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  دیباچه
  قافیه در شاهنامه

  
کـاربردى سـاختارى و    ویـژه قافیـه   گون سخن در ادب پارسى، در مثنوى است که به در میان کالبدهاى گونه

این کاربرد کلیـدى و ویـژه قافیـه در    . شده است شناسى، پایه سخن بر آن نهاده بنیادین دارد و از دید ریخت
از سخن هر بیت، در هر دو لخـت، داراى قافیـه اسـت و از دیگـر     گونه  مثنوى از آنجاست که در این کالبد و

شعر، قافیه  هاى در دیگر کالبدها و گونه. اى دارد ویژه خویش یکسان نیست و هر بیت قافیه سوى، قافیه بیتها
هـاى   در میان سروده. شود گرفته مى کار در همه بیتهاى سروده یکسان است و تنها در فرجام لختهاى دوم به

در دو لخــت داراى قافیــه اســت و در اصــطالح ) مطلــع(=  تنهــا در چامــه و غــزل اســت کــه آغازینــه بلنــد،
 اند کـه بـه   نیز که از بندهایى ساخته شده) مسمط(= ها  در چندپاره. »مصرّع«است  سنجان کهن، بیتى سخن

ها از آنجاست که  چندپاره راین ساختار د. اند، در هر بند، لختها قافیه دارند یارى بیت پیوند با یکدیگر پیوسته
یکـى از دو  . گونـه شـعر   و گسترشى اسـت از ایـن   گونه و کالبد از شعر پارسى از شعر مسجع برآمده است این

اى  سه پاره نخستین قافیه: شود که بیت در آن به چهار پاره بخش مى ویژگى ساختارى شعر مسجع آن است
گونه  دیگر این ویژگى. شود ى است که در سراسر سخن تکرار مىپاره چهارمین داراى قافیه برون درونى دارند و

نماید که در آغاز، سه پاره  چنان مى. گردد مى از شعر دورى بودن وزن است، در آن که مایه چهارپارگى بیتها
. لختهاى بنـدى را پدیـد آورده اسـت و پـاره چهـارمین لخـت پیونـد را        نخستین از هر بیت در شعر مسجع،

هر بنـد   اى برآمده است و در پى آن، بر شمار لختهاى درون شعر یا غزل مسجع، چهارپاره ، از دل وسان بدین
لخت پیونـد نیـز بـه بیـت پیونـد       .اند سان کاربرد یافته ها بدین هایى دیگر از چندپاره افزوده شده است و گونه
د، آن است که گذشتگان شعر مسجع دار بخشد و استوار مى مى آنچه این گمان را نیرو. دیگرگون گردیده است

  :وطواط، نوشته است نمونه را، سخنور و سخندان نامبردار در سده ششم، رشیدالدین. اند نامیده مى را مسمط
  آخر سه قسم، سجع  این صنعت چنان بود که شاعر بیتى را به چهار قسم کند و در: المسمط

  ...شعر مسجع نیز خوانند  راآرد و این  نگاه دارد و در قسم چهارم، قافیت مى
  :مثال از شعر پارسى؛ امیرالشعرا معزّى گوید

  اى ساربان منزل مکن جز بر دیار یار من،
  .تا یک زمان زارى کنم بر ربع و اطالل و دمن 
  ربع از دلم پرخون کنم؛ اطالل را جیحون کنم؛

  خاك دمن گلگون کنم، از آب چشم خویشتن؛
  همى بینم تهى؛کز روى یار خرگهى، ایوان 

  1...وز قد آن سرو سهى، خالى همى بینم چمن
زیـر هـم بنویسـیم،     اگر هر یک از چهارپاره بیتهاى دوم و سـوم را لخـت بینگـاریم و آنهـا را سـتونى و     

  :سان اى پدید خواهد آمد بدین چهارپاره
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  ربع از دلم پرخون کنم؛
  اطالل را جیحون کنم؛
  خاك دمن گلگون کنم،

