«فرهاد و شیرین » ،وحشی بافقی
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اول
درس ّ
شعر ،وزن ،قافیه
ادبیات ،شعر را سخنی موزون و قافیه دار گفته اند و منطقیان نیز گرچه معتقدند
اکثر صاحب نظران ّ
که شعر سخنی خیال انگیز است ّاما وجود وزن و یا وزن و قافیه را برای شعر ضروری دانسته اند ،ح ّتی
نصیرالدین طوسی وزن را به دلیل خیال انگیز بودن از فصول ذاتی شعر می شمرد .اصوال ً شعر
خواجه
ّ
سده اخیر ،اشعار بی وزن هم گفته شده است .اشعار
همیشه و نزد ٔ
همه مردم موزون بوده و تنها در ٔ
بی وزن گرچه خیال انگیز باشند ّاما شور و افسون اشعار موزون را ندارند.
غرض از خیال انگیز بودن شعر چیست؟ اگر بگویید «خورشید طلوع کرد» تنها خبر از طلوع
خورشید داده اید ّاما اگر بگویید «گل خورشید شکفت» عالوه بر دادن خبر ،سخن شما خیال انگیز و
موزون و زیباست .چرا خیال انگیز است؟ چون شما پیوند نهانی زیبایی میان خورشید و گل را یافته و
خورشید را به گل تشبیه کرده اید .این سخن شما موزون نیز هست زیرا بخش (هجا)های آن با نظمی
کنار هم نشسته اند و اگر می گفتید «گل خورشید شکفته شد» این سخن تنها خیال انگیز بود ّاما از نعمت
وزن بهره ای نداشت.
وزن به شعرِ ،
زیبایی سحرانگیزی می بخشد و آن را شورانگیز می سازد .اگر وزن شعری را برهم
بزنیم خواهیم دید که تا چه میزان از زیبایی و تأثیر آن در نفوس کاسته می شود .مثال ً شعر:
روز و شب این طفل به نشو و نماست
دانه چو طفلی است در آغوش خاک
است:

اگر به صورت بی وزن درآید در می یابیم که چه قدر زیبایی و شورانگیزی اش را از دست داده
دانه چو طفلی در آغوش خاک است

این طفل روز و شب به نشو و نما است

پس وجود وزن برای شعر الزم بلکه از فصول ذاتی آن است ،از این رو آشنایی با وزن شعر برای
همه خوب است و کسانی که با شعر و شاعری سر و کار دارند ،به ویژه با شعر فارسی ،باید شناختی در
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تنوع و
وزن و قواعد آن داشته باشند ،زیرا اوزان شعر فارسی از نظر خوش آهنگی و زیبایی و کثرت و ّ
نظم در جهان بی نظیر است.
٭٭٭

قافیه نیز به زیبایی و خوش آهنگی شعر می افزاید و گوش را نوازش می دهد و شادی آورست؛
مثالً ،اگر قافیه این بیت:
قامت است آن یا قیامت ،عنبر است آن یا عبیر
فـتنه ام بـر زلـف و بـاالی تـو ای بـدر منیـر
را برهم بزنیم ،به این صورت در می آید:
فـتنه ام بـر زلـف و بـاالی تـــو ای بـدر منیـر

قامت است آن یا قیامت ،عنبر است آن یا که مشک

که زیبایی و خوش آهنگی ّاول را ندارد.
قافیه شعر فارسی سخن می گوییم و سپس به وزن شعر فارسی
در این کتاب ابتدا
درباره ٔ
ٔ
می پردازیمّ ،اما نخست آشنایی با چند اصطالح ضرورت دارد:
حرف :شاعر با واژه به سرودن شعر و آفرینش زیبایی می پردازد .واژه خود از واحدهای
کوچک تری به نام حرف درست می شود .بنابراین برای شناختن قافیه و وزن شعر ناچار از «حرف» باید
شروع کرد .الزم است بدانیم که در قافیه و وزن شعر صورت ملفوظ حرف (:واج ،همان که در آموزش
1
فارسی ابتدایی به آن «صدا» می گویند) موردنظر است نه ِ
واژه «خواهر» به صورت
شکل مکتوب :مثال ً ٔ
واژه «نامه» به صورت «نامِ » تلفظ
َ
«خاهر» تلفظ می شود و پنج حرف (=واج) دارد( .خـ ،ا ،هـَ ،ـــ ،ر) و ٔ
ِ 2
می شود و چهار حرف دارد (نـ ،ا ،مـ ،ـــ) .

