
 

 

 

 

 سرایی در ایران پاره پیدایش و تحول چهار

 

 

  ∗باقر صدری نیا

 

 چکیده

 اما در اینجا و آنجا سخن به میان آمده است، اشاره، اجمال و این به پیش از «های پیوسته دوبیتی» یا «پاره چهار»دربارۀ 

به این قالب نوپدید بحث مستوفی و  یکرد شاعران ایرانتأثیر شعر نوگرای عثمانی بر روی ویژه تحول و به، مورد پیدایش

به رواج آن  در باب منشأ این قالب شعری، با اشاره جوو نویسندۀ مقاله ضمن جست. خوراعتنایی صورت نگرفته استدر

 :صدد یافتن پاسخ سؤاالت زیر استدر ادبیات فرانسه در

گرای شعر نو -2اند؟  ودن چهارپاره پرداختهآیا شاعران ایرانی تحت تأثیر ادبیات اروپا و به طور خاص فرانسه به سر -1

یی در ایران دقیقاً از سرا چهارپاره -3گذار بوده است؟ شاعران ایرانی به این قالب تأثیرعثمانی تا چه اندازه در رویکرد 

 چه زمانی آغاز شده و نخستین بار کدام شاعر به سرودن شعر در این قالب برخاسته است؟

شاعران نوگرای از طریق آشنایی با ادبیات  ،مشروطۀ عثمانی ضیه است که در دورۀ تنظیمات وپی تبیین این فر مقاله در

ن برخی از شاعرا ،تا اینکه پس از استقرار نظام مشروطه در ایران ؛اند این قالب روی آورده فرانسه به سرودن شعر در

به خلق آثاری در این  ،به اقران ترک خویشبا تأسی  ،الفتی داشتند گرای ترک انس وکه با شعر نو ،تجددخواه ایرانی

یی را سرا سرایندگان آنها، روند تحوّل چهارپاره و پاره های چهار مقاله با بحث دربارۀ نخستین نمونه .اند قالب پرداخته

 .کوشیده است به ابهامات موجود در این زمینه اندک پرتوی بیفشاند نقد چند نظر با بررسی کرده و

 فارسی شعر گرای ترک،شعر فرانسه، شعر نو دوبیتی پیوسته، رپاره،چها :ها کلیدواژه

 

   مقدمه

. های نوین اروپا پدید آمد طلبی عامی بود که متعاقب آشنایی ایرانیان با اندیشه در ایران یکی از وجوه نهضت تجدد نوگرایی ادبی

های  صدد ایجاد تحول در ساحته بود، درشکل گرفت( 1313 ˚ 1221)های حکومت ناصرالدین شاه  که از میانه ،این نهضت

پردازان این نهضت به موازات تأکید بر ضرورت اخذ و  نخستین نظریه. فرهنگی ایران بود گوناگون حیات سیاسی، اجتماعی و

اقتباس مظاهر تمدن جدید و دگرگونی در ساخت قدرت، به لزوم دگرگونی ادبی نیز به مثابۀ ابزار تحوالت سیاسی و فرهنگی 

( ق 1221متوفی )خواهی از جمله میرزا فتحعلی آخوندزاده ر بازمانده از پیشروان نهضت تجددبه گواهی آثا. ورزیدند کید میتأ

رویکرد ( ق 1321متوفی )میرزا عبدالرحیم طالبوف ( ق 1313متوفی )میرزا آقاخان کرمانی ( ق 1322متوفی )میرزا ملکم خان 

اگر کسانی از آنان دربارۀ پرهیز از تکلّف، سجع . حدود به دگرگونی محتوایی آثار ادبی بودطلبانۀ آنان در حوزۀ شعر و ادب متجدد

                                                 
 baghersadri@yahoo.com                                                                                     و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز   دانشیار گروه زبان ∗

 11/7/22:تاریخ پذیرش      22/1/21:تاریخ وصول

 (پژوهشی -علمی)فنون ادبی 

 دانشگاه اصفهان

 -32، ص1321ر و تابستان بها( 12پیاپی)، 1، شمارههفتمسال 
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گونی بنیادی در ساخت و صورت آثار ادبی باشند، سادگی صورت ند، پیش از آنکه در پی ایجاد دگرا نیز سخن گفته... و صنعت و 

 ˚ 1/132: 1321ای،  مراغه -111: 1317 ،همو ˚ 33: 1311 آخوندزاده،: ک.ر) اند و سهولت درک درونمایه آن را مدنظر داشته

 .(111: 1321ناظم االسالم،  ˚ 131

ها و پیشینۀ درخشان شعر فارسی نیز مانع از آن بود که پیشروان تجدد ادبی در صدد ایجاد تغییر در  استحکام قواعد و قالب   

ودۀ دگرگونی درونمایه و مقاصد شعر و چند اصالح جزئی حدود نوجویی آنان از محد ،از این رو .ساخت و صورت آن برآیند

تر جامعه قرار دهد،  وسیعقشرهای در دسترس فهم  آرایه و صنعت معطوف به صورت آن که بتواند مفهوم شعر را بدون حجاب

دهندۀ تحول در  نهای شاخص آن نشا پردازی پیشروان تجدد ادبی بود که نمونه شعر دورۀ مشروطه محصول نظریه. نهاد پافراتر نمی

 . محتوا و ثبات در فرم شعر فارسی است

تر با ادب نوآیین دنیای جدید بود و این آشنایی چند سال پس از  دگرگونی در ساخت و صورت شعر نیازمند آشنایی عمیق   

