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AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ١٨
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)٩(  

  
درينجا . جھت آگاھی از خصوصيات شعر، بايد علم قافيه، علم عروض، علم بديع، علم بيان و علم معانی را آموخت

  :ًمختصرا به ھر يک از علوم فوق اشاره می کنم

  

 قافيه در لغت به معنی پشت گردن و آخر چيزی است و در اصطالح شعر کلمات آخر ابيات را گويند که :علم قافيه )١

  . ھم مختلف و در آھنگ و وزن يکی باشنددر صورت با

بايد دانست که موجوديت .  را گويند که در آخر ابيات، غزل يا قصيده تکرار ذکر شودی آن کلمات:رديف  .أ 

اگر در شعری بخت خويش و رخت خويش بيايد، خويش . قافيه در نظم حتمی و موجوديت رديف اختياری می باشد

  . رديف است

 )فردوسی(ماه           که دل را به نامش خرد داد راه     به نام خداوند خورشيد و

ًبه دو کلمۀ متفاوت ماه و راه که در پايان مصراع ھا آمده اند و حروف آخری شان يکسان اند، اصطالحا قافيه گويند 

قافيه ). دم خنده شدمگريه ب/ ممکن است در وسط ھم قافيه بيايد که آن را قافيۀ درونی می گويند مانند مرده بدم زنده شدم (

  )سعدی(آنچه نبايد دلبستگی را نشايد . که در نثر می آيد سجع ناميده می شود

اما در کلمات .  در کلمات شاه، ماه و راههکلمۀ قافيه است مانند ) قسمت اصلی(روی آخرين حرف  :روی  .ب 

يب ب، ن، و، د است، زيرا اين حروف کتاب ھا، تاب ھا، خواندم و راندم، دونده و رونده، خنديدن و ديدن، روی به ترت

پس برای تعيين روی بايد حروفی را که زايد بر اصل کلمه است کنار . آخرين حرف قسمت اصلی اين کلمات ھستند

  .ضماير متصل، نون مصدری و پسوند ھا). ان، ات، ھا، اين(اين حروف زايد عبارت اند از نشانه ھای جمع . گذاشت

ًشترکند ھر گاه بعد از روی حرف يا حروفی آمده باشد، آن حرف يا حروف نيز بايد عينا کلمات قافيه در حرف روی م

ًمثال ھرگاه قافيه شعری . توان حرف روی را به وسيلۀ قافيه ھای شعر به آسانی تشخيص داد ازين رو می. تکرار گردند

 .ًعينا تکرار شده است" ند"است چون شناسۀ " ت"خفتند و گفتند باشد، روی 

دانا، بينا، رنجور، مزدور، شيرين، سيمين، روی ا، د، ن . ی حروف زايد بر اصل حرف اصلی حساب می شوندگاھ

  .است نه ن، و، ی

  .در زبان فارسی سه مصوت کوتاه و سه مصوت بلند وجود دارد :مصوت ھا و صامت ھای زبان دری  .ج 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 )ُ◌ – o(و ) َ◌ – e  -◌ِ( ،)a(زير، زبر و پيش  : مصوت ھای کوتاه

  او = uای ،  = a ، ◌ُI آ –ا :  ھای بلند مصوت

 که در کلمات نو، خسرو، پی، کی و امثال اين ھا ديده می شود، مصوت مرکب  ِی = eyُو  و  = owبه دو مصوت 

را صامت می ... بقيه اصوات از قبيل ب، ج، ش، م. مصوت ھای مرکب جز مصوت ھای بلند حساب می شوند. گويند

  .گويند

برای اين .  است که با آن ھمۀ اصوات زبان اعم از صامت و مصوت را بتوان نشان دادیئامال :آوانگاری  .د 

که در آوانگاری ھشت حرف و در ) tegunegi(ًمثال چگونگی . منظور با اندک تغييری از الفبای التين استفاده می شود

)  xastan(ر کلمه خواستن د. در فارسی نوشته نمی شود) ن(و ) چ(فارسی شش حرف حساب می شود، زيرا کسره ھای 

  .نوشته نمی شود و در کلمۀ دل يک حرف اضافه نوشته می شود) و(که در کلمۀ خواستن ) del(و در کلمۀ دل 

 از اصوات است که در يک دم يا بازدم ادا شود و آن در زبان فارسی مرکب از يک ه ای مجموع:ھجا  .ه 

 – ده – وی –َم، در چار حرکت دم و بازدم ادا می شود؛  د اصوات کلمۀ دويده ا. مصوت و يک يا دو يا سه صامت است

 .ی استئپس اين کلمه مرکب از چھار ھجا. دام که چھار مصوت دار

 = Cبرای نشان دادن اين ھجا ھا از عالمت .  در زبان دری شش نوع ھجا معمول است:دریجدول ھجا ھای زبان 

Consonant و  V = Vowel برای مصوت کوتاه و صامت و Vبرای مصوت بلند استفاده می کنيم . 

