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چکیده

یکــی از آرایههــای موســیقایی ویــژه نظــم را قافيــه تشــکیل ميدهــد  .قافيــه در هماهنــگ

کــردن موســیقی نظــم کارکــرد و نقــش بســزایی دارد زیــرا در اصــل بــرای همیــن منظــور
پدیــد آمدهاســت .مثنــوي منطقالطیــر شــیخ فریدالدیــن عطــار از ایــن بابــت از ســرآمدان
مثنويهــای زبــان و ادب فارســی بــه شــمار ميــرود .
پژوهنــدۀ ایــن نوشــتار بــاور دارد کــه آن ســر حلقــۀ رنــدان قلنــدر نــه تنهــا در معنــی کــه یک
ســوی ســکۀ شــعر بــه شــمار میــرود بلکــه در پدیــد آوردن زبــان شــعر هــم بــه ویــژه از دیــدگاه
موســیقی و هنــر ادبیــت زبــان در منطقالطیــر از ســرآمدان مثنویســرایان اســت  .بنابرايــن
در ایــن مقالــه میکوشــد ســبك قافيــه پــردازي ّ
توجــه بــه
عطــار در مثنــوي منطــق الطيــر را بــا ّ
وابســته هــاي پيشــين و پســين قافيــه يعنــي حاجــب و رديــف بررســي نمايــد.
کلمات کلیدی :نظم  ،منطق الطیر  ،حاجب  ،قافیه  ،ذوقافیتین  ،ردیف .

 -1دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایرانahmad.zakeri94@gmail.com .
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مقدمه
شعر سنتي فارسي دري از ديدگاه سبك شناسي داراي اليه هايي به شرح زير است :
تخيــل ،زبــان ،هنــر يــا ادبيت.اگــر بپذيريــم كــه« شــعر حادثــه اي اســت كــه در زبــان
احســاسّ ،
روي ميدهد»(موســيقي شعر،شــفيعي كدكنــي :ص)31همانگونــه كــه نظامــي گنجــه اي پيشــتر
فرمود:
خــط هــر انديشــه كــه پيوســته انــد

بــر پــر مرغــان ســخن بســته انــد

قافيــه ســنجان كــه ســخن بركشــند

گنــج دو عالــم بــه ســخن دركشــند
(مخزن االسرار)237-240 ،

و يا بيدل دهلوي كه به حق شعر را رستاخيز كلمات ناميد و سرود:
بيدل نفســـم كارگه حشـــر معاني است

چـــون زلزلـــه صـــور قيامـــت كلماتم
(ديوان بيدل)378،

اليــۀ زبــان ســهم بيشــتري در ادبيــت شــعر پيــدا ميكنــد و خــود داراي اليــه هــاي فرعــي
دســتور زبــان شــامل :ســاختار واژه هــا و جابجايــي آنهــا در عبارت(صــرف و نحــو) زبــان مجــازي
همچون:اســتعاره،مجاز ،كنايــه و موســيقي ميگــردد.
موســيقي شــعر ســن ّتي فارســي خــود شــامل  :عــروض ،لحــن و صنايعــي چون:حاجــب ،قافيــه

 ،رديــف ،جنــاس ،موازنــه ،ترصيــع ،تناســب واژگان،نغمــه حــروف و ...ميشــود.

نگارنــده در ايــن گفتــار ميكوشــد تــا در اليــه زبــان ،ســبك و بســامدي آرايــه بديعــي و
موســيقايي قافيــه و وابســته پيشــين آن يعنــي حاجــب و همچنيــن وابســتۀ پســين آن يعنــي
رديــف را در منطــق ّ
الطيــر عطــار مــورد واكاوي قــرار دهــد.
سبك شناسان سه سطح را به شرح زير مورد بررسي ميدانند:
-1سطح زباني كه در بردارندۀ سه سطح فرعي:
الف،آوايي يا موسيقايي ب،سطح لغوي ج ،سطح نحوي خواهد بود.
-2ســطح فكــري مشــتمل بــر عنوانهــاي درونگرايــي (انفســي يــا ذهنــي) و برونگرايــي (آفاقــي
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يــا عينــي) ميگــردد.
-3ســطح ادبــي كــه بســامدي هنــر ادبــي همچــون تشبيه،استعاره،مجاز،كنايه.ســمبل و ديگــر
آرايــه هــاي ادبــي در بــر دارد(.كليــات سبكشناســي ،شميســا:ص)351-8
روش تحقيق