وین چهارپاره یا ظهور قالب ن .ر فرم و ساخت بیرونی شعر انجامیدمشروطه به تدریج حاصل آمد و به پیدایش نمودهای تحول د

پیش از پرداختن به چند و چون پیدایش و تحول این قالب شعری، به منظور تبیین . هاست های پیوسته محصول همین سال دوبیتی

 :رسد چند نکتۀ زیر در خور یادآوری به نظر می و تحدید موضوع بحث،

های متنوّع در  بندی قافیه ای است که با ی پیوستهها مقصود از چهارپاره در این مقال عبارت از اشعاری متشکل از دوبیتی -1

همانا وجود پیوستگی معنایی و احیاناً لفظی  ها ویژگی اساسی این دوبیتی. کنند مفهوم واحدی را بیان می کلیت خود موضوع و

 .میان آنهاست

تفاوت تقسیم کرده، چهارپاره را بندی، این نوع شعر را به دوگونه م تلقی بعضی از نویسندگان که براساس تمایز در قافیه -2

از . اعتنایی استوار نیست بنیاد علمی قابل بر( 17-12: 1312 ،ترابی: ک.ر)اند  های پیوسته تلقی و نامگذاری کرده متمایز از دوبیتی

 .است معنا به کار برده شده به عنوان دو اصطالح مترادف و هم «های پیوسته دوبیتی»و « چهارپاره»در این مقال  ،این رو

بندی و طرز توصیف و  بر شیوه قافیه  بیت عالوه های مشتمل بر دو وجه تمایز اصلی این نوع شعر با رباعی، دوبیتی و قطعه -3

های پیوستۀ معاصر و فقدان چنین پیوندی در نظایر سنتی  بیان عواطف و اسلوب، در وجود پیوند معنایی میان چهارپاره و دوبیتی

 .آن است

توان  نماید، در میان سرودهای شاعران متقدم نیز می های پیوسته تازه و متفاوت می پردازی در دوبیتی قافیه هرچند شیوۀ -1

 سعدی در ابیات زیر مثالًهای پیوسته همسان باشند،  ها یا دوبیتی بندی با برخی از چهارپاره اشعاری را یافت که از حیث قافیه

 :ک.ر) یان معاصرسرا مانند چهارپاره( 12همان،  :ک.ر)ز در میان آثار او دارد های دیگری نی که نمونه( 71:  1373سعدی، )

 :قافیه آورده است وم، دوم و چهارم را با یکدیگر همهای اول و س مصراع( 373 -371: 1311؛ بهار، 123: 1311الهوتی، 

 متاااااااب ای پارسااااااا روی از گنهکااااااار

 

 باااااه بخشاااااایندگی در وی نظااااار کااااان   

 بااااه کااااردار اگاااار ماااان ناااااجوانمردم   

 

 تاااو بااار مااان چاااون جاااوانمردان گاااذر کااان 

 
 توان آنها را الگوی چهارپاره های پیوسته، نمی بندی میان این قبیل اشعار و دوبیتی با وجود شباهت در تعداد ابیات و نحوۀ قافیه   

سازد، ناپیوستگی و منفرد  ها متمایز می آنچه این سرودها را به طور مشخصی از چهارپاره. یان پس از مشروطه محسوب داشتسرا 

 . بودن آنهاست

های  رباعی»های پیوسته یا به تعبیر سرایندۀ آنها  توان از وجود حداقل یک نمونه از رباعی در تاریخ ادبیات گذشتۀ ایران می -1

یان سرا پاره که چهاررسد  به نظر نمی ،با این حال. های پیوسته دارد اعتنایی به دوبیتیسراغ داد که از جهتی شباهت درخور« قمتعل

های پیوسته به کار بسته  ها آگاهی داشته و با تصرّفاتی شیوۀ سراینده آنها را در سرودن دوبیتی معاصر نسبت به وجود این رباعی
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در اوایل قرن نهم سروده شده و دکتر نورالدین مقصودی  1الدین عباسه های متعلق یا پیوسته به وسیله معین این رباعی. باشند

 .(212: 1312مقصودی،  :ک.ر)ا را از یک نسخۀ خطی متعلق به دکتر مهدی بیانی نقل کرده است ه آن

 

 سرایی در ایران پیشینه و پیدایش چهارپاره

ای از ابهامات در  پاره  های پیوسته آمده، هنوز دوبیتیبا وجود مطالبی که پیش از این در برخی از منابع ادبی در باب چهارپاره یا 

اینکه سرایش چهارپاره در زبان فارسی دقیقاً از چه زمانی آغاز شده و نخستین بار کدام . به درستی روشن نشده است این زمینه

شاعر در این قالب طبع آزموده است؟ آیا شاعران ایرانی تحت تأثیر ادبیات اروپا و به طور خاص فرانسه به سرودن شعر در قالب 

ایی است که تا به حال پاسخ ه ا از جمله پرسشهی آنان را به این قالب رهنمون شده است؟ ایناند یا ادبیات واسط چهارپاره پرداخته

کوشم در حد مجال محدود این مقال در این باب تأمل کنیم تا شاید بتوان از این رهگذر  در این جا می. ای نیافته است کنندهخرسند

 .اندک پرتوی بر ابهامات موجود افکند

اند که این قالب تحت  اند تنها به این نکته اشاره کرده که در باب پیدایش قالب چهارپاره به بحث پرداختهغالب پژوهشگرانی    

