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چنـين ميـان ايـن قالـب و      تغييراتي شده و انواعي گوناگون از آن پديد آمده است. هم
هاي مشترك وجود دارد كه  ويژگي بند بند و تركيب هاي ديگر مانند ترجيع برخي قالب
ـ ها را جزو توابـع مسـمط قلمـداد كنـيم. مقالـة       شود بتوانيم آن سبب مي و كـه  ر شِيپ

ضـمن تعريـف دقيـق     ،نگاشته شده است )مطالعه و پژوهش( براساس روش توصيفي
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داراي تعدد و تنوع شكلي است و هفت شـكل اصـلي و    ،شعر فارسيهاي  ديگر قالب
هـاي اصـلي و فرعـي     كم سيزده شكل فرعي از آن وجود دارد. ايجاد اين شـكل  دست

سبب تركيب يكي از اقسام مسمط با يـك   درنتيجة تغيير تعداد مصاريع در هر بند يا به
ويـژه در دورة   بـه  ،ايرانهاي مورداقبال شاعران  يا دو قالب ديگر است. مسمط از قالب
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  درآمد. 1
شـاعر  كه  اين  به نظر ،از منوچهري در ادبيات فارسي وجود داشت پيشاگرچه قالب مسمط 

به حد مصـراع معمـول در شـعر فارسـي      كند وتر  هاي ابيات مربع را طوالني موفق شد پاره
تـوان بـا اسـتفاده از     كه مي است قوالبياند. مسمط جزو  برساند او را مبدع اين قالب دانسته

، از ديربـاز تـا امـروز،    اساس براينهاي متفاوت را از آن پديد آورد.  هاي مختلف گونه شيوه
هاي هر  يردادن تعداد مصراعاقسامي گوناگون از مسمط ايجاد شده است. اين اقسام يا به تغي

ايـن  نگارندگان بند مربوط است يا به تركيب يكي از اقسام مسمط با يك يا دو قالب ديگر. 
د. نپرداز به بررسي و تعريف اقسام و توابع آن مي ،بر تعريف دقيق قالب مسمط عالوه ،مقاله
شتن وجـوه اشـتراك بـا    سبب دا بند و چهارپاره به بند و تركيب ترجيع كه اين اشاره قابلنكتة 

تالش شـده اسـت اقسـام و توابـع      ،اند. در اين مقاله مسمط جزو توابع مسمط معرفي شده
  .شوند تعريف و مشخص تام استقصايمسمط با 

  
  لة پژوهش. مسئ2

  هاي پژوهشي اصلي براي اجراي اين پژوهش از اين قرار است: پرسش
  سير تحول مسمط به چه صورت بوده است؟ .1
  اند و وجوه اشتراك ميان اقسام و توابع مسمط چيست؟ و توابع مسمط كداماقسام  .2
  

  پيشينه. 3
امـا در   ؛اند هاي مربوط به انواع ادبي بخشي را به تعريف مسمط اختصاص داده اغلب كتاب

.  است راه با اقسام و توابع آن بررسي نشده جا و ويژه هم طور يك ها مسمط به يك از آن هيچ
  اند. كه به مسمط پرداخته شود اشاره مي برخي منابعجا به  در اين
طور خاص به معرفـي   ) به1366( »فارسي شعر در مسمط«در  راد  اعظمي دردي گنبد ـ

هـاي   برخي اقسام آن را معرفي كرده است؛ نيز به برخـي از قالـب   و مسمط پرداخته
و  ،بنـد  رجيـع بند، ت اما جاي تركيب ؛است اند اشاره كرده تركيبي كه جزو توابع مسمط

 بااين نويسنده قوالب موردنظر را كه  اين ضمن ؛چهارپاره در توابع مسمط خالي است
  عنوان اقسام يا توابع مسمط معرفي نكرده است.
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زاده  تـأليف رضـا اشـرف    ،»چارپاره تا چهارپاره از آن تحول و مسمط«موضوع مقالة  ـ
صرفاً بررسي تحول مسمط مربع (چهارپاره) است كه شكل ديگر آن را در  ،)1384(

  بينيم. مي چارپارهصورت  دورة معاصر به
) نكاتي را دربـارة تبـار مسـمط،    1390( آينه و چراغ بامحمدرضا شفيعي كدكني در  ـ

  است.  و چارپاره متذكر شده ،مخمس
 يمعاصـر در شـعر فارسـ    ةاز ابتـدا تـا دور   مسـمط تحول  ريس يررسبنامة  در پايان  ـ

 ،مسمط تركيبي  ،هاي مسمط به برخي از گونه فقط ،نگاشتة زهره پوالدخاني ،)1393(
  .است اشاره شده و مسمط ترجيعي

 هنـاء  از ،)1393( زدهميسـ  قـرن  تـا  يفارسـ  شعر در مسمط تحول ريسنامة  در پايان ـ
  اي از اقسام و توابع مسمط صورت نگرفته است. بندي دسته ،صباغيان

پـردازد و   استقصاي تام به مسمط مي و با ،جدي طور به ،بار نخستين براي رو پيشِمقالة 
عنـوان توابـع مسـمط     ... را بـه  و ،بنـد، چهارپـاره   بند، تركيب ضمن تعريف اقسام آن ترجيع

  كند. مي  معرفي
 

  روش پژوهش. 4
اجراي اين پـژوهش  شيوة است.  )پژوهش و مطالعه( توصيفي نوع ازمقاله پژوهش در اين 

  اي است. خانه كتاب
  
  مسمط. 5

  تعريف 1.5
كشـيدن   رشـته تسـميط در «است:  المعجمكه به معني لغوي مسمط پرداخته  ينخستين منبع

چنين مسمط برگرفتـه   هم .)65: تا بي يالحالو  ؛ تاج287: 1314قيس   (شمس» ها باشد مهره
كشـيدن مرواريـد آمـده اسـت؛      رشـته  بـه معني درزرنشاندن جواهر و جـز آن و   بهاز سمط 

 اسـت  شـده  كشـيده  رشـته  بـه بنابراين، مسمط يعني در زر و جواهر نشـانده يـا مرواريـد    
  .)496: 1380فسايي  (رستگار
  است: البالغه ترجمانترين كتاب كه در آن تعريف اصطالح مسمط آمده  قديم
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اي  شـاعر قصـيده  گه معني وي چنان بـوذ كـي    بذين جاي بوذ؛گروه كرده  مسمط گروه
ها بر يك وزن تا آخـر   تر. همة قسمت گويذ و هر بيتي را از وي چهار قسم كنذ يا بيش

... و  به سجع تا آخر بيت؛ مگر بخش قافيه كي برابر بوذ و بر وي خالف  قصيده و همه
... و چندان كي خـواهي زيـادت تـوان     بوذ كي اقسام بيت به تقطيع، زيادت از اين بوذ

؛ 87: 1341تبريـزي    ؛ رامـي 63 - 61: 1362؛ وطواط 105 - 104: 1362ني گفت (رادويا
  .)65: تا بي الحالوي تاج

  
  وجه تسميه 2.5

آن مسمط خوانند كي چنـد بيـت را در سـلك     بهر اين شعر را از«گويد:  ميالمعجم صاحب 
نيـز  اللغـات   غياثدر  .)65: تا بي الحالوي ؛ تاج287: 1314قيس   (شمس» اند يك قافيه كشيده
: چون در مسمط در اواخر چند مصراع قوافي است گذاري مسمط ذكر شده دو علت براي نام
مناسبت دارد؛ يا تسميط در لغت چيـزي   كشيدن رشته آورند به مرواريد در متماثل پي هم مي

ع خود را با بيت ديگري مربـوط و مـنظم   ابه فتراك زين بستن است و چون شاعر چند مصر
  .)30: 1355؛ مؤتمن »مسمط«: ذيل 1363كند گويا چيزي به فتراك زين بسته (رامپوري  مي
  

  تاريخچه 3.5
مسمط  .)189: 1390است (عنصرالمعالي  نامه قابوسترين اثر كه نام مسمط در آن آمده  قديم

؛ 1250: 1376شـود (عباسـپور    قـديم عـرب ديـده نمـي     اشعار درميان وقالبي است ايراني 
رشيق منكـر   ... ابن اند اگرچه يك نمونه به امرؤالقيس نسبت داده«) و 283: 1385ميرصادقي 

