)رباعی  من و تو :مورد 8 یرممضمج( 
 یممموترررر ن حرررد   عرررالم، غرررم ای تلخ 

 

 یمممموتر ن حررررد   دل، مرررراتم سرررروزنده 
 

 کررس غیررر خرردای تررو ندانررد چرره کشررید  
 

 یممممودر لحظرررره برررردرود، علرررری از غررررم  
 

 (2195،   2)همو 
 مممن و یمموتررا گشررته دو رری، حجرراب جرران  

 

 مممممن و یمممموها میرررران برخاسررررته رتنرررره 
 

 ا رررن پررررده گرررر از میررران مرررا برخیرررزد  
 

 مممممن و یمممموآررررراق صررررفا شررررود از آن  
 

 (2181،   2)همو 
 :1رباعی  هم( مصدر:

 شمممدن رررک عمرررر بررره درد و غرررم گررترررار  
 

 شمممممدننررررراکرده گنررررراه برررررر سرررررر دار  
 

 شممدنمحترراج برره نرران شرر  شرردن، خرروار  
 

 شممممدنبترررروان، نترررروان مطیررررع اغیررررار  
 

 (2122،  2)همو 
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 :(291)، سبز (211« )ی در ا دلا»رباعی  1ن( صفت: 
 سممممبزای زادگرررره خررررروش تررررو جنگررررل  

 

 سمممبزبرررا گرررا  ترررو آشناسرررت کررروه و ترررل  
 

 سرررررا ۀاز  رررراد زمرررران نررترررره آن لحظرررر 
 

 سممبزچررون خنررده زدی ز عشرر  بررر مقتررل  
 

 (2190،  2)همو 

 یسبزوار  یدحم یاتدر رباع  ف: بسامد اقسام رد1 مودار 

 ا واع رد ف ان  ظر یرکیب -3-2-2
ربراعی وی رد ر   58در رباعیات سبزواری بسرامد براال ی دارد ترا جرا ی کره  جزئی: ف  کرد

 :جزئی دارد ک
 ؟اسممتگفررتم ز چرره کعبرره را برره عررالم شرررف  

 

 ؟اسممتصرر  بررهن خانرره مطرراف اهررل دل صرر آو 
 

 اسمممت ارج صررردف ۀگفترررا کررره گهرررر ما ررر 
 

 اسمممتا رررن عاصرررمه زادگررراه میرررر نجررر   
 

 (2121،   2)همو 
 عشممقی کرره نیسررت در سررنگر سررنگ اسررت دلرر 

 

 عشمقکره نردارد سرر خا  است بره سرر، آن 
 

نشررریان خرررط دوسرررت   بررردنا  کسررری کررره م 
 

 عشمممممقاند در درترررررر نرررررامش ننوشرررررته 
 

 (2191،   2)همو 

 :مورد  80رد ف دوجزئی:
 یمممو کمممن خرررواهم صرررد دل، کررره آشرررنای  

 

 یممو کممن خررواهم صررد جرران، کرره تررا ررردای  
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 خررواهم صررد د ررده تررا مگررر سرریل سرشررک 
 

 یمممو کمممن جررراری بررره زمرررین کرررربالی  
 

 (2120،   2)همو 
 یمممممردمممممما گنررررری ارسرررررر رقرررررر از سرررررر  

 

 یمممردمممما گصررربر از برررر   نررری ژنرررد 
 

 دشررررمن د  رربهرررری زنررررد، تررررا چرررره جررررواب 
 

 یممممردممممما گدر پهنرررره، ز تیرررره الغررررر  
 

 (2110،  2)همو 

 :290و 211، 218، 289، 229، 55، 32، 95، 95های مورد با شماره 5جزئی:رد ف سه
 یسمممتخمممواه  و  ا مرررن ز مرررالل سررراعتی  

 

 یسممتخممواه  و  از علررم و عمررل بضرراعتی  
 

 زحمررررت خلرررر روزگررررار و بی ۀرتنرررربی 
 

 یسممتخممواه  و  روزی دو مجررال طرراعتی  
 

 (2189،   2)همو 
 یننمممدخمممود را بمرررردان خررردا کررره جرررای  

 

 یننممممممدخممممممود را باز دردکشرررررری دوای  
 

 انرردچشررم از همرره ماسرروا برره خررود دوخته 
 

 یننمممدخمممود را بود نگرررری خررردای در خررر 
 

 (2113،  2)همو 
 :58، 11 هایمورد با شماره 1 رد ف چ ارجزئی:

