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چکیده
هدف این مقاله بررسي نقش انواع قافیه در سیر دگرگونيهاي آوایي و تلفظ واژگان در زبان فارسي است .بدین منظور،
به اشعار شاعران فارسي از قرن چهارم تا قرن هشتم و بهبیاني دورۀ رشد و تکوین زبان فارسي پرداخته شده است .قافیه
همواره از ارکان مهم و کلیدي شعر فارسي بوده است .شاعران نیز پیوسته به قافیه اندیشیدهاند و چنانکه از برخي نقد و
نظرها و آثار منتقدان بالغت پیداست ،سرودن شعر با قافیۀ دشوار را نشان مهارت در شاعري دانستهاند .نویسندگان و
صاحبنظران هم در باب آن بسیار سخن رانده ،و مقفا بودن را عالوه بر موزون بودن از لوازم وجوبي شعر دانستهاند .از
همین روست که از زمانهاي گذشته تا به امروز به قافیه توجه کرده و نقشهایي را براي آن ذکر کردهاند .بر اساس نتایج
این پژوهش ،قافیه باعث ماندگاري تلفظهاي گوناگون از یک واژه ميشود .دیگر اینکه قافیه ،گویشها و لهجههاي
گوناگون از زبان فارسي را در مناطق مختلف ایران بهخوبي بیان ميکند .همچنین رجوع شاعر به پارهاي از واژههاي
کهنتر به خاطر عنصر قافیه ،دخل و تصرفهاي شاعر را در واژههایي که در مرکز قافیه قرار ميگیرند نشان ميدهد و از
همه مهمتر اینکه قافیه ميتواند نشانهاي باشد براي بررسي تحوالت زباني که در طول زمان صورت گرفته است .در
نهایت ،به دلیل اشتراک هجاي یکسان قوافي ابیات ،یعني روي و حرکات و تبعات آن بهراحتي ميتوان تلفظ کل
واژههایي را که در قافیه قرار ميگیرند ،مشخص کرد.
کلیدواژهها :قافیه ،شعر فارسي ،تحوالت زبان ،تلفظ واژگان.
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متکرر شود آن را ردیف خوانند و قافیت در ماقبل آن باشد»( 6شمس قیس رازي .)611 :6161 ،قافیه از جمله عناصر مهم و
کلیدي شعر در زبان فارسي است .استاد شفیعي کدکني نیز به این مطلب اشاره کرده است« :قافیه در هیچ زباني اهمیتي به اندازۀ
زبان فارسي ندارد» ( .)661 /6 ،6188قافیه عالوه بر داشتن اهمیت و کارکردهاي مختلف در زیبایي شعر ،سازمان فکري،
موسیقایي و زباني شعر را سامان ميدهد .همچنین شعر سنتي براي خلق معاني و مضامین و صورخیال سهم عمدهاي را به قافیه
مدیون است .شاعران از دیرباز به قافیه توجه و از نقش پررنگ آن در شعر خود آگاهي داشتهاند و یکي از نشانههاي استادي خود
را آوردن قافیه و ردیفهاي دشوار یا نادر دانستهاند .پژوهشگران قدیم هم از دیرباز که به تعریف شعر پرداختهاند ،مقفا بودن را
بعد از موزون بودن از لزوم وجوبي شعر دانستهاند (المعجم611 :6161 ،؛ معیاراالشعار .)66 :6113 ،به نظر پژوهشگران معاصر نیز
«شعرسخني است موزون و مقفا که داراي وزن و قافیه باشد» (همایي5 :6111 ،؛ ناتل خانلري .)5 :6111 ، ،قافیه در شعر معاصر
نیز اهمیت خود را حفظ کرده است .نیما که خود در تحول شعر از سنتي به نو نقش اساسي دارد ،در ارزشمندي قافیه ميگوید:
«شعر بيقافیه مثل آدم بياستخوان است .هنر شاعري در قافیهسازي است و قافیه مال مطلب است ،زنگ مطلب است» (طاهباز،
 .)601 :6118این سخنان بزرگان و محققان دستکم ،بیانگر اهمیت قافیه در شعر فارسي بوده است.این را نیز باید در نظر گرفت
که تقریباً تمام اشعار کهن ما قافیهدار هستند.
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پژوهشگران نقشهاي گوناگوني را براي قافیه ذکر کردهاند .عمده این نقشها را استاد شفیعي کدکني در کتاب موسیقي شعر
ذکر کرده است ( .)616-51 :6111همچنین او در این کتاب ،تأثیر موسیقایي ،تشخص دادن به کلمات هر بیت ،و لذت برآورده
شدن انتظار را از جمله خواص قافیه شمرده است (همان .)16 :استاد یوسفي نیز معتقد است که «یکي از شیوههاي تأکید و تکیه
(واژهها) ،قرار دادن آن در قافیه است» (یوسفي )601 :6111 ،و موارد دیگر را پژوهشگران در کتابها و مقاالت ذکر کردهاند.
از جمله نقش هایي که این مقاله بدان پرداخته ،نقشي است که قافیه در نشان دادن تحوالت آوایي زبان دارد .یکي از مشکالت
خط و نوشتار فارسي این است که خط فارسي در ثبت مصوتها ناتوان است .از این رو ،ما در نوشتههایي که از قدیم به جامانده
و تلفظ آنها به دلیل تغییر و تحوالت طبیعي زبان تغییر کرده است ،نميتوانیم به تلفظ درست واژهها پيببریم؛ اینجا قافیه به کمک
ما ميآید .چون قافیه در ثبت تلفظ واژهها نقش تعیینکنندهاي دارد .ميتوان تغییر و تحوالت زبان را به یاري قافیه و هجاي روي
و تبعات آن و حرکات قافیه نشان داد .بدین صورت که با مشخص شدن تلفظ هجاي آخر یکي از قوافي ،چون تلفظ هجاي آخر
تمامي واژههایي که در قافیه قرار ميگیرند ،یکسان است ،به تلفظ راستین واژهها پيبرد .بنا بر این ،روش مطمئني براي پي بردن به
تلفظ دقیق واژه هاست؛ براي نمونه ،در بیتي از یک شعرسنتي فارسي ،که واژههاي یک ( )yakو شک ) (shakواژههاي قافیه هستند،
در وهلۀ اول بیانگر ایناست که ،تلفظ واژۀ ( )yakبا تلفظ فارسي معیار امروز متفاوت است .امروز اینواژه ،به صورت ()yek
تلفظ ميشود 6.زماني که صورتهاي مختلف یک زبان را در طي زمان ميسنجیم ،هم متوجه تحول واکها ميشویم ،و هم به طرز
تلفظ واژهها پيميبریم .به این ترتیب ،ميتوانیم نشان دهیم که در تلفظ واژههایي که در قافیه قرار گرفتهاند ،چه تغییراتي با
گذشت زمان روي داده است .هدف اصلي این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا ميتوان تحوالت آوایي زبان را با کمک
قافیه نشان داد؟