 بـه كـرد و   تر طوالني را ربعهاي ابيات م منوچهري پاره ).209: 1391كدكني   (شفيعي» است
منـوچهري را واضـع    مسـامحتاً  سـبب  همـين  به و رساند فارسي شعر در معمول مصراع حد

شناسيم همـان   چه از مسمط مي تا زمان منوچهري آن .)316: 1381دانند (شميسا  مسمط مي
 شـكل انـد. برخـي آن را    هـاي قـديم خوانـده    هاي چهارپاره است كه آن را چهارپـاره  قالب

 .)138: 1384 حكـاك   يمـي (كر انـد  دانسـته  اسـالم  از قبلاز آثار دوران  اي يافته حيات تجديد
انـد   سرايي پرداخته تر به مسمط نظير او كم سبب توفيق بي از منوچهري احتماالً به پسشاعران 

توجهي به مسمط  از سه يا چهار مسمط يافت نشود. اين بي بيشها  هاي آن و شايد در ديوان
دنبال  به ،رفته تا دورة قاجار ادامه داشت. در اين دوره شاعران با ورود انديشة مدرنيسم، رفته

سبب، در اين دوره  همين بستة گذشته رها شوند و به يها قالب ازتر گشتند تا  هاي تازه قالب
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ها در  تري به مسمط نشان دادند؛ زيرا اين قالب آزادتر از ديگر قالب شاعران رويكرد گسترده
... را  و ،رسـتگار پيداشـدن مخمـس، مسـدس     .)1250: 1376ترتيب قافيه بـود (عباسـپور   

ايـن   .)505 - 504: 1380فسـايي   ردانـد (رسـتگا   تأثير آثار شاعران رمانتيك غربي مـي  تحت
... در شـعر   و ،تر از دورة مشروطه مخمس، مسـدس  سخن جاي تأمل دارد؛ چه بسيار پيش

شـهيد بلخـي دانسـته شـده اسـت       تـرين مسـمط از آنِ   فارسي وجود داشت. ظاهراً قديمي
  .)1249: 1376(عباسپور 

  
  ساختار 4.5

بر يك قافيت و در آخر مصراع ششم چنان است كي پنج مصراع بگويند «نويسد:  وطواط مي
: 1314قـيس    ؛ شـمس 63: 1362(وطواط ...»  قافيت اصلي كي بناء شعر بر آن باشذ، بيارند

ـ  تهانوي؛ 306: 1389اصفهاني   ؛ فخري73 - 72: 1369كاشفي   ؛ واعظ287 ؛ 67 ،1 : جتـا  يب
  .)129: 2537فرشيدورد  ؛202: ق 1331هدايت 
اي  كند: قصيده مسمط اشاره مي از ديگر ينوع به ،سابقكردن تعريف  مطرحضمن  ،تقوي

هـاي آن   مركب باشد از چند رشته و هر رشته مركب باشد از چند مصـراع و همـة مصـراع   
هاي ديگر  هاي آخر رشته ع آخر كه موافق است با مصراعارشته بر يك روي باشد؛ مگر مصر

  .)307 - 305: 1362(تقوي 
مسمط دارد. او مسمط را نوعي از قصيده يا اشـعاري   همايي بحثي نسبتاً مبسوط دربارة

هـا يكـي و در    هاي كوچك كه همه در وزن و عدد مصـراع  داند مركب از بخش وزن مي هم
ابتدا پنج مصراع بر يـك وزن و قافيـه و در آخـر يـك مصـراع       در ،اند؛ مثالً قوافي مختلف

باشـند. از مجمـوع آن شـش    هاي قبل يكي و در قافيه مختلف  بياورند كه در وزن با مصراع
شود كه آن را يك لخت يا يك رشته از مسـمط گوينـد و در    مصراع يك بخش تشكيل مي

رشتة دوم باز پنج مصراع بر يك قافيه بگويند كـه بـا رشـتة اول در وزن يكـي و در قافيـه      
اما مصراع ششم را بر همان وزن و قافيه بياورند كه در آخر لخت اول بود. از  ؛مخالف باشد

شود كه آن را لخت دوم و رشتة مسمط  مجموع اين شش مصراع نيز يك بخش تشكيل مي
تر آن عمل را تكرار  تر و بيش چهل بار يا كم سيچنان تا آخر مسمط كه بايد  خوانند و هم مي

ديگـر   اي مشتمل است بر شش مصراع كه پنج مصراع اولـش بـا يـك    كرده باشند. هر رشته
بلكـه بـا مصـراع     ،قافيه نيست خرش با پنج مصراع اول آن لخت هماما مصراع آ ،اند قافيه هم

  .)173 - 172: 1370قافيه است (همايي  ها هم آخر ديگر رشته
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ها اشاره شـد.   كند كه در منابع پيشين به آن راد همان دو نوع مسمطي را ذكر مي  اعظمي
قصـيده اسـت   قيس معتقد است مسمط حاصـل دگرديسـي     او نيز مانند رادوياني و شمس

  .)19، 10: 1366راد   (اعظمي
دانـد كـه    القافيه مي قافيه و يك مصراع مستقل شميسا مسمط را مجموعة چند مصراع هم

قديم يا همـان شـعر     ضمن اشاره به مسمط ،شود. او هاي متفاوت تكرار مي بار با قافيه چند
ابيـات مربـع در   اصطالح عروضي مربع اسـت.   معتقد است هر مصراع اين اشعار به ،مسجع

تر كرد و به حد مصراع  هاي ابيات مربع را طوالني شعر فارسي معمول نيست. منوچهري پاره
هـاي منـوچهري معمـوالً سـاختمان قصـيده را دارد       معمول در شعر فارسي رساند. مسـمط 

  .)316 - 315: 1381(شميسا 
  كند: سيما داد از دو نوع مسمط ياد مي

به چهار لخت  يتشده و كل ب يمآن به دو لخت تقسشعر كه هر مصراع  يتب يك) الف
 شعري  )... ب باشند قافيه هم دروني قافية واسطة بهچهار لخت، سه لخت اول  ينو از ا

 دارد نگاه سجع شاعر اول، جزء سه آخر در و شود تقسيم جزء چهار به آن بيت هر كه
  .)440: 1390(داد  آرد قافيه چهارم جزء در و

تغييـر قافيـة    فقـط شـوند و   ديگر جدا مي بدون بيت فاصله از يك هاي مسمط گاه رشته
  .)283: 1385كند (ميرصادقي  ديگر جدا و متمايز مي ها را از يك مصراع هر لخت آن

  
  وضعيت قافيه 5.5

اند. ممكن اسـت در لخـت اول    قافيه هاي تسميط تا آخر مسمط هم آخرين مصراع تمام بيت
باشد و اختالف قوافي از لخت دوم شروع شود. گـاه مصـراع   استثنائاً همة چند مصراع مقفا 
هـاي   قافيه است و قافية بند اول در بنـد برگـردان   هاي آن بند هم آخر بند اول با تمام مصراع

هاي بندها با  ها در كار نيست و فقط تفاوت قافيه ولي گاه بند برگردان ؛شود بعدي رعايت مي
  شود. ديگر سبب تمايز بندها مي يك

  
  تعداد مصاريع هر بند و تعداد بندها 6.5

تـر از سـه مصـراع نيـز مسـمط       تر از هفت مصراع چندان معمول نيست و كـم  مسمط بيش
اما اگـر   ؛است مسدس يتنهادر سنتيهاي  مسمط .)173: 1370شود (همايي  محسوب نمي

شيوة مسمط جديد بازنويسي كنيم،  صورت غزل درج شده به برخي از اشعار مسجع را كه به
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شـعري   ،درمجموع .)314: 1381خواهيم داشت (شميسا  نيزتايي  تايي و هشت مسمط هفت
  شود. كه هر بند آن حداكثر نُه مصراع داشته باشد مسمط محسوب مي

  
  ها بخش نام 7.5

: 1376) و برگـردان (عباسـپور   55: 1366راد   نام بيت آخر هر بخش بيت تسميط (اعظمـي 
هـاي مسـمط مصـراع قافيـه و بنـد مسـمط و بنـد تسـميط          )، نام مصراع آخر رشـته 1249

 ،)496: 1380فسـايي   رستگار؛ 313: 1381؛ شميسا 174: 1370؛ همايي 30: 1355  (مؤتمن
  .)282: 1385و نام بندهاي مسمط رشته يا لخت ثبت شده است (ميرصادقي 

