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        افافافاف    خدايي شريفخدايي شريفخدايي شريفخدايي شريف

  شعر رودكي و قالب بيت ادبيات كالسيك

شعر فارسي از جهت يگانگي شكل و معني، در زمان رودكي قالب اساسي خود را 
هاي بعدي شكل آن از لحاظ وزن و قافيه تكميل و تغييري قطعي نيافت و  در قرن. يافت

كن در داخل اين بناي سخت و سنگين، با رعايت سازمان لي. سازمان داخلي آن نيز استوار ماند
. هايي معين به وجود آمد كه سبب و زمينة تغيير اسلوبي شعر گرديد اساسي، دگرگوني

  :كند ابوعبداهللا جعفر ابن محمد رودكي چنين بيتي دارد كه در آن اشاره به ساخت شعر مي
  1كنم از سنگ خارهيك بيت پرنيان     كز شاعران نوند منــم و نوگــــواره

گويي و نوي  اين تازه. شناخته است» گوي تازه«و » نوسخن«در اين بيت شاعر خود را 
آيا گوينده ادعا دارد كه . سخن در پرنيان كردن يك بيت از سنگ خاره واقعيت يافته است

پس قبل از او كسي اين كار را انجام نداده است؟ اگر رودكي واقعاً چنين ادعايي داشته باشد، 
در بارة حقيقت اين سخن رودكي در . حقيقت و اصل و اساسي در آن بايد باشد

. گذارد اي است كه پاية گفتة فوق رودكي را مورد ترديد باقي مي مالحظه» البالغه ترجمان«
  : نوشته است رادوياني در مورد شرح صنعت تلوم 

ويد، يعني هاي قصيده متاليم گ و يكي از جملة بالغت آن است كه شاعر بيت«
يكدست و هموار گويد و چنان كند كه ميان بيت و بيت تفاوت بسيار نبود به عزوبت و 

چه اگر بيتي قوي بود و عزب و بيتي سست بود و يا با خللي زشت آيد و نيز گمان . سيرت
گويان را بيشتر شعر باتفاوت است تا بدان جايگاه كه بعضي مردمان  و پارسي. دزديده برند

و حال بر خالف آن است كه ايشان گمان بردند، . كه تفاوتي مذهبي است به شاعريپنداشتند 
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و متقدمان اندر شعر . ايرا كه چون شعر بر يك سان بود، بسيار بهتر از اين بود كه باتفاوت
تر از اين  چنان مستقيم نبودند كه متأخران، ايرا كه ايشان ابتدا كردند و مقتدي را كار آسان

كننده تأمل كند، به جاي  چون نگاه. تفاوت شعر عنصري است و شعر پاك بي. رابود كه مبتدي 
  2.»آورد

هاي محسوس سخنند، به جز  به سبب آنكه طرف» عزوبت و صفت«معيار سنجش 
ذوق چنانكه معلوم است، صفت شخص و نتيجة تجربة او . ذوق فردي، چيزي ديگر نيست

» عزوبت و صفت«بنابراين . پرورد  را ميتجربه، معيارهاي هنري و حسي خصوصي. باشد مي
اندازة سستي و عزوبت نيز به حالت ذهني واگذار . شود معيار بر اساس تجربه پرورده مي

هاي هنري بستگي  پس ناهمواري در ابيات شعر به مشاهدة ذهني و ذوقي و صفت. گردد مي
گمان دزدي از آن جهت . گويان بيشتر باتفاوت دانسته شده است از اين جهت شعر پارسي. دارد

 ذوق سالم در تمام شعر از خود بايد چنين صفات ظاهر  شود كه شاعر قوي و صاحب پيدا مي
استحكام معنا و هنر سخنوري كه با معيارهاي : آيد همواري از دو جهت به وجود مي. كند

  .مذكور رابطه دارند
واقع همين طور بوده گويان بيشتر با تفاوت شناخته شده و يا در  براي چه شعر پارسي

توان حدس زد  مي. است؟ به اين سؤال جواب گفتن به جستجو و تأليف يك كتاب برابر است
تواند  گويان مي از جانب پارسي» تفاوت مذهبي به شاعري«به » بعضي مردمان«سبب پندار 

  :مبني بر دو اصل باشد
نگاري و   ميل واقعه) دهم ميالدي( قرن چهارم هجري –شعر فارسي مرحلة اول  .1

