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Prosodic Function Row in Persian Poetry

Majid Mansouri 

Abstract
One of the single most important functions of the row- that is, compliance between different
words and different rhymes- that provide them with some prosodies, have not been
investigated yet. in other words, Row gives freedom to the word rhyme that gives the word
the ability to move across the continuum of musical rhyme and even closer to the beginning
of the second line. According to the same row function, Words that cannot be used as rhyme
in specific prosody might be pushed to be put the position corresponding to the prosody they
are. For example, words (Jahan, Ravan, Javan, etc.) in the prosody of Motagharaeb
Mosamman Salem, (without row or letters of Vasl, Khorooj, Nayereh ) cannot be placed in
the position of rhyme, so by bringing an " "یor " "رan the like at the end of them, these
words can be used in place of the words rhyme in this prosody. A cursory examination of the
first period of Persian poetry, we can see that in a lot of poems, row serves as an anchor that
moves rhyme words in order to reconcile them with some prosodies. In this article, we
briefly discuss this basic function of row and shown that even in the short sonnets that
rhymes do not need to be in there, some kinds new rhyming words with different prosodies
of the row is used.
Today far more extensive studies have been conducted on one of the unique characteristics
of Persian poetry- the row. The basic and similar structure of all these researches is due to
the formal, statistical, grammarial and sometimes musical aspects of the row have been
formed by poets in their poetries.
The main reason for the emergence of rows in Persian poetry is its prosodic function that has
already been paid less. I just found something in the book Ghosn al-ban which the author had
some similar view to the row. In this study, we made our attempt to show another reason for
the entry and spread of the row in Persian poetry by means of a new approach. It should also
be noted that in these lines to avoid as much as possible the repetitive and stereotyped points
regarding the row.
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کارکردِ عروضیِ رديف در شعر فارسی