  ن؛از آب چشم خویشت
  کز روى یار خرگهى،
  ایوان همى بینم تهى؛
  وز قد آن سرو سهى،

  ...خالى همى بینم چمن 
تـرین بنیـاد    و ساختارى توانیم آن را برترین به هر روى، یکى از بنیادهاى زیباشناختى در مثنوى که مى

هم از این روى است که . پذیرند بیت تفاوت مى هاست که از بیتى به دیگر گونى قافیه بدانیم، رنگارنگى و گونه
اند و این رفتار کمـابیش هنجـارى شـده     در دو بیت پى در پى پروا داشته اى یکسان سخنوران از کاربرد قافیه

اسـت کـه ایـن     شـده  همسانى قافیه در دو بیت پى در پى از آن روى ناروا شمرده مى. سخن پارسى است، در
هاسـت،   رنگـارنگى و چنـدگانگى در قافیـه    گـونى و  هترین ویژگى خویش که گونـ  کالبد شعرى را از ساختارى

  .گردانیده است پیکره، به چامه و غزل نزدیک مى داشته است و آن را، در ریخت و بهره مى بى
استاد فرزانه توس، در نامه  به پاس همین کاربرد بنیادین و برافزونِ قافیه در زیباشناسى مثنوى است که

بـین   سـنج و باریـک   نهد و در کاربرد آن، بپروا و خـرده  مى پاس قافیه را ، نیکشاهنامهمانندش  ورجاوند و بى
شـیرینکار،   ناوردگاه هنرورزى و زباناورى است و بیش در قافیه است که او، شگرف و قافیه، در چشم او،. است
قافیه بـازى   نغز و زیبا، با نام بارمان در سان نمونه را در بیت زیر، بدین. گوید زبان و چربدست، سخن مى چیره

بخش  مانو  بارنهاده است و سپس، این نام را به دو پاره  مان بران کرده است و پایه قافیه را نخست، به جاى 
 اى شگرف، بـه  قافیه آورده است و بیت را، به شیوه» مان«و » بیدار«این دو پاره را با  کرده است و هر کدام از

  :آراسته است) ذوقافیتین(= آرایه دوقافیگى 
  .»!بیدار مان«: همى خفته را گفت        بارمان؛یکى ترك بد، نام او 

  :توانیم دید هایى دیگر از قافیه دوگانه یا دوقافیگى را در بیتهاى زیر مى نمونه
  »...کار کردپسندیده باید همه       !هشیوار مرداى : به مهراب گفت

***  
  .گشاداندر به کینه، یکى نو در          سر نهاد، قباد آمد و تاج بر

***  
    »!...مها، داوراگوا، تاجدارا،          !شها، نوذرا زارا، دلیرا،«: که 

***  
  .کرد پخشهمى کند خاك و همى       آورد رخش؛به بالین رستم، تگ 

و » زهر«است و این دو پاره را با  در بیت زیر نیز، همچون نمونه نخستین، نام مهراب را به دو پاره بخش کرده
  :گردانیده استقافیه » آب«

  .دهزهر آب سراسر، سنانت به        ده؛مهراب وز این روى کابل به 
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بیتهایى بسیار بـر دو حـرف    که پایه قافیه در شاهنامهشناسى  افزون بر این همه، هنجارى است در قافیه
در ایـن نامـه   نمونه را، در بیتهاى زیـر کـه   . گردد تر آید، تا قافیه سازوارتر و هنرى همسان یا بیشتر نهاده مى

و  مانو  وانو  رانو  بادو  واو  یاو  هاو د، بر  ینو  انو اد به جاى ا و  نامور همانندهایى بسیار دارد پایه قافیه
  :نهاده شده است زدو  زینو  نانو  شانو  خوانو  هانو  یان