  
  علل ايجاد مسمط 8.5

هـاي   ايجاد مسمط را تنگي ميدان قصيده براي جـوالن انديشـه  كدكني يكي از علل   شفيعي
يافتن  ديگرسخن، اين نوع شعر را براي دست . به)209: 1391كدكني   (شفيعي داند مي وسيع

تـر باشـد و درنتيجـه شـاعر در سـرودن آن آزادي       به قالبي كه امكان تنوع قافيه در آن بيش
  اند. ابداع كرده ،صيفيخصوص براي شعرهاي تو به ،تري داشته باشد بيش

  
  تفاوت مسمط با قصيده 9.5

انـد و منطقشـان ايـن اسـت كـه       برخي ادبا مسمط را محصـول دگرديسـي قصـيده دانسـته    
بـراين، ايـن دو قالـب     افـزون  .)31: 1355هاي اين دو قالب مشابه است (مـؤتمن   مايه درون

گيرند. اين امر  مي دربر...  و ،موضوعاتي مشترك را مانند مدح، مرثيه، عشق، وصف، شكوي
هـاي سـنتي همـان     هاي سنتي صدق كند؛ چـون مضـامين مسـمط    دربارة مسمط فقطشايد 

مضامين قصايد بود، اما در عصر مشروطه محتواهاي گونـاگون و متعـدد در مسـمط ديـده     
كه در قصيده چنين اتفاقي نيفتاده و قصـايد همـان محتواهـاي معـدودي را      آن حالشود؛  مي

 ،هاي ظاهري اين دو قالـب  شدند؛ بنابراين، فارغ از تفاوت اين مي از پيشد كه شون شامل مي
 هاي گوناگون را دارد و اين امـر از  مايه تر تاب درون به قصيده بيش  بايد گفت مسمط نسبت

اي جداگانه دارد.  گيرد كه مسمط داراي بندهاي مختلف است و هر بند قافيه جا ريشه مي آن
، در مسمط دست شاعر براين افزوند شاعر دچار تنگي قافيه نشود. شو اين ويژگي سبب مي

 ارتباط با ظاهر بي هاي به اين بخش ،ضمندربراي افزودن بندهاي مختلف به شعر باز است. 
  شوند. برگردان به هم مربوط مي بيت توسطهم 
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  اقسام مسمط. 6
آسـاني بـا    اسـت و بـه  پـذير   كه مسمط برخالف ديگر قوالب شعري انعطـاف  اين  به  باتوجه

هـاي مختلـف از آن    تـوان گونـه   و تعداد مصاريع مـي  ،ها ها، برگردان تغييردادن ترتيب قافيه
ويـژه از دورة   . ايـن امـر بـه   اسـت  هاي گوناگون از مسمط پديـد آمـده   وجود آورد شكل به

  يابد. گير افزايش مي نحوي چشم بعد به مشروطه به
  

  مسمط مثلث 1.6
هـاي سـوم در تمـام     آن از سه مصراع تشكيل شده و چون مصراع مسمطي است كه هر بند
خوانند. قافيـه در مثلـث    اند اين قالب شعري را مسمط مثلث مي سان بندها ازلحاظ قافيه يك

  يا هر سه مصراع رعايت شده باشد. ،تواند در مصراع اول و دوم، دوم و سوم مي
  

  مسمط مربع 2.6
جاي مسـمط   بهست اشاره شود كه در برخي منابع از پرداختن به مسمط مربع الزم ا پيش

. در بخـش توابـع مسـمط بـه چهارپـاره پرداختـه       اسـت  كار رفته مربع واژة چهارپاره به
  است. شده

مسمط مربع در تعريف قدما شعري است كه هـر بيـت آن چهـار پـاره دارد؛ سـه پـارة       
 اول بيـت  در سـجع  آن رعايـت نخست داراي سجعي واحد و مخـالف بـا قافيـه اسـت و     

مسمط  .)612 - 610: 1384فرد  اليكم ؛1248: 1376 عباسپور؛ 1030: 1368(رادفر  شود نمي
، ديـده  هجـري قمـري  ، شاعر قـرن چهـارم   ديوان ابوطيب مصبعيبار در  چهارپاره نخستين

  .)19: 1366راد   شود (اعظمي مي
  
  مسمط مخمس 3.6

آن بر يـك قافيـه و مصـراع    مصراعي. چهار مصراع اول  پنجشعري است داراي چند بند 
هاي پنجم در تمام بندها يكي اسـت. طبـق    اي جداگانه است. قافية مصراع پنجم بر قافيه
 قدما آثار كدكني احتماالً سرودن مخمس در فارسي تقليد از عربي است. در  نظر شفيعي

هــاي بســيار دارد  بعــد نمونــه بــهشــود، ولــي از قــرن نهــم  نمونــة ايــن كــار ديــده نمــي
  .)213: 1391كدكني   (شفيعي
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 آمـده  ،ضمن اشاره به معني لغـوي و اصـطالحي مخمـس    ،نامة ادب فارسي فرهنگدر 
: 1376(عباسـپور  » شـود  مخمس اغلب با تضمين غزلي از شاعري ديگر شاخته مـي : «است
  .)211: ق 1331هدايت  ؛1248 ،1234
  
  مسمط مسدس 4.6

اند. گاه قافيـة   قافيه هم ،جز مصراع آخر ،هر بند آن شامل شش مصراع است. مصاريع هر بند
اي كه در بند اول است يكي است. منوچهري فرد شاخص ايـن   مصاريع آخر هر بند با قافيه

  قالب و مبتكر آن است.
  
  مسمط مسبع 5.6

هـم و مصـاريع    . شش مصراع نخست در هر بند بـا است مصراعي هفتمسمطي با بندهاي 
  هم قافية مشترك دارند. گاه دو مصراع آخر بااند.  قافيه هم هم آخر هر بند با

  
  مسمط مثمن 6.6

مسمطي است كه هر بند آن از هشت مصراع تشكيل شده باشد. هفت مصراع نخست در هر 
راد آن را    اعظمـي . انـد  سـان  يـك  بند اشتراك قافيه دارند. مصاريع آخر هر بند نيز داراي قافية

بيت را چهار مصراع و دو بيت را هشت مصراع يعني هر «داند:  نوعي مسمط مربع مسجع مي
  .)213 :ق  1331هدايت  ؛1249: 1376؛ عباسپور 74: 1366راد   (اعظمي» كنند حساب مي

  
  مسمط فراتر از مثمن 7.6

تـر از هشـت مصـراع و     شود كه تعداد مصاريع هـر بنـد آن بـيش    هايي اطالق مي به مسمط
  حال فرد باشد. درعين

  
  توابع مسمط. 7
ويـژه در ادبيـات عصـر بيـداري، بـا اشـعاري        هاي يادشده در ادبيات فارسي، به قالبجز  به

يـا ازلحـاظ سـاختار     كـه   ترتيـب  بـدين انـد؛   نـوعي بـا مسـمط مـرتبط     سروكار داريم كه به
يـا محصـول    ،اند بندي شبيه مسمط اند، يا ازديدگاه نظام قافيه (بندبندبودن) با مسمط مشترك
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ها نامي بنهيم؛  ديگرند. شايد نياز نباشد براي همة اين گونه تركيب مسمط با دو يا چند قالب 
منظـور   ، بـه حال باايناند؛  يك شاعر بدان پرداخته و ديگران از او تقليد نكرده فقطچون گاه 

  شوند. عنوان توابع مسمط بررسي مي باهاي مسمط اين انواع  بررسي دقيق گونه
  

  بند ترجيع 1.7
  تعريف 1.1.7

و آواز در گلـو و در اصــطالح   )85: 1362 (وطـواط » گردانيــدن نغمـت «ترجيـع در لغـت   
شعري را گوينـد  «) و دراصطالح 321: 1384 شجاع كيهانيمعني تحرير است ( موسيقي به
اي پنج بيت يا زيادت ده بيت و قافيت هر خانه مخالف قافيـة   خانه بوذ و هر خانه كي خانه

 »شـوند  ديگـر  خانة به گاه اي كي تمام شوذ بيتي بيگانه بيارند؛ آن و هر خانهخانة ديگر بوذ 
  .)85: 1362 (وطواط
: چند بيت بر يك وزن و قافيه بگويند و در است آمده فنون بالغت و صناعات ادبيدر 