يابد و  در چنين شعر حركت ذهني و عينيت واقعي تصوير متناسباً تكامل مي. نگاري دارد حقيقت
باشد و كماالت  وظيفة بيت در تحريك نفساني و تصوير هنري چون جزء معني، در نوبت اول مي

ي كه به نقد فردوسي از سخن دقيق. گيرد هنري در اين جزء ضرورت تكميل نهايي زياد بر عهده نمي
كوب، براي رفع تهمت مقلد دقيقي جلوه دادن او گفته شده است، به نظر ما  نظر استاد عبدالحسين زرين



 
 

 

 

�٣  

بيت زيرين . در مرحلة اول بار پيوند و تسلسل مضمون را به تكامل داخل وقايع گذاشتن است
  :تواند بيرون بيايد فردوسي از همين گونه حالت شعر فارسي تا زمان او مي

  3بسي بيـــت ناتنـدرست آمدم    دم اين نظم سست آمدمنگه كر
اگر به اشعار ابوعبداهللا رودكي نظر افكنيم، در همة شعرهاي كاملي كه تا زمان ما رسيده و در 

به خاطر بياوريم . شود هاي مكمل، هم يگانگي داخلي موضوع و هم ديناميك حوادث مشاهده مي پاره
را » بوي جوي موليان آيد همي«را همچنين شعر ) »يت از پيريشكا«(» پيري«و » مادر مي«هاي  قصيده

اگر هر شعري از رودكي را به ميزان سنجش بياوريم، اين . كه تكامل واقعي تصويري مستحكم دارند
  :داريم براي نمونه انتخاب را بر روي اين قطعه نگاه مي. رسد مطلب در آن به سادگي به مشاهده مي

     زمانه را چون نكـو بنگــري همه پند است  آزادوار داد مـــــرازمــــانــــه پنـــــدي 
     بسا كســـا كه بــه روز تو آرزومند است  به روز نيك كسان گفــت غم مخور زنهار

     كه را زبان نه به بند است پاي در بند است  خشم خويش دار نگاه«زمانه گفت مــــرا 
ديگر .  اخبار زياد مربوط به آن بهره برداشته استاين شكل بيان واقعيت از ادبيات حماسي و

آنها در ابراز مضمون سبك به . دارند شاعران همزمان رودكي نيز همين رويه را در شعر خود نگاه مي
براي نمونه به يك شعر ابواسحاق جويباري و غزل رابعة بلخي مراجعه . او نزديك و مانندي دارند

  .نمايند را به تكرار تصديق ميكنيم، زيرا آنها اصل اين رويه  مي
  :ابواسحاق جويباري

  به ابــــر پنهان كرد آفتــــاب تابــــان را
  برگ خندان را به ســـــبزه بنهفت آن الله

  به سوي هردو مهش بر دو شاخ ريحان بود
  به شـــــاخ مرد بپيوست آن دو ريحان را

  دالن را به بوسه درمان است بتي كه خسته
   اين درد ديــــده درمــــان رادريغ دارد از

  به ابر نيسان مانــــــم كنون من از غم او
  سزد كه صنعت خـوب است ابر نيسان را
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  به يك گذر كه سحرگاه بر گلستان كرد
  4بهشت كرد ســـــراسر همه گلستان را

  :رابعة بلخي
  كوشش بسيار نĤمـــــد سودمند  عشق او باز انـــدر آوردم به بند

  كي توان كـردن شنا، اي هوشمند  ناپديد ـايي كــــرانه عشق دريــ
  تر گردد كمند كز كشيدن سخت  توسني كــــردم ندانســـتم همي
  بسكه بپســــــنديد بايد ناپسند  عشق را خواهي كـه تا پايان بري
  5زهر بايد خـورد و انگاريد قند  زشت بايد ديـد و انگاريد خوب

ل اخير تاجيكستان كه تمايل رئاليستي دارد و تأثير شعر هاي شعر چهل پنجاه سا در نمونه
گويي نقش عيناً يگانة واحد  روسي چنين صفتش را افزوده است، پي بردن ممكن است كه وقوع

در اين گونه شعر حسن شكل و معنا و . آورد كند و به وجود مي زماني و مكاني را تقاضا مي
شود و بيت وظيفة جزء اين  عي ظاهر ميمضمون در همين وحدت و يگانگي نقش ديدني واق

