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چکیده
زیباییشناسی و تعیین ارزش واقعی یک اثر ،نتیجۀ کار سبکشناسی روی آن اثر است .در
بررسی سبکشناختی متون ،یکی از سطحهای مورد بررسی ،سطح زبانی متن است و در سطح
زبانی ،یکی از مقولههای مهم ،سطح آوایی یا سطح موسیقایی متن است .سطح آوایی خود به سه
بخش موسیقی بیرونی ،موسیقی کناری و موسیقی درونی تقسیم میشود .ردیف و بهویژه قافیۀ یک
شعر بخش مهمّی از موسیقی کناری در شعر است که هم به تنهایی و هم در کنار دیگر بخشهای
آوایی کالم ،نقش مهمّی در ارزش بخشیدن به شعر دارد .بررسی قافیۀ شعر تا حدّ زیادی میتواند
توانایی و قدرت خلّاقیّت شاعر را در هنر شعر بیان نماید .منظومۀ خسرو و شیرین نظامی از جملۀ
منظومههایی است که گوینده با هنرمندی تمام ،از این توانایی در شعر استفاده میکند و بیهمتا
بودن خود را در غنابخشی به قافیه به نمایش میگذارد .پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای
و تحلیل محتوا موسیقی کناری را در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی بررسی کرده است تا تأثیر این
عناصر موسیقایی در شعر این شاعر آشکار گردد .باید گفت که نظامی در کمال هنرمندی توانسته
است از قافیههایی بهره ببرد که هم سخن او را زیباتر کند و هم طراوت قافیهها حفظ شود .ارزش
قافیۀ وی گاه با کاربرد آرایههای لفظی و معنوی بدیع مانند تناسب یا مراعاتالنظیر ،تضاد ،تکرار،
سجع و جناس بیشتر میشود؛ زیرا در این حالت ،کلمۀ قافیه دارای ارزشهای تصویری ،موسیقایی،
معنوی و ...خواهد شد که سبب مؤثّرتر جلوه دادن پیام شعری خواهد شد .نظامی از ردیف نیز به
عنوان عاملی در غنیتر کردن بخشهای عاطفی خسرو و شیرین استفاده کرده است .بیشتر
ردیفهای منظومۀ خسرو و شیرین فعل هستند و شاعر از ردیفهای اسمی که در ایجاد صُورخیال
نقش مؤثّرتری نسبت به ردیف فعلی دارند ،استفاده چندانی نکرده است.
واژههاي کلیدي
زیباییشناسی ،خسرو و شیرین ،عناصر موسیقایی ،ردیف ،قافیه.
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مقدّمه
منظومۀ خسرو و شیرین یکی از بینظیرترین منظومههای عاشقانه ادبیّات فارسی و جهان
است که مسلّماً اصل شهرت آن به هنرنمایی نظامی در پردازش این داستان مربوط میشود.
«داستان خسرو و شیرین متعلّق به اواخر دورۀ سامانی است در کتبی از قبیل المحاسن و
االضداد و غرراخبار ملوکالفرس ثعالبی و شاهنامۀ فردوسی آمده است( ».صفا)802 :1368 ،
در منابع قدیمی شیرین کنیزکی ارمنی است که در زمان حکومت هرمز با خسرو آشنا میشود.
بعد از این که خسرو به پادشاهی میرسد ،شیرین از زنان مشهور حرمسرای خسرو میگردد
ولی در خسرو و شیرین نظامی شیرین شاهزادۀ ارمنی است که بعدها با خسرو ازدواج میکند.
«شاعر گنجه ،به تصریح خود نظم قصّه را مقارن با جلوس رسمی طغرل شروع کرده بود ،سال
 ،571که اندک مدّتی قبل از آن شاعر نظم مخزن را به پایان آورده بود( ».زرّینکوب:1372 ،
 )76همچنین در این منابع «از فرهاد ،مهندس کوه تراش و عاشق شیرین ،سخن نمیرود و
حال آن که در داستان نظامی شخصیّت فرهاد درخششی بارز دارد ،هم چنان که در منظومۀ
فرهاد و شیرین از امیرعلیشیرنوایی و دیگر روایات ترکی نیز عشق شیرین و فرهاد بیش از همۀ
قسمتهای منظومه واجد اهمّیّت است .میتوان استنباط کرد که داستان خسرو و شیرین از قرن
چهارم به بعد وسعت و دگرگونی یافته و بین مردم رواج داشته و به صورتی که در خمسه
مذکور است به نظامی رسیده بود و شاید وی نیز در آن تصرّفاتی شاعرانه کرده است».
(یوسفی )172 :1369 ،نظامی با استفاده از این منابع قدیمی به خصوص شاهنامه و روایاتی که
در بین مردم آن عصر رواج داشت؛ «به مدد وسعت تخیّل و قدرت تعبیری که داشته در سرودن
این منظومه و تجسّم فضای داستان و تقریر صورت برونی و احوال درونی قهرمانان و واکنش
آنان در برابر حوادث با یکدیگر توفیق تمام یافته است .توانایی او در تصویر این عشق اشرافی
اظهار نظر درایدن منتقد معروف را درباره مهارت بیومانت و فلچر ،نمایشنامهپردازان انگلیسی،
در عرضه داشتن محاورات محافل اشرافی و شادخواریهای این طبقه و حاضرجوابیهایشان را
به یاد میآورد( ».همان )173 :او طرح داستان را به نام طغرل بن ارسالن سلجوقی و آن را
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هنگامی که در سال  576به پایان رساند به اتابک شمس الدّین محمّد جهان پهلوان بن ایلدگز
تقدیم کرد و باالخره بعد از تجدید نظرهایی که در آن منظومه انجام داد آن را به قزل ارسالن
بن ایلدگز تقدیم میکند.
اصل داستان شرح عشقی است که شاهزاده ایرانی از راه گوش عاشق شیرین شاهزاده
ارمنی میشود و شاپور نقّاش را برای فریفتن شیرین میفرستد .شاپور در مأموریّت خود پیروز
میگردد ،خسرو از ایران میگریزد و پیش مهین بانو عمّۀ شیرین میآید در حالی که شیرین به
مداین میرود ،بار دیگر هنگامی که خسرو از واقعۀ مرگ پدر آگاه میشود به مداین بر میگردد
و شیرین به همراه شاپور به ارمن میآید .خسرو نیز از بهرام چوبین میگریزد و به ارمن میآید
و در شکارگاه ،نخستین بار به هم میرسند .خسرو از شیرین مراد میطلبد و شیرین او را
سرزنش کرده ،به گرفتن تخت شاهی تشویق میکند .خسرو به یاری رومیان به سلطنت
میرسد و مریم دختر پادشاه روم را به همسری بر میگزیند .فرهاد ،مهندس ایرانی ،عاشق
شیرین میشود ،مریم میمیرد و خسرو به عشرتکدۀ اصفهان رفته شکر اصفهانی را به دربار
میآورد .سرانجام فرهاد به تحریک و تهدید خسرو در راه عشق پاک خود جان میبازد و
شیرین با رسم و آیین با خسرو ازدواج میکند .شیرویه فرزند خسرو از زن رومی او ،پدر را
میکشد تا با شیرین ازدواج کند ،شیرین در دخمه خسرو به خاطر وفاداری به همسرش
خودکشی میکند« .تاریخ و افسانۀ خسرو و شیرین سراسر رمز و راز است و در این منظومه
وفا و صفا و پاکی پارسایی و آزادگی یک زن ایرانی حیرت آور است و نظامی در پرده داستان
عاشقانه خسرو را مالمت تنور نقرهای شاه در هر روز خراج مملکتی است و عودی که در تنور
او به جای هیزم و هیمه میسوزد خود درآمد اقلیمی و بوهای بزم خوش وی ،خراج هند
است .در این افسانه ،قصّههای عشق خسرو به شکر اصفهانی و عشق جانسوز فرهاد نسبت به
شیرین از روی اندیشه و بسیار سنجیده آفریده شدهاند و اگرچه از چشمه خیال آب مینوشند
لیکن همه نمودار حقیقتی تلخ هستند و افسانۀ فرهاد شکست غمانگیز یک عشق پاک را که
سرانجامی اندوهناک دارد ،عیان میکند و شکر اصفهانی دوشیزه خردمندی از دل و مغز ایران
 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هجدهم  شماره   44تابستان 1399

