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غنای قافيه در خسرو و شيرين نظامی
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چکيده
نشان دادن هنر قافیه اندیشی نظامی در سررودن منظممرخ رسررو و یریرین و ارز هرا نفتهره در آن سرآش آیرشار یردن
برجسهگی این اثر در بین آثار نظامی و حهی آثار است که به تقلید از آن سروده یده است .هر چند کمال هنر یک اثرر را
نمیتمان به دسهه ا از قماعد و اصمل فرو کاست اما با بازاندیشی در فرم درونی و بیرونی منظممخ رسرو و ییرین ،میترمان
ساز و کار هنر نظامی و عماملی را که سآش ارتقا کیتی و ارز

زیآاینارهی این اثر یده اسرت ،بره درسرهی یناسرایی و

معرفی و تحلیل کرد .دقت در انهخاب هنرمندانخ واژگان و حروف نرم ،روان و عاطتی در قافیه و آگاهی از نقر

ردیر

بره

رصمص ردی ها فعلی ،غنا قافیه را در یعر نظامی باال برده است .تمان ترکیش ساز ها و تشرارها و تناسشها و طآرا
و تضادهایی که در کل بیت در ارتآاط با قافیه دیده مییمد ،از یگردها هنر نظامی است که به قافیره و یرعر او ارز

و

اعهال و تأثیرگذار بیشهر میدهد.
کليدواژهها :نظامی ،رسرو و ییرین ،غنا قافیه ،ردی  ،ممسیقی یعر
مقدمه
در ادبیات علمی و تحقیقی ،زیآایییناسی و تعیین ارز

واقعی یک اثر ،نهیجخ کار سآکیناسی رو آن اثر است .در بررسی

سآک ینارهی مهمن ،یشی از سطحها ممرد بررسی ،سطح زبانی مهن است و در سطح زبانی ،یشی از مقملهها مفم ،سطح آوایی
یا سطح ممسیقایی مهن است .سطح آوایی رمد به سه بخ
قافیخ یک یعر ،بخ
مفمی در ارز

ممسیقی بیرونی ،ممسیقی کنار و ممسیقی درونی تقسیم مییمد.

مفمی از ممسیقی کنار در یعر است که هم به تنفایی و هم در کنار دیگر بخ ها آوایی کالم ،نق

بخشیدن به یعر دارد .بررسی قافیخ یعر ،چه در سطح حروف قافیه و چه در سطح کلمات قافیه ،تا حد زیاد
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میتماند تمانایی و قدرت رالقیت یاعر را در هنر یعر بیان کند .الآهه این تمانایی میتماند با بررسی دیگر بخ ها ممسیقی،
یعنی ممسیقی بیرونی و ممسیقی درونی ،بیشهر بارز و مشخص یمد.
«همچنان که سازها گمناگمن حهی در ممسیقیها یک صدایی تنمع و طراوت راصی به اجرا ممسیقی میبخشند ،قافیهها
نیز به یعر تنمع و طعمها گمناگمن میدهند» (دادجم« .)72:3121،هر گاه یک لحن را با دو آلت ممسیقی بنمازیم ،دو محصمل
کار از نظر صمتی با هم تتاوت پیدا میکند و هر کدام طعم راص رمد را دارد .این پدیده ،در یعر با تتاوت قافیه حاصل مییمد.
مثالً دو قصیدة هم وزن با ممضمع و مضامین مشهرک ،هرگاه در قافیه مهتاوت باید ،تأثیریان فر دارد .نق
نق

قافیه در یعر ،مثل

کلید و دانگ (تمنالیهه) در ممسیقی است» (یتیعی کدکنی.)12-11 :3171 ،
منظممخ رسرو و ییرین نظامی ،از جمله منظممههایی است که گمینده با هنرمند تمام ،از این تمانایی در یعر اسهتاده میکند و

بیهمها بمدن رمد را در غنابخشی به قافیه به نمای

میگذارد .این مسئله ،یشی از امهیازات بزرگ هنر یعر نظامی نسآت به

مقلدان اوست که با قیاس با منظممهها پس از و آیشار مییمد.
پيشينة تحقيق
آنچه دربارة قافیه و ارز

غنا آن در یعر فارسی نمیهه یده است ،بیشهر دربارة قالشهایی چمن قصیده و غزل به رصمص در

یعر بزرگانی چمن حافظ و ممالناست .دربارة غنا

قافیه در قالش یعر مثنم سخن راصی نقل نشده است مگر ایارات

پراکندها که در کهاب «ممسیقی یعر» یتیعی کدکنی آمده است .یشی از پژوه ها ارزیمند در بررسی غنا قافیه در حمزة
قالش یعر مثنم  ،کهاب «مقایسخ زبان حماسی و غنائی» نمیهخ زهرا پارساپمر است .دربارة مقایسخ رسرو و ییرین نظامی و آثار
مقلدان او نیز پژوهشگران معممالً به محهما و معنا اثر و روند داسهانی پردارهه و از ارز

قافیهها در این اثر غافل ماندهاند .مقالخ

«مقایسخ روایی و سارهار رسرو و ییرین نظامی با ییرین و رسرو دهلم » (یعر ،تابسهان :3177

 22-13 :22و

:21

 )12-47نمیهخ عصمت اسماعیلی نیز از بیان این نشهخ مفم ،رالی است.
 .1دربارة قافيه
در کنارهها
برجسهها

هر بیت واژگانی قرار دارد که در اصطالح به آنها «صدر و عَجُز» میگمیند .واژگان پایانی یعر ،عجز ،نق
در به هم پیمسهن مصراعها و دسههبند

آنها به صمرت بندها بر عفده دارد؛ یعنی در عین وحدت بخشیدن به

سارهمان یعر ،به هر بیت اسهقالل کامل میبخشد و ممسیقی آن را به کمال میرساند .این کلمات را در اصطالح ،قافیه و ردی

و

به لحاظ ممسیقی یعر ،ممسیقی کنار مینامند .الآهه گاه ردی ها آغازین و قافیهها میانی نیز در یعر یاعران مشاهده مییمد
که غنا ممسیقی را مضاع

میکند.

