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چکیده
یکي از عوامل موسیقيبخش در شعر ،موسیقي کناري است که مهمترین جلوههاي آن قافیه و ردیف است .موالنا در کاربرد
قافیه و ردیف در رباعيهاي خود شگفتيهاي زیادي از خود نشان داده است .درواقع وي به بار فونتیکي یا موسیقي کناري
مياندیشیده است .از اینرو گاه در ساختار کامالً طبیعي و بيتکلّف براي تأکید و تکمیل وزن یا غناي موسیقایي کالم قافیه و
ردیف را در رباعیات خود تکرار ميکند یا آن را در مصراع سوم نیز الزم ميشمرد و برعکس ،گاه از آن صرفنظر کرده ،به
گونهاي ماهرانه ردیف را جانشین آن ميسازد و با به کارگیري ردیفهاي بلند و درآمیختن قافیه و ردیف با یکدیگر و
شیوههاي خلّاق دیگر در قالب موسیقي کناري شعر ،بهویژه رباعي شوریدهحالي و هیجانات عاطفي خود را از این طریق به
خواننده انتقال ميدهد .در این جستار ،تمام این ابتکارات موالنا در بهکارگیري ردیف در رباعي مورد بررسي و تحلیل قرار
گرفته است.
کلیدواژهها :موالنا ،رباعیات ،موسیقي کناري ،قافیه ،ردیف
مقدّمه
موسیقي پدیدهاي فطري است که انسان همواره به طرق مختلف آن را به کار گرفته و از آن لذّت برده است .این امر در مورد
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موسیقایي شعر داراي تأثیر است ،ولي ظهور آن در سراسر بیت قابلمشاهده نیست ...جلوههاي موسیقي کناري بسیار است و
آشکارترین نمونة آن قافیه و ردیف است و دیگر تکرارها و ترصیعها» (شفیعي کدکني.)490 :4838 ،
در مورد اهمّیّت و تأثیر قافیه و ردیف بر شعر فواید بسیاري از سوي ادیبان و ناقدان ذکر شده است که به نظر ميرسد نقش
موسیقایي آنها بهتر و مهمتر از دیگر نقشهاست .نغمه و آهنگ حاصل از تکرار الفاظ هماهنگ ،همگون یا همسان قافیه و ردیف
«لذّتي به آدمي ميبخشد که نزدیک است به لذّتي که از استماع نغمهاي دریافت ميکنیم» (ملّاح.)38 :4813 ،
جایگاه واال و اهمّیّت ویژۀ موسیقي کناري یعني قافیه و ردیف در رباعي دوچندان جلوهگر ميشود؛ زیرا شاعر ناگزیر است در
این قالب کوتاه و فشرده واژههایي را بهعنوان قافیه و ردیف برگزیند که هم موسیقي شعرش را به اوج برسانند و هم از عهدۀ
القاي معنا و مفهوم برآیند و نیز در موارد بسیار به تصویرگري و ایجاد ترکیبات زیبا و هنري در رباعي مدد برسانند؛ بهطوري که
نیاز به بیت سومي احساس نشود که به انجام رساندن این کارها در قالب رباعي کاري به مراتب دشوارتر از دیگر قالبهاي شعري
است؛ امّا خوشبختانه مولوي نه تنها بر این دشواري فایق آمده ،بلکه توانسته است در رباعیات خود قافیه و ردیف را هم به لحاظ
