مسج ع فارسي را بشناسيم
نثر
ّ
تقي وحيديان کاميار )دانشگاه فردوسي مشهد(
مسج ع نثري است آهنگين و شعرگونه؛ هرچند فـاقد وزن است ٬هـمانند شـعر ٬از
نثر
ّ
موسيقي قافيه وزيباييهاي ترفندهاي ادبي وظرايف بالغي معموًال بهره دارد .زبان درنثر
خبري ِص رف تناسبي ندارد.
مسج ع معموًال عاطفي است نه خبري؛ زيرا سجع با مضامين
ّ
ِ
مسج ع در ادب فارسي ارج وااليي دارد و از همان آغاز پديد آمدن نثر دري وجود
نثر
ّ

داشته و از قرن ششم به بعد کتابها و رساالتي ارزنده به اين نثر زيبا تدوين يافته ١که از
همه مهمتر مناجات هاي خواجه عبداهلل انصاري و گلستان سعدي است .ولي ٬مـتأسفانه٬
مسج ع فارسي تحقيق جدي مستقلّ ي صورت نگرفته و اشارات مختصري که به
درباره نثر
ّ
مبرا از خطا
سجع و نثر
ّ
مسج ع فارسي شده همه بر اساس استقراي ناقص است و بعضًا ّ

مسج ع باشد مربوط به سجع در
هم نيست .وانگهي اين اشارات به جاي آنکه درباره نثر
ّ
مسج ع پرداخته نشده و
شعر است .ديگر آن که تا کنون به بررسي تحليلي زيباييهاي نثر
ّ
مسج ع زيباييآفريني است و
در اين باره سخني گفته نشده است؛ حال آنکه غرض از نثر
ّ
از اين ديدگاه به آن بايد نگريست.
مسج ع فارسي و بررسي زيباييهاي
ما در اين گفتار بر آنيم که به توصيف سجع و نثر
ّ
آن بپردازيم  .اما نخست ببينيم سجع چيست؟

مسـج ع در ايـران از آغـاز پـيدا آمـدن نـثر دري
١ـ(ــملکالشعراي بهار ) سبکشناسي  ٬ج ٬٢ص (٢٤مينويسد :نـثر
ّ
موجود بوده است ليکن اين شيوه به خطبههاي کتاب يا در مورد ترجمه بعضي کلمات قصار انحصار داشته و
مسج ع باشد پيشتر از قرن ششم ٬تا به حال ٬ديده نشده است.
ـکتاب يا رسالهاي که بالتمام
ّ
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٥٩

در تعريف سجع گفتهاند:
مسج ع و جملههاي مشابه را قرينه
تسجيع آن است که سخن را با سجع بياورند و آن سخن را
ّ

آخر قرينهها در وزن يا حرف َروي يا هر دو موافق باشد.٢
ميگويند .سجع آن است که
ِ
کلمات ِ

اين تعريف خالي از اشکال نيست زيرا سجع هميشه در آخر قرينهها نيست ٬مانند
اجل کاينات از روي ظاهر آدمي است و ِّ
ّ
اذل موجودات سگ ) .ـگلستان(

شبي در جزيره کيش مرا به حجره خويش در آورد ) .ـگلستان(

آخر قرينهها نيز سجع به شمار آمده
ثانيًا ٬در اين تعريف٬
ِ
صرف هموزن بودن دو واژه در ِ
است حال آنکه هموزن بودن واژههاي پايان قرينهها نهتنها سجع نـيست بـلکه گـوش٬

موزون بودن آنها را معموًال درنمييابد ٬مثًال در
ـکار نه به حسن عمل است ٬در قبول خداست.

مسج ع ايـن کـالم
واژههاي عمل و خدا گرچه هموزن هستند اما سجع ندارند .٣صورت
ّ
چنين است:
ـکار نه به حسن عمل است ٬کار در قبول ازل است.٤

مـطرف و مـتوازن
به عالوه ٬استاد همايي ٬به پيروي از ر ادوياني ٬سجع را به متوازي و
ّ
تقسيم ميکند و در تعريف سجع متوازن مينويسد که کلمات قرينه در وزن متفق و در

حرف روي مختلف باشند مانند کام و کار) ٥مثال رادوياني مش ّيد و مشتد است(.٦
در اين تعريف ٬اـگر منظور از َر وي ٬چنانکه از تعريف سجع متوازي برميآيد ٬حروف

قافيه باشد که سجع متوازن زيبا نيست و اـگر فقط حرف روي )حرف آخر قافيه( باشد باز
مصو تهاي بلند
در مواردي زيبايي ندارد؛ زيرا
ّ

| |aª

)»ا«( و |») |uوو«( مـيتوانـند بـه

تنهايي اساس قافيه و سجع قرار گيرند مانند صحرا و صبا  ٬ابرو و مو .حال اـگر حرف آخر

٢ـ(ــهمايي ٬جاللالدّ ين ٬فنون بالغت و صناعات ادبي  ٬انتشارات توس٬تهران  ٬١٣٦١ص.٤١
٣ـ(ــشايد غرض وزن صرفي باشد نـه وزن شـعري؛ امـا در صـناعات ادبـي غـرض از وزن ٬وزن شـعري است٬
همانگونه که استاد همايي در تعريف موازنه ميگويد» :چنان است که در قرينههاي نظم يا نثر ٬از اول تا آخـر٬
ـکلماتي بياورند که هرکدام با قرينه خود در وزن يکي و در حرف َر وي مختلف باشند:
مشک و شنگرف است گويي ريخته بر کوهسار
نيل و زنگار است گويي بيخته در مرغزار )همان ٬ص(٤٤
چنانکه ميبينيم مشک با نيل و شنگرف با زنگار هموزن به حساب آمدهاند که غرض وزن شعري است نه صرفي.
٥ـ(ــهمان ٬ص.٤٢
٤ـ( ـ سخنان پير هرات  ٬به کوشش محمد جواد شريعت ٬تهران  ٬١٣٧٠ص.٦٤
٦ـ(ــمحمد بن عمر الر ادوياني ٬تر جمان البالغه ٬١٣٦٢ ٬ص.١٣٧
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مختلف باشد ديگر قافيه و سجع وجود ندارد مانند صحرا و ابرو که هموزن )شعري نه
صرفي( هستند و تنها اختالف روي دارند .ناـگفته نماند که هرچند رادوياني و برخي ديگر
از نويسندگان کتابهاي بديع مانند بکري شيخ امين ٧و شميسا ٨و ديگران معتقد به وجود
سجع متوازن هستند اما علماي بزرگ بالغت چنين نظري ندارند مثًال سکاـکي ٬در مفتاح

العلوم  ٬گفته است که سجع در نثر همانند قافيه است در شعر و آن را سه گونه ميداند؛
١٠
٩
مطو ل همين
مطر ف ٬ترصيع  .خطيب قزويني ٬در تلخيص المفتاح  ٬و تفتازاني در ّ
متوازيّ ٬

نظر را دارند.١١

به هر حال ٬سجع متوازن ٬طبق تعريف ٬زيبا و يا دقيقتر بگوييم سجع نـيست؛ امـا
مثالهايي که در کتب بديع براي سجع متوازن آمده زيباست و پيداست که تعريف اشکال
دارد .مثالها عبارتند از :مستقيم و مستبين  ٬پاـک و صاف  ٬شريف و کريم )فنون بالغت( صارق ٬
ثاقب  ٬حافظ ) البالغة العربية ( .از مثالها برـميآيد که عالوه بـر هـموزن بـودن ٬بـرخـي از
حروف قافيه نيز بايد مشترک باشند و حد اقل مصوت قبل از روي که معموًال مـصوت
ـکوتاه است )عالوه بر آن در حروف ديگر نيز مشترکاند(.
نکته ديگر که بايد بررسي شود انواع سجع است .گفتيم که رادوياني سجع را سه گونه
ميداند:
 .١متوازي آن است که سخن را برابر بياري که به وزن و عد ِد حروف متّفق باشند و به
حروف َروي يکسان؛ چنانچون غالم و حسام  ٬قلم و علم.
ِ

مطرف آن است که يکي از دو کلمه به حرف زيادت زان ديگر باشد؛ چنانچون حال
ّ .٢

و محال  ٬مال و منال.