 204بررسي تأثیر موسیقايي رديف و قافیه در منظومه خسرو و شیرين نظامي

زمین ،دام مینهد و به بهانه عشرتکده ،شاه ایران را به اصفهان میکشد تا او را از چنگ سیاست
روم رهایی بخشد( ».ثروتیان)10 :1383 ،
بیان مسأله
سبک ،حاصل نگاه خاصّ هنرمند به جهان درون و بیرون است که لزوماً در شیوه خاصّی از
بیان تجلّی میکند .بر این اساس هر یک از شاعران و نویسندگان برجسته و جهانی ،سبکی
منحصر به فرد دارند که به سبک شخصی آن شاعر تعبیر میشود .غالب شاعران صاحب سبک،
در سنّتهای ادبی دخل و تصرّف کرده و تحوّل راستین در عالم ادبیّات ایجاد میکنند ،این
تحوّل با گذشت زمان مورد استقبال قرار میگیرد ،چه بسا سبک شخصی ،شالوده سبک دورهای
باشد یا دست کم در ایجاد یک سبک نقش اساسی داشته باشد .نظامی از جمله شاعران صاحب
سبکی است که توانسته با ایجاد یا تکمیل سبک و روش خاص در پایهگذاری سبک
آذربایجانی مؤثّر واقع شود .هنر و استعداد هر شاعری در نوعی از ادب تجلّی مییابد و غالباً
در آن نوع بهخصوص سرآمد روزگار میگردد .نظامی بنیانگذار راستین ادب غنایی و بزمی و
داستان سرایی است« .اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده ،چنان که
دیدهایم از آغاز ادب فارسی سابقه داشته است ،لیکن تنها شاعری که تا پایان قرن ششم توانست
این نوع از شعر یعنی شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حدّ اعالی تکامل برساند ،نظامی است».
(صفا ،1368 ،ج )807 :2یکی از برجستگیهای سبکی در هر اثر توجّه به عناصر موسیقایی آن
است؛ چرا که این عناصر میتوانند احساسات و عواطف خواننده را درگیر کرده و با طنین
آهنگشان سبب درک بهتر و آسانتر موضوع شوند .موسیقی کناری نیز (قافیه و ردیف) نقش
عمدهای در القای مضامین دارند و این نقش حاصل تکرار اصوات و کلمات در پایان مصراعها و
ابیات است .بر همین اساس ،در این پژوهش موسیقی کناری بهعنوان یکی از عناصر
زیباییشناختی در منظومه خسرو و شیرین مورد بررسی قرار گرفته است تا هنرمندیهای نظامی
در ایجاد عناصر موسیقایی ،بیش از پیش آشکار و تأثیر آن در پیشبُردِ سخنش سنجیده شود.
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پیشینه پژوهش
در خصوص آثار نظامی تاکنون آثار ارزشمندی در عرصههای گوناگون ،از شرح و تحلیل
تا بررسی افکار و اندیشههای این شاعر گرانقدر در دسترس قرار گرفته است و منتقدان
بزرگی در این عرصه به زیبایی دادِ سخن راندهاند که در مقاله حاضر آنچه را که مرتبط با
موضوع پژوهش بوده ،پیش روی محقّق قرار گرفته است که از آن میان میتوان به ذکر چند
نمونه از این آثار اشاره نمود:
ـ بررسی خصوصیّات سبکی آثار نظامی ،اسماعیل نقدی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده
علوم انسانی ،پایاننامه کارشناسیارشد.1375 ،
ـ بررسی سبک غزلیّات نظامی گنجوی ،زینب نوروزی ،محبوبه حسینزاده ،نشریه
سبکشناسی نظم و نثر فارسی ،پاییز  ،1392دوره  ،6شماره .3
ـ تحلیل روابط شخصیتها در منظومه لیلی و مجنون نظامی ،مریم درپر ،محمدجعفر
یاحقی ،شعر پژوهی (بوستان ادب ،علوم اجتماعی و انسانی) پاییز  ،1389دوره  ،2شماره .3
ـ طرح داستانی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی با تأکید بر روایت شرق،
نعمتاله ایرانزاده ،مرضیه آتشیپور ،پژوهشنامه ادب غنایی ،پاییز و زمستان  ،1390دوره ،9
شماره .17
ـ بررسی و تحلیل عناصر موسیقایی در منظومه لیلی و مجنون نظامی با تکیه بر عناصر
زیباییشناختی ،فرشته ناصری ،مجله علوم ادبی ،زمستان  ،1394دوره  ،6شماره.26
با عنایت به آنچه ذکر شد ،میتوان اظهار داشت که تاکنون تحقیق مستقلی پیرامون عناصر
زیباییشناسی و موسیقایی ،بهویژه موسیقی کناری در منظومه خسرو و شیرین صورت نگرفته است.
زیباییشناسی شعر و عناصر آن
با توجّه به اینکه «زبان مجموعۀ پراکندهای از عناصر متجانس نیست ،بلکه دستگاه
منسجمی است که در آن هر جزء به جزء دیگر وابستگی دارد و ارزش هر واحد ،تابع وضع
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ترکیبی آن است» (نجفی ،)21 :1371 ،در فرایند تحلیل ساختاری اثر نیز متناسب با نوع آن،
جنبههای مختلف ساختاری اعم از :زبانی ،ذهنی ،مضمونی ،زیباییشناسی ،در پیوند با یکدیگر
مورد توجه قرار میگیرند( .امامی )237 :1385 ،مبحث زیبایی و زیباییشناسی کالم با عناوین
مختلف از زمان سقراط و حتّی قبل از آن نزد فیلسوفان هندی و چینی مورد بحث بوده است و
هر کدام از زیباییشناسان تعریفی از آن ارایه کردهاند .در میان فالسفه قدیم یونان مفهوم زیبایی
از نظر افالطون مترادف است با مفاهیم منظم و هماهنگ و کار هنری( .احمدی)27 :1380 ،
ارسطو هماهنگی ،نظم و اندازهای مناسب را ،از اوصاف امر زیبا میداند و آن را در وحدت
اجزای شعر و درام میجوید و با توجّه به ارتباط بین کردار و نمایش مسألۀ خیر را هم با مسألۀ
زیبا همعنان میکند( .ارسطو)104 :1357 ،
موسیقی شعر
موسیقی شعر؛ یعنی نظم خاصی که در محور افقی و عمودی شعر وجود دارد .بـه عبـارت
دیگر ،هماهنگی میان واژهها ،صامتها و مصوّتها و هر گونه آرایه زیباشناختی و بـدیعی کـه
به سبب آن معنا در بافت شعر شکل میگیرد و نظام مییابـد .محمّـدرضـا شـفیعی کـدکنی در
کتاب موسیقی شعر در تعریف گروه موسـیقایی مـیگویـد« :مجموعـه عـواملی کـه بـه اعتبـار
آهنگ و توازن سبب رستاخیز کلمهها و تشخّص واژهها در زبان میشوند( ».شـفیعیکـدکنی،
 )8 :1373بنا بر این ،موسیقی کالم ،حاصل حسـن ترکیـب همـه اجـزای سـخن اسـت و
اجـزای سخن؛ وزن ،قافیه ،ردیف ،صامتها ،مصوّتها و تکیهها و سکوتها را در برمیگیرد.
موسیقی شعر در یک مجموعه منسجم و نظام یافته (شعر) به دو صورت است :یا ابیـات بـه
طور کلّی با هم سنجیده میشوند و یا بیت در نظـام داخلـی خـود جـدای از کـلّ ابیـات
دارای نوعی موسیقی است که به ترتیب صورت اوّل را موسیقی بیرونی و کناری تشـکیل
مـیدهـد و صورت دوم را موسیقی میانی که شامل موسیقی لفظی (اصوات) و موسیقی معنوی
(معانی) است.
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زیبایی موسیقایی
زیبایی ناشی از موسیقی شعر در ایجاد ساختار نهایی زیبایی شعر آن چنان حایز اهمیّت
است که همه تعریفهای شعر در تحلیل نهایی بازگشتشان به این تعریف خواهد بود :شعر
تجلّی موسیقایی زبان است (شفیعیکدکنی )271 :1370 ،منصور رستگار فسایی نیز در «انواع
شعر فارسی» با تغییر عنوان موسیقی درونی به موسیقی داخلی به همین چهار نوع موسیقی اعتقاد
دارد؛ اما خسرو فرشیدورد در تقسیمبندی موسیقی شعر میگوید« :مراد از موسیقی ،وزن و قافیه و
تناسب حروف است .بنا بر این ،سه نوع موسیقی را میتوان در شعر تشخیص داد؛ یکی وزن،
دیگر قافیه و سوم تناسب حروف یا موسیقی درونی شعر» (فرشیدورد ،1378 ،ج .)31 :1
موسیقی کناري
منظور از موسیقی کناری جلوههای موسیقایی حاصل از تکرار واژگان شعری در پایان هر
بیت است .البتّه این تکرار میتواند در آغاز بیت و در قالبهای نو در پایان هـر بنـد باشـد؛
امّـا آنچه در قالبهای سنّتی بیش از همه متداول است ،قافیهها و ردیفهای پایانی

است.