معنوي و هم از نظر لفظي و موسیقایي به اعلي درجة هنري خود بهکارگیرد .بیهوده نیست که گفته ميشود« :در زبان فارسي که
شاعرانش در طول تاریخ بیشترین بهره را از قافیه و ردیف بردهاند ،جاللالدیّن مولوي سرآمد همة شاعران است و هیچکدام از
شاعران پارسيزبان به اندازۀ او از موسیقي قافیه و ردیف در شعر خویش به گونهاي خلّاق سود نجستهاند ...بدین لحاظ مولوي در
صدر قرار دارد و او را باید آگاهترین شاعران نسبت به اهمّیّت موسیقي کناري شعر دانست» (شفیعي کدکني.)113 :4838 ،
 .1بررسی قافیه و ویژگیهای آن در رباعیات موالنا
با آنکه قافیه به ظاهر تعریف روشني دارد و هرکس بهراحتي ميتواند در شعر آن را تشخیص بدهد؛ امّا ادبشناسان همواره در
تعریف آن با هم اختالف دارند .از میان ادباي قدیم صاحب المعجم در تعریف قافیه ميگوید :قافیه بعضي از کلمة آخر بیت است
به شرط آنکه کلمه عیناً و معناً در آخر ابیات دیگر تکرار نشود و اگر تکرار شود آن را ردیف ميخوانند و قافیه در ماقبل آن باشد
(شمس قیس رازي.)90 :4838 ،
زرّینکوب در کتاب ارزشمند خود شعر بيدروغ ،شعر بينقاب قافیه را اینگونه تعریف کرده است« :قافیه برحسب تعریف
مشهورش قسمتي است از آخرین کلمة بیت آخرین کلمة نامکرّر آن .چون آخرین کلمة شعر اگر همچنان مکرّر شود جزو قافیه
نیست ردیف است و قافیه را در آخرین کلمة قبل از آن باید جست .بله آخرین حرف کلمة نامکرّر در شعر سنگ بناي قافیه است
و آن را روي ميخوانند؛ بهعالوه هم خود حرف باید به عنوان قافیه حفظ شود هم حرکت و سکون خود و طرفینش» (زرّینکوب،
.)93 :4811
نیما یوشیج شعر بيقافیه را مثل آدم بياستخوان ميدانست (یوشیج .)31 :4814 ،شفیعي کدکني نیز در باب جنبة موسیقایي
شعر اظهار ميدارد که« :در شعر با اینکه از معاني غافل نیستیم ،از آهنگ کلمات نیز لذّت ميبریم و این لذّت بیشتر دراثر برگشت
قافیههاست و در حقیقت گوش به وسیلة قافیهها تحریک ميشود و احساس لذّت و خشنودي ميکند» (شفیعي کدکني:4838 ،
.)11
از میان شاعران گذشته تاکنون موالنا بیش از هر سرایندۀ دیگري در شعر از موسیقي کناري شعر شامل قافیه و ردیف بهره برده
است (همان .)113 :وي با آنکه پیوسته در اشعارش از قافیه و قافیهاندیشي انتقاد کرده و «با موسیقي قوّاالن بیش از عروض ادیبان
همجوشي پیدا کرده است» (زرّینکوب )081 :4831 ،و از اینکه قافیه در بیان احساسات و هیجانات خود ،آزادي را از او سلب
ميکرده و او را در چارچوب و محدودۀ خاصّي مقیّد ميکرده است ،به تنگ ميآید و فریاد برميآورد که:
قافیههه و تفعلههه را گههو همههه سههیالب ببههر