«قافیه که آن را در فارسی «پساوند» میگمییم ،در اصل لغت به معنا از پس رونده و از پس درآینده و در اصطالح یاعران،
کلمات آرر ابیات است که آررین حرف اصلی آنها یشی است به این یرط که کلمات عیناً تشرار نشده باید»
(کامران)42:3121،؛ مثل دو کلمخ «بگشا » و «بنما » در بیت زیر:
رداونرررررردا در تمفیرررررری بگشررررررا

نظرررررررامی را ره تحقیررررررری بنمرررررررا
(نظامی)324/3 :3176 ،

«همیشه همییاران و اهل نظر ،قافیه را به عنمان یک نیرو رارجی که به کمک یعر میآید ،میینارههاند و بر اثر تحمالت و
دگرگمنیهایی که در افشار ناقدان و اهل یعر از چندین قرن پی

از این راه یافهه است ،ممضمع قافیه و حدود رابطخ آن با ماهیت

یعر بسیار ممرد نظر قرار گرفهه است» (یتیعی کدکنی .)361 :3171 ،قافیه به دلیل جایگاه راصی که در یعر دارد ،در ممسیقی
یعر نیز مؤثر است و انهخاب آن چه از لحاظ آوایی و چه از جفت معنایی میتماند در ارز

بخشیدن به یعر مؤثر باید.

صامتها و مصمتها ممجمد در قافیه به رصمص در هجا قافیه و نیز میزان واجها مشهرک میان دو کلمخ قافیه میتماند در
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تقمیت ممسیقی یعر و در نهیجه احساس لذت بیشهر رماننده مؤثر باید .زیرا رماننده منهظر است بیت با آهنگی راص به پایان
رسد .تشخص دادن به کلمات هر بیت نیز از جمله رماص قافیه است و قالشها مخهل

یعر نیز بیشهر به وسیلخ جایگاه قرار

گرفهن قافیه در آنها از یشدیگر مهمایز مییمند (یتیعی کدکنی 62 :3171 ،و آقاحسینی؛ احمد .)11 :3122 ،
در اوزان دور که از رم آهنگترین اوزان یعر است و قسمت اعظم زایایی عروض فارسی بر عفدة آنهاست ،یعر دارا
قافیخ درونی مییمد .از عنصر قافیه به عنمان مفمترین رکن وزن دور یاد مییمد و در این اوزان بفهر میتمان ارز

قافیه را در

زیآایی یعر فارسی احساس کرد.
از آنجا که قافیه در یعر هجایی پی

از اسالم نق

چندانی ندایهه است و نخست علم قافیه به زبان عربی و برا یعر عربی

وضع و تدوین یده و سپس از زبان عربی به زبان فارسی وارد یده ،مصطلحات این علم نیز از فرهنگ و زبان عربی اقهآاس یده
است .همچنین این امر سآش یده است در زبان فارسی ،رط عربی در ممضع قافیه برا یاعران امشان تتنن و هنرنماییها
مهعدد را فراهم کند (زیپملی .)313 :3121 ،به همین سآش ،بسیار از یاعران ایرانی بعد از اسالم ،هنگامی که در تنگنا یافهن
قافیها مناسش در یعر قرار میگرفهند و واژها فارسی در ممضع قافیخ ممرد نظریان به رصمص در قصیده یا مثنم گمیی
یافت نمیید ،از واژگان زبان عربی و رط عربی کمک میگرفهند .هر چند یاعران گذیهخ ما اعهقاد دایههاند هر واژها

را

نمیتمان در یعر وارد کرد و در انهخاب واژه به اسهمار لتظ و قدرت واژه در بیان معنا اهمیت دادهاند اما بمدهاند یاعران تمانایی
نظیر فردوسی یا نظامی که در رعایت زبان فارسی و واژگان فارسی در یعریان نفایت دقت را دایههاند .و این امر ،نشانگر اوج
ینارت آنها از این زبان و تماناییها واژگان آن است .حال باید دقت کرد و ففمید عظمت کار مردان بزرگی چمن نظامی به چه
سآش بمده است؟ آیا صرفاً بنا به گتهخ کسانی که اعهقاد به جزماندیشی و کاربر محدود واژگان ندارند ،هر یاعر دامنخ لغت
بیشهر دایهه باید یعر

اعهال رماهد یافت؟

باید اذعان کرد اگر چه در یعر سنهی ،محدودیت کاربر واژگان و اعهقاد به جزماندیشی واژگانی ،ممجش ضع
پرداز

اندیشخ یعر

میید اما ینارت غنا

در تألی

و

ارزیی واژگان ،القاءکنندگی و یدت اسهعمال واژه را در یعر افزون میکرد

(آقاحسینی و آلگمنه جمنقانی .)377 :3122 ،درست است واژگان میتمانند بدون روادید در عرصخ یعر بهازند و درست است
این امر ممجش غنا واژگانی یعر رماهد ید اما عدم آینایی یاعر یا نمیسنده با سمیخ تألیتی واژگان ،ممجش صدماتی به حیثیت
ادبی یعر یده است که جآرانناپذیر مینماید (امامی.)233-221 :3121 ،
 .2قافيه در منظومة خسرو و شيرين
کهاب «المعجم فی معاییر ایعار العجم» که در اوایل قرن هتهم تمسط یمس قیس راز تألی

یده و بخ

مفمی از آن دربارة فن

عروض و قافیه است ،نشان میدهد ممسیقی مثنم رسرو و ییرین ممرد تمجه اهل ادب بمده است؛ آنجا که نمیسنده میگمید:
« دوسهی از اهل طآع که در نظم و نثر دسهی دایت و از عطّیت یزید فی الخلی ما یشاء که در بعضی تتاسیر آن را آواز رم
تأویل کرده اند نصیآی تمام ،چمن مجلس از اغیار رالی دید و مُجالس را به زیمر اتحاد حالی یافت ،بیهی چند از رسرو و ییرین
نظامی به لحنی رم

و آواز دلش

بررماند و با چند ظری

آن را ضربی رتی

می زد» (یمس قیس راز .)376 :3112 ،

قافیه در رسرو و ییرین نظامی قافیها قم است و به ندرت ،یشل جناس و بیشهر یشی از یشلها سجع را دارد (باید
تمجه دایت از لحاظ ممسیقایی ،جناس ،آهنگین تر از سجع است) .تنمع قافیه در این منظممه باالست و عامل اصلی و الینتک این
تنمع ،قالش یعر آن یعنی مثنم است و این امر ،بر ممسیقی منظممه میافزاید .قافیهها فعلی و طمالنی نیز در این منظممه کم
نیست و همین قمافی بیشهر گم

را مینمازد.