  .(312: 1311کریمی حکاک،  ؛111 ˚ 112 :1323 ،همو � 77 :1312شفیعی کدکنی،  :ک.ر)تأثیر ادبیات اروپایی پدید آمده است 

 1«سانت»شدۀ شعر اروپایی است، این نوع شعر که در انگلیسی  های شناخته تردیدی نیست که چهارپاره از جمله انواع و قالب 

از دیرباز توجه ( ChaHine, Ghavimi, 1997: 38-39) شود نامیده می 2«کاترَن»و در فرانسه ( 23: 1311سعیدپور،  :ک.ر)

 . است را به خود معطوف کردهشاعران اروپا 

ر انگلیسی با وان به شواهدی دست یافت تا نشان دهد که شاعران ایرانی از طریق شعت سرایی، نمی در بازکاوی پیشینۀ چهارپاره   

های  باشند، حال آنکه در منابع مختلف با تصریح یا اشاره از تأثیر شعر فرانسه در پیدایش چهارپاره این قالب شعری آشنا شده

علی حیدر« قرن بیستم»ضمن نقد شعر ( ش1333وفی مت)االسالم  ظاهراً نخستین بار محمدعلی داعی. شده استفارسی سخن گفته 

پس از وی دیگران  .(112 :1323شفیعی  :ک.ر) کمالی این نوع شعر را به طور مشخص تقلید از زبان و شعر فرانسه دانسته است

 ( 21: 1371شمس لنگرودی،  ؛کریمی حکاک، همان :ک.ر)اند  نیز به این نکته اشاره کرده

رسد  به نظر می. تا دوران معاصر رواج داشته است( م1111 ˚1121)سرایی در فرانسه از عهد رنسار  رهآنچه مسلم است چهارپا   

تری یافته است و شاعران نامدار رمانتیک از المارتین  ادبیات فرانسه رونق افزون که این قالب شعری در دورۀ سیطرۀ رمانتیسم بر

-1112)، ماالرمه (1127-1121) عران سمبولیست از قبیل بودلرتا شا( م1111 ˚1132)و ویکتور هوگو  (م1122 ˚1723)

اند و زمینه نفوذ و  های درخشان خود آن را به قالب طراز اول شعر فرانسه بدل کرده با سروده( م1122-1111)ورلن  ، پل(م1121

 (htt://encyclo.voila.fr/ wiki/ QuaTrain/ 08/23/2012  :ک.ر) اند های شرق فراهم آورده رونق آن را در ادبیات ملت

 ،ص شعر فرانسه استخصو بههای پیوسته به نوعی مأخوذ از ادب اروپایی و  بیتیسد، در اینکه قالب چهارپاره یا دور به نظر می   

ر خاص پردازی ویژۀ آن را مستقیماً از شعر اروپا و به طو که آیا شاعران ایرانی این قالب و شیوۀ قافیه؛ اما اینتردیدی در میان نباشد

 .تواند محل تأمل باشد اند، می اند یا از طریق یک زبان واسط با این نوع شعر آشنا شده از فرانسه فراگرفته

بار مورد توجه شاعران نوگرای ترک دورۀ تنظیمات و مشروطه عثمانی   قالب چهارپاره نخستین ،به گمان نگارنده این سطور   

تر رویکرد به این قالب در میان  پیشینۀ دیرینه. ترکی به میان شاعران ایران راه یافته است قرار گرفته، سپس از رهگذر زبان و ادبیات

تواند مؤید  ی ایرانی با شعر و ادب نوین دورۀ عثمانی میسرا پاره شاعران نوگرای ترک از یک سو و آشنایی نخستین شاعران چهار

                                                 
1 . sonnet 

2. quatrain 
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بررسی مجمل پیشینۀ قالب چهارپاره در ادبیات  ،به اجمال گفته شدتر آنچه  به منظور تبیین دقیق. صحت این استنباط تلقی شود

 .رسد عثمانی الزم به نظر می

 

 یی در ادبیات عثمانیسرا چهارپاره

های قرن سیزدهم  بررسی ادبیات منظوم ترک در واپسین سدۀ حکومت امپراطوری عثمانی مؤید آن است که شاعران ترک از میانه

هایی در  شود، بر اثر آشنایی با ادبیات فرانسه به تالش یخ آن کشور به دورۀ تنظیمات شناخته میای که در تار هجری و از دوره

 .ها در عرصه شعر، اقتباس قالب چهارپاره از شعر فرانسه بوده است یکی از نمود این کوشش .اند جهت نوسازی ادبیات برخاسته

اسماعیل . ه شمار آوردسرای شعر ترک ب ظیمات را نخستین چهارپارهدولتمرد و شاعر دورۀ تن( ق1321م)شاید بتوان عاکف پاشا    

عاکف پاشا را هم از حیث « شرقی»و « مرثیه»دو شعر  تورک تجدد ادبیاتی تاریخینگار ادبیات نوگرای ترک در کتاب  حبیب تاریخ

: ق 1313حبیب، : ک.ر)کرده است ی فرم و هم از جهت شیوۀ بیان متمایز با اشعار کالسیک ترک و متأثر از شعر اروپایی ارزیاب

21). 