در اين مقاله روش تحقيق توصيفي و تحليلي و كتابخانه اي خواهد بود.
پیشین ه سخن

بدیــع نــگاران و اهالــی نقــد در گذشــته بــه تعریــف هــر یــک از قافيــه و وابســته اي آن در

نظــم پرداختهانــد ،در روزگار مــا  ،اســتاد فرهیختــه دکتــر محمدرضــا شــفیعی کدکنــی در
کتــاب ارزنــدۀ خــود بــه نــام «موســیقی شــعر» بــه شــرح و تحلیــل هــر یــک از وابســته هــاي
قافيــه بــه صــورت عمومــی اقــدام فرمودهانــد؛ ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا ســبك جلوههــای
قافيــه هــاي یــاد شــده را بــه طــور خــاص در منطقالطیــر عطــار مــورد بررســی قــرار دهــد.
از منظــر بررســی ســبکی الیــۀ زبانــی  ،حاجــب  ،قافیــه و ردیــف در منطقالطیــر بســامدی
فراوانــی دارنــد تــا آنجــا کــه نگارنــده بــاور دارد کــه شــیخ فریدالدیــن در ســرودن ایــن اثــر
بــرای برجســتگی بخشــیدن و تکمیــل همنوایــی یــا هارمونــی مصرعهــا پافشــاری میکنــد  .او
میدانــد همانگونــه کــه طــراز جامــه یــا ســنگچین نمــای بیرونــی ســاختمان در نظــم بیرونــی
«،موســیقی دیــداری» بســیار موثــر واقــع میشــود  ،قافيــه هــم از جهــت نــوازش گــوش تاثیــر
فــراوان دارد.
سبك شاعري ّ
عطار
ّ
عطــار چــون در ســده هــاي ششــم و هفتــم هجــري قمــري ميزيسته،ســبك عمومــي
«عراقــي» مربــوط بــه دوره مغــول را در ســرايندگي دارد.
بــا توجــه بــه ســه ســطح يــاد شــده قافيــه و وابســته هــاي آن يعنــي  :حاجــب و رديــف از
نظــر موســيقي در ســطح زبــان و از نظــر ادبيــت يــا آرايــه هــا در ســطح ادبــي قــرار ميگيــرد.
همانگونــه كــه پيشــتر اشــاره شــد ،منطــق ّ
الطيــر در هــر ســه ســطح شــاهكار ادبــي بــه شــمار
ميــرود.از نظــر فراوانــي و بســامدي قافيــه و وابســته هــاي آن چــون حاجــب و رديــف نيــز
گوشــنواز تريــن اثــر ادبــي اســت.
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-3موسیقی شعر كدام است؟

یکــی از زیــر مجموعــه هــای ســاحت هنــر و ادبیــت در شــعر چــه در محتــوا و چــه در زبــان
،موســیقی اســت .در شــعر فارســي ،موســيقي بــه دو بخــش تقســيم ميشــود :الف،موســيقي

درونــي كــه از اوزان و بحــور عروضــي تشــكيل ميگردد.ب،موســيقي بيرونــي يــا روســاخت
شــعر كــه از تناســب آواي لغــات و پيونــد لفظــي و معنــوي آنهــا پديــد مــي آيــد  .در حقيقــت
موســیقی بــه گونـهای از نظــم و تناســب هــر پدیــده گفتــه میشــود .لــذا دانشــمندان در گذشــته
موســيقي را يكــي از زيــر مجموعــه هــاي دانــش رياضــي شــمرده انــد .حكيمــان يونان موســيقي
را برگرفتــه از نظــم جهــان هســتي و گــردش منظــم آســمانها ميدانند(.معيــار االشــعار،خواجه
نصيرالديــن طوســي:ص)63-52
بي جهت نيست كه موالنا جالل الدين ميگويد:
ُدهــل
نالــه ســرنا و تهديــد
پــس حكيمــان گفتــه انــد ايــن لحنهــا
مــي نوازنــدش بــه طنبــور و بــه حلــق

چيزكــي مانــد بــدان ناقــورگل
از دوار چــرخ بگرفتيــم مــا
بانــگ گردشــهاي چــرخ اســت اين كــه خلق
(موالنا،مثنوي،ج)223 :2

عطــار بــه ضــرب آهنــگ و تناســب و موســیقی محتــوا و زبــان شــعر در منطقالطیــر بســیار
اهمیــت میدهــد .ســبك و فراوانــي کاربــرد قافيــه و وابســته هــاي آن ،ماننــد :حاجب،رديــف و
 ...در منطقالطیــر ،همگــی بــر درســتی مدعــای ایــن گفتــار داللــت دارد.
-4حاجب

«بعضــی گفتهانــد کــه حاجــب آن کلم ـهای باشــد کــه آن را پیــش از قافیــت در هــر بیــت

بیاورنــد چنــان کــه ردیــف را پــس از قافیت(».حدايــق الســحر فــي دقايــق الشعر،رشــیدالدین
وطــواط:ص)80-79

«و امــا حاجــب بــه نــزد فحــول شــعرا کلم ـهای باشــد کــه پیــش از قافیــه مت ّکــرر شــود».

