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چکیده
ــه در هماهنــگ  ــد . قافي ــه تشــکيل ميده ــژه نظــم را قافي ــای موســيقایی وی   یکــی از آرایه ه
ــور  ــن منظ ــرای همي ــرا در اصــل ب ــزایی دارد زی ــش بس ــرد و نق ــم کارک ــيقی نظ ــردن موس ک
ــرآمدان  ــت از س ــن  باب ــار از ای ــن عط ــيخ فریدالدی ــر ش ــوي منطق الطي ــت .مثن ــد آمده اس پدی

ــه شــمار ميــرود . ــان و ادب فارســی ب مثنویهــای زب
  پژوهنــدۀ ایــن نوشــتار بــاور دارد کــه آن ســر حلقــۀ رنــدان قلنــدر نــه تنهــا در معنــی کــه یک 
ســوی ســکۀ شــعر بــه شــمار ميــرود بلکــه در پدیــد آوردن زبــان شــعر هــم بــه ویــژه از دیــدگاه 
ــن  ــر از ســرآمدان مثنوی ســرایان اســت . بنابرای ــان در منطق الطي ــت زب ــر ادبي موســيقی و هن
در ایــن مقالــه ميکوشــد ســبک قافيــه پــردازي عّطــار در مثنــوي منطــق الطيــر را بــا توّجــه بــه 

وابســته هــاي پيشــين و پســين قافيــه یعنــي حاجــب و ردیــف بررســي نمایــد.

کلمات کلیدی: نظم ، منطق الطير ، حاجب ، قافيه ، ذوقافيتين ، ردیف .
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مقدمه
شعر سنتي فارسي دري از دیدگاه سبک شناسي داراي الیه هایي به شرح زیر است :

احســاس، تخّيــل، زبــان، هنــر یــا ادبيت.اگــر بپذیریــم کــه» شــعر حادثــه اي اســت کــه در زبــان 
روي ميدهد«)موســيقي شعر،شــفيعي کدکنــي: ص31(همانگونــه کــه نظامــي گنجــه اي پيشــتر 

: فرمود
انــد پيوســته  کــه  اندیشــه  هــر  انــدخــط  بســته  ســخن  مرغــان  پــر  بــر 

برکشــند ســخن  کــه  ســنجان  درکشــندقافيــه  ســخن  بــه  عالــم  دو  گنــج 
)مخزن االسرار، 237-240(

و یا بيدل دهلوي که به حق شعر را رستاخيز کلمات ناميد و سرود:
است معاني  حشـــر  کارگه  نفســـم  کلماتمبيدل  قيامـــت  زلزلـــه صـــور  چـــون 

)دیوان بيدل،378(

الیــۀ زبــان ســهم بيشــتري در ادبيــت شــعر پيــدا ميکنــد و خــود داراي الیــه هــاي فرعــي 
دســتور زبــان شــامل :ســاختار واژه هــا و جابجایــي آنهــا در عبارت)صــرف و نحــو( زبــان مجــازي 

همچون:اســتعاره،مجاز ،کنایــه و موســيقي ميگــردد.
موســيقي شــعر ســنّتي فارســي خــود شــامل : عــروض ،لحــن و صنایعــي چون:حاجــب، قافيــه 

، ردیــف، جنــاس، موازنــه، ترصيــع، تناســب واژگان،نغمــه حــروف و... ميشــود.
ــي و  ــه بدیع ــامدي آرای ــبک و بس ــان ،س ــه زب ــا در الی ــد ت ــار ميکوش ــن گفت ــده در ای نگارن
موســيقایي قافيــه و وابســته پيشــين آن یعنــي حاجــب و همچنيــن وابســتۀ پســين آن یعنــي 

ــرار دهــد. ــورد واکاوي ق ــر عطــار م ــف را در منطــق الّطي ردی

سبک شناسان سه سطح را به شرح زیر مورد بررسي ميدانند:
1-سطح زباني که در بردارندۀ سه سطح فرعي:

الف،آوایي یا موسيقایي ب،سطح لغوي ج، سطح نحوي خواهد بود.
2-ســطح فکــري مشــتمل بــر عنوانهــاي درونگرایــي )انفســي یــا ذهنــي( و برونگرایــي )آفاقــي 
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یــا عينــي( ميگــردد.
3-ســطح ادبــي کــه بســامدي هنــر ادبــي همچــون تشبيه،استعاره،مجاز،کنایه.ســمبل و دیگــر 

آرایــه هــاي ادبــي در بــر دارد.)کليــات سبکشناســي ،شميســا:ص351-8(
روش تحقیق

در این مقاله روش تحقيق توصيفي و تحليلي و کتابخانه اي خواهد بود.