 .1-1پیشینۀ تحقیق
پژوهشگران علم قافیه ،درباره قافیه به خاطر اهمیتي که دارد ،از گذشته تا به حال مطالب زیادي نوشتهاند .این مطالب اغلب در
کنار مطالبي است که دربارۀ عروض نوشته شده است« :قافیه و عروض با اینکه از نظر موضوع به ظاهر ارتباطي با هم ندارند،
اغلب همراه یک دیگر نام برده ميشوند و ادیبان ایراني و عرب از دیرباز مسئله قافیه را در کتابهاي عروض ،البته به عنوان علمي
جداگانه مطرح ميکردهاند و تقریباً همۀ کتابهاي قافیه تتمه و ذیل کتابهاي عروض است ،مگر در موارد استثنایي (مصاحب و
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دیگران.)6383 :6115 ،
کهنترین کتابي که به قافیه پرداخته است ،کتاب المعجم في معاییر اشعار العجم نوشته شمس قیس رازي است که در قرن
هفتم و به زبان فارسي نوشته شده است .این کتاب اولین بار به همت ادوارد براون و به تصحیح محمد قزویني و مدرس رضوي
در بیروت چاپ شد .کتاب به سه بخش عروض و قافیه و فنون ادبي اختصاص دارد و بخش قافیه را به شش باب تقسیم شده
است و از آن زمان تاکنون ،مرجع معتبري براي تمام ادیباني که در شناخت شعر و قافیه مطلب نوشتهاند ،بوده است.
 رسالهاي مهم به زبان فارسي به نام معیاراالشعار وجود دارد ،به قلم خواجهنصیرالدین طوسي ( )116 -531تألیف این رساله درسال  113هجري به انجام رسیده و در آن به موضوع وزن و قافیه در هر دو زبان عربي و فارسي توجه شده و نویسنده این
کتاب بیشتر به مبحث قافیه شعر فارسي پرداخته است.
 رسالهاي به نام اعمالالقوافي ،از وحید تبریزي در قرن هشتم نوشته شده است وحدود پنجاه صفحه دارد ،به تصحیح عليرضاقوجهزاده ،که کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمي آن را چاپ کرده است.
 معیار جمالي و مفتاح ابواسحاقي ،کتابي است نوشتۀ شمس فخري اصفهاني از ادباي قرن هشتم ،که تصحیح بخش قافیه آن راپروین تاجبخش در  ،6158در دانشگاه اصفهان زیر نظر جمشید مظاهري انجام داده است.
 نفایسالفنون في عرایسالعیون ،تألیف شمسالدین آملي ،از علماي قرن هشتم هجري ،کتابي است در موضوعات مختلف کهبخشي از آن به قافیه اختصاص دارد.
 براهینالعجم  ،اثر محمدتقي سپهر ،به حواشي و تعلیقات سیدجعفر شهیدي ،در دانشگاه تهران ،در  6156چاپ شده است .اینکتاب در قرن  61نوشته شده است.
 از معاصران ،دکتر محمدرضا شفیعي کدکني در کتاب موسیقي شعر ،پژوهش مفصلي را در باب قافیه انجام داده است .او در اینکتاب همۀ تعاریفي را که قدما و غربیان براي قافیه آوردهاند ،یکجا ذکر کرده و پانزده نقش را براي قافیه متذکر شده است.

کتابهاي دیگر عبارتاند از :وزن و قافیه شعر فارسي ،تقي وحیدیان کامیار؛ آشنایي با عروض و قافیه ،سیروس شمیسا؛ مختصري
در شناخت علم عروض و قافیه ،جلیل مسگرنژاد؛ آهنگ شعر فارسي ،محمود فضیلت.1
به هر حال ،تاکنون دربارۀ نقشي که قافیه در نشان دادن تحوالت زباني دارد ،تحقیقي صورت نگرفته است و هدف این
پژوهش پرداختن به این مقوله است .این پژوهش به این تحوالت در دیوان شاعران زبان فارسي از قرن چهارم تا قرن هشتم
هجري ميپردازد ،چون این دوره ،دورۀ رشد و تکوین زبان فارسي است .ابتدا به سیر دگرگوني زبان فارسي اشارهاي گذرا
ميشود ،سپس به نقش قافیه در نشان دادن تحوالت آوایي زبان پرداخته خواهد شد.

 .2تحوالت زبان فارسی
زبان پدیدهاي است که آهسته و پیوسته در حال تحول و تکامل است .همچنین ،زبان فارسي دري تا به امروز ،به دالیل گوناگون
تغییر و تحوالت زیادي را از سرگذرانده است ،بهویژه تحوالت آوایي که در این مقاله مورد نظر ماست (ر.ک :خانلري10 :6186 ،
601؛ هوبشمان .)111- 110 :6181 ،بررسي برخي از تحوالت آوایي که در زبان فارسي روي داده کار سختي است ،چون اسنادو مدارک کافي براي این کار وجود ندارد .به دلیل اینکه ،خط فارسي در ثبت تلفظها ناتوان است و دیگر اینکه گویشهاي فراواني
و متفاوتي وجود داشته که آن هم بر دشواري کار بررسي افزوده است« :در سرزمین پهناوري که از هزار و چند صد سال پیش
فارسي دري مقام رسمي و اداري و ادبي یافته است ،گویشهاي فراواني وجود داشته که هر یک در زماني برحسب وضع سیاسي
و اجتماعي کشور بیش یا کم در زبان رسمي از جهات گوناگون طرز اداي واکها ،ساختمان کلمات ،ساختمان جمله و عبارت،
واژگان تأثیر گذاشته است» (خانلري.)61 :6118 ،
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به نظر استاد خانلري ،یکي از روشهاي پيبردن به تلفظ واژهها «از روي نکتههاي پراکندهاي است که در بعضي کتابهاي
صرف و نحو و لغت عربي غالباً در مقایسۀ دو زبان فارسي و تازي ذکر شده ،یا در علوم بالغي فارسي به مناسبت بحث در وزن و
قافیه آمده است .دیگر از روي حرکات و نشانههاي خاصي که در بعضي نسخههاي کهن فارسي براي تصریح چگونگي تلفظ یا
پرهیز از اشتباه آمده است» (خانلري .)68 :6118 ،روش دیگر ،که این مقاله بدان پرداخته ،در قافیه قرار گرفتن واژههاست ،که
باعث ثبت تلفظ واژهها ميشود .اگر قافیه به قول شمیسا« ،همساني مصوت و صامتهاي بعد از آن در هجاي قافیه» (شمیسا،
 )606 :6113باشد ،پس همۀ واژههایي که در مرکز قافیه قرار ميگیرند ،نیز در هجاي قافیه (یا روي و تبعات) تلفظ و آواي
یکساني دارند و این یکساني تلفظ به ما یاري ميدهد ،این شیوه را براي پيبردن به تلفظ راستین واژههایي که در مرکز قافیه قرار
گرفتهاند ،به کار ببریم .با این حال ،باید در نظر گرفت که اگر شاعر نخواسته باشد قافیه را همساز کند.

 .2-1تغییر و نوآوری در واژۀ قافیه
یک شاعر ممکن است که از همان قافیههایي که شاعران دیگر در اشعارشان به کار ميبرند ،استفاده کند یا دست به خلق قافیههایي
زیبا بزند .اگر نگاهي اجمالي به قافیههایي که شاعران در دیوانهایشان به کار بردهاند ،بیندازیم ،متوجه این تکراري بودن قوافي
ميشویم .ولي برخي از شاعران توانمند هستند که قافیههاي نو و بدیعي ميآفرینند .براي نمونه مولوي در غزلي:
خنــــــک جـــاني کـــه او یـــاري پسنـــــــدد

کــزو درویــــــش خــود صـــــورت نبنـــــدد
(مولوي)613 :6183 ،

نخندد را با واژههاي خنبد ،شنبد ،بتندد ،رندد و  ...قافیه قرار داده است ،که همۀ آنها برساختۀ خود اوست .یا در غزلي دیگر،
ساختار واژهها را تغییر داده است؛براي نمونه« :خوریدن» را به جاي خوردن ،و «نگریدن» را به جاي نگریستن ميآورد.
مــرد دلـــــــم بــاز پریـــــدن گــــــرفت

طــوطي جـــــــان قنــد چـــــریدن گرفــت...