مصوت و صامت
ّ

مصوت و صامت.
حرف ملفوظ بر دو گونه استّ :
3
مصوت بلند است.
مصوت های کوتاه
مصوت کوتاه و سه ّ
مصوت :زبان فارسی دارای سه ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
«سر»« ،دل»«ُ ،پل» ،حرکات حرف هستند ّاما در خط
(=حرکات عبارت اند ازَ :ـــ ـــ ُـــ مثال ً در کلمات َ
فارسی به صورت ِاعراب رو یا ِ
کلمه ِ«دل»
زیر حرف قرار می گیرند و بعد از آن تل ّفظ می شوند  ،مثال ً در ٔ
اهمیت دارد.
1ــ در قافیه چنان که خواهیم گفت صورت مکتوب نیز ّ

اندازه دو حرف امتداد دارند.
مصوت های بلند به
2ــ بعد ًا در مبحث عروض خواهیم دید که ّ
ٔ

کنگره
مجموعه خطابه های نخستین
درباره واکه های زبان فارسی»،
مصوت مرکّب وجود ندارد .رک «چند نکته
ٔ
3ــ در فارسی امروز ّ
ٔ
ٔ
(نوشته دکتر هرمز میالنیان).
تحقیقات ایرانی1350 ،
ٔ
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ِ
مصوت های بلند عبارت است از «و»« ،ا»« ،ی» مثال ً در آخر
که به صورت «د ـــ ل» به تل ّفظ در می آیدّ ).
1
واژه های «کو»« ،پا»« ،سی».
صامت :زبان فارسی دارای  23صامت است:
ء (=ع) ،ب ،پ ،ت (= ط) ،ج ،چ ،خ ،د ،ر ،ز(= ذ ،ظ  ،ض) ،ژ ،س(= ث ،ص) ،ش ،غ
2
کلمه یاد).
کلمه َ«و ْجد») ،هـ (=ح) ،ی (در ّاو ِل ٔ
(= ق)  ،ف ،ک ،گ ،ل ،م ،ن ،و (در ّاول ٔ

قافیۀ شعر فارسی
به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

واژه آفرین در آخر دو مصرع ردیف نام دارد و جان و زبان ،واژه های
بیت فوق قافیه دار استٔ .
قافیه و «ان» حروف قافیه.
ردیف :بعضی اشعار ردیف دارند .ردیف کلمه یا کلماتی است که بعد از واژه های قافیه ،عیناً
(از نظر لفظ و معنی) تکرار می شود.
واژه های قافیه :واژه هایی است که حرف یا حروف قافیه در آخر آن ها مشترک باشد.3
قافیه یا حروف قافیه:حرف یا حروف مشترک برای قافیه سازی الزم است .این حرف یا
حروف چنان که گفتیم در آخر واژه های قافیه می آید .در این شعر:
خرم ازوست
عاشقم بـر همه عالَم کـه همه عالَم ازوست
به جهان ّ
خرم از آنم که جهان ّ َ
خرم و عالَم واژه های قافیه و َـــ م حروف قافیه.
«ازوست» ردیف است و ّ َ
در شعر زیر ردیف وجود ندارد .تماشا و صحرا واژه های قافیه هستند و «ا» حرف قافیه.
برخیز و بیا به سوی صحرا
شـد مـوسم سبزه و تماشـا

کلمه مثل «تُو»
1ــ عالمت «و» در خط فارسی
نماینده سه حرف ملفوظ است .مثال ً در واژه های «تو»« ،سود»« ،وجد» .به عالوه در ٔ
ٔ
نماینده دو حرف ملفوظ است .عالمت «ی» نیز نماینده دو حرف ملفوظ متفاوت است در واژه های «سی» و «وی».
  2ــ چنان که مالحظه می شود بعضی از صامت های فارسی در خط دارای چند عالمت هستند.