(المعجــم فــي معاييــر اشــعار العجــم ،شــمس قیــس رازي:ص «)9-258و اگــر ایــن حاجــب
میــان دو قافیــه باشــد در نهایــت حســن خواهــد بــود ...و ایــن گونــه قافیــه را محجــوب نامنــد».
(دره نجفي،نجفقلــی میــرزا:ص)95-94
ّ
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« امــا ایــن کار بــا ایــن کــه شــعرا آن را مستحســن شــمرده انــد کار لغــوی اســت و در
حقیقــت یکــی از همــان صنعتهــای بیهــوده بدیــع اســت کــه میشــود آن را نوعــی التــزام
دانســت ...مانــع آزادی و اســتقالل اندیشــه شــاعر میشــود( ».موســيقي شعر،شــفیعی کدکنی:ص
 5و )154
بــا آگاهــی بــه دیدگاههــای اهــل نقــد و ادب کــه ارائــه گردیــد چنیــن بــه نظــر میرســد،
حاجــب عبــارت اســت ار  :واژگان یــا پــاره واژه مت ّکــرر پیــش از قافیــه کــه نوعــی التــزام بــه
شــمار میآیــد و اگــر شــاعر بتوانــد از آن بــه گونـهای بهــره برگیــرد کــه هــم کمــک بــه کمــال
معنــی و هــم کمــک بــه کمــال موســیقی شــعر باشــد  ،بــه برجســتگی اثــر خــود میافزایــد.
کاربــرد حاجــب فقــط میتوانــد در بیتهایــی از مثنــوی کــه قافیــۀ عمــودی نــدارد بــه زیبایــی
شــعر بیفزایــد وگرنــه دردســر ســاز و اعنــات خواهــد بــود و عطــار نیــز بــه ایــن امــر آگاهــی
داشــته اســت .بــرای انــواع حاجــب در منطقالطیــر بــه شــرح ذیــل بــه پنــج نمونــه اکتفــا
میگــردد:
الف) حاجب در میان ذوقافیتین مانند:

گاه تلــخ اســت آب دریــا گاه شــور
چــون ندیــد از یــاری مــا شــیخ ســود
درگــذر زیــن خاکــدان پُــر غــرور
ابلــق بیهودگــی چندیــن متــاز
خواجــه آن شــاگرد زیــرک را بخوانــد

گاه آرامــی اســت او را گاه زور()63
بــاز گردانیــد مــا را شــیخ زود()95
چنــد پیمایــی جهــان پُــر ز شــور()142
در غــرور خواجگــی چندیــن منــاز()142
در پــس پــرده کنیــزک را نشــاند()147

ب) عطار گاه حاجب را پیش از دو قافیه میآورد چون:
گــور کنــدن دیــد و یــک ســاعت نمــرد
هــم بــرای مردنــت پروردهانــد
حکــم خــود اینجــا روانتــر یافتــم

یــک دمــم فرمــان یــک طاعــت نبــرد()128
هــم بــرای بردنــت آورده انــد)152( 
الجــرم اینجــا عنــان برتافتــم()166

* در بیت اخیر عطار حاجب را پیش از سه قافیه آورده است.
پ)حاجبهایــی کــه همــراه قافیــه و ردیــف میآینــد .ایــن نــوع از حاجبهــا
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بیشــترین نــوع در منطقالطیــر را تشــکیل میدهنــد بســان :
خــاک در کــوی تــو بــر درمانــدهای
آن مگــو چــون در اشــارت نایــدت
یــک نظــر ســوی مــن غمخــواره کــن
عشــق چیــزی کان زوال آرد پدیــد
هــر کــه کل شــد جــزو را بــا او چــه کار

خاکســاری خــاک بــر ســر مانــده ای)7( 
دم مــزن چــون در عبــارت نایــدت()9
چــاره کار مــن بیچــاره کــن()24
کامــان را زان مــال آرد پدیــد()49
وان کــه جان شــد عضو را با او چــه کار()53