پیشینه  سخن
بدیــع نــگاران و اهالــی نقــد در گذشــته بــه تعریــف هــر یــک از قافيــه و وابســته اي آن در  
ــی در  ــفيعی کدکن ــا ش ــر محمدرض ــه دکت ــتاد فرهيخت ــا ، اس ــد، در روزگار م ــم پرداخته ان نظ
کتــاب ارزنــدۀ خــود بــه نــام »موســيقی شــعر« بــه شــرح و تحليــل هــر یــک از وابســته هــاي 
قافيــه بــه صــورت عمومــی اقــدام فرموده انــد؛ ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا ســبک جلوه هــای 
قافيــه هــاي یــاد شــده را بــه طــور خــاص در منطق الطيــر عطــار مــورد بررســی قــرار دهــد.

از منظــر بررســی ســبکی الیــۀ زبانــی ، حاجــب ، قافيــه و ردیــف در منطق الطيــر بســامدی 
ــر  ــن اث ــن در ســرودن ای ــاور دارد کــه شــيخ فریدالدی ــده ب ــا آنجــا کــه نگارن ــد ت ــی دارن فراوان
بــرای برجســتگی بخشــيدن و تکميــل همنوایــی یــا هارمونــی مصرعهــا پافشــاری ميکنــد . او 
ميدانــد همانگونــه کــه طــراز جامــه یــا ســنگ چين نمــای بيرونــی ســاختمان در نظــم بيرونــی 
،»موســيقی دیــداری« بســيار موثــر واقــع ميشــود ، قافيــه هــم از جهــت نــوازش گــوش تاثيــر 

فــراوان دارد.

سبک شاعري عّطار
ــي  ــبک عموم ــري ميزیسته،س ــري قم ــم هج ــم و هفت ــاي شش ــده ه ــون در س ــار چ عّط

»عراقــي« مربــوط بــه دوره مغــول را در ســرایندگي دارد. 
بــا توجــه بــه ســه ســطح یــاد شــده قافيــه و وابســته هــاي آن یعنــي : حاجــب و ردیــف از 
نظــر موســيقي در ســطح زبــان و از نظــر ادبيــت یــا آرایــه هــا در ســطح ادبــي قــرار ميگيــرد.

همانگونــه کــه پيشــتر اشــاره شــد، منطــق الّطيــر در هــر ســه ســطح شــاهکار ادبــي بــه شــمار 
ــز  ــف ني ــب و ردی ــون حاج ــاي آن چ ــته ه ــه و وابس ــامدي قافي ــي و بس ــر فراوان ــرود.از نظ مي

گوشــنواز تریــن اثــر ادبــي اســت.
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3-موسیقی شعر کدام است؟
یکــی از زیــر مجموعــه هــای ســاحت هنــر و ادبيــت در شــعر چــه در محتــوا و چــه در زبــان 
ــيقي  ــه دو بخــش تقســيم ميشــود: الف،موس ــعر فارســي ،موســيقي ب ــيقی اســت. در ش ،موس
ــاخت  ــا روس ــي ی ــيقي بيرون ــکيل ميگردد.ب،موس ــي تش ــور عروض ــه از اوزان و بح ــي ک درون
شــعر کــه از تناســب  آواي لغــات و پيونــد لفظــي و معنــوي آنهــا پدیــد مــي آیــد . در حقيقــت 
موســيقی بــه گونــه ای از نظــم و تناســب هــر پدیــده گفتــه ميشــود. لــذا دانشــمندان در گذشــته 
موســيقي را یکــي از زیــر مجموعــه هــاي دانــش ریاضــي شــمرده انــد .حکيمــان یونان موســيقي 
را برگرفتــه  از نظــم جهــان هســتي و گــردش منظــم آســمانها ميدانند.)معيــار االشــعار،خواجه 

نصيرالدیــن طوســي:ص63-52(

بي جهت نيست که موالنا جالل الدین ميگوید:
ُدهــل تهدیــد  و  ســرنا  نالــه 
ــا ــن لحنه ــد ای ــه ان ــان گفت ــس حکيم پ
مــي نوازنــدش بــه طنبــور و بــه حلــق

ناقــورگل بــدان  مانــد  چيزکــي 
مــا بگرفتيــم  چــرخ  دوار  از 
بانــگ گردشــهاي چــرخ اســت این کــه خلق
)موالنا،مثنوي،ج2: 223(

عطــار بــه ضــرب آهنــگ و تناســب و موســيقی محتــوا و زبــان شــعر در منطق الطيــر بســيار 
اهميــت ميدهــد .ســبک و فراوانــي کاربــرد قافيــه و وابســته هــاي آن ،ماننــد: حاجب،ردیــف و 

... در منطق الطيــر، همگــی بــر درســتی مدعــای ایــن گفتــار داللــت دارد.