شیــــــر نظــر بــا ســـــگ اصــحاب کهــف

خــــــون را بـــاز خـــوریــــــدن گرفـــت...

رانـــــد مــرا رحمتــــــش آمــد بخــــواند

جانـــب مـــا خــــــوش نگــــریدن گرفـــت
(همان)616 :

یا ممکن است ،شاعري صورتي از واژه را به کار برد ،که با قافیه یا قافیههاي مورد نظرش منطبق شود؛ مانند:
آب انگــــــــور و آب نیلــــــــــوفل

مر مـرا از عبــــــیر و مشــــک بـدل
(بوشکور بلخي ،به نقل از دهخدا)

مولوي واژۀ «مباد» را تغییر داده ،و «مبا» آورده است و در بیت دوم واژۀ «زو» را به جاي «زود» آورده ،در بیت سوم از ابیات
زیر ،واژۀ «باد» را به جاي «با» آورده است.
مولوي هم در قافیۀ اشعارش ،از این دست تغییرات دارد.
در میــــــــــان عاشــــــــقان عاقـــل مــــبا

خاصـــه در عشـــــق چنـــــین شیـــــرینلقـــا
(مولوي)661/6 :6183 ،

اي آرزوي آرزو ،آن پــــرده را بــــــــردار زو

من کس نمي دانم جز او ،مستان سالمت ميکنند
(همان)113 :

مهمان شـــــاهم هرشبـــي بر خوان احــسان و وفـا

مهمان صاحــب دولتن کـه دولتــش پاینـده بـا
(همان)51 :

در همۀ این موارد ،شاعران به خاطر قافیه ،واژهها را تغییر دادهاند.
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 -3نقشهای قافیه
ویژگيها و نقشهایي که پژوهشگران براي قافیه ذکر کردهاند ،فراوان است .عمده این نقشها را استاد شفیعي کدکني در کتاب
موسیقي شعر ذکر کرده است (.)616 -51یا دیگران در کتابها و مقاالت آوردهاند ،ولي به برخي از نقشهاي زیر نپرداختهاند.

 .1-3تصحیح متون
از دیگر نقشهاي قافیه ،نقشي است که قافیه در تصحیح متون دارد .مصححان از قافیه براي تصحیح ،بهره فراوان بردهاند .ما به
ذکر مواردي اندک بسنده ميکنیم؛ براي نمونه استاد جالل خالقي مطلق در تصحیح یکي از ابیات جنجال برانگیز شاهنامه ،در بحث
روي این مسئله ،آیا تلفظ «حذو» در واژههاي «کنج» و «ترنج» در بیت زیر با فتحه است یا با ضمه؟
بــه خــاک افکــــــند نارســیده تــرنج

اگـــر تنـــــــدبادي برآیـــد ز کنـــــج

مينویسد« :واژۀ کنج ،دست کم هفت بار دیگر در شاهنامه به کار رفته و جز در این بیت ،در جاي دیگر نیز با ترنج پساوند
شده است .شاعر کنج را به زبر یکم و ترنج را به زبر دوم به کار نبرده است ،وگرنه آنها را در جایي با واژههایي چون رنج ،گنج،
سپنج ،پنج ،شکنج ،و مانند آنها پساوند ميساخت» (یادداشتهاي شاهنامه.)136 :6183 ،
نمونه دیگر ،در تصحیح ابیاتي از ناصرخسرو است که نویسنده ضبط صحیح را به کمک قافیه برگزیده و نمونههاي فراواني را
ذکر کرده است .ما هم یک نمونه را این جا ميآوریم:
بــر خانــۀ حــق محکــم آســــــتانه

بــر عـــــالم دیــن عــالي آســمان شــد

نویسنده ميگوید« :آستانه» در این بیت نميتواند قافیه باشد ،زیرا در بیت بعدي قافیه شده است .و بعد بیت را ذکر مي کند:
در خانۀ دیـــــن چـون کـه مـي نیـایي

اســـتاده چـه مانـدي بـر آســـــــتانه

و ميگوید آنچه باید جایگزین ضبط «آستانه» شود« ،آسمانه» است به معناي سقف (عیدگاه.)611 -611 :6136 ،
 .2-3ماندگاری واژگان کهنتر
قافیه ميتواند در بهکارگیري و ماندگاري واژههاي کهنتر مؤثر باشد؛ براي نمونه ،شاعري مانند ناصرخسرو که قافیه قصیدهاش به
(ن) ختم شده است ،همین انتخاب او باعث ميشود واژۀ «پاداشن» را که کهنهتر از پاداش است ،با کلمات قافیهاي ،مثل من،
مؤذن ،روغن.... ،به کار برد.
حاکم به میـــــان خصــــم و آن مـن

پیـــــغمبر تســـــت روز پاداشــــــن
(ناصرخسرو)161 :6180 ،

یا سنایي ،از آنجا که حروف مشترک قافیه (نگ) است ،با واژههاي هنگ ،تنگ ،خدنگ ،زنگ ،چنگ ،و ...قافیه شده است.
همین انتخاب قافیه ،باعث شده که شاعر واژۀ «نارنگ» را که از واژۀ «نارنج» اصیلتر و کهنهتر است ،به کار برد.
دور از آن مجلــس از حــــــرارت دل

آنچــــنانم کــــه نـــــار بــا نـــــارنگ
(سنایي)688 :6111 ،

در دیوان رودکي ،واژۀ سخن به صورت قدیميتر خود آمده است:
بـــودني بـــود ،مـــي اکنـــون بیـــــــار

رطــل پــر کــن ،مگــوي بــیش ســخون
(رودکي)36 :6186 ،
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 .3-3گزینش یکی از دو صورت واژه
گاهي در واژههایي مانند :گیاه و گیا /دیباه و دیبا /شناه و شنا و ...که دو صورت دارند ،شاعر این اجازه را به خودش ميدهد با
توجه به قافیهاي که انتخاب کرده است ،یکي از این صورتها را برگزیند و همین موضوع ،یکي از دالیل کاربرد و ماندگاري هر
دو صورت این واژههاست .از این دست واژهها در دیوان شاعران فراوان است که آوردن همۀ آنها در این مقاله نميگنجد و ما
چند نمونه را ذکر ميکنیم.
من ميگویم اي معني بیا ،چون روح در صورت درآ

تا خرقه ها و کهــــنه ها از فرّ جان دیــباه شـد
(مولوي)611 :6130 ،

دیباه با واژههاي چاه ،ماه ،آگاه ،شاه ... ،همقافیه شده است.
چـــون عکـــس جمــــــــال او بتابــــــد

کهســار و زمــین حریــر و دیــــــــباست
(همان)111 ،

این جا شاعر همین واژۀ «دیبا» را با واژههاي تماشا ،صحرا ،خرما ،ثریا .... ،قافیه کرده است.
 واژۀ «سُخَن» که به صورت «سَخُن» هم در دیوان شاعران ثبت شده است ،تا قرن هشتم هر دو صورت تلفظ وجود دارد .مااین دوگانگي تلفظ واژه ها و رایج بودن هر دو صورت آن را با کمک گرفتن از قافیه ميفهمیم .قافیه هر دو صورت تلفظ واژه را
براي ما ثبت ميکند .در ضمن ،این واژه در پهلوي (( )saxvanمکنزي )610 :6130 ،بوده است.
چــو حـق بـي واسـطه بـا او سُـخَن گفـت

بـــراي آن همـــه از خویشــــــتن گفـــت
(عطار)665 :6118 ،

گــــوش پیــــــــچیدگان مکتــــب کــــن

چـــــــون درآموختنــــد لــــوح سَــ ـخُن
(نظامي)666 :6181 ،

یا واژۀ «کُهَن» هم به همین صورت است .این واژه به صورت « کَهُن” هم در قافیهها آمده است .در پهلوي به صورت
) (kahwanو )( (kahunفرهوشي )610 :6111 ،نیز آمده است.
چنـــین گفـــت بـــا مـــن وزیـــر کهـــــن

تـــو نیـــز آنچـــه دانـــي بگـــوي و بکـــن
(سعدي)61 :6111 ،

تـــن رهـــا کـــن کـــه در جهـــان کهـــن

جــان شــود زنــده چــون بمیــــرد تــن
(سنایي)811 :6111 ،

واژۀ نو ) ،(nowهم به صورت

)  (nو)(now

هر دو آمده است .در پهلوي به صورت

ظــاهر نقــره ،گــر اســــپید اســت و نــو

)g

 (nتلفظ ميشده است.