مجید منصوری
چکيده

يكي از اصليترين و مهمترين كاركردهای رديف كه انطباق واژهها و كلمات گونهگون با قوافي متعدد و سازگار سااتتن ننهاا باا
برتي بحور است ،تا كنون تحلیل و بررسي نشده است .در اين كااركرد ،ردياف لاابااو گوناهای نزادی باه واژ قافیاه مايبخشاد،
نزادیای كه به سبب نن ،كلمة قافیه در سراسر زنجیر موسیقايي مصرع دوم و حتي تا نزديك به صدر نن ميتواند حركت كند .بار
همین اساس ،واژههايي كه از احاظ وزن عروضي به عنوان قافیه در بحری تاص نميتوانند به كار روند ،به جلو رانده ميشوند تاا
در جايگاهي كه منطبق با عروض مصراع هستند ،قرار گیرند؛ كلماتي چون «جهان ،روان ،جوان ،و »...در بحر متقارب ماممن سااام
(بدون رديف يا حروف وصل و تروج و نايره) در جايگاه قافیه نميتوانند قرار گیرند .به همین سبب است كه با نوردن ياك «ی»
يا «را» و اممال نن در پس اين كلمات ،ميتوان از اين واژهها در جايگاه قافیه در اين بحر استفاده كرد .باا نگااهي اجماااي باه ن اار
شاعران دورههای نخستین شعر فارسي ،ميتوان دريافت كه در شمار قابل تاوجهي از اشاعار ،ردياف باه منزااة اهرماي اسات كاه
واژههای قافیه را به حركت در مينورد تا ننها را با برتي بحور سازگار كند .در اين تحقیق ،به بررسي اجمااي همین كاركرد مهام
و اساسي رديف پرداتته و نشان داده شده است حتي در لزلهای كوتاه كه نیازی نیز به قوافي بسیار در ننها وجود نداشته ،بارای
سازگاری كلمات قافیة جديد با بحور متفاوت از رديف استفاده شده است.
کليدواژهها :رديف ،قافیه ،وزن شعر ،كاركرد عروضي ،حاجب
 .1مقدمه
امروزه دربار يكي از منحصربهفردترين ويژگيهای شعر فارسي ،يعني «رديف» تحقیقات بهمراتب گستردهای انجاام گرفتاه اسات.
ساتتار اصلي و يكسان نزديك به همة اين تحقیقات را جنبههای صوری و نماری و دستوری و گااه موسایقايي ردياف در دياوان
شاعر يا شاعران تاص ،شكل داده است .به ديگر سخن ،در اين دست مطااعات ،لااباو به اين موضوع پرداتته شاده كاه ردياف در
ديوان فالن شاعر بسامد نسبتاو بااليي دارد و بعد هم درصد رديفهای فعلي و اسمي و  ...مشخص شده و قس علي هذا كه نموناه
و ممل اعالی اين دست تحقیقات ،كتابي است با عنوان رديف و موسیقي شعر (ر.ک :محسني .)2831 ،اابته اكمار هماین تحقیقاات
نیز بر پاية نظريات شفیعي كدكني در كتابهای موسیقي شعر و صور تیال در شعر فارسي شكل گرفته است .در اينجا الزم اسات
 استاديار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه بوعلي سینا ،همدان ،ايران
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كه تالصة نرای شفیعي كدكني را در اين دو كتاب بیان كنیم .در كتاب موسیقي شعر ،فصلي با عنوان «رديف :ويژگي شعر ايراناي»
تدوين شده و پیرامون تعريف رديف و سابقة نن در شعر عربي و انگلیسي و  ...بحث شده است .شفیعي كادكني در اداماه ،علات
توجه ايرانیان به رديف را از احاظ ساتتمان طبیعي زبان دانسته و از دو بُعد به نن پرداتته است :نخست از نظر موسایقايي كاه در
زبان فارسي به عكس زبان عربي اِعراب پاياني وجود ندارد و نميتوان هجای پاياني را امتداد داد و به عبارت ديگر ،موسیقي قافیه
را اشباع كرد؛ 2دوم از نظر زبانشناتتي كه وجود افعال ربطي در پايان جمالت فارسي از طريق رديفهای فعلي و تصوصاو افعاال
ربطي نسان ميشود .ايشان در ادامه نیز به سودها و زيانهای رديف پرداتته و ضمناو به سیر تحول رديف نیز اشاره كردهاناد (ر.ک:
شفیعي كدكني .)212-218 :2831 ،شفیعي كدكني همچنین در كتاب صور تیال در شعر فارسي به تاث یر ردياف در ايجااد صاور
تیال پرداتته است (ر.ک :شفیعي كدكني.)188-112 :2813 ،
از داليل اصلي پیدايش و تكوين رديف در شعر فارسي ،كاركردِ عروضي نن است كه تا كنون كمتر به نن پرداتته شاده اسات.
نگارنده تنها در كتاب لُصناابان مطلبي را دريافته كه به احتمال ضعیف ،صاحب كتاب مذكور ،نظری به اين ويژگي ردياف داشاته
است« .و از رهگذر رديف است كه وزن شعر فارسي به انواع و اقسامي كه حد و حصر ندارد ،ميرسد» (بهادر1 :2131 ،؛ باه نقال
از شفیعي كدكني .)282 :2831 ،در بدو امر ،اين سخن ،قدری لیرمعقول به نظر ميرسد .رديف را چه تناسبي است باا باه وجاود
نوردن انواع و اقسام وزن شعر؟ امّا ممكن است مقصود بهادر همین كاركرد عروضي رديف و سازگار كردن كلماات قاوافي دارای
هجاهای تاص ،با بحور گوناگون باشد! در اين تحقیق تالش گرديده با رويكردی جديد به رديف ،يكاي ديگار از داليال ورود و
رواج و گستردگي رديف در شعر فارسي ،نمايانده شود .اابته بايد يادنور شويم كه در اين سطرها همچنین تا حد امكان از پرداتتن
به نكتههای تكراری و كلیشهای در باب رديف ،پرهیز شده است.
 .1.1حدود رديف
ننچه پس از مطااعة نظر متقدمان و متثتران در تصوص رديف و تعريف نن به چشم ميتورد ،تشتت نظرها و تعريفهای هر
نويسنده در اين باره است .در كتابهايي همانند اامعجم شمس قیس ،تعريف رديف و وجوه تمايز نن با تعاريفي كاه منظاور نظار
معاصران است ،تا حدّ بسیاری متفاوت است .در اامعجم ،رديف چنین تعريف شده است« :ردياف قافیات كلماهای باشاد مساتقل
منفصل از قافیت كي بعد از اتمام نن در افظ نيذ بر وجهي كه شعر را در وزن و معني بدان حاجت باشد و به همان معني در نتار
جملة ابیات متكرر شود» (رازی.)153 :2812 ،
معلوم نیست كه صاحب اامعجم بر چه اساسي اين قواعد را برای رديف به دست داده است .اينكه رديف حتمااو باياد منفصال
باشد و كلمات و حروف متصل را در بر نگیرد ،چندان معقوالنه نیست .به همین سبب اسات كاه عاروضشناساان هماان دوره از
جمله شمس قیس ،كلمات و حروف متصل به رَوی را چیز ديگری جز رديف دانستهاند و ننها را وصل و تروج و مزيده و نايره
نام نهادهاند .در همین مورد بحث زيادی مطرح است كه اگر ممالو «است» را با حذف همزه به رَوی اضاافه كنایم ،ردياف نیسات و
وصل و تروج است؛ اما اگر با لیر حذف همزه نن را بعد از روی بیاوريم ،رديف به حساب مينيد! اما اينكه شامس قایس گفتاه
شعر بايد در وزن و معني محتاج به رديف باشد نیز بسیار بديهي است؛ زيرا در لیر اين صورت ،اصالو رديف را نميتوان در درون
شعر گنجاند .نكتة مهمي كه شمس قیس به نن اشاره كرده هممعني بودن تمام رديفهاست؛ زيرا اگر رديفها به يك معني نباشند،
قافیه به حساب مينيند .اابته در شعر شاعراني همانند حافظ ،در مواردی اين فقره رعايت نشده و همین امر بر زيبايي رديافهاای
شعر حافظ افزوده است ،نكتهای كه تواجه نصیر در معیاراالشعار رعايت نن را الزم ندانسته است« :و اواي نن كه هر چاه بعاد از
روی و وصل نيد جمله از حساب رديف شمرند و همچنین حرف وصل را چون متحرک شود از حساب رديف شمرند و ردياف
در اصل تاص بوده به زبان پارسي و متثتران شعر عرب از پارسيگويان فراگرفتهاند و به كاار مايدارناد و نن حروفاي باشاد ياا
كلماتي كه بعد از روی موصول يا لیرموصول مكرر شود در همه قوافي و اعتبار در روی تكرار اافاظ اسات و باه معناي اعتبااری
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نیست» (تواجه نصیراادين طوسي.)15 :2818 ،