  .آورد صورت كامل را به جاي مي
ساخت هنري  يا پوئتيك بيت شعر فارسي در عهد رودكي و همزمانانش، به عقيدة دانشمندان 

مالحظة رادوياني راجع به . آن زمان هنوز به مقام استقالل كامل در قياس شعر عربي نرسيده است
تر است، به نظر ما در  به متأخران، همچون مقلدان كه كارشان مشكلعدم استقالل متقدمان نسبت 

شعر پاك «: كند كه اين سخن را نتيجة زيرين خود او تصديق مي. روند شعر فارسي اساس داشت
در اينجا ميان مالحظة رادوياني نسبت به شعر متقدمان و انديشة . »تفاوت شعر عنصري است بي

معيار مالحظات رادوياني شعر عربي بوده، در . باطني وجود داردفردوسي دربارة شعر دقيقي وحدت 
اين دوره وي به مرحلة باالترين رشد شكل كالسيك خود نرسيده بود، اما شعر فارسي در درجة اول 

فردوسي و عنصري از لحاظ زمان در باالترين نقطة تكامل مرحلة اول . تشكل و تكامل قرار داشت
داشتند و سخن آنها در سطح عالي هنر  بك خراساني پاي نگاه مي زمان موجوديت س–شعر فارسي 

تفاوتي شعر عنصري جاي شك و  حكم رادوياني در بارة بي. البته هر يكي در سبكي خاص قرار داشت
در مورد بالغت و متانت سخن فردوسي هم نه تنها بدگماني نيست، بلكه چه گذشتگان و . شبهه ندارد
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در حقيقت در اين . اند  روي كرسي عزت و احترام هنري گذاشتهچه محققان معاصر سخن او را
آب و دانه باشد، ولي قدرت او در مهارت  داستان بزرگ فردوسي جا جا احتمال زمين كشت كم

طبيعي است كه فردوسي و عنصري به اين مقام . نظير است سازمان بناي بيت در سراسر اثر بي
آيد، همچنان كه در هر كسب  از نتيجة تجربه به دست مياند، زيرا تكامل شكلي در ادبيات  رسيده

  .»كار نيكو كردن از پر كردن است«ديگر نيز 
كند، به نظر ما همين معني را  رودكي وقتي ادعاي يك بيت از سنگ خاره پرنيان كردن را مي

رن در شعر فارسي ق. از روي معيار شعر عربي، استقالل هر بيت الزم و ضرور است. در نظر دارد
هاي معنايي  همين معيار به سبب كم بودن تجربه، استوار نبودن ركن) قرن دهم ميالدي(چهارم هجري 

تفاوتي ابيات شعر هنوز  و هنري داخل بيت و سبك بديعي شعر، نرسيدن استقالل و يگانگي بيت، بي
اللت اين در گمان سخن عربي بوده است و د براي رودكي كماالت آرماني شعر بي. به دست نيامده بود

اف دانشمند و محقق  طاهرجان. ا.ا. باشد استفادة هنر و صنعت عربي، كاربرد از آيات و حديث مي
كند، كتابي در بارة روزگار و آثار رودكي  معاصر كه در حال حاضر در سنكت پيتربورگ زندگي مي

موضوع براي همة تأليف نموده و جهت تصديق عقيدة نابيناي مادرزاد بودن او در فصل مخصوص اين 
آورد و گويا ثابت  ها مي گوي شاعر نمونه شعرهايي كه داللت بر بينايي رودكي مي كند، از سلف عربي

هاي  واسطه بلكه يك نوع اقتباس از معني و تمثال نمايد كه همة اين حاالت نه نتيجة مشاهدة بي مي
 قرآني شعر رودكي چاپ كرده كه اي در بارة مأخذ  عبدالشكور عبدالستار مقاله6.باشد شعر عربي مي

 همچنين شهيد بلخي شاعر 7.نمايد آن هم داللت تأثير قرآن و حديث را در شعر رودكي تصديق مي
  :ناميده است) پيرو قرآن(» تلو نبي«حكيم و هنرمند همزمان او سخنش را 

  رودكــي را سخــني تلــو نبي است  به سخـــن مــانـــد شعـــر شعــرا
  8رودكي را خه و  احسنت هجا است  را خَـــه و احســنت مدهشاعـــران 

بيند و اين نوگويي و كماالت از جمله  به اين طريق رودكي خود را در شاعري كامل و نوجو مي
هاي خاكستري، سبز  قدرت بيت متين و استوار به مانند خانة از سنگ خارا، سنگ سخت و به رنگ