 .٣متوازن آن است که هر دو کلمه به وزن و عد ِد حروف يکسان َبو د و َروي با خالف؛

چنانچون قريب و بعيد و مانند آن.

هر چند در کتب بديع بيشتر فقط هـمين سـه نـوع سـجع را بـرشمردهانـد ٬امـا ٬در
٧ـ(ــبکري شيخ امين ٬البالغة العربية ِفي ثوبها الجديد ٬علم البديع  ٬الجزء الثالث ٬بيروت  ٬١٩٨٧ص.١٢٨-١٢٧
٨ـ(ــسيروس شميسا ٬نگاهي تازه به بديع ٬تهران  ٬١٣٦٨ص.٢٦-٢٣
٩ـ(ــابويعقوب سکاـکي ٬مفتاح العلوم ٬بيتا ٬قم ٬ص.١٨٢
١٠ـ(ــمحمد بن
عبدالر حمن خطيب قزويني ٬تلخيص المفتاح ٬١٣٦٣ ٬ص.٣٦
ّ
١١ـ(ــسعدالدين مسعود عمر التفتازاني ٬کتاب المطول ٬بيتا ٬ص.٣٦١
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٦١

حقيقت ٬از اين سه نوع سه گونه ديگر توليد ميشود؛ زيرا اين سه نوع مربوط به واژه آخر
قرينه است .حال اـگر ديگر واژههاي قرينهها يا بيشتر آنها داراي يکي از اين سه ويژگي
باشند ٬سه نوع جديد به وجود ميآيد:
متوازي  Äترصيع که همان تکرار سجع متوازي است؛
مطرف است؛
ّ
مطرف  Äبينام که همان تکرار سجع ّ
متوازن  Äموازنه که همان تکرار سجع متوازن است.
اين سه نوع هم سجع هستند .سکاـکي ٬خطيب قزويني وتفتازاني نيز ترصيع راجزو سجع
دانستهاند .همايي ٬هر چند همان سه نوع سجع را برشمرده ٬اما درباره موازنه مينويسد:
نوعي از سجع متوازن است که مخصوص به نثر و اواخر قرينه نباشد و آن چنان است که در
قرينههاي نظم يا نثر ٬از اول تا آخر ٬کلماتي بياورند که هرکدام با قرينه خود در وزن يکي و در
حرف روي مختلف باشند.١٢

مطرف در کتب بديع ياد نشـده و
پس موازنه هم نوعي سجع است .اما از تکرار سجع ّ
حال آن که اين نيز نوعي سجع است که در شعر و نثر ميتواند به کار رود.
اما نوع هفتمي هم هست و آن مزدوج نام دارد و ٬به گفته همايي٬
مسج ع را پيوسته يا نزديک به يکديگر بياورند.١٣
آن است که در اثناي جمله نثر يا نظم کلماتي
ّ

مسج ع کـنار هـم بـاشند و
چنين به نظر ميرسد که سجع مزدوج آن است که واژههاي
ّ
معموًال در دو يا چند قرينه نميآيد.
مسج ع اين هفت گونه سجع ٬بعضي با کاربرد زياد و بعضي با
ناـگفته نماند که در نثر
ّ
ـکاربرد کم يا نادر ديده ميشود .به عبارت ديگر ٬اين هفت نوع سجع در نثر به کار ميرود
و در نظم نيز برخي از آنها ممکن است به کار رود .اينک هفت نوع سجع با ذـکر مثال:
 .١در سجع متوازي ٬دو واژه سجعدار همقافيه و هموزناند:
هر چه نپايد ٬دلبستگي را نشايد.

مطر ف ٬دو واژه سجعدار همقافيه اما ناهموزناند:
 .٢در سجع ّ
يکي تحرمه عشا بسته و ديگري منتظر عشا نشسته ) .ـگلستان(

 .٣در سجع متوازن ٬دو واژه قافيه هموزناند و در حرف آخر تفاوت دارند؛ اما در
مصوت مشترکاند:
١٢ـ( ـ فنون

بالغت ٬ص.٤٤

١٣ـ(ــهمان ٬ص.٢٧
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ملِ ک گفت :اين لطيفه بديع آوردي و اين نکته غريب گفتي ) .ـگلستان(

 .٤در ترصيع ٬همه واژههاي يک قرينه با واژههاي قرينه ديگر در وزن و حرف قافيه
مشترکاند:
مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوب است نه ترتيل سورت مکتوب ) .ـگلستان(
الهي! اـگر گوييم  ٬ثناي تو گوييم و اـگر جوييم  ٬رضاي تو جوييم.١٤

البته ترصيع کامل ٬نادر است.
 .٥بينام )در کتابهاي بديع ذـکري از اين نوع سجع نشده است( ٬که در آن ٬هـمه
واژههاي قرينه اول با معادل خود در قرينه دوم فقط در قافيه مشترکاند:
مصلحت بينم که تو را از قلعه به زير اندازم تا ديگران نصيحت پذيرند و عبرت گيرند ) .ـگلستان(

 .٦در موازنه ٬همه واژههاي يک قرينه با واژههاي قرينه ديگـر فـقط هـموزن )وزن
شعري نه صرفي( هستند ٬اين نوع در نظم بسيار است:
محال عقل است و خالف شرع ) ...ـگلستان(
جر منافع ) .ـگلستان(
منافع سفر بسيار است از نزهت خاطر و ّ ِ

 .٧مزدوج ٬آوردن کلماتي پيوسته يا نزديک به هم در اثناي نثر يا نظم:
ابـريق رفـيق
جواني بدرقه ما شد سپرباز  ٬چرخانداز  ٬سـلحشور  ٬بـيشزور .دز ِد بـي توفيق ٬
ِ

برداشت که به طهارت ميرود و به غارت ميرفت .مقامي دلگشاي روانآسـاي .در عـقبش
غالمي بديعالجمال لطيفاالعتدال ) .ـگلستان(

مطرف بيشتر است .بـه عـالوه ٬در سـجعهاي
در ميان همه انواع سجع ٬بسامد کاربُ رد ّ
مطر ف کمابيش موازنه يا ترصيع ناقص و جز آن نيز ديده ميشود.
ّ
مطر ف ٬حکم
انواع سجع که در نثر به کار ميرود در نظم نيز کاربرد دارد .البته سجع ّ

مطرف خالي نيست .در حقيقت٬
ديگري دارد ٬چون هر شعر قافيهداري به ناچار از سجع ّ

مطر ف در شعر همان قافيه است ٬برخالف سجع متوازي؛ زيرا اـگر واژههاي قافيه
سجع ّ

موزون باشند عالوه بر قافيه سجع متوازي نيز دارند .با اينهمه ٬علماي بالغت سجع را
خاص نثر دانستهاند .مثًال سکاـکي معتقد است که سجع در نثر همانند قـافيه است در
شعر .١٥ليکن تفتازاني مينويسد:
ـگفتهاند که سجع مختص نثر نيست بلکه در شعر هم جاري است.١٦
١٤ـ( ـ سخنان پير هرات ٬ص.٢٧