«منظور از موسیقی کناری ،عواملی است که در نظام موسیقیایی شعر دارای تأثیر است ،ولی
ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست( .شفیعیکدکنی )73 :1368 ،شاعر در
انتخاب موسیقی کناری قافیه و ردیف به تناسب موضوع و درونمایه باید دقّـت کند؛ چرا که
قافیه و ردیف معنای بیت را کامل میکنند .پس هر اندازه طنین آنها بیشتر باشد و متناسب با
معنا ،تداعی درونمایه و درک آن برای خواننده آسانتر است .آشکارترین نمونههای موسیقی
کناری قافیه و ردیف میباشد که در این پژوهش سعی گردیده این دو عامل مؤثّر در موسیقی
شعر از جهات مختلف در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی بررسی و میزان تأثیر آنها در
شعرش مشخّص شود.
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قافیه
قافیه در لغت به معنی از پیرونده (آنندراج) و در اصطالح «مجموعهای است از چند
صامت متحرّک که در آخرین کلمه مصراعها با ابیات تکرار میشود ،به طرزی که به یک لفظ و
معنا نباشد( ».ماهیار )271 :1379 ،مانند:
پــــــریپیکــــــر نگــــــار پرنیــــــانپــــــوش

بــــــت ســــــنگین دل ســــــیمین بنــــــاگوش

(نظامی ،خسرو و شیرین ،بند ،51بیت)1
حروف قافیه در این بیت «وش» »oosh« ،در واژههای «پوش» و «بناگوش» است» .قافیه
همآوایی ناتمامی است که از تکرار یک یا چند صـوت بـا تـوالی یکسـان در پایـان آخریـن
واژههـای نامکـرّر مصاریــع یــا ابیـات یـک شـعر و گــاه پـیش از ردیـف

مـیآیـد«.

(حقشناس )44 :1370 ،قافیه ،وزن را فزونی میبخشد و انتظار و اشتیاقی در شخص به وجود
میآورد و چون به آن برخورد ،احساس لذّت میکند .مایاکوفسکی قافیه را چفت و بست شعر
میداند و میگوید« :من همیشه لغت برجسته و مشخّصی را در پایان بیت جای میدهم و به
هر ترتیبی که باشد قافیهای برایش پیدا میکنم( ».شفیعیکدکنی)80 :1373 ،
استحکام شعر
تمام ابیات منظومه خسرو و شیرین دارای قافیه هستند .حروف مشترک قافیه در شعر
نظامی از یک واک آغاز شده و تا شش واک پیش میرود .جدول زیر بیانگر تعداد واکهای
مشترک قافیه در شعر خسرو و شیرین نظامی است:
تعداد

یک واک

دو واک

سه واک

چهار واک

پنج واک

شش واک

ابیات

مشترک

مشترک

مشترک

مشترک

مشترک

مشترک

624

13

343

201

54

7

6

%2

%54/9

%32/2

%8/65

%1/1

%0/9
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«جنبه صوتی قافیه نتیجه تکرار هماهنگیهای صامتها و مصوّتهای مشترک است و جنبه
معنایی آن که در خصوصیّت کلّی شعر دخیل است ،نتیجـه تمـام تصـاویری اسـت کـه در هـر
بازگشتی در ذهن تثبیت میشود( ».رنه ولک )168 :1373 ،هرچه حروف مشترک قافیه بیشتر
باشد؛ یعنی قافیه به صورت کاملتری رعایت شده باشد ،استحکام و استواری شعر بیشتر
خواهدبود .همانطور که در نمودار مشاهده میشود بیش از نیمی از قافیههای خسرو و شیرین
نظامی بیش از سه واک مشترک دارند و این به صالبت شعر او افزوده است .نمونههایی از
واکهای مشترک قافیه در ابیات بررسی شده:
بــــــه بــــــاز چتــــــر عنقــــــا را بگیــــــرد

بــــــــه تــــــــاج زر ثریّــــــــا را بگیــــــــرد

(نظامی ،بند ،7بیت )13
واک «ا» در کلمات «عنقا» و «ثریّا» حرف مشترک قافیه است.
بــــه گــــوهر پایــــۀ گــــوهر شــــود خــــرد

بــــــه دیبــــــا آب دیبــــــا را تــــــوان بــــــرد

(بند ،63بیت )25
واکهای «ـُ رد» در کلمات «خرد» و «برد» حروف مشترک قافیه هستند.
تأثیر موسیقیایی قافیه
در بررسی انجام شده مشخّص میشود که نظامی تقریباً اکثر حروف الفبا را به عنوان
«روی» انتخاب کرده و این تنوّع قافیههای او را میرساند .یکی از دالیل این تنوّع این است که
خسرو و شیرین در قالب مثنوی است و شاعر آزادی عمل بیشتری در آوردن قافیههای مختلف
دارد .تأثیر موسیقیایی قافیه مسأله غیرقابل انکار است« .در شعر با این که هرگز از معانی آن
غافل نیستیم از آهنگ کلمات نیز لذّت میبریم .و این لذّت بیشتر در اثر برگشت قافیهها است
و در حقیقت گوش به وسیله قافیهها تحریک میشود و احساس لذّت و خشنودی میکند».
(شمیسا )65 :1378 ،قافیهها در شعر نظامی بیشتر به حروف «ا» « ،ن»« ،ش» « ،ی» و «ه» ختم
میشود که نسبت به حروف «ا»« ،ب» و «و» دامنه کشش صوتی بیشتری دارند و همین بر
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موسیقی شعر او افزوده است .هم چنین حروفی چون «خ»« ،چ»« ،غ»« ،ق»« ،ک»« ،گ» که
عالوه بر خصوصیّ ت قطع شدن اصوات ،حروفی ناخوشایند و گوش خراش میباشد ،بسامد
کمتری در قافیههای شعر خسرو و شیرین نظامی دارند.
یکی از دالیل ارزشمندی قافیهها در خسرو و شیرین نظامی ،استفادۀ زیرکانه از الفاظ قوافی
به شکل یکی از انواع جناس است که به برخی از آنها اشاره میشود:
جناس تام:
چــــو حســــرت خــــورد از پــــرواز آن بــــاز

همـــــان بازآمـــــدی بـــــر دســـــت او بـــــاز

(بند ،141بیت)67
حواصــــل چــــون بــــود در آب چــــون رنــــگ

همــــــان رونــــــق در او از آب و از رنــــــگ

(بند ،48بیت )170
در بیت اوّل واژۀ «باز» یکبار به معنای پرندۀ خاص آمده و در مصراع دوم به معنای دوباره
است .در بیت دوم« ،رنگ» به معنای جان و به معنی رونق و خوبی است.
جناس افزایشی
زگـــــال از دود خصـــــمش عـــــود گـــــردد

کـــــه مـــــرّیخ از ذنـــــب مســـــعود گـــــردد

(بند ،138بیت)4
اگــــر مــــن خــــوردمی زان چشــــمه آبــــی

نبایســـــــــتی ز دل کـــــــــردن کبـــــــــابی

(بند ،4بیت )173
اوج هنر نظامی آنجاست که همۀ واژگان بیت با آرایۀ سجع میتوانند ترصیع و موازنه
ایجاد کنند:
ز ده دشـــــمن کمنـــــدش خـــــامتـــــر بـــــود

ز نــــه قبضــــه خــــدنگش تــــامتــــر بــــود

(بند ،31بیت)147
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فلـــــک را پارســـــایی بـــــر تـــــو گـــــردد

جهـــــان را پادشـــــایی بـــــر تـــــو گـــــردد

(بند ،21بیت )190
گاهی کلمۀ قافیه با با یکی از کلمات داخل بیت تضاد دارد:
ز مــــن نیــــک آمــــد ایــــن ار بــــد نویســــند

بــــه مـــــزد مـــــن گنــــاه خـــــود نویســـــند

(بند ،30بیت)143
گهــــی بــــا گــــل گهــــی بــــا خــــار ســــازم

ببیـــــنم کـــــار و پـــــس بـــــا کـــــار ســـــازم

(بند ،13بیت)155
گهـــی گفـــت ای قـــدح شـــب رخـــت بنـــدد

تــــو بگــــری تلــــخ تــــا شــــیرین بخنــــدد

(بند ،44بیت)199
نمونه ابیاتی که کلمۀ قبل از قافیه در دو مصراع مشترک است:
بــــه حکــــم آنکــــه بــــس شــــوریده کــــارم

چــــو زلــــف خــــود دلــــی شــــوریده دارم

(بند ،54بیت)162
دویـــــدم تـــــا بـــــه تـــــو دســـــتی درآرم

بـــــه دســـــت آرم تـــــو را دســـــتی بـــــرآرم

(بند ،128بیت)205
ســــــگ قصــــــاب را در پهلــــــوی مــــــیش

جگــــر باشــــد ولیــــک از پهلــــوی خــــویش

(بند ،20بیت)201
زیبایی معنوي یا نوع در عین وحدت
گاهی اوقات انتخاب کلمات به عنوان قافیه طوری انجام میگیرد که باعث لذّت بیشتر
خواننده یک اثر میشود و خواننده احساس میکند که این کلمات در عین وحدت با یکدیگر
متفاوتاند و در عین تفاوت نوعی وحدت دارند« .قافیه با ترکیب کردن شباهتها و اختالف،
یک نوع لذّت زیباشناختی  aestheticبه ما میدهد( ».شمیسا )76 :1378 ،از این نوع قافیه
مواردی در خسرو و شیرین نظامی مشاهده میشود .مثالً در بیت زیر:
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بــــــه گســــــتاخی درآمــــــد کــــــای دالرام