اين كماالت دعوي به حد شعر عربي رسيدن و . باشد دن ميو قرمز كمرنگ ساخته شده به وجود آور
ترين محقق شعر فارسي محمد ابن  اما شعر رودكي از نظر شخص به او نزديك. به آن برابر شدن است
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عمر رادوياني، هنوز به درجة بلند استقالل و كماالت و بيت نرسيده و رادوياني چنين جايگاه بلند 
  .دهد هنري را به عنصري مي

ه يا بيت جاي زندگي و راحت است، بيت شعر جاي چه باشد؟ در شرح اين معني شمس خان
و . بيت در لغت عرب خانه باشد و اشتقاق آن از بيتوته است، يعني شب گذاشتن«: نويسد قيص مي

و همچنين بيت شعر بنايي است از كالم ... خانه را از بهر آن بيت خوانند كه جاي شب گذاشتن است
الخصوص در شب كه اوان خلوت و وقت فراغت است، بيش از  ن به ضبط و انديشه عليكه مالزمت آ

  9.»...كالم منثور) از(آن باشد كه مالزمت همان مقدار 
نخست مورد تأمل بودن شعر است كه كيفيت : آيد از اين مالحظات دو چيز به مشاهده مي

ي از كالم است كه در پيوستگي و رابطه بعداً بيت شعر بناي. باشد، ليكن اين نتيجة بيت است ذوقي مي
اي است كه  اينجا مهمترين هدف تصديق قضيه. باشد نگاه داشتن و انديشه دربارة آن راندن الزم مي

بعد از اين شمس قيص در بارة وزن و قافيه، رديف، مصرع بودن و ساخت . شعر بنايي است كالم
حاال براي ما مهم اين است . خواهيم پرداختراند كه به بحث بعضي از آنها  داخلي بيت مالحظه مي

كه همين كالم، گذشته از قوالب شكلي، چه گونه سخني است؟ شمس قيص در آغاز سخن، باب اول، 
عروض ميزان كالم منظوم است همچنان كه نحو، ميزان كالم منثور «: گويد قسم اول كتاب خود مي

  10.»است
نحو، . ميزان كالم منثور بودن نحو مهم استبراي بحث ما ميزان كالم منظوم بودن وزن و 

بخشي از دستور زبان كه به وسيلة آن عمل، وضع «هاي ديگر،  چنانكه معلوم است، به غير از معني
آيد كه مگر با شكل منظوم   در اين مورد سؤالي پيش مي11.»شود كلمات در جمله و عبارات شناخته مي

توان گرفت كه  فتد؟ از سخن شمس قيص چنين نتيجه هم ميا گرفتن، قوانين كالم منثور از اعتبار مي
. در اصل آنها تنها در ظاهر شكل با همديگر مخالفند. نظم و نثر دو نوع كالم و مخالف يكديگرند

كالم منثور شكالً در حدود نحو قرار دارد كه براي زبان در گفتار و انشاء قانون عام و اصل 
شود، به تابعيت قانون هنري وارد   وزن و قافيه درآورده ميوقتي كه كالم به حدود. موجوديت است

هاي هنري  كند در حدود قانون به اين دليل هر  بحثي كه از جمله شمس قيص در اطراف آن مي. شود مي
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حذف گردد، از سطح هنري به مقام » منظوم«واژة » كالم منظوم«صرف نظر از اين، اگر از . باشد مي
  .آيد نحوي پايين مي

و » تحول واحدهاي لريكي«اي نوشته است به عنوان  اف محقق تاجيك رساله حمانر. ش
  : است را واحد اولين شعر شناخته و نوشته» بيت«

اي است كه از دو مصراع  بيت پاره. در نظم فارسي تاجيكي واحد نخستين شعر بيت است«
هاي  ه داراي مضمونوي شكالً واحد كوچك شعر بود. تشكيل يافته و داراي يك معني كامل است

  12.»گوناگون و بزرگ است
مسئلة شكالً . شود در اين تحقيق معلوم نشده است كه براي چه شكالً بيت واحد كوچك مي
اما با كمترين تأمل . واحد خردترين بودن بيت از سخن شمس قيص و ديگر دانشمندان هم معلوم است