پوست بود پوسهت بهود درخهور مغهز شهعرا
(کلیات شمس ،غزل )11 :89
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و در جاي دیگر هم از مزاحمت قافیهاندیشي در بیان عواطف و افکار بلند خویش شکایت ميکند و ناله سر ميدهد که:
قافیهههههه انهدیشههههههم و دلههههههدار مههههههن

گهویهههدم مهندیهههش جههههز دیهههدار مهههن

خهههوش نشهههین اي قافیهههه انههههدیش مهههن

قافیه هة دولههههت تویههههي در پهیههههش مههههن
(مثنوي معنوي ،دفتر اوّل ،ص)111

با این حال «در عمل هیچ شاعري در تاریخ ادبیّات هیچ ملّتي به اندازهي او از قافیه و انواع آن در خلّاقیّت شعري خویش سود
نبرده است .شاید ریشة رواني آن اعتراضها بر قافیه و قافیهاندیشي در همین شیفتگي بیش از حدّ او نسبت به قافیه و قافیهاندیشي
نهفته باشد( ».شفیعي کدکني.)111 :4838 ،
قافیه در شعر موالنا بر پویایي و تحرّک بیت ميافزاید و موسیقي آن را غنيتر ميکند .گویي موالنا «با قافیه شعر را به پایکوبي
و دستافشاني واميدارد( ».کیانوش ،به نقل از :محسني.)449 :4830 ،
موالنا به خوبي از نقش و کارکرد قافیه در تأثیرگذاري و گیرایي سخن آگاه است؛ بنابراین براي برجسته کردن و تأکید بر کلمه-
اي ،آن را در جایگاه قافیه قرار مي دهد و با این کار تشخّص و برجستگي آن کلمه را به باالترین حدّ خود ميرساند .با توجّه به
این نکته است که مایاکوفسکي ،شاعر و منتقد روس ،ميگوید« :من همیشه به هر قیمتي که شده برگزیدهترین واژهها را در پایان
مصراع قرار ميدهم و قافیهاي براي آن جور ميکنم» (مایاکوفسکي .)93 :4819 ،غالمحسین یوسفي نیز بر این باور است که «یکي
از بهترین شیوههاي تأکید و تکیه بر کلمه قرار دادن آن در قافیه است .کلمهاي که در صدر ،عروض ،عجز یا قافیة بیت قرار
ميگیرد ،از نظر صوتي ارزش خاصّي پیدا ميکند و در این میان کلمة قافیه از همه برجستهتر است» (یوسفي)018 :4813 ،؛ براي
مثال در این رباعي:
مها عاشهق عشهقیم کهه عشهق اسهت نجههات

جان چهون خضهر اسهت و عشهق چهون آب

واي آنکهههه نهههدارد از شهههه عشهههق بهههرات

هات
حیهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
نبهههات
حیهههوان چههههه خبهههر دارد از کهههان
(موالنا)111 :4831 ،

موالنا براي برجسته کردن و تشخّص بخشیدن به صفات و ویژگيهاي عشق آن را در قافیه جا داده است و خواننده با خواندن
رباعي او متوجّه ميشود که شاعر مهمترین کلمات رباعي را با هدف تأکید بر صفات عشق به عنوان واژههاي قافیه برگزیده است.
قافیه همواره در شعر فارسي یکي از ارکان مهم و ارزشمند ساختمان شعر محسوب ميشده است و شاعران همیشه در همة
انواع و قالبهاي شعري حتّي در شعر آزاد و نیمایي و ...خود را ملزم به رعایت قافیه ميدانستند و اصوالً برخي مثل نیما شعر بي-
قافیه را مثل حباب توخالي و آدم بياستخوان ميدیدند (نیما یوشیج .)31 :4814 ،با توجّه به همین ویژگيهاي مفید و مؤثّر قافیه
است که «قدما در گفتن رباعي اغلب ملتزم بودند که هر چهار مصراعش قافیه داشته باشد» (همایي )111 :4831 ،و «خواجه نصیر
هم تصریح ميکند که شکل قدیمي و اصلي رباعي چهار قافیهاي است» (شمیسا.)49 :4818 ،
 .1-1تکرار قافیه در رباعیات موالنا
در مواردي موالنا براي تأکید ،تکمیل وزن یا غناي موسیقایي ،قافیه را تکرار ميکند .آهنگ حاصل از این تکرارها در غناي
موسیقي کالم تأثیر بسزایي دارد؛ زیرا «در حقیقت قافیه وقتي اعاده ميشود -یعني در بازگشت صامتها و مصوّتهاي مشابه-
لذّت موسیقایي را که از آهنگ کلمهاي داشتهایم در خاطر ما تجدید ميکند( ».شفیعي کدکني )13 :4838 ،براي نمونه:
امههروز سههماع اسههت و سههماع اسههت و سههماع

نور اسهت شهعاع اسهت و شهعاع اسهت و شهعاع

این عشهق مطهاع اسهت و مطهاع اسهت و مطهاع

از عقههههل وداع اسههههت و وداع اسههههت و وداع
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(موالنا)4119 :4831 ،
مههههيآمهههههد یههههار مهههههست و تنههههها تنههههها