جنبه مجازی دارد و برای خواننده
3ــ در بعضی از اشعار ،گاه واژه های ردیف از نظر معنا با هم تفاوت دارند ولی این تفاوت معنایی ٔ

یا شنونده چندان محسوس نیست؛ مانند:

سال هـا دل طلـب جـام جـم از مــا مـی کرد

گفتم«:این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟»
دوم ،در معنای می ساخت ،به کار رفته است.
می کرد در بیت ّ

وانچه خود داشت ز بیگانه تم ّنا می کرد …
گفت«:آن روز کـه این گـنبد مـیـنـا می کرد».
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قواعد قافیه
(الف)
حدا ّقل حروف مشترک الزم برای قافیه تابع دو قاعده است:
مصوت های /ا /،/و /به تنهایی اساس قافیه قرار می گیرند.1
قاعدۀ  :1هر یک از ّ
مصوت /ا /است:
مثال ً در شعر زیر واژه های ما و تم ّنا هم قافیه هستند و حرف مشترک قافیه تنها ّ
وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
در بیت زیر:
ای چشم تو دل فریب و جادو

در چشم تو خیره چشم آهو

مصوت /و /حرف قافیه است.
ّ
مصوت  +صامت
مصوت با یک یا دو صامت بعدش قافیه قرار می گیردّ :
قاعدۀ  :2هر ّ
(+صامت).
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟
(مصوت  +صامت) حروف قافیه است ،و در شعر زیر:
در این شعر ین
ّ
ِ
درو
مزرع سـبـز فلک دیـدم و داس مـه نُو
یادم از ٔ
کشته خویش آمد و هنگام ُ
(مصوت  +صامت) حرف قافیه است.
ُـــ و
ّ
و در شعر زیر:
دانه نیک مردی نکاشت
کسی ٔ

کـزو خـرمن کـام دل برنداشت

(مصوت  +صامت  +صامت) حروف قافیه است و در این شعر َـــ ست:
اشت
ّ
خط عارضش خوش تر از خطّ َدست
نکـو نـام و صـاحب دل و حـق پَرست

واژه بازی با معنی ،قافیه نمی شود؛ ّاما بعضی از شاعران به ندرت ی
1ــ ّ
مصوت ی معموال ً به تنهایی حرف قافیه قرار نمی گیرد .مثال ً ٔ

را تنها حرف قافیه قرار داده اند:
ِ
ِ
گاه توبه کردن آمد از مدایح و ز هجی

کز ِهجی بینم زیان و از مدایح سود ،نی
)منوچهری(

ِ
قافیه شعر ،الحاقی داشته باشد.
مصوت کوتاه ـــ (=ـه/ه) نیز گاهی به ندرت اساس قافیه قرار گرفته است ،به ویژه هرگاه ٔ
ّ
هرکجا ذکـر او بـود تو کــه ای
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جمله تسلیم کن بدو تو چه ای

خودآزمایی
1ــ در کدام مورد «و»« ،ی» صامت به شمار می آید؟
آهو ،وقت ،بود ،کوه ،نیست ،فارسی ،یاد ،ناورد
مصوت های زبان فارسی چند تا است؟
2ــ صامت ها و ّ
3ــ هر یک از کلمات زیر چند واج دارد؟
خواستن ،ژنده ،سلسله ،محو
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درس دوم
قواعد قافیه (ب)
قافیه شعر فارسی تابع دو
کلیاتی
قافیه آن خواندیم و دیدیم که ٔ
درباره شعر و ٔ
در درس نخست ّ
ٔ
قاعده کلّی استثناهایی دارند که آن ها را می توان در هفت مورد به شرح زیر،
قاعده است .این دو
ٔ
طبقه بندی کرد:
تبصرۀ  :1به آخر واژه های قافیه ممکن است یک یا چند حرف الحاق شود .حرف یا حروف
الحاقی نیز جزء حروف مشترک قافیه اند و رعایت آن ها الزم است؛ مثالً ،در شعر زیر به آخر بهار و یار،
«ان» الحاق شده است:
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
ِ
حروف الحاقی.
قاعده  )2و ان
ار  +ان ،حروف قافیه است :ار حروف اصلی (طبق
ٔ
در شعر زیر:
دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی
ای پادشـه خـوبـان داد از غـم تـنهـایی
قاعده  )1و یی حروف الحاقی.
ا  +یی حرف قافیه است :ا حرف اصلی (طبق
ٔ
حروف الحاقی عبارت است از:
شناسه ها ،ضمایر م ّتصل ،پسوندها ،مخ ّفف صیغه های زمان ِ
حال بودن ( َـــ م ،ی ،یم ،یدَ ،ـــ ند)
و «ی» آخر بعضی از واژه های مختوم به ا و و مثال ً در واژه های «خدای»« ،جای»« ،موی»« ،بوی».
ِ
حروف الحاقی
قافیه هر شعر ،ابتدا ردیف را مشخّص می کنیم و بعد
تذکّر :برای مشخّص کردن ٔ
وی» می نامیدند.
و سپس حروف اصلی را ،قدما آخرین حرف اصلی کلمه را َ«ر ّ
ِ
مصوت ی ختم می شوند .مانند:
مصوت ـــ (هـ بیان حرکت) یا ّ
تبصرۀ  :2بعضی از واژه ها به ّ
ِ
ِ
کلمه قافیه یعنی حروف اصلی هستند،
جامه (=جامِ ) ،پرده (=پرد) ،بازی ،سی .این ـــ و ی گرچه جزء ٔ
ّاما از نظر قافیه ،الحاقی به شمار می آیند:
مــرا روی نـان مـی نبیند ت َ ِر (=تَره)
کسان شهد نوشند و مرغ و ب َ ِر (=بَره)
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قاعده  )2و ِـــ در حکم الحاقی.
َـــ ِر ،حروف قافیه استَ :ـــ ر ،اصلی (طبق
ٔ
مگر مشکلش را کند منجلَی
یکـی مشکلی بـرد پیش َعلی