 3.2نظامی در رسرو و ییرین بیشهر از قافیه ها پرکاربرد و مشفمر فارسی مانند (ان ،ار ،ا َ ،ند) اسهتاده کرده است.
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حروف قافیه در این منظممه بیشهر از حروف نرم و روان و سایشی انهخاب یده است ،حروفی مانند« :ر»«م»« ،ن» » « ،و یا
مصمت «ا»« ،ا » مثال:
رداونررررررردا در تمفیررررررری بگشرررررررا

نظررررررررامی را ره تحقیرررررررری بنمررررررررا
()324/3

معرررررررانی را بررررررردو ده سرررررررربلند

سررررعادت را برررردو کررررن نقرررر بنررررد
()324/31

سیاسررررت را ز مررررن گررررردد سررررزاوار

بررررر ایررررن سررررمگندهایی رررررمرد بسرررریار
()342/12

برنررررررررده ره بیابرررررررران در بیابرررررررران

برررره کمهسررررهان ارمرررررن یررررد یرررررهابان
()311/37

بسرررری پرسرررریده یررررد پنفرررران و پیرررردا

نمررررییررررد سرررررّ آن صررررمرت همیرررردا
()361/43

این رصمصیت زبان عربی که کلمات دارا اعرابند و به مصمت رهم مییمند ،رصمصیهی است که ممجش کمال ممسیقی
قافیه در یعر عربی مییمد .این ویژگی ممجش مییمد رماننده هنگام تغنی و زمزمه ،صدا را به راحهی امهداد دهد (یتیعی
کدکنی )316 :3171 ،زیرا مصمتها روانترین و رساترین واجها هسهند که ممجش نرمی کالم مییمند .زمانی که یک بیت به
مصمت رهم مییمد ،رماننده می تماند صدا را مهناسش با آهنگ یعر امهداد دهد و صمت به یشل نرمتر پخ

گردد (پارساپمر،

.)243 :3121
الآهه در برری ممارد از صامتها انتجار مثل «د»« ،ت» و به ندرت از «گ»« ،ب»« ،پ» و «ک» نیز به عنمان رو در قافیه
اسهتاده یده است؛ مانند:
ز پرگررررار زحررررل تررررا مرکررررز رررررراک

فرررررو رمانررررد آفرررررین هررررا افررررالک
()347/42

چررم مررن نقرر

قلررم را درکشررم رنررگ

کشررررد مررررانی قلررررم در نقرررر

ارژنررررگ
()311/4
حالرررک

چرررم برررر دریرررا زنرررد تیرررال پاللرررک

بررره مررراهی گررراو گمیرررد کیررر

هرررر آن صرررمرت کررره صرررمرتگر نگرررارد

نشررررران دارد ولررررریشن جررررران نررررردارد

()313/14

()361/64
لررش و دنرردان

زان در سررنگ زد چنررگ

کررره دارد لعرررل و گرررمهر جرررا در سرررنگ
()311/21

برره وقررت رمیرردلی چررمن یررمع پرترراب

دهررررن پررررر رنررررده دارد دیررررده پررررر آب
()347/317

غنا قافیه در رسرو و ییرین نظامی 321 /

 .2.2یشی از دالیل ارزیمند قافیهها در رسرو و ییرین نظامی ،اسهتادة زیرکانه از التاظ قمافی به یشل یشی از انماع جناس
است که در زیر به برری از انماع آن ایاره مییمد:
 .3.2.2جناس تام
حماصررل چررمن بررمد در آب چررمن رنررگ

همررررران رونررررری در او از آب و از رنرررررگ
()371/42

زمرررررین از سرررررآزه نزههگررررراه آهرررررم

هرررررما از مشرررررک پرررررر ررررررالی ز آهررر رم
()366/31
کرررن نرررم

قرردح پررر برراده کرررد و لعررل پررر نررم

بررره رسررررو داد کررراین را نرررم

چرررم حسررررت ررررمرد از پررررواز آن بررراز

همرررران برررراز آمررررد بررررر دسررررت او برررراز

()333/43

()367/43
در بیت اول« ،رنگ» به معنا جان و به معنی رونی و رمبی است .در بیت دوم« ،آهم» به معنا جانمر و نیز به معنا عیش و
نقص است .در بیت سمم« ،نم » به معنا یربت و نیز به معنا گماراست .در بیت چفارم« ،باز» یک بار به معنا پرندة راص
آمده و در مصراع دوم به معنا دوباره است.
 .2.2.2جناس مرکش
بررره یرررمع

برررر بسررری پروانررره بینررری

ز نررراز

سرررم کرررس پرررروا نررره بینررری
()311/41

در آن آمرررراج کررررم کرررررد کمرررران برررراز

ز طآرررررل زهرررررره کررررررد طآلرررررک بررررراز
()347/23

در مصراع اول بیت اول ،قافیه یک کلمخ مترد است و در مصراع دوم از دو جزء تششیل یده است« :پروانه بینی» یعنی عایی
می بینی و در مصراع دوم« ،پروا نه بینی» یعنی رغآهی نمیبینی .در مصراع اول بیت دوم« ،کمان باز کردن» کنایه از تیر را به هدف
زدن است و در مصراع دوم« ،طآل باز کردن» یعنی نمارهن طآلی که در اثر آن ،باز یشار به سمت یشار رمد حرکت کند.
 .1.2.2جناس رط
از طآرررری بردایررررت حررررالی