مطو ل ٬ص.٣٦١
١٥ـ( ـ ّ

١٦ـ(ــهمان ٬ص.٣٦٣
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در ادب فارسي ٬قضيه برعکس است .اولين کتاب موجود که بـه زبـان فـارسي دربـاره
صناعات ادبي تدوين شده ترجمان البالغه نوشته رادوياني است .در اين کتاب ٬آنچه درباره
سجع گفته شده به شعر منحصر است و همه مثالها از شعر آمده است ٬هرچند رادوياني
بعد از خواجه عبداهلل يا معاصر او ميزيسته است) ٬تاريخ وفات خواجه  ٤٨١هـجري
است و تاريخ استنساخ نسخه موجو ِد ترجمان البالغه  ٥٠٧هجري(.
به هر حال ٬رادوياني نه به سجعهاي مقدمه بعضي از کتابهاي منثور توجه کرده نه
مسج ع خواجه عبداهلل .بعدها نيز در کتابهاي بديع کمابيش همين سنت به جـا
به نثر
ّ
مانده و اشاراتي که به سجع شده بيشتر درباره شعر است .البته آنها هم که به سجع در نثر
مکررات نياوردهاند.
اشاره داشتهاند جز تکرار ّ
در روزگار ما ٬کساني از جمله ملکالشعراي بهار اشاراتي به بعضي از ويژگيهاي نثر
مسج ع فارسي به
مسج ع فارسي کردهاند .اما اين مطالب توصيفي دقيق و همهجانبه از نثر
ّ
ّ
دست نميدهد .مثًال در سبکشناسي بهار )ج ٬٣ص (١٤٥آمده است:
در گلستان و در ساير کتب استادان ديده شده است که در قرينهها بيشتر قرينه نخستين کوتاهتر
از قرينه دومين است و يا هر دو قرينه مساوي يکديگرند و به نادر قرينه نـخستين از قـرينه
دومين بلندتر است.

مسج ع گلستان کمتر شاهدي ميتوان يافت که ٬در آن ٬قرينه اول کوتاهتر
حال آنکه در نثر
ّ
باشد .حتي مثالهايي که خود ِم لک آورده نهتنها مؤيد اين نظر نيست بلکه در يکـي از
مثالها )ص (١٤٦قرينه اول طويلتر است:
تا برسيد به کنار آبي که سنگ از صالبت او بر سنگ هميآمده و خروش به فرسنگ هميرفت.
) ـگلستان(

اينک مثالهاي ديگر از گلستان که در همه طول قرينه اول بيشتر است:
هر يک به قراضهاي در معبر نشسته و رخت سفر بسته ) .ـگلستان(
يکي در صورت درويشان نه بر صفت ايشان ) .ـگلستان(
نه هر چه به قامت مِهتر به قيمت بهتر ) .ـگلستان(
طايفه دزدان عرب بر سر کوهي نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعيت بـلدان از مکـايد
ايشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب ) .ـگلستان(

البته اـکثر قرينههاي سعدي دقيقًا يا تقريبًا برابر است ولي طويلتر بودن قـرينه اول نـيز
بسيار است ٬اما کمتر اتفاق ميافتد که قرينه دوم طويلتر باشد و اـگر هم باشد معموًال

٦٤

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
مسجع فارسي را بشناسيم
نثر
ّ

مقاله

تفاوت اندک است ٬چندانکه مساوي به نظر ميرسد:
هنوز نگران است که ملکش با دگران است ) .ـگلستان(

همچنين در سبکشناسي )ص (١٤٥آمده است که:
] ـسعدي[ ـ اسجاع را در مزدوجات ميآورد ...و گاهي هم که به قرينهسازي ميپردازد ٬سجع از
دو تا سه بيش معمول او نيست.

حال آنکه قضيه برعکس است؛ زيرا سعدي بيشتر به قرينهسازي ميپردازد و بهندرت
مزدوج ميآورد چندانکه شمار مزدوجها قابل مقايسه با قرينهسازيها نيست.
مسج ع خواجه عبداهلل
به هرحال ٬در اين گفتار بر آنيم که به توصيف و تحليل دقيق نثر
ّ
مسج ع فارسي به معني دقيق کلمه است
انصاري و سعدي بپردازيم که اولي ٬نخستين نثر
ّ
مسج ع فارسي.
و دومي بهترين نثر
ّ
مسجع فارسي
ويژگيهاي نثر
ّ
چنانکه گفتيم ٬در اين گفتار نثر
مسج ع
مسج ع فارسي را بر اساس نثر گلستان سعدي و نثر
ّ
ّ
مسج ع فارسي وجوه تمايزي دارد و با نثر
خواجه عبداهلل انصاري بررسي ميکنيم .نثر
ّ
مسـج ع فـارسي کـردهانـد گـمان
مسج ع عربي يکسان نيست .کساني که اشاراتي به نثر
ّ
ّ
مسج ع عربي يکسان است و اين دو قواعد مشترک دارند .براي روشن
بردهاند که آن با نثر
ّ
مسج ع فارسي را در دو اثر مذکور توصيف ميکنيم.
شدن مطلب نثر
ّ
مسـج ع نـيست بـلکه ٬در
نخست بايد دانست که نثر گلستان و رسايل خواجه هميشه
ّ
مسج ع ٬گاه به نثر کامًال مرسل برميخوريم:
خالل نثر
ّ
دشمن اـگرچه حقير است از او ايمن مباش ٬از دشمن دوستروي بترس ٬از نوکيسه وام مکن٬
با ناشناخته سفر مکن ٬امانت نگاهدار.١٧
پس دل؟
پس دوست روم يا از ِ
دل رفت و دوست رفت ٬ندانم که از ِ

يافت وصال دوست بايد ٬چون
پس دوست شو که عاشق را دل از بهر ِ
ـگفتا به ِس ّرم ندا آمد که از ِ

نبود دل را چه
دوست َ

کند؟١٨

اين ويژگي در کالم خواجه کم است اما در سخن سعدي کم نيست:
نيز Ä

١٧ـ( ـ سخنان پير هرات ٬تهران  ٬١٣٧٠ص٢٣؛
١٨ـ(ــهمان ٬منقوالت ميبدي ٬ص.٩٤-٩٣

همان ٬ص.١٢ ٬١١

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
مسجع فارسي را بشناسيم
نثر
ّ

٦٥

جالينوس ابلهي را ديد دست در گريبان دانشمندي زده و بيحرمتي هميکرد .گفت :اـگر اين
نادان نبودي کار وي با نادانان بدينجا نرسيدي ) .ـگلستان(.١٩

مسج ع
مسج ع باشد و اغلب در نثر
از طرفي ٬در گلستان  ٬کمتر اتفاق ميافتد که نثر کامًال
ّ
ّ
جمله يا جملههايي بي سجع ميآيد .در سخنان خواجه نيز گاه چنين است:
زندگي تو بر مرگ وقتي ترجيح دارد که اين دوازده خصلت را نگاه داري؛ اول با حق به صدق٬
دوم با خلق به انصاف ٬...چهارم با بزرگان به حرمت ٬پنجم با کودکان بـه شـفقت ٬ششـم بـا
دوستان به نصيحت.٢٠
فردا در موقف حساب اـگر مرا نوايي َبود و سخن را جايي َبو د ٬گويم :بار خدايا از سه چيز که

دارم در يکي نگاه کن :اول سجودي که هرگز جز ترا از دل نخواستست ٬ديگر تصديقي که هر
چه گفتي گفتم که راستست...
وسيلت به تو هم تويي ٬اول تو بودي و آخر تويي .همه تويي و بس ٬باقي هوس.٢١
الهي
ِ

مسج ع فارسي شمار قرينههاي همسجع است .در گلستان ٬
يکي ديگر از ويژگيهاي نثر
ّ
سجعها عمومًا دوتايي است:
جان در حمايت يک دم است و دنيا وجودي ميان دو عدم .مشک آن است که ببويد نه آنکه
عطار بگويد.
ـگفتم مذ ّمت اينان روا مدار که خداوند کرمند...