4-حاجب
»بعضــی گفته انــد کــه حاجــب آن کلمــه ای باشــد کــه آن را پيــش از قافيــت در هــر بيــت 
بياورنــد چنــان کــه ردیــف را پــس از قافيت.«)حدایــق الســحر فــي دقایــق الشعر،رشــيدالدین 

وطــواط:ص80-79(
ــزد فحــول شــعرا کلمــه ای باشــد کــه پيــش از قافيــه متّکــرر شــود.«  ــه ن »و امــا حاجــب ب
ــن حاجــب  ــر ای ــر اشــعار العجــم ،شــمس قيــس رازي:ص 258-9(»و اگ ــي معایي )المعجــم ف
ميــان دو قافيــه باشــد در نهایــت حســن خواهــد بــود... و ایــن گونــه قافيــه را محجــوب نامنــد.« 

ــرزا:ص95-94( ــی مي )دّره نجفي،نجفقل
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ــوی اســت و در  ــد کار لغ ــعرا آن را مستحســن  شــمرده ان ــه  ش ــن ک ــا ای ــن کار ب ــا ای » ام
ــزام  ــی الت ــه ميشــود آن را نوع ــع اســت ک ــوده بدی ــای بيه ــان صنعت ه ــی از هم ــت یک حقيق
دانســت... مانــع آزادی و اســتقالل اندیشــه شــاعر ميشــود.« )موســيقي شعر،شــفيعی کدکنی:ص 

5 و 154(
ــه نظــر ميرســد،  ــن ب ــد چني ــه گردی ــد و ادب کــه ارائ ــه دیدگاه هــای اهــل نق ــا آگاهــی ب ب
ــه  ــاره واژه متّکــرر پيــش از قافيــه کــه نوعــی التــزام ب ــا پ حاجــب عبــارت اســت ار : واژگان ی
شــمار می آیــد و اگــر شــاعر بتوانــد از آن بــه گونــه ای بهــره برگيــرد کــه هــم کمــک بــه کمــال 
معنــی و هــم کمــک بــه کمــال موســيقی شــعر باشــد ، بــه برجســتگی اثــر خــود می افزایــد. 
کاربــرد حاجــب فقــط ميتوانــد در بيتهایــی از مثنــوی کــه قافيــۀ عمــودی نــدارد بــه زیبایــی 
شــعر بيفزایــد وگرنــه دردســر ســاز و اعنــات خواهــد بــود و عطــار نيــز بــه ایــن امــر آگاهــی 
ــا  ــه اکتف ــج نمون ــه پن ــل ب ــرح ذی ــه ش ــر ب ــواع حاجــب در منطق الطي ــرای ان ــته اســت. ب داش

ميگــردد:

الف( حاجب در میان ذوقافیتین مانند:
شــور گاه  دریــا  آب  اســت  تلــخ  گاه 
چــون ندیــد از یــاری مــا شــيخ ســود
غــرور پُــر  خاکــدان  زیــن  درگــذر 
متــاز چندیــن  بيهودگــی  ابلــق 
بخوانــد را  زیــرک  شــاگرد  آن  خواجــه 

زور)63( گاه  را  او  اســت  آرامــی  گاه 
زود)95( شــيخ  را  مــا  گردانيــد  بــاز 
ــور)142( ــر ز ش ــان پُ ــی جه ــد پيمای چن
ــاز)142( ــن من ــی چندی ــرور خواجگ در غ
در پــس پــرده کنيــزک را نشــاند)147(

ب( عطار گاه حاجب را پیش از دو قافیه می آورد چون:
ــرد ــاعت نم ــک س ــد و ی ــدن دی ــور کن گ
پرورده انــد مردنــت  بــرای  هــم 
یافتــم روانتــر  اینجــا  خــود  حکــم 

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

* در بيت اخير عطار حاجب را پيش از سه قافيه آورده است.

ــا  ــوع از حاجبه ــن ن ــد. ای ــف می آین ــه و ردی ــراه قافی ــه هم ــی ک پ(حاجب های
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ــان : ــد بس ــکیل میدهن ــر را تش ــوع در منطق الطی ــترین ن بیش
درمانــده ای بــر  تــو  کــوی  در  خــاک 
نایــدت اشــارت  در  چــون  مگــو  آن 
یــک نظــر ســوی مــن غمخــواره کــن
پدیــد آرد  زوال  کان  چيــزی  عشــق 
ــه کار ــا او چ ــزو را ب ــد ج ــه کل ش ــر ک ه

ــده ای  )7( ــر مان ــر س ــاک ب ــاری خ خاکس
نایــدت)9( عبــارت  در  مــزن چــون  دم 
کــن)24( بيچــاره  مــن  کار  چــاره 
پدیــد)49( آرد  مــالل  زان  را  کامــالن 
وان کــه جان شــد عضو را با او چــه کار)53(