 :شود ای است که با چهارپارۀ زیر آغاز می های پیوسته متشکل از دوبیتی( 27 ،همان)شعر مرثیۀ عاکف پاشا 

 طفااااال ناااااازنینم اونوتماااااام سااااانی   

 

 آیااااالر گااااونلر دگاااال، گجسااااه ده ییللاااار  

 
 تلخکااااااام ایلاااااادی فااااااراقن بناااااای 

 

 چیقااااارمی خاااااطردن او طاااااتلی دیللاااار؟    

 
 :ترجمه

 ها هم بگذرد ها، حتی سال اگر روزها و ماه  کنم فراموشت نمی! کودک نازنینم

 توان به فراموشی سپرد؟ هایت را می مگر شیرین زبانی    فراقت تلخکامم کرد

 بندی نظیر چنین قافیه. قافیه آورده است همشاعر مصراع اول و سوم و مصراع دوم و چهارم را  ،بینیم که می نچنا ،بیتیدر این دو   

پس از عاکف ( 123الهوتی، � 373 -371بهار،  :ک.ر) توان یافت های پیوستۀ فارسی نیز می بیتی را چندین دهۀ بعد در برخی از دو

ی نیز پاشا که در طلیعۀ تجدد ادبیات ترک به سرودن چهارپاره پرداخته است، شاعران دیگر ترک دورۀ تنظیمات و مشروطۀ عثمان

پاشا  ضیا( م1171متوفی )غالب این شاعران از جمله ابراهیم شناسی . اند گون بهره گرفته های گونه آرایی افیهاز این قالب شعری با ق

دالحق عب و( م1211متوفی )زاده اکرم بیک  و شاعران نسل بعد از آنها نظیر رجایی( م1111متوفی )نامق کمال ( م1111متوفی )

خصوص  به ،دیگران با زبان و ادبیات فرانسه آشنایی کافی داشتند و( م1211متوفی )توفیق فکرت ( م1237متوفی )حامد طرحان 

بسیاری از نسل  .(12 :1321آژند،  :ک.ر)ها به منظور تحصیل یا به صورت تبعیدی در آن کشور زیسته بودند  نسل اول آنها مدت

 .دوم نیز با شعر و ادب فرانسه انس و الفت داشتند

یی واحدی آرا بر نظام قافیه  های پیوسته ترک از همان آغاز پیدایش مبتنی دوبیتیدانیم که  الزم می در این جا ذکر این نکته را   

های متنوع  رفت و هم در اشعار مختلف از شیوه های یک شعر به کار می بندی هم در دوبیتی این تنوع در قافیه. نبوده است

 .های پیوستۀ اولیۀ فارسی نیز مشهود است در دوبیتی ،ین خواهد آمدکه پس از ا همین رویه، چنان. شد یی استفاده میآرا قافیه

. ا سومکرد و مصراع دوم را ب بندی چنان بود که شاعر مصراع اول را با مصراع چهارم هم قافیه می یکی از انواع متداول قافیه   

 بر( EnGinün 443 :2006 :ک.ر)امد شعر زیر از عبدالحق ح. شد بندی تا پایان شعر رعایت می گاهی همین ترتیب در قافیه

 :آرایی استوار است چنین ترتیبی از قافیه
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Oldu �ebgir ˚ � zolmet ˚  � hicr�n شبگیر ظلمت هجران فرارسید /  

 Seyredin kehke��n ˚  � e�k-� teri / کهکشان عشق پرطراوت را سیر کنید    

Cesmimin ayriayri zerrelari / های تنم جدا جدا ذرّه  

Yad edip günyüz¡n olur soz�n / زدسو از یاد روی چون خورشید تو می  

 

هایی از این طرز  نمونه. رفت دهندۀ یک شعر به کار می های تشکیل آرایی در دوبیتی گاهی نیز دو یا چند شیوه متفاوت قافیه

تردیدی نیست (. Karaca, 2011: 222-223 :ک.ر)توان دید  می 2ثروت فنونبندی را از جمله در میان آثار شاعران نشریۀ  قافیه

آرایی  گون قافیه های گونه بود و بسیاری از آنان با استفاده از شیوه ثروت فنونهای شعری رایج در نزد شاعران  که چهارپاره از قالب

˚ 251همان  :ک.ر)اند  در این قالب شعر سروده برخی  ،دکه پس از این توضیح داده خواهد ش ؛ چنان(111˚ 111حبیب،  ؛ 252 

  .بودند ثروت فنونای و تقی رفعت متأثر از سبک شاعران  یان ایرانی از جمله جعفر خامنهسرا از چهارپاره

 

 ی ایرانیسرا نخستین چهارپاره و نخستین چهارپاره

شفیعی : ک.ر)اند  ابوالقاسم الهوتی را نخستین چهار پارۀ زبان فارسی دانسته« وفا به عهد»پژوهندگان شعر معاصر فارسی غالباً شعر 

( 233 - 231 :1311 ،کبیرامیر)ودۀ الهوتی در دیوان چاپ ایران این سر .(1/21 ،شمس لنگرودی ؛123 ˚ 121: 1323کدکنی، 

خود که به  تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دورۀ مشروطیتادوارد براون نیز آن را در کتاب  .در پای خود داردم را 1232تاریخ 

 .(121- 122: 1331 ،براون)چاپ رسیده، آورده است م به  1211سال 

توان تردید ورزید، درونمایۀ شعر نیز گواه همزمانی آن با مبارزۀ مردم تبریز علیه استبداد محمد  ظاهراً در صحت این تاریخ نمی   

چهارپاره در زبان فارسی  توان الهوتی را نخستین سراینده دشواری می ، بهبا این حال .ش است 1211/ ق 1327علیشاهی در سال 