بياورند كه با ابيات پيش در وزن متحد و در قافيه مخـالف باشـد و    مقفاپايان آن، يك بيت 
ها بيتي منفرد آمده  كه در فواصل همة بخش اين عمل را چند بار تكرار كنند؛ طوريچنان  هم

باشد. پس هرگاه يك بيت را در فواصـل عينـاً تكـرار كـرده باشـند، آن شـعر را ترجيـع و        
فسـايي   ؛ رسـتگار 331 - 330: 1368؛ رادفـر  182 - 180: 1370گويند (همـايي   بند مي ترجيع
: ذيل 1363؛ رامپوري 159 - 158: 1345؛ محجوب 627، 1ج : 1380؛ مصاحب 555: 1380

  .)»بند ترجيع«: ذيل 1373دهخدا  ؛»بند ترجيع«

  وجه تسميه 2.1.7
ها واقع اسـت بنـد خواننـد و     در وسط خانه كه هتج زآنا...  آن بيت را«نويسد:  هدايت مي

بنـد   ترجيـع رسـاند   گردد و رجعت و تراجع به هم مـي  آن بيت را بند نام مي كه جهت نيازا
باشـد.  » بنـد  و ترجيـع «شميسا معتقد است اسم اين نوع شعر بايـد   .)96: ق 1331» (نامند مي

بنـد هـم    . قدما به تركيـب است بند مقلوب بند ترجيع است كه از آن فك اضافه شده ترجيع
  .)320: 1381گفتند (شميسا  بند مي ترجيع

  تاريخچه 3.1.7
كه خاص ادب فارسي  ،. اين قالباست آمده سيستاني  ديوان فرخيبار در  بند نخستين ترجيع
  .)322در عصر صفويه موردتوجه شاعران قرار گرفت (همان:  ،است
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  وضعيت قافيه 4.1.7
  آورند. مي سان قافيه در بيت فاصله معموالً بايد مستقل باشد، اما گاه آن را با قافية بند اول يك

  تعداد مصاريع هر بند و تعداد بندها 5.1.7
) و برخي هفت تـا ده بيـت   320ي منابع هر بند را حدود پنج تا بيست بيت (همان: برخ

لطافت تعداد ابيات تا يازده دانسته شده است  .)321: 1384 شجاع كيهانياند ( ذكر كرده
داننـد   بنـد را اختيـاري مـي    هـاي ترجيـع   گروهي شمارة بيت .)569، 1ج : تا بي (تهانوي

  .)79  :1385(ميرصادقي 
 كيهـاني  شـجاع تـر اسـت (   ودو و گـاه بـيش   بند از سه تا بيست بندهاي ترجيعشمار 

1384 :321(.  

  ها نام بخش 6.1.7
بنـد   يگانـه،  ،)569، 1 ج: تـا  بـي  ي(تهانو هعقد ،)85: 1362 (وطواط ترجيع را فاصله تيب

 ترجيـع  بنـد ) 322: 1384 كيهـاني  شجاع( و برگردانِ ،العقد واسطة ،)96: ق 1331 يت(هدا
 در را مختلـف  هـاي  بخـش  و نامنـد  مـي  گـردان  بند اي ،بند عيترج ،)79: 1385 يرصادقي(م

 كيهـاني  شـجاع  ؛330: 1368 رادفر ؛182 - 180: 1370 يي(هما گويند يخانه و بند م ترجيع
1384 :322(.  

  ساختار 7.1.7
  نويسد: وطواط دربارة بيت ترجيع مي

هاي مختلف بوذ؛ هريكي بـر   بازآرند يا بيتعينه كي در آخر همان را  بهبر سه نوع بوذ 
هايي بوذ بر يك قافيت به عدد ابيات خانة ترجيع؛ چنانـك چـون    قافيتي خاص يا بيت

: 1314قـيس    ؛ شمس86 - 85: 1362 اين ابيات را جمع كنند خانة ديگر گردذ (وطواط
  .)74 - 73: 1369كاشفي   واعظ ؛295

داند: نوع اول، شاعر هرچنـد بيـت بـر يـك      بند را چهار نوع مي اصفهاني ترجيع  فخري
ارداف و قافيه بگويد و بعدازآن، بيت بيگانه كه از آن رديف و قافيه نباشد بياورد و بعـدازآن  

هاي بنـد آن را مجمـوع يـك     ابتدا به خانة ديگر كند؛ نوع دوم، قصيدة ترجيع بگويد و بيت
اي باشـد خـارج    قطعـه  ،كننـد هاي بنـد جمـع    كه اگر بيت چنان ،قافيه و رديف رعايت كند
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تـا   اولكـه از   چنان ،ها مختلف بيت بندها، مجموع، يك بيت باشد و خانه ،قصيده؛ نوع سيم
هاي ترجيع بر يك رديف خـتم شـود،    آخر بر يك بيت ختم كند؛ نوع چهارم، مجموع خانه

  .)319 - 313: 1389 اصفهاني فخرياما قوافي مختلف باشد و بند بيگانه (
يا رديف   بعد تمام هر قسم بيتي اجنبي به قافيه«آمده است:  الفنون اصطالحاتكشاف در 

 مكـرر عينه  به... همان يك بيت  ديگر بيارد و يا همان را كه التزام نموده است بيارد. پس اگر
  .)569، 1ج : تا بي (تهانوي» بند نامند شود آن را ترجيع

شود. بنـدها در ترجيعـات    وت سروده مياي متفا بيت ترجيع در همان بحر بندها با قافيه
هاي اخير بلند است. شمار ابيات هر بند معمـوالً   كوتاه و در ترجيعات سده ،متقدمان، اغلب

كه آن را ركن   ،با تعداد ابيات بندهاي ديگر مساوي است يا اختالفي اندك دارد. بيت فاصله
ابيات آن است و مفهوم و نتيجة ابيات دارترين  و جانترين  فصيح ،اند دانستهبند  اصلي ترجيع
كم با ابيـات پايـاني هـر بنـد بايـد       گيرد و تناسب آن با ابيات بند يا دست مي هر بند را دربر

هاي صوري شبيه قصيده است و تنها در مضـامين   درستي رعايت شود. هر بند در ويژگي به
عر اجزاي قصـيده ماننـد   گرايد؛ بنابراين، حتي ممكن است شا عرفاني و عاشقانه به غزل مي

  .)322 - 321: 1384 كيهاني شجاعبند بياورد ( ... را در ترجيع و ،تغزل، تخلص

  مضمون 8.1.7
تدريج مضامين عاشقانه  ، اما بهاست منصبان بوده تر در مدح صاحب ترجيعات نخستين بيش

  از مشروطيت، مضامين سياسي و اجتماعي بدان راه يافت. پس ،و عارفانه و
  
  بند تركيب 2.7
ـ قابند تفـاوت   بند و تركيب جاكه در گذشته ميان ترجيع ازآن تـوان گفـت    مـي  ،انـد  نبـوده  لئ

ديگـر مـرتبط    بند بـه يـك   فقط بيتي كه بندها را در تركيب ؛بند است بند همان ترجيع تركيب
شـود كـه خـاص     صـرفاً تعـاريفي ذكـر مـي    جـا   ايـن ، در حـال  بـااين كند واحد نيست.  مي

  است.  بند تركيب

  تعريف 1.2.7
بياورند كه با ابيات پـيش در   امقف، يك بيت درپايانچند بيت بر يك وزن و قافيه بگويند و 

كـه در فواصـل    كنند؛ طوري تكرار بار چندوزن متحد و در قافيه مخالف باشد. اين عمل را 
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 ديگر فـرق داشـته باشـند آن    ها بيتي منفرد آمده باشد. هرگاه ابيات فواصل با يك همة بخش
؛ 335: 1368؛ رادفـر  182 - 180: 1370گوينـد (همـايي    بنـد مـي   و تركيـب   شعر را تركيـب 

 ؛»بنـد  تركيـب «: ذيل 1363؛ رامپوري 99 - 96: ق 1331؛ هدايت 635، 1ج : 1380مصاحب 
  .)»بند تركيب«: ذيل 1373 دهخدا

  وجه تسميه 2.2.7
بنـد   را تركيـب هـم تركيـب شـده آن     فواصل و بندهاي مختلـف بـا   چون در اين نوع شعر