ــر  ــزار بيــت منطق الطي ــار ه ــت از چه ــوان گفــت حــدود یکصــد بي ــی ميت ــاری تقریب ــا آم ب
ــر دارد. ــب را در  ب ــف حاج ــای مختل گونه ه

5-قافیه و قافیه های دوگانه )ذوقافیتین(
»قافيــه عبــارت اســت از مجموعــی کــه مؤلـّـف  باشــد از حرفــی یــا حروفــی کــه واجــب باشــد 
کــه در کلمــات متشــابه در اواخــر ابيــات یــا مصراع هــا بــود مکــّرر یــا در حکــم مکــّرر باشــد بــه 

حســب اصطالح.«)معيــار االشــعار ،خواجه نصيرالدیــن:ص 130(
»و امــا قافيــت ، بدانــک قافيــت بعضــی از کلمــه آخریــن بيــت باشــد بــه شــرط آن کــه آن کلمه 
بعينهــا و معناهــا در آخــر ابيــات دیگــر مکــّرر نشــود.« )المعجــم فــي معایيــر اشــعار العجــم 

،شــمس قيــس رازی:ص202(

ذوقافیتین
ــت  ــه آن را دو قافي ــد ک ــده ای گوی ــا قصي ــه ی ــاعر قطع ــه ش ــان باشــد ک ــت چن ــن صنع »ای

ــواط:ص 57( ــن وط ــيد الدی ــق الشعر:رش ــي دقای ــعر ف ــد.«)حدائق الش ــر باش ــوی یکدیگ پهل
»اشــعاری اســت کــه دو قافيــه پهلــوی یکدیگــر یــا بــه انــدک فاصلــه داشــته باشــد . ایــن 
صنعــت نيــز یکــی از فــروع و مــوارد التــزام و لــزوم مــا ال یلــزم اســت.«)فنون بالغــت و صناعــات 

ادبــي ،عالمــه همایــی:ص 78(
ــاال بــردن کيفيــت موســيقی شــعر خــود بــه همــه نــوع  شــيخ فریدالدیــن از قافيــه بــرای ب
ــرد  ــه ، کارب ــه گان ــای س ــردن قافيه ه ــه کار ب ــد: ب ــد مانن ــل ميجوی ــيقایی توس ــر موس هن

موازنه ها،تکــرار واژگان تاکيــدی در قافيــه آرایــی.
در ایــن بخــش از مقالــه ، نگارنــده از انــواع قافيه هــای اســمی،وصفی و... فقــط بــه قافيه هایــی 

بســنده ميکنــد کــه نقــش بيشــتری در بــاال بــردن کيفيــت موســيقی بيــت دارند.
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الف( قافیه های تاکیدی
ــّرر  ــت مک ــر بي ــه ه ــای دوگان ــی از قافيه ه ــه یک ــتند ک ــی هس ــدی آنهای ــای تاکي قافيه ه
ــه موســيقی لفظــی بيفزایــد ماننــد: ــر معنــا داشــته باشــد هــم ب ــا هــم تاکيــدی ب ميگــردد ت

ــه ســر ــا چــون نجاســت ســر ب هســت دني
پرســت بــت  نبــودم  هشــياری  روز 
ــار ــز غب ــزد ج ــه خي ــکين چ ــن مس از م
بــود ذره  بــود  ذّره  تــا  ذّره 
روح جملــه  ســر  تــا  پــای  از  صورتــی 

خلــق ميميرنــد در وی در بــه در)113(
بت پرســتيدم چو گشــتم مســت مست)89(
زار)112( زار  بميــرم  عزمــی  کنــم  گــر 
ــود)162( ــّره ب ــد نيســت او غ هــر کــه گوی
لطــف در لطــف و فتــوح انــدر فتــوح)146(

ب( قافیه های محجوب و مرّدف
در ایــن نــوع از قافيــه ، حاجــب و ردیــف نيــز حضــور دارنــد. نقــش ایــن گونــه قافيه هــا در 
ارتقــای موســيقی ســخن بــرای اهــل فــن و نقــد ســخن پوشــيده نيســت. هــم نوایــی حاجــب 
،قافيــه و ردیف هــا طــراز بيــت را ســه برابــر ميکنــد، انــگار همخوانــی ســه خواننــده یــا نوازنــده 

در یــک دســتگاه و آهنــگ رخ مينمایــد بــه ویــژه کــه موازنــه ای هــم در کار باشــد چونــان:

بــه آفــاق  همــه  از  عشــق  ذّره ای 
کنــم چــون  دوری  تــو  از  آفتابــی 
ناپدیــد پایــان  و  ميدیدنــد  راه 
نيســت تــن از جــان جــدا جــزوی از اوســت
بــود اینجــا  شــمر  یــک  دریــا  هفــت 