بــا آمــاری تقریبــی میتــوان گفــت حــدود یکصــد بیــت از چهــار هــزار بیــت منطقالطیــر
گونههــای مختلــف حاجــب را دربــر دارد.
-5قافیه و قافیه های دوگانه (ذوقافیتین)
«قافیــه عبــارت اســت از مجموعــی کــه مؤلّــف باشــد از حرفــی یــا حروفــی کــه واجــب باشــد
ـرر باشــد بــه
ـرر یــا در حکــم مکـ ّ
کــه در کلمــات متشــابه در اواخــر ابیــات یــا مصراعهــا بــود مکـ ّ
حســب اصطالح(».معيــار االشــعار ،خواجه نصیرالدیــن:ص )130

«و امــا قافیــت  ،بدانــک قافیــت بعضــی از کلمــه آخریــن بیــت باشــد بــه شــرط آن کــه آن کلمه
ـرر نشــود( ».المعجــم فــي معاييــر اشــعار العجــم
بعینهــا و معناهــا در آخــر ابیــات دیگــر مکـ ّ
،شــمس قیــس رازی:ص)202

ذوقافیتین

«ایــن صنعــت چنــان باشــد کــه شــاعر قطعــه یــا قصیــدهای گویــد کــه آن را دو قافیــت

پهلــوی یکدیگــر باشــد(».حدائق الشــعر فــي دقايــق الشعر:رشــيد الديــن وطــواط:ص )57
«اشــعاری اســت کــه دو قافیــه پهلــوی یکدیگــر یــا بــه انــدک فاصلــه داشــته باشــد  .ایــن
صنعــت نیــز یکــی از فــروع و مــوارد التــزام و لــزوم مــا ال یلــزم اســت(».فنون بالغــت و صناعــات
ادبــي ،عالمــه همایــی:ص )78
شــیخ فریدالدیــن از قافیــه بــرای بــاال بــردن کیفیــت موســیقی شــعر خــود بــه همــه نــوع
هنــر موســیقایی توســل میجویــد ماننــد :بــه کار بــردن قافیههــای ســه گانــه  ،کاربــرد
موازنهها،تکــرار واژگان تاکیــدی در قافیــه آرایــی.
در ایــن بخــش از مقالــه  ،نگارنــده از انــواع قافیههــای اســمی،وصفی و ...فقــط بــه قافیههایــی
بســنده میکنــد کــه نقــش بیشــتری در بــاال بــردن کیفیــت موســیقی بیــت دارند.
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الف) قافیه های تاکیدی

مکــرر
قافیههــای تاکیــدی آنهایــی هســتند کــه یکــی از قافیههــای دوگانــه هــر بیــت
ّ

میگــردد تــا هــم تاکیــدی بــر معنــا داشــته باشــد هــم بــه موســیقی لفظــی بیفزایــد ماننــد:
هســت دنیــا چــون نجاســت ســر بــه ســر
روز هشــیاری نبــودم بــت پرســت
از مــن مســکین چــه خیــزد جــز غبــار
ذره بــود ذره بــود
ذره تــا
ّ
ّ
صورتــی از پــای تــا ســر جملــه روح

خلــق میمیرنــد در وی در بــه در()113
بت پرســتیدم چو گشــتم مســت مست()89
گــر کنــم عزمــی بمیــرم زار زار()112
ـره بــود()162
هــر کــه گویــد نیســت او غـ ّ
لطــف در لطــف و فتــوح انــدر فتــوح()146

ب) قافیههای محجوب و مر ّدف

در ایــن نــوع از قافیــه  ،حاجــب و ردیــف نیــز حضــور دارنــد .نقــش ایــن گونــه قافیههــا در

ارتقــای موســیقی ســخن بــرای اهــل فــن و نقــد ســخن پوشــیده نیســت .هــم نوایــی حاجــب
،قافیــه و ردیفهــا طــراز بیــت را ســه برابــر میکنــد ،انــگار همخوانــی ســه خواننــده یــا نوازنــده
در یــک دســتگاه و آهنــگ رخ مینمایــد بــه ویــژه کــه موازنـهای هــم در کار باشــد چونــان:
ذرهای عشــق از همــه آفــاق بــه
ّ
آفتابــی از تــو دوری چــون کنــم
راه میدیدنــد و پایــان ناپدیــد
نیســت تــن از جــان جــدا جــزوی از اوســت
هفــت دریــا یــک شــمر اینجــا بــود