  .)182: 1370اند (همايي  ناميده

  تاريخچه 3.2.7
 هفـتم  قرن ازمربوط به بعد تركيب بند به ها خانه فواصل ابياتبند و ناميدن  اصطالح تركيب

آن را از  و بنـد اشـاره كـرده    تركيـب  كلمـة  بـه  بار نخستين براي كاشفي  واعظ. است هجري
بنـد را   هاي تركيب ترين نمونه قديمي .)74 - 73: 1369كاشفي   كند (واعظ بند جدا مي ترجيع

  .)81: 1385هاي شاعران قرن پنجم يافت (ميرصادقي  توان در ديوان مي

  وضعيت قافيه 4.2.7
هاي هر بيت فاصله  قافيه باشند. مصراع هاي هر بند در اين قالب هم ممكن است همة مصراع

  كنند. مي  و از قافية بيت فاصلة مصرّع نخستين پيروياند و گاه نيستند  قافيه يا هم مصرّعگاه 
كند و ازنظر مفهوم ارتباطي بين  هاي فاصله رعايت  اگر شاعر قافية مشترك را در همة بيت

  .)81آيد (همان:  وجود مي بهبند  ها يك بخش ديگر تركيب وجود آورد، از جمع آن ها به آن

  تعداد مصاريع هر بند و تعداد بندها 5.2.7
تـر باشـد    اند از پنج بيت نبايد كـم  اما بعضي قيد كرده ،هاي هر بند اختياري است تعداد بيت

شود. معمول اين است كه تعداد ابيات  چه اگر كمتر باشد، تبديل به مسمط مي .)81(همان: 
  ديگر مساوي باشند. ها با يك خانه

  ها نام بخش 6.2.7
 فاصـله  بيـت ) 81: 1385 ميرصادقي؛ 182: 1370 يي(هما تركيب بند را بندها ميان هاي بيت

 مختلف هاي بخش. خوانند مي) 81: 1385 يرصادقي(م واسطه و) 328: 1384 كيهاني شجاع(
  .)182: 1370 يي(هما گويند يخانه و بند م تركيب در را
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  ساختار 7.2.7
  :لحاظ بيت تركيب سه وضع دارد بند به تركيب

تـرين نمونـة    بگيريم، حكم مثنوي را دارد. اين معمول درنظر مستقالًاگر ابيات تركيب را  .1
  ؛بند است تركيب

  ؛دارد را قصيده يا غزل حكم بگيريم، درنظر مستقالًاگر ابيات تركيب را  .2
كه در آخرين بيت تركيـب، قافيـة مصـراع اول     معني اين به دوم؛ و اول نوع از يقيتلف .3

ترتيـب، گـويي بـراي     شود و بـدين  قافيه ميآزاد است و مصراع دوم با خانة تركيب 
انـد  بيت تركيب نيامده، اما ديگر ابيات تركيب مطابق قاعدة مثنوي آخرين خانة تركيب 

  .)326 -325: 1381(شميسا 
كننـد و   هاي هر بيت فاصله گاه از قافية بيت فاصلة مصرّع نخسـتين پيـروي مـي    مصراع

بنـد از متفرعـات    آيـد. تركيـب   وجود مي به كه از مجموع اين ابيات قطعة مستقلجاست  اين
  .)328: 1384 كيهاني شجاعشود ( قصيده محسوب مي

كند و ازنظر مفهوم ارتباطي  هاي فاصله رعايت مي گاه شاعر قافية مشترك را در همة بيت
وجـود   بنـد بـه   ها يك بخش ديگـر تركيـب   كه از جمع آن آورد؛ طوري وجود مي ها به بين آن

  .)81: 1385اند (ميرصادقي  دهايي از اين نوع به مسمط بسيار شبيهبن آيد. تركيب مي

  مضمون 8.2.7
بند از  و نكات عرفاني است. تركيب ،بند موضوعاتي چون عشق، مدح، مرثيه مضمون تركيب

  يابد. مضاميني تازه مي ،ويژه در دورة مشروطيت به ،بعد بهدورة صفويه 

  مسمطبند با  بند و تركيب تفاوت ترجيع 9.2.7
مصراعي باشـد و    هشتيا  ،مسمط شعري است كه بندهاي آن سه، چهار، پنج، شش، هفت

 ،تر از اين ارقام باشد، اگر تعداد مصاريع هـر بنـد فـرد باشـد     كه تعداد ابيات بيش درصورتي
بنـد يـا    بودن يا نبودن ترجيـع  ترجيعيمسمط فراتر از مثمن است و اگر زوج باشد، بسته به 

تـر از   بنـد طـوالني   بند و تركيب شود. پس درمجموع، بندهاي ترجيع ب ميبند محسو تركيب
قافيـه   ترين شكل خـود ابيـاتي هـم    بندهاي مسمط است. جز اين هر بند مسمط در متعارف

تـرين شـكل خـود بنـدهايي دارد كـه الزامـاً        بند در متعارف بند و تركيب دارد، اما در ترجيع
  ان همان نظام قافيه در غزل است.ش بندي قافيه نيستند و نظام قافيه هم
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 قافيـه  هـم ست كه تمام مصاريع هر بندشـان  اهايي  ها نمونه ، هم درميان مسمطحال بااين
 بـا  بنـد  هـر  ابيات كه دارد وجود هايي نمونه بندها تركيب و بندها ترجيع درميان هم و نيستند

د همـان  بنـ  تركيـب  و بنـد  ترجيع با مسمط ميان تفاوت اصلي عامل بنابراين، اند؛ قافيه هم هم
  تعداد مصاريع در هر بند است.

محـور اسـت و    شايد بتوان اين اختالف را چنين بيان كـرد كـه مسـمط اساسـاً مصـراع     
هـا را جـدا    چه در مسمط ميان رشته عبارتي، آن محورند. به بند اساساً بيت بند و تركيب ترجيع

  است. بيتكند  ميان بندها را جدا ميبند  بند و تركيب چه در ترجيع كند مصراع است و آن مي
اشاره شد كه هم مسمط محصول دگرديسي قصـيده اسـت و هـم دو قالـب     ازاين  پيش
در محـور عمـودي بـا قصـيده      بعضـاً  و محتـوا ها در  بند؛ چه اين قالب بند و تركيب ترجيع
(مثلـث،  چنين در اقسام مسمط  اند. هم اند. قوالب يادشده در بندبندبودن نيز شبيه هم مشترك
تـرين   ست كه مصراع يا بيتي ترجيعـي دارنـد. ايـن ويژگـي اصـلي     اهايي  ...) نمونه و ،مربع

بنـد را   بنـد و تركيـب   توان دو قالب ترجيـع  شود؛ بنابراين، مي بند محسوب مي ويژگي ترجيع
  جزو توابع مسمط محسوب كرد.

  
  چارپاره 3.7
مربـع   ه در گذشـته بـه مسـمط   از پرداختن به چارپاره ذكر اين نكته ضروري اسـت كـ   پيش

جـا چارپـاره در معنـي مصـطلح و امـروزي آن       شده است، امـا در ايـن   چهارپاره اطالق مي
  است.  مقصود

  تعريف 1.3.7
بسيار شبيه به مسمط مربع است و تنها تفاوتش با آن در نوع چيدمان قافيـه اسـت؛    چارپاره

هـاي   آن داراي مصـراع  ديگرسخن، شعري است چندبندي با مضمون واحد كـه هـر بنـد    به
در  فقـط هاي دوم و چهارم قـرار دارد. رعايـت قافيـه     وزن است و قافيه در پايان مصراع هم

  هاي مجزا و مستقل دارد. درون هر بند الزامي است و هر بند شعر براي خود قافيه

 تاريخچه 2.3.7
؛ 612 - 610: 1384فرد   اصطالح چهارپاره در گذشته به اشعار مسجع و مسمط مربع (كمالي

) و گاه به دوبيتي اطـالق  112: 1385ميرصادقي  ؛227: 1384پور  ؛ امين228: 1379عباديان 
چهارپـاره از انـواع جديـد شـعر فارسـي اسـت كـه         .)501: 1376شده است (عباسپور  مي
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 هجـري قمـري  از مشروطيت ايجاد شد و موردتوجه قرار گرفت. در قرن نهم  پسوبيش  كم
هـا بـه هـم مربـوط اسـت و از       كه معاني آن ،هاي متوالي ن عباسه با سرودن رباعيالدي معين