)76( بــه  عشــاق  همــه  از  درد  ای  ذّره 
ــم )86( ــوری چــون کن ــو صب ســایه ام از ت
)105( ناپدیــد  درمــان  و  ميدیدنــد  درد 
نيست جان از کل جدا عضوی ازوست)123(
ــود )234( هفــت دوزخ یــک شــرر اینجــا ب

پ( ذوقافیتین یا قافیه های دوگانی
ــت  ــد بي ــدود ص ــاال را دارد.ح ــت ب ــر دس ــی در منطق الطي ــای دوگان ــرد قافيه ه ــيخ در کارب ش
ــا ســه قافيــه ، شــگفتا کــه  ــا فاصلــه و گاه نيــز ب گاهــی بــی فاصلــه حاجــب و حرفــی و گاه ب
ــيخ در  ــان ش ــی گم ــد . ب ــم نميکن ــی در نظ ــف و پيچيدگ ــع و تکلّ ــاس تصّن ــده احس خوانن
ســرودن منطق الطيــر حالتــی روحانــی داشــته و در انبســاط عرفانــی جانــش می آویختــه اســت 
. ایــن همــه روانــی ،فصاحــت و بالغــت همــراه همــه نــوع آرایه هــای ادبــی و هنــری نميتوانــد 

ــد. در حــال عــادی رخ نمای
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ت( قافیه های دوگانی بدون فاصله از یکدیگر و بدون حاجب و ردیف مانند:
مــدام)6(چــون تویــی جاویــد در هســتی تمــام فروبســتی  جملــه  دســت ها 
پــس مالیــک از صفاتــش خاســتند)18(عــرش و کرســی عکــس ذاتــش خواســتند
بــر چــه ام جــان بر خطــر بر هيــچ هيچ)62(مــن ميــان ایــن دو غــم در پيــچ پيــچ
ــود ــوده ب ــق فرم ــه ح ــد آن ک ــادش آم تــن زد آن سرگشــتۀ فرســوده زود)67(ی
ــم ــان دهي ــر ج ــوس گ ــن ه ــرور ای ــم)113(در غ ــه و دّکان نهي ــه دل در خان ــه ک ب

ــه کار  ــا ب ــی از مصرعه ــرف در یک ــک ح ــه ی ــا فاصل ــه ب ــی ک ث( دو قافیه گانیهای
ــوع  ــن ن ــت. ای ــب نیس ــس حاج ــرف از جن ــک ح ــه آن ی ــح آنک ــد. توضی رفته ان

ــون: ــد چ ــی دارن ــامد باالی ــز بس ــا نی قافیه ه

ــت ــرون ز دس ــود بي ــورت ش او از آن دوری کنــد در خون نشســت)148(زودش آن ص
برخاســتند بســی  خریــداران  در رهــش همســنگ زر ميخواســتند)173(چــون 
مــن اگــر خوانم خداونــدش چه ســود)881(بــا کســی آســان چــو پيونــدش نبــود
شــاه روی خویــش بنمــودی عيــان)27(گــر کســی را تــاب بــودی یــک زمــان
ــان ــک زم ــد ی ــس را نبين ــز او ک ــم ج هــم جــز او کــس را ندانــد در جهــان)342(ه

  
ج( سه قافیه ای

ایــن نــوع از قافيــه کــه از آن بــوی صنعتگــری بــه مشــام هنــر ميرســد در کار قافيــه پــردازی 
ــود  ــد ب ــر اســت.گفتنی خواه ــه کمت ــر قافي ــای دیگ ــه گونه ه ــر نســبت ب ــار در منطق الطي عط

ــوع از قافيه هــا دارای صنعــت ترصيــع هســتند بســان: کــه ایــن ن

یافتــم روانتــر  اینجــا  خــود  برتافتــم)166(حکــم  عنــان  اینجــا  الجــرم 

ميبينيــم کــه شــيخ در بيــت بــاال واژۀ»اینجــا« را حاجــب قــرار داده و شــش واژگان »روان + 
تــر +یافتــم= عنــان + بــر+ تافتــم« را قافيــه کــرده اســت.
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ســود چــه  ندانســتم  توانســتم  نبــود)295(چــون  توانســتم  بدانســتم  چــون 
بــرش در  طریقــت  از  بــود  ــرش)42(حلّــه ای  ــر س ــت ب ــود از حقيق ــری ب افس
بــود خوابــی  بــی  خــوی  را  بــود)267(پاســبان  آبــی  بــی  روی  را  عاشــقان 

  
چ(ذوقافیتین های محجوب و مرّدف

ــه اوج ميرســاند و در آن  ــوع از قافيــه هــا در صــورت هم آوایــی موســيقی ســخن را ب ایــن ن
لّذتــی پدیــد مــی آورد چونکــه هــر ســه قافيــه ،یعنــی: حاجــب ، قافيــه هــای دوگانــی و مضاعــف 
و ردیفهــا حضــور دارند.تعــداد ایــن نــوع از قافيــه در کار ســرایش منطق الطيــر شــایان توجهنــد 