 ممممن و یوسمممتتوحیرررد کررره مکتررر  رشررراد  
 

 ممممن و یوسمممتحررراد تفسررریر جهررراد و اتّ  
 

 هشرررردار کرررره در پرررررد  الحرررراد و نفرررراق 
 

 مممممن و یوسممممتدامرررری ز برررررای انقیرررراد  
 

 (2110،   2)همو 
درصد  33خوبی استفاده کرده و بیش از به «  رد»د از حمید سبزواری در رباعیات خو

 ف هستند.رباعیاتش مردّ 

 
 یبان  ظر یرک  ف: بسامد ا واع رد2 مودار 
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 ایرباعی چ ار قافیه -3-2-3
خرور م کره در میران در اشعار اکثر شاعران به سرا ش رباعی که چهار مصرا  آن مقّفی باشرد برمی

های متأّخر کمتر است. آمدن چهار قاریه در رباعی هرچنرد و در دورهشاعران متقّد  بسامد آن بیشتر 
ها ی کره در امرر گنجانردن محتروا و لحا  محردودّ تولی به ،کندبار موسیقیا ی شعر را بیشتر می

سربزواری برر عکرس ، اّمرا های بعد کمتر مورد استقبال قرار گررته استدر دوره ،مفاهیم وجود دارد
ربراعی شراعر، در  291خوبی استفاده کرده و از ای بهات چهار قاریهیت رباعمعاصران خود از یرری

، 39، 31، 18، 91، 99، 91، 92، 95، 93، 91، 82، 11، 29، 20، 1 هایبه شرماره رباعی 81
50 ،201 ،209 ،201 ،205 ،221 ،228 ،210 ،218 ،281 ،288 ،289 ،289 ،281 ،210 ،

 رعا ت شده است: هر چهار مصرا قاریه در  219و  219
 سرررتدر اغرررم چشرررمه و د رررده رود و دامرررن  

 

 سررررتزاتورانای دل زورق و سررررینه ورطرررره 
 

 سررررتپیدااز هررررر طرررررری مرررروج حرررروادد  
 

 سررترار بررال، امیررد سرراحل مررا حررز ررن ب 
 

 (2121،   2)سبزواری 
 پیونررررد صررررحراای ذّره بیررررا برررره کرررروه و  

 

 پیونررررد در رررراای قطررررره بیررررا برررره رود و  
 

 پیونرررد «هررراتن»بیرررا بررره تنررره ترررن، ای  ک 
 

 پیونرررد مرررابگرررذر ز منررری، بررره خررررمن  
 

 (2121،   2)همو 
 ل و مصر  چهار  آمده است: رباعی قاریه رقط در بیت اّو  210و در 

 شرررررررررررنو می کررررررررررراروانآوای درای  
 

 شررررنو می نشرررراناز رجعررررت اسررررال   
 

 ا جهرررت زمرررین نظرررر دوخترررهبرررر شرررش 
 

 شرررنو می نرررانا  کررره بررروی آن گرسرررنه 
 

 (2113،   2 )همو
 مرسرراد غررمغمرران،  ررارب کرره برره جرران بی 

 

 مرسررراد کرررمکررره غمررری رسیدشررران نزآور  
 

 سررررینه از نرررراو  عشرررر  مجرررررو  مبرررراد 
 

 مرسرراد مرررهموآن را کرره رسررد زخررم تررو،  
 

 (2115،   2)همو 

رباعی ترکیبی از اسم با سرا ر  18رباعی اسمی و  10 ۀرباعی، قاری 291از  قافیه اسمی: -3-2-4
 لمه است:اقسا  ک

 و... (5)قعود  -سجود -، وجود(3) یمرتض -وال -، خدا(8 ی)رباعکربال  -ردا -آشنا



 ترویجیمقاله علمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    557 3/2ادبیّات انقالب اسالمی  
 ...های موسیقی در تحلیل گونه

 

 

 قافیه شدن سه اس :ه 
 بشممممرچهررررره، تررررار خ ای از تررررو سرررریاه 

 

 شمممرای خرررون ترررو آمیختررره برررا رتنررره و  
 

 از جرررور ترررو برررر هرررو زه شرررد معلرررومم 
 

 مممممادرچرررررا نررررا  نهررررادت « ا صررررّد » 
 

 (2129،   2)همو 
 خرررواهی  گنمممدمای، خررررمن جرررو کاشرررته 

 