باال گفتيم كه بيت كالم منظوم و بدون در . شود كه بيت واحد مضمون و معنا هم هست معلوم مي
اما ميزان نحوي كالم در شعر . كالم و گفتار است كه ميزانش نحو است) و قافيه(وزن : اعتبار شكل

فقط در شعر گاهي . افتد، يعني سخن منظوم از قاعدة عمومي نحوي زبان بيرون نيست از اعتبار نمي
رود كه آنها هم قوانين  ا به خاطر وزن به كار مياختصار كلمات و تغيير جاي آنها، استفادة حشوه

بنابر اين بيت پرنيان كردة رودكي در دايرة قانون نحوي زبان استقرار . دهند عمومي نحوي را تغيير نمي
گيرد و اين يگانگي نحوي و شعري كالم معناي زيادي دارد كه از موقع آن قانونيت شكل و مضمون  مي

  .توان كرد شعر را بررسي مي
چه چيزي است بيت شعر از موقعيت ساخت نحوي كالم؟ ما بدون امكان اشتباه زياد تصديق 

آن . اي است نه كم و نه زياد كنيم كه از موقعيت ديد نحوي، بيت شعر ادبيات كالسيك جمله مي
اي است كه داراي  تواند جملة ساده، مركب، مركب آميخته و امثال آن باشد، ولي حتماً جمله مي

رسيديم به آنجا كه مضمون بيت را هم واحد گفتيم و از اينجا چنين تصديقي . احد استمضمون و
پس يگانگي در شكل و مضمون . ناگزير است كه بيت خردترين واحد شكل و مضمون شعر است
اين يگانگي . آورد اش را به وجود مي ايفاي حقيقي سخن شعري، خانة مستحكم از سنگ خارا بنا يافته

را شعر همان مضمون است در شكل هنري و اگر از مضمون و شكل يكي سستي آورد، ذاتي است، زي
در بيت رودكي به مانند هر شعر ديگر بيت سنگ خاره هم خانه است كه . ديگري كامل نخواهد بود
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اين جهت . باشد و سنگ خاره كه به اضافة سيرت شكلي مضمون سختي و استواري را دارد شكل مي
له بودن بيت و ساخت شعري بايد هنگام تحقيق تحوالت اسلوب ادبي به نظر شعر يعني در شكل جم

  .گرفته شود
 اين مقاله 13.كنيم اف مراجعه مي عثمان. ن.براي فهميدن چگونه بودن شكل شعر به مقالة م

ناميده شده است و خود اين عنوان دليل » )بر اساس ديوان حافظ(بيت ) نحوي(ساخت سنتاكسيسي «
با وجود اين، . ه قانون ساخت بيت شعر حافظ به تمام ابيات حكمي يگانه و عمومي داردبر آن است ك

. كند كه ساخت بيت در غزل و مثنوي و رباعي همگون نيست در آغاز مقاله مؤلف درست قيد مي
  :اف از تحقيق ساخت بيت شعر حافظ چنين است عثمان. ن.نتيجة م
% 98كند، در  شده معلوم مي هاي انجام و حسابهاي حافظ  چنانكه تحليل ساختار نحوي غزل«

در عين حال بايد در نظر داشت كه گذرانيدن . ابيات به حدود ريتم و آهنگ و نحو مصراع توافق دارند
به اين طريق، بيت از خود به عنوان واحد بن . معني از بيت به بيتي ديگر از جانب ما مشاهده نشد

ردد، در حالي كه در مصراع حدودهاي ريتمي و آهنگي و نحوي گ بستة ريتم و آهنگ و نحو نمايان مي
  14.»آيند نه هميشه موافق مي

و آهنگ و نحو، بلكه از نظر معنا هم در ) ضرب(در شعر حافظ بيت نه تنها از لحاظ ريتم 
هايي فراوان در  اين معني چنانكه معلوم است موجب بحث. تناسب با ابيات ديگر شعر، استقالل دارد

در شعر رودكي نيز . عر حافظ و شرح رابطة مصراع و ربط معنايي تمام شعر گرديده استمورد ش
ليكن در شعر او گاهي . باشد بيت در شكل گرامري، ضرب و آهنگ و نحو از يگانگي برخوردار مي

توان در مصراع زيرين مشاهده  از جمله اين حال را مي. يگانگي از حدود يك بيت فراتر رفته است
  :نمود