معموًال توالي سجعها بهصورت دوتايي است يعني هردو قرينه سجع جداـگانهاي دارند:
تا عاقبةاالمر دليلش نماند ذليلش کردم ٬دست تعدّ ي دراز کرد و بيهده گفتن آغـاز ؛ و سـنت
جاهالن است که چون به دليل از خصم فرومانند سلسله خصومت بجنبانند ) .ـگلستان(

در نثر سعدي ٬بهندرت تکرار سه يا چهار سجعي و نادرتر از آن پنج سـجعي ديـده مـيشود.
ـ

ـ

سهـتايي:
حکيمان ديردير خورند و عابدان نيمسير و زاهدان سد رمق و جوانان تا طبق برگيرند و پيران تا
عرق کنند ) .ـگلستان(

چهارتايي:
توانگران دخل مسکيناناند و ذخيره گوشهنشينان و مقصد زايران و کهف مسافران و محت ِمل
بارگران  ٬بهر راحت دگران ) .ـگلستان(

١٩ـ(ــهمچنين ٬در همين باب ٬حکايتهاي  ٦و  ٧و .٨
٢١ـ(ــهمان ٬منقوالت ميبدي ٬ص ٧٨و .١١٠

٢٠ـ( ـ سخنان پير هرات ٬ص.٢١

نامه فرهنگستان ٣/ ٤

٦٦

مسجع فارسي را بشناسيم
نثر
ّ

مقاله

پنجتايي:
هرجا گل است خار است و با خمر خمارست و بر سر گنج مارست و آنجا که د ّر شاهوارست
نهنگ مردمخوارست ) .ـگلستان (:

در نثر خواجه عبداهلل معموًال توالي سجعها دوتايي است ولي سه تا پنج و ششتايي و
حتي بيشتر هم کم نيست حتي ٬بهندرت ٬به ده و پانزده هم ميرسد.
دوتايي:
بند آني .هر چيز که به زبان آمد به زيان آمد.
بنده آني که در ِ
خداي تعالي ميبيند و ميپوشد  ٬همسايه نميبيند و

ميخروشد.٢٢

سهتايي:
کشف راز.٢٣
بدايت همه درد است و نياز  ٬نهايت همه نازست و
ِ
اـگر بر هواپري مگسي باشي و اـگر بر روي آب روي خسي باشي ٬دلي بـه دست آر تـا کسـي

باشي.٢٤

چهارتايي:
ـگريستني دارم در سر دراز  ٬ندانم از حسرت گريم يا از آز  ٬سرشک چشم خود را مايه ساز تا
بنوازد ترا آن بينياز.٢٥
الهي ٬نه ظالمي که گويم زنهار ؛ و نه مرا بر تو حقّي که گويم بيار ؛ همچنين ميدار  ٬اي کريم و
اي ستّار.٢٦

پنجتايي:
الهي ٬نه نيستم نه هستم ؛ نه بُريدم نه پيوستم نه به خود ميان بستم ؛ لطيفهاي بود ٬از آن مستم ؛
اـکنون زير سنگ است دستم.٢٧

اينک شواهد توالي سجعهاي طويلتر:
هشتتايي:
الهي ٬اي سزاي کرم و اي نوازنده عالم  ٬نه با جز تو شادي است نه با ياد تو غم ؛ خـصمي و
شفيعي و گواهي و َحکَم ؛ هرگز بينمانفسي با مهر تو بههم  ٬آزاد شده از بند وجود و عدم  ٬باز
رسته از زحمت لوح و قلم  ٬در مجلس انس قدح شادي بر دست نهاده دمادم.٢٨
٢٢ـ( ـ سخنان پير هرات ٬ص٦٥؛ نيز ص.١٧
٢٦ـ(ــهمان ٬ص.٥٣
٢٥ـ(ــهمان ٬ص.٥٥

٢٣ـ(ــهمان ٬ص.٦٦
٢٧ـ(ــهمانجا.

٢٤ـ(ــهمانجا.
٢٨ـ(ــهمان ٬ص.٨٤

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٤

٦٧

مسجع فارسي را بشناسيم
نثر
ّ

پانزدهتايي:
الهي ٬تو دوستان را به خصمان مينمايي؛ درويشان را به غم و

اندوهان٢٩

ميدهي؛ بيمار کني

و خود بيمارستان کني ٬درمانده کني و خود درمان کني؛ از خاـک آدم کني و بـا وي چـندان
سر ديوان کني و به فردوس او را مـهمان کـني ٬مـجلسش روضـه
احسان کني ٬سعادتش بر ِ
رضوان کني ٬ناخوردن گندم با وي پيمان کني و خوردن آن در علم غيب پنهان کني ٬آنگه او را
جباران کني؛ خداوندي ٬کار خـداونـدان
کار ّ
به زندان کني و سالها گريان کني؛ ج ّباري توِ ٬
ـکني؛ تو عتاب و جنگ همه با دوستان کني.٣٠

مسجع
جاي سجع در نثر
ّ
مسج ع فارسي سخن گفتهاند ٬معتقدند که ٬در آن ٬سجع در پايان
ـکساني که درباره نثر
ّ
مسج ع عرب است .٣١در عربي ٬سجع دقيقًا در
ويژگي نثر
قرينه ميآيد ٬حال آنکه اين
ّ
ِ

مسج ع فارسي ٬سجعي که دقيقًا در پايان قرينهها نباشد
پايان قرينهها ميآيد .اما ٬در نثر
ّ
به اندازه سجع پاياني عادي است .به عبارت ديگـر ٬هـمانگونه کـه بسـياري از اشـعار
مسـج ع فـارسي نـيز ٬پس از سـجع ٬رديـف يـا
فارسي همراه بـا رديـف است ٬در نـثر
ّ
رديفگونه بسيار ديده ميشود و بسيار هم متنوع است .ما پيش از آنکه به ويژگيهاي
مسج ع فارسي
اين رديف و رديفگونه بپردازيم به يکي ديگر از ويژگيهاي برجسته نثر
ّ
اشاره ميکنيم و آن وجود سجع آغازي و مياني و متناوب است.
مسج ع سعدي و خواجه عبداهلل ٬در مواردي ٬سجع در آغاز
 .١سجع آغازي :در نثر
ّ
قرينه يا با اندک فاصله از آغاز قرينه ميآيد:
اجل کاينات از روي ظاهر آدمي است و ِّ
ّ
اذل موجودات سگ ) ...ـگلستان(
ِ

دولت بدان سر در نشيب ) .ـگلستان(
شدت نيکان روي در خَ َرج دارد و
ِ
ِ

پياده عاج چون عرصه شطرنج به سر ميبرد فرزين ميشود يعني به از آن ميگردد که بود و
پيادگان حاج باديه به سر بردند و بتر شدند ) .ـگلستان(
ِ

رحم آوردن بر بدان ستم است بر نيکان و عفو کردن از ظالمان جود است بر درويشان.
) ـگلستان(

٢٩ـ(ــقافيه آوردن عالمت جمع »ان« بي فاصله عيب است و ايطاء )شايگان( جلي نام دارد .اما با فاصله آوردن
٣٠ـ(ــهمان ٬منقوالت ميبدي ٬ص.٨٥
آن عيب نيست.
٣١ـ(ــفقط گاهي به تقليد از عربي ٬سجع در نثر فارسي در پايان قرينه ميآيد:
نيستي خود زنده است ٬اي
اي رستاخيز شواهد و استهالـک رسوم؛ عارف به
ديدار تو و
ماجد قيّوم؛ همه در آرزوي
ِ
ِ
ِ
من در ديدار گوم )=ـگم( ) .سخنان پير هرات ٬منقوالت ميبدي ٬ص.(١٣٤