هـا و   شـود، نخسـتين گـام را در سـرودن ربـاعي      اي درسـت مـي   مجموع چند رباعي قطعه
ــي ــتگار  دوبيت ــا برداشــت (رس ــايي  ه ــروطه   .)456 - 453: 1380فس ــاعران مش ــان ش درمي
اولـين   .)501: 1376را آزمود (عباسـپور  الممالك از نخستين كساني بود كه اين قالب  اديب

گر از او تقليـد   و صورت ،ياسمي اي سرود و بهار، يغمايي، حميدي، رشيد را خامنه چارپاره
 1305هاي پيوسـته را در سـال    ترين دوبيتي ياسمي كامل رشيد .)328: 1381كردند (شميسا 
  .)456 - 453: 1380فسايي  ساخت (رستگار

هاي آغازين آن در شعر فارسي نيـز   صورت ،متأثر از شعر غربي بودجاكه اين قالب  ازآن
هـا وجـود    از شعر غربي شكل گرفت؛ بنابراين، تنوعاتي در ترتيب قرارگرفتن قافيه پيروي به

رفت شعر آزاد و سپيد اين قالب ويژة شاعراني شد كه شعر نو را نه در چهرة  داشت. با پيش
 .)502 - 501: 1376كهـن پذيرفتـه بودنـد (عباسـپور      صورت ادامة شـعر  بلكه به ،نيمايي آن

زرقاني معتقد است ابداع چهارپـاره اقـدام مهـم شـاعران محتـاط مشـروطه بـراي خـروج         
  .)111: 1383شده از دايرة شعر كالسيك بود (زرقاني  حساب

بند كاهش يافت و بـه دو   هاي تركيب نويسد در دورة مشروطه تعداد بيت ميرصادقي مي
  .)82: 1385كم به چهارپاره تبديل شد (ميرصادقي  كمبيت رسيد و 

  وضعيت قافيه 3.3.7
چنـين ممكـن    انـد. هـم   هاي سمت راست چهارپاره قافيه آورده برخي از شاعران در مصراع

ترين شكل اين است كه قافية مصراع سوم  دري باشد، اما معمول صورت ضرب است قافيه به
  .)329: 1381آزاد باشد (شميسا 

  :شود ها به چند دسته تقسيم مي بندي آن به طرز قافيه  ه باتوجهچهارپار
هـاي   ها مانند اكثر رباعي و سوم آن ،اي كه سه مصراع اول، دوم هاي پيوسته دوبيتي )الف

  ؛قديم بر يك قافيه است
هـا بـه يـك قافيـه اسـت. ايـن نـوع         اي كه هر چهار مصـراع آن  هاي پيوسته دوبيتي )ب
  ؛است رفته كار مي بههاي قديم  رباعي ندرت در بندي به قافيه
قافيه است و مصراع  ع سوم هماها با مصر اي كه مصراع اول در آن هاي پيوسته دوبيتي )ج

  ؛دوم با مصراع چهارم
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ع اها مصراع اول و چهارم بر يك قافيه است و مصـر  اي كه در آن هاي پيوسته دوبيتي )د
  ؛اي ديگر دوم و سوم بر قافيه

در  فقـط هـا آزاد اسـت و قافيـه     اي كـه مصـراع اول و سـوم آن    پيوسـته  هاي دوبيتي ) ه
  .)455 - 453: 1380فسايي  شود (رستگار ها رعايت مي هاي دوم و چهارم آن مصراع

  هاي ديگر نام 4.3.7
فـرد   ؛ كمـالي 328: 1381انـد (شميسـا    غلط رباعيات پيوسـته خوانـده   چهارپاره را گاه به

  .)610: 1384فرد  نام ديگر آن چهارمصراعي است (كمالي .)610: 1384

  ساختار 5.3.7
  هم افتراق قافيه و اتحاد معني دارند. كه بااست چهارپاره از بندهاي دوبيتي تشكيل شده 

  مضمون 6.3.7
و شكواييه و برخي ديگـر از انـواع شـعر غنـايي      ،در چهارپاره تغزل، وصف، قصه، روايت

  كار رفته است. به

  هاي پيوسته تفاوت چهارپاره با دوبيتي 7.3.7
هاي پيوسـته   بردند، اما دوبيتي هاي پيوسته نام مي در گذشته گاه از چهارپاره با عنوان دوبيتي

هاي پيوسته عبارت از قالبي است كه در  دوبيتي«بندي با چهارپاره متفاوت است.  ازنظر قافيه
» اند صورت چليپا در هم تنيده ... به بندي آن هر بند از يك دوبيتي تشكيل شده و ازنظر قافيه

بنـد   بـودن در مصـاريع دوم و چهـارم هـر     قافيـه  اما در چهارپاره هم .)10 - 9: 1383(ترابي 
  گيرد. صورت مي

  تفاوت چهارپاره با مسمط مربع 8.3.7
كـه در    ترتيـب  بندي آن است؛ بدين ترين تفاوت مسمط مربع با چهارپاره در نوع قافيه اصلي

گونـه   اند، امـا در چهارپـاره ايـن    قافيه ديگر هم مربع، مصراع چهارم تمام بندها با يكمسمط 
به تفكيك چهارپاره از مسمط مربع براساس   نيست. ذكر اين نكته ضروري است كه باتوجه

پـاره را از مسـدس،    پاره را از مخمس، شـش  پاره را از مثلث، پنج توان سه بندي مي نوع قافيه
... در  و ،پـاره  پاره، پـنج  پاره را از مثمن جدا دانست. براي سه و هشت ،مسبعپاره را از  هفت

  توان يافت. هاي متعدد مي شعر دورة مشروطه نمونه
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  مسمط تام 4.7
اصطالح عروضي، مسدس  هاي آن كامل و تمام باشد؛ يعني به مسمطي است كه همة مصراع

هر جزوي «شود.  مسجع حساب مي ، مسمط تام نقطة مقابل شعرديدگاه ازاين. استيا مثمن 
» سـبب تمـامي مصـاريع    از اجزاي مسمط مصراعي تمام باشد و آن را مسمط تام خوانند به

ديگرسـخن، اگـر مصـاريع از دو افاعيـل      به .)73: 1369كاشفي   ؛ واعظ1030: 1368(رادفر 
يـل  شود و اگر تعداد افاع عروضي ساخته شده باشد، مسمط مربع يا مسمط مسجع ايجاد مي

  آمده مسمط تام است. دست در هر مصراع سه يا چهار باشد، شعر به
  

  مسمط ترجيعي 5.7
  نويسد: مؤتمن مي

اول كه حكـم مطلـع آن بنـد را     بيت يرازغ ،بندهرچند در ترجيعات، تصريع ابيات هر 
... ايـن   انـد  دارد، معمول و ضروري نيست، ولي گاهي شعرا تفنناً به اين كار دست زده

  .)31: 1355بند مسمط ناميد (مؤتمن  را ممكن است ترجيع نوع ترجيع

شود. تنها تفاوتي  بندي مي بند قالب عين ترجيع كه است اشعاري استراد معتقد    اعظمي
هـاي زوج هـر    بند فقط مصـراع اول و مصـراع   كه در ترجيع است  بند دارد اين كه با ترجيع

سان دارند.  صاريع در هر بخش قافية يكاند، اما در مسمط ترجيعي همة م بخش متحدالقافيه
شود تفـاوت ندارنـد    ها عيناً تكرار مي ازلحاظ بيت فاصله يا بيت ترجيع كه در فاصلة بخش

  .)100: 1366راد   (اعظمي
كند:  ه ميئتعريفي متفاوت از مسمط ترجيعي ارا ،اي از نسيم شمال محمدي با ذكر نمونه
عنوان برگـردان در فاصـلة هـر     چهارم ابيات مطلع بهآيد و مصراع  دو بيت در آغاز شعر مي

ــ    دهـد. شـعرهاي معـروف سياسـي     شود و حالت ترجيـع بـه آن مـي    بخش عيناً تكرار مي
غالبـاً   ،شـد  هاي وقت منتشر مي در روزنامه ق 1327تا  1324هاي  كه حدود سال ،اجتماعي 

  .)57 - 56، 2، 1ج : 1375مسمط ترجيعي بود (محمدي 
  نويسد: درادامه مياين نگارنده 
  ،هاي ديگر از مسمط ترجيعي در اين دوره وجود دارد كه نمونه