حریتررری جرررنس دیرررد و رانررره ررررالی

طآرررری پررررم

وز آنجرررررا رررررررت بربسرررررهند حرررررالی

ز گرررررلهرررررا سرررررآزه را کردنرررررد ررررررالی

()362/13

()313/4
 .4.2.2جناس افزایشی
زگررررال از دود رصررررم

عررررمد گررررردد

کرررره مررررریخ از ذنررررش مسررررعمد گررررردد
()312/4
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اگرررر مرررن ررررمردمی زان چشرررمه آبررری

نآایسررررررررهی ز دل کررررررررردن کآررررررررابی
()371/4

 .1.2یعر نظامی از حیث تنمع تشرار قم و غنی است و زبان یعر و آمیخهه با صنعت تشرار است ،گمیی تشرار رصیصخ
زبانی در جمهر یعر اوست .به طمر که در کنار تشرار واژه ،چه به یشل همگمنی ناقص و چه به یشل همگمنی کامل ،تشرار
واج را نیز با بسامد باال مشاهده میکنیم .تشرار واج به تنفایی در تقمیت یعر مؤثر است اما اگر تشرار در سطح کلمه باید ،هم در
متفمم و معنا بیت مؤثر است و هم در ممسیقی یعر.
 .3.1.2نظامی گاهی با تشرار یک کلمه در بیت به زیآایی مهن افزوده و گاه با تشرار واژة قافیه در پایان مصراع هنرمند کرده
است:
پرنرررررده مرغشررررران گسرررررهاا گسرررررهاا
بره هرر گمیرره دو مرغرک گررم

برر گررم

یررررمایل بررررر یررررمایل یرررراا بررررر یرررراا
زده برررر گرررل صرررال نرررم

برررر نرررم
( 31و )313/32

قضررا عشرری اگررر چرره سرنآشررهه اسررت

مررررا ایرررن سرنآشرررت او درنآشرررت اسرررت
()332/23

ز مشرررررک آرایررررر

کرررررافمر کررررررده

ز کرررررافمر

جفررررران کرررررافمر ررررررمرده
()362/21

«مررن و تررم جررز مررن و تررم کیسررت اینجررا

حررررذر کررررردن نگررررمیی چیسررررت اینجررررا
()213/36

همانگمنه که در دو بیت اریر مشاهده می یمد ،هنر تشرار و رعایت قافیه و ردی  ،ممسیقی یعر نظامی را به حد اعال رسانده
است .در ابیات زیر نیز چنین است:
اگررررررر در راه بینرررررری یرررررراه نررررررم را

بررره یررراه نرررم نمرررا ایرررن مررراه نرررم را
()364/312

کلررره لعرررل و قآرررا لعرررل و کمرررر لعرررل

ررررر

هرررم لعرررل بینررری لعرررل در لعرررل
()364/314

.2.1.2گاهی اگرچه بیت دارا قافیه است ولی یاعر برا زیآاتر کردن آهنگ کالم ،واژگان قآل از واژگان قافیه را در دو مصراع
به گمنها قرار میدهد که یا عیناً تشرار یمند و یا مانند واژگان قافیه ،آرر آنها حروف مشهرک باید که در صمرت دوم ،به آن
بیت ،ذوقافیهین میگمیند .از این نممنهها در یعر نظامی ممارد مهعدد میتمان یافت.
نممنخ ابیاتی که ذوقافیهین هسهند:
دلرررردار رررررمردن

تمایرررررا گرررررل و گلرررررزار کرررررردن

مرررری لعررررل از کرررر

ولررری ترررش کررررده را حلرررما چشررریدن

نیررررررزد سرررررالهرررررا صرررررترا کشررررریدن

()211/22
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()211/322
نمررک در رنررده کررین لررش را مشررن ریرر

بررره هرررر لترررظ مشرررن در صرررد بشرررن بررری

نممنخ ابیاتی که کلمخ قآل از قافیه در دو مصراع مشهرک است:
دویرررردم تررررا برررره تررررم دسررررهی درآرم

برررره دسررررت آرم تررررم را دسررررهی برررررآرم
()211/322

عجررش بایررد کرره گررل را چشررمه یررمید

غلرررط گترررهم کررره گرررل برررر چشرررمه رویرررد
()372/72

گیرررا را زیرررر نعرررل آهسرررهه مررریسرررتت

در آن آهسرررررهگی آهسرررررهه مررررریگترررررت
()371/17

چه پندار کره ررماهم رترت از ایرن پرس

برره ترررک رررماب رررماهم گتررت از ایررن پررس
()212/4

برررررون آمررررد ز درج آن نقرررر

چینرررری

یررردن را کررررده برررا ررررمد نقررر

بینررری

()361/311
نرررررره مرررررراه آیینررررررخ سرررررریماب داده

چرررررم مررررراه نخشرررررش از سررررریماب زاده
()371/41

سررررگ قصرررراب را در پفلررررم مرررری

جگرررر بایرررد ولیرررک از پفلرررم ررررمی
()213/21

چرررم دهقررران دانررره در گرررل پررراک ریرررزد

ز گررررل گررررر دانرررره ریررررزد پرررراک ریررررزد
()323/3

بررره حشرررم آن کررره برررس یرررمریده کرررارم

چررررم زلرر ر

رررررمد دلرررری یررررمریده دارم
()362/14

ز چشرررم

برررررده آن چشررررمه سرررریاهی

ز بیرررررد

گربررررره بیررررردانجیر کررررررده

در او غلطیررررد چررررمن در چشررررمه مرررراهی
()372/311
سریرررررش

تخرررررم بیررررردانجیر ررررررمرده
()371/313

 .4.2اوج هنر نظامی آنجاست که همخ واژگان بیت با آرایخ سجع میتمانند ترصیع و ممازنه ایجاد کنند:
ز ده دیررمن کمنرررد