قاعده  )2و ی در حکم الحاقی.1
َـــ لی حروف قافیه استَ :ـــ ل ،اصلی (طبق
ٔ
قاعده 2
دوگانه قافیه الزامی است .فقط یک استثنا دارد :اگر در
تبصرۀ  :3رعایت قواعد
ٔ
ٔ
ِ
مصوت
مصوت کوتاه باشد و قافیه ،حروف الحاقی داشته باشد ،این ّ
مصوت  +صامت (+صامت)ّ ،
یعنی ّ
مصوت ّاولی
کوتاه می تواند متفاوت باشد؛ مثال ً کُشت (قتل کرد) ،با گَشت (گردید) قافیه نمی شود؛ زیرا ّ
مصوت دومی فتحه است .ولی اگر به ِ
آخر این دو کلمه حرف یا حروفی؛ مثال ً ِـــ (هـ بیان حرکت)
ّ
ضمه و ّ
الحاق شود ،این دو کلمه قافیه می شوند:
زمین چون گل ارغوان گَشته بود
سـراسـر همه دشت پـر کُشته بـود
همین طور منظَر با تصور قافیه نمی شود ولی در صورت افزوده شدن ِ
حرف الحاقی مثالً ،ی قافیه
ُّ
شدن آن ها اشکال ندارد:
سیـر نمی شود نظر بس که لطیف منظَری
آمـدمت کـه بنگـرم باز نظر بـه خود کنم
گـفتم اگـر نبینمت مـهر فـرامشم شود

تصوری
می روی و مقابلی ،غایب و در ُّ
)سعدی(

(=ب ِند) نیز با ژنده ِ
کسره آخر در حکمِ الحاقی است.
(=ژ ِند) قافیه می شود؛ چون
واژه بنده َ
ٔ
ٔ
واژه قافیه قرار
حکم
در
شعر
قافیه
در
گاهی
ا
ام
نیستند
واژه
گرچه
پیشوند
و
پسوند
:4
تبصرۀ
ٔ
ّ
ٔ
گرفته اند:
که صورت نبندد از آن خوب تَر
چـنان صـورتش بستـه تمثالگَر

واژه قافیه قرار گرفته اند.
«گر» و «تر» پسوند هستند و باید الحاقی به حساب آیندّ ،اما خودٔ ،
همچنین در شعر:
تـع ّنـت 2مـکن بـر مـن عـیـبـنـاک
گرفتم که خود هستی از عیب پاک
کلمه «پاک» قافیه شده است .در شعر زیر:
واژه قافیه قرار گرفته و با ٔ
ناک پسوند استّ ،اما ٔ
زهر در می دهم پندش ولیکن َدر نمی گیرد
دلم جز مهر مه رویان طریقی بَر نمی گیرد