بهههها نههههرگس پهرخهههههمار رعهههههنا رعهههههنا

جسهههتم کهههه یکهههي بوسهههه سهههتانم ز لهههبش

فههههههریاد بههههههرآورد کههههههه یغمههههها یغمههههها
(همان)31 :

اي سهههر سهههبب انهههدر سهههبب انهههدر سهههببي

وي تهههن عجهههب انهههدر عجهههب انهههدر عجبهههي

اي دل طلهههب انهههدر طلهههب انهههدر طلبهههي

وي جههان طههههرب انههدر طههههرب انههدر طههههربي
(همان)4311 :

این عشق کمهال اسهت و کمهال اسهت و کمهال

وین نفهس خیهال اسهت و خیهال اسهت و خیهال

این عشق جهالل است و جهالل است و جههالل

امروز وصهال اسهت و وصههال اسهت و وصههال
(همان)4139 :

نوعي از تکرار قافیه در رباعیات موالنا آن است که قافیه در مصراع چهارم سه بار تکرار ميشود:
بهههازآي کهههه یهههار بهههر سهههر پیمهههان اسهههت

از مهههههر تهههو برنگشهههته صهههدچندان اسهههت

تههو در مهههري و مههر تههو را یههک جههان اسههت

او چههون باشههد کههه جههان جههان جههان اسههت
(همان)009 :

همچهههون سهههر زلهههف تهههو پریشهههان تهههوایم

آن داري و آن داري و مهههههههها آن تههههههههوایم

هرجهههها باشههههیم حاضههههر خهههههوان تههههوایم

مهمههههان تههههو مهمههههان تهههو مهمههههان تهههوایم
(همان)4811 :

نهههي از پهههي کسهههب سهههوي بهههازار شهههویم

نههي چهههون دهقههان خهههوشة گهههندم درویههم

نهههي از پهههي وقهههت مهههردۀ وقهههت شهههویم

مهها وقههف تههو مهها وقههف تههو مهها وقههف تههوایم
(همان)4810 :

تکرار و مضاعف آوردن قافیه در این رباعیات که گویي موالنا در حالت سکر و بیخودي و هیجان آنها را سروده ،نمایانگر
احساسات و هیجانات شدید وي است و اگر این تکرارها را از رباعيها حذف کنیم ،ارزش عاطفي و هنري و موسیقایي آنها از
بین رفته ،جنبة خبر به خود ميگیرند که فاقد هرگونه ارزشي است .موالنا در رباعيهاي ،4419 ،4413 ،4441 ،4111 ،4114 ،414
 4341 ،4831 ،4411و ...نیز اینگونه قافیه را تکرار ميکند.
 .1-2صامتها و مصوّتهای مشترک متعدد قافیه در رباعیات موالنا
یکي از ویژگيهاي بارز رباعیات موالنا صامتها و مصوّتهاي مشترک متعدّد قافیههاي آنهاست که این امر موجب بیشتر
شدن احساس موسیقي و در نتیجه احساس لذّت بیشتر شده است .در اینگونه قوافي «شاعر یا نویسنده ،به قصد آرایش کالم یا
هنرنمایي ،آوردن حرفي یا کلمهاي را ملتزم شود که در اصل الزم نباشد» (همایي .)31 :4831 ،عالوه بر حرف روي چند حرف

موسیقي کناري در رباعیات موالنا 1 /

پیش از آن هم رعایت ميشود و آن را در اصطالح فنون و بالغت ادبي «اعنات» یا «لزوم ماالیلزم» خواندهاند .موالنا به صورت
کامالً طبیعي و بدون هیچ تکلّفي از این نوع قافیهها بهره برده و هرجا طبیعت شعر اجازه نداده ،از این کار صرفنظر کرده است:
اي شههههمع تههههو صههههوفي صههههفتي پنههههداري

کههاین شههش صههفت از اهههل صههفا مههيداري

شهههبخیهههزي و نهههور چههههره و زردي روي

سهههههوز دل و اشهههههک دیهههههده و بیهههههداري
(همان)4313 :