ررررام ترررر برررمد

ز نرره قآضرره ررردنگ

تررام تررر بررمد
()347/13
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سررر و گیسررم چررم مشررشین نمبفررار

برررر و برررازو چرررم بلرررمرین حصرررار

()363/34
جفررران را پادیرررایی برررر ترررم گرررردد

فلرررک را پارسرررایی برررر ترررم گرررردد

()331/23
.1.2قافیه گاه به صمرت صتت متعملی آورده مییمد که به راطر مصمت پایانی آن معممالً تأثیر زیاد در لحن قافیه و ممسیقی
کالم یاعر دارد:
کلیررررد از دسررررت بسررررهانآان فهرررراده

ز بسرررررهان نرررررار پسرررررهان برگشررررراده
()373/14

دلررری کررران نرررار یررریرین کرررار دیرررده

ز حسررررت گشرررهه چرررمن نرررار کتیرررده
()373/11

برردان چشررمه کرره جررا مرراه گشررهه

عجررررش بررررین ک فهرررراب از راه گشررررهه
()373/16

زمررین کررن کررمه رررمد را گرررم کرررده

سرررم ارمرررن زمرررین را نررررم کررررده
()371/11

در آمررررد سرررررگرفهه سررررر گرفهرررره

عهررررابی سررررخت بررررا مررررن درگرفهرررره
()344/7

.6.2گاهی کلمخ قافیه با یشی از کلمات دارل بیت تضاد دارد:
چررم برگتررت ایررن سررخن یرراپمر هشرریار

فراغررت رتهرره گشررت و عشرری بیرردار
()314/26

گفرری بررا گررل گفرری بررا رررار سررازم

بآیرررنم کرررار و پرررس برررا کرررار سرررازم
()311/31

ز مررن نیررک آمررد ایررن ار بررد نمیسررند

بررره مرررزد مرررن گنررراه ررررمد نمیسرررند
()341/11

گفرری گتررت ا قرردح یررش ررررت بنرردد

تررم بگررر تلررخ تررا یرریرین بخنرردد
()333/44

 .3رديف در منظومة خسرو و شيرين
در حدائی السحر آمده است« :بیشهر ایعار عجم مردّف است .وقمف طآع یاعر و بسطت او در سخن به بربسهن ردی
ظاهر یمد» (وطماط .)21: 3162 ،هر چند به نظر علما علم قافیه «ردی
 ،)321مسئلخ پیمسهگی ردی

و ممضمع و پیمسهگی قافیه و ردی

عیش قافیه را می پمیاند» (نصیرالدین طمسی:3123 ،

از نظر سارهمان صمتی در بالغت سخت قابل دقت است

(یتیعی کدکنی .)361 :3171 ،در بعضی قالشها مثل غزل «در حقیقت ردی

جزئی از یخصیت غزل است» (همان )316 :و در

ممرد مثنم  ،در مماضعی که یعر احهیاج به ممسیقی بیشهر دایهه باید از ردی
یعرها مردّف ،به یرطی که ردی
بیشهر

رمب

بیشهر اسهتاده کردهاند (همان.)313 :

به رمبی در ابیات نشسهه باید و فقط برا پر کردن جا یک واژه نیامده باید ،ممسیقی

را در ذهن رماننده ایجاد میکند زیرا پس از آمدن چند واژه ،ردی

تشرار مییمد و این تشرار در نظر رماننده
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لذتبخ

است .یاعر معممالً میکمید با آوردن ردی

مطآمع طآع رماننده گرداند؛ به رصمص اگر ردی

با مصمت پایان پذیرد ،آهنگ کالم را با نرمی به پایان میبرد.

در منظممخ رسرو و ییرین 22 ،درصد ابیات ردی
ردی

فعلی و  22درصد ردی

و یا قافیهها طمالنی بر ممسیقی یعر رمد بیتزاید و کالم رمد را بیشهر
(اکثراً ردی ها یک کلمها ) دارند که از این تعداد ،حدود  72درصد

اسمی است؛ یعنی اکثر ابیات ردی

نشان میدهد ابیاتی که از لحاظ ردی

فعلی دارند و بقیه دارا ردی

دار ،ردی

اسمیاند .این امر

دارا ممسیقی قم تر اند ،از لحاظ نحم نیز نظم بیشهر دارند زیرا فعل در جا اصلی

رمد یعنی انهفا جمله آمده است .در واقع ،زبان غنائی منظممه سآش یده است نظم و ترتیش منطقی جمالت رعایت یمد
بررالف زبان حماسی که فعل اکثراً در ابهدا جمله قرار میگیرد.
میزان آوردن ردی

در ابیات مثنم بسهگی به مضممن یعر دارد .هنگامی که یاعر میرماهد جنآخ عاطتی و یعر را تقمیت

کند ،از ابیات مردف بیشهر بفره میگیرد تا ممسیقی یعر از این جفت غنی تر گردد .بررسی حدود  611بیت از ابیات منظممخ
رسرو و ییرین و مقایسخ بخ ها مخهل

داسهان نشان میدهد از ردی

است .به عنمان مثال ،طآی جدول زیر ،در بخ
درصد اسهتادة نظامی از ردی
پی

به رصمص ردی

تر کردن کالم بسیار بفره برده یده

در زیآا و لطی

«سخنی چند در عشی» که از زیآاترین بخ ها غنائی و لطی

فعلی بیشهر از بقیخ قسمتهاست .قسمتها «یتیع انگیخهن رسرو پیران را

پدر» و «نممدن یاپمر صمرت رسرو را بار سمم» در مرتآخ بعد اند.
موضوع ابیات

منظممه است،

مجموع ابیات ابیات مردف درصد ابیات مردف

تعداد ردیف های فعلی در صد ردیف های فعلی

1

سخنی چند در عشق

30

11

37

9

30

2

آغاز داستان خسرو و شیرین

54

12

22

6

11

3

عشرت خسرودرمرغزاروسیاست هرمز

37

5

13.5

5

13.5

4

شفیع انگیختن خسرو پیران را پیش پدر

25

8

32

8

32

5

به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان19

1

5.25

1

5

6

حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

105

21

20

20

20

7

رفتن شاپور در ارمن به طلب شیرین

42

6

14.25

4

14

8

نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول

40

5

12.5

3

12.5

9

نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم

20

4

20

4

20

10

نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم

38

11

29

11

29

11

پیداشدن شاپور

130

32

25

28

25

12

گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

82

19

23

15

23

13

دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

145

30

21

28

21
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ردی ها فعلی گاه از یک کلمه هم فراتر می رود و به ممسیقی و زیآایی کالم میافزاید:
گر این بت ،جان من برمد  ،چره برمد