توجه شود که ی در واژه های علی و منجلی اصلی است ّاما از نظر قواعد قافیه ،شاعران فارسی زبان ،آن را در حکم الحاقی
1ــ ّ

منظور کرده اند ،گویی اصل کلمات عل و منجل بوده است.
2ــ تع ّنت :سرزنش
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واژه قافیه قرار گرفته اند.
«بَر» و َ
«در» پیشوند هستند ّاما ٔ
واژه قافیه محسوب می شود که تکرار نشود؛ مثال ً در این بیت
در صورتی پسوند یا پیشوند ٔ
مولوی:
بانـگ نـای و سـبزه و آب روان
نک بهاران شد ،صال ای لولیان
واژه «لولیان»
که گرچه حروف مشترک تنها حروف الحاقی «ان» است اما پسوند «ان» در ٔ
حالیه و قافیه درست است ولی در این بیت
واژه «روان»
ٔ
ٔ
نشانه صفت ّ
نشانه جمع است و در ٔ
دقیقی:
سپید روز به پاکی رخان تو مانَد
شب سیاه بدان زلفکان تو مانَد

نشانه جمع است و چون تکرار شده لذا قافیه درست
واژه «زلفکان» و «رخان» ٔ
«ان» در هر دو ٔ
نیست.
قاعده  1و )2حرف یا حروف دیگری مشترک باشد،
تبصرۀ  :5اگر قبل از حروف قافیه (در
ٔ
آن ها جزء حروف قافیه نیستند و رعایت آن ها الزم نیست .مثال ً در شعر:
خـدا دادش انـدر بزرگی صفا
به ُخردی بخورد از بزرگان قفا

مصوت /ا /حرف قافیه است و رعایت حروف مشترک
َـــ فا ،حروف مشترک است ّاما فقط ّ
دیگر ضرورت ندارد .به عبارت دیگر قفا و صفا با واژه هایی مثل ما و فضا قافیه می شود .در شعر
زیر:
بشنو این نی چون حکایت می کند
وز جـدایـی هـا شــکایت می کند
ِ
«ایَت» حروف مشترک است ّاما فقط َـــ ت حروف قافیه است و رعایت حروف
مشترک اضافی
فرصت هم قافیه
نعمت و َ
یعنی «ایـ» ضرورت ندارد .به عبارت دیگر حکایت و شکایت با واژه هایی مثل َ
می شود.
تبصرۀ  :6اگر واژه های قافیه لفظاً یکسان ولی در معنا متفاوت باشند ،قافیه درست است و
جناس هم دارد:
به دیدار آن صورت بی روان (=روح)
زهر ناحیت کاروان ها روان (=رونده)
تبصرۀ  :7گاه حروف قافیه در بیش از یک واژه قرار می گیرد:
مرا ز حال تو با حال خویش پروا ،نه
چراغ روی تو را شمع گشت پروانه
در مصراع دوم ،پروا+نه (پروا نیست) با پروانه قافیه شده که حروف قافیه در آن ا+نه است.
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قافیۀ میانی ،درونی و ذوقافیتین

(قافیه میانی) نیز قافیه
بعضی از شاعران برای غنی تر کردن موسیقی شعر ،گاه در پایان نیم مصرع
ٔ
می آورند:
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن منخودبهچشمخویشتندیدمکهجانممی رود

(سعدی)
(قافیه درونی) است یعنی تنها در پایان مصرع یا نیم مصرع نیست؛
گاهی قافیه در درون مصرع
ٔ
مانند این شعر مولوی:
یارتویی ،غار تویی ،خواجه نگه دار مرا
یار مرا ،غار مرا ،عشق جگر خوار مرا
روح تویی ،نوح تویی ،فاتح و مفتوح تویی

سینـه مشروح تـویی ،بـر در اسرار مرا
ٔ

قـافیه اصلی در واژههـای آخـر
قـافیه پـایـانی (ذوقـافیتین) است که
گـاهـی شعـر دارای دو
ٔ
ٔ
مصرعهاست:
گزید از غنیمت ظرایف بسی
کز آن سان نبیند طرایف کسی