نهههي چهههارۀ آنکهههه بههها تهههو باشهههم همهههراز

نهههي زههههرۀ آنکهههه بهههي تهههو پهههردازم راز

نهههي چهههارۀ آنکهههه بههها تهههو باشهههم همهههراز

کههههار مههههن بیچههههاره حههههدیثي اسههههت دراز
(همان)934 :

مصهههنوع حقههههیم و صهههید صهههانع باشهههیم

جهههان را ز مهههراد جهههان چهههه مهههانع باشهههیم

صهههد بهههرّه بهههراي بنهههدگان قربهههان کهههرد

مهههها چههههند بههههه آب گههههرم قهههانع باشهههیم
(همان)4803 :

کلمات قافیة این رباعیات با وجود متفاوت بودن به سبب حروف مشترک متعدّد موجب ایجاد وحدت و یگانگي اندیشه و
همچنین استحکام و تقویت ساختمان موسیقایي رباعي شده است .موالنا در بیش از نیمي از رباعیات خود از این قافیههاي غني
بهره برده است؛ چنانکه کاربرد موسیقي دروني شعر که عمدتاً با آرایههاي لفظي ،بهویژه انواع جناس ،شبه اشتقاق و ...موجب
افزایش موسیقي شعر ميشود ،قافیههایي که همراه با آرایة اعنات هستند همین نقش را در یکپارچگي موسیقي و وحدت شعر ایفا
ميکنند.
 .1-3رعایت قافیه در مصراع سوم رباعی
با آنکه رعایت قافیه در مصرع سوم رباعي ضرورتي ندارد و اختیاري است ،موالنا براي بیشتر کردن جنبة موسیقایي بسیاري از
رباعيهاي خود ،در مصرع سوم نیز قافیه را مراعات کرده است:
حاشههها کهههه شهههود سهههینة عاشهههق غمنهههاک

یهها از جههههز عههههشق دامهههنش گههههردد چهههاک

حاشههها کهههه بخفهههت عاشقههههي انههههدر خهههاک

پههاک اسههت و کجهها رود جههز آن عههالم پههاک
(همان)4131 :

گهههههویند مهههههرا چنههههد بخنههههدي ز گههههزاف

کههارت همههه عشههرت اسههت و گفتههت همههه الف

اي خصهههم چهههو عنکبهههوت صهههفرا مهههيبهههاف

سیمههههرغ طههههربناک شههههناسد سههههر قهههاف
(همان)4111 :

مههن همچههو کهههسي نشسههته بهههر اسههب رخههام

در وادي هههههههههولناک بگهههههههسسته لگههههههام

تهههازد چهههون مهههرغ تههها کهههه بجههههد از دام

تههها منهههزل ایهههن اسهههب کهههدام اسهههت کهههدام
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(همان)4811 :
در این رباعيها ،رعایت قافیه در مصرع سوم عالوه بر غناي موسیقي موجب ایجاد انسجام و تناسب میان اجزاي رباعي شده
است .تکرار قافیه در مصرع سوم در نزدیک به هفتاد درصد از رباعیات موالنا مشاهده ميشود.
 .1-4قافیههای همسان
در میان رباعیات موالنا به رباعيهایي برميخوریم که کلمات قافیة آنها کامالً همسان و داراي نوعي جناس تام ،ناقص یا مرکّب
است .کاربرد این نوع قوافي در رباعيها سبب غناي موسیقایي بیشتر ابیات و زیباتر و روشنتر شدن مفهوم آنها شده است:
مههههانند رخههههت بهههه بهههاغ دیههههدم دي نههههار

رنهههگ رن مهههن گشهههت بهههه سهههان دیهنههههار

چهههون در زدهاي بهههه جهههان چهههاکر دي نههههار

اي کهههههافر کافربچههههههه آخههههههر دیههههههن آر
(همان)941 :

چههههون اسههههت بههههه درد دیگههههران درمههههاني

چههههون نهوبههههت درد مهههها رسهههد درمهههاني

مههن صهههبر همههي کههنم تهها ز همههه وامههاني

آیهههي بهههر مهههها چههههو حلقهههه بهههر در مهههاني
(همان)4383 :