  

 to تو – ke که – naنه  = CV –مصوت کوتاه + صامت  -١

 mu   مو- mi می – maما  = CV َ-مصوت بلند  + صامت  -٢

 Por ُ پر– Del دل – Sarسر  = CVC -   صامت+ مصوت کوتاه + صامت  -٣

 Mur  مور– Riz  ريز– Karکار  = C◌َCV –صامت + مصوت بلند + صامت  -۴

  ُ مرد– Zest  زشت– Kardکرد  = CVCC -  صامت٢+ مصوت کوتاه  + صامت -۵

 Kard – Bist – Dustکارد  = CC◌َCV – صامت ٢+ مصوت بلند + صامت  -۶

 

 پند، شکست و ببست است، اما - مقصود از کلمۀ قافيه کلماتی از قبيل دانشمند  :کلمۀ قافيه و ھجای قافيه  .و 

ًمثال درين کلمات فقط اصوات ھجا . آوای يکسان يعنی قافيه نقش ندارندھمۀ اصوات اين کلمات در ايجاد يک آھنگ و 

کلمۀ قافيه . ی از کلمۀ قافيه استئپس ھجا ھای قافيه جز. خالت دارند کست و بست که در ساختن قافيه د–ھای مند و پند 

ه با ھجای قافيه يکی در صورت اخير کلمۀ قافي. دانست، و يا يک ھجا مانند سرد يا مرکب از چند ھجاست مانند می

  .است

ن دسته از کلمات قافيه که بعد از روی آنھا اصواتی آمده است، نخست اصوات بعد آدست آوردن ھجای قافيه دره برای ب

بدين ترتيب در . از روی را حذف می کنيم و پس ھجای قافيه را مشخص می کنيم آخرين حرف ھجای قافيه روی است

را که حروف مشترک بعد از روی است کنار می گذاريم " يمشان"کلمات مانند بستيمشان و پيوستميشان، نخست 

بست و پيوست می ماند که آخرين ھجای آن ھا به ترتيب بست و دست است که با تغيير حرف اول ) روی است..ت(..

 .وجود آورده می توان قافيه ھای زيادی ب

  

ی ئھر يک از شش نوع ھجا. وجود می آورده گ چند سان کلمه را ھجای قافيه بقافيه يا آھن :اساس قافيه  .ز 

که خوانده ايم می تواند ھجای قافيه باشد در ايجاد قافيه صامت آغازی اين ھجا ھا قابل تغيير و بقيه حروف ثابت و تغيير 
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ت ھای متفاوت قرار دھيم ناپذير است و قافيه را چنين می توان ساخت که ھر گاه به جای حرف اول ھجا ھای صام

کلمات ھم قافيه بيابيم کافی است که به ) C◌َCV(ًمثال اگر بخواھيم برای مور . چندين کلمه ھم قافيه پيدا خواھيم کرد

اساس شناخت قافيه . دست يابيم... جای اولين صامت آن حروف ديگری قرار دھيم تا به کلماتی چون نور، کور، دور و

  .  حال اين مطلب را در ھر شش نوع ھجا ھا با مثال ھای متعدد می توانيم بررسی کنيم.فقط درک ھمين نکته است

اينگونه .  که دران ھا اندک انحرافی از قانون قافيه ديده شودندی ائقوافی معيوب قافيه ھا :عيوب قافيه  .ح 

 :اين عيوب عبارتند از. قوافی کم و بيش در اشعار شاعران بزرگ نيز آمده است

ھمسانی مصوت رعايت نشود، قافيه دارای عيب اقوا ) CVC(اه در ھجای قافيه ھر گ :ِاقوا -١

 .شد  قافيه میVar قافيه شده که بايد با Ver با Tar ،Barًمثال معطر، منبر، مدور که درين جا . خواھد بود

ًمثال مرگ و . آنست که در تلفظ يکسان و يا نزديک به ھم ولی در نوشتن متفاوت باشند :ِاکفا -٢