٦٨

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
مسجع فارسي را بشناسيم
نثر
ّ

مقاله

مسج ع فارسي ٬در مواردي سجع نه در پايان قرينه است و نه
 .٢سجع مياني :در نثر
ّ
در آغاز آن بلکه در ميان قرينه است:
ملعون ابد گشت.٣٢
آدم را چشم بد رسيد ٬به توبه شفا يافت؛ و ابليس را چشم خود رسيد
ِ
ِ
ِ
از او خواه که دارد و ميخواهد کـه از او خـواهـي؛ از او مـخواه کـه نـدارد و مـيکاهد اـگـر
بخواهي.٣٣

 .٣سجع متناوب :گاهي ٬بهجاي آنکه سجع در پايان يا ميان يا در آغاز دو يـا چـند
قرينه باشد ٬بهصورت متناوب ميآيد )بهصورت الف ...ب؛ الف ...ب(.
هر بيدقي که براندي )الف( به دفع آن بکوشيدمي )ب(؛ و هر شاهي که بخواندي )الف( بـه
فرزين بپوشيدمي )ب( ) .ـگلستان(
خلعت سلطان ٬اـگرچه عزيز است )الف( ٬جامهي خود از آن بهعزّ تتر )ب(؛ و خوان بزرگان٬
انبان خود از آن به ّلذ تتر )ب( ) .ـگلستان(
اـگرچه لذيذ است )الف( ٬خُ رده ِ

هر سر که در سجود )الف( نيست ٬سفجهاي )ب( ِب ه از او؛ هر کف که در او جود )الف( نيست٬
ـکفچهاي )ب( به از او.٣٤

الهي ٬به صالح آر )الف( که نيک بيسامانيم )ب(؛ جمع دار )الف( که بد پريشانيم )ب(.٣٥
در زمره توانگران شاـکرند )الف( و کفور )ب( و در حلقه درويشان صابرند )الف(و ضجور )ب(.
) ـگلستان(

در مثال زير ٬هرچند قافيه يکسان است اما تناوب به اين صورت است که يکي با رديف
است ٣٦و ديگري بدون رديف:
الهي ٬بو ِد من بر من تاوان است )الف( ٬تو يکبار بو ِد خود بر من تابان )ب(.٣٧

الهي ٬معصيت من بر من گران است )الف( ٬تو رو ِد جو ِد خود بر من باران )ب(.٣٨

الهي ٬جرم من زير حلم تو پنهان است )الف( ٬تو پرده عفو خود بر من گستران )ب(.٣٩

غرت )الف( مالي )ب( که دارند )ج( و عزّ ت )الف( جاهي )ب( که پندارند )ج( ) ...ـگلستان(
به ّ

)اين گونه را ميتوان ترصيع ناقص نيز ناميد(.

مسج ع سعدي به موردي برميخوريم که  ٬در قرينه اول ٬دو
 .٤سجع مرکب :در نثر
ّ
٣٣ـ(ــهمان ٬ص.٦٥

٣٤ـ(ــهمان ٬ص.٧٠

٣٢ـ( ـ سخنان پيرهرات ٬ص.٥٦
٣٥ـ(ــهمان ٬ص.٢٩
٣٦ـ(ــپيشتر گفتيم که علماي بزرگ بالغت مانند سکاـکي ٬خطيب قزويني و تفتازاني سجع در نثر را همانند قافيه
در شعر ميدانند .بنابراين نظر ٬واژه يا واژههاي بعد از قافيه همانند رديف در شعر شمرده ميشود.
٣٩ـ(ــهمانجا.
٣٨ـ(ــهمانجا.
٣٧ـ( ـ سخنان پير هرات ٬منقوالت ميبدي ٬ص.١٨٦
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سجع فرعي آمده است و ٬در قرينه دوم ٬سه سجع فرعي .با اينهمه چون سجع اصلي از
نظر نحوي يکسان است دريافت سجع آسان است:
طريق درويشان ذـکر است و شکر و خدمت و طاعت و ايثار و قناعت و توحيد و توکل و تسليم
ِ

و تحمل  .هرکه بدين صفتها که گفتيم موصوف است بهحقيقت درويش است و گر در قباست.
اما هرزهـگردي بينماز ٬
هواپرست هوسباز  ٬که روزها به شب آرد در بند شهوت و شبها روز
ِ
ـکند در
خواب غفلت و بخورد هرچه در ميان آيد و بگويد هرچه بر زبان آيد  ٬رند است وـگر در
ِ

عباست ) .ـگلستان(

سجع همراه با رديف يا رديفگونه
ِ
 .١رديفدار:
قيمت شکر نه از ني است که آن خاصيت وي است ) .ـگلستان(
ترا که خانه يقين است بازي نه اين است ) .ـگلستان(
نصيحت از دشمن پذيرفتن خطا ست وليکن شنيدن روا ست ) .ـگلستان(
عاصي که دست بردارد ِب ه از عابد که در سر دارد ) .ـگلستان(

اـگر شبها همه قدر بودي  ٬شب قدر بيقدر بودي ) .ـگلستان(
الهي ٬خواندي ٬تأخير کردم ؛ فرمودي ٬تقصير کردم.٤٠
انتظار را طاقت بايد و ما را نيست صبر را فراغت بايد و ما را نيست.٤١

مسج ع ٬رديف ميتواند کوتاه باشد يا طوالني ٬يک کلمه باشد يا
چنانکه ميبينيم ٬در نثر
ّ
بيشتر ٬اسنادي باشد يا غير اسنادي.
مسج ع با رديف شعري
 .٢سجع با حذف رديف :يکي از تفاوتهاي رديف در نثر
ّ
مسج ع رديف را در قرينه اول ميتوان حذف کرد:
اين است که در نثر
ّ
زن جوان را اـگر تيري در پهلو نشيند به که پيري ]ـدر پهلو نشيند[ ـ ) ـگلستان(.
دختري خواسته بود و حجره به گل آراسته ] ـبود[ ـ ) .ـگلستان(
در دلش هيچ غم نيامدي و لب از خنده فرا هم ] ـنيامدي[ ـ ) .ـگلستان(
علم از بهر دين پروردن است نه از بهر دنيا خوردن ] ـاست[ ـ ) .ـگلستان(
به دوستي پادشاهان اعتماد نشايد کرد و به آواز خوش کودکان ] ـاعتماد نشايد کرد[ ـ ) .ـگلستان(
خلقي هم بدين هوس که تو داري اسير ند و پاي در زنجير] ـند[ ـ ) .ـگلستان(
دست تعدّ ي دراز کرد و بيهده گفتن آغاز ]ـکرد[ ـ ) .ـگلستان(
٤٠ـ( ـ سخنان پير هرات ٬ص.٢٦

٤١ـ(ــهمان ٬ص.٣٠
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 .٣گاهي حذف رديف بدون قرينه زمان فعل است:
آن روز که تو ديدي غم ناني داشتم و امروز تشويش جهاني ]ـدارم[ ـ ) .ـگلستان(

 .٤رديف در يک قرينه مثبت است و در ديگري منفي:
به نانهاده دست نرسد و نهاده هر کجا هست برسد ) .ـگلستان(

 .٥رديفگونه :در مواردي واژهها يـا واژههـاي بـعد از سـجع مـتفاوتانـد و آن بـر
چندـگونه است:
 .١دو کلمه مترادف است ٬يعني لفظ متفاوت و معني يکسان:
نه چندان درشتي کن که از تو سير گردند و نه چندان نرمي که بر تو دلير شوند ) .ـگلستان(
عصاره نالي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته ) .ـگلستان(
هرکه در پيش سخن ديگران افتد تا مايه فضلش بدانند  ٬پايه جهلش بشناسند ) .ـگلستان(