ور این اسش ،آن مرن برمد  ،چره برمد
()371/12

جفانرردار از جفررران

دوسررهر دایرررت

جفان چره برمد ز جران

دوسرهر دایرت
()347/47

مرررن و عشرررقی مجررررد بایرررم آنگررراه

بیاسرررایم چرررم متررررد بایرررم آنگررراه
()337/16

یررگتت آیررد مرررا گررر یررار مررن نیسررت

دلررم چررمن برررد اگررر دلرردار مررن نیسررت
()372/21

تناسب در منظومة خسرو و شيرين
در یعر نظامی آنچه سآش ارز

یعر و اعهال ارزیی واژگان و غنا قافیه است ،ورود بیقید و یرط واژگان در یعر نیست

بلشه واژگان انهخابی نظامی ،همگی در پی غنا بخشیدن به بار ارزیی سارهار تألیتی مهن هسهند« .از یک طرف برا هماهنگی با
سایر کلمات و ایجاد تناسش صمتی که ممجد نمعی ممسیقی درونی در یعر مییمد و از طرف دیگر برا ایجاد بعضی صنایع
بدیعی از قآیل طآا و تضاد و مراعات النظیر که باعث ارتآاط کلمات و تناسش لتظی و معنم آنفا با یشدیگر مییمد» (پمر
نامداریان.)131-136 :3123 ،
«این که بار ممسیقایی واژه در وجه تألیتی رمد به جنآخ تخیلی و عاطتی یعر یار می رساند ،نشهه ا است که فرمالیست ها
به رمبی دریافهه اند .طآیعی است انهخاب یک واژه از میان مهرادفات کار دیمار است اما این انهخاب زمانی مثمر ثمر واقع می
یمد که با تناسآات آوایی دیگر دمخمر و دمساز باید» (آقاحسینی و آلگمنه جمنقانی .)371 :3122 ،کلمه ممشن است حاو
برری ارز ها تصمیر  ،ممسیقایی ،معنم  ،تلتیقی و ...باید که یاعر یا نمیسنده با احاطه و تسلط بر این کارکردها ،در القاء و
ممثرتر جلمه دادن پیام یعر ممفی رماهد ید .عدم آینایی و درک چنین ضابطههایی به پرداز

آثار ضعی

و غیر رماندنی نزد

یاعران تازه کار منجر رماهد ید؛ این از آنجاست که اسهعداد ینارت کلمه از اممر مهعدد نایی مییمد که مفمترین آنها را
میتمان در دقت و تمجه به یشل و ترکیش و متاهیم مجاز و حقیقی کلمه ،ینارت راصیت اصمات ،پربار ذهن از نظر دایرة
لغات ،وسعت زمینهها فرهنگی و نیز ذو و قریحه و یعمر و همییار یاعر رالصه کرد (پمر نامداریان.)132 :3123 ،
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تناسش زیاد که در اکثر ابیات رسرو و ییرین پیدا می یمد و حهی کلمخ قافیه نیز جزئی از این تناسآات است ،نشانگر اوج هنر
یاعر

نظامی در تنظیم ابیات است؛ و

به صمرت لطی

و جمیشی واژههایی را در یک بیت میآورد که دارا

آرایه

مراعاتالنظیر یا تناسش است .مثال:
سررررعادت برگشرررراد اقآررررال را دسررررت

قررررران مشررررهر در زهررررره پیمسررررت
()332/21
زنجیرررر

مررن آن یرریرم کرره یرریرینم برره نخجیررر

بررره گرررردن برنفررراد از زلررر

اگررر رررمد پررملی از سررنگ کآررمد اسررت

چم بی آب است پرل زان سرم رود اسرت

()332/11
()213/33
سررمن سرراقی و نرررگس جررام در دسررت

بنتشررره در رمرررار و سررررا گرررل مسرررت
()331/2

در بیت اول ،بین سعادت ،اقآال ،قرآن ،مشهر و زهره تناسش وجمد دارد زیرا طآی باور قدما سعادت یا اقآال آدمی در قران یا
پیمسهن مشهر در زهره است .در بیت دوم ،بین ییر ،نخجیر ،گردن و زنجیر تناسش وجمد دارد .در بیت سمم ،تناسش بین پل،
سنگ کآمد ،آب و رود است و در بیت چفارم ،دو ممرد تناسش دیده مییمد .یک بار تناسش بین ساقی ،جام ،رمار و مست و بار
دیگر ،بین نرگس ،بنتشه و سرا گل .بررالف قالش غزل و قصیده که قافیه باید ایهیا و انهظار ینیدن ادامخ بیت بعد را در
مخاطش پدید آورد ،در منظممخ رسرو و ییرین که بر اساس قالش آن ،هر بیت قافیها مسهقل و جداگانه دارد ،نظامی تمانسهه
است با نفایت هنرمند به گمنه ا ابیات رمد را بیان کند که هر بیت به عنمان یک جملخ کامل و مسهقل درآید و از نظر معنایی
کامل باید و لذا به ندرت ابیات ممقمفالمعانی در این داسهان دیده مییمد؛ این در حالی است که منظممخ رسرو و ییرین
داسهانی طمالنی است که در بخ ها مخهل

بیان یده و هر قسمت به نمعی ادامخ قسمت قآل از رمد و حلقخ اتصال به ادامخ

ماجراست اما تمام ابیات ،زنجیرهها محشم و اساسی در بیان ماجرا عایقانخ رسرو و ییرین است.
مثال برا ابیات ممقمفالمعانی:
سررخن پیمررا فرهنگرری چنررین گتررت