گرفتـــــــه چنـــــــد خـــــــواهی زد بیـــــــارام

(نظامی ،بند ،40بیت )52
هنگام شنیدن یا خواندن «دالرام» و «بیارام» در عین اینکه دو کلمه مختلف را با معانی
متفاوتی میشنویم و احساس میکنیم ،باز در  4حرف مشترک «ا ر ا م» احساس نوعی وحدت
و یگانگی میکنیم .همچنین در کلمات «نهایت و غایت» و «خلخال و خال» که در ابیات دیگر
این منظومه به عنوان قافیه آمدهاند.
نظامی در خسرو و شیرین بیشتر از قافیههای پُرکاربرد و مشهور فارسی مانند (ان ،ار ،ا ،ند)
استفاده کرده است .حروف قافیه در این منظومه بیشتر از حروف نرم و روان و سایشی انتخاب
شده است .حروفی مانند« :ر»« ،م»« ،ن»« ،ش» و یا مصوّت «ا»« ،ای»:
برنــــــــــده ره بیابــــــــــان در بیابــــــــــان

بـــــه کوهســـــتان ارمـــــن شـــــد شـــــتابان

(بند ،17بیت)155
سیاســــــت را ز مــــــن گــــــردد ســــــزاوار

بـــــر ایـــــن ســـــوگندهایی خـــــورد بســـــیار

(بند ،52بیت)148
بســـــی پرســـــیده شـــــد پیـــــدا و پنهـــــان

نمـــــیشـــــد ســـــرّ آن صـــــورت هویـــــدا

(بند ،41بیت)160
تداعی معانی
یکی از خصوصیّات قافیه ،مسألۀ تداعی معانی است .منظور از تداعی معانی این است که
«وقتی مفهومی از مفاهیم شعری ،یعنی اندیشهای شاعرانه در زمینه ذهن هنرمند پیدا شود در
آغاز با صورتی مبهم است و هنگامی که میخواهد آن را تغنّی کند و بسراید بیهیچ گمان از
تداعی قافیهها به عنوان یک نیروی ذهنی بهخوبی میتوان سود جسـت( ».شفیعیکدکنی،
 )90 :1373البتّه این تداعی معانی نباید شاعر را به سوی پریشانگویی و تقلید بکشاند .نظامی
گاهی اوقات قافیهای را در شعر خود آورده و این قافیه او را به سمت و سوی جدید میکشاند
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و غالباً قافیه و مترادفهای آن را در چند بیت بعد از آن تکرار میکند .از این موارد در شعر
نظامی به وفور دیده میشود .در زیر نمونهای از این تداعی معانی آورده میشود:
خـــوش اســـت ایـــن داســـتان در شـــأن بیمـــار

کــــه شــــب باشــــد هــــالک جــــان بیمــــار

بـــــود بیمـــــاری شـــــب جـــــان ســـــ اری

ز بیمــــــــــاری بتــــــــــر بیمــــــــــار داری

زبـــــان بگشـــــاد و مـــــیگفـــــت ای زمانـــــه

شــــب اســــت ایــــن یــــا بالیــــی جاودانــــه

(نظامی ،بند ،64بیت )28-30
«شعر نظامی از حیث تنوّع تکرار ،قوی و غنی است و زبان شعری وی آمیخته با صنعت
تکرار است؛ گویی تکرار خصیصۀ زبانی در جوهر شعر اوست .بهطوری که در کنار تکرار
واژه ،چه به شکل همگونی ناقص و چه به شکل همگونی کامل ،تکرار واج را نیز با بسامد باال
مشاهده میکنیم .تکرار واج بهتنهایی در تقویت شعر مؤثّر است امّا اگر تکرار در سطح کلمه
باشد ،هم در مفهوم و معنای بیت مؤثّر است و هم در موسیقی شعر( ».سرداغی و نصر آزادانی،
)124 :1395
اگـــــــر در راه بینـــــــی شـــــــاه نـــــــو را

بــــه شــــاه نــــو نمــــای ایــــن مــــاه نــــو را

بند ،102بیت)164
ز مشـــــــک آرایـــــــش کـــــــافور کـــــــرده

ز کــــــافورش جهــــــان کــــــافور خــــــورده

(بند ،80بیت)168
بــه هــر گوشــه دو مرغــک گــوش بــر گــوش

زده بــــر گــــل صــــالی نــــوش بــــر نــــوش

(بند ،12بیت)159
همانگونه که مشاهده میشود هنر تکرار و رعایت قافیه و ردیف ،موسیقی شعر نظامی را
به حدّ اعال رسانده است.
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قافیه بدیعی
قافیه بدیعی قافیهای است که در آن یکی از صناعات ادبی بهکار رفته باشد و اقسام آن
عبارت است از :قافیه متجانس ،اعنات ،قافیه متضاد ،ردالقافیه ،ذوقافیتین و قافیه میانی« .مقصود
از قافیه بدیعی قافیهای است که در آنها یکی از صنایع ادبی مانند اعنات یا جناس و  ...اعمال
شده باشد( ».شمیسا )127 :1381 ،شعر نظامی به دور از چنین قافیههایی نیست و رعایت این
گونه قافیهها شعر او را آهنگین کرده است .از بین  624بیت بررسی شده  195بیت دارای قافیه
بدیعی است .نمودار زیر بسامد انواع قافیههای بدیعی را نشان میدهد.
قافیههای بدیعی
195

جناس

اعنات

ذوقافیتین
21
%10/8

تام

زائد

الحق

1

23

134

16

%0/51

%11/8

%68/72

%8/21

آوردن تجنیس تام و به عنوان قافیه از اختیارات شاعری محسوب میشود .در ابیات بررسی
شده از منظومۀ خسرو و شیرین عالوه بر جناس تام ،جناس الحق و جناس زائد دیده میشود
که به نوعی بر موسیقی شعر او افزوده است .قافیه  134بیت از ابیات بررسی شده دارای جناس
الحق میباشد.
چــــرا چــــون گــــنج قــــارون خــــاک بهــــری

کـــــه اســـــتاد ســـــخن گویـــــان دهـــــری

(بند ،12بیت )14
واژههای «بهر» و «دهر» جناس الحق دارند .و حدود  23جناس زائد در میان قافیههای شعر
نظامی دیده میشود.
دهــــد بــــی حــــق خــــدمت خلــــق را قــــوت

نگـــــارد بـــــی قلـــــم در ســـــنگ یـــــاقوت

(بند ،60بیت )27
واژههای «قوت» و «یاقوت» دارای جناس زایدند .هم چنین قافیه 16بیت از ابیات بررسی
شده دارای صنعت اِعنات است :مثالً در شعر زیر:
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تـــــوان دانســـــت عـــــالم را بـــــه غایـــــت

بــــــدین ترتیــــــب از اوّل تــــــا نهایــــــت

(بند ،91بیت )13
بر طبق قانون قافیه ،میتوان واژه «غایت» را با «حکمت» قافیه کرد؛ حال آنکه شاعر در این
بیت واژه «غایت» را با واژه «نهایت» قافیه کرده و خود را به دشواری (اِعنات) افکنده است.
نوعی دیگر از اعنات که نظامی در شعرش به کار برده ،التزام حرفی خاص در قافیه است و
غالباً حرف قبل از حرف قافیه مشترک میباشد .مثالً در این بیت:
گــــر ایشــــان داشــــتندی تخــــت بــــا تــــاج

تـــو تـــاج و تخـــت مـــیبخشـــی بـــه محتـــاج

(بند ،9بیت )8
شاعر در این بیت خود را ملزم به آوردن حرف «ت» قبل از حروف قافیه کرده است .هم
چنین آمدن حرف «پ» در واژههای «ب وشد و ن وشد» ،حرف «ر» در واژههای «میخراشید و
میتراشید»« ،روز و امروز»« ،افروز و امروز»« ،راز و فراز»« ،ریزم و گریزم» نوعی التزام است .و
نیز در واژههای «خال و خلخال» حرف «خ» مشترک است.
تناسب زیادی که در اکثر ابیات خسرو و شیرین پیدا میشود و حتـّی کلمۀ قافیه نیز جزئی
از این تناسبات است ،نشانگر اوج هنر شاعری نظامی در تنظیم ابیات است« .اینکه بار
موسیقایی واژه در وجه تألیفی خود به جنبۀ تخیّلی یا عاطفی شعر یاری میرساند ،نکتهای
است که فُرمالیستها بهخوبی دریافتهاند .طبیعی است که انتخاب یک واژه از میان مترادفات
کار دشواری است امّا این انتخاب زمانی مُثمرثمر واقع میشود که با تناسبات آوایی دیگری
دمخور و دمساز باشد( ».آقاحسینی و آلگونه )173 :1388 ،نظامی بهصورت لطیف و جوششی
واژههایی را در یک بیت میآورد که دارای آرایۀ مراعاتالنظیر یا تناسب است:
مــــن آن شــــیرم کــــه شــــیرینم بــــه نخجیــــر