دســـــت و جامــه مــي ســیه گــردد از او
(مولوي)156 :6113 ،

چــو از نــوروز گــردد ایــن جهــان نـــــو

هــوا خــوشتــر شــود آنگــه همـــيرو
(گرگاني)65 :6113 ،

از این دست واژهها ،در دیوان شاعران ،بهوفور دیده ميشود.

 .4-3نقش قافیه در نشاندادن گویشهای محلی و منطقهای
گفتیم که قافیه ،یکي از روشهایي است که ميتوان با اطمیناني تقریباً نزدیک به یقین ،تلفظ واژهها را بهدست دهد .از خالل این
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آگاهي ما به گویشهایي که شاعران داشتهاند نیز پيميبریم .لهجهها و گویشهاي متفاوتي در سرزمین پهناور ایران وجود داشته
است .تحقیق این که زبان فارسي ،تا چه اندازه از گویشها تأثیرپذیر شده ،کاري ناممکن است .چون «از همان آغاز فارسي دري
متداول در خراسان با فارسي رایج در مناطق مرکزي و جنوبي ایران داراي تفاوتهاي لهجهاي بوده است .فارسي دري خراسان
بیشتر از عناصر پارتي متأثر بوده ،ولي فارسي دري مناطق مرکزي و جنوبي بیشتر تحت تأثیر پهلوي ساساني قرار داشته است»
(فرشیدورد.)13 :6181 ،
همچنین زبان فارسي بر پایۀ گونههاي زباني شرقي قرار گرفته و بر دیگر گویشها مسلط بوده است؛ «زبان ادبي در آغاز بر
پایۀ گونههاي شرقي زبان محاورهاي مشترک ،خصوصا بر پایۀ گونههاي رایج در ماوراءالنهر شکل گرفته است .ميتوان به عنوان
شاهدي بر این مسئله به نخستین فرهنگ فارسي ،یعني لغت فرس اسدي اشاره کرد ،که در آن واژههایي از اشعار دوران سامانیان
که براي ایرانیان غربي قابلفهم نبوده ،توضیح داده شده است» (روديگر )111/6 :6181 ،این گویشها و لهجهها ممکن است
بسیار آشکار باشد .مانند :دوبیتي هاي باباطاهر ،یا اشعاري که حافظ و سعدي با لهجۀ شیرازي سرودهاند .ولي در مواردي ،قافیهها
در اشعار شاعران تابع لهجۀ خاصي هستند ،و چون آن تلفظ و لهجه اکنون در دست نیست ،پيبردن به آن لهجه سخت ميشود و
نیاز به تأمل بیشتري دارد که ما با کمک قافیه ميتوانیم به این لهجهها و گویشها پي ببریم.
ناصرخسرو ميگوید:
هــر آنــک او نیســت از تــو بــه دانــش

بـــه صـــحبت همـــدم و محـــرم مـــدانش
(عراقي)518 :6180 ،

مبُـــر از صحبـــــت دانـــا کـــه دانـــش

کنـــــــــد تأثیــــــر بــر تــو از زبــانش
(همان)516 :

از قافیه کردن «زبانش» با «دانش» ،مشخص مي شود که ناصر خسرو حروف ماقبل ضمیر شین را به کسر تلفظ ميکرده است.
استاد شفیعي همین مطلب را در مقدمهاي که بر کلیات شمس نوشته است ذکر ميکند ( )818 :6188و در همان کتاب گفته است:
«شاید تمام قدما حرف ماقبل ضمیر شین را به کسر تلفظ ميکردهاند(.همان .)111 :شایان ذکر است که این ضمیر در پهلوي
~ است (مکنزي )611 :6130 ،که دچار تحوالت آوایي شده است.
چند نمونه دیگر:
آن مرغــک مــن کــه بــود زریــن بــالش

آیـــا کجـــا بـــود و چـــون شـــد حـــالش

از دســت زمانــه خــاک بــر ســر باشــم

تـــا خـــاک چـــــرا نکـــرد در دنبـــالش
(نجم دایه)81 :6156 ،

بـــه جـــایي کـــه مـــن پـــاي بفشـــــاردُم

عنــــان ســــواران شــــــــــدي پــــاردُم
(فردوسي)116/6 :6181 ،

 واژۀ «جیب» را که شاعران دیگر « »jaybتلفظ کردهاند ،تلفظ مولوي و ناصرخسرو و سنایي « »Jibبوده است .به احتمال زیاداین به گویش یکسان آنها مربوط ميشود.
سنایي در غزلي با مطلع:
فریــاد از آن دو چشــمک جــادوي دلفریــب

فریـــاد از آن دو کافـــــر غـــازي بـــا نهیـــب...

غــمخانــه برگزیــد و ره عشــق و گــمرهــي

هر روز مـي بـرآرد نوعـــــــي دگـر ز جیـب
(سنایي)111 :6111 ،

 / 66فنون ادبي ،سال هشتم ،شماره( ،6پیاپي )65تابستان6135

با واژههاي نهیب ،سیب ،رکیب ،فریب ،زیب ،و ...قافیه کرده است.
دامــن و جیــب ،مکــن جهــد کــه زربفــت کنــي

جهد آن کن که مگر پـاک کنـي دامـن و جیـب
(ناصر خسرو)613 :6180 ،

با واژههاي نشیب ،کتیب ،حسیب ،زیب ،رکیب ،ادیب ،و  ....قافیه کرده است.
مولوي در مثنوي هر دو تلفظ را آورده است .از شواهد شعر او ميتوان دانست که هر دو تلفظ رایج بوده است.
جـــان کـــل بـــا جـــان جـــزو آســـیب کـــرد

جــــان ازو دري ســــتد در جیــــب کــــرد
(مولوي)663 :6113 ،

صـــورت بـــيصـــورت بـــيحـــد غیـــب

ز آینــــه دل دارد آن موســــي بــــه جَیــــب
(همان)651 ،

هم چنین ،در مثنوي «ویس و رامین» تأثیر لهجه محلي هست .او به جاي واژۀ «گریستي» ،واژۀ «گرُستي» را آورده است.
همیشــــه جــــاي بــــيانبــــوه جســــــتي

بــــه یــــاد روي او بــــر گــــل گرُســــتي
(گرگاني)661 :6113 ،

بـــه بـــاد انـــدر گـــل صـــد بـــر

جســـتي

بــــه یــــاد روي او بــــر گــــل گرُســــتي
(همانجا)

نظامي هم واژۀ «بریشُم» را در ابیات زیر به کار برده است ،ممکن است از لهجه محلي خود استفاده کرده باشد .شایان ذکر
است که این واژه ،در پهلوي«

» تلفظ ميشده است (مکنزي )16 :6130 ،که به مرور زمان دچار تغییر و تحول شده

است.
کــــري بنــــده کــــو بــــار مــــردُم کشـــــد

گهـــي شـــم کشـــد ،گـــه بریشُـــم کشـــد
(نظامي)11 :6111 ،

بســــا مــــرد را کــــز چمــــن گُــــم کننــــد

قفـــــس عـــــاج و دام از بریشُـــــم کننـــــد
(همان)18 :

یا عطار «گرُفت» را به ضم راء ،در دیوان و در مثنويهایش آورده است .و« شگفت” را «شگُفت» به ضم گاف ،آورده است.
...پــــاک رو دانــــد کــــه در اســــرار عشــــق

بهتـــــــر از ما راهــــــــبر نتـوان گرُفـت..