 .٢لفظ و معني هر دو متفاوت است:
افتد نديم حضرت سلطان را زر بيايد و باشد که سر برود ) .ـگلستان(
ُم لک از خردمندان جمال گيرد و دين از پرهيزگاران کمال يابد ) .ـگلستان(

اـگر توانگري دهمت ٬مشتغل شوي به مال از من وـگر درويش کنمت تنگدل نشيني ) .ـگلستان(
از جاهت انديشه هميکردم  ٬اـکنون در چاهت هميبينم ) .ـگلستان(
تعزيتم کن که جاي تهنيت نيست ) .ـگلستان(
تا جان بر خطر ننهي بر دشمن ظفر نيابي ) .ـگلستان(

مسجع
دستوري قرينهها در نثر
ساخت
ّ
ِ
معموًال گمان ميرود که قرينههاي سجع در جملههاي مستقل شکل ميگيرد؛ اما بررسي
نشان ميدهد که آن منحصر به جملههاي مستقل نيست و ساختهاي گوناـگـون دارد.
مسج ع در آثار نويسندگان متفاوت است و اين يکي
حتي ساخت نحوي قرينههاي کالم
ّ
از ويژگيهاي سبکي نويسندگي است؛ مثًال ساخت قرينهها در نثر خواجه عبداهلل ساده
است و تنوع چنداني ندارد ٬حال آنکه در نثر سعدي داراي تنوع بسيار است.
مسج ع يا در توالي جملههاي مستقل شکل ميگيرند يا در جمله مرکب و يا
قرينههاي
ّ
در جمله ساده.
 .١در جمله ساده
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حق ّ
جل و عال ميبيند و ميپوشد و همسايه نميبيند و ميخروشد ) .٤٢ـگلستان(
جان در حمايت يک دم است و دنيا وجودي ميان دو عدم ) .ـگلستان(
ٌ
مضاف اليهي دارد و در جمله دوم نقش متممي(.
مسج ع در جمله اول نقش
)واژههاي
ّ
عصاره نالي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته ) .ـگلستان(
مسج ع در هر دو جمله صفتاند(.
)واژههاي
ّ
شيطان با مخلصان بر نميآيد و سلطان با مفلسان ) .ـگلستان(
مسج ع در هر دو قرينه نهاد است(.
)واژههاي
ّ
وارث با قلندران
تاجر کشتيشکسته و
دو کس را حسرت از دل نرود و پاي تغابن از گل برنيايد:
ِ
ِ
نشسته ) .ـگلستان(

 .٢در جملههاي مرکب؛ قرينه اول در جمله هسته )پايه( است و قرينه دوم در جمله
وابسته )پيرو(؛ اما گاه هر دو قرينه در جمله وابسته )پيرو( اند.
نبي و ولي سر درکشد ) .ـگلستان( )در هسته و وابسته(
ـگر تيغ قهر برکشد ّ

عاقل چو خالف اندر آيد بج َه د و چو صلح بيند لنگر بنهد )هر دو در هسته( ٬که آنجا سالمت
بر کران است و اينجا عداوت در ميان ) .ـگلستان( )هر دو در وابسته(

ضمنًا واژههاي قافيه ممکن است هر دو فعل باشد يا مفعول يا صفت يا: ...
اي مردان بکوشيد تا جامه زنان نپوشيد ) .ـگلستان( )در هر دو ٬فعل(
هر آينه تا رنج نبري گنج برنداري ) .ـگلستان( )در هر دو ٬مفعول(
عقل نفيست را چه شد تا نفس خبيثت غالب آمد؟ ) ـگلستان( )در هر دو صفت(
ِ

 .٣در يک جمله سـاده :دو قـرينه سـجع مـيتوانـد در يک جـمله سـاده بـيايد ٬در
نقشهاي متفاوت؛ به عبارت ديگر ٬قرينهها از اجزاي اصلي يا فرعي جملهاند.
عطف دو نهاد )مسنداليه( :آتش نشـاندن و اخگـر گـذاشـتن و افـعي کشـتن و بـچه
نگهداشتن کار خردمندان نيست.
نهاد با متمم :من و دوستي چون دو باداممغز در پوستي صحبت داشتيم ) .ـگلستان(
صفت با متمم :کوتاه خردمند به که نادان بلند ) .ـگلستان(

عطف دو مسند :خلقي ...اسيرند و پاي در زنجير ) .ـگلستان(

نهاد با مضافاليه :لذت انگور بيوه داند نه
خداوند ميوه ) .ـگلستان(
ِ
عطف دو قيد :بازآمدند سفرکرده و غارت آورده ) .ـگلستان(
٤٢ـ(ــاين سخن سعدي عينًا نقل از خواجه عبداهلل است :خداي تعالي ميبيند و ميپوشد؛ همسايه نـميبيند و
ميخروشد ) .سخنان پير هرات ٬ص(٦٥
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صفت با مضافاليه :مطمح نظر جايي خطرناـک و مظنه هالـک ) .ـگلستان(

متمم با متمم :زر از معدن به کان کندن برآيد وز دست بخيل به جان کندن ) .ـگلستان(
صفت دو مفعول :جواني خردمند از فنون فضايل حظّ ي وافر داشت و طبعي نافر ) .ـگلستان(
ِ
اميد نان و بيم جان ) .ـگلستان(
بدل :عمل پادشاه ٬اي برادر ٬دو طرف دارد :اميد و بيم يعني ِ
ِ

زيبايي سجع
ـکالم ادبي آفرينش زيبايي با زبان است .به عبارت ديگر ٬جوهر ادبـيات زيـبايي است.
ترفندهاي ادبي ٬همه ٬شگردهايي هستند براي زيبا ساختن زبان .يکي از اين تـرفندها
سجع است .بنابراين ٬در سجع مسئله زيبايي بايد بررسي و شناخته گردد .متأسفانه در
ـکتابهاي بالغت و بديع فارسي از نخستين کتاب )ترجمان البالغه( گرفته تـا کـتابهاي
جديد کمترين اشارهاي به زيبايي و ويژگيهاي سجع نشده است .برخالف کتب عربي که
از ديرباز به زيبايي سجع اشاراتـي دارنـد .مـثًال عـبدالقـاهر جـرجـاني در اسـرار البـالغه

ميگويد:
نه تجنيس مقبول است و نه سجع نيکوست؛ مگر آنکه معني آن را طلب کرده باشد ٬چنانکه
ـگويي شاعر از آوردنشان گزيري نداشته و چيز ديگري هم بـه جـاي آن نـميتوانسـته است
بياورد.٤٣