1

اابته در معیاراالشعار نیز اتتالفنظرهايي دربار حدود رديف با اامعجم ديده ميشود .بنابراين ،اتتالف نرا ،بیشتر دربار تعیین
حدود رديف است .در كتابهايي نیز هرچه را بعد از حرف روی نمده باشد ،رديف دانستهاند« .مردّف شعری را گويند كاه دارای
رديف باشد و رديف كلمهای باشد يا بیشتر كه پس از حرف روی مكرر شود و هنرنمايي شاعران و امتحان قدرت طبا ايشاان را
میزاني بهتر از رديف نیست» (گركاني« .)821 :2811 ،گاهي رديف از يك پسوند 2مفرد يا مركاب كاه دارای ياك ياا چناد مقطا
جداگانه است تشكیل ميشود  ...قدمای عروضیان هر يك از اجزای رديف را به نام تاصّي تواندهاند؛ ممالو «وصال» را بار الحقاة
نخستین و «تروج» را بر دومي و «مزيد» را بر سومي و «نايره» را بر چهارمي اطالق كاردهاناد ( »...دائر اامعاارف اساالم ،ترجماة
عربي /22 ،به نقل از شفیعي كدكني.)211 :2831 ،
شفیعي كدكني پس از نقل اين سخنان ،در نقد نن چنین نوشتهاند« :اابته ننچاه نويساندگان دائار اامعاارف باه حسااب ردياف
نوردهاند و از قول عروضیان نن را مزيد و تروج و نايره نام نهادهاند ،در حقیقت ،همان حروف قافیه اسات و پیداسات كاه قافیاه
چیزی است جدا از رَوی به معني مستقل .گرچه از اين نظر كه نن حاروف پاس از حاروف اصالي قافیاه كاه روی باشاد تكارار
ميشوند ،در حقیقت نوعي رديف به حساب مينيند» (شفیعي كدكني .)211 :2831 ،م ااوصف ،ايشاان در قسامت تحلیال بحاثِ
رديف و همچنین نمارهای قسمت رديف در اين كتاب ،حروف «وصل و تروج و مزيد و ناايره» را نیاز در محادود ردياف وارد
دانسته است .در بین معاصران ،عليمحمد حقشناس اين تعريف را برای رديف بیان داشته است« :رديف ،همگوني كاملي است كه
از تكرار يك عنصر دستوری يگانه (واژه ،گروه ،بند يا جمله) با توااي يكسان و با نقاشهاای صاوتي ،صارفي ،نحاوی و معناايي
يكسان در پايان مصاري يا ابیات يك شعر و بعاد از واژ قافیاه پدياد ماينياد» (حاقشاناس .)11 :2812 ،اابتاه در ايان تعرياف
حقشناس نیز رعايت نقش های صرفي و نحوی و معنايي برای رديف نمده است كه با ننچه در اشعار شاعران متقدم و نیز معاصار
ديده ميشود ،منافات دارد .به نظر ميرسد مقصود حقشناس از «نقش صرفي» همان ساتتار صرفي باشد .از نظر «نقاش نحاوی و
معنايي» ننچه مهم است اين است كه لااب اين قواعد و قوانین ميتواند در باب رديف در ممنوی مصداق داشاته باشاد؛ زيارا اگار
كلمات پاياني مصراعها در ممنوی از نظر نگارش يكسان باشند و از نظری ساتتار صرفي و يا معنايي متعدد باشند ،قافیه محساوب
ميشوند و نه رديف .نظیر اين بیت مشهور از ممنوی:
نتشساات اياان بانااو نااای و نیساات باااد

هاار كااه اياان نتااااش ناادارد نیساات باااد
(مواوی)8 :2818 ،

اما همین اصل را در مواقعي كه قااب شعر لزل يا قصیده است ،شاعران بزرگي همانند حافظ رعايت نكاردهاناد .بارای روشان
شدن موضوع ،حافظ در لزل به مطل «دل و دينم شد و دابر به مالمت برتاست /گفت با ما منشاین كاز تاو ساالمت برتاسات»
(حافظ .)21 :2831 ،رديفها به معني :شروع كرد ،از میان رفت ،انجامید ،بلند شاد ،باه پاا تاسات و  ...اسات .اگار بخاواهیم در
مواردی كه اندک نیز نیستند ،بر اساس موازين و معیارهای كساني كه در قديم و جديد به تعريف رديف پرداتتهاند ،حكام كنایم،
به مشكل بر ميتوريم و راهي نیست جز اينكه يا اين قوافي را داتل در داير قافیه بدانیم ياا اينكاه ننهاا را رديافهاای جدياد
تحول يافته قلمداد كنیم و تعريفي برای رديف به دست بدهیم كه اين گونه رديفها را نیز در بر گیرد .در پاياان ايان بخاش باياد
يادنوری كنیم كه شناسههای بعد از فعلها و نیز ضماير پیوسته به اسم كه نقش مضافاایه يا مفعاول را مايگیرناد و افعاال ربطاي
پیوسته و اممال ننها ،اگر بعد از قافیه تكرار شوند ،حتي اگر به ننها رديف اطالق كنیم ،اندک تفاوتي با ساير رديفهاا مايتوانناد
داشته باشند و شايد بتوان گفت كه مقصود قدما از حروف وصل و تروج و نايره ،متمايز كردن اين نكته بوده باشد!

Suffix

1

 / 121فنون ادبي ،سال نهم ،شماره ( ،2پیاپي  )23بهار 2831

 .2 .1رديف ،صنعت شعري؟!
نكتة مهم ديگری كه در باب رديف وجود دارد ،اين است كه احتماالو رديف از نظر متقدمان ،صنعت شعری به حساب مينماده
است! نظامي عروضي ضمن برشمردن صناعات اين بیت مشهور رودكي:
نفاااارين و ماااادح سااااود نيااااد همااااي

گاار بااه گاان انااادر زيااان نيااد هماااي

مردّف بودن نن را نیز جزو محاسن ادبي و صناعات بیت دانسته است ( ر.ک :نظامي عروضي .)51 :2811 ،مرحوم زرّيانكاوب
در باب اين سخنان نويسند چهارمقااه معتقد است« :نیز رديف را كه از ملحقات قافیه است و شعر در وزن و معني بادان محتااج،
در شمار محسنات كالم نوردن ،تااي از مسامحتي نیست» (زرينكوب .)122 -122/2 :2831 ،اما در قابوسنامه نیز در بااب نياین
و رسم شاعری ،مردّف به منزاة صنعت نمده و شايد نوعي صنعت اعنات محسوب بوده است« ،با صاناعتي باه رسام شاعرا چاون
مجانس و مطابق و متضادّ و ...مردّف و مزدوج و موازنه و ( »...عنصراامعااي كیكاووس .)233 :2813 ،عالوه بر همة اينها ،رشاید
وطواط نیز مردّف را صنعت شعری به حساب نورده است« .و رديف كلمهای باشد يا بیشتر كي بعد از حروف روی نياد در شاعر
پارسي و اين را اهل صنعت مُرَدَف توانند» (وطواط .)13 :2811 ،واعظ كاشفي در كتاب بداي األفكار في صناي األشعار نیز ردياف
را صنعت شعری دانسته است« :در صنعت شعر ،رديف نن است كه حرفي از حروف ضمیر و يا يك كلمه و يا بیش از نن ،بعاد از
اتمام قافیه نورده شود و اين رديف از نن گويند كاه بعاد از قافیاه نياد» (واعاظ كاشافي سابزواری .)15 :2813 ،در شاعر زيار از
ابوااحسن علي بن محمد اوكری (نیمة دوم قرن چهارم هجری) با رديف «را» ،شااعر ماردف باودن شاعر تاود را چنادان جاااب
ميدانسته كه به نن چنین اشاره كرده است:
ساااااقي بااااده نن گلگااااون قرقااااف را