برره وقررت آن کرره درهررا در سررتت

کرره زیررر دامررن ایررن دیررر غررار اسررت

درو سررنگی سرریه گررمیی سررمار اسررت
( 27و)316/26

معممالً این گمنه ابیات ممقمفالمعانی ،در بخ ها آغازین داسهان و تمصیتاتی چمن فرا رسیدن یش یا روز دیده مییمد و
تعداد آنها زیاد نیست.
پس از سروده یدن رمسه به ویژه دو اثر مشفمر غنائی لیلی و مجنمن و رسرو و ییرین ،بسیار از یاعران در صدد برآمدند
به تقلید از این آثار منظممههایی پدید آورند .یشی از ممفیترین این مقلدان ،به رصمص در تقلید از منظممخ رسرو و ییرین ،امیر
رسرو دهلم است ولی با این حال بین یعر نظامی و یعر او و تأثیر در رمانندگانشان تتاوت بسیار است .یشی از دالیل ارهالف
در میزان تأثیرگذار بر رمانندگان ،غنا قافیه در یعر نظامی است زیرا بررسیها نشان میدهد آن ابیات امیر رسرو که در بیان و
لتظ و معنی و قافیه به ابیات نظامی نزدیکتر و تا حدود در تقلید ممفی تر بمده است ،در رماننده تأثیر بیشهر دارد .به عنمان
نممنه چند بیت از تشابفات کار امیررسرو و نظامی آورده مییمد:
نظامی:
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برره نررام آن کرره هسررهی نررام ازو یافررت

فلررک جنررآ

زمررین آرام ازو یافررت
)324/3

امیررسرو دهلم :
برره نررام آن کرره جرران را زنرردگی داد

طآیعرررت را بررره جررران پاینررردگی داد
(رسرو دهلم )2/32 :3162 ،

با این که در اینجا امیررسرو از لحاظ مضممن و یشل تا حدود زیاد از نظامی پیرو کرده است ولی انهخاب دو واژة «نرام» و
«آرام» به عنمان قافیه در یعر نظامی و همچنین تشرار واژة «نام» در مصراع اول و ایجاد آرایخ جناس تام بین آن دو در مصرراع اول
که اولی به معنا «اسم و نشان» و دومی به معنا «یفرت و آوازه» است و رعایت تناسش در واژهها «هسهی ،فلرک و زمرین» و
تضاد بین «فلک و زمین» و «جنآ

و آرام» ،مجممعخ زیآایی آفریده که سآش یده است یعر نظامی بسیار هنرمندانهترر و قافیرخ آن

زیآاتر به نظر برسد .یا در این ابیات:
نظامی:
ررردایا چررمن گررل مررا را سریررهی

وثیقرررت نامرررها برررر مرررا نمیرررهی
()322/3

امیررسرو دهلم :
رررردایا چرررمن بررره منشرررمر الفررری

قسرررم کررررد سرررپید و سررریاهی

ز بررراران عنایرررت گرررل سریرررهی

برررررات مردمرررری بررررر و نآشررررهی
(رسرو دهلم  1/11 :3162 ،و )1/14

با این که امیررسرو در اوج تقلید است ،تنفا در اسهتاده از مهرادف کلمات ممفی بمده و به جا وثیقت نامه «برات» را به کار برده
است اما هنر نظامی در این است که اوالً در یک بیت معنا را بیان کرده است و امیررسرو در دو بیت؛ ثانیاً با وجمد قافیخ مشهرک
در هر دو مهن ،نظامی با تشرار مصمت بلند (آ) در کل بیت و آوردن دو کلمخ «را» و «ما» قآل از کلمات قافیه (نمیهی ،سریهی)
غنا قافیه در یعر رمد را بیشهر کرده است زیرا آوردن قافیه مزدوج در یعر یشی از راهها غنا بخشیدن به قافیه است.
نظامی:
تررم بررا چنرردان عنایررتهررا کرره دار

ضرررعیتان را کجرررا ضرررایع گرررذار ؟
()322/4

امیررسرو:
تررم بررا چنرردین کرررمهررا نماسرراز

ز متلرررس کررری سرررهانی داده را بررراز؟
(رسرو دهلم )6/13 :3162 ،

همان گمنه که مالحظه مییمد قافیخ یعر نظامی ،نرم و قافیه بیت امیررسرو ،قافیها سایشی است زیرا حروفی مانند «ار» در
زبانشناسی جزء حروف نرمند و حرف «ز» جزء حروف سایشی به یمار میآید.
آن جا که امیررسرو تمانسهه عالوه بر معنا و متفمم ،در رَو قافیه و واژگان درونمهنی با نظامی همپایی کند ،یعر و غنی تر و
قم تر یده است ،به رصمص در بخ

دعاها و مناجات ها:

نظامی:
به فضرل ررمی

کرن فضرلی مررا یرار

به فعرل مرن مشرن برا فعرل مرن کرار
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()323/12
امیررسرو:
برره هررر فعلررم کرره گردانرری سررزاوار

رضا ررمی

کرن برا فعرل مرن یرار

(رسرو دهلم )6/63 :3162 ،
نظامی:
چرررراغم راز فررریو ررررمی

ده نرررمر

سرررم را ز آسررهان رررمد مشررن دور
()323/13

امیررسرو:
چنررران ده مرررردم چشرررم مررررا نرررمر

کرره نآررمد هرری گرراه از مردمرری دور
(رسرو دهلم )7/62 :3162 ،

گاهی نیز امیررسرو از لحاظ معنی و صمرت و لتظ و قافیه کامالً راه تقلید را سپرده است:
نظامی:
عقیرررده م را در ایرررن ره کررر