بـــــه گـــــردن برنهـــــاد از زلـــــف زنجیـــــر

(بند ،35بیت )198
ســــمن ســــاقی و نــــرگس جــــام در دســــت

بنفشــــه در خمــــار و ســــرخ گــــل مســــت

(بند ،8بیت )193
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ســــــعادت برگشــــــاد اقبــــــال را دســــــت

قِــــــران مشــــــتری در زهــــــره پیوســــــت

(بند ،20بیت )198
همانگونه که مالحظه میگردد در بیت اوّل بین شیر ،نخجیر ،گردن و زنجیر تناسب وجود
دارد .در بیت دوم دو مورد تناسب دیده میشود؛ یکبار تناسب بین ساقی ،جام ،خمار و مست و
بار دیگر بین نرگس ،بنفشه و سرخگل .در بیت سوم نیز بین سعادت ،اقبال ،مشتری و زُهره تناسب
وجود دارد؛ زیرا طبق باور قُدما سعادت یا اقبال آدمی در قِران یا پیوستن مشتری در زُهره است.
ذوقافیتین
گاهی اگرچه بیت دارای قافیه است ولی شاعر برای زیباتر کردن آهنگ کالم ،واژگان قبل
از واژگان قافیه را در دو مصراع بهگونهای قرار میدهد که یا عیناً تکرار شوند و یا مانند واژگان
قافیه ،آخر آنها حروف مشترک باشد که در صورت دوم ،به آن بیت ذوقافیتین میگویند .از
این نمونهها در شعر نظامی موارد متعدّدی میتوان یافت.
ولـــــی تـــــب کـــــرده را حلـــــوا چشـــــیدن

نیــــــرزد ســــــالهــــــا صــــــفرا کشــــــیدن

(بند ،122بیت)205
تماشـــــــای گـــــــل و گلـــــــزار کـــــــردن

مـــــیلعـــــل از کـــــفِ دلـــــدار خـــــوردن

(بند ،82بیت)200
در بین ابیات بررسی شده 21 ،بیت ذوقافیتین است؛ یعنی دارای دو قافیه در آخر مصراعها
هستند که باعث غنای بیشتر شعر نظامی شده است که خود نوعی اِعنات به حساب میآید.
نمونههایی از این اعنات:
بهشـــــت قصـــــر خـــــود را بـــــاز کـــــن در

درخـــــت میـــــوه را ضـــــایع مکـــــن بـــــر

(بند ،74بیت )22
در این بیت واژههای «کن و مکن» و «بر و در» قافیه شعر قرار گرفتهاند .پارهای از موارد در
میان دو واژه قافیه ،حاجب میآید و شعر را زیباتر میکند:
 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هجدهم  شماره   44تابستان 1399

بررسي تأثیر موسیقايي رديف و قافیه در منظومه خسرو و شیرين نظامي 217 
بـــــرون افکـــــن بنـــــه زیـــــن دار نـــــه در

مگـــر کـــایمن شـــوی زیـــن مـــار نـــه ســـر

(بند ،58بیت)86
در این بیت واژههای قافیه «دار و مار» و «در و سر» هستند و واژۀ «نُه» نیز حاجب است.
و باالخره بعضی اوقات نیز تمامی واژههای دو مصراعگویی مانند قافیه در مقابل یکدیگر قرار
گرفتهاند که نوعی صنعت ترصیع به حساب میآید .در زیر بیتی بهعنوان نمونه آورده میشود:
تــــو زیــــن بازیچـــــههــــا بســــیار دانـــــی

وزیـــــن افســـــانههـــــا بســـــیار خـــــوانی

(بند ،73بیت)12
عیوب قافیه در منظومه خسرو و شیرین نظامی
در بررسی قافیههای  624بیت که به طور اتّفاقی از منظومه خسرو و شیرین نظامی انتخاب
شده بود ،جز چندین نمونه ،عیب خاصّی در آن مشاهده نشد که نشانگر توانایی و هنرمندی
نظامی است .چون منظومه خسرو و شیرین در قالب مثنوی است ،دست شاعر برای انتخاب
قافیه نسبت به قالب غزل و قصیده باز بوده ،بنا بر این تا جایی که امکان داشته قافیه را بنا به
اصول آن به کار برده است .یکی از موارد عیوب قافیه در کتاب خسرو و شیرین« ،عیب اقوا»
میباشد آن هم در بیت زیر:
چـــــو بـــــر دریـــــا زنـــــد تیـــ ـ پاللـــــک

بــــه مــــاهی گــــاو گویــــد :کیــــف حالُــــک

(بند ،10بیت)32
«هرگاه در هجای قافیه ،همسانی مصوّت بر خالف قاعده رعایت نشود ،عیب اِقوا است».
(وحیدیان کامیار )91 :1374 ،تغییر تلفّظ کلمات در طول زمان باعث معیوب دیده شدن بعضی
از قافیهها در شعر حتّی شاعران بزرگ میشود که در اصل جز ،عیوب قافیه نیست .از این
دست ،مواردی در شعر نظامی نیز پیدا میشود .در این ابیات:
جهـــان خوردنـــد و یـــک جـــو غـــم نخوردنـــد

ز شـــــادی کـــــاه برگـــــی کـــــم نکردنـــــد

(بند ،39بیت )47
 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هجدهم  شماره   44تابستان 1399

 218بررسي تأثیر موسیقايي رديف و قافیه در منظومه خسرو و شیرين نظامي

شاعر واژۀ «نخوردند» را با «نکردند» قافیه قرار داده که با توجّه به تلفّظ قدیمی «نخوردند»
درست انتخاب شده است.
مـــن ایـــن خـــواری ز خـــود بیـــنم نـــه از تـــو

گنــــاه از بخــــت بــــد بیــــنم نــــه از تــــو

(بند ،68بیت )23
تلفّظ قدیمی واژه «خود» ،بهصورت «خد» بوده و بنا بر این قافیه درست انتخاب شده
است .تنها مورد تکراری که در قافیههای ابیات بررسی شده وجود دارد ،تکرار قافیه «بدخواه»
در دو بیت متوالی است:
هــــــــم اِدبــــــــاری عجــــــــب در راه دارم

کـــــه مقبـــــلتـــــر کســـــی بـــــدخواه دارم

(بند ،56بیت)70
مبـــــادا کـــــس اگـــــر چـــــه شـــــاه باشـــــد

کـــــــه او را مقبلـــــــی بـــــــدخواه باشـــــــد

(بند ،56بیت )71
جدول زیر بیانگر بسامد عیوب قافیه در منظومه خسرو و شیرین نظامی است:
تعداد قافیههای بررسی

قافیههای

شده

معیوب

624

15

1

___

___

%6/67

قافیههایی که به خاطر تلفّظ قدیمی معیوب به

اقوا

تکرار
1

13

%6/67

%86/67

نظر میرسند.

نکته دیگری که در مورد قافیههای خسرو و شیرین نظامی باید متذکّر شد ،این است که
حدود  95درصد از کلماتی که به عنوان قافیه قرار گرفته است ،عربی هستند .با توجّه به این که
یکی از عوامل بسیار مؤثّر در تغییر سبک شعر و نثر قرن ششم توجّه به زبان عربی است ،زبان
نظامی خالی از الفاظ عربی نیست؛ او نیز مانند شاعران این دوره ،هرجا که ضرورت شعری
اقتضا کند ،کالم خود را از الفاظ و ترکیبات زیبا و خوش آهنگ عربی یا ترکی خالی نمیسازد؛
هرچند ممکن است این الفاظ در جایگاه ردیف یا قافیه قرار نگیرند؛ زیرا بدون شک شاعر
توانایی مثل نظامی با دقّتی که در انتخاب واژگان در شعرش دارد ،در بند وزن و قافیه نمیماند
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که مجبور شود رو به لغات غیرفارسی آورد .جدول زیر بیانگر بسامد الفاظ بیگانه در شعر
نظامی است:
ابیات بررسی

تعداد واژههای

واژههای

واژههای

واژههای

واژه های

واژههای

شده

قافیه

فارسی

عربی

پهلوی

ترکی ـ مغولی

یونانی

624

1248

1127

118

1

1

1

___

___

%90/3

%9/5

%0/08

%0/08

%0/08

در این جا نمونههایی از شعر نظامی که واژههای عربی به عنوان قافیه قرار گرفته ،ذکر
میشود:
بــــرون آمـــــد ز درگــــه حاجـــــب خـــــاص

ز دریــــــا داد گوهرهــــــا بــــــه غــــــوّاص

(بند ،100بیت)34
شاعر ،واژههای عربی «خاص» و «غوّاص» را قافیه گرفته است.
چــــو مــــیمردنــــد مــــیگفتنــــد هیهــــات

کـــــه دورافتـــــاد از آن منصـــــوبه شـــــهمات

(بند ،89بیت)109
تنها واژۀ پهلوی که به عنوان قافیه انتخاب شده ،واژه «نان» در بیت زیر است:
برافشــــان دامــــن از هــــر خــــوان کــــه داری