ذره ای درد از همــه عشــاق بــه ()76
ّ
ســایه ام از تــو صبــوری چــون کنــم ()86
درد میدیدنــد و درمــان ناپدیــد ()105
نیست جان از کل جدا عضوی ازوست()123
هفــت دوزخ یــک شــرر اینجــا بــود ()234

پ) ذوقافیتین یا قافیههای دوگانی

شــیخ در کاربــرد قافیههــای دوگانــی در منطقالطیــر دســت بــاال را دارد.حــدود صــد بیــت

گاهــی بــی فاصلــه حاجــب و حرفــی و گاه بــا فاصلــه و گاه نیــز بــا ســه قافیــه  ،شــگفتا کــه
خواننــده احســاس تص ّنــع و تکلّــف و پیچیدگــی در نظــم نمیکنــد  .بــی گمــان شــیخ در
ســرودن منطقالطیــر حالتــی روحانــی داشــته و در انبســاط عرفانــی جانــش میآویختــه اســت
 .ایــن همــه روانــی ،فصاحــت و بالغــت همــراه همــه نــوع آرایههــای ادبــی و هنــری نمیتوانــد
در حــال عــادی رخ نمایــد.
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ت) قافیههای دوگانی بدون فاصله از یکدیگر و بدون حاجب و ردیف مانند:
چــون تویــی جاویــد در هســتی تمــام

دســتها جملــه فروبســتی مــدام()6

عــرش و کرســی عکــس ذاتــش خواســتند

پــس مالیــک از صفاتــش خاســتند()18

مــن میــان ایــن دو غــم در پیــچ پیــچ

بــر چــه ام جــان بر خطــر بر هیــچ هیچ()62

یــادش آمــد آن کــه حــق فرمــوده بــود

تــن زد آن سرگشــتۀ فرســوده زود()67

در غــرور ایــن هــوس گــر جــان دهیــم

بــه کــه دل در خانــه و د ّکان نهیــم()113

ث) دو قافیهگانیهایــی کــه بــا فاصلــه یــک حــرف در یکــی از مصرعهــا بــه کار
رفتهانــد .توضیــح آنکــه آن یــک حــرف از جنــس حاجــب نیســت .ایــن نــوع

قافیههــا نیــز بســامد باالیــی دارنــد چــون:
زودش آن صــورت شــود بیــرون ز دســت

او از آن دوری کنــد در خون نشســت()148

چــون خریــداران بســی برخاســتند

در رهــش همســنگ زر میخواســتند()173

بــا کســی آســان چــو پیونــدش نبــود

مــن اگــر خوانم خداونــدش چه ســود()881

گــر کســی را تــاب بــودی یــک زمــان

شــاه روی خویــش بنمــودی عیــان()27

هــم جــز او کــس را نبینــد یــک زمــان

هــم جــز او کــس را ندانــد در جهــان()342

		

ج) سه قافیهای

ایــن نــوع از قافیــه کــه از آن بــوی صنعتگــری بــه مشــام هنــر میرســد در کار قافیــه پــردازی

عطــار در منطقالطیــر نســبت بــه گونههــای دیگــر قافیــه کمتــر اســت.گفتنی خواهــد بــود
کــه ایــن نــوع از قافیههــا دارای صنعــت ترصیــع هســتند بســان:
حکــم خــود اینجــا روانتــر یافتــم

الجــرم اینجــا عنــان برتافتــم()166

میبینیــم کــه شــیخ در بیــت بــاال واژۀ«اینجــا» را حاجــب قــرار داده و شــش واژگان «روان +
تــر +یافتــم= عنــان  +بــر +تافتــم» را قافیــه کــرده اســت.
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چــون بدانســتم توانســتم نبــود()295

چــون توانســتم ندانســتم چــه ســود
ح ّلــهای بــود از طریقــت در بــرش

افســری بــود از حقیقــت بــر ســرش()42

پاســبان را خــوی بــی خوابــی بــود

عاشــقان را روی بــی آبــی بــود()267

		

چ)ذوقافیتینهای محجوب و مر ّدف

ایــن نــوع از قافيــه هــا در صــورت همآوایــی موســیقی ســخن را بــه اوج میرســاند و در آن

ّ
لذتــی پدیــد مـیآورد چونکــه هــر ســه قافيــه ،یعنــی :حاجــب  ،قافیــه هــای دوگانــی و مضاعــف
و ردیفهــا حضــور دارند.تعــداد ایــن نــوع از قافيــه در کار ســرایش منطقالطیــر شــایان توجهنــد
 .در ایــن نــوع از قافيــه نیــز آرایــۀ ترصیــع و مقارنــه و موازنــه نقــش بســزایی دارد چونــان:
هیــچ