. در  ایــن نــوع از قافيــه نيــز آرایــۀ ترصيــع و مقارنــه و موازنــه نقــش بســزایی دارد چونــان:

ندیــد او  کمــال  دانایــی  ندیــد)46(هيــچ  او  جمــال  بينایــی  هيــچ 
پدیــد درتافــت جــزوت شــد  تــو   جــان تو بشــتافت عضوت شــد پدیــد)122(کّل 
ــور اســت ــم اع ــول و ه ــم اح ــو ه ــس ت هم سـگ و هم کاهل و هم کافر است)127(نف
ــوی ــيطان ش ــی ش ــراری رس ــه ط ــون ب چون به دینداری رسـی سلطان شوی)137(چ
او روی  از  لمعــه ای  صــادق  او  )17(صبــح  بــوی  از  روی قدســی شــمّه ای 

ح( قافیه مجانس
قافيــه هایــي را گوینــد کــه از صنعــت جنــاس تــام برخــوردار باشــد و جنــاس تــام را چنيــن 
تعریــف کــرده انــد :»جنــاس و آن عبــارت اســت از اتّفــاق کلمتيــن در حــروف بــا اختــالف در 

ــوي:ص 413( ــي و اقســام آن بســيار اســت.«)هنجار گفتار،تق معن
آرایــۀ جنــاس نيــز در باالتریــن ســطح آوایــي و موســيقي ســخن نقــش بســزایي دارد و اگــر در 
قافيــه واقــع شــود پيداســت کــه بــر گــوش نــوازي ســخن مــي افزایــد. عّطــار گاه در پــردازش 

قافيــه از آرایــۀ تجنيــس بهــره ميگيــرد ماننــد:

دهــد روزي  شــبان  دور  را  )3(چــرخ  دهــد  روزي  آورد  روز  بــرد  شــب 
زن مــوج  جوهــر  ز  دریایــي  زن)9(هســت  اوج  و  حضيــض  در  ندانــي  تــو 
بــاز خســته  دل  یکــي  عّيــاري  ــاز)16(دیــد  ــته ب ــتش بس ــرد دس ــش ب ــا وثاق ت
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بــاش دور  گفتــا  دیــد  چــون  را  ور نــه بــر جانــت زنــم صــد دور بــاش)233(شــاه 
تــو منــي یــا  تــوام  ندانــم مــن  محــو گشــتم در تــو و گــم شــد منــي)245(مــي 

 
چــون در ایــن گفتــار بــه تحليــل قافيــه و وابســته هــاي آن از دیــدگاه هنــري توّجــه ميشــود 
بنابرایــن از اشــاره کــردن بــه آنچــه جنبــه هنــري آن کمتــر باشــد خــودداري گردیــد تــا ســخن 

بــه درازا نکشــد.
6-ردیف

ــن  ــد در شــعر فارســی و ای ــا بيشــتر کــه بعــد از حــروف رّوی آی ــف کلمــه ای باشــد ب »ردی
شــعر را اهــل صنعــت مــرّدف خواننــد و عــرب را ردیــف نيســت مگــر محدثّــان کــه بــه تکلّــف 

ــواط:ص 79( ــيدالدین وط ــق السحر،رش بگویند.«)حدائ
»ردیــف قافيــت کلمــه ای باشــد مســتقل و منفصــل از قافيــت کــه بعــد از اتمــام آن در لفــظ 
ــی در  ــان معن ــه هم ــد و ب ــدان حاجــت باش ــی ب ــعر را در وزن و معن ــه ش ــی ک ــر وجه ــد ب آی
آخــر جملــۀ ابيــات متکــّرر شــود.«)المعجم فــي معایيــر االشــعار العجم،شــمس قيــس رازي:ص 

)9-258
»ردیــف در اصــل خــاص بــوده بــر زبــان پارســی و متأّخــران شــعرای عــرب از پارســی گویــان 
فراگرفته انــد و بــه کار ميدارنــد و آن حروفــی باشــد یــا کلماتــی کــه بعــد از روی موصــول یــا 
ــی  ــه معن ــاظ اســت و ب ــار روی تکــرار  الف ــی و اعتب ــر موصــول مکــّرر شــود در همــۀ قواف غي

اعتبــاری نيســت.«)معيار االشــعار،خواجه نصيــر:ص149(
ــان انگليســی و  ــه در شــعر زب ــز نشــان ميدهــد ک ــی ني ــر شــفيعی کدکن پژوهش هــای دکت

ــی:ص5-124( ــفيعی کدکن ــيقي شعر،ش ــود ندارد.)موس فرانســه،ردیف وج
از حدود چهار هزار بيت منطق الطير به تقریب  سه چهارم آن از ردیف سود ميبرد.

