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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  )» ای زن « ( سروده از جلد دوم 
   از رحيمه توخی

  ٢٠١۵ مارچ ٢٢
  
  

  (*) ..ننوشيم می گلگون 
  

  ی ارغوان ، الله ھـای دمـن کجـاستـاـوفه ھــکــش    ــد ، آغـوش مـيھـن کـجـــاستـی رسـاد مـار شـھـب

  تـ رسـتن کجاسۀوانــون ، جـنـ جـۀشـم ريـيـنــبـرک    ـيـن مـستـان ، خـمـوشـانـه زيـســــتـنـــرزمــدر س

  اسـتـن کـجـان  وطـو ، آسـمــام کـره فـاه نـقـآن مـ     ـاره ایـمـک نـزد سـتـشـون ، چـرگـان قـيـمـدر آس

  ت پرز بـاده ؛ مگر آن انجمن کجاستـشه ھاســيـش    ـدــاشــد پـسـنـت ، عشــرت نبــربــار غــــدريـن دي

  جاسـتـی ز مـردن کـم ، بـيمـيــدانـجـــوی مـيـرزم    سـان قـو، آرام نـمـيـريـم درگـوشـه ای ســــاحـله ب

َعـالج دردمابود     ھـرگز» آبـجو« اشـد  ـج ِمـا ، نبـکين درد و رنــتس    آب وطـن کـجـاسـت ای، جـرعـهُ

  اد بـان کـو ، سـکانـدار کـھن کـجـاستـگـر و بــلـنـ    ـقــی ، تـوفـان مـی رسـد ز دورــته ايـم به قايـنشـس

  )١(کجاسـت » تـنـن تـنـن« آزاديست آھـنگ مـا،صدای      يـوس وغــمــيـن ، در رديـف آوارگـــانأنـيـيـم مـ       

  )٢(  ـتسنبـرديسـت پـيـشـروی ، مينا و بھمن  کجا        ـم مـی گـلـگـون ، ز لـب جـامـی بـلوريـننـنـوشـي    

  

-------------------------------------- 

 

  " ننوشيم می گلگون [ *]  " 

ند گرانمايه داکتر ً در رابطه با آوردن  اين دو لفظ  در سروده  بايست مختصرا  تذکار داد که دانشم-":تـنن تـنن) " ١ (

وزن شعر ("، در کتابش  » افاعيل عروضی برای شعر فارسی نادرست است ... « پرويز ناتل خانلری ، که عقيده دارد 

در علم ايقاع نيز چنين الفاظی قرار ...  «-:نوشته» نامھای ھجاھا«زير عنوان )  ١٥٨ و٤٨ و ١٤٧صفحه "  فارسی

" سبب خفيف و"  تن"ان لفظ به ادامه  ايش" رحسب ارکان عروضی وضع شده استمثالھای  علم ايقاع ب"،..."داده اند

َتن لغت وتــد بر فتح واو که " فرھنگ سبا"در [  » ...را مثال وتــد مقرون قرار داده اند " تنا " و " تنن"سبب ثقيل و "َ

 سه حرفی است که ۀجمع آن اوتاد بوده، معنی  آن عالوه برميخ چوبی و فلزی به اصطالح علم عروض عبارت از کلم

 ۀواژ. آنرا وتــد مجموع و وتــد مقرون نيز ميگويند... يک طرف آن ساکن مثال شجر، چمن ودو طرف آن متحرک و 

  . ] ھم آمده است" ھم آھنگ ساختن آوازھا"ی امعنه ايقاع نيز در فرھنگ مذکورب
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َبرای فع : داکتر خانلری  اوزان جديدی برای شعر فارسی ساخته مثل  َ؛ فعلن ) تن تن = ( ؛ التن ) ت ت=( َ ت ت ( = َ

َکه عربی آن فعل " نوا " ؛ ) تن    .  ساخته است  ... و) ت تن تن ( که عربی آن فعـولن " خوش آوا" و يا برای ) ت تن ( َ

) "تـنـن  تـنـن("باشد که الــفاظ  عرض رساند که غرض از درج اين ياداشت ياد آوری اين نکته میه فروتنانه بايست ب

ی  آن، ھمان ھجا ھايست که درپايان  برخی از راگ ھای ئ نبوده ؛ بلکه  جابجای در  شعر فوق  باز گوی اوزان عروض

يدن رباعی ئده ياد استاد سرآھنگ  بعد از سرا يکی از عالمای موسيقی شرق زنًمثال شود ؛ موسيقی کالسيک  گردان می

 --- د وواندند ماليک به لحن داو خ----  گفتند درا نميشد از ترس به تن --- آنروز که روح پاک آدم به بدن { امير خسرو

باشد  که از ساخته ھای خود شاعر و موسيقيدان، يعنی امير خسرو می -را  آنۀ تران} در تن در تن درا درا در تن درتن 

ھم  ھمين آواز ھا را با سراينده ... خصوص تار باب؛ مثل سه تار، رباب و سرود وه ًمسلما آالت موسيقی ب.  می سرايد-

  . نمايند  میيکجا منعکس

نوازنده ) زخمه(را با مضراب  ) تـنـنه تـن ،  تـنـن تـنـن(اين الفاظ ) بدون سراينده(ی نيز قادرندئتار باب ھر يک به تنھا

  .انعکاس بدھند

شت که تـــرانـــه يکی از ابحار شعری است که عروضيان اين بحر را از مزاحفات بحر ھــزج دانسته و اناگفته نبايد گذ

  : را به صورت ذيل آورده انداصل آن

اين بحر اختصاصاتی دارد که در ھيچ } تن{ فع}ت تن تن تن {مفاعيلن } ت تن ت تن { مفاعلن } تن تن ت { مفعول 

 ) ھمان کتاب ٢١٤مراجعه شود به ص ( يک از بحور ديگر نمی توان يافت 

در صورت . باشد  ی موسيقی  کالسيک  نيزمیيکی از راگ ھا"  تـــرانـــه " پندارم که  به احتمال زياد، چنين می

 .نمايم  موسيقی دانان  عزيز و گرانقدرکشورم مرا تصحيح نموده بر امتنانم بيفزايند اشتباه پوزش خواسته ، تمنا می

 

 

 
 