دانایــی

کمــال

او

ندیــد

هیــچ بینایــی جمــال او ندیــد()46

ّ
کل تــو درتافــت جــزوت شــد پدیــد

جــان تو بشــتافت عضوت شــد پدیــد()122

نفــس تــو هــم احــول و هــم اعــور اســت

هم سـگ و هم کاهل و هم کافر است()127

چــون بــه طــراری رســی شــیطان شــوی

چون به دینداری رسـی سلطان شوی()137

صبــح صــادق لمعــهای از روی او

روی قدســی شــم ّه ای از بــوی ا و ()17

ح) قافيه مجانس

قافيــه هایــي را گوينــد كــه از صنعــت جنــاس تــام برخــوردار باشــد و جنــاس تــام را چنيــن
تعريــف كــرده انــد «:جنــاس و آن عبــارت اســت از اتّفــاق كلمتيــن در حــروف بــا اختــاف در

معنــي و اقســام آن بســيار اســت(».هنجار گفتار،تقــوي:ص )413
آرايــۀ جنــاس نيــز در باالتريــن ســطح آوايــي و موســيقي ســخن نقــش بســزايي دارد و اگــر در
قافيــه واقــع شــود پيداســت كــه بــر گــوش نــوازي ســخن مــي افزايــدّ .
عطــار گاه در پــردازش
قافيــه از آرايــۀ تجنيــس بهــره ميگيــرد ماننــد:
چــرخ را دور شــبان روزي دهــد

شــب بــرد روز آورد روزي دهــد ()3

هســت دريايــي ز جوهــر مــوج زن

تــو ندانــي در حضيــض و اوج زن()9

عيــاري يكــي دل خســته بــاز
ديــد ّ

تــا وثاقــش بــرد دســتش بســته بــاز()16
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شــاه را چــون ديــد گفتــا دور بــاش

ور نــه بــر جانــت زنــم صــد دور بــاش()233

مــي ندانــم مــن تــوام يــا تــو منــي

محــو گشــتم در تــو و گــم شــد منــي()245

توجــه ميشــود
چــون در ايــن گفتــار بــه تحليــل قافيــه و وابســته هــاي آن از ديــدگاه هنــري ّ

بنابرايــن از اشــاره كــردن بــه آنچــه جنبــه هنــري آن كمتــر باشــد خــودداري گرديــد تــا ســخن
بــه درازا نكشــد.
-6ردیف

«ردیــف کلم ـهای باشــد بــا بیشــتر کــه بعــد از حــروف ر ّوی آیــد در شــعر فارســی و ایــن
شــعر را اهــل صنعــت مــر ّدف خواننــد و عــرب را ردیــف نیســت مگــر محدثّــان کــه بــه تک ّلــف

بگویند(».حدائــق السحر،رشــیدالدین وطــواط:ص )79

«ردیــف قافیــت کلمـهای باشــد مســتقل و منفصــل از قافیــت کــه بعــد از اتمــام آن در لفــظ
آیــد بــر وجهــی کــه شــعر را در وزن و معنــی بــدان حاجــت باشــد و بــه همــان معنــی در
ـرر شــود(».المعجم فــي معاييــر االشــعار العجم،شــمس قیــس رازي:ص
آخــر جملــۀ ابیــات متکـ ّ

)9-258

«ردیــف در اصــل خــاص بــوده بــر زبــان پارســی و ّ
متأخــران شــعرای عــرب از پارســی گویــان

فراگرفتهانــد و بــه کار میدارنــد و آن حروفــی باشــد یــا کلماتــی کــه بعــد از روی موصــول یــا
ـرر شــود در همــۀ قوافــی و اعتبــار روی تکــرار الفــاظ اســت و بــه معنــی
غیــر موصــول مکـ ّ
اعتبــاری نیســت(».معيار االشــعار،خواجه نصیــر:ص)149