قناعــــت کــــن بــــدین یــــک نــــان کــــه داری

(بند ،30بیت)29
هم چنین واژه «تمغاچ» که ترکی ـ مغولی میباشد در بیت زیر به عنوان قافیه آمده است.
چگــــــل را زلــــــف در تمغــــــاچ بنــــــدد

طـــــــراز شوشـــــــتر در چـــــــاچ بنـــــــدد

(بند ،7بیت)12
و باالخره واژه «کلید» که واژهای یونانی است در بیت زیر به عنوان قافیه قرار گرفته است.
بســــا قفــــال کــــه بنــــدش ناپدیــــد اســــت

چــــو وا بینــــی نــــه قفلســــت آن کلیدســــت

(بند ،92بیت)51
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حاجب
از عواملی که بر غنای موسیقی شعر میافزاید حاجب است .حاجب کلمه یا کلماتی مستقل
است که قبل از قافیه کناری یا در میان دو قافیه به یک معنی بیاید .هر چند که در کتاب
موسیقی شعر ،حاجب نوعی التزام شمره شده که مانع آزادی و استقالل اندیشه شاعر میشود،
(شفیعیکدکنی )124 :1381 ،نمیتوان ارزش موسیقیایی آن را انکار کرد .حاجب اگر طبیعی و
جوشیده از شعر باشد زیبایی آن را دو چندان میکند .در میان قالبهای شعری ،مثنوی بستری
مناسب برای بروز این زیور شعری است؛ چرا که شاعر مثنوی سرا در هر بیت قافیه ای
جداگانه دارد و دست و پای شاعر در دگرگون کردن قافیه و تنوّع بخشیدن به آن باز است و
میتواند هرجا که سخن اقتضا کند حاجب را بگنجاند .با وجود این از بین  624بیتی که به طور
پراکنده از مثنوی خسرو و شیرین نظامی انتخاب شده و از نظر آوردن حاجب مورد بررسی قرار
گرفته تنها  28بیت دارای حاجب بود .واژههای محجوب آن بیشتر واژههایی کوتاه چون «را ،تا،
چون و »...هستند .شاید یکی از دالیلی که نظامی برخالف مخزناالسرار حاجبهای کمتری در
شعرش به کار برده به خاطر مضمون داستانی و جذّاب خسرو و شیرین بوده است؛ زیرا خواننده
خود مجذوب شعر او شده و شاعر نیازی به دلانگیزتر جلوه دادن شعرش احساس نمیکند .به
هر حال نظامی همان مقدار اندکی که حاجب آورده بر غنای موسیقی شعرش افزوده است .در
ذیل تعدادی از ابیاتی که دارای حاجب میباشند ،آورده شده است.
زمــــین کــــن کــــوه خــــود را گــــرم کــــرده

ســـــوی ارمـــــن زمـــــین را نـــــرم کـــــرده

(بند ،24بیت)28
حرف نشانه «را» در بیت باال حاجب است.
بــــــرون آمــــــد ز درج آن نقــــــش چینــــــی

شــــدن را کــــرده بــــا خــــود نقــــش بینــــی

(بند ،23بیت)2
در این بیت واژۀ (اسم) «نقش» حاجب است.
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ردیف
ردیف نیز جزئی از موسیقی کناری است .ردیف «واژه یا واژههایی است که پیوسته یا
گسسته در یک یا چند معنی پس از قافیه در پایان مصرع یا بیت میآید( ».محسنی)20 :1382 ،
ردیف نیز مانند قافیه ،جزئی از موسیقی شعر بوده و به آن غنای بیشتری میبخشد .ردیف
خاصّ ایرانیان است و با زبان فارسی پیوندی طبیعی دارد و در سیر تکامل شعر فارسی ردیف
و اهمیّت آن محسوستر شده است .از آن جا که داستان خسرو و شیرین داستانی جذّاب و
خواندنی میباشد و صحنهها عاشقانه و دلانگیز است ،نظامی در پیِ غنیسازی موسیقی شعر
خود نبوده است .برخالف مخزناالسرار که موضوع آن تعلیمی میباشد و شاعر برای جذب
خواننده احساس نیاز به موسیقی بیشتری کرده است ،نظامی در این داستان خود را زیاد ملزم
به آوردن ردیف نکرده است .آنچه که باعث برتری شعر او شده نمایشی و مهیّج و هنری بودن
سخن اوست .از میان  624بیت بررسی شده کتاب خسرو و شیرین نظامی تنها حدود  196بیت
که حدود  %31/41از ابیات آن را تشکیل میدهد ،دارای ردیف است .جدول زیر نمودار
ردیفهای شعری موجود در خسرو و شیرین نظامی از جهت تعداد کلمات است:
تعداد کلمات ردیف

تعدادابیات

بیردیف

دارای ردیف

624

414

196

176

%66/35

%31/41

%89/8

یک واژه

دو واژه

سه واژه

چهار واژه

جمله

16

3

1

1

%8/16

%1/53

%0/51

%0/51

تنوّع ساختار ردیف کناری در شعر شامل اسم ،ضمیر ،صفت ،قید ،فعل ،حرف ،ترکیب و جمله
(کامل ،ناقص و شبه جمله) است .در  624بیت بررسی شده منظومۀ خسرو و شیرین از میان 196
بیت مردّف آن 176 ،بیت یک واژهای است .این واژهها اکثراً فعل و درصد کمی از آن اسم ،صفت و
ضمیر است .تنها حرفی که به عنوان ردیف ،برگزیده شده واژه «را» میباشد مثالً در این بیت:
دری کــــــاوّل شــــــکم باشــــــد صــــــدف را

ز لؤلــــــؤ بشــــــکند بســــــیار صــــــف را

(بند ،37بیت)26
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ردیفهای صفتی نیز بیشتر از نوع صفت مفعولیاند .تنها واژه «به» به صورت صفت بیانی
آمده است .در این بیت:
زخـــــرواری صـــــدف یـــــک دانـــــه در بـــــه

زالل انـــــــدک از طوفـــــــان پـــــــر بـــــــه

(بند ،100بیت )142
ردیفهای دو واژهای نیز حدود  8/16درصد ابیات را تشکیل میدهند که بیشتر از ترکیب
ضمیر و فعل تشکیل شدهاند .در بیتهای زیر نمونههایی از آن آمده است:
ـ ترکیب ضمیر شخصی و فعل:
جهـــــان هنـــــدوش تـــــا رختـــــت نگیـــــرد

بگیـــــرش دســـــت تـــــا ســـــختت نگیـــــرد

(بند ،30بیت )21
 ترکیب ضمیر پرسشی و فعل:کمنـــــد دل در آن ســـــرکش چـــــه پـــــیچم

رســـــن در گـــــردن آتـــــش چـــــه پـــــیچم

(بند ،50بیت )81
 ترکیب ضمیر اشاره و فعل:نـــــه آن ده شــــــاه علــــــم رای آن داشــــــت

کـــه ده بخشـــد چـــه خـــدمت جـــای آن داشـــت

(بند ،100بیت )143
و بعضی از ردیفهای دو واژهای از ترکیب فعل و حرف ایجاد شده است .مثالً در این
بیت:
برافشــــان دامــــن از هــــر خــــوان کــــه داری

قناعــــت کــــن بــــدین یــــک نــــان کــــه داری

(بند ،30بیت )29
 1/53درصد ردیفها سه واژهای هستند ،از قبیل «ـ ش دوستتر داشت» در بیت زیر:
جهانــــدار از جهــــانش دوســــتتــــر داشــــت

جهــان چــه بــود زجــانش دوســتتــر داشــت

(بند ،13بیت )47
از بین ابیات بررسی شده تنها ردیف چهار واژهای ،در این بیت نمود دارد:
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مـــن ایـــن خـــواری ز خـــود بیـــنم نـــه از تـــو

گنــــاه از بخــــت بــــد بیــــنم نــــه از تــــو

(بند  ،68بیت)23
هم چنین تنها شبهجملهای که ردیف واقع شده ،عبارت «داری ای شب» است که در بیت
زیر دیده میشود:
مــــرا بنگــــر چــــه غمگــــین داری ای شــــب

نـــــدارم دیـــــن اگـــــر دیـــــن داری ای شـــــب

(بند ،64بیت)35
بنا بر این تعداد ردیفهای طوالنی در مثنوی خسرو و شیرین نظامی کم و این نشاندهندۀ
زبان ساده و روان اوست .نکتۀ قابل توجّه در مورد ردیفهای شعری منظومۀ خسرو و شیرین
این است که بیشتر ردیفهای او را فعل تشکیل میدهد .جدول زیر بیانگر بسامد ردیفهای
فعلی و غیرفعلی و انواع آن در کتاب خسرو و شیرین نظامی است:
تعداد ابیات