  »...رهااز چنگ من کس نیاید «: که        اژدها،چنین گفت دژخیم نر 
***  

  .  کیمیاهمى رفت، با دل پر از          نیا؛به زین اندر افگند گرز 
***  

    روا؟برابر که دید ایستادن          هوا؛همى ابر بگداخت اندر 
***  

    .بادبجوشید لشکر، چو دریا ز       قباد؛ز جاى اندر آمد، چو آتش، 
***  

    .گرانبیازید شمشیر و گرز         مازندران؛بشد تا در شهر 
***  

    روانتنى کن که او را نباشد       جوان، که بینى ز پیر وهر آن کس 
***  

    دمانبه مصر و به بربر، چو باد         زمان،سواران فرستاد، هم در 
***  

    .ژیاننشست از بر ژنده پیل         بیان؛وز آن پس، بپوشید ببر 
***  

      جهانچنان باره نامور در         نهان،پى رخش هرگز نماند 
***  

  خوانهمین بود دیگ و همین بود       استخوان؛بخورد و بینداخت ز او 
***  

    کنم افشانبه آوردگه بر، سر       کنم،رخشان شب تیره ار تیغ 
***  

    عنانبه چپ باز بردند هر دو       سنان؛نماند ایچ بر نیزه بند و 
***  

    آمده است گزینبه نزد بزرگان        آمده است؛بزین سه سال است تا این 
***  

    .سزدسان که از گوهر من  بدان         وزد،نمانم که بادى به تو بر 
را، در بیتهاى زیر، به جاى  در بیتهایى نیز، پایه قافیه بر بیش از دو حرف همسان نهاده آمده است؛ نمونه

  :نهاده شده است اماورانو  اورانو  زیانو  ندانو  استان، پایه قافیه بر ان
  داستانز رستم، زنند این زمان         باستان،بزرگان جنگاور از 

***  
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    بود خندانکه دریا بآرام و         بود، چندان از آتش تو را بیم
***  

    زیانز جستن فزونى، برآمد       تازیان؛شکست آمد از ترك بر 
***  

    هاماوران به مهمان سوى شاه        گندآوران،بشد با دلیران و 
***  

    .هاماورانبفرمود تا شد به         ناماوران،گرانمایه و گرد و 
. انـد ان هـاى   قافیـه  شاهنامه هاى هنرى در هایى که یاد کرده آمد، آشکار است که بیشینه قافیه از نمونه

ها را بر بـیش از یـک حـرف همسـان بنهـد، بـه        قافیه ویژه، همواره بر آن سر بوده است که پایه این استاد، به
از . انـد  هـاى هنـرى، بسـیار انـدك     پذیرند، در سنجش با قافیـه  ایان مىپ انهایى که تنها به  اى که قافیه گونه

هر بار صد بیت  به ناگاهان و به بازى بخت، چهارصد بیت را برگزیدم، نامه باستاننخستین و دومین  جلدهاى
ودنـد  ب ان هـاى  در جلد نخستین، قافیه ها، درصد قافیه بیست. را در این بیتها یافتم و شمردم انهاى  قافیه. را
در جلد دوم نیـز دوازده  . و صددرصد آنها هنرى) صد بیت دیگر دوازده قافیه، در صد بیت و هشت قافیه، در(

بـه   .و به جز یکى همـه آنهـا هنـرى   ) در هر صد بیت، شش قافیه(بودند  انهاى  گونه قافیه ها از درصد قافیه
یعنـى هشـت درصـد، از گونـه      چهارصد بیـت، ودو قافیه در  ، سى»گیرى تصادفى نمونه«سخنى دیگر، در این 

سنجانه فردوسـى در کـاربرد    این خارخار و پرواى خرده 1.بوده است و همه آنها مگر یکى هنرى انهاى  قافیه
روى بوده است که استاد بیم داشته است که مبادا، ناخواسـته و نادانسـته، در    شاید از آن انهاى  هنرى قافیه
  .اند نامیده» ایطاى خفى«یا » شایگان«سنجان آن را  درافتد که قافیهو آهویى در قافیه  دام عیب