قافیۀ خطّی

قافیه بر مبنای زبان؛ یعنی صورت ملفوظ شناخته می شود ّاما اگر همین زبان دارای شکل
جنبه سمعی
مکتوب شد یکسانی خطّی نیز باید رعایت شود؛ به عبارت دیگر در این صورت قافیه همٔ ،
دارد و هم ،بصری .مثال ً در این شعر سعدی:
هنگام نوبت سحر است ای ندیم خیز
پیوند روح می کند این باد مشک بیز

از نظر صورت ملفوظ واژه های حضیض ،لذیذ ،غلیظ با مشک بیز و خیز هم قافیه هستند ّاما
چون شکل خطی آن ها از نظر دیداری متفاوت است ،1قافیه کردن آن ها درست نیست.2

عیوب قافیه

در شعر فارسی رعایت قواعد و ضوابط قافیه ــ که قبال ً گفتیم ــ الزامی است و هرچه خالف
مقاله «نام نگاشت و زیبا آفرینی با خط »،ص 18
1ــ رجوع شود به ٔ

قاعده  2قافیه ،مصوت  +صامت (+صامت) ،به ندرت دیده شده که یکسانی خطّی را در صامت ّاول رعایت نکرده اند ،مانند:
2ــ در
ٔ
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی

خـداونـد امـر و خـداونـد نـهـی

)فردوسی(
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آن ها باشد غلط است .مثل قافیه کردن پُر با تَر ،فردوسی با طوسی ،احتیاط با اعتماد و غیره.
تکرار واژه های قافیه را نیز علمای بالغت عیب فاحش می شمرند مگر این که ابیات شعر از
بیست و سی درگذرد یا قصیده دو مطلع داشته باشد .1اما شاعران گاه در اشعار کمتر از بیست وسی نیز
2
قافیه مصرع ّاول را در غزل عیب ندانسته اند،
واژه ٔ
واژه های قافیه را تکرار کرده اند  .به عالوه تکرار ٔ
(ردالقافیه) به حساب آورده اند.
ح ّتی آوردن آن را در مصرع چهارم صنعت ّ

تکرار واژه های غیر سادۀ قافیه

سازنده آن ها
تکرار واژه های غیر ساده (=مشتق ،مرکّب و مشتق مرکّب) ،در صورتی که اجزای
ٔ
چندان آشکار نباشد یا میان معنای دو جزء فرقی بتوان نهاد ،رواست؛ مثالً ،رنجور و مزدور ،پاسبان و
مهربان یا آب و گالب ،شاخسار و کوهسار ،آبدار و پایدار.
عالمت ماضی (ید) چون چندان شناخته نیست واژه هایی مانند ورزید ،پرستید ،رنجید ،گردانید،
همه آن ها ید (عالمت ماضی) مشترک است:
بوسید و غیره قافیه می شوند و حال آن که در ٔ
شیـریـن و تـلخ دهـر چشیده
ای سرد و گرم دهر کشیده
)مسعود سعد(

عالمت گذرا ساز «اند» یا «انید» نیز تکراری می آید ،مثال ً در این شعر سعدی:
هـرگز قدمی پیش تـو رفتن نتواند
آن سرو که گویند به باالی تو ماند

با واژه های می گذراند ،گسالند ،برساند و برهاند قافیه شده است.
ِ
الحاقی (اند) را حذف کنیم ،این مصرع ها بی قافیه اند.
حال آن که اگر حروف
اگر اجزای کلمات کامال ً شناخته باشد ،تکرار قافیه روا نیست؛ مثل قافیه ساختن خوب تر با بدتر،
قافیه این شعر دقیقی:
یا مثل ٔ
ِ
شب سیـاه بـدان زلفکان تـو مـانَد
سپید روز به پاکی رخان تو مانَد …

1ــ المعجم فی معاییر اشعار العجم ،ص 287
2ــ مثال ً حافظ در غزل:

دلم جز مهر مه رویان طریقی برنمی گیرد

واژه قافیه (دیگر ،ساغر ،خوش تر) را تکرار کرده است.
سه ٔ

12

زهر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد

قافیه در شعر نو

درباره قافیه می نویسد که:
اهم ّیت زیاد قائل اند؛ مثالً ،نیما یوشیج
شاعران نوپرداز برای قافیه ّ
ٔ
«اگر قافیه نباشد چه خواهد بود؟ حباب توخالی؛ شعر بی قافیه ،مثل آدم بی استخوان است .هنر شاعری
1
در قافیه سازی است…»
ّاما ضوابط قافیه در شعر نو ،نضج درستی نگرفته است و آنچه در این مورد گفته شده است،
جمله خود است،
جنبه ذوقی دارد .2نیما در مورد
بیشتر ٔ
مقید به ٔ
ٔ
ضابطه قافیه در شعر می گوید« :قافیه ّ
3
قافیه
همین که مطلب عوض شد و ٔ
جمله دیگری به روی کار آمد ،قافیه به آن نمی خورد ».به هر حال ٔ
شعر نو برخالف شعر کالسیک در آخر ابیات نمی آید بلکه بستگی به مطلب دارد .به عالوه الزاماً هر
جنبه
مطلب قافیه دار نیست .از طرفی وقتی که شعر حاوی مطالب پراکنده و وصف های جداگانه است یا ٔ
4
امری و دعایی دارد ،قافیه را الزم نمی دانند.
مثال:
از تهی سرشار
جویبار لحظه ها جاری است
چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ
دوستان و دشمنان را می شناسم من
زندگی را دوست می دارم
مرگ را دشمن
وای ّاما با که باید گفت این؟ من دوستی دارم
که به دشمن باید از او التجا بردن
جویبار لحظه ها جاری…
به هر حال در شعر نو قافیه محدودیّت های شعر کالسیک را ندارد و شاعر خود را اسیر قافیه
نمی سازد ،بلکه معموال ً در هر مطلب دو یا چند مصرع قافیه دار می آید.
1ــ نیما یوشیج :حرف های همسایه ،تهران ،1351 ،ص 70
2ــ شفیعی کدکنی :موسیقی شعر ،ص 191
3ــ حرف های همسایه.

4ــ موسیقی شعر ،ص 184
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خودآزمایی

1ــ در هر یک از ابیات زیر ،واژه های قافیه و حرف یا حروف قافیه را مشخّص کنید و بنویسید
قاعده « »1است یا «»2؟
که قافیه طبق
ٔ
مثال:
مبادا که روزی شوی زیردست
ِدل زیـردستـان نبـایـد شکست
واژه های قافیه :شکست ،زیردست
قاعده «»2
حروف قافیهَ :ـــ ست طبق
ٔ
مـنم کـه دیـده بـه دیـدار دوسـت کـردم باز

چـه شکـر گویمـت ،ای کـارساز بنـده نواز

ای صبـا گـر بگـذری بـر سـاحل رود ارس

وادی و مشکین کن نفس
بوسه زن بر خاک آن ّ

یار بد مار است هین بگریز از او

تا نریزد برتو ،زهر آن زشت خو

هر یکی دیوار اگر باشد جدا

سقف چون باشد معلّق بر هوا

مــا را هـمـه شـب نـمـی بــرد خــواب
نـه بیـگانـه تیـمـار خـوردش نــه دوست

)حافظ(

)مولوی(

خـفـتـــه روزگـــار دریـــــاب
ای
ٔ
چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

من از ابر بینم هـمی بـاد و نــم

ندانم که نرگس چـرا شــد دژم

مــکن شهـریارا دل مــا نژند

میاور به جان من و خود گزند

)سعدی(

)فردوسی(

2ــ در هر یک از ابیات زیر:
الف) ردیف را مشخّص کنید( .اگر دارد)
ب) واژه ها و حرف یا حروف قافیه را تعیین کنید.
ج) حرف یا حرف های الحاقی را مشخّص کنید( .اگر دارد)
د) حرف یا حروف اصلی قافیه را مشخّص کنید.
مثال:
ننوشـت سالمی و کــالمی نفرستاد
دیری است که دلدار پیامی نفرستاد
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ردیف :نفرستاد
واژه های قافیه :پیامی ،کالمی
حروف قافیه :ام  +ی
قاعده «»2
حروف اصلی :ام طبق
ٔ
حرف الحاقی :ی
ای نسـیـمِ سحر آرامگه یار کجاست؟