ابن اثير ٬در المثل السائر  ٬در سجع چهار شرط را الزم ميداند:
 .١برگزيدن الفاظ مفرد؛
 .٢همنشين ساختن الفاظ به شيوهاي نيکو؛
 .٣تابع معني بودن لفظ نه عکس آن؛
 .٤داللت هر قرينه بر معنايي تازه تا سبب اطناب نشود.٤٤
از اين چهار شرط ٬شرط سوم ٬به تعبيري ٬همان است که عـبدالقـاهر گـفته است٬
هرچند سخن عبدالقاهر معناي عميقتري دارد.
مطو ل چنين آمده است :گفتهاند بهترين سجع آن است که طول قرينهها با هم برابر
در ّ
باشد و ٬در صورت عدم تساوي ٬نيکوتر آن است که قرينه دوم طوالنيتر باشد.٤٥
٤٣ـ(ــبه نقل از شعر بيدروغ شعر بينقاب  ٬عبدالحسين زرينکوب ٬چاپ چهارم ٬انتشارات زيبا ٬تهران  ٬١٣٦٣ص.٧٥
٤٥ـ(ــهمانجا.
مطو ل ٬ص.٣٦٢
٤٤ـ(ــبه نقل از ّ
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پيش از تفتازاني ٬ابن اثير سجع را ٬از نظر طول قرينه ٬سه گونه دانسته است:
 .١طول در قرينه برابر باشد.
 .٢طول قرينه دوم بيشتر از اول باشد به شرط آن که از حـدّ اعـتدال خـارج نشـود.
)ابنـاثير توضيح نميدهد که حدّ اعتدال چيست .آنچه مسلم است طول قرينهها نـبايد
مسج ع به راحتي نسبت برقرار سـازد( .اـگـر
چندان باشد که گوش نتواند ميان واژههاي
ّ
ـکالم سهقرينهاي باشد ٬دو قرينه اول بايد برابر و سومي برابر يا طوالنيتر باشد.
 .٣قرينه دوم کوتاهتر از اول باشد؛ و اين سخت ناپسند است ٬زيرا گوش خود را براي
شنيدن قرينه طوالنيتر آماده کـرده ولي بـا قـرينه کـوتاهتر مـواجـه مـيشود و مـتوقف
ميماند ٬همانند کسي که بخواهد خود را به مقصدي برساند و ناـگهان پايش بلغزد.٤٦
نظر ابن اثير درباره »سخت ناپسند« بودن مورد اخير يعني کوتاهتر بودن قـرينه دوم
درست نمينمايد .اصوًال اـگر قرينه اول طوالنيتر باشد چندان تأثيري در زيبايي سجع
ندارد؛ زيرا واژه مسجع اول در آخر يا اواخر قرينه اول قرار ميگيرد و طول قـرينه اول
هرقدر باشد سبب ايجاد فاصله ميان دو واژه سجعدار نميشود .چند شاهد از گلستان سعدي:
صاحب دنيا به عين عنايت حق ملحوظ است و به حالل از حرام محفوظ.
اغلب تهيدستان دامن عصمت به معصيت آاليند و گرسنگان نان ربايند.
زن جوان را اـگر تيري در پهلو نشيند به که پيري.

چنان که ميبينم ٬برخالف نظر ابن اثير ٬قرينه اول ٬اـگر طوالنيتر باشد ولو زياد ٬نه تنها
سخت ناپسند نيست بلکه ٬در درجه بعد از سجع با قرينه مساوي ٬نيکوترين سجع است.
از طرفي اـگر قرينه دوم طوالنيتر باشد ٬ميان دو واژه سجعدار فاصله زياد ميشود و
ـگوش نميتواند به راحتي ميان آنها وحدتي احساس کند ٬لذا چندان مطلوب نيست؛ اما٬
اـگر تفاوت دو قرينه اندک باشد ٬در حکم مساوي است.
يکي هفتاد سال علم آموخت ٬چراغي نيفروخت ؛ يکي در همه عمر يک حرف شنيد ٬همه را
از آن بسوخت.٤٧
شکسته باش و خاموش  ٬که سبوي درست را به دست برند و شکسته را به دوش.٤٨
عاشق مستور است ٬شبپره را چه گناه که روزـکوراست.٤٩

٤٦ـ(ــهمان ٬ص.٢٦٣
٤٩ـ(ــهمان ٬ص.٨

٤٧ـ( ـ سخنان پير هرات ٬ص.٧

٤٨ـ(ــهمان ٬ص.٦٢
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از صحبت فرومايگان بپرهيز ؛ هرکه از مالمت نترسد از او بگريز.٥٠
دوستي او بالست  ٬من غالم آن که به بالي او مبتالست.٥١

ناـگفته نماند که در اين مثالها طول قرينه دوم چندان زياد نيست.
همچنين اين قول ابن اثير که ميگويد» :ـگوش خود را براي شنيدن قرينه طـوالنيتر
آماده ميکند« متکي به دليلي نيست به عالوه ٬طبق اين نظر ٬سجعهايي بـا قـرينههاي
مساوي هم نبايد زيبا باشد.
مطو ل  ٬بهترين سجع در برابري طول قرينهها شمرده شده نـيز درست
اما اينکه ٬در ّ

نمينمايد .صرف برابر بودن طول قرينهها کافي نيست ٬بلکه خود طول قرينهها مـالـک
است که نبايد زياد باشد .مثًال اين سجعها با وجود تساوي نسبي طول قرينهها چندان
خوش نيستند زيرا گوش نميتواند وحدت آوايي ميان واژههاي مسجع را به راحتي درک
ـکند .اينک شواهدي از سخنان پير هرات :

الهي ٬نسيمي دميد ٬از باغ دوستي ٬دل را فدا کرديم .بويي يافتيم از خزينه دوستي ٬به پادشاهي
بر سر عالم فدا کرديم.٥٢
همت عارف به حور بهشت بازآيد طهارت معرفت او شکسته شود و اـگر درويش از
دست
اـگر
ِ
ِ

در اجابت بر وي بسته شود.٥٣
اهلل جز اهلل خواهد ِ

پس بهترين سجع آن است که قرينهها برابر باشند و چندان طويل هم نباشند .در صورت
اختالف طول قرينهها ٬بهتر است که قرينه اول طويلتر باشد؛ زيرا اـگر قرينه دوم خيلي
طوالني باشد ذهن نميتواند سجع را دريابد.
به عالوه ٬اـگر قرينهها از نظر ساخت نحوي نيز يکسان باشند زيباتر خواهد بود.
چنان زي که به ثنا ارزي؛ و چنان مير که به دعا ارزي.٥٤
زمين را از آسمان نثار است و آسمان را از زمين غبار ) .ـگلستان(

وحدت سـاخت دسـتوري را عـلماي بـديع عـرب و ايـرانـي بـرخـالف غـربيان تـرفند
مسج ع هم نباشد.
زيباييآفريني ندانستهاند حال آنکه زيباست حتي اـگر
ّ

دانا چو طبله عطّار است ٬خاموش و هنرنماي و نادان خود طبل غازي )است( ٬بـلندآواز و
ميانتهي ) .ـگلستان(

آنچه تاـکنون درباره زيباييهاي سجع گفته شده ناقص است يا جنبه احساسي دارد .مثًال
٥٠ـ(ــهمان ٬ص.٦٨
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بکري درباره سجع گفته است:
روح و قلب از سجع لذت ميبرد .سجع مقدمه شعر و صورت کوچکتر آن است .بزرگترها
آن را دوست ميدارند و کوچکترها با آن انس دارند .حتي کودکان ٬در دامان مادر ٬با نـغمه
سرودهاي سجع به خواب ميروند.٥٥

اينک ما زيباييهاي سجع را ٬بهويژه به صورت تجربي ٬بررسي ميکنيم .به اين عبارت
توجه کنيد :هر چه نپايد شايسته دلبستگي نيست .اين جمله زيبايي ندارد حال آنکه اين عبارت
سعدي زيباست :هر چه نپايد دلبستگي را نشايد.