پژوهشهــای دکتــر شــفیعی کدکنــی نیــز نشــان میدهــد کــه در شــعر زبــان انگلیســی و
فرانســه،ردیف وجــود ندارد(.موســيقي شعر،شــفیعی کدکنــی:ص)5-124
از حدود چهار هزار بیت منطقالطیر به تقریب سه چهارم آن از ردیف سود میبرد.
ردیفهــای عطــار در ایــن اثــر جاویــدان هنگامــی کــه بــا حاجبهــا و قافیههــای دوگانــه
میآمیــزد نــوازش گــوش را چندیــن و چنــدان میکنــد .در ایــن بخــش از گفتــار بــه چنــد نــوع
از ردیفهــای منطــق الطیــر بــه گونــهای چکیــدهوار اشــاره میــرود.
الف)ردیفهای طوالنی بیش از یک کلمه مانند:
کفــر مــن ایمــان مــن از عشــق اوســت

آتشــی در جــان من از عشــق اوســت ()144
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هــر چــه هســت آن تــرک میبایــد گرفــت

زان که هم جان ترک می باید گرفت ()136

هــر کــه کل شــد جــزو را بــا او چــه کار

وان کــه جان شــد عضو را بــا او چه کار ()53

فهــم طایــر کــی پــرد آنجــا کــه اوســت

کی رســد علــم و خــرد آنجا که اوســت()45

گرچه این کس نیست کل هم این کس است

گر وجود است و عدم هم این کس است()244

				
نکتــۀ در خــور توجــه کــه در ایــن ردیفهــا بــه نظــر میرســد آن اســت کــه ردیفهــا همگــی
نخســت در خدمــت معنــی و جــان مایــه ســخن هســتند و ســپس بــه افزایــش لحــن یــا آرایــش
ســخن کمــک میکننــد.
همچنیــن ردیــف در کار منطقالطیــر عطــار بــه دلیــل اســتقالل قافيــه هــاي هــر بیــت  ،رنــگ
و بــوی تص ّنــع بــه خــود نمیگیــرد بــرای مثــال اگــر چنانچــه ردیفهــا را از بیتهــا حــذف کنیــد

معنــی و جــان مایــه کالم درهــم میریــزد.

ب)نــوع دیگــر از ردیفهــای منطقالطیــر آنهایــی هســتند کــه بــا دیگــر وابســتگان

یعنــی حاجــب و قافیههــای یگانــه بــه کار رفتــه انــد چونــان:
آن مگــو چــون در اشــارت نایــدت

دم مــزن چــون در عبــارت نایــدت()9

ناپدیــد

درد میدیدنــد و درمــان ناپدیــد()105

بــر ســر و ریــش تــو خندیــدن رواســت

لیــک در روی تــو خندیــدن خطاســت()51

خواجــۀ ســنت کــه نــور مطلــق اســت

بــل خداونــد دو نــور بــر حــق اســت()28

جملــه زو گویــد بــدو گویــد همــه

جملــه زو جویــد بــدو جویــد همــه()184

راه

میدیدنــد

و

پایــان

پ) ردیف به همراه دو قافیه (ذوقافیتین) و حاجب

ـدس بــوده ،ناگزیــر هــر
در ایــن نــوع از قافیــه و ردیــف بــه دلیــل آن کــه وزن عروضــی مسـ ّ

مصــراع از ســه واحــد عروضــی شــکل میگیــرد لــذا هنگامــی کــه دو قافیــه بــا ردیــف همــراه
شــود نوعــی ترصیــع و موازنــه پیــش میآیــد بویــژه زمانــی کــه پــای حاجــب هــم در میــان
بیایــد دیگــر هیــچ تردیــدی وجــود نــدارد کــه مصراعهــای هــر بیــت قرینهســازی شــده انــد
ماننــد:
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لعنــت آن تســت و رحمــت آن تســت

نعمت آن تســت و قســمت آن تســت()217

نــی حــاوت مانــد در دیــدار او

نــی طــراوت مانــد در رخســار او()147

پــای بســت عشــرت او آمــدی

زیردســت قــدرت او آمــدی()130

مــن نــه آن مرغــم کــه در ســلطان رســم

بــس بــود اینــم کــه در دربــان رســم()53

ّ
کل تــو درتافــت جــزوت شــد پدیــد()122

نمودار شماره :1آمار تقريبي
بــا توجــه بــه آنچــه در ايــن مقالــه گذشــت پيــدا مــي آيــد كــه منطــق ّ
الطيــر در ميــان
مثنويهــاي ادب فارســي از ديــدگاه ســبك قافيــه پــردازي و موســيقي قافيــه و وابســته هــاي آن
ســرآمد مثنويهــاي فارســي اســت.براي اثبــات ايــن اد ّعــا بــه مقايســۀ منطــق ّ
الطيــر بــا مثنــوي

الديــن كــه وزن و بحــر منطــق ّ
الطيــر را دارد و از نظــر زبــان گفتــار و
معنــوي موالنــا جــال ّ

آوردن داســتانك و تمثيــل پيــروي ســبك عطــار را مــي كنــد ،ميپردازيــم.