صــورت جــان اســــــــت شــعرت الجــرم

عقــل را نظــم تــو مــيآیــد شـــــــــــگُفت..
(عطار)606 :6136 ،

با واژههاي گفت ،شکفت ،نخفت ،بسفت ،نهفت ،و...قافیه کرده است .همچنین سنایي ،همین تلفظ را در الهينامه آورده است.
عمــــر یــــک جــــزو از توریــــت بگرُفــــت

پیمبــر چـــون چنـــان دیــدش چنـــین گفُـــت
(عطار)681 :6188 ،

مولوي «عُلُو» را که در زبان عربي( )olowتلفظ ميشود )olu( ،تلفظ کرده است.
آن کـــــه ســـــرها بشـــــکند او از علـــــو

رحــــم حــ ـقّ و خلــــق ن یــــد ســــوي او
(مولوي)111 :6113 ،

و «غلو» را که در زبان عربي ( (gholowتلفظ ميشود (ghoul( ،تلفظ کرده است.
ور حســــد گیـــــــــرد تــــرا در ره گلــــو

در حســــد ابلــــیس را باشـــــــــد غلــــو
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(همان)61 :
شیـــــــر خـــود را دیـــد در چـــه وز غلـــو

خـــــویش را نشـــــاخت آن دم از عــــــــدو
(همان)16 :

مرحوم فروزانفر در شرح این بیت از مثنوي شریف:
پـــس لبـــــــش ردش کنـــد پـــیش از گُلـــو

گرچـــه نعـــره مـــيزنـــد شـــیطان کُلـــوا

مينویسد« :چنین است در نسخۀ موزۀ قونیه (به حرکت ضمه بر روي اول) و مطابق است با بعضي لهجههاي محلّي خراسان
از جمله شهر مشهد و نیشابور .)6030 -6036 :6111( »...
عطار هم همینگونه آورده است.
بـــه خـــود هرگـــز کجـــا دانـــد رسیــــــدن

اگـــر عطّـــار را عـــزم علــــــــــــــویست
(عطّار)636 :6136 ،

با گویست ،سویست ،آرزویست ،رویست ،کویست و ...قافیه کرده است.
فخرالدین عراقي و ناصرخسرو ،عَفو ) )afwرا ( )afuتلفظ کردهاند.
دگــــر ره شــــاه رامــــین را عفــــو کــــرد

دریــــــــــده بخـــت رامـــین را رفـــو کـــرد
(گرگاتي)613 :6113 ،

اگــــر ســــهوي بــــود در وي عفــــو کــــن

دریــــــــــــده پــــردۀ کــــارم رفــــو کــــن
(عراقي)516 :6180 ،

در دیوان عطار «دانستن» به فتح نون آمده است .شفیعي کدکني ،در مقدمهاي که بر منطقالطیر عطار نوشته ،گفته است« :در
فارسي قرون متأخر و معاصر ،مصدر «دانستن» و اشتقاقات آن به کسر نون تلفظ شده است ...ولي در شعر عطار و بعضي دیگر از
قدما نشانههایي وجود دارد که ایشان این مصدر و اشتقاقات آن را به فتح نون تلفظ ميکردهاند» (.)131 :6181
یـــارب چـــه کســــــــي کـــه در دو عـــالم

کـــس قیمــــت عشــــــــق تـــو ندانســـت
(عطار)11 :6136 ،

با واژههاي کامرانست ،نهانست ،کرانست ،شادمانست ،و...
همۀ این گویشها و تفاوت آنها را با کمک قافیه ،ميتوان مشاهده کرد.

 .5-3نقش مهم قافیه در نشان دادن تغییر و تحوالت زبانی
قدیم ترین آثاري که از زبان فارسي نو یا دري بر جا مانده ،از میانۀ قرن چهارم هجري اسـت .از آن زمـان تـا بـه امـروز ،در زبـان
فارسي تغییر و تحوالت شگرفي رخ نداده است .چون بیشترین تحوالت در دورۀ باستان و میانه ،صورت گرفته است .براي همـین
است که ما آثار شاعران و نویسندگان آن دوره را ميفهمیم؛ «نظام دستوري و آوایي فارسي معاصر با فارسـي قـدیم چنـدان تغییـر
نکرده است .باید یادآوري کرد که در نظام آواها ،دستگاه هشت مصوتي قدیم به یک دستگاه شش مصـوت

بـدل

ميشود که در آن امتداد مصوتها ارزش واجي خود را از دست داده است» (ارانسـکي .)603 :6181 ،پـس مصـوتهـاي مرکـب
) (owو ) (uاز بین رفتهاند .ولي به هر حال ،در این هزار و اند سال تغییراتي ،هرچند انـدک ،در زبـان فارسـي رخ داده اسـت .بـا
کمک زنگ قافیه ميتوان ،متوجه تغییرات آوایي زبان دري با زبان فارسي امروز شد .بدین صورت که ،اگـر تلفـظ واژههـایي را در
قافیه شاعران گذشته وجود دارند ،با تلفظ امروزینشان مقایسه کنیم ،متوجه این تغییرات آوایي ميشویم.
براي نمونه در بیت زیر:
اگرچـــه هـــر کســـي از غـــم گریـــزد

مــرا چــون جــان ،غــم تــو در خورآیــد
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(عراقي)630 :6116 ،
چون واژۀ «خور» با واژههاي در ،زر ،سر ... ،قافیه شده است .باید توجه داشت که واژۀ «خور» داراي واو معدوله است خوانده و
براي همین هم درگذشته این واژهها با هم قافیه ميشده است .ما از طریق قافیه متوجه ميشویم که تلفظ این واژه « »Xvarبوده است.
یا خاقاني در قصیدهاي با مطلع:
قلــم بخــت مــن شکســـــــتهســر اســت

مــوي در ســـــــر ،ز طــالع هنــر اســت..

چــون صــفیرش زنــي ،کثــــــــرت نگــرد

اســب کــو را نظــر بــر آبخــور اســت..