 ترک

 :وجود می آيد و بر دو نوع استه  عيبی است که در قافيه شدن کلمات مرکب ب:ريکا -٣

ًآنست که تکرار جزء دوم قافيه کامال نمايان باشد مثل بدتر و خوبتر،  :ايکای جلی  .أ 

 .دانشمند و حاجتمند، رفتن با شکستن، نکو رويان با گل رويان و پری رويان

 دوم چنان آشکار نباشد و اين وقتی است که و آن چنان است که تکرار جزء :ايکای خفی  .ب 

کلمۀ مرکب بر اثر کثرت استعمال حکم کلمۀ بسيط را پيدا کرده باشد مثل قافيه کردن رنجور با مزدور، گالب با 

 ...غرقاب، سيمين با شيرين و

ًشايگان معادل فارسی ھمان ريکای جلی است ولی معموال آن را در مورد تکرار  :شايگان -۴

 ... مشکالت، ممکنات و–به کار می برند مثل خوبان، رندان عالمت جمع 

قدما برای تکرار قافيه . و آن آوردن يک قافيه به دفعات متعدد در يک شعر است :تکرار قافيه -۵

دانستند و در قصيده عقيده داشتند که بايد  تکرار قافيه را در غزل بيش از يک بار جايز نمی. حدودی تعيين کرده بودند

تکرار قافيه بيشتر در آثار شعرای سبک ھندی ديده می شود؛ زيرا آنان . ی مکرر حداقل ھفت بيت فاصله باشدبين قواف

تکرار مصراع اول مطلع در آخر بيت دوم .  بودند و از طرفی ھر بيت را مستقل می نھادندءاز طرفی به لفظ بی اعتنا

 . ه آن رد القافيه می گفتنداز نظر قدما پسنديده بود و از ضياع بديعی محسوب می شد و ب

ن ھا يکی از صناعات ادبی از قبيل اعنات آ بديعی آن است که درۀمقصود از قافي :قافيه بديعی -۶

 .و تجنيس يا نو آوری و ابداعی اعمال شده باشد

ھماھنگی و تناظر اعنات در قافيه آن است که شاعر عالوه بر   :اعنات يا لزوم مااليلزم  .أ 

ًمثال  بر طبق قانون قافيه می توان شمايل را با . و تناظر ھجا يا ھجا ھای قبل را نيز رعايت کندی قافيه ھماھنگی ئھجا

مل  را در نظر داشت حال اگر شاعری شمايل را با فاضل يا کاCVCی قافيه ئھجاخوشدل قافيه کرد يعنی فقط تناظر 

را نيز رعايت کرده است و به اصطالح خود را در  CVی ماقبل يعنی َئی قافيه تناظر ھجائقافيه کند عالوه بر تناظر ھجا

حال اگر شمايل را با قبايل و يا متمايل قافيه کند خود را بيشتر در دشواری افکنده و به . دشواری اعنات افکنده است

 )سعدی(ماه من و شمع جمع و مير قبايل / چشم بدت دور ای بديع شمايل . رعايت امور غير الزم ملتزم ساخته است

 .در علم قافيه به معنی آوردن انواع جناس در محل قافيه است :يستجن  .ب 

 ھر که اين آتش ندارد نيست باد/ ت باد سآتش است اين بانک نای و ني :جناس تام 

 ُگرچه می دانم که ھم آيم کشد/ گفت من مستقيم آبم کشد  :جناس ناقص. 
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 دور باش اول بسيط و دور (ن دور باش کای شده نزديک شاھا/ زان بود در پيش شاھان دورباش  :جناس مرکب

 ).باش دوم مرکب است

 چو ابروی رند اينان روز عيد/  چو عامی ترش کرده روی از وعيد :جناس زايد 

 :کار برد کلمه را نشان می دھد در قافيهه  که ابتکار شاعر در ب : معمولهۀقافي  .ج 

 رکب پنداشته و قسمتی را قافيه و قسمتی را  بسيط يا در حکم بسيط را مۀبدين معنی که کلم : يک کلمهۀاز تجزي

 ينه ئنور تو قرص خود آگردد ز فيض / ينه ئو افتد بر آگر عکس روی خوب ت.  رديف قرار دھد

 يکی در  .رديف مرکب را تجزيه کرده، جز اول آن را قافيه و جز دوم را رديف قرار می دھد :از تجزيۀ رديف

 )ن تشنه با يافت رديف شده. (ر حياتش نيافتبه جز از رمق د/ بيابان سگی تشنه يافت 

 يم در توانيمئمراد ھم بجو/ بدانيم بيا تا حال يکديگر . که دو قافيه داشته باشد :ذوقافينين. 

 

  ...ادامه دارد

  

 

 