ای  گیرد که در زندگی وی قرینه جا سرچشمه می تردید در این زمینه از آن. او را اولین سروده در این قالب دانست« وفا به عهد»و 

در دست نیست تا نشان دهد او در زمان سرایش این شعر با ادبیات فرانسه یا شعر نوآیین عثمانی آشنایی و الفتی داشته است، 

  ها  توان به آسانی پذیرفت، برخالف استنباط او ارتباط با سوئدی در این باره نوشته است نمی تاریخ تحلیلی شعر نومؤلف  همآنچه 

 . ویژه ادبیات فرانسه باشد مؤید آشنایی الهوتی با زبان، به تواند نمی( 1/21شمس لنگرودی، )در دوران خدمت در ژاندارمری 

 .های ایرانی چهارپاره سروده است نکته را بپذیریم باید اذعان کنیم که الهوتی شعر خود را براساس سرمشقاگر این  ،به هر روی   

پیش از وی کسانی از شاعران ایرانی بر اثر آشنایی با ادبیات فرانسه یا ادبیات جدید عثمانی به سرودن چنین  ،به عبارت دیگر

مؤید این نظر چهارپارۀ زیر است که  .های آنان با این قالب شعری آشنا شده است اشعاری پرداخته بودند و الهوتی از طریق سروده

 :ک.ر)در روزنامۀ آذربایجان به چاپ رسیده است  ،1321اآلخر ربیع11الهوتی، به تاریخ « به عهدوفا »دو سال پیش از سروده شدن 

 :شود و با دوبیتی زیر شروع می( 227: 1312مقصودی، 

 هلااااااه عاشااااااقان وطاااااان هااااااال    

 

 شااااه تااااازه تشاااانه بااااه خااااون شااااده     

 
 هلاااااااه بلااااااابالن وطااااااان هاااااااال 

 

 هلاااااه بختماااااان چاااااه نگاااااون شاااااده   

 
گیرد، از  های الهوتی، جعفر خامنه، رفعت و دیگران قرار می گرچه این شعر از حیث ارزش ادبی در مرتبتی فروتر از چهارپاره

الهوتی، ) «سرای تمدن»ان است که الهوتی در آرایی آن نیز هم نوع قافیه. توجه استخورجهت تقدم تاریخی بر اقران خود در

از  .اند رعایت کرده( 373 ˚ 371/ 1بهار، )« کبوتران من»و بعدها بهار در  (113/ 13: 1372پور،  آرین) «به وطن»ای در  خامنه( 122

اگر امکان . لقی کردت« وفا به عهد»های اشعاری نظیر  بندی از جمله سرمشق توان آن را با وجود تفاوت در قافیه می ،این رو
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با این . از این نوع دست یافتهای متعدد دیگری  چه بسا بتوان به نمونه ه باشد،های صدر مشروط جوی بلیغی در روزنامهو جست

تر برد و آن  یی را اندکی واپسسرا های ادبی آن، به تنهایی کافی است که تاریخ چهارپاره وجود همین نمونه نیز با همۀ کاستی حال،

 .یش و کم همزاد مشروطه در ایران به شمار آوردرا ب

ای از شاعران حلقۀ  میرزاجعفر خامنه ،آید یی نام او به میان میسرا پاره یکی دیگر از شاعرانی که به هنگام بحث از سرآغاز چهار   

، بوعات و ادبیات، ایران در دورۀ مشروطیتتاریخ مطادواربراون در همان کتاب  .(211: 1312نیا،  صدری :ک.ر)ادبی تبریز است 

از سبک ( بحر و قافیه)، یعنی از لحاظ شیوۀ شعری است از حیث شکل شایان توجه»اینکه  او را با تأکید بر« به وطن»چهارپارۀ 

رزیابی دهخدا ا« مرغ سحر»ای را از حیث سبک همانند  براون شعر خامنه. نقل کرده است (317براون، )« متقدمین منحرف شده

 ˚ 317همان، )ادبیات منظوم اروپایی دانسته است  ای را از حیث ترتیب قافیه متأثر از کرده و سرودۀ دهخدا و به تبع آن شعر خامنه

112). 

تاریخ صحیح این قطعه بر من معلوم »پس از اشاره به نقل این شعر در کتاب براون، یادآور شده است که  از صبا تا نیمامؤلف    

پور در همان جا ضمن معرفی  آرین .(2/111: 1372 پور، آرین)م سروده شده است  1211/ق . ه1332سلماً پیش از نیست، م

وی زبان فرانسه را آموخته بود و با ادبیات نوین ترکان عثمانی نیز آشنایی داشت، از شکل معمول اشعار »ای نوشته است که  خامنه

پور در  آرین(. 113همان، )« داد سابقه و مضامین نسبتاً تازه انتشار می بندی جدید و بی یهامضا با قاف فارسی عدول کرده و قطعاتی بی

نما، عصر جدید، شمس و بعدها در مجلۀ دانشکده  المتین، چهره اشعار پرشور او در حبل»ه است که پاورقی همان صفحه افزود

 . «شد منتشر می

ان توان استنباط کرد که وی به سبب آشنایی با زب اند، می ای و شعر او نوشته ۀ خامنهپور دربار با در نظر گرفتن آنچه براون و آرین   

مراتب بیش از الهوتی از امکانات ادبی و نظری الزم برای سرودن چهارپاره برخوردار بوده است و  فرانسه و ادبیات جدید ترک، به

پور  که آرین بندی جدید و بدون امضا، چنان را با قافیه های نخست مشروطه، اشعار خود چه بسا پیش از الهوتی، در همان سال