ــه  ــای دوگان ــا و قافيه ه ــا حاجبه ــه ب ــی ک ــدان هنگام ــر جاوی ــن اث ــار در ای ــای عط ردیفه
می آميــزد نــوازش گــوش را چندیــن و چنــدان ميکنــد. در ایــن بخــش از گفتــار بــه چنــد نــوع 

ــرود. ــاره مي ــده وار اش ــه ای چکي ــه گون ــر ب ــای منطــق الطي از ردیف ه

الف(ردیفهای طوالنی بیش از یک کلمه مانند:
ــت ــق اوس ــن از عش ــان م ــن ایم ــر م آتشــی در جــان من از عشــق اوســت )144(کف
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زان که هم جان ترک می باید گرفت )136(هــر چــه هســت آن تــرک می بایــد گرفــت
ــه کار ــا او چ ــزو را ب ــد ج ــه کل ش ــر ک وان کــه جان شــد عضو را بــا او چه کار )53(ه
ــت ــه اوس ــا ک ــرد آنج ــی پ ــر ک ــم طای کی رســد علــم و خــرد آنجا که اوســت)45(فه
گر وجود است و عدم هم این کس است)244(گرچه این کس نيست کل هم این کس است

    
نکتــۀ در خــور توجــه کــه در ایــن ردیفهــا بــه نظــر ميرســد آن اســت کــه ردیفهــا همگــی 
نخســت در خدمــت معنــی و جــان مایــه ســخن هســتند و ســپس بــه افزایــش لحــن یــا آرایــش 

ســخن کمــک ميکننــد.
همچنيــن ردیــف در کار منطق الطيــر عطــار بــه دليــل اســتقالل قافيــه هــاي هــر بيــت ، رنــگ 
و بــوی تصّنــع بــه خــود نميگيــرد بــرای مثــال اگــر چنانچــه ردیف هــا را از بيتهــا حــذف کنيــد 

معنــی و جــان مایــه کالم درهــم ميریــزد.

ب(نــوع دیگــر از ردیفهــای منطق الطیــر آنهایــی هســتند کــه بــا دیگــر وابســتگان 
یعنــی حاجــب و قافیه هــای یگانــه بــه کار رفتــه انــد چونــان:

نایــدت اشــارت  در  چــون  مگــو  نایــدت)9(آن  عبــارت  در  مــزن چــون  دم 
ناپدیــد پایــان  و  ميدیدنــد  ناپدیــد)105(راه  درمــان  و  ميدیدنــد  درد 
ــت ــدن رواس ــو خندی ــش ت ــر و ری ــر س ليــک در روی تــو خندیــدن خطاســت)51(ب
ــق اســت)28(خواجــۀ ســنت کــه نــور مطلــق اســت ــر ح ــور ب ــد دو ن ــل خداون ب
همــه گویــد  بــدو  گویــد  زو  ــه)184(جملــه  ــد هم ــدو جوی ــد ب ــه زو جوی جمل

پ( ردیف به همراه دو قافیه )ذوقافیتین( و حاجب
در ایــن نــوع از قافيــه و ردیــف بــه دليــل آن کــه وزن عروضــی مســّدس بــوده، ناگزیــر هــر 
مصــراع از ســه واحــد عروضــی شــکل ميگيــرد لــذا هنگامــی کــه دو قافيــه بــا ردیــف همــراه 
ــه پيــش می آیــد بویــژه زمانــی کــه پــای حاجــب هــم در ميــان  شــود نوعــی ترصيــع و موازن
ــد  ــدارد کــه مصراعهــای هــر بيــت قرینه ســازی شــده ان بيایــد دیگــر هيــچ تردیــدی وجــود ن

ماننــد:
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تســت آن  و رحمــت  تســت  آن  نعمت آن تســت و قســمت آن تســت)217(لعنــت 
او دیــدار  در  مانــد  حــالوت  نــی طــراوت مانــد در رخســار او)147(نــی 
آمــدی او  عشــرت  بســت  آمــدی)130(پــای  او  قــدرت  زیردســت 
کّل تــو درتافــت جــزوت شــد پدیــد)122(
ــم ــلطان رس ــه در س ــم ک ــه آن مرغ ــن ن ــان رســم)53(م ــم کــه در درب ــود این ــس ب ب

نمودار شماره 1:آمار تقریبي

ــان  ــر در مي ــه منطــق الّطي ــد ک ــي آی ــدا م ــه گذشــت پي ــن مقال ــه آنچــه در ای ــا توجــه ب ب
مثنویهــاي ادب فارســي از دیــدگاه ســبک قافيــه پــردازي و موســيقي قافيــه و وابســته هــاي آن 
ســرآمد مثنویهــاي فارســي اســت.براي اثبــات ایــن ادّعــا بــه مقایســۀ منطــق الّطيــر بــا مثنــوي 
ــان گفتــار و  ــا جــالل الّدیــن کــه وزن و بحــر منطــق الّطيــر را دارد و از نظــر زب معنــوي موالن