سبــــــــب آبروي ،آب مــــژه اســــت

صیقل تیغ کـوه ،تیـغ خــــــــور اسـت..
(خاقاني)601 - 601 :6115 ،

واژۀ «خور» را با بصر ،در ،کمر ،جگر ،نظر ... ،قافیه کرده است.
تو را دل دادم اي دلبر ،شبت خوش باد مـن رفـتم

تو داني با دل غمخور ،شبت خوش بـاد مـن رفـتم
(سنایي)365 :6111 ،

چـــــو بد کـرد آنـچ کـــرد و نیـک بـد کـرد

چــو نیـــــــکو بنگــري بــا جــان خــود کــرد
(خواجوي کرماني)16 :6110 ،

ایــن جهــان بــيوفــا را برگزیــد و بــد گزیــد

الجرم بر دست خویش ار بد گزیدي خـود گزیـد
(ناصرخسرو)636 ،6180 ،

پادشــــــــــاهان کــه کینــــــهکــش باشـــــند

خــــــون کننــد آن زمــان کــه خــوش باشــند
(نظامي)613 :6181 ،

ز تشـــــــت آبگــون آتـــــــش برآمـــــد

گــل مهــوش ز خـــــــواب خــوش بــــرآمد
(خواجوي کرماني)638 :6110 ،

 از بیتهاي باال نتیجه ميگیریم که تلفظ «خو» در واژههایي که زیر آنها خط کشیده شده است ،و در فارسي امروز به صورت« »xoتلفظ میشود ،به صورت « »Xvaبوده است .با کمک قافیه ،این تحول نشان داده ميشود.
 «واو» در برخي واژهها مانند «خوید»« ،خوي»« ،خویش»« ،خواب»« ،خوار»و ...در متون فارسي دري ما ،یعني از دورۀ موردبررسي ،که قرن چهار تا هشت ميشود« ،واو معدوله» است؛ یعني خوانده نميشده ،ولي در کتابت نوشته ميشدهاند .به سبب اینکه
خط محافظهکارتر از زبان است و بسیار کند متحول ميشود .این مسئله را هم به کمک قافیه ميتوان نشان داد .در ضمن این
واژهها برابر خوانش پهلوي به صورت (

)xw

r) ،(xw b) )xway) (xw

 (xwبوده است که تغییر و تحول یافتهاند .اینک براي

هرکدام نمونهاي ذکر مي شود:
وزان پـــس ســـوي روشــــــــنایي رســـید

زمیــــــ ــن پرنیــان دیــد یــک ســر ز خویــد
(فردوسي)16 :6181 ،
گلـــــــش خَــوي بگرفــت

آن ســرو ســـــــهي چــون قــدح مَــي بگرفــت

از آتــش مــي بــر

بــه کــوي میـــــکده گریــان و ســرفکنده روم

چراکــه شــرم همــيآیــدم ز حاصــــل خــویش

(خواجوي کرماني)565 :6111 ،
(حافظ)611 ،6111 ،
با واژههاي درویش ،پیش ،کیش ،نیش ... ،قافیه شده است.
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دوش دور از رویت اي جان جانم از غم تاب داشت

ابر چشمم بر رُخ از سوداي دل سـیالب داشـت

نز تفکر عقل مســــــکین پایگـاه صـــبر دیـد

نز پریشاني دل شـوریده چَشـم خـواب داشـت

کــوس غــارت زد فراقــت گــرد شهرســتان دل

شحنۀ عشـــقت سراي عقـل در طَبطـاب داشـت...
(سعدي)611 :6185 ،

از پـــس عـ ـزّ خدمتـــــــش همــــــــــه ذل

وز پــس فخــر خدمـــــــــــتش همــه خــوار
(دمسعود سعد)630 :6111 ،

با واژه هاي نگار ،انگار ،کار ،بسیار ،تار ،و  ..قافیه شده است.
ـ تلفظ برخي از واژهها مانند تلفظ اعداد ،با فارسي امروز متفاوت است .
پــیشحــــــالي بــین کــه در جهلســت و شــک

صبح صـاد ،،صبــــح کـاذب هــــر دو یـک
(مولوي)163 :6113 ،

گفته بودي که شـــوم مسـت و دو بوسـت بـدهم

وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیــم و نـه یـک
( حافظ)611 :6111 ،

با واژههاي ،ملک ،محک ،شک ،فلک ،و  ..همقافیه شده است .در بیت اول ،ما به قرینه ) )shakمتوجه ميشویم که قافیه مصراع
دوم است.
مغز من خفتــــه شد دریـن چـه شـکي اسـت

مــرده و خفــــته بلکــه هــر دو یکــي اســـت
(نظامي)665 :6181 ،

دو به صورت)  (dنیز تلفظ ميشده است ،که در پهلوي هم همین تلفظ را دارد.
مــــرا هجــــران آن آهــــوي آمــــــو

همــي دارد چــو بچــه مــرده آهــو...

کــه مــا را تــن دو آمــد بــاز جــان یــک

که مـا را دل یـک آمـد بـاز جـان دو...
(قطران)151 :6111 ،

قافیههاي دیگر این قصیده ،زانو ،سو ،گیسو ... ،است.
این نمط ،وین نوع ده دفتر و دو برنوشت آن دین عیسي را عدو
(مولوي)616 :6113 ،
قافیه نشان ميدهد که شش به صورت (

تلفظ ميشده است.

کجــــا ســــالیان اندر آمـد بـه شـش

که نگذشـــــت بر ما یکـي روز خـوش
(فردوسي)160 :6181 ،

عقل گـــــردون نورد گــــردنکــش

جمع کــــرده دل از چـــــهار وز شـــش
(عراقي)131 :6116 ،

تلفظ هزار به صورت ) (hazarبوده است.
بفـــــرمود ک رند میشــــي هـــــزار

نبینند کان فربـهســـــت ایـن نــــــزار
(نظامي)653 :6185 ،

ـ برخي از واژهها صورت کهنهتري نسبت به تلفظ امروزي دارند؛ یعني به اصل پهلوي نزدیکترند .مانند:
«آزُردن» که به صورت «آزَردن» تلفظ ميشده است .ضمن اینکه تلفظ پهلوي این واژه
خصــــــــــم را نیـــز چــــــون ادب کـــردي

)zardan

) بوده است.

ده بکشــــــتي یــــکي نیــــــــــــازردي
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(همان)616 :6181 ،
لیکن عشــق ،چنـــین باشد گه شـادي و گـه درد

از دوســـــت بـه هـر چیـز چـرا بایـدت آزرد

(رودکي)68 :6186 ،
واژههاي مي به صورت ) ،(mayرِي به صورت ) ،)rayپِي

)(pay

تلفظ ميشده است و در پهلوي هم به همین صورت تلفظ

ميشدهاند.
اي بـــه تـــو زنـــده نـــام حاتــــــــم طـــي

صـــاحب صـــــد هـــزار صــــــاحب رَي ....

خـــاک را بـــر فلـــــــک مفـــاخرت اســـت

تــا تــو بــــروي همـــــــيگــذاري پَــي ...

چـــــــون گــل از نــم همــي بخنــدد مــــلک

تــا بگریــــد همــي بــه دســــت تــو مَــي ...

گشــــت زر از نهیــــــــب جــــود تــــو زرد

رفـــت گـــل را ز شـــرم خـــوي تـــو خَـــوي
(مسعود سعد)510 :6130 ،

ز پـــیش دهســــــتان ســـــــوي ري کشـــید

ز اســـپان به رنج و به تگ خــوي کشـــــــــــید
(فردوسي)161 :6181 ،

قــــدح کـــــام روان از مَـــــــــي گـــــردد

روان از خــــــجلت مــــي خَــــوي بــــرآرد
(خواجوي کرماني)610 ،6110 ،

گـــل دل تـــازه گـــــــردد از نـــــم مَـــي

دل گـــل زنـــــده گــــــــــردد از دم فَـــي
(همانجا)

در تمام دیوانهاي بررسيشده« ،چادر» با زبر دال ،نیز تلفظ ميشده است.
تــرک خرگــاه جـــهاني و بــرآرد شـــب و روز

مه و خورشـید سر از خیمـۀ چـون چـــادر تـو
(سیف فرغاني)113 :6111 ،

با واژههاي سر ،در ،لشکر ،خنجر ،پیکر ،و ...همقافیه شده است.
گــر ایــوان مــا ســـــــر بــه کیــوان برســـــت

ازیــن بهــره ي مــا یـــــــــکي چادرســـــــت
(فردوسي)651 :6181 ،

 یک نکته دیگر که ما از طریق قافیه متوجه ميشویم ،تلفظ پایاني واژههاي مختوم به «هاي بیان حرکت» است ،که بهزبر(فتحه) بوده است.
ایـــا غـــرّه گشــــــــته بـــه مکـــــر زمانـــه

ز مکــــرش بــه دل گشــــــتي آگــاه یــا نــه؟

یـــــــگانۀ زمانــــه شـــدهســــــتي ولیــــکن

نشــــــــد هیــــــچ کـــس را زمانـــه یگانـــه
(ناصرخسرو)116 :6180 ،

با واژههاي فالنه ،جاودانه ،دانه ،رسانه ،بهانه .... ،قافیه شده است.
شاهد دیگر از دیوان عطار:
دلـــي کـــز عشـــق تـــو دیـــــــوانه گـــردد

وجـــودش بـــا عـــدم هـــمخانـــه گـــردد..