 خررررواهی  مممممردمای، دعررررا ز بهترررران زده 
 

 برررر خلررر  خررردا نررریش زدی چرررون کرررژد   
 

 خرررواهی ! کمممژدمای خواجررره عسرررل از د   
 

 (2198،  2)همو 
 قافیه شدن اس  با ا واع د گر کلمهه 

 :مورد 89اس  با صفت:
گاه -راه  و... (21)آشنا  -گشاهگر -، خدا(9) ینبراه - قین - ن، د(2 ی)رباعدانشگاه  -آ

 پیرردا نیسرررت  ممندگو نررد طر رر  عقررل و  
 

 پیرررردا نیسررررت  قممممیندر وادی شررررک راه  
 

 د ره د رررررنپیداسرررررت ز سررررریر  محّمررررر 
 

 پیرردا نیسررت ینبممراهصررد حیرر  کرره چشررم  
 

 (2122،  2)همو 
 اسررررت دلررررم دردخررررون و داغ و   آمیررررز 

 

 اسرررررت دلرررررم نرداطۀ رخسرررررار  مّشررررر 
 

 ندسرررررروزاسرررررروزد و میتورررررررد و میمی 
 

 اسررررت دلررررم مرد ّکممممهمررررردان داننررررد  
 

 (2191،   2)همو 
 :اس  با حرف

 علرررری  ممممواندمیرررردان بالغررررت اسررررت  
 

 علرررری یممممدانمعاقررررل ننهررررد قررررد  برررره  
 

 آ رررد از آن هرررر نکتررره کررره بررروی عشررر  می 
 

 علررررین آن  د اسررررت،  رررران محّمررررزآ ررررا  
 

 (2128،  2)همو 

 :اس  با صفت و حرف
 سررت ممادر غررم چشررمه و د ررده رود و دامررن  

 

 سرررتناوفمممانطای دل زورق و سرررینه ورطررره 
 

 سرررت یمممداپاز هرررر طررررری مررروج حررروادد  
 

 سررترار بررال، امیررد سرراحل مررا حررز ررن ب 
 

 (2121،   2)همو 

  :(203)تن  -من -، دشمن(11)رباعی ما  -هاتن -در ا -صحرااس  و ضمیر: 
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 بررودی دشمممنای دل نرره مرررا دوسررت، کرره  
 

 برررودی ممممنرر ررر  و رتنررره برررا عمرررری بررره 
 

 توسررت هررر خرابرری کرره مراسررت  ۀز رتنررا 
 

 بررررودی! یممممن ۀهررررر چنررررد مقرررریم خانرررر 
 

 (2119،   2)همو 
 

 :اس  با فعل
 گمممن  گرررر عفرررو ترررو ای خررردا نبخشرررد  

 

  مممممره از هاو رررررۀ قهرررررر ترررررو هرگرررررز  
 

 غررررق گرررنهم، بررره مرحمرررت دسرررتم گیرررر  
 

 رهمممم رهررررم، ز لطرررر  بنمررررای کررررردهگم 
 

 (2189،   2)همو 
 :اس  با مصدر و ضمیر

رره گفررتم برره   دشمممنای تررو  گفتررا: دلررم ک 
 

 فممتنا   گفررت: گفررتم: چرره کنرری برره سررینه 
 

   رسممتنترروان ز دامررت گفررتم: برره چرره می 
 

 !ممممن گفترررا: بررره خررردا پنررراه برررر از برررد   
 

 (2119،   2)همو 
 :اس  با مصدر

 برررود  مناهمممر کررره جهررران بررره کرررا   یروز 
 

 بررود آبسممتنهررر لحظرره برره صررد راجعرره  
 

 بررود دشمممنمررا را همرره رنررج و راحررت از  
 

 برررود ! کمممردن یانصررراف برررده چررره زنررردگ 
 

 (2111،   2)همو 
موارد هر سره  یتا به صورت رعل است. در برخ 5 ی،رباع 291از  :یفعل هاییهقاف -3-2-5

 شده است: یهقارهمو ...(  یر)اسم، صفت، ضماقسا  کلمه   ررعل با سا  ااست  یرعل یهقار
 -پروازنرد -اررازنرد -، سرازند(18)برود  -ررمرود -سود -، ررسود(9 ی)رباعبگشاد  -بنهاد -زاد
 - ی، نگرو(201) یوسرتپ -مسرت -شکسسرت -گسسرت (،51)بگشرا  -بنمرا -، بزدا(50)آوازند 

 -آموخرت -انردوخت (،210) سروخت -ارروخرت -آموخرت -آموخرت (،219)  ینجرو - ینشو
  (.211)آموخت  -برارروخت -، سوخت(219)سوخت  -ارروخت

 :فعل یههر سه قاف
 نادروزی کررره علررری بررره کعبررره از مرررادر  

 