گههههههر عاشههههههق زار تهههههو نهیستهمهههههي

چنههههدان بههههه در سهههههراي تههههو نیسههههتمي

گفتهههي کهههه مایسهههت بهههر درم خیهههز بهههرو

اي دوسههههههت اگههههههر نیسهههههتمي نیسهههههتمي
(همان)4908 :

موالنا در  11رباعي دیگر نیز اینگونه قافیههاي غني را به کار ميگیرد،4199 ،4434 ،911 ،913 ،108 ،81 ،819 ،14 ،41 :
 4130 ،40931و...
 .2بررسی ردیف و ویژگیهای آن در رباعیات موالنا
ردیف در شعر فارسي از اهمّیّت واالیي برخوردار است؛ بهطوري که گفته ميشود ردیف ویژگي شعر ایراني است و با زبان
فارسي یک نوع پیوستگي طبیعي دارد (شفیعي کدکني.)480 :4838 ،
ردیف را اینگونه تعریف کردهاند« :بدان که ردیف عبارت است از کلمهاي یا بیشتر که مستقل باشد در لفظ و بعد از قافیة
اصلي به یک معني تکرار یابد» (همان .)408 :عليمحمد حقشناس نیز در تعریف ردیف آورده است« :ردیف همگوني کاملي
است که از تکرار یک عنصر دستوري یگانه (واژه ،گروه ،بند ،جمله) با توالي یکسان و با نقشهاي صوتي ،صرفي ،نحوي و
معنایي یکسان در پایان مصاریع یا ابیات یک شعر بعد از قافیه پدید ميآید» (حقشناس ،به نقل از محسني.)88 :4830 ،
شاعران همواره در قالب هاي مختلف از ردیف براي برخورداري از غناي بیشتر موسیقي در شعر و در نتیجه تکمیل قافیه و
موسیقي و وزن شعر بسیار سود جستهاند (نقوي .)433 :4831 ،این امر شاید ناشي از آن است که «ردیف به جهت ویژگي تکرار
و موسیقي آشناتري که در شعر ایجاد ميکند و بدینترتیب خواننده خود را در احساس شاعر سهیم ميیابد ،تأثیر عاطفي بیشتري
دارد و شعر را براي خواننده دلپذیرتر و زیباتر ميسازد» (همان.)433 :
موالنا در هیچ جاي اشعار خود از ردیف سخني به میان نیاورده است «گویا در نظر وي همنشیني ردیف با قافیه در ابیات آن-
چنان این دو را وحدت و پیوستگي داده که نميتوان به طور جداگانه از آنها سخن به میان آورد؛ به نظر ميرسد موالنا همان
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دیدگاهي را که در مورد قافیه در اشعار خود بیان نموده در مورد ردیف هم داشته است؛ زیرا همان تنگنایي را که گاه قافیه براي
شاعر به وجود ميآورد ردیف هم ایجاد ميکند» (صالحيمازندراني.)411 :4834 ،
موالنا در کاربرد ردیف یکي از شاعران هنجارگریز به شمار ميرود .او از ردیف براي اهداف گوناگوني سود ميجوید .گاه
هدف موالنا از تکرار ردیف فقط باال بردن جنبة موسیقایي یا تکمیل وزن است .در این موارد ،ردیف نقشي در تکمیل معناي بیت
ندارد .به همین دلیل در بسیاري از موارد ميبینیم که موالنا کلمات بيمعني و نامفهوم را به عنوان ردیف شعر خود برميگزیند:
بههازآ کنههون بشههنو ز مههن یرلههي یلههي یرلههي یلههي

هههر دم مههيزنههم تههن تههن تههنن یرلههي یلههي

من خود کیم یا کیست او یها او ز مهن یها مهن از او

خود زنده و باقي است او یرلهي یلهي یرلهي یلهي

غوّاص شو در بحر جان تا جان شوي در آب و گهل

افسههانهههها از دل بهههل یرلههي یلههي یرلههي یلههي
(کلیات شمس ،غزل )4491 :8041

امّا گاه نیز برعکس ،براي تأثیرگذاري بیشتر بر نفوس از کلمات و جملههاي بسیار عمیق و معناآفرین در ردیف خود بهره مي-
برد؛ مانند
رویهههههم چههو زر زمههانهه ميبهیهن و مههپهرس