آوردن داســتانک و تمثيــل پيــروي ســبک عطــار را مــي کنــد ،ميپردازیــم.
فقــط در دیباچــه ي دفتــر اّول مثنــوي کــه گل سرســبد و برائــت اســتهالل مثنــوي شــریف 
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اســت بــه دو بيــت برميخوریــم کــه یکــي داراي قافيــۀ مرّصــع و محّجــب اســت:

جوشـــش عشـــق اســـت کاندر مي فتادآتش عشـــق اســـت کانـــدر نـــي فتاد

و دیگري بيتي با ذوقافيتين و ردیف است: 
شـــد بيـــگاه  روزهـــا  مـــا  غـــم  شـــددر  همـــراه  ســـوزها  بـــا  روزهـــا 

)موالنا،مثنوي معنوي:ص 3(

ــا  ــب ی ــه داراي حاج ــت ک ــوان یاف ــي را بت ــدرت بيت ــه ن ــر ب ــوي دیگ ــرآغاز مثن ــس از س پ
ــد. ــن باش ذوقافيتي

ــر اســت  ــم وزن منطــق الّطي ــت دارد و ه ــزار بي ــار ه ــدود چه ــون ح ــوي چ ــر اول مثن دفت
ــد باشــد. ــي توان ــر م ــت منطــق الّطي ــا 4600 بي ــراي مقایســه ب ــي ب ــار خوب ،معي

ــه موســيقي و تناســب الفــاظ در  در ميــان مثنــوي ســرایان غنایــي نظامــي گنجــوي نيــز ب
خســرو و شــيرین اهمّيــت زیــادي ميدهــد. او در آغــاز خســرو و شــيرین آنجــا کــه بــه تنزیــه 
ــد و نعــت رســول اکــرم ميپــردازد بيشــترین ســهم از قافيــه پــردازي را دارد  و تحميــد خداون
اّمــا بــا آن کــه مثنــوي خســرو و شــيرین حــدود 6400 بيــت اســت درصــد و نســبت قافيــه و 

وابســتگان آن در ایــن اثــر بســيار کــم تــر از منطــق الّطيــر بــه نظــر ميرســد.

به چند نمونه از او بسنده مي کنم:
بگشـــاي توفيـــق  در  بنمـــايخداونـــدا  تحقيـــق  ره  را  نظامـــي 
بشـــاید را  یقينـــت  کـــو  ده  ســـرایددلـــي  را  نيـــت  کافـــر  زبانـــي 
برافـــروز نـــور خـــود  بـــه  را  درآمـــوزدرونـــم  خـــود  ثنـــاي  را  زبانـــم 
ز مشـــک افشـــاندنش خلّخ شـــود جايچنان کـــز خواندنـــش فّرخ شـــود راي
خواننـــد دلهـــاش  نامـــۀ  داننـــدمفـــّرح  مشـــکلهاش  بنـــد  کليـــد 

)خسرو و شيرین،نظامي:ص 1و2(
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نتیجه
هيــچ منظومــه و مثنــوی ای را در ادب فارســی نمی تــوان یافــت کــه از نظــر ســبکي بــه انــدازۀ 
ــن و  ــه ،ذوقافيتي ــي از حاجــب ،قافي ــي و بســامد باالی ــا فراوان ــر عطــار نيشــابوری ب منطق الطي
ــوان گفــت کــه  ردیــف ســروده شــده باشــد قافيــه و وابســته هــاي آن . روی هــم رفتــه می ت
ــه یقيــن شــخ  یــک چهــارم از بيت هــای منطق الطيــر را در برميگيــرد یعنــی هــزار بيــت را . ب
ــری داشته اســت ،  ــار خــود حــال دیگ ــر آث ــه دیگ ــر نســبت ب ــن اث ــن در ســرودن ای فریدالدی
زیــرا لفــظ و معنــی هــر دو در اوج هنــر و ادبيــت هســتند . قافيــه کــه موســيقی بيت هــا را در 
مثنــوی ســامان مــی دهــد بــه گونــه ای بــه کار رفتــه کــه در آنهــا صنعتگــری و تکلّــف احســاس 
نميشــود ؛گرچــه بيت هــای محجــوب و ذوقافيتيــن و مــرّدف، در ردیــف اعنــات و لــزوم مــا ال 
یلــزم بــه شــمار ميرونــد ولــی هنــر و ادبيــت اثــر ادبــی در آن اســت کــه تکلــف ایــن آرایه هــا 

را خواننــده درنيابــد بلکــه محــو مالحــت گفتــار و شــيرینی معنــی گــردد.
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