 بن ممماداز د ررردن غیرررر، د رررده برررر هرررم  
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 حررالدوسررت بینررد انرردر همرره  تررا جلررو 
 

 بگشمممممادد آن د رررررده بررررره رخسرررررار محّمررررر 
 

 (2122،   2)همو 
 فرسممممودم بیهرررروده روان ررررک عمررررر برررره 

 

 سممممودم از عمررررر نشررررد برررره غیررررر خسررررران 
 

 فرمممممودمنچرررره خرررردا زآغارررررل بررررود   
 

 بممممممودمنمرررررود  می کرررررهای کررررراش چنان 
 

 (2181،   2)همو 

 امروز -نوروز -یروزپ،(80)رباعی  یروزپ -ارروزدل -مورد؛ نوروز 20صفت: یهقاف -3-2-6
 -یرگآسمان -یرگزمان، (11) آشنا -گشاگره -نماقبله، (12)باز  -سازحماسه -سررراز، (10)

  انبر -چراغان -سوزان، (211) بینا -سراپا - باز، (59)  گراند -همان -کسان، (93) یرگجهان

گاه، (283)   :(212) باز -پرواز -دمساز، (285) همراه -جوالنگاه -آ
 نگررررر  ممممورونای دوسررررت بیررررا جلررررو   

 

 نگرررررر افمممممروندلدر برررررز  چمرررررن، اللررررره  
 

 ترررا سرررال نرررو ن برررر ترررو مبرررار  باشرررد 
 

 نگرررررررر یمممممممرونپرخسرررررررار مبرررررررارزان  
 

 (2125،   2)همو 
 کنمررررت سممممونانای سررررینه ز غررررم مجمررررر  

 

 کنمرررت چراغمممانای د رررده ز اشرررک و خرررون  
 

 ای دل کرررره ز ترررراب عشرررر  پررررروا نکنرررری 
 

 کنمررررررت  مممممانبر برررررر آترررررش اشررررررتیاق  
 

 (2199،   2)همو 

 مورد: 20کلمه:   گرصفت با اقسام د یبیرک
نا   -غال  -، را (1) یاراغ -خوار -دار -گررتار (،1)  ند - نگزح  -ینبراهصفت با اس : 

سخن  -شکردهن -تن -شکن، سپه(89)  رانا - انپا - ان، نما(15)بستان  -یابانب - ران، و(28)
  :(11)ارال   -ادرا  -، پا (33)شهباز  -راز -، دمساز(15)ارال   -خا  -چا  (،95)
 طلبممرررررررری ینبممممممممراهنظران روشررررررررن 

 

گررررررررراه   طلبممررررررررری  نگز حمممممممممقدالن آ
 

 د و علررررری و زهررررررابرررررا مهرررررر محّمررررر 
 

 بمطلمرررری  ممممندراهرررری برررره د ررررار عقررررل و  
 

 (2120،  2)همو 
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 :صفت با فعل و اس 
 سرشمممممممتپاهآن معلرررررررم « داورزنررررررری» 

 

 کشمممتکانررردر دل خلررر ، تخرررم علرررم و د رررن  
 

 در سیصرررررردوپنجاه و دو از بعررررررد هررررررزار 
 

 ب شمممتبگذاشرررت جهررران و شرررد بررره گلرررزار  
 

 (2120،   2)همو 

 به صورت مصدر آمده است: هایهمورد از قار 9مصدر: یۀقاف -3-2-7
 -ی، جوان(208) یبند -یآرزومند -ی، خرسند(21 ی)رباعارروختن  -موختنآ -اندوختن

 -یپرستنفس -ی، مست(228) یتاجدار -یبردبار -یخوار - اری، شهر(209) یجاودان -یزندگان
  (:282) تاختن -برارراختن -، آختن(212) یدرازدست

 اسررت ا ممدوختنا ررن مدرسرره جررای دانررش  
 

 اسررررت آمممموختننررری جرررای رسرررراد و رتنررره  
 

 مقصررود ز درس و بحرر  و تحصرریل و کترراب 
 

 اسررررت افممممروختندر سررررینه چررررراغ رکرررررت  
 

 (2121،  2)همو 
 اسرررت آخمممتنبرخیرررز کررره وقرررت تیررره تیرررز  

 

 اسرررررت برافمممممراختنهنگرررررا  لررررروای حررررر   
 

ررر   رد بسررریج دشرررمن آمرررد بررره خلررریجای گ 
 

 اسرررت یممماختنبشرررتاب کررره وقرررت برررر عررردو  
 

 (2198،   2)همو 

 : 81و  81 یرباعمه: کل  گرمصدر با اقسام د یبیرک
 داد ی مممممورون ترررررا بررررراد صررررربا پیرررررا   