 ،بدین ترتیب. کرده است منتشر می( ق1323انتشار )نما  و چهره( ق1321تأسیس )المتین تهران  های حبل نوشته است، در روزنامه

و با قالب چهارپاره و طرز متفاوت ای و احتماالً کسان دیگری مانند ا توان گمان برد که الهوتی از طریق اشعار جعفر خامنه آیا نمی

 خود برخاسته است؟« وفا به عهد»ن آشنایی یافته و به سرودن شعر بندی آ قافیه

های جعفر  مجموعۀ سروده منتشر نشدنگردآوری و  رغم به تواند مؤید این استنباط باشد آن است که نکتۀ دیگری که می   

 ،جوی ماو ها سروده شده است، حال آنکه براساس جست ت است که در همان سالگونی از او در دس های گونه ای، چهارپاره خامنه

ش شعر دیگری در قالب چهارپاره نسروده است 1221/ م1211ش تا 1311/ م1232در « وفا به عهد»الهوتی پس از سرودن 

این قالب شعری نداشته و گاه گاه ای چندان الفت و دلبستگی با  و این به معنی آن است که الهوتی برخالف خامنه ،(112الهوتی، )

 .گرفته است به تفنن از آن بهره می

 

 پردازی تنوّع و تحوّل قافیه

های جدید ترک  «دورت لوک»های فرانسوی و  «کاترَن»ها، با پیروی از ای از آن گونه  ی فارسی از آغاز پیدایش تا تثبیتها چهارپاره

دهندۀ یک  تشکیل های شود، بلکه در دوبیتی در اشعار مختلف دیده می تنوع نه تنهااین . اند های متفاوتی سروده شده بندی با قافیه

است و مصراع دوم را با مصراع اول را با مصراع چهارم قافیه کرده « وفا به عهد»در  الهوتی ،مثال ؛ برایشعر نیز مشهود است

های دوم و سوم را با هم  و سوم را با یکدیگر و مصراع مصراع اول« کبوتران من»یا « سرود کبوتر»حال آنکه بهار، در  مصراع سوم،

 .(373˚ 1/371بهار  :ک.ر) ه، تا پایان شعر به همین طرز پایبند مانده استقافیه کرد
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های متعدد در میان اشعار این دوره دارد، گاهی برخی از شاعران در خالل سرودۀ  بندی که نمونه های قافیه شیوه ،بر این  عالوه   

ای اشاره کرد که شاعر ضمن آن طرز  جعفر خامنه« به وطن»توان به شعر  می مثالًاند،  آرایی بهره جسته چند نوع قافیه واحد از

اول و  یها که در دو بیت نخست همانند الهوتی مصراع انچن ؛(2/113پور،  آرین :ک.ر) بندی را به کرات تغییر داده است قافیه

اما در دوبیتی دوم این طرز را به شیوۀ دیگری بدل . دوم و سوم را با قافیه دیگر آورده استهای  چهارم را به یک قافیه و مصراع

گاه در دوبیتی  آن. های دوم و چهارم را با یکدیگر هم قافیه کرده است اول و سوم را با هم و مصراع یها کرده و مانند بهار مصراع

پردازی را در اشعار دیگر  جویی در ساحت قافیه این تنوع. یت کرده استزین را رعابیتی آغابندی دو سوم دوباره همان طرز قافیه

نظر از تنوع قافیه در درون یک  با صرف(. 111پور، همان،  آرین :ک.ر)توان دید  او نیز می« قرن بیستم»ای از جمله در شعر  خامنه

 :ها را به پنج گروه زیر تقسیم کرد بندی چهارپاره توان قافیه شعر می

 و سوم با قافیۀ دیگر مصراع اول و چهارم به یک قافیه و مصراع دوم :الف 

 B ---------------------- A ---------------------  

 A ---------------------- B --------------------  

 :با همین طرز سروده شده است( 231 ˚ 233الهوتی،  )«وفا به عهد»شعر 

 شااتاردوی سااتم خسااته و عاااجز شااد و برگ

 

 برگشاات نااه بااا میاال خااود، از حملااۀ احاارار     

 
 ره باااز شااد و گناادم و آذوقااه بااه خااروار    

 

 هاای وارد تبریااز شااد از هاار در و هاار دشاات    

 
 :توان نشان داد بندی را به صورت زیر می راع دوم با چهارم، این نوع قافیههم قافیه آوردن مصراع اول با سوم و مص :ب 

B ------------------------ A --------------------- 
B ------------------------- A -------------------- 

 :آرایی است ای از التزام این نوع قافیه نمونه( 371-2/ 1: 1311بهار، )« سرود کبوتر»شعر 

 بیاییاااااااد ای کبوترهاااااااای دلخاااااااواه 

 

 باااادن کااااافورگون پاهااااا چااااو شاااانگرف   

 بپریااااااد از فااااااراز بااااااام و ناگاااااااه   

 

 ییاااد چاااون بااارف باااه گااارد مااان فااارود آ   

 
 .های کالسیک رعایت قافیه در سه مصراع اول، دوم، و چهارم، همانند بسیاری از رباعی :ج

A --------------------- A ------------------ 
A ----------------------- ------------------- 

به نقل از  ،2دیوان رشید یاسمی، )است بندی را به کار برده  خود این طرز قافیه« آیینۀ سیّال»رشید یاسمی در شعر 

 .(222مقصودی، 

 چاااه خاااوش باشاااد باااه روی آب دیااادن 

 