  ؛گيرد مصراع اول يا مصراع دوم از بيت مطلع برگردان ترجيع قرار مي )الف
  ؛شود هاي ديگر عيناً تكرار مي مصراع ششم بخش مطلع در آخر بخش )ب
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شـود و در   تكـرار مـي   ها عيناً مصراع دوم از بيت مطلع در آخر بعضي از بخش )ج
  .)60شود (همان:  آخر بعضي ديگر فقط قافيه و رديف آن پيروي مي

  نويسد: بند مي شميسا در تعريف مسمط ترجيعي و تفاوت آن با ترجيع
شـود كـه    ابيات قافية دروني دارند و در پايان هر بيت عبارتي نسبتاً طوالني تكـرار مـي  

توان بـه ايـن    ديگر، نمي قافيه نيست. ازسوي از آن قبلتوان بدان رديف گفت؛ زيرا  نمي
گونه اشعار در ديوان  بند بيتي بايد تكرار شود. اين بند گفت؛ زيرا در ترجيع اشعار ترجيع

تـر موالنـا دارد    بـيش   همـه  شـود و از  و سـعدي ديـده مـي    ،رودكي، سـنايي، مولـوي  
  .)342 - 341: 1381  (شميسا

  نويسد: فسايي مي رستگار
بنـدي   وسيلة وحشي بافقي صورت گرفته. او تركيـب  در مسمط شده به كه هايي تفنن از

مصراعي تقسيم شده و درحقيقت، تركيبـي از   مصراعي و هشت دارد كه به بندهاي شش
كه در اولي چهـار مصـراع اول و در دومـي شـش       ترتيب بدين ؛تسميط و ترجيع است

ة هر بند بيتـي مفـرد و   اند و در فاصل سان مصراع اول مانند مسمط در حروف قافيه يك
 .)498: 1380فسايي  شيوة ترجيعات قرار گرفته (رستگار مصرّع به

بند است؛ يعنـي مصـراع    تركيبي از مسمط و ترجيع«آمده است:  نامة هنر شاعري واژهدر 
  .)283: 1385(ميرصادقي » شود آخر هر رشته عيناً تكرار مي

  
  مسمط ترجيعي چهارپاره 6.7

  نويسد: راد مي  اعظمي
بـودن درون   مسـجع در ديوان برخي شاعران نوعي مسمط چهارپاره هست كـه ضـمن   

تـوانيم مسـمط    انـد. ايـن قالـب را مـي     طريق ترجيع تكرار كرده مصاريع پارة آخر را به
  .)22: 1366راد   ترجيعي چهارپاره بناميم (اعظمي

  
  مسمط تركيبي 7.7

هـا   هـاي درون بخـش   تمـام مصـراع  بند است. در ايـن نـوع،    تركيبي از مسمط و تركيب
بند اسـت   بند و تركيب اند. اين خود اول شرط مسمط و وجه افتراق آن از ترجيع قافيه هم

  .)120(همان: 
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انـد. تمـايز ايـن انـواع در      درنظر گرفتـه  برخي از ادبا براي مسمط تركيبي انواعي گوناگون
بنـد چهـار    اي هر بنـد در تركيـب  ه بند است. اگر تعداد مصراع تعداد مصاريع هر بند از تركيب

هاي  ها در خانه چه تعداد مصراع چنان. نامند يا تركيب مربع مي ،آن را مربع، مربع تركيب ،باشد
نامنـد و اگـر تعـداد     يا تركيب مخمس مي ،آن را مخمس، مخمس تركيب ،اين قالب پنج باشد
: 1370د (همايي نامن يا تركيب مسدس مي ،آن را مسدس، مسدس تركيب ،مصاريع شش باشد

  .)81: 1385ميرصادقي  ؛328: 1384 شجاع كيهاني؛ 556 - 555: 1380فسايي  ؛ رستگار201
  
  مسمط مستزاد 8.7

  مسمط مستزاد تركيبي است از دو قالب مسمط و مستزاد.
 

  مسمط مستزاد ترجيعي 9.7
 . شميسـا نسـيم  اسـت  بند ساخته شـده  شعري است كه از تركيب مسمط و مستزاد و ترجيع

  .)344: 1381داند (شميسا  شمال را مبتكر اين نوع مي 
  

  مسمط مستزاد تركيبي 10.7
  بند ساخته شده است. شعري است كه از تركيب مسمط و مستزاد و تركيب

  
  موسط 11.7

  :است ط چنين تعريف شدهموس االفكار بدايعدر 
ـ     نوعي از ترجيع است و توسيط در لغت به دونيم آن را ط كـردن چيـزي باشـد و موس

اش  گويند كه به دو نيم كرده باشند و دراصطالح عبارت است از ترجيعـي كـه واسـطه   
ـ     واسطة ترجيع نـيم  كه آن واسطة به ومصراعي بود  ط گفتنـد و  بيـت اسـت ايـن را موس

  .)75 - 74: 1369كاشفي   نمايد (واعظ شمردن اولي مي مسمطالحقيقه اين نوع را از  في
  

  بند تركيب ـ مثنوي 12.7
ـ  نوعي مثنوي ‘سر درجوار سخت’شعر «نويسد:  مي ،اي از نيما ضمن اشاره به نمونه ،شميسا
  .)345: 1381(شميسا » بند است تركيب



 59   و توابع مسمط در شعر فارسياقسام 

  
  مسمط مخمس نيمايي 13.7

هاي مخمس، قافيه نظمي مشخص ندارد. مثالً نيمـا در شـعرهاي اوليـة     در برخي از مسمط
 آ،: است صورت اين به بندي يهقاف ،»افسانه« منظومةخود چند شكل جديد ابتكاري دارد. در 

نـوع   ينا يبرا .)406 ،67 ،38: 1371 يوشيج يما... (ن //ت ج، چ، ج، ث، //ت ب، پ، ب،
هـاي   امر دربـارة مسـمط   يناست ا گفتنيشد. يدهبرگز »يماييمسمط مخمس ن«شعر عنوان 

و مسمط مسبع  توان نام مسمط مسدس نيمايي كه مي است مسدس و مسبع نيز اتفاق افتاده
  ها انتخاب كرد. نيمايي را براي آن

  
  يريگ نتيجه. 8

از دورة منوچهري در ادبيات فارسي وجود داشـته   پيشمسمط قالبي ايراني است كه اگرچه 
حـد مصـراع    بـه و تر كـرده   هاي ابيات مربع را طوالني چون منوچهري موفق شد پاره ،است

سبب  اند. شاعران در اين قالب به قالب دانسته معمول در شعر فارسي برساند او را مبدع اين
ترجيعـي يـا    ،اند كه با تغيير تعداد مصاريع در هـر بنـد   ساختار خاصش اين امكان را داشته

ها، نحوة چينش و انتخاب قوافي تنوع زيـادي در آن   كردن مصراع يا بيتي در آن غيرترجيعي
هـاي شـعري ماننـد مثنـوي،      گـر قالـب  ايجاد كنند و ازديگرسو، بتوانند ميان اين قالب با دي

، مسـمط در طـول حيـات    اساس براين .... نوعي پيوند برقرار كنند و ،بند بند و تركيب ترجيع
انـد از: مسـمط مثلـث،     خود داراي اقسام و توابعي متعدد شده است. اقسام مسمط عبـارت 

و مسمط فراتـر   ،مسمط مربع، مسمط مخمس، مسمط مسدس، مسمط مسبع، مسمط مثمن
بند، چارپاره، مسمط تـام، مسـمط    بند، تركيب اند از: ترجيع از مثمن. توابع مسمط نيز عبارت

ترجيعي، مسمط ترجيعي چارپاره، مسمط تركيبي، مسمط مستزاد، مسمط مستزاد ترجيعـي،  

 من كه دورم از ديار خود چـو مرغــي از مقــر  
 چـو عمـر رفته امـروزم فرامــوش از نظــر   هم

 لـب  بربسـته من كه سر از فكـر سنگيـن دارم و 
 من به شب ،خواند از راز نهانش شب به من مي
 من كه نه كس با من و نه من به كس دارم سخن