 

 داد یممممممرونیپاز جبهرررررره نو ررررررد رررررررتح و  
 

 ه و شررروش و دزررررولخررروش و رّکررردر عرررین 
 

 داد یرون پیررررررروزی را خرررررردا برررررره مررررررا  
 

 (2112،   2)همو 

 :یرضم یۀقاف -3-2-8
 طلبممررررری  شمممممتنخو ای بررررره بازآمرررررده 

 

 طلبممرررررری یممممممنای ز دا  شرررررردهرررررررارغ 
 

 کرررارزار و بررا خررود برره نبررررد بررا خصررم برره 
 

 طلبممررری ممممنای کررره ا رررن اسرررت حماسررره 
 

 (2182،   2)همو 
 کرررررد شررررهید شستشممممونررررور،  ۀدر چشررررم 

 

 کرررررد شررررهید رو انتخرررراب، ۀبررررر قبلرررر 
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 آنگرررراه نمرررراز عشرررر  را قامررررت بسررررت 
 ج

 کرررد شررهید اوپررس سررجده برره خررا  کرروی  
 

 (2189،   2)همو 

 
باع یه: بسامد ا واع قاف3 مودار   یسبزوار  تیادر ر

 
در اشعار بسیاری از شراعران کهرن و معاصرر، عیروب قاریره مشراهده عیوب قافیه:  -3-2-9

 شود. حمید سبزواری نیز از ا ن امر مستنثی نیست مثل موارد ذ ل:می
تکرار »اند:  کی از عیوب قاریه است و قدما برای تکرار قاریه حدودی تعیین کردهیکرار قافیه: 

)خواجه نصیرالد ن طوسی، « ها، بعد از هفت بیت و در قصا د، بعد از چهارده بیت روا باشد.غزل ها وقاریه در قطعه
  295) 

 :213در رباعی  «غم» ۀتکرار قاری
 تررررو غمممم تررررر ن حررررد   عررررالم ای تلخ 

 

 تررررررو مممممممای تر ن حررررررد   دل سرررررروزنده 
 

 کررس غیررر خرردای تررو ندانررد چرره کشررید  
 

 ترررررو غممممم بررررردرود، علررررری از  ۀدر لحظررررر 
 

 (2195،   2ری )سبزوا

 حروف روّی در رباعیات سبزواری:بسامد  -3-2-12
 هـ و ن م ل ک ف ش ز ر د ت ب ا روی

 42 5 31 9 3 3 2 9 41 22 42 42 5 41 بسامد

 جدول بسامد حروف روی در رباعیات سبزواری



 559ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــترویجی مقاله علمی                  3/2ادبیّات انقالب اسالمی                                                                              
 ...های موسیقی در تحلیل گونه     

 

 

119 

قرار ها از ا نبسامد آنرباعی سبزواری، دارای حرف وصل است که  291تا از مجمو   82
  :است

 ی هـ ن م ش ت ا روی

 41 3 3 1 4 2 4 بسامد

 جدول بسامد حروف وصل در رباعیات سبزواری

 موسیقی درو ی: -3-3
 :اعنات  ا لزوم ما ال لزم

 دل، کررره آشرررنای ترررو کرررنم خرررواهم صرررد 
 

 جرران، کرره تررا ررردای تررو کررنم خررواهم صررد 
 

 د ررده تررا مگررر سرریل سرشررک خررواهم صررد  
 

 جرررراری برررره زمررررین کررررربالی تررررو کررررنم 
 

 (2120،   2)همو 

و  205، 19، 20را در سه مصرا  رباعی التزا  کرده اسرت. در ربراعی « خواهم صد»شاعر 
 کار ررته است. هنیز ا ن آرا ه ب 220

 :یضاد، طباق  ا مطابقه
 برررر آترررش عشررر ، چرررون سرررپند  خواهرررد 

 

 بنرررررد  خواهررررردغمرررررش بررررره ۀدر سلسرررررل 
 

 دلرررم درمرررانبرررا آنکررره بررره دسرررت اوسرررت  
 

 ردمنررررررررد  خواهرررررررردشررررررررناس ددردآن  
 

 (2110،   2)همو 

، )اقو ا، ضعفا( 39، )روز، ش ( 13، )آمدن، ررتن( 5، )بتوان، نتوان( 1، )شک،  قین( 9در رباعی 
)دوست،  203، )زنده، کشته( 209، )کژ، راست( 59، )گل، خار( 51، )رربه، الغر( 52، )بیش و کم( 39