 باااااار او رقصاااااایدن مهتاااااااب دیاااااادن   

 
 بااااه بیااااداری چنااااان خاااااطر فریبااااد   

 

 کاااه شاااام وصااال یااااران خاااواب دیااادن      

 
 :التزام قافیۀ واحد در هر چهار مصراع به صورت زیر :د

A -------------------------- A ------------------------- 
A -------------------------- A ------------------------- 

ایت کرده رفت، رع های گذشته نیز به کار می این طرز را که در برخی از رباعی( 321˚231: 1311)الهوتی در چند سرودۀ خود    

گونه عمل کرده است، این شعر با دوبیتی زیر آغاز به همین ( 321همان، )« نامه»ها شعری با عنوان  بیتیاز جمله در همۀ دو. است

 :شود می
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 ای یاااااار عزیاااااز و جاااااان شااااایرین   

 

 ای دلباااااااااار مهربااااااااااان دیاااااااااارین 

 یااااااااد تاااااااو دوای روح غمگاااااااین   

 

 از دل بااااه تااااو صااااد سااااالم و تحسااااین   

 
رم به صورت های دوم و چها قافیه آوردن مصراع آزاد نهادن مصرع اول و سوم و هم آرایی مبتنی بر پنجمین نوع قافیه :هـ 

 :زیر است
A ---------------------- ---------------------- 
A ---------------------- ---------------------- 

های دیگر از جمله  و پس از آن در سروده« افسانه»و « ای شب»بندی که نیما در دو بیت اول بندهای مختلف شعر  این طرز قافیه   

ویژه پس از رواج اشعار فریدون توللی، در میان شاعران جوان پیرو شیوۀ او از نادرپور و  بعدها به ،ده بودبدان توجه کر« ام کههنگ»

( 113: 1312توللی، ) توللی« شعلۀ کبود»و ( 22: 1323نیما، ) نیما« افسانۀ». فروغ فرخزاد تا مشیری و دیگران مقبولیت عام یافت

 :به این شیوه سروده شده است

ه عنوان تنها طرز رسمی و پذیرفتۀ بندی متروک و شیوۀ اخیر ب های دیگر قافیه تدریج گونه قرن شمسی حاضر بهاوایل از    

از همین طرز  ،مبادرت ورزند پاره که امروز نیز اگر کسانی به سرودن چهار ، به کار گرفته شد؛ چنانپاره آرایی در سرودن چهار قافیه

آرایی در طلیعۀ رواج چهارپاره چنان رواج داشت که گاهی کار شاعری را  تفنن در نظام قافیهحال آنکه . جویند ی بهره میبند قافیه

لۀ این ناقدان بود که در شعر انگیخت، ایرج میرزا از جم العمل و نقد اهل ادب را برمی کشاند و عکس بازی می به ابتذال قافیه

  .(123: 1313میرزا،  ایرج)شدن ادبیات شمرد « شلم شوربا»ن را سبب اندیشانه را به سخره گرفت و آ های قافیه آمیز خود تفنن طنز

 

 یی با رمانتیسمسرا پیوند چهارپاره

توان گفت که این قالب شعری بیش و کم از آغاز رواج آن، برای سرودن  ، میپاره های اولیۀ چهار نظر از برخی نمونه با صرف

 ،یان ایرانیسرا علت این امر شاید آن بوده است که نخستین چهارپاره. استاشعاری با صبغه و حال و هوای رمانتیک به کار رفته 

آنچه در تاریخ  ،به هر روی. بودند ، با این قالب شعری آشنا شدههای فرانسوی و ترک از طریق مطالعه اشعار رمانتیک

ای استوار نبوده و  ساس فلسفی سنجیدهبا اینکه رمانتیسم در ایران برا. پیوند آن با رمانتیسم است ،یی مشهود استسرا چهارپاره

 :ک.ر) مثابۀ بنیاد عقالنی رمانتیسم در کشور ما تحقق نیافته است امانیسم به ،که دکتر شفیعی به درستی تأکید کرده است چنان

نتیک نوعی از ادبیات و شعر رما ،های نخست قرن شمسی حاضر ویژه در طی دهه به ،پس از مشروطه (.172: 1323شفیعی کدکنی، 

گری و طرز بیان آرایی، تصویر همواره وجود داشته است و شاعران ایرانی برای سرودن این نوع شعر که از حیث تخیّل، صحنه

چند برای سرودن اشعار هر. اند عواطف، قرابت و همانندی با اشعار رمانتیک اروپایی دارد غالباً از قالب چهارپاره بهره گرفته

ای تا فریدون توللی و پیروان او به تبع اقران  رسد که شاعران ایرانی از جعفر خامنه دارد، به نظر میرمانتیک قالب معینی وجود ن

اند، و بدین  های دیگر شعری تشخیص داده تر از قالب های رمانتیک خویش این قالب را مناسب فرانسوی و ترک خود، برای سروده

 .ر رمانتیک بدل شده استدر گذر زمان به قالب اصلی شع پاره ترتیب قالب چهار

 

  نتیجه

 :بندی کرد توان دسته نتایج حاصل از مباحث مقاله را به صورت زیر می 

 .های نخست پس از مشروطه مورد توجّه شاعران نوگرای ایران قرار گرفته است پدید شعری از سالچهارپاره به عنوان قالب نو .1

های کالسیک را  توان این قالب های متشکل از دو بیت نمی تی و قطعهها میان چهارپاره و رباعی، دوبی̊با وجود برخی مشابهت .2