دریـــــن دریــــــــا دل پـــــردرد عطـــــار

نـــدانم مــــــــرد گــــــردد یـــا نـــهگـــردد
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(عطار)668 :6136 ،
خانه ،دیوانه ،شکرانه ،فرزانه ،ویرانه ،و ...هستند.
اي دل به کــجایــــي تـو ،آگـاه هیـي یـا نـه؟

از ســر تـو بـرون کـن ،هـي سـوداي گدایانـه

در بــزم چنــان شــاهي ،در نــور چنــان مــاهي

خط در دو جهان درکش ،چه جاي یکي خانـه...
(مولوي)6115 :6136 ،

دیگر قافیههاي این غزل زیبا ،جانانه ،افسانه ،خانه ،بیگانه ،النه است.
یا واژههایي مانند «بلقیس»« ،ویس» زماني که در مرکز قافیه قرار دارند ،ما را متوجه این نکته ميکنند که تلفظ آنها با تلفظ
امروزینشان ،متفاوت شده است .مانند:
نه مرا بر ســــر کوي تـو ســــایه جلـــــیس

نه مرا در غـم عـــشق تـو بـه جـز نالـه انـیس

نـــزد خــــــــسرو نبـــود هـــیچ شـــــــکر

جز شیرین پیـــش رامین نبود هیچ گل اال رخ ویـس

گر نــــه هدهـد ز سبــــا مـژدۀ وصـــل آرد بـاز

که رســاند بـه سلیـــمان خبــري از بلقـیس...
(خواجوي کرماني)188 :6111 ،

قافیههاي دیگر ،برجیس ،نفیس ،خسیس ... ،است.
بــا رخ یوســـــف و بــوي خــــوش بلقیســي

بچـــهاي دارم در نـــاف چـــو برجیــــــسي

(منوچهري )606 :6111 ،
بــــه زشـــــتي نمــــــودار ابلیـــــس بــــود

تـــو گفتـــي کـــه عـــــفریت بلقیـــــس بـــود

(سعدي)680 :6111 ،
 -تلفظ «لؤلؤ» که در تمام دیوانها ،تا قرن هشتم به صورت

) l

 (lبوده است ،این واژه ،در فارسي امروز به صورت

)(lowlow

و ) (lawlawتلفظ ميشود.
لبـــت بدیـــدم و لعــــلم بیوفتـــاد از چشـــم

سخـــــن بگفتي و قیمـــت برفـــت لؤلـؤ را
(همان)638 :6185 ،

با واژههاي ابرو ،مو ،هندو ،رو ،گیسو ،جادو ،بازو ،نیکو .. ،همقافیه است.
اي بزرگــــي کــــه حــــــــسن راي تــــرا

هـــر زمـــان بـــر مـــن اصـــطناعي نوســــــت

ابــــر کــــف تــــو تنــــد و پرگهــــــــرست

بحـــر فضـــل تـــو ژرف و پرلؤلؤســــــت
(مسعودسعد)113 :6111 ،

دیگر قافیه هاي این قصیده ،آهوست ،دوست ،نکوست ،پوست ،و....هستند.
 ما از طریق قافیه ميتوانیم تشخیص دهیم که واژۀ «تهي» که تلفظ امروزین آن )  (tohاست .در قافیه شاعران گذشته تا قرنهشتم به صورت )  (tahبوده است .ضمن این که تلفظ این واژه به صورت پهلویش که ) (tuh gبوده  ،نزدیک است .هرچند اینجا
قافیه موصوله است و به ضم «ت» هم مي تواند خوانده شود ،شاعران بزر  ،همواره تناسب و یکساني حرکت قبل از روي را به
خاطر موسیقي رعایت کردهاند.
به فـــــــرمان یـزدان کنیـــــد ایـن تـــــهي

کــه اینســـــت فرمـــــان شاهنـــــــــشهي
(فردوسي :6181 ،بیت)115 /111

اگـــر روي بـــر خــــــــاک پـــایش نهـــــــي

جوابــــــت نگویـــد بـــه دســــــت تهـــــي
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(سعدي)11 :6111 ،
کــــــــوش تـــا جــــــمله وام بـــاز دهـــي

تــو بـــــــماني و یــک ستـــــــــور تهــي
(نظامي)603 :6181 ،

واژۀ «کیسهبُر» را که ما با ضمه تلفظ ميکنیم ،در دیوان خاقاني به فتحه ،یعني «کیسهبَر» نیز تلفظ شده است.
ناامیــــــــــدان غصــــــهخـــــور مــــاییم

عـــــــــبرت کـــــار یکـــــــدگر مـــــاییم

مـــــاهيآســــــــا میــــــــان دام بــــــال

همـــه ســـــرگوش و بـــيخبـــر مــــاییم...

دســــــت غیــري مبُــر کــه در هـــــمه شــهر

قلــــــــب کــــاران کیــــــــسهبَــــر مــــاییم
(خاقاني)115 :6115 ،

با قدر ،خطر ،پدر ،پسر ،جگر ،مختصر ،و ...قافیههاي دیگر این قصیدهاند .البته غیر از این ،شاهد دیگري نیافتیم .همۀ شواهد
«کیسه بُر» است.
 در متون منظوم قدیم ،کلماتي که به مختوم به تنوین بودهاند ،با واژههاي مختوم به «الف» هم گاهي قافیه شدهاند ،معلوماست که تلفظ این واژهها در گذشته با «آ» بوده ،یا حداقل این تلفظ را هم داشتهاند.
گــردون نقــاب صــبح بــه عمـــــدا برافکنــد

راز دل زمـــــــانه بــــه صــــــحرا برافکنــــد
(همان)66 :

با واژههاي باال ،رعنا ،پیدا ،دیبا ،یکتا ،و  ...قافیه شده است.
شاهد مثال دیگر:
من از تو پیش کـه نـالم کـه در شـریعت عشـق

معــاف دوســـــت بدارنــد قتــل عــــمدا را
(سعدي)606 :6185 ،

واژۀ عمدا ،با واژههاي دیبا ،تنها ،زلیخا ،جا ،ثریا ،و  ...قافیه شده است.
ـ در متون منظوم قدیم ،واژههاي مختوم به «الف مقصور» را با واژههاي مختوم به «ي» هم قافیه کردهاند؛ مثل صغري ،ماني،
کبري ،لیلي و  ...معلوم است که این تلفظ از الف مقصور نیز در زبان فارسي رایج بوده است.
هــــر دمــــي یعقــــوبوار از یوســـــــفي