ـرد بزِيب   صدبرگ و مشك و عنبر و سيبگل ياسمــــين سپيـــد و مـ      
  15!فــريب     نزد تو اي بت ملــــــوك   اين همه يكسره تمـــــام شــــدست

در شعر رودكي نيز مانند شعر حافظ استقالل معني بيت به اندازة كاستگي وحدت عمومي 
 ذكر گرديد، در همه حال عموميت موضوع با در اشعار او همچنانكه قبالً. معناي شعر نيست

مثالً در مرثية معروف در وصف . گيري عمومي، يگانگي پيدا كرده است ديناميك تكامل و نتيجه
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بيت اول يك نوع تز است به اين معني . رسد فوت شاعر مرادي همين حال به طور آشكار به نظر مي
بيت ديگر به پدر دادن جان گرامي و به در دو . اي چون مرادي كار خردي نيست كه مرگ خواجه

باز در دو بيت ديگر كاه به باد رفته، . خاك سپردن كالبد تيره گويا گُمنام مرده و به نزد ملَك رفت
بسته و دانة به زمين رفته نبودن بلكه گنج زر بودنش و در آخر باز به سوي خاك رفتن قالب  آب يخ

. بخشد شعر را به پايان مي» جان دوم« جانان سپردن خاكي و به سماوات پيوستن جان و خرد، به
  : هدف ما اشاره نمودن به شكل شعر است وگرنه بر سر معني آن مالحظاتي زياد است

ــرد    ــه مــ ــا كــ ــه همانــ ــرادي نــ ــرد مــ   مــ
ــه كــاري اســت خــرد    مــرگ چنــان خواجــه ن
ــازداد    ــدر بـــ ــه پـــ ــي بـــ ــان گرامـــ   جـــ
  كالبـــــد تيـــــره بـــــه مـــــادر ســـــپرد    
ــاز  ــت بـــ ــي رفـــ ــا ملكـــ ــك بـــ   آن ملـــ

  كنـــون شـــد كـــه تـــو گـــويي بمـــرد زنـــده 
ــد   ــادي پريــ ــه بــ ــه بــ ــود او كــ ــاه نبــ   كــ
ــسرد     ــرما فــ ــه ســ ــه بــ ــود او كــ   آب نبــ
ــست    ــويي شكـ ــه مـ ــه بـ ــود او كـ ــانه نبـ   شـ
  دانــــه نبــــود او كــــه زميــــنش فــــشرد    
  گـــــنج زري بـــــود در ايـــــن خاكـــــدان   

ــي    ــوي مـ ــه جـ ــان را بـ ــو دو جهـ ــمرد كـ   شـ
ــد    ــاكي فكنــ ــوي خــ ــاكي ســ ــب خــ   قالــ
ــرد    ــماوات بــ ــوي ســ ــرد ســ ــان و خــ   جــ

ــه ندا ــان دوم را كــــ ــقجــــ ــد خلــــ   ننــــ
16.اي كــــرد و بــــه جانــــان ســــپرد مــــصقله

 

  

و » مادر مي«و ) »شكايت از پيري«(» پيري«يگانگي موضوع، بيان ديناميك آن در قصايد كامل 
شود كه شاعر در معرفت  از اينجا معلوم مي. نيز در قطعات و غزليات شاعر سراسر رعايت شده است
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ان به مانند خواجه حافظ در حقايق معنوي، ذوقي و به طور دقيق نه مانند آيندگ. گويد موضوع سخن مي
شاعر گويا آن شك و ترديدي را كه مخاطب . روحاني كه در نزد او ضرورت به بحث و ترديد ندارند

در مثال مرثية . نمايد هاي مادي و روحاني دارد، رفع مي واقعي و تصوري در حقايق موجودات، اصل
سازد و ما را به جهان بزرگ معنوي او كه با  اعر رفع ميمرادي انديشة اشتباه را در بارة مرگ ش

يك نوع سير انديشه در جهان » پيري«به مانند همين قصيدة . برد گيرد، مي سماوات و جانان رابطه مي
باشد كه جواني و زيبايي، شكوه و آوازه و شهرت و پيري و ناتواني و هنگام عصا  گرد و گردان مي

. رسد  مضمون به مراد معرفت كردن در ساير اشعار شاعر نيز به نظر ميهمچنين سير. آورد گرفتن مي
  .باشد اين حال وسيله و سبب اساسي پيوند داخلي اشعار رودكي مي