گردانند، بر وجهى که میـان   اما ایطاى خفى آن است که بعضى از حروف زواید در قصیده مکرر
سـازگار و کامگـار و شاخسـار و کوهسـار و از ایـن       هر دو فرقى توان نهاد؛ چون آب و گـالب و 

 که رنجـور و گنجـور و نـامور و    ترکیب در قوافى بیاورد؛ چنانکلمه ظاهرال تر آن است که مخفى
اند، چون در شـعرى   مسامحت کرده جانور و خداوند و خویشاوند و بیشتر اکابر در ایطائات خفى

  :رشید گوید دو قافیه باشد یا سه؛ مثال؛ امام
  منّت خداى را که به تأیید آسمان،

  .گانـاللت خدایـد به مستقر جـآم           
   وش،ـکه حادثات زمانه بخفت خشاهى 

  .تا در زمانه حشمت او گشت پاسبان          
  جاسوس اختران شود و ناظر فلک

  .بان بر سطح او، به مدت نزدیک دیده       
  شد با تنم، به خدمت او، فخر آشنا؛

  .شد با دلم، به حشمت او، چرخ مهربان              

                                                             
 . ها هنرى نبوده است دهم درصد از قافیه به زبان آمار، یعنى اندکى بیش از سه.  1
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  1.گانه آخر، ایطاى خفى است در قوافى ابیات سه
انـد، فردوسـى    همسـاز و هنـرى نبـوده    هاى قافیه در آوا نیـک  سان بوده است که اگر واژه خارخار و پروا بداناین 

  :قافیه شده است» جوان«با » خوان«نمونه را، در بیت زیر، . آورده است کم آنها را در نوشتار هماهنگ و همساز دست
  .جوانمى و جام با میگسار       خوان؛که در دشت مازندران یافت 

  :خورد؛ نمونه را، در بیتهاى زیر توانیم هاى شایگان نیز باز مى ، به قافیهشاهنامهبا این همه، بس اندك، در 
    جایگاهتهى ماند از تیر او       آوردگاه،کنون گر بیاید به 

***  
  کردبه افراسیاب، آن زمان، نامه       کارکرد؛ از ایشان، پسند آمدش

***  
  .نامسمن کرد پرخون، از آن ننگ و         نام؛ فرستادگان را سگان کرد

نماینـد و بـر پایـه     آیـین مـى   که بـى  هایى است ، نیک مایه شگفتى است قافیهشاهنامهشناسى  اما آنچه، در قافیه
هـا بسـیار نیسـت،     هر چند شمار این قافیـه ). معیوب؛ عیبناك(=  »بآهو«شناختى، نابهنجار و بیراه و  هنجارهاى قافیه

دیـد   از. آورد پدیـد مـى   شـاهنامه هـاى   اى سـامانه و آیـین و هنجـار را در قافیـه     اسـت کـه گونـه    آنچنانبسامدشان 
  :نامند مى» اقوا«که آن را  اى از نابهنجارى بآهو و عیبناك گردانیده است ها را گونه سنجان، این قافیه قافیه

که بعضى از حرکات قافیه  است اقوا، در اصل لغت، تاب از ریسمان باز دادن است و در اصطالح، آن
جهت آن گفتند که از مخالفت حرکات، گوییا وهنى به ارکـان   مخالف یکدیگر باشد و این را اقوا به

شود و این مخالفت  که ریسمان را که تاب بازگردد، سست یافته است و سست شده؛ چنان قافیه راه
  .قافیه مردف یکدیگر باشد؛ مثال، در اول آنکه حرکت حذو مخالف: سه نوع باشد

  هر وزیر و عالم و شاعر که او طوسى بود،
  .الملک و غزّالى و فردوسى بود چون نظام

  :مثال دیگر در قافیه مقید
  اگر صاف نبود به من دار درد      مرا چون شراب است داروى درد،

ل، این اختالف روا بود؛ چون و گفته د موصردش«و » دردش« اند که در قافیه مقید«.  
  :دوم در حرکت توجیه مخالفت واقع شود؛ مثال