نايافتااااااه از نتاااش گاااااااااز تاااف را

نزدياااك امیاااااار ناااوح بااان منصاااور

باار كوشااك باار اياان شعاااار مااردّف را
(صفا :2831 ،ج)111 ،2

بنابراين ،چنانكه تا به حال به همین نكتة مهم كمتر توجه شده ،بايد دانست كه شااعران و منتقادان قاديم ،ردياف را ناوعي از
صناعات شعری ميدانستهاند و همین امر حلقهای مهم است از زنجیر تكوين رديف در شعر فارسي و اين نكته را ااقا ميكند كاه
نوردن رديف در اشعار دورههای نخستین شعر فارسي ،تفنن شاعرانه دانسته ميشده است كه بعدها همین تفنن و صنعت شااعرانه
يكي از اجزای اصلي و ويژگيهای جداييناپذير شعر فارسي شد .ناديده گرفتن همین موارد دربار رديف در شعر فارساي ،باعاث
شده كه محققاني همچون شفیعي كدكني دنبال ريشهها و سرشاتههای ديگری برای رديف بگردند و تالش كنند تا نن را به اشعار
پهلوی پیش از اسالم مرتبط كنند.
 .3 .1الف اطالق ،تالشی براي سازگار کردن کلمات قافيه با اوزان خاص
اافِ اطالق ،از جمله نشانههايي است كه نشان ميدهد در بسیاری موارد ،اين ااف رديفگونهای بوده كه بارای پار كاردن وزن
عروضي مصراع و تقويت موسیقي نن مينمده است« .و نن اافي است كي شعراء متقدّم از ااف اطالق اشعار عرب گرفتاهاناد كاي
عرب در قافیة جمال و كمال ممالو چون وزن اقتضاء حرفي ديگر كند اگر الم در محل نصب باشد ،اافي بدان ااحاق كنناد (گويناد)
جماال و ...و به حكم ننك در پارسي بیشتر كلمات مسكنةاالواترست چون وزن اقتضااء حركات روی كاردی اافاي بادان ااحااق
كردندی چنانك شعر" :دوش شبي بود توب و رتشانا /پروين پیاادا و ماه تابانا" و نن را ااف اشباع تواندندی از بهر ننك توااد
ااف جز از اشباع فتحة ماقبل نخیزد و متثتران شعراء استعمال اين ااف را عیبي فاحش شمرند» (رازی .)123-123 :2812 ،جاااب
است كه شمس قیس رازی نیز به اين نكته اشاره كرده كه در عربي علت پديد نمدن ااف اطالق؛ «اقتضاء وزن» است! بارای نموناه
در اين بیت رودكي همین نكته مشهود است:
مبااادرت كاان و تااامُش مباااش چناادينا

اگاارت باادره رساااند همااي بااه باادر منیاار
(رودكي)11 :2831 ،
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ضمناو در اكمر ابیات بازمانده از رودكي ،ااف اطالق برای پر كردن وزن و طبعاو منطبق كردن كلمات قافیه با وزن عروضاي بیات
نمده است .تقريباو در سي بیت از ديوان بازماند رودكي كه به ااف اطالق تتم شده ،تنها در سه مورد از يك شعر سه بیتاي پشات
سر هم است كه ميتوان كلمات قافیة اين سه بیت را بدون ااف اطالق در همان وزن با يكديگر قافیه كرد و در باقي ماوارد ،اااف
اطالق برای سازگار كردن كلمات قافیه با وزن عروضي بیت نمده است.
 .4 .1حاجب در مقابل رديف
ننچه را ميتوان درست نقطة مقابل رديف در شعر فارسي دانست« ،حاجب» است« .و امّا حاجب به نزديك فحول شاعرا كلماة
باشد كي بیش از قافیت متكرر شوذ» (رازی .)153 :2812 ،در عُراضةااعروضیّین كه در نیمة دوم قارن هفاتم هجاری نوشاته شاده
است ،تفاوتي بین حاجب و رديف قايل نشده و جااب است كه صاحب اين كتاب اشاره كرده ،نوردن رديف قبل از قافیه ،متكلفانه
است« :و ردف و رديف حرفي يا كلمهای را گويند كه در نتر هر بیتي از شعر ،بعد از قافیه ،هماو را بعیناه الزم دارناد و پایش از
قافیه نیز به تكلف مينرند و نن كمتر اتفاق افتد» (قرشي.)8 :2831 ،
«حاجب» قبل از قافیه مينيد و «رديف» در قفای قافیه مينيد .اكنون اين سؤال به ذهن ميرسد كه سبب توفیق نیافتن «حاجب»
در برابر رديف چیست؟ با توجه به اين نكته كه «حاجب» پیش از قافیه مينيد ،قافیه را دچار تنگنای شديد ميكند؛ برای نمونه اگر
قرار باشد حاجب ،هر واژهای هم كه باشد ،با توجه به وزن بیت ،بر سر قافیههای (دريا ،فردا ،با ،يا ،نيا ،تادايا ،هماناا ،رعاياا و)...
بیايد ،تعداد زيادی از قافیههای ما از داير استفاده بیرون ميروند؛ به اين معني كه اگر قوافي ماذكور را بخاواهیم در وزن (فعاوان
فعوان فعلون فعوان) به كار بريم ،با توجه به اينكه واژ حاجب از نظر وزني با وزن كدام قسمت بیت سازگار باشاد و چاه وزناي
داشته باشد ،تعدادی از كلماتي كه شاعر ميتواند در شرايط عادی از ننهاا در قافیاة شاعر تاود اساتفاده كناد ،از چرتاه تاارج
ميشوند؛ درست برعكس رديف.
 .2کارکردهاي عروضیِ رديف
 .1.2نزادی قافیه و حاات اغزان يافتن نن با توجه به مردّف بودن شعر.
بنا بر قواعد و معیارهای شاعری در روزگار قديم ،هر بیت الجرم بايد مقفاي باشاد .ايان نكتاه تاود شااعر را دچاار محادوديت
ميكرده است .محدوديت ديگری كه همواره وجود داشته ،كمبود كلمات همقافیه در زبان فارسي است .تعداد محادود كلماات باا
قافیة يكسان يكي از دشواریهای شاعری در زبان فارسي به شمار ميرود .برتالف شعر عربي كه به علات قابلیات زباان عرباي،
واژههای همقافیه در نن بسیار است و قافیهانديشي در نن تا حدود زيادی نسان است (ر.ک :وحیديان كامیار .)33 :2831 ،در زباان
فارسي شمار كلمات مختوم به «ار» و «ان» زياد است ،اما همة اين كلمات را با توجه به وزن عروضي ننهاا در ياك بحار تااص
نميتوان به كار برد .با توجه به ويژگي زبان فارسي اللب كلماتِ قافیه ،دوهجايي است كاه در بااب ايان كلماات چهاار احتماال
وجود دارد:
ااف( .هر دو هجا بلند :دريا)
ب( .هر دو هجا كوتاه :همه)
ج( .اواي كوتاه و دومي بلند :رها)
د( .اواي بلند و دومي كوتاه :سايه)
هر كدام از اين حااتهای چهارگانه با توجه به كوتاهي و بلندی هجاهای كلمة قافیه ،بر شماری معدود از بحور شاعر فارساي منطباق
هستند و حداقل در چند بحر قابلیت قرار گرفتن به عنوان قافیه را (فارغ از رديف) ندارند؛ يعني قافیههای دوهجايي با هر دو هجاای بلناد
را در بحوری كه يكي از دو هجای نترين مصراع ننها كوتاه نباشد ،لااباو نميتوان به كار گرفت؛ ممالو در بیت ذيل از عنصری:
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بااد ناوروزی همااي در بوساتان بتگار شااود