ِ
عیار کجاست؟
منزل آن مه عاشق کش ّ

سرشـگ هـوا بـر زمـیـن شـد گـوا

بــه نـزدیـک خـورشـیـد فـرمـان روا

کـاشـکی جـز تـو کـســی داشـتـمـی
مـرا پـرسـی کـه چـونـی؟ چونم ای دل
چـنـدان کـه گـفتـم غـم بـا طـبـیبان
خــاک دل آن روز کـه مـی بـیـختند
زدودیدهخونفشانم،زغمتشبجدایی
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
گــر مسـتـمـنـد و بـا دل غـمـگـیـنـم
نـشـاط جــوانـی ز پـیـران مـجـوی

)حافظ(

)فردوسی(

یــا بـه تـو دسـت رســی داشـتـمـی

)خاقانی(

جگـر پـردرد و دل پـرخـونـم ای دل

)نظامی(

درمــان نـکـردنـد مـسـکـین غـریبان

)حافظ(

شـبـنـمـی از عشـق بـر آن ریـخـتنـد

)غزالی مشهدی(

چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی

)عراقی(

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

)مولوی(

خـیـره مـکـن مـالمـت چـنـدیـنـم

)ناصر خسرو(

کــه آب روان بــاز نـایـد بـه جـوی

)سعدی(
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ما به روی دوستان از بوستان آسوده ایم

گر بهار آید و گر باد خزان ،آسوده ایـم

آن دل کـه بـه زلـف یـار مـی بستیمش

هـرچـنـد گـسسـت بـاز پـیـوستیمش

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

و اندرین کاردل خویش به دریا فکنم

ما درس سحر در ره می خانه نهادیم

مـحـصـول دعـا در ره جـانـانه نهادیم

)سعدی(

)حافظ(

قافیه بیتی غلط است یا
قافیه ابیات زیر را مشخّص کنید .اگر ٔ
توجه به تبصره های  2تا ٔ ،7
3ــ با ّ
عیب دارد ،آن را نیز مشخّص کنید:
بــه بـازوی خـود کـاروان مـی زنـد
هـر آن کـس کـه بـر دزد رحـمـت کند
کـنـون بـا خـرد بـایـد انـبـاز گـشـت
چـنـان در قـیـد مـهـرت پـای بـنـدم
در ایـن زمـانه بتی نیست از تو نیکوتر

کــه فــردا نـمـــانَـــد ره بـازگـشـت

)سعدی(

کــه گــویـی آهـویـی سـر در کـمـندم

)سعدی(

نـه بـر تـو بـرشمنی از رهیت مشفق تر

)سعدی(

دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی

زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی

گرمن سخن درشت نگویم تو نشنوی

بـی جـهـد از آینه نبـرد زنگ ،صیقلی

4ــ قافیه را در این شعر نو مشخّص کنید:
اشکم دمید
گفتم« :نه پای رفتن نه تاب ماندگاری
خزه کف جوی این است ».گفت« :آری
درد ٔ
اما دوگانه تا کی؟
یا موج وش روان شو یا در کنار من باش»
گفتم« :دلم گرفته ست
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)سعدی(

)سعدی(

مثل سکون ملولم»
قاعده «»1
5ــ در شعر زیر واژه های قافیه را پیدا کنید و مشخّص نمایید که آیا حروف قافیه طبق
ٔ
یا « »2است:
بخوان ای هم سفر با من
ره تاریک با پاهای من پیکار دارد
به هر دم زیر پایم راه را با آب آلوده
به سنگ آکنده و دشوار دارد؛
به چشم پا ولی من راه خود را می سپارم
جهان تا جنبشی دارد ،رود هر کس به راه خود،
عقاب پیر هم غرق است و مست اندر نگاه خود
نباشد هیچ ِ
کار سخت کان را در نیابد فکر آسان ساز،
شب از نیمه گذشته ست ،خروس دهکده برداشته است آواز؛
چرا دارم ره خود را رها من
بخوان ای هم سفر با من!
به رو در روی صبح ،این کاروان خسته می خواند:
کدامین بار کاال سوی منزلگه رسد آخر
که هشیار است ،کی بیدار ،کی بیمار؟
کسی در این شب تاریک پیما این نمی داند.
مرا خسته در این ویرانه مپسند
قطار کاروان ها دیده ام من
که صبح از رویشان پیغام می برد.
صداهای جرس های رهاوردان بسی بشنیده ام من
که از نقش امیدی آب می خورد
نگارانی چه دلکش را به روی اسب ها می برد…
(نیما یوشیج)
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