  .پیوسته از آن دیده به خون تر دارم        از غصه هجران تو دل پر دارم؛
سیم آنکه در قافیه مؤسس، حرکت دخیـل  . گردد ، این عیب مرتفع»تَرست«و » پرست«اگر روى متحرك شود، چون 

  :موافق نبود، مثال
ب، ب       چو شد بر جان من عشق تو غال   2.چرا سازى مرا هر دم معاتَ

  .باشد ، این مخالفت جایز»معاتَبى«و » غالبى«و اگر روى حرکت یابد، چون 
پـاس داشـته نشـده اسـت و      که در آنها حذْو یا حرکـت حـرف پـیش از قیـد    » اقوا«هایى از گونه نخستین  نمونه

  :نایکسان آورده، چنین است
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  :قافیه با پایه رد )الف
  فسردچو دیدش، کف اندر دهانش                  یزدگرْد؛بیامد به نزد پدر 

***  
  فسرْدز سرما، همى لب به دندان         گَرْد؛یکى ابر تند اندر آمد چو 

***  
    .فشُـرْدنباید فشاند و نباید       کَرْد؛هزینه چنان کن که بایدت 

  

  :قافیه با پایه شک )ب
  سرِشْککه رشک آورد کرم و خونین       رشْک؛بکش جان و دل تا توانى ز 

***  
    .پزِشْکمر آن درد را دیو باشد       رشْک، هر آن کس که دل تیره دارد ز

  

  :قافیه با پایه فت )پ
  .گرِفْتره ساربانان قیصر        برَفْت؛چو بشنید گشتاسپ، غمگین 

  

  :قافیه با پایه نگ )ت
  .خدنْگکمانى و سه چوبه تیر        خنْگ،یکى تیغ برداشت و یک باره 

  

  :قافیه با پایه ست) ث
  .درشْت ابا موبدان و ردان شد       نوشْت،چو او رسمهاى پدر در 

  

  :قافیه با پایه هشت )ج
  زردهشْت،عزیر و مسیح و ره       بهشت، چو دوزخ بدانست و راه

  .دو رخ را به آب مسیحا بشست      نیامد همى زند و ُاستش درست؛
  

  :قافیه با پایه ند )چ
  .پرَنْدنبشتیم عهدى تو را بر       سنْد،ز زابلستان تا به دریاى 

  .پرَنْدنوشته به هندى خطى بر         هنْد،دلى شاد با نامه شاه    
روى پاس داشته نشده اسـت و در دو واژه   که در آنها توجیه یا حرکت حرف پیش از» اقوا«هایى از گونه دومین  نمونه

  :نایکسان آمده چنین استقافیه، 
  .همزمین آمد از سم اسپان به       گاودم؛بدرید کوه از دم 

  توانیم یافت، اگر م را حرف روى بدانیم؛ همین ریخت را در قافیه بیت زیر نیز مى
  پاردم عنان سواران شدى      بفشاردم،به جایى که من پاى 

روى بشماریم ـ زیـرا در یکـى شناسـه      اگر م را در این قافیه حرف: قافیه شده است» نهم«با » دهم«در بیت زیر نیز، 
را از آن روى  ماگـر  . در یکى، پیش است و در دیگرى، زیر: نشده است است و در دیگرى پساوند ـ توجیه پاس داشته 

د و حـرف روى خواهـد بـو    ـهها افزوده آمده است، وصل یا حرف پس از روى بـدانیم،   اصلى نیست و بر واژه که حرف
  :اى که مایه شگفتى است حرکت آن ناساز گونه به
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  .نهمبرنجى به تن تا بدین سر        دهم،اگر گوش دارى به خواب 
همراه شده است؛ لیک ناسـازى  ) ساکن مقید و(» دربند«با روِىِ ) مطلق؛ متحرك(= » رها«در شعر داراى ردیف، روِىِ 