تا ز صنعش هر درتتاي اعبتاي ديگار شاود
(عنصری)11 :2818 ،

برتي كلمات قافیة اين قصیده «عنبر ،اتضر ،گوهر ،اندر ،كمتر ،افسر» است .با اندک نگاهي ميتوان دريافات كاه ايان كلماات
نميتوانند بدون رديف در وزن «فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن» بیايند .مان نن نیز هجای كوتاه ماقبل نتر «فاعلن» اسات .حاال
در اين موارد به نیروی رديف نیاز است تا اين كلمات را به جلو ببرد و كلمات قافیه بر روی زنجیر عروضي به حركات درنياد و
در قسمتي كه منطبق با وزن عروضي كلمات قافیه است ،قرار گیرد و اين نقیصة هجای كوتاه در ماقبل نتر مصراع را جبران كناد.
در ديوان عنصری كه بسیار كم هم از رديف استفاده كرده است ،باز در همین بحر مذكور ،با قافیههای دو هجايي «افشان ،جاوالن،
چوگان ،ديوان ،تاوان» رديفي با يك هجای كوتاه بعالوه يك هجای بلند به كار برده تا اين قافیة پرتعداد را در ايان بحار مطباوع و
توشايند استفاده كند:
ای شكسته زاف يار از بسكه تو دستان كناي

دست دستِ تُست اگر با ساحران پیمان كني
(همان)131 :