زيبايي اين سخن سعدي در چيست؟ وقتي اين عبارت را ميخوانيم از اول تا آخـر
»نشـ« در واژه »نشايد« زيبا نيست ٬همينکه »ايـد« ) âyadـ( را مـيخوانـيم سـخن را زيـبا
مييابيم .چرا؟ چون درمييابيم که اين »ايد« ) âyadـ( همان است که در آخر واژه »نپايد«
آمده است .به عـبارت ديگـر ٬تکـرار بـه کـالم زيـبايي بـخشيده است .امـا چـرا تکـرار
آخر »نپايد« را در ذهن تداعي ميکند و از درک
آخر »نشايد«ِ ٬
زيباست؟ چون ِ
»ايد « ِ
»ايد « ِ
اين وحدت ميان دو واژه لذت ميبريم .اصوًال ذهن انسـان پـيوسته در تکـاپوي يـافتن
مسـج ع
وحدت ميان کثرتهاست و درک وحدت شاديآور است .پس زيـبايي سـخن
ّ
مسج ع است.
ناشي از درک وحدت ميان کثرت واژههاي
ّ
مسج ع است؟ به عبارت توجه کنيد:
آيا اين تنها عامل زيبايي نثر
ّ
»هر چه نپايد نشايد دلبستگي را« اين عبارت همان سـخن سـعدي است تـنها جـاي واژه
»نشايد« تغيير يافته است و همين عامل ٬يعني بر ـ هم ـ زدن تقارن نشايد و نپايد که هر دوي
مسـج ع٬
آنها در آخر جمله آمدهاند ٬از زيبايي کاسته است .پس عامل دوم زيبايي نـثر
ّ
تقارن واژههاي سجعدار است ٬يعني قرار گرفتن عناصر سجعدار در آخر يا ميان يا آغاز
جمله.
حال به اين عبارت توجه کنيد:
»هر چه نپايد دلبستگي را نميشايد «.اين همان سخن سعدي است منتها ٬در آن ٬پيشوند
»مي ٬که داراي يک هجاست ٬به »نشايد« افزوده شده و ٬در نـتيجه ٬دو واژه »نـپايد« و
مسـج ع در آن
»نميشايد« سجع دارند ولي هموزن نـيستند .پس کـالم ٬اـگـر واژههـاي
ّ
هموزن باشند )سجع متوازي( ٬زيباتر خواهد بود .اما عبارت »هر چه نپايد در اين جهان فاني و
٥٥ـ( ـ البالغة
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فريبنده و بيوفا ٬دلبستگي را نشايد« بيشک زيبايي سخن سعدي را نـدارد .زيـرا قـرينه دوم
عبارت
زياده طوالني شده و ميان دو واژه سجعدار فاصله زياد افتاده است .حال آنکه در
ِ
فاني فريبنده و بيوفا نپايد دلبستگي را نشايد«  ٬بهرغم طوالنيـشدن قرينه اول٬
»هر چه در اين جهان ِ

ميان واژههاي سجعدار فاصله زيادي نيفتاده ٬لذا از زيبايي سخن چندان کاسته نشده است.
حال اـگر سخن سعدي را به صورت »هر چه پايدار نباشد دلبستگي را انتظار نباشد« درآوريم٬
واژههاي سجعدار و ٬در نتيجه ٬حروف قافيه تـغيير يـافته است .پـيداست کـه حـروف
مشترک در »نپايد« و »نشايد« خوشتر است تا در »پايدار« و »انتظار« .به عبارت ديگر٬
نغمه و تلفيق بعضي از حروف زيباتر از بعضي ديگر است.
حال اـگر عبارت باال را به اين صورت درآوريم:
»هر چه نـاپايدار است دلبسـتگي را انـتظار نـيست« ٬بـيشک از زيـبايي آن کـاسته
ميشود؛ زيرا اولي رديف دارد و دومي ٬رديفگونه.
مطرف و سجع مـتوازي است و وجـوه
بايد دانست که آنچه گفتيم مربوط به سجع ّ

زيبايي در سجعهاي ديگر کمابيش متفاوت است .به هر حال ٬درباره سجع اين نکات نيز
اهميت دارد:
 .١سجع بايد طبيعي و دور از تکلّ ف و تصنيع باشد ٬به عبارت ديگر ٬معني بايد سجع
را بطلبد.
 .٢دکتر بکري معتقد است که معني قرينه دوم نبايد مترادف قرينه اول باشد .٥٦اين
سخن درست نمينمايد؛ زيرا سجع مربوط به کالم ادبي است و کالم ادبي جنبه خبري
کالم بدون زيـبايي
ندارد يا اصل ٬در آن ٬جنبه خبري نيست بلکه اصل زيبايي است و ِ

ادبي نيست .لذا ٬در کالم ادبي ٬اطناب و ايجاز در صورت زيبايي و داشتن نکات بالغي

مطلوب است ٬برخالف زبان علمي که صرفًا جنبه خبري دارد و مساوات ميطلبد ٬لذا
آوردن مترادف در آن وجهي ندارد.
از طرفي ٬در زبان خبري ٬آوردن سجع اصًال مطلوب نيست .در کـالم خـبري اـگـر
تصادفًا سجع بيايد محسوس و برجسته نيست ٬مثًال در اين عبارت» :ايرج کتاب جـغرافـي
ايران مرا برداشت و به روي ميز تحرير خود گذاشت «.

٥٦ـ(ــهمان ٬ص.١٢٧

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
مسجع فارسي را بشناسيم
نثر
ّ

٧٧

آوردن مترادف ٬به ويژه همراه با سجع ٬در کالم ادبي نهتنها مطلوب نيست بلکه بـا
بهرهـگيري از ترفندهاي ادبي و سجع به کالم زيبايي ميبخشد؛ مانند
مالداري را شنيدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طائي به کرم ٬تا به جايي که ناني به
جاني از دست ندادي و گربه ابـوهريره را بـه نـغمهاي نـنواخـتي و سگ اصـحاب کـهف را
استخواني نينداختي ) .ـگلستان(
همه عيشها در بيعيشي است ٬همه توانگريها در درويشي است.٥٧

نکته ديگر اين که شمار قرينهها نبايد زياد باشد چندان که مالل آورد .شمار قرينهها در
مسج ع سعدي ميبينيم و
حد دو و سه و چهار مطلوب است و اين همان است که در نثر
ّ
غالب سجعهاي خواجه عبداهلل نيز اينگونه است و بيشتر از اين خوش نيست و اين امتياز
مسج ع است نسبت به شعر سنتي .زيرا در شعر سنتي ٬مثًال در قصيده ٬از آغاز تا
ـکالم
ّ
پايان قافيه تکرار و خستهـکننده ميشود .اما ٬در نثر مسجع ٬پس از هر چند قرينه سجع
مسج ع ميتوان
تغيير ميکند و تنوعي در قافيه حاصل ميشود .عالوه بر اين ٬در ميان نثر
ّ
نثر مرسل يا شعر يا آيه و حديث آورد که خود تنوع بيشتر پديد ميآورد.
مسج ع فارسي معموًال همراه با رديف يا رديفگونه است ٬اين
نکته ديگر اينکه نثر
ّ
مسج ع ميافزايد:
رديف خود به زيبايي موسيقايي نثر
ّ
هر که را زر در ترازو ست  ٬زور در بازو ست.
انتظار را طاقت بايد و ما را نيست  ٬صبر را فراغت بايد و ما را نيست.

حذف به قرينه نيز زيباست زيرا نوعي تسهيم است و شرکت دادن ذهـن خـوانـنده در
تکميل کالم:
زن جوان را تيري در پهلو نشيند به که پيري ) .ـگلستان(
قحبه پير از نابکاري چه کند که توبه نکند و شحنه معزول از مردمآزاري ) .ـگلستان(

مسج ع برجسته شدن لفظ ٬به ويژه واژههاي سجع است.
يکي ديگر از ويژگيهاي نثر
ّ
همچنين برجسته شدن معني .از طرفي ٬چون سجع خاص مضامين شاعرانه و ادبي است
يا مضاميني که رنگ و مايه ادبي دارد ٬معموًال با ترفندهاي ادبي همراه است کـه آن را
زيباتر و دلنشينتر ميسازد.
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