 گويـد بـه مـن    سر دريا چه مـي  سختدر جوار 



 1396، پاييز و زمستان سوم، شمارة هشتمسال ، نامة ادب پارسي كهن   60

بند و مسمط مخمس نيمايي، مسمط مسدس  تركيب ـ  مسمط مستزاد تركيبي، موسط، مثنوي
 رشـيد  دهخـدا،  يوشـيج،  نيما توسط و مشروطه ةتر اين تغييرات در دور يش. ب...  و ،نيمايي
وجوه اشتراك ميان اقسام مسـمط بـا توابـع آن     .است داده رخ...  و ،شهريار نادري، ياسمي،

  هاست. بندي آن ها و نيز نوع قافيه بندبندبودن آن
  

  نامه كتاب
تخصصـي ادبيـات    نامـة  فصـل ، »مسمط و تحول آن از چهارپاره تا چارپـاره « ،)1384زاده، رضا ( اشرف

  زمستان. و ، پاييز8 و 7 دانشگاه آزاد مشهد، ش، فارسي
  تهران: اميركبير. ،مسمط در شعر فارسي ،)1366دردي ( راد، گنبد  اعظمي
  تهران: علمي و فرهنگي. سنت و نوآوري در شعر معاصر، ،)1384پور، قيصر ( امين

نامـة   پايـان  ،يمعاصر در شعر فارس ةدور تا ابتدا از مسمط تحول ريس يررسب ،)1393پوالدخاني، زهره (
  ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكدة ادبيات و علوم انساني.  كارشناسي

بـه الشعر؛ علم بديع و صنايع شـعري در زبـان پارسـي دري،     دقايق )،تا محمد (بي  بن  الحالوي، علي تاج
  تصحيح حواشي سيدمحمدكاظم امام، تهران: دانشگاه تهران.

  تهران: دفتر شعر و داستان. سرايان، چهارپاره و چهارپاره ،)1383ترابي، ضياءالدين (
ــراهللا (  ــوي، سيدنص ــديع      ،)1362تق ــان و ب ــاني و بي ــن مع ــار در ف ــار گفت ــي،هنج ــفهان:  فارس اص

  اصفهان.  سراي فرهنگ
 العلوم و الفنون اصطالحات كشاف ،تا) محمدصابر (بي  بن  القاضي محمدحامد  بن  علي  بن التهانوي، محمد
  ، بيروت: دار صادر.1ج  ،االسالميه

  تهران: مرواريد. فرهنگ اصطالحات ادبي، ،)1390داد، سيما (
  تهران: دانشگاه تهران.، نامه لغت ،)1373اكبر ( دهخدا، علي

 و مفـاهيم،  ،هـا، اصـطالحات، تعبيـرات    ادبـي؛ شـامل واژه   ــ   فرهنگ بالغـي  ،)1368رادفر، ابوالقاسم (
  اطالعات.  تهران:

الشـعراء   تصحيح و اهتمام احمد آتش و انتقاد ملك ، بهالبالغه ترجمان ،)1362عمر (  بن رادوياني، محمد
  بهار، تهران: اساطير.

كوشـش منصـور    ، بـه اللغات غياث ،)1363الدين ( شرف   ابن  نيالد جالل  بن محمد   الدين رامپوري، غياث
  ثروت، تهران: اميركبير.

الحدايق؛ علم بديع و صنايع شعري در زبـان   حقايق ،)1341محمد (  بن  حسن  الدين تبريزي، شرف  رامي
  تهران. : دانشگاهتهرانتصحيح و حواشي سيدمحمدكاظم امام،  به پارسي دري،

  شيراز: نويد شيراز. ،انواع شعر فارسي ،)1380فسايي، منصور ( رستگار
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شـوراي   تهران: ثالث، بـا همكـاري دبيرخانـة    انداز شعر معاصر ايران، چشم ،)1383زرقاني، سيدمهدي (
  گسترش زبان و ادبيات فارسي.

: تهـران  سـعادت،  لياسـماع  يسرپرسـت  بـه  ،يزبان و ادب فارس ةنام دانش ،)1384( جعفر ،يهانيك  شجاع
  .يفارس ادب و زبان فرهنگستان

 هاي تحول شعر معاصر ايران، وجوي ريشه با چراغ و آينه؛ در جست ،)1390كدكني، محمدرضا (  شفيعي
  تهران: سخن.

  تهران: آگه. موسيقي شعر، ،)1391كدكني، محمدرضا (  شفيعي
 بـن  تصـحيح محمـد   بـه  ،اشـعارالعجم  معـايير  فـي  المعجـم  ،)1314قيس رازي (   بن محمد  قيس،  شمس

  : مطبعة مجلس.تهرانعبدالوهاب قزويني،  
  تهران: فردوس. انواع ادبي، ،)1381شميسا، سيروس (

ارشـد،    كارشناسـي نامة  پايان ،زدهميس قرن تا يفارس شعر در مسمط تحول ريس ،)1393صباغيان، هناء (
  دانشگاه كاشان، دانشكدة ادبيات و علوم انساني.

تهـران:   هاي ادب در تـاريخ ادبيـات فارسـي،    اي از سير گونه انواع ادبي؛ شمه ،)1379عباديان، محمود (
  هنري.  حوزة
و  موضوعات، اصطالحات،، 2 يفارس ادب ةنام دانش ؛يفارس ادب ةنام فرهنگ ،)1376( هومن عباسپور،
  .انتشارات و چاپ سازمان: تهران انوشه، حسن يسرپرست به ،يادب فارس نيمضام

اهتمـام و   ، بـه نامـه  قابوس ،)1390زيار (  بن وشمگير  بن  قابوس  بن اسكندر  بن  عنصرالمعالي، كيكاووس
  علمي و فرهنگي. :حسين يوسفي، تهران تصحيح غالم

علم  ؛معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي ،)1389( سعيد  فخرالدين  بن محمد  الدين اصفهاني، شمس  فخري
 و مـوزه، خانه،  تهران: كتاب كاردگر،تحقيق و تصحيح يحيي  الصنايع، عروض، علم قوافي، علم بدايع

  .ياسالم يشورا مجلس اسناد مركز
  جا: بنياد نيكوكاري نورياني. بي در گلستان خيال حافظ، ،)2537فرشيدورد، خسرو (

  ترجمة مسعود جعفري، تهران: مرواريد. طليعة تجدد در شعر فارسي، ،)1384(حكاك، احمد   كريمي
: تهـران  سـعادت،  لياسـماع  يسرپرسـت  بـه  ،يزبـان و ادب فارسـ   ةنامـ  دانـش  ،)1384( مژده فرد، يكمال

  .يفارس ادب و زبان فرهنگستان
 از يفارس شعر يسبك مختصات يبررس ؛يفارسسبك خراساني در شعر  ،)1345محجوب، محمدجعفر (

  ، تهران: سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتي.يهجر پنجم قرن انيپا تا ظهور آغاز
  .رغنونا: تهران ،ج 2 از بهار تا شهريار،؛ شعر معاصر ايران ،)1375علي ( محمدي، حسن
  ج، تهران: اميركبير. 2 المعارف فارسي، دايرة .)1380حسين ( مصاحب، غالم
  تهران: طهوري. تحول شعر فارسي، ،)1355(العابدين  مؤتمن، زين

هـا و   نامة هنر شاعري؛ فرهنگ تفصيلي اصطالحات فن شـعر و سـبك   واژه ،)1385ميرصادقي، ميمنت (
  .مهناز كتابتهران: هاي آن،  مكتب
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ويراسـته و گـزاردة    ،االشـعار  صـنايع  فـي  االفكـار  بـدايع  ،)1369كاشـفي سـبزواري، مالحسـين (     واعظ
  كزازي، تهران: مركز.الدين  ميرجالل

و اهتمـام عبـاس اقبـال،     حيتصـح  بـه  الشعر، قيدقا يف السحر قيحدا ،)1362( محمد  نيدالديرش وطواط،
  .ييسنا ؛يطهور: تهران
  شيراز. اهتمام حسين معرفت، شيراز: معرفت به ،البالغه مدارج ،)ق 1331( بن محمدهادي ي رضاقلهدايت، 

  ، تهران: هما.بالغت و صناعات ادبيفنون  ،)1370الدين ( همايي، جالل
و  ،بـرداري  گردآوري، نسـخه  يوشيج، مجموعة كامل اشعار نيما ،)1371( ]يارياسفند ي[عل ماين ج،يوشي

  تدوين سيروس طاهباز، تهران: نگاه.