 کار ررته است. هطباق ب ۀآرا  )نامرد، مرد( 211، )درد، دوا( 229، دشمن(

   :یشخیص
 مررره کرررنمخرررواهم کررره حرررد   مررررگ عاّل  

 

 هنگامرررررره کررررررنمرر رررررراد از ا ررررررن بزرگ 
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 ا  وای در رررررره آمرررررد ز صرررررر ر خامررررره 
 

 نترررروانم، اگررررر همرررره جهرررران خامرررره کررررنم 
 

 (2123،   2)همو 

 وااسرفا سررداده اسرت.  یمه طباطباعاّل  یر کرده که در سوگوارتصّو  یرا مثل شخص قل  وخامه 
  مشهود است.  هآرا  نا یزن 218و  203، 31، 11 یدر رباع

 :یکرار
 ده رررررارب جرررررانی بررررره غرررررم همررررراورد   

 

 دهپرورد  و آه سرررررررررررینه دهسررررررررررروز   
 

 دهزرد    و شررررررروق و چهرررررررر دهعشرررررررقم  
 

 دهو درد   دهو طرررررررررراقتم  دهصرررررررررربر   
 

 (2119،   2)همو 

 مشهود است. یزن 220در « چون»، 11در « ح »، 10 یپنج بار در رباع« وطن»تکرار 

 قرآن و روا اتبا ت یلمیح و بینامتنیّ 
انگیزی در شعر را به کمال برساند، تلمیح است. حمید تواند خیال کی از امکاناتی که شاعر می

رراوانی گررته و همین   و ژه تلمیحات د نی و قرآنی، بهرهب ،سبزواری در اشعار خود از تلمیحات
 لمیحی اشعار او شده است.عامل نیز موج  غنای تصاو ر ت

ها ها و ترکی ها و رعلکارگیری برخی از واژههت واژگانی، شاعر  ا نو سنده در بدر بینامتنیّ    
کر م و احاد  ، ا ن  قرآنغا   و در ا نجا  که در متن   (29)راستگو،    دار متنی و  ا اثری استوا 

ها را مختص متن غا   دانست. ن آن واژهتواای که میگونهواژگاه بسیار پر بسامد است، به
شود که در اشعار حمید گیری و ترجمه تقسیم میبرآ ندسازی، وا  :ت قرآنی به سه نو بینامتنیّ 

مذهبی و د نی شاعر و پرداختن به مضامین پا داری هر سه نو   ارت  ۀه به روحیسبزواری با توّج 
، 10)رتنه  (،93، 10، 85، 81، 89، 81)، رتح (91)رباعی توان واژگانی مانند: صخره می. شودمی

، (229)، ماسوا (5)، مسجد (22، 9، 9، 1)، محمد (289، 10)، کفر (5)، قیا  (10، 11)، قصا  (289
، (211، 221)، اهر من (2)، ابلیس (99، 90، 15، 11، 89، 11)، خصم (58)، جهاد (30)هاو ه 

، (11)، د و (1) ، د ن(280)، دعا (11)، دشمن (2)، حر م (1)، بهشت (31)، بندگی (91)شیطان 
  :را از ا ن قبیل محسوب کرد (50)، سدره (5)، سجود (13)سجده 

 چررون جفررد مگررو در رره بررر خررا  شررهید 
 

 صررردچا  شرررهید ۀبرررس کرررن سرررخن از سرررین 
 

 برررز  ملیرررکدر هرررودج نرررور رررررت ترررا  
 

 از دامرررررن خرررررا  پیکرررررر پرررررا  شرررررهید 
 

 (2180،   2)همو 
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ق﴿:استفاده کرده است «ملیک» یقرآن تعبیراز  یدشاعر در وص  شه ت  ن  الم  هٍر* ر یر ین  ا  ّناٍت و  ن   یج 

ل ند  م  دٍق ع  د  ص  قع  ٍر. یٍک م  د  قت   (99 - 91:)قمر 1﴾م 
 زا نررده چررو رشررحۀ سررحاب اسررت شررهید 

 

 سرررار آب اسرررت شرررهیدجوشرررنده چرررو چشمه 
 ج

 اسررت شررهید نیررز  شررهابسرروزنده چررو  
 

 سرررت شرررهیدرخشرررنده چرررو تیررره آرتررراب ا 
 

 (2182،   2)سبزواری 

ا ر  ﴿: اتمقتبس است از آ «شهاب یز ن»
لن  ع  د ج  ق  ل  ماء  یو  وجا  و  ز   الس  ر  ّناهاب  ر    ظناها و  *  ن  ل لّنای  ف 