اي بيش نيست و همان گونه كه قبالً  مسئلة ديگر اين است كه قالب گرامري بيت شعر جمله
يك جمله بودن واحد اساسي . گيرد ا ميابيات را فر% 98گفته شد، در شعر خواجه حافظ قالب مذكور 

دهد؟ اوالً مضمون بيت همان مضمون جمله است، يعني  اي براي تحقيق آن مي شكل شعر مگر نتيجه
در واقع اگر همين سخن در شكل نثر بود، امكان . گردد مضمون داخل بيت در قالب نحوي افاده مي
بيت شعر در رابطه با تغيير جاي كلمات، ليكن مضمون . داشت آن را مضمون جمله و يا سخن بناميم

  اختصار آنها، نوع وزن و قافيه و صنعت، واقعيت نقش هنري 
  :كنيم مراجعه مي» پيري«مثالً به دو بيت اول قصيدة . گيرد مي

      نبــــود دنـــــدان ال بل چراغ تابان بود  مرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود
  17باران بود     سـتارة سحـــري بود و قطره  و مرجان بود رده بود و در  سپيد سيـــم

مضمون شعري نقش دندان چون چراغ تابان است به نيت معرفت زيباي همين دندان سوده و 
ليكن جمله . معرفت  اصلي و حقيقتي است) يا عكس آن(پس در شعر مقصد از راه زيبايي . فروريخته

واحد كالم كه مفيد معني « حال جمله است؟ اگر جمله را شود در حالي كه همين گفتار در عين چه مي
شود؟ جمله چون واحد معنايي نگاهدار  خوانده باشيم پس وظيفة معنايي جمله چه مي ) معين(» باشد

پس واحد شكلي و معنايي شعر . باشد شناختي مي اساس منطقي معناي شعري يا شكل معرفت زيبايي
از اينجا بيت شعر كالسيك همان گل . دارد و ذهني نگاه ميرا اساس گرامري در حدود فكر منطقي 

 جمله است كه به قالب وزن و قافيه و صنعت ريخته شده و سنگ خاراي شعر –سخن فارسي 
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چون اصل اين سنگ معنايي است حتي در بلندترين درجة ذوق و هنر از پاية انديشه . گرديده است
به نظر ما يك . باشد اي مي  اصل فكري و انديشهبنابر اين بيت شعر كالسيك در. جدا نشده است

ذوق است كه براي از قالب  سبب پيدايش شعر نو، به اضافة عوامل ديگر، كوشش شاعران صاحب
  . اند فكري بيرون آوردن جملة صاحب معنا به خرج داده

اند كه طبق نظر شمس قيص به  گذشتگان و دانندگان عروض بيت را به چهار جزو قسمت كرده
  :نة ذيل استگو

و ببايد دانست كه عروضيان جزو اول را از مصراع اول صدر خوانند و جزو آخرين آن را «
عروض گويند و جزو اول مصراع دوم را ابتدا خوانند و جزو آخرين آن را ضرب گويند و اجزاء ميان 

  18.»صدر و عروض و ابتدا و ضرب را حشو خوانند يعني آكين ميان اول و آخر مصراع
امي كه بيت از نظر شكل گرامري اساساً جمله است، همين شكل را گرفتن اجزاء بيت به ماد

موافقت در معنا ميان » شكايت از پيري«در بيت مطلع همان قصيدة . تفاوت باشد ساخت آن نبايد بي
و اول مصراع دوم ) عروض(و جزو آخر مصراع اول ) ضرب(و آخر مصراع دوم ) صدر(اول مصراع اول 

شود، يعني دندان سوده و فروريخته با مطابقت خالف چراغ تابان و بودن و نبودن  مشاهده مي) ابتدا(
ليكن در شعر رودكي موافقت اين دو جزء چندان استوار و دايمي نيست و در وضع سبب اين . دندان

شوندة اين حال در شعر  براي مشاهدة موجوديت احساس. تر توقف خواهيم كرد حالت ما در پايين
  :آوريم ودكي قطعة زير را به عنوان نمونه مير

  !      مردم ميان دريــا و آتش چگـــونه پايد؟  فزايد دريا دو چشــم و آتــش بر دل همي
  19      ندهم كه ناگوارد كايدون نه خُرد خايد  خسايد نيـــش نهــــنگ دارد دل را همي