 .یان پس از مشروطه محسوب داشتسرا سرمشق چهارپاره



 31/ ایران یی درسرا پاره پیدایش و تحول چهار
 
شود که شاعران ایرانی آن را نه به طور  وجود پیشینۀ دیرینۀ این قالب شعری در ادبیات اروپا، از قراین موجود استنباط می با .3

 .اند از ادب اروپا و به طور خاص فرانسه اخذ و اقتباس کرده مستقیم بلکه از طریق زبان واسطی،

و پس از چند دهه، است این قالب شعری نخست از طریقِ زبان فرانسه به ادبیات عثمانی دورۀ تنظیمات و مشروطه راه یافته  .1

عران ترک به سرودن چهارپاره یان ایرانی که با زبان و ادبیات نوگرای ترک آشنایی داشتند، تحت تأثیر شاسرا پاره نخستین چهار

 .اند پرداخته

/ م 1232ابوالقاسم الهوتی را که در سال « وفا به عهد» توان شعر نمی ،هندگان ادبیات معاصروبرخالف استنباط بعضی از پژ .1

وع شعر چند های مقاله مؤید آن است که این ن ها و استنباط یافته. ایرانی تلقی کرد پاره ش سروده شده است، نخستین چهار 1211

ای را  توان جعفر خامنه می ،براساس شواهد موجود. سال پیش از سروده شدن شعر الهوتی در مطبوعات به چاپ رسیده است

 .یان ایرانی در عهد مشروطه به شمار آوردسرا پاره ین یا یکی از اولین چهارهتنخس

قافیه  ای از آن که مبتنی برهم حول شده، سرانجام گونهبندی دستخوش ت قالب چهارپاره در سیر تاریخی خود از حیث نظام قافیه .2

 .های دوم و چهارم است، رواج و مقبولیت یافته است آوردن مصراع

های  ای از شعر رمانتیک در گذر زمان به قالب اصلی سروده های پیوسته به دلیل مالزمت با گونه یا دوبیتی پاره قالب چهار .7

 .ستبرخوردار از صبغۀ رمانتیک بدل شده ا

 ها یاداشت

اصغر حکمت در کتاب  های پیوستۀ بازمانده از قرن نهم، همان کسی است که علی الدین عباسه سرایندۀ رباعی معین ظاهراً -1

الدین محمد  نام معین ای از او را که در قرن هشتم به فارسی سره نوشته شده، نقل کرده است و از وی با خود نامه« پارسی نغز»

: 1333حکمت،  :ک.ر)ی باشد الدین یزدی نویسندۀ مواهب اله احتمال داده است که او همان معیناسم برده و عباسۀ شهرستانی 

ثبت شده « معلم»الدین محمد یزدی معروف به  بن جالل الدین علی اما با توجه به اینکه نام مؤلف مواهب الهی، معین ؛(71-71

الدین محمد عباسۀ شهرستانی همان  الدین عباسه یا معین که معینرسد  بعید به نظر می ،(1333-1227: 1323صفا، ) است

از قراین  ،به هر روی. الدین و شاه شجاع و مؤلف مواهب الهی باشد شدۀ معاصر امیر مبارز لمای شناختهالدین یزدی از ع معین

مه دوم قرن هشتم و اوایل قرن نهم الدین عباسه از جمله شاعران و نویسندگان روزگار خود بوده و در نی آید که این معین برمی

 . زیسته است می

ریزی بنیان  به پی در اواخر قرن نوزدهم به سردبیری توفیق فکرت، پیشوای شعر جدید ترک منتشر شد و ثروت فنون نشریۀ -2

آژند،  :ک.ر)گذاشت  جای ناپذیری بر ه ادبیات نوین ترکیه تأثیر تردیددهی ب دی توفیق یافت که نه تنها در سمتنهضت ادبی نیرومن

تبریز  گنجینۀ فنوننشریۀ  که انتشار یرانی نیز کشیده شد؛ چنانبلکه دامنۀ تأثیر آن به میان دانشوران و شاعران ا ،(111، 113 ،11، 11

و  زاده حسن تقیخان تربیت، سید ق توسط محمدعلی 1323 این نشریه که در سال. استانبول دانست ثروت فنونتوان متأثر از  را می

جهات گوناگون شایستۀ  یافت، از جمله نشریات درخور توجه پیش از مشروطه است که از الملک انتشار می میرزایوسف اعتصام

زمانی پس از استقرار مشروطه در  الملک تلقی کرد که اندک اعتصامبهار درآمد نشریۀ  توان پیش را می گنجینۀ فنون .بررسی است

 ؛223: 1372رابینو،  :ک.ر)ت و سرمشقی برای مجالت و نشریات ادبی و فرهنگی بعدی شد ق انتشار یاف1321ایران به سال 

 ؛بر تحول شعر فارسی تأثیر نهاده باشد گنجینه فنوناز طریق  ثروت فنونرسد که  به نظر نمی ،با این حال .(113-111/ 1 ،پور آرین

تقی  ،ای توان در آثار شاعرانی مانند جعفر خامنه این تأثیر را می. اشتندچندان اعتنا و التفاتی به شعر ند گنجینۀ فنونزیرا گردانندگان 

جو کرد که با زبان و ادبیات نوین ترک آشنایی داشتند یا مدتی از دوران حیات و خالقیت و جست... رفعت، عشقی، الهوتی و 

 .ادبی خود را در استانبول گذرانده بودند
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