ن ح  ّ  م 
ل 

یطاٍن  ک  جیٍم  ش  ن  إاّل * ر 
 م 

ق   باست ر  هاٌب م  ه  ش  ع  أتب  مع  ر   .جّن  سور  5 و 3 آ ۀ و صاّرات ور س از 20 آ ۀ نیز و (29 -23 :)حجر 2﴾.یٌن الس 

 
 یسبزوار  یاتدر رباع  یو روا یقرآ  ینامتنّیت: بسامد ا واع ب4 مودار 

 (:یر ظ)مراعاتیناسب 
 بررره تیررره را  ترررو شرررود جهرررانگیرررر  کررره  

 

 غرررال  ترررو شرررود چرررینو  ختررراو  خررروارز  
 

 مرحمرررت ننررروازیکررره دلررری برررهنآگرررر ز 
 

 ا  شررروی دگرررر چررره نرررا  ترررو شرررود ضرررّح  
 

 (2120،   2زواری )سب

                                                      
. در منزلگراه  صردق نرزد خداونرد مالرک عرّز و سرلطنت  ننردزمنزل گ  بهشت ابد .ی کنار نهرها یهادر باغ یقا  اهل تقو. محّق 1

 .(995   ی،اقمشه یند )الهاممتنّع  یجاودان
)دسرتبرد( و آن را از  .یاراسرتیب  ورو ز   ها را به زعالم آن کاا ینا انو بر چشم ب یمبلند برارراشت یها. و همانا ما در آسمان کاا2

بره سخن ررشرتگان عرالم براال(   ارتنو در  دندزد یبرا  عنی)سرقت سمع  یبرا یطانیش هر یکنل یم،محفو  داشت یمردود یطانهر ش
 .کند ی او را تعق یآسمان ۀشهاب و شعل یرشود ت  کآسمان نزد
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 زرنرردو  کرمررانو چرره  تبر ررزو چرره  طرروسچرره  
 

 مرنرررردو  مر رررروانو  سردشررررتو  پرررراوهچرررره  
 

 ه ز خرررا  مررریهن از کررر  نررردهیم رررک ذّر  
 

 ، سررررروگندقمممممرآنسررررروگند بررررره پیرررررروان  
 

 (2129،   2)همو 

 :جناس اشتقاق
 ای آمررررده در کعبرررره ز مررررادر برررره وجررررود 

 

 سرررجودز جهررران وقرررت  مسرررجدوی ررتررره بررره  
 

 مررررررردن و رررررررررتن ترررررررو دانسرررررررتم از آ 
 

 قعررررروداسرررررت و  قیرررررا زنررررردگی  ۀسررررررما  
 

 (2121،  2)همو 

 جناس یام:
 طررررراوت بهررررار تررررو چرررره شررررد  ،ای برررراغ 

 

 زار تررو چرره شررد وی دشررت، صررفای اللرره 
 

 ! چنرررگای  چنرررگزنررری برررر چنرررگ دلرررم نمی 
 

 شررور تررو کجاسررت  شررهر ار تررو چرره شررد  
 

 (2195،   2)سبزواری 

 به معنی نوعی ساز جناس تا  دارد.  چنبا  پنچهبه معنی  چن 
 :لدر اّو   دجناس نا

 پیررردا شرررد بشرررر شررررز آمیرررزش خیرررر و  
 

 عشرررقش بررره دل و هررروش بررره سرررر پیررردا شرررد 
 

 ا رررن طرررر  خررررد رکنرررد، پیررردا شرررد علرررم  
 

 وآن نقرررررش خیرررررال زد، هنرررررر پیررررردا شرررررد 
 

 (2181،   2)همو 

 رد. آرا ه جناس زا د در اول دا 18در رباعی « سود، ررسود»ین نهمچ
 :جناس نا د در آخر

 برررر لرررو  زمررران، جرررز اثرررر خامررره نمانرررد 
 

 از نررررراموران نشرررررانه جرررررز نامررررره نمانرررررد 
 

 هرررر دو بررره خرررا   قلرررمو  زنقلرررمررتنرررد  
 

 نمانررررد« مررررهعاّل »مانررررد، گرچرررره  یاااازانالم 
 

 (2111،   2)همو 

 :جناس قلب بعض
 ا مرررن ز مرررالل سررراعتی خرررواهم و نیسرررت 

 

 سرررتبضررراعتی خرررواهم و نی عمرررلو  علرررماز  
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 زحمررررت خلرررر  روزگررررار و بی ۀرتنرررربی 
 