اند، هر دو گونه  انگیز؛ نمونه را، در بیتهاى زیر که همه داراى ردیف شگفتى حرکت در روِىِ رها کاربردى است شگرف و
  :کار رفته است و دربند، در قافیه به روى رها

    کیست؟ساالر سپاه است بسیار؛       کیست؟ کارِبه دل گفت پیکار او 
***  

      !کژکوتاه و ایا پیر بیراه         کژ، راهتو آموختى شاه را 
***  

  .زشت و خوب دید آورید، اندر او،         خوب؛ بنبشت دبیر خردمند
  :یابیم این ریخت در قافیه را در آغازینه غزلى از حافظ نیز باز مى

  !کجاتا به ببین تفاوت ره از کجاست       کجا؟ خرابصالح کار کجا و من 
  

داشته اسـت و از ایـن پـیش    قافیه  سراى بزرگ در کاربرد بینى و پروایى که حماسه به هر روى، با نگرش به خرده
 اى از بیتهـاى  و عیبنـاك، در پـاره  » بـآهو «هـایى   بینگاریم که او قافیه نوشته آمد، پذیرفتنى و خردپسندانه نیست اگر

هـاى هنـرى و    قافیـه  گونه در میانـه  آنچه در رواداشت و روشَنْکرد ناسازىِ آشکار و چیستان. است کار برده ، بهشاهنامه
هـایى از گونـه و    اندیشید و باز نمود، آن است که قافیه توانم هایى از آنها یاد کرده آمد، مى ر که نمونههاى نابهنجا قافیه

در  سـنجان و ادبـدانان   نموده است و تنگناها و آیینهایى کـه قافیـه   نابهنجار و عیبناك نمى گروه دوم، در چشم استاد،
انـدك، در   اند، انـدك  دانسته» بآهو« اى از آنها را بیراه و اند و پاره دهها را سنجی اند و بر پایه آنها قافیه کتابهایشان نوشته

هـاى   دارد، کـاربرد ایـن قافیـه    بخشـد و اسـتوار مـى    را نیـرو مـى   آنچه ایـن انگـاره  . روزگاران سپسین پدید آمده است
هنجـارى   برد و به مى فراتر شاهنامهدیگر سخنوران است که این پدیده ادبى را از مرزهاى  هاى خیز در سروده پرسمانْ

جسـتار، بـه پـاس پرهیـز از دراز آهنگـى و       در فرجـام . سازد هاى کهن خراسانى دیگرگون مى شناختى در سروده قافیه
  :کنم از سخنوران دیگر بسنده مى فراخْدامانى سخن، تنها به یاد کرد چند نمونه

  :برده است کار را چنین به ستو  فتهایى با پایه  ، قافیهگشتاسپنامهدقیقى توسى، در 
  .نخُفتکه ز ایشان زمانى سوارى        هفْت،برآمد بر این رزم کردن دو 

***  
    .فرِستکنون زندواستا سوى ما        پرَست؛که ما راست گشتیم و یزدان 

  :کار آورده است خویش، درنامه  بهمندر، : سان را بدین فتالخیر نیز قافیه با پایه  ایرانشاه ابى
  .شگفْت که در کار تو، من بماندم      گُفْتبه بازى و خنده، بدان ماه 

(= اى  زیسـته اسـت، در چارانـه    پارسـى مـى   حتى خاقانى نیز که در فرجام دوره خراسانى و آغاز دوره عراقى در سخن
  :برده است کار گونه به را بدین فت، قافیه با پایه )رباعى

    .پذرفْتآمد بر خاقانى و عذرش       هفْت،آن ماه دو هفته کرد عمدا هر 
  1رفْت؟ذره سوى خورشید کجا داند       ناچار که خورشید سوى ذره شود،

                                                             
شناسى تاریخى ریختى است از  از دید زبان» درشت« .»شست«و » درشت«هاى  کار برده است، در قافیه استاد در بیتى س و ش را در روى به.  1
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