مـــيرســـد انـــدر مشــــــام تـــو شفــــــــي
(مولوي)111 :6113 ،

چــه چیــز بهتــر و نکــوتر هســت در دنیــي؟

سپــــاه نــه ،ملکــي نــه ،ضــیاع نــه ،رمــه نــي
(ناصر خسرو)181 :6180 ،

از این موارد در متون کهن ما فراوان یافت ميشود و ما به نمونههایي اندک بسنده کردیم.
 نکتۀ دیگر :عیبي که به عنوان «اقواء» در علم قافیه آمده است و سبب این عیب ،عدم یکساني حرکات قافیه است .این مسئلهاز نظر آوایي و تاریخي درخور تأمل است .چون مبناي قافیه ،گفتار است نـه نوشـتار ،در چنـین عیبـي صـورت نوشـتاري واژههـا
تغییري نکرده است ،ولي اغلب در تلفظ امروزین یکي از قوافي تغییر رخ داده است .استاد کزازي هم در مقالهاي که دربارۀ عیـوب
قافیه در شاهنامه نوشته است ،این مطلب را ذکر کرده است؛ «تنگناها و آیینهایي که قافیـهسـنجان و ادبدانـان در کتـابهایشـان
نوشتهاند ،و بر پایۀ آن قافیه را سنجیدهاند اندکاندک در روزگاران سپسین پدید آمده است» (کزازي .)56 :6181 ،پس دلیل اصـلي
این عیب قافیه ،همان تغییرات آوایي است که در گذر زمان به وجود آمده است .این موارد در دیوان شاعران گذشته کم نیست ،مـا
به ذکر چند نمونه بسنده ميکنیم.
پــــس پــــرده بینــــد عمــــلهــــاي بــــد

همــــو پــــرده پوشــــد بــــه آالي خــــود
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(سعدي)6 :6186 ،
چـــــو کشــــور ز ضــــحاک بــــودي تهــــي

یکــــي مایــــهور بــــد بــــهســــــان رهــــي
(فردوسي :6181 ،بیت )18/11

تـــب داشتـــــهام دو هفتـــهاي مـــاه دو هفـــت

تبخـــال دمیـــد و تــــب نهایـــت پـــذرفت

چـــون نتـــوانم لبانـــت بوســـید بـــه تفـــــت

تــبخــال مــرا بــدتر از آن تــب کــه برفــت
(خاقاني)111 :6115 ،

 .4نتیجهگیری
 قافیه از ارکان مهم شعر فارسي است و شاعران همواره به آن اهمیت دادهاند .سرودن اشعار با قوافي مشکل ،و ذکر کردن انواعنقشها براي قافیه ،از توجه آنها به قافیه حکایت ميکند.
ـ با همۀ اهمیتي که قافیه دارد ،گاهي ابیات بيقافیه در دیوان برخي از شاعران پیدا ميشود .ولي حتما آن ابیات داراي ردیف
هستند و ردیف کمبود قافیه را در موسیقي جبران ميکند.
ـ ساخت قافیههاي بدیع و نو ،منحصر به برخي از شاعران ،مانند مولوي است و در دیوان همۀ شاعران بسامد قافیههاي نو و بدیع
یکسان نیست.
ـ گاهي شاعران ،به خاطر ضرورت ،واژههاي مخفف را در قافیه به کار ميبرند یا در قوافي اشعار تغییراتي ميدهند.
ـ قافیه ميتواند در تصحیح متون کهن به ما کمک کند .همچنین موجب ماندگاري صورتهاي مختلف از یک واژه شود.
ـ ما با کمک قافیه ،به گویشها و لهجههاي خاصي که در دیوان شاعران ،وجود دارد و در مرکز قافیه قرار گرفتهاند پيميبریم .در
دیوان برخي از شاعران بزر

مانند :فخرالدین اسعد گرگاني ،نظامي ،ناصرخسرو ،عطّار و دیگر شاعران ،قافیههایي وجود

دارد ،که تابع لهجه و گویش خاص شاعراست ،ما با کمک قافیه به این موضوع پيميبریم.
ـ دیگر ،نقش بسیار مهمي است که قافیه در نشان دادن تحوالت زباني دارد ،به علت نارسایي خط فارسي ،ما از تلفظ صحیح
واژهها در زمانهاي مختلف آگاهي نداریم ،و قافیه به ما در این زمینه کمک شایاني ميکند .چون قافیهها باید با هم همساني و
همآوایي داشته باشند ،هرچند این همآوایي کامل نیست و در حروف پایاني است ،باز هم ما را از تلفظ واژهها در دورههاي
مختلف آگاه ميکند.
ـ همچنین ،عیبي که به عنوان « اقواء» در علم قافیه آمده است ،اغلب ناشي از تغییري است که در تلفظ واژهها رخ داده و از نظر
آوایي و تاریخي درخور تأمل است.

پینوشتها
 -6البته در برخي از مناطق فارسي زبان ،بسیاري از واژههایي را که با کسره آغاز ميکنیم ،هنوز با فتحه تلفظ ميکنند .مانند
 )(payda, janab, nararو تلفظ درست نیز همین است.
 -6قافیه از نظر زبانشناسان هم تعریف شده است ،وحیدیان کامیار در تعریف قافیه مينویسد« :قافیه حرف یا حروف
مشترک معیني است در پایان کلمات قاموسي نامکرر مصراعهاي یک شعر» (وحیدیان کامیار .)36 :6116 ،محمدعلي
حقشناس نیز تعریف جامع و مانعي از قافیه دارد« :قافیه همآوایي ناتمامي است که از تکرار یک یا چند صورت با توالي
يسان در پایان آخرین واژههاي نامکرر مصاریع یا ابیات یک شعر و گاه پیش از ردیف ،پدید ميآید( ».حقشناس،
.)11 :6130
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 -1در شعر شاعران گذشتۀ ما ،ابیات همواره با قافیه همراه بوده و مقفا بودن از لزوم وجوبي شعر به حساب ميآمده است.
ولي گاهي ابیاتي در دیوان شاعران هست که بدون قافیه ،ولي همراه با ردیف است .این عدم تقید به قافیه ،از آن روست
که تکرار و آهنگ ردیف ،نبود قافیه را نامحسوس و جاي خالي آن را پر کرده است .حتا شاعران بزر

هم ابیات بدون

قافیه دارند.
وان کــه تــا هســت خــورد و جفــت نداشــت

آن کــــه تــا بــود یــار و جفــــت نداشـــــت

(جام جم اوحدي)111 :6116 ،
بــه یــاد یــار آهـــي ســــــر کشیـــــــدي

ز دل هـــر لحـــــــظه آهـــي ســـر کشـــیدي

(کلیات سلمان ساوجي ،بي تا)561 :
کــه آن ساعــــت کــه تــو کــــس را نمــاني

بــه حــق آن کــه تــو کــــــس را نمـــــاني

(عطار)101 :6118 ،
 -1مقاالتي که دربارۀ قافیه نوشته شدهاند:
 از مقاالت مهم در باب قافیه ،با دید زبانشناختي :پرداختن به قافیه باختن ،محمدعلي حقشناس ،نشر دانش.6110 ، پژوهش در فن قافیه شعر فارسي ،ریکاردو زیپولي ،نامه فرهنگستان.6181 ، موسیقي قافیه و پیوند آن با وزن ،محمود کیانوش ،نگین.6151 ، قافیه و نقد آن ،محمود کیانوش ،نگین.6151 ، قافیه در شاهنامه ،میرجالل الدین کزازي ،زبان و ادبیات فارسي(دانشگاه آزاد اسالمي اراک).6186 قافیه از دید شمس قیس رازي ،علي بابک ،ادبیات فارسي(دانشگاه آزاد مشهد) .6181 اندیشیدن در قافیه ،تقي وحیدیان کامیار ،نشر دانش.6110 ، در تنگناي قافیه ،مصطفي ذاکري ،اطالع رساني و کتابداري ،نشر دانش.6186 ، -رابطۀ طولي وزن و قافیه ،عبدالظیم یمیني ،ارمغان.6151 ،
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