 روزی دو مجررررال طرررراعتی خررررواهم و نیسررررت 
 

 (2189،  2)همو 

 :جناس  محّرف  ا  اقص
 شررکن برراش، چررو شرریرسررر و سپهگرره سخت 

 

ررروتگررره،    ترررن بررراش، چرررو شررریر قرررّوتدل و  ق 
 

 لرر  و شررکردهن برراش، چررو شرریرگرره، نوش 
 

 برراش چررو شرریر برراری، برره سرره شرریوه در سررخن 
 

 (2115،   2 )همو

 :سؤال و جواب
 : دل و درد ... گفررت: درمرران ا ررن اسررتگفررتم 

 

 : سررر و عشرر  ... گفررت: سررامان ا ررن اسررتگفررتم 
 

 : تررو و نرراز ... گفررت خوبرران چرره کننررد گفررتم 
 

 : مررن و صرربر ... گفررت پیمرران ا ررن اسررتگفررتم 
 

 (2111،   2)همو 

 ت. کار ررته اسهال و جواب بؤنیز آرا ۀ س 205و  20در رباعی 
 :آرا یواج

 با ررررد کررررردبررررا اهررررل سررررتم نبرررررد می 
 

 با ررررررد کررررررردهمرررررردردی اهررررررل درد می 
 

 ترررا شرررهد جهررران بررره کرررا  نرررامردان اسرررت 
 

 با ررررد کررررردکرررراری کرررره سررررزد ز مرررررد، می 
 

 (2113،   2)همو 

 در رباعی باال مشهود است.  «د» آرا یواج
 ا ررمچررون رعررد، رفرران برره کرروه و کررردر زده 

 

 ا رررماره اخگرررر زدهچررون بررررق، برره خرررار و خرر 
 

 ا ررمچررون مرره، برره خیررا  شرر  شرربیخون زده 
 

 ا ررررمچررررون مهررررر، ز دامرررران اررررر  سررررر زده 
 

 (2119،  2)همو 

 در رباعی باال مشهود است.  «ر»آرا ی واج

  تیجه -4
با بررسی رد  ، قاریه و موسیقی درونی رباعیات سبزواری به ا ن نتیجه رسید م که وی مانند  

های رعلی بیشتر ن استفاده را برده است؛ همچنین با استفاده از د گر از رد   بسیاری از شاعران
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کردن موسیقی شعر ها ی دارای بیشتر ن حروف مشتر   در اشعار بدون رد   سعی در غنیقاریه
 ها را جبران نما د. گونه رباعیداشته تا نبود رد   در ا ن

 21، اسمی (%01/39)مورد  221علی با تعداد تا مرّدف است که رد   ر 281رباعی،  291از    
، رد   (%90/2)مورد  1، رد   به صورت صفت (%19/1)مورد  8، ضمیر (%11/20)مورد 

جزئی ها  کهست و بسامد رعلی بیشتر از سا ر انوا  رد   است. رد   /.%(11) مورد2مصدری 
مورد در رباعیات سبزواری  1مورد و چهار جزئی  5جزئی مورد، سه 80مورد، دو جزئی 58و ساده 

 به کار ررته است. 
رباعی در هر چهار مصرا   81رباعی شاعر، در  291آن است که از  دهند نتا ج تحقی  نشان   

 قاریه رعا ت شده است. 
بسامد بیشتری نسبت به سا ر انوا  قاریه دارد. بسامد  (% 81/11)مورد  228های اسمی قاریه

و  (%19/9)مورد  3مصدر  ۀقاری (،%29/28)مورد  10صفت  ۀ، قاری(%58/9)مورد  5رعلی  ۀقاری
 است.  (%81/2)مورد  1ضمیر  ۀقاری

 19با  «ر»و  80با  «ن»توان گفت که حرف روّی بر اساس پژوهش در رباعیات سبزواری می   
عنی رباعی  82. عالوه بر آن از مجمو  رباعیات او داده استبیشتر ن مورد را به خود اختصا  

 دارای حرف وصل است.  85/10%
آرا ی، اعنات، تشخیص، های تکرار، انوا  جناس، واجدر بخش موسیقی، کاربرد آرا ه   

در رباعیات شاعر، حضور چشمگیری دارد؛ همچنین شاعر با استفاده از  )طباق(تناس ، تضاد 
در جهت ا جاد تصاو ر خوبی ت قرآنی و روا ی بهیرریت تلمیحات و اشارات از انوا  بینامتنیّ 

 مضامین د نی و قرآنی بهره برده است.  بیانشاعرانه و 
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