ابیات مردّف

ردیفهای فعلی

فعل تام

فعل ربطی

ردیف غیرفعلی

624

196

116

71

45

80

%31/41

%59/18

%36/22

%22/96

%40/82

در میان  196بیت مردّف کتاب خسرو و شیرین نظامی  116ردیف فعلی مشاهده میشود.
در این جا منظور از ردیف فعلی ،ردیفی است که تنها از فعل تشکیل شده است و گرنه نظامی
ردیفهایی نیز دارد که از ترکیب فعل با واژهای دیگر تشکیل شده که قبالً نمونههایی از آن
ذکر شد .ردیفهای فعلی در مثنوی خسرو و شیرین نظامی بیش از دیگر انواع ردیف به چشم
میخورد .این امر به دلیل داستانی بودن این مثنوی است و شاعر سعی کرده برای روانی
کالمش بیشتر جملههای مستقیم بیاورد که در این موارد فعل در آخر جمله جای دارد.
گشـــــاید بنـــــد چـــــون دشـــــوار گـــــردد

بخنـــــدد شـــــمع چـــــون بیمـــــار گـــــردد

(بند ،76بیت)82
بــــدین وعــــده ملــــک را شــــاد مــــیکــــرد

خرابــــی را بــــه رفــــق آبــــاد مــــیکــــرد

(بند ،76بیت)84
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ردیفهای فعلی منظومۀ خسرو و شیرین گاه از یک کلمه هم فراتر میرود و به موسیقی و
زیبایی کالم میافزاید:
جهانـــــدار از جهـــــانش دوســـــتر داشـــــت

جهـــان چـــه بـــود ز جـــانش دوســـتر داشـــت

(بند ،47بیت)147
شـــگفت آیـــد مـــرا گـــر یـــار مـــن نیســـت

دلـــم چـــون بـــرد اگـــر دلـــدار مـــن نیســـت

(بند ،83بیت)172
مـــــن و عشـــــقی مجـــــرّد باشـــــم آنگـــــاه

بیاســـــایم چـــــو مفـــــرد باشـــــم آنگـــــاه

(بند ،36بیت)197
از میان افعالی که نظامی در کتاب خود به عنوان ردیف استفاده کرده حدود  36/22درصد
فعل تام بوده است .این افعال بیشتر فعل ساده بوده و شاعر از فعلهای پیشوندی و مرکّب
کمتری استفاده کرده است .در زیر نمونههایی از ردیفهای فعل تام ذکر میشود:
ســـــرش ســـــودای بـــــازار شـــــکر داشـــــت

کــــه شــــکر هــــم ز شــــیرینی اثــــر داشــــت

(بند ،63بیت)26
پــــس مــــاهی کــــه خــــار از ریــــش برخاســــت

جهـــــان را ایـــــن غبـــــار از پـــــیش برخاســـ ـت

(بند ،60بیت)18
زبــــونی کــــان ز حــــد بیــــرون تــــوان کــــرد

جهــــودی شــــد جهــــودی چــــون تــــوان کــــرد

(بند ،75بیت)51
 22/96درصد از افعالی که نظامی در کتاب خود به عنوان ردیف قرار داده  ،فعل ربطی
است .بیشترین فعل ربطی که به عنوان ردیف در این کتاب به کار رفته فعل «است» میباشد.
مثالً در بیتهای زیر:
تـــــرا بســـــیار خصـــــلت جـــــز نیکوییســـــت

بگــــــویم راســــــت مــــــردی راستگوییســــــت

(بند ،81بیت)15
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نبایـــــد رفـــــت اگرچـــــه سرنوشـــــت اســـــت

مـــرا زیـــن قصـــر بیـــرون گـــر بهشـــت اســـت

(بند ،50بیت)67
این افعال در عین ساده بودن میتوانند از پیچیدهترین تا سادهترین جملهها را بسازند و
باعث پیوند و رشتۀ اتّصال بیشتر کالم در ساخت یک داستان باشد و درنتیجه بر روانی و
شیوایی سخن بیفزایند .این عوامل دلیل بسیار خوبی برای کاربرد اینگونه ردیفها در شعر
نظامی شده است .نمودار زیر بیانگر انواع ردیفهای فعلی کتاب خسرو و شیرین نظامی از
نظر زمان است:
ردیف فعلی

فعل مضارع

فعل ماضی

فعل امر

فعل دعایی

116

65

45

5

1

___

%56/03

%38/8

%4/31

%0/86

از میان  116ردیف فعلی بررسی شده  65فعل آن ،مضارع است .فعل مضارع زمان
گستردهتری را در برمیگیرد و برای فضاسازی داستان مناسبتر است .بههمین خاطر نظامی در
کتاب خسرو و شیرین  56/03درصد از این نوع افعال استفاده کرده است:
بـــدین خـــوبی کـــه رویـــت رشـــک ماهســـت

مبـــین در خـــود کـــه خـــود بـــین زخمگاهســـت

(بند ،70بیت)14
متــــــــاع خویشــــــــتن در بــــــــار دارد

کنیــــــزی چنــــــد را بــــــر کــــــار دارد

(بند ،63بیت)107
 38/8درصد از ردیفهای فعلی خسرو و شیرین نظامی فعل ماضی بوده است؛ بهعنوان
مثال:
نویســـــنده چـــــو بـــــر کاغـــــذ قلـــــم زد

بـــــه ترتیـــــب آن ســـــخنهـــــا را رقـــــم زد

(بند ،60بیت)61
چهــــارم صــــف بــــه قــــومی متّصــــل بــــود

کـــــه بنـــــد پایشـــــان مســـــمار دل بـــــود

(بند ،62بیت)5
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در ابیات بررسی شده فعل  5مورد از ردیفهای فعلی ،فعل امر بوده است که شامل
فعلهای «گیر»« ،بربند»« ،دربند»« ،باش» و «گردان» میباشد .شاید یکی از دالیل بسامد کم فعل
امر در مثنوی خسرو و شیرین داستانی بودن آن است که هدف شاعر بیان روایت و داستان
بوده است .ابیات زیر دارای ردیف فعلی امر هستند:
چـــــو در بنـــــد وجـــــودی راه غـــــم گیـــــر

فراغـــــــت بایـــــــدت راه عـــــــدم گیـــــــر

(بند ،30بیت)19
کـــه بـــا مـــن یـــک زمـــان چشـــم آشـــنا بـــاش

مکـــــن بیگـــــانگی یـــــک دم مـــــرا بـــــاش

(بند ،22بیت )21
تنها فعل دعایی در ابیات بررسی شده فعل «باد» در بیت زیر است:
حســـــودش بســـــته بنـــــد جهـــــان بـــــاد

چــــو گــــردد دوســــت بســــتش پرنیــــان بــــاد

(بند ،10بیت )67
ردیفهای غیرفعلی کتاب خسرو و شیرین اغلب کوتاه و بیشتر به صورت صفت مفعولی،
ضمیر ،اسم و حرف است .نمودار زیر بیانگر انواع ردیفهای غیرفعلی کتاب خسرو و شیرین
نظامی است:
اسم

ابیات

ردیف

مردّف

غیرفعلی

196

80

10

___

%40/81

%0/51

ترکیبهای

ترکیبهای

صفت

ضمیر

حرف

فعلی

اسمی

13

30

7

18

2

%6/63

%15/30

%3/57

%9/18

%1/02

مفعولی

بعد از فعل ،بیشترین تنوّع ردیف را ضمایر بر عهده دارند و  30درصد شعرهای مردّف
نظامی را شامل میشوند .از میان ضمایر ،حرف «ش» بیشتر از همه در جایگاه ردیف نشسته و
این به علّت توصیفی بودن و تعریف داستان است .ردیفهای این منظومه بیشتر از نوع گسسته
و  %19از ردیفها ،پیوسته است که به صورت فعل مخفّف شده و ضمیر به کار رفتهاند.
نمونههایی از ردیفهای پیوسته:
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جـــــرس بـــــیوقـــــت جنبانیـــــد کوســـــم

دهـــــل بـــــیوقـــــت زد بانـــــگ خروســـــم

(بند ،68بیت )24
در بیت باال ضمیر متصل «ـ م» ردیف واقع شده است.
نــــدانم تــــا مــــن مســــکین چــــه نــــامم

ز مقبــــــــوالن و محرومــــــــان کــــــــدامم

(بند ،4بیت )30
در بیت باال فعل «هستم» به صورت مخفف «ـ م» ردیف است.
جلوههاي هنري ردیف در منظومۀ خسرو و شیرین
اهمّیّت ردیف در وزن شعر

ردیف یکی از عواملی است که در مواردی به کمک موسیقی بیرونی شعر میآید؛ یعنی یک
یا چند هجا و گاه یک یا چند رکن عروضی شعر را پُر میکند .در خسرو و شیرین نظامی
واژههایی چون (نباشد ،درآرد ،نگردد ،ندانم ،نگیرد ،فروشی و  )...ردیف شعر هستند .کلمههای
یاد شده همگی بر وزن رکن پایانی شعر نظامی است .از بین  196بیت بررسی شده در منظومۀ
خسرو و شیرین  19بیت دارای این چنین ردیفهایی هستند که حدود  10درصد از ابیات
نظامی را شامل میشود و باعث زیباتر شدن شعر او شده است.
گـــر از یـــک مـــوی خـــود نیمـــی فروشــــی