در شعر . بينيم حالتي ديگر ميكنيم،  وقتي بر سر همين موضوع به شعر حافظ مراجعه مي
به بيت ذيل توجه . خواجه حافظ بيتي به استقالل معنا در هر جزء به هم مطابقت عجيبي دارد

  :فرماييد
  چون شوم خاك رهش دامن بيفشاند ز من

  20ور بگويـم دل بگردان رو بگردانـد ز من
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و ابتدا ) » منرو بگرداند ز«(با ضرب ) »چون شوم خاك رهش«(در اين بيت موافقت صدر 
براي تصديق حقيقتي . به كلي آشكار است) »دامن بيفشاند ز من«(با عروض ) »ور بگويم دل بگردان«(

  :آوريم و اصلي داشتن اين پديدة ادبي چند بيتي ديگر را نمونه براي مي
  درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد

  شـمار آرد نهال دشمــــني بركن كه رنج بي
* * * 

  21     در كوي او گدايي بر خسروي رسيدن  ي كه چيست دولت ديدار يار ديـدندان
درخت دوستي «. ها است از موقعيت نحو در اينجا مناسبت مربوط به ساخت و تناسب جمله

همان وظيفه را در مصراع » نهال دشمني بركن«.  تز اساسي و سرْجمله در جملة يكم است-» بنشان
مضمون مصراع دوم عين همان حال . مصراع اول را اجرا نموده استدوم و ضرب آن وظيفة عروض 
تز براي مصراع اول، ولي  به اين واسطه ابتداي مصراع ثاني آنتي. باشد مصراع اول در شكل عكس مي

مقدمة تصديقي مصراع دوم بوده و ابتدا و ضرب مصراع دوم در همراهي، مضمون مصراع اول را از 
از . توان مشاهده  كرد همين حال را در ابيات ديگر شعر خواجه حافظ مي. كنند سمت منفي تصديق مي

 بيت كه يك نوع استقالل خاصي دارد تحليلي منطقي –گردد كه بنياد شعر حافظ  اينجا معلوم مي
شناسي را دارد، بر حقايق  كند و ساخت واحد نحوي و منطقي و نظم است كه بر قاعدة زباني تكيه مي

واسطه گسسته است، تابعيت به ديد و مشاهدة عيني   ظاهراً از ديد و مشاهدة بيمعلوم اتكا دارد و
  .كند هاي معلوم از موقع تصديقي و انكاري تحليل مي شاعر در روي حقيقت. ندارد

در شعر رودكي رابطة صدر و ضرب و ابتدا و عروض به اين اندازه مستحكم و استوار 
ماند و  د و اكثراً شكل حكايت و نقل خبري را ميرو انديشة او به دنبال واقعيت مي. نيست

شود كه سخن او خبر از روي  چنين احساس مي. آغازش يك نوع حكمي تصديقي است
مثالً . دهد رسد، مي واقعيت نه حكم تصديق، آن چنان كه در شعر خواجه حافظ به مشاهده مي

  :رسد در قطعة زير خصوصيت مذكور به نظر مي
  يز چرا بايدت آزردر چــت به هـــاز دوس

  گه شادي و گه درد: كاين عيش چنين باشد
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  ند عيبـتر خواري نكــــگر خوار كند مه
  ا سردـود آن داغ جفــــــچون باز نوازد ش

  رد فراموشـوان كــصد نيك به يك بد نت
  ا نتوان خوردـــــگر خار برانديشي خرم

  خواه ذر هميــــــگيرد تو ع او خشم همي
  22.نتوان كرد و يار ديگر مير روز به نــه

اي رسيد كه در قرن  توان به نتيجه از مقايسة شعر رودكي با سخن خواجه حافظ مي
. چهارم هجري شعر فارسي به شكل بيان بيت، يگانگي و استواري زمان بعدي را نداشته است

شناسي  موي واسطة بيان مشاهده و نقل واقعيت است، نه افادة تحليل و بيان مطين منطقي و نظ
بنابراين بيت خانة از سنگ خارا پرنيان كردة رودكي . كه در شعر قرون بعدي استوار گرديد

به . هاي او انجام دادند هنوز در تكميل برج و بارو به تحرير و ترميم نياز داشتند و آن را خلف
فق و شناسي بيت توا نظر ما تغيير و دگرگوني در سبك شعر هم از جمله به همين ساختار نظم

  .ربط دارد كه در اين خصوص در موارد ديگر سخن خواهيم گفت
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