قابلذكر است ،در دورههای نخستین شعر فارسي ،به دایل تازگي شعر و اينكه هر چیزی كه گفته ميشد ،تازه باود و نیاازی باه
قوافي جديد نیز چندان احساس نميشد ،رديفها كم و سادهاند .شاعران دورههای بعدی همواره به دنبال قافیاههاا و رديافهاای
جديد بودهاند .هرچند رديفهای جديد و به كار بستن نن برای شاعران حايز اهمیت بوده و به تلق مضامین و نكتاههاای جدياد
كمك ميكرده است ،بسیاری از شاعران موفق ،تالش ميكردهاند افزون بر اين ،قافیههای جديد و ناسازگار از نظار عروضاي را باا
استفاده از اهرم رديف در اوزان تاص به كار بندند و بگنجانند؛ ممالو در لزل حافظ به مطل «نیست در شهر نگااری كاه دل از ماا
ببرد /بختم ار يار شود رتتم از اينجا ببرد» (حافظ .)31 :2831 ،كلمات قافیه «ما ،اينجا ،تمنا ،رعنا ،فردا ،تماشاا ،يغماا ،بیضاا ،جاا،
اعدا ،تا» است .هرچند رديفِ زيبای «ببرد» با قافیهها توش نشسته است ،اما بايد در نظر داشت ،اين كلمات قافیه كه بیشترشاان از
دو هجای بلند تشكیل شده ،در وزن (فاعالتن فعالتن فعالتن فَعَلُن) نميتوانند قافیه شوند و يك رديف نیاز است كه كلمات قافیه
را تا دو هجای بلند پاياني يكي از «فعالتنها» به پیش ببرد و اين كلمات قافیه بتواند در اين وزن و بحار قافیاه شاود .اابتاه هماین
حاات ارتجاعي و اغزان يافتن قافیه بر اساس استفاده از ردياف ،دسات شااعران را تاا حادود زياادی بارای انتخااب قافیاههاا و
رديفهای مختلف باز ميكند .رديفهای گونهگون از نظر كوتاه و بلندی ،كلمات قافیه را به عقب و جلو ميكشاند و ننهاا را باا
زنجیر هجاهای كوتاه و بلند سازگار ميكنند .نكتة ديگر اينكه هرچند ممكن است برتي كلمات قافیه حتاي از نظار عروضاي باا
اوزان تاص سازگار باشند ،اما حركت ننها به جانب جلو ،سبب تركیب تاص و جديد قافیه با كلمات قبل از تود ميشود و باه
عبارت ديگر ،نظم جديدی كه از نظر نحوی و ترتیب اجزای جمله (كم شدن فاصلة صدر بیت تا قافیه) به وجود ماينياد ،باعاث
ميشود در شعر بتوان از افعال و كلمات و تركیبات تاص استفاده كرد و هر كس كه اندک دستي بر نتش شاعری داشاته باشاد از
اين نكته نگاه است.
 .2.2کوتاه و بلند کردن هجاي قافيه
 .1.2.2تبديل هجای كوتاه تنمي در نتر كلمات به هجايي قابلاستفاده.
در زبان فارسي و طبعاو شعر فارسي ،كلمات قافیة فراواني وجود دارد كه هجای پاياني ننها ،هجای كشایده اسات (مانناد :پاايیز،
بهار ،چشم ،و  .)...اابته در بحوری كه به تودی تود از اين قوافي بتوان بهره جُست ،همین كشیدگي هجای پايااني كلماات قافیاه
لنای تاصي از احاظ موسیقايي به شعر ميبخشد .در عین حال ،با توجه به معیارهای وزناي شاعر فارساي ،هجاای كوتااه پايااني
مصاري از احاظ تقطی هجايي در نظر گرفته نميشود؛ به اين معني كه اگر برای ممال ،كلمات «پايیز ،ابرياز ،گلرياز ،نوياز ،پااایز،
پرويز و  »...را بخواهیم در وزن مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن به كار بريم ،لیرممكن اسات ،چاه از نظار عروضاي كلماات قافیاة
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مذكور از دو هجای بلند (بعالو هجای كوتاه پاياني كه اگر در نتر مصرع باشد ،حذف ميشود) تشكیل شده است .بناابراين ،اگار
رديفي ممل «ميشود» را بعد از اين قوافي بیاوريم ،ضمن اينكه در اين صورت ميتوانیم اين كلمات قافیه را در بحر يادشده به كاار
بريم ،همچنین هجای كوتاهِ پاياني اين كلمات نیز از درجة تقطی ساقط نميشود.
 .2.2.2قابلاستفاده كردن هجای كوتاه نتر برتي كلمات قافیه
رديف افزون بر اينكه كلمات قافیه را اغزان ميكند ،گاه مي تواند تو ِد كلمه را بشاكند و وزناي جدياد باه كلماة قافیاه بدهاد،
درست همانند وقتي كه يك كلمه در قسمتهای نلازين مصراع قرار گرفته است؛ برای نمونه ،اگر بخواهیم كلماات قافیاة «بااران،
ياران ،ايران ،دستان» را در بحر متقارب مممن محذوف ،قافیه كنیم ،با يك مشكل اساسي روبهرو تواهیم شد :هجای كوتااهِ ماقبال
نتر مصراع .بنابراين ،كلمة «ايران» حداقل بايد يك هجا از نتر مصراع به سوی جلوی مصراع حركت كند تا بتواناد در ايان بحار
(وزن شاهنامه) ،قافیه شود .فردوسي ميتوانسته به چندين روش« ،ايران» را سازگار با عروض پاياني مصراع كند :نخست با افزودن
يك مضافاایه ضمیری يا اسمي به «ايران»؛ (ايرانياش ،ايران من ،ايران سرد) ،كه در اين موارد عمالو هجای كوتاه پايانيای كه «ان»
نن را ساتته و در قواعد عروض فارسي نیز به حساب نمينيد ،به سبب اضافه شدن عنصر ديگری به نن ،قابل استفاده شده اسات.
ديگر ،با استفاده از افزودن رديفي دوهجايي ،يك هجای كوتاه به اضافة يك هجای بلند؛ همانند «ايران شود ،ايران كند ،ايران همي،
ايران بیا و .»...فردوسي دربار قافیه قرار دادن «ايران» روش دوم را برگزيده است .به عباارت ديگار ،در قواعاد عاروض فارساي،
هجای كوتاه پاياني هر مصراع ،به حساب نمينيد و از ديگر كاركردهای مهم رديفهای وصلي و لیروصلي نظیر «است» ،كارنماد
كردن هجاهای كوتاه نتر كلمات قافیه است؛ به اين معني كه ممالو كلمات قافیة «ديدار ،بیادار ،كاردار» ،فقاط مايتوانناد در بحاور
عروضيای كه به دو هجای بلند تتم ميشوند ،استفاده شود ،حال ننكه اگر يك رديفِ «من» يا «شد» به دنبال ايان كلماات نورده
شود ،همین قافیهها را ميتوان در بحوری كه به «هجای كوتاه +هجای بلند» تتم ميشوند ،به كاار گرفات .هماین قضایه در بااب
شمار گوناگوني از كلمات قافیه با وزنهای مختلف و تغییر دادن وزن و سازگار كردن ننها با بحور گونهگون مصداق دارد.
 .8رديف و ايجاد تمام نقشهاي دستوري براي کلمۀ قافيه
قافیة هر شعر ،محور قل كل بیت و حتي تمام شعر در قوااب شعر سنتي باه حسااب ماينياد .هرچاه ايان محاور و مركاز قال،
قابلیت های متعدد اعم از سازگاری با وزن و نحو جمله را داشته باشد ،شعر پويايي و انعطاف الزم را پیدا مايكناد تاا مضاامین و
مفاهیم جديد را انعكاس بدهد .اگر بخواهیم نگاه دستوری به كلمات قافیه داشته باشیم ،وقتي كه رديفي در كاار نباشاد و كلماات
قافیه به انتهای بیت چسبیده باشند ،الجرم هنگامي كه قافیهها اسمي باشند ،نميتوان برای ننها صفت پسین يا مضافاایاه نورد ياا
اگر در جايگاه مفعول بيواسطه قرار گیرند ،نميتوان عالمت «را» را بالفاصله بعد از ننها نورد و اين تود محدوديتي است بارای
اين كلمات و كل بیت .در اين مواق است كه قافیههای ما ايستا و كام تاصایت تواهناد شاد و هماین امار طبیعتاا بارای شااعر،
محدوديتهايي را به بار تواهد نورد و شاعر مفاهیم و مقاصد تود را ننگونه كه بايد نميتواند به مخاطب ااقا كند.
نكتة ديگری كه شفیعي كدكني نیز به نن اشاره كرده و پیش از اين بدان اشاره رفت ،با توجه به اينكه تاصیت زبان فارسي ايان
است كه فعلهای ربطي در نتر جمله مينيند و نیز شناسهها و ضماير متصل نیز به نتر فعل ميچسابند ،در ايان ماوارد ،ردياف
مجموعة مصراع و بیت را تا حدودی دستورمند ميكند ،بخصوص در لزل امروز كه زبان شعر تا حد زيادی محاورهای شده اسات
و مخاطبان پیچشهای نحوی را برنميتابند.
 .4رديف در مثنوي
دربار ارزيابي رديف در ممنوی نیز تحقیقاتي صورت گرفته است ،بنمايه و بحث محوری در اين پژوهشها نیز مربوط به مساائل
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بسامدی و قرار گرفتن رديفها در كل يك منظومه يا مشخص كردن درصد رديفهای فعلي و اسمي و حرفاي و  ...اسات .نكتاة
مهمي كه در ممنویسرايي وجود دارد ،عنصر سرعت است .به سخن ديگر ،شاعر در سرودن ممناوی از بااال باه پاايین (راسات باه
چپ) در حركت است- ،برعكس لزل و قصیده كه هر شاعر از سمت قافیه (چپ) به راست سیر ميكند -و الجرم به همین سبب
الزم است كه شاعر چندان گرفتار و در بند قافیه نباشد؛ بنابراين ،در اينجاست كه رديف به كمك شاعر مينياد و او را از انحصاار
قوافي رهايي ميدهد؛ به اين معني كه ممالو در مصراع «توانا بود هر كه دانا بود» شاعر ميتواناد قافیاه را بار كلماات «تواناا»« ،باود
(نخست)»« ،هر»« ،دانا»« ،بود (دوم)» منحصر كند و اين يعني نزادی و رهايي شاعر از چنگال قافیه.