بخـــــرّم گــــــر بــــــه اقلیمــــــی فروشــــــی

(بند ،70بیت )11
خــــالف آن شــــد کــــه بــــا مــــن در نگیــــرد

گــــــل آرد بیــــــد لــــــیکن بــــــر نگیــــــرد

(بند ،73بیت )13
رهــــا کــــن غــــم کــــه دنیــــا غــــم نیــــرزد

مکــــن ســــختی کــــه ســــختی هــــم نیــــرزد

(بند ،45بیت )21
کـــــس از بـــــیدولتـــــی کـــــامی نیابـــــد

بـــــه از دولـــــت زمـــــین نـــــامی نیابـــــد

(بند ،43بیت )46
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نقش ردیف در غنی ساختن موسیقی کناري شعر
وزن عروضی مبنای موسیقی بیرونی شعر است .قافیه آن را کامل میکند و ردیف نیز باعث
غنیسازی قافیه میشود .ردیف میتواند موسیقی قافیههای کوتاه یک شعر را جبران کند و
باعث دلنشینتر شدن شعر در نزد خواننده شود .حدود 26درصد از ردیفهای منظومه خسرو
و شیرین این نقش را بر عهده دارند و به کمک قافیههای کوتاه شتافته و شعر نظامی را غنا
بخشیدهاند .مثالً در بیت:
ز خــــــاکش بــــــاد را گــــــنج روان بــــــود

مگـــــر خـــــود گـــــنج بـــــادآورده آن بـــــود

(بند ،77بیت )80
اگر ردیف «بود» حذف شود از شدّت تأثیر موسیقیایی بیت کم میشود .و از دیگر ابیات
نظامی که دارای این ویژگی هستند ،مانند:
گــــر آشــــفته شــــدم هوشــــم تــــو بــــردی

ببـــر جوشـــم کـــه ســـر جوشـــم تـــو بـــردی

(بند ،74بیت )26
نـــــه هـــــر دســـــتی کـــــه تیــــ تیـــــز دارد

بـــــه خـــــون خلـــــق دســـــت آویـــــز دارد

(بند ،68بیت )22
ســــوی شــــهر مــــداین شــــد دگــــر بــــار

شــــکر بــــا او بــــه دامــــنهــــا شــــکربار

(بند ،63بیت )113
نقش ردیف در ایجاد صُورخیال
«ردیف ،هم چنان که از یک سوی گوینده را در تنگنای انتخاب کلمات قرار میدهد ،برای
شاعری که قدرت تخیّل و نیروی ساختن تصویر و تداعی معانی تازه داشته باشد ،روزنهای
است برای خلق خیالهای بدیع و تصویرهای تازه( ».شفیعیکدکنی )226 :1375 ،یکی از
وجوه امتیاز نظامی داشتن زبان هنری و تصاویر خیال انگیزی چون استعاره و تشبیه و کنایه
است .با این حال به طور یک پدیده مستمر از ردیف برای ساخت این گونه تصاویر زیبا و
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خیال انگیز استفاده نکرده است .در ابیات زیادی که بررسی شده است فقط در موارد اندکی
ردیف ،پایهای برای ایجاد صُورخیال در بیت شده بود .همانطور که قبالً ذکر شد بیشتر
ردیفهای خسرو و شیرین فعل هستند و شاعر از ردیفهای اسمی که در ایجاد صور خیال
نقش مؤثّرتری نسبت به ردیف فعلی دارند ،استفاده چندانی نکرده است .هم چنین از دیگر
دالیل میتواند قالب شعری این منظومه باشد .شاعر در قالب مثنوی هر بار باید ردیف و قافیه
جدیدی بیاورد؛ بنا بر این فرصت بازی با ردیفهای تکراری و ابداع تصاویر زیبا به وسیله این
گونه ردیف را که معموالً در آثار شاعرانی چون حافظ و سعدی دیده میشود ،ندارد .ردیف
«گشته» و «یابی» در بعضی از ابیات نظامی باعث برقراری تشبیه شده است.
گلـــــش زیـــــر عـــــرق غـــــوّاص گشـــــته

تـــــذرو در زیـــــر گـــــل رقّـــــاص گشـــــته

(بند ،65بیت )69
ســـــمندش را بـــــه زرّیـــــن نعـــــلیـــــابی

قـــــدم تـــــا ســـــر لبـــــاس لعـــــلیـــــابی

(بند ،22بیت)103
شاعر در بیت زیر با واژههای ردیف اضافه تشبیهی ساخته است:
شـــــــبیخون غـــــــم آمـــــــد بـــــــر ره دل

شکســــــت افتــــــاد بــــــر لشــــــکرگه دل

(بند ،44بیت )18
در بیت زیر ردیف «لعل» مشبّهبه میباشد و شاعر به خاطر ایجاد تشبیههای پی در پی به
واسطه این کلمه و تکرار آن در سراسر بیت ،موسیقی خاصّی به آن داده است:
کُلــــه لعــــل و قبــــا لعــــل و کمــــر لعــــل

رخــــش هــــم لعــــل بینــــی لعــــل در لعــــل

(بند ،22بیت )104
گاهی ردیف در خدمت جان دادن به عناصر بیجان قرار گرفته و پایهای برای برقراری
صنعت تشخیص شده است:
چـــــو کـــــوه آهنـــــین از جـــــای جنبیـــــد

زمـــین گفتـــی کـــه ســـر تـــا پـــای جنبیـــد

(بند ،42بیت )4
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شاعر با مفهوم حرکت و پویاییای که در واژۀ «جنبیدن» وجود دارد ،در مصراع اوّل آن را
قرینهای برای دریافت مفهوم استعاره «کوه آهنین» قرار داده و در مصراع دوم نوعی استعاره
بالکنایه و تشخیص آفریده است .و در این بیت:
کمنـــــد دل در آن ســـــرکش چـــــه پـــــیچم

رســـــن در گـــــردن آتـــــش چـــــه پـــــیچم

(بند ،50بیت)81
نظامی با کمک گرفتن از ردیف «چه پیچم» در دو مصراع عبارات کنایی زیبایی پدید آورده
است تا بیزاری خود را از انجام کار بیهوده نشان دهد.
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نتیجه
در شعر نظامی آنچه سبب ارزش شعر و اعتالی ارزشی واژگان و غنای قافیه است ،ورود
بیقید و شرط واژگان در شعر نیست ،بلکه واژگان انتخابی نظامی ،همگی در پیِ غنا بخشیدن
به بار ارزشی ساختار تألیفی متن هستند .چون منظومه خسرو و شیرین در قالب مثنوی است،
دست شاعر برای انتخاب قافیه نسبت به قالب غزل و قصیده باز بوده ،بنا بر این تا جایی که
امکان داشته قافیه را بنا به اصول آن به کار برده است و عیوب قافیه را در این منظومه کمتر
مشاهده میکنیم .نظامی گاهی اوقات قافیهای را در شعر خود آورده و این قافیه او را به سمت
و سوی جدید میکشاند و غالباً قافیه و مترادفهای آن را در چند بیت بعد از آن تکرار میکند.
شاعر توانایی مثل نظامی با دقّتی که در انتخاب واژگان در شعرش دارد ،در بند وزن و قافیه
نمیماند که مجبور شود رو به لغات غیرفارسی آورد؛ بنا بر این اکثر واژههایی را که در جایگاه
قافیه بهکار برده ،عربی هستند .میزان آوردن ردیف در ابیات مثنوی بستگی به مضمون شعر
دارد .هنگامی که شاعر میخواهد جنبۀ عاطفی و شعری را تقویت کند ،از ابیات مردّف بیشتر
بهره میگیرد تا موسیقی شعر از این جهت غنیتر گردد .بررسی ابیات منظومۀ خسرو و شیرین
و مقایسۀ بخشهای مختلف داستان نشان میدهد از ردیف در زیبا و لطیفتر کردن کالم بسیار
بهره برده شده است .نکتۀ قابل توجّه در مورد ردیفهای شعری منظومۀ خسرو و شیرین این
است که بیشتر ردیفهای نظامی را فعل تشکیل میدهد .یعنی اکثر ابیات ردیفدار ،ردیف
فعلی دارند و بقیه ردیف اسمیاند .این امر نشان میدهد ابیاتی که از لحاظ ردیف دارای
موسیقی قویتریاند ،از لحاظ نحوی نیز نظم بیشتری دارند؛ درواقع ،زبان غنایی منظومه سبب
شده است نظم و ترتیب منطقی جمالت رعایت شود .بیشتر افعالی که نظامی در کتاب خود به
عنوان ردیف قرار داده ،فعل ربطی است .این افعال در عین ساده بودن میتوانند از پیچیدهترین
تا سادهترین جملهها را بسازند و باعث پیوند و رشتۀ اتّصال بیشتر کالم در ساخت یک داستان
باشد و در نتیجه بر روانی و شیوایی سخن بیفزایند.
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