عمرررار

کرررره هسررررت آن راه راه رسررررهگار
()322/21

امیررسرو:
امیررردم را بررره جرررایی کررر

عمرررار

کرررره بایررررد پیشررررگاه رسررررهگار
(رسرو دهلم )3/1 :3162 ،

در ممارد نادر مانند بخ

معراجنامه که گاه سخن امیررسرو بر یعر نظامی برتر مییابد ،باز هم تقلید در قافیه دیده مییمد؛

به عنمان مثال در بیت زیر در نعت نآی اکرم ،دقت امیررسرو در انهخاب واژگان و تناسش آوایی و معنایی آنها با کلمخ قافیه سآش
یده است کالم و زیآاتر به نظر برسد:
نظامی:
بررره رنرررح و راحررره

در کرررمه و غرررار

حررررم مرررار و محررررم سمسرررمار
()311/23

امیررسرو:
یررررده بررررر عنشآررررمتی سررررم غررررار

مگررس گیررر یررده عنقررا یررشار
(رسرو دهلم )3/31: 3162 ،

تناسش بین عنشآمت و مگس ،تضاد بین عنقا و مگس و همچنین واجآرایی در کلمات عنشآمت ،عنقا و غار) به چشم میرمرد که
به داسهان غار و تنیده یدن تار عنشآمت بر در غار در داسهان هجرت پیامآر تلمیح دارد.
نتيجه
با آن که قالش مثنم قالآی است که در آن تنمع قافیه بسیار است ولی نظامی در کمال هنرمند تمانسهه است به سراغ قافیههایی
برود که هم کالم او را زیآاتر کند و هم طراوت قافیهها حتظ یمد .و حهی در انهخاب و جایگزین کردن قافیهها پر تشرار
نفایت دقت را دایهه است تا مآادا با تشرار بی

از حد و نزدیک به هم قافیهها احساس لذت را از رمانندة رمد گرفهه باید .و

با آگاهی کامل به راصیت اصمات ،لغات را بیشهر به گمنها به کار میبرد که به نرم

و روانی مهن کمک کند؛ چنان که قافیهها
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را با نفایت دقت ،بیشهر از حروفی انهخاب کرده است که نرم و روانند و از مصمتهایی مانند (آ) و (ا ) در بخ ها عاطتی تر،
بیشهر اسهتاده کرده است .ارز

قافیخ او گاه با کاربرد آرایهها لتظی و معنم بدیع مانند تناسش یا مراعاتالنظیر ،تضاد ،تشرار،

سجع و جناس بیشهر مییمد زیرا در این حالت ،کلمخ قافیه دارا ارز ها تصمیر  ،ممسیقایی ،معنم و ...رماهد ید که
سآش مؤثرتر جلمه دادن پیام یعر رماهد ید .نظامی از ردی

نیز به عنمان عاملی در غنی تر کردن بخ ها عاطتی رسرو و

ییرین اسهتاده کرده است .این تمانمند ها نظامی هنگامی بیشهر روین رماهد ید که کار او را در قیاس با آثار مقلدان او از
نظر قافیه و ردی ها یعر و واژگان کالم بسنجیم.
منابع

 .3آقاحسینی ،حسین؛ آلگمنه جمنقانی ،مسعمد (« .)3122هالخ ارزیی واژگان» ،جسهارها ادبی،

.363-321 :361

 .2ررررررررررررررررررررررر؛ احمد  ،اسراء السادات (« .)3122بررسی ممسیقی یعر رودکی» ،پژوه ها زبان و ادبیات
فارسی ،دانششدة ادبیات و علمم انسانی دانشگاه اصتفان،

.33-14 :2

 .1امامی ،نصراهلل ( .)3121مآانی و رو ها نقد ادبی ،چ ،1تفران :نشر جامی.
 .4پارساپمر ،زهرا ( .)3121مقایسخ زبان حماسی و غنائی با تشیه بر رسرو وییرین و اسشندرنامخ نظامی ،تفران :انهشارات
دانشگاه تفران.
 .1پمر نامداریان ،تقی ( .)3123ستر در مه (تأملی در یعر احمد یاملم) ،تفران :نگاه.

 .6دادجم ،دره (« .)3121قافیه از نظرگاه ممسیقایی با تمجه به قافیه در یعر حافظ» ،نامخ فرهنگسهان،

.61-71 :11

 .7رسرو دهلم ( .)3162ییرین و رسرو ،تصحیح امیر احمد ایرفی ،تفران :یقایی.
 .2زیپملی ،ریشاردو (« .)3121پژوه

در فن قافیخ یعر فارسی» ،نامخ فرهنگسهان،

.313-334 :24

 .3یتیعی کدکنی ،محمدرضا ( .)3171ممسیقی یعر ،تفران :آگاه.
 .31یمس قیس راز ( .)3112المعجم فی معاییر ایعار العجم ،تصحیح محمد قزوینی ،تفران :انهشارات دانشگاه تفران.
 .33طغیانی ،اسحا ؛ آلگمنه جمنقانی ،مسعمد (« .)3122صمرت و سارت یعر
پژوه ها ادبی ،سال ،6

رسرو و ییرین نظامی» ،فصلنامخ

.317-322 :24

 .32نصیرالدین طمسی ،محمد ( .)3123معیار االیعار ،تصحیح محمد فشارکی ،تفران :میراث مشهمب.
 .31کامران ،مایاء اهلل (« .)3122حافظ و قماعد ردی

و قافیه» ،حافظ،

.43-41 :2

 .34کی من  ،کیممرث (« .)3113یعر چیست؟ یاعر کیست؟» ،ارمغان ،دوره ،23
 .31نظامی ،الیاس بن یمس

.361-371 :4-1

( .)3176کلیات نظامی گنجم  ،ج ،3تصحیح وحید دسهگرد  ،چ ،2تفران :انهشارات نگاه-

انهشارات علم.
 .36نمریان ،مفد (« ،)3121قافیه اندیشی ممالنا» ،مطالعات عرفانی،

.61-72 :1

 .37وطماط ،رییدالدین محمد ( .)3162حدائی السحر فی دقایی الشعر ،تصحیح عآاس اقآال آیهیانی ،تفران :کهابخانخ طفمر
و کهابخانخ سنایی.