1

ذيالو كلمات قافیه را در چند ممنوی مهم ادب فارسي بررسي كردهايم .هدف ما از تحلیل قوافي ممنویهای زيار ،ايان باوده كاه
دريابیم كلمات متعدد قافیهها از احاظ ساتتار عروضي و وزني در بحور گونهگون تا چه حد بدون رديف ،در هماان بحار شاعری
قابلاستفاده بوده است؛ برای ممال اگر بخواهیم كلمات قافیة «دريا ،صاحرا ،روياا» را در وزن (فااعالتن فااعالتن فااعلن) باه كاار
ببنديم ،تنها با عنصر رديف است كه ميتوان چنین كاری را عملي كرد .به همین دایل است كه در سراسر ممنوی موالنا های كلماة
دوهجايي با دو هجای بلند را نميتوان يافت كه بدون رديف در جايگاه قافیه به كار رفته باشد.
جدول .2بررسي نماری كاركرد عروضي رديف در قافیههای قااب ممنوی.
درصااد صااد بیاات مااردّف درصااد قااوافي كااه باادون درصااد قااوافي كااه باادون

كتاب

رديااف در همااان بحاار بااه رديف نیاز در هماان بحار

نلازين

عنوان قافیه نميگنجند

به عنوان قافیه ميگنجند

شاهنامه

%11

%23

%21

اسكندرنامه

%12

%12

%12

ممنوی

%52

%81

%23

بوستان

%15

%28

%21

مخزناالسرار

%11

%81

%11

تسرو و شیرين

%13

%82

%23

ایلي و مجنون

%11

%12

%11

هفت پیكر

%53

%13

%82

چنانكه مشهود است در تمام ممنویهايي كه بررسي كردهايم ،جز هفتپیكر ،درصد قافیههايي كه بدون ردياف قابلیات اساتفاده در
همان بحر را ندارند ،بیشتر از قافیههايي است كه بدون رديف هم مستعد كاربرد در همان بحر هستند و اين دقیقه نشان ميدهد كاه در
ممنویسرايي ،رديف به كمك شاعر مينيد تا كلمات قافیهای كه از نظر عروضي نميتوانناد در وزن ممناوی در بحار تااص ،باه كاار
روند ،با اهرم رديف قافیه قرار داده شوند .ضمناو معیار ديگر ،عنصر سرعت است كه رديف در اين موارد حق انتخاب به شاعر ميدهاد
كه كدام كلمه از كلمات مصرع نخست را قافیه قرار دهد و برای نن ،قافیهای در مصرع دوم نورد و باقي را با رديف پر كند.
 .5رديف در قصيده و غزل
رديف در قصیده بحث ديگری دارد .تنگنای قافیه در قااب قصیده به اوج تود مايرساد؛ ااذا وقتاي شااعری قصاد دارد مامالو در
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بحوری كه به دو هجای بلند تتم ميشود ،طب نزمايي كند ،نميتواند از قوافي پرشماری همانند «نیاز»« ،روان»« ،كنار» و قس علاي
هذا استفاده نمايد .در اين مواق است كه شاعر از اهرم رديف استفاده ميكند تا اين نقصان را جبران كند .در زير ،كاركرد عروضي
رديف در شعر برتي شاعران ادب فارسي نشان داده شده است.
جدول .1بررسي نماری كاركردِ عروضي رديف در قافیههای قااب قصیده و لزل.
درصد پنجاه قصایده /لازل درصااد قااوافي كااه باادون درصااد قااوافي كااه باادون

كتاب

مردّف نلازين

رديااف در همااان بحاار بااه رديف نیاز در هماان بحار
عنوان قافیه نميگنجند

به عنوان قافیه ميگنجند

ديوان عنصری

%12

%23

%1

ديوان فرتي

%23

%22

%3

ديوان ناصرتسرو

%11

%11

%11

ديوان تاقاني

%11

%82

%11

ديوان انوری

%31

%11

%11

ديوان عطار(لزل)