فقــط در ديباچــه ي دفتــر ا ّول مثنــوي كــه گل سرســبد و برائــت اســتهالل مثنــوي شــريف
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محجــب اســت:
مرصــع و
ّ
اســت بــه دو بيــت برميخوريــم كــه يكــي داراي قافيــۀ ّ
آتش عشـــق اســـت كانـــدر نـــي فتاد

جوشـــش عشـــق اســـت كاندر مي فتاد

و ديگري بيتي با ذوقافيتين و رديف است:
در غـــم مـــا روزهـــا بيـــگاه شـــد

روزهـــا بـــا ســـوزها همـــراه شـــد
(موالنا،مثنوي معنوي:ص )3

پــس از ســرآغاز مثنــوي ديگــر بــه نــدرت بيتــي را بتــوان يافــت كــه داراي حاجــب يــا
ذوقافيتيــن باشــد.
دفتــر اول مثنــوي چــون حــدود چهــار هــزار بيــت دارد و هــم وزن منطــق ّ
الطيــر اســت
،معيــار خوبــي بــراي مقايســه بــا  4600بيــت منطــق ّ
الطيــر مــي توانــد باشــد.
در ميــان مثنــوي ســرايان غنايــي نظامــي گنجــوي نيــز بــه موســيقي و تناســب الفــاظ در
اهميــت زيــادي ميدهــد .او در آغــاز خســرو و شــيرين آنجــا كــه بــه تنزيــه
خســرو و شــيرين
ّ

و تحميــد خداونــد و نعــت رســول اكــرم ميپــردازد بيشــترين ســهم از قافيــه پــردازي را دارد

ا ّمــا بــا آن كــه مثنــوي خســرو و شــيرين حــدود  6400بيــت اســت درصــد و نســبت قافيــه و
وابســتگان آن در ايــن اثــر بســيار كــم تــر از منطــق ّ
الطيــر بــه نظــر ميرســد.
به چند نمونه از او بسنده مي كنم:
بگشـــاي

نظامـــي را ره تحقيـــق بنمـــاي

خداونـــدا

در

توفيـــق

دلـــي ده كـــو يقينـــت را بشـــايد

زبانـــي كافـــر نيـــت را ســـرايد

درونـــم را بـــه نـــور خـــود برافـــروز

زبانـــم را ثنـــاي خـــود درآمـــوز
ز مشـــك افشـــاندنش خ ّلخ شـــود جاي

فرخ شـــود راي
چنان كـــز خواندنـــش ّ
مفـــرح نامـــۀ دلهـــاش خواننـــد
ّ
		

كليـــد بنـــد مشـــكلهاش داننـــد
(خسرو و شيرين،نظامي:ص 1و)2
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نتیجه

هیــچ منظومــه و مثنــویای را در ادب فارســی نمیتــوان یافــت کــه از نظــر ســبكي بــه انــدازۀ
منطقالطیــر عطــار نیشــابوری بــا فراوانــي و بســامد بااليــي از حاجــب ،قافیــه ،ذوقافیتیــن و
ردیــف ســروده شــده باشــد قافيــه و وابســته هــاي آن  .روی هــم رفتــه میتــوان گفــت کــه
یــک چهــارم از بیتهــای منطقالطیــر را در برمیگیــرد یعنــی هــزار بیــت را  .بــه یقیــن شــخ
فریدالدیــن در ســرودن ایــن اثــر نســبت بــه دیگــر آثــار خــود حــال دیگــری داشتهاســت ،
زیــرا لفــظ و معنــی هــر دو در اوج هنــر و ادبیــت هســتند  .قافيــه کــه موســیقی بیتهــا را در
مثنــوی ســامان مــی دهــد بــه گونـهای بــه کار رفتــه کــه در آنهــا صنعتگــری و تک ّلــف احســاس
نمیشــود ؛گرچــه بیتهــای محجــوب و ذوقافیتیــن و مــر ّدف ،در ردیــف اعنــات و لــزوم مــا ال
یلــزم بــه شــمار میرونــد ولــی هنــر و ادبیــت اثــر ادبــی در آن اســت کــه تکلــف ایــن آرایههــا

را خواننــده درنیابــد بلکــه محــو مالحــت گفتــار و شــیرینی معنــی گــردد.
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