%31

%51

%82

ديوان حافظ

%33

%52

%83

همانگونه كه مشاهده ميشود ،بهجز تاقاني ،درصد اشعار مردّفي كه كلمات قافیة نن از احاظ وزن عروضي نميتوانسته بادون
عنصر رديف در نن بحر ،به كار برده شود ،در ن ار شاعران بررساي شاده بیشاتر اسات و ايان تاود نشاان مايدهاد كاه يكاي از
كاركردهای رديف ،سازگار كردن كلمات قافیه با اوزان تاص است .دوباره بايد ذكر كنیم ،وقتي با اساتفاده از ياك ردياف تااص
بتوان كلمات قافیهای را كه از نظر وزني با بحری تاص همتواني ندارند ،سازگار كرد ،به سبب گرهتاوردگي كلماات باا قافیاه و
رديف جديد ،شعری كه پديد مينيد قابلیت اين را دارد كه از تیلي جنبهها متضمن سخنان تركیبات و تصاوير جديد باشد.
نتيجه
رديف ،از ويژگيهای منحصربهفرد شعر فارسي ،كاركردهای گونهگون دارد كه به برتي از اين كاركردها كمتر پرداتته شده اسات.
كساني همانند شفیعي كدكني به نقش رديف در لنا بخشیدن به موسیقي شعر و همچنین نقش رديفهای اسمي يا فعلي تاص در
پديد نوردن فعلهای مجازی جديد و نیز تشبیهات و ايماژهای نو پرداتتهاند .در ايان تحقیاق ،باه بررساي ياك عملكارد مهام و
اساسي رديف ،يعني كاركرد عروضي نن پرداتته شد .مقصود از عملكرد و كاركرد عروضي رديف ،پُر كاردن وزن بعاد از كلماات
قافیه در هر مصراع است؛ به اين معني كه رديف ،كلمات قافیه را با اوزان عروضي تاص ،باا اوزان متعادد شاعر فارساي ساازگار
ميكند؛ ممالو در اوزاني كه هجای ماقبل ننها يك هجای كوتاه است ،نميتوان از قافیههای پرشماری كه از دو هجای بلند تشاكیل
شدهاند يا دو هجای پاياني ننها هجای بلند است ،استفاده كرد ،در اينجاست كه رديف وارد كار ميشود و كلمات قافیه را تا جايي
كه منطبق با وزن عروضي بیت ميشوند به حركت درمينورد و تود ،مابقي وزن مصراع را پُر ميكند .با نگاهي اجمااي به ردياف
در ديوان شاعران مختلف ،اين نتیجه به دست نمد كه بسیاری از شاعران حتي ناتودنگاه از اين ويژگي رديف استفاده كردهاناد تاا
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بتوانند قوافي متعدد در بحور مختلف به كار برند .نكتة مهم ديگر ،رديف و ايجاد نقشهای دستوری و نوردن وابساتههاای پساین
برای كلمة قافیه است؛ به اين معني كه اگر رديف وجود نداشته باشد ،نميتوان پس از كلمة قافیه كه نقش مفعاول بايواساطه دارد
«را» نورد يا برتي وابستههای دستوری نظیر مضافاایه و صفت پسین برای نن نورد .در اين موق است كه با نوردن رديف ،دست
شاعر در اين موارد تا حدود زيادی باز ميشود و او ميتواند نزادی بیشتری در شاعر تاود داشاته باشاد و مضاامین و نكتاههاای
جديدی را در شعر تود به تصوير بكشد.
پینوشتها
 .2برای نمونه در اين قصید مشهور و زيبای فرتي سیستاني كه در سوگ محمود لزنوی ساروده شاده ،كشایدگي كلماات قافیاه
موسیقي زيبا و ا رگذاری را به وجود نورده است
شهر لزنین نه همان است كه من ديدم پااار

چه فتاده است كه امسال دگرگاون شده كاار

تانهها بینم پرنوحه و پر بانااو و تاروش

نوحه و بانو و تروشي كه كند روح فكاار
(فرتي سیستاني)32 :2813 ،

« .1صاحب كشاف اصطالحات اافنون گويد :نزد شعرای عجم عبارت است از يك كلمه يا زياده كه بعد از قافیاه در ابیاات باه
يك معني عیناو تكرار شود و شعری كه مشتمل بر رديف باشد نن را مُرَدَف گويند و شعراء عارب ردياف را اعتباار نكارده اناد .و
رديف بر دو نوع است  :يكي عبارت يا كلمه تام چنانكه در اين بیت:
ای دوسااات كاااه دل ز بناااده برداشاااتهای

نیكوسااات كاااه دل ز بناااده برداشاااتهای
(سعدی)

دوم حرفي كه به جای كلمه تام باشد؛ يعني حرف مفید معني ،مانند تاء تطاب و شین لاياب و مایم ماتكلم؛ چنانكاه «ت » در
بیت زير:
ساارهرمرتبه شاااها تااويي كااه پاایش درت

نهاده مهر سار و چارگ گشات گارد سارت
(كشاف اصطالحات فنون؛ به نقل از دهخدا :2811 ،ذيل رديف).

 .8اين بیت از مواردی است كه در نن ااف اطالق در جايگاه قافیه نیامده است و همین امر بسیار مشكوک است .ابیاات پیشاین
كه احتماالو بر اساس وزن و قافیه پیش از اين بیت چیده شده ،چنین است:
همي بكشتي تا در عادو نماناااد شجاااااع

همااي باادادی تااا در واااي نماناااد فقیااااار

بسا كسا كه برهست و فرتشاه بار تاوانش

بسا كسا كاه جاوين ناان هماي نیاباد سایر

مبادرت كن و تاامُش مبااااااش چنديناااا

اگرت بادره رسااند هماي باه بادر منیاااار
(رودكي)11 :2831 ،

در ديوان رودكي تصحیح جعفر شعار ،در جايي ديگر اين بیت با جابهجايي مصرعها در قسمت ابیات پراكنده به ايان صاورت
مضبوط است:
اگرت بدره رساند هماااي باه بادر منیاااار

مبااادرت كاان و تااامُش مباااااش چندينااااا
(همان)13 :

شكي نیست كه همین صورت اتیر درست است و اين بیت ربطي به دو بیتي كه در باال نمد ندارد؛ زيرا ااف بعاد از «چنادين»
ااف اطالق است و بايد در جايگاه قافیه قرار بگیرد.
 .1در دو رباعي زير ،تفاوت مصراعهای اول و دوم و سوم ،تنها در دو يا يك حرف نخستین است و بهتوبي ميتاوان مشااهده
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كرد كه رديف ،كلمات قافیه را تا چه حدی به جانب صدر بیت رانده است:
بیااا كااه تانااة دل بااي رگ تااو نااور ناادارد

درن كاه تااااانة دل باي رگ تااو ناور ناادارد

ز تانااة دل ماان ناااور درياا ناااااداری

چرا كاه تاناة دل باي رگ تاو نااور نادارد
(واعظ كاشفي سبزواری)15 :2813 ،

بااااا ماان بااااودی مَناات نماااايدانسااتم

ياااا مااان باااودی منااات نمااايدانساااتم

چااون ماان ز میااان شاادم تااو را دانستااام

تاااا مااان باااودی منااات نمااايدانساااتم
(به نقل از دهخدا :2811 ،ذيل فیض)
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