ایههن اشههک چههو ناردانه ميبهیههن و مهههپرس

احههههوال درون خهانههههه از مههههن مههههطهلهههب

خهههون بههر در آسهتانههه مهيبهیههن و مهههپرس
(موالنا)931 :4831 ،

امتیاز اصلي ردیفهاي اشعار موالنا بر دیگر شاعران تنوّع و طوالني بودن آنهاست .موالنا از انواع ردیفهاي اسمي ،فعلي،
صفتي ،حرفي ،گروهي و ...استفاده ميکند؛ امّا در این میان ردیفهاي فعلي بیشترین بسامد را دارند .و این شاید ناشي از آن است
که «مولوي اهل تجربه و رفتار و حرکت است چه در ذهن و چه در عالم خارج ...موالنا اگر در مواردي غیرفعل را ردیف شعر
قرار ميدهد ،قافیه را فعل ميگیرد تا جبران این سکون و ایستایي بشود» (شفیعي کدکني.)148 :4838 ،
ردیف پیوندي دیرینه و ناگسستني با شعر فارسي دارد و شاعران همواره در قالبهاي گوناگون شعر خود ردیف را به کار
بردهاند .در میان قالب هاي مختلف ،کاربرد ردیف در قالب رباعي همواره از بیشترین فراواني برخوردار است و «در همان
روزگاري که شاعران سبک خراساني ردیف را کم به کار ميبرند و حدود  %01قصایدشان مردّف است ،ردیف در رباعي بسامد
بیش از  %11دارد» (محسني )434 :4830 ،و چنانکه شفیعي کدکني ميگوید :رباعي از همان آغاز مردّف بود و در زبان فارسي
همة رباعيهاي خوب و موفّق داراي ردیفاند (شفیعي کدکني.)413 :4838 ،
وجود رباعيهایي که تقریباً تمام کلمات آنها ردیف است ،نشان از اهمّیّت ردیف در شعر فارسي ازجمله رباعي است:
بههها مههههن بههههودي مههههنت نههههميدانسهههتم

تههها مههههن بههههودي مههههنت نههههميدانسهههتم

رفهههتم چهههو مهههن از میهههان تهههو را دانسهههتم

تههها مههههن بههههودي مههههنت نههههميدانسهههتم
(فیض کاشاني ،دیوان اشعار ،رباعي )03

موالنا در رباعیات خود که در حدود  4931فقره رباعي است در  4004رباعي ،یعني در  %14زباعیات خود از ردیف بهره
جسته است که این رقم باال نشاندهندۀ دلبستگي این عارف شوریدهحال و سوختهجان به موسیقي شعر است.
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هرچند ،همان گونه که مشهور است ،موالنا در اشعار خود اعتنایي به ظاهر و آرایش کالم نداشته و اشعارش را تحت شرایط و
حاالت روحي خاصّي ميسروده است ،امّا ردیفهایي که به کار ميگرفته ،واژههاي حشوگونه نبودهاند که صرفاً براي تکمیل وزن
و ایجاد تناسب و قرینهسازي به کار روند؛ بلکه آنها به لحاظ هنري بسیار خلّاق ،پویا ،زنده و پرتحرّک هستند؛ همچون:
گفههتم بنمههها کهههه چهههه کهههنم گفههت بمیههر

گفههتم کههه شههد آب روغههنم گفههت بمیههر

گفههتم کههه شهههوم شههمع تهههو را پهروانهههه

اي روي تهههو شهههمع روشهههنم گفهههت بمیهههر
(موالنا)944 :4831 ،

رو در صههف بنههدگان مهها بههاش و متههرس

خههههاک در آسههههمان مههها بهههاش و متهههرس

گههر جملههة خلههق قصههد جههان تههو کننههد

دل تنهههگ مکهههن ازآن مههها بهههاش و متهههرس
(همان)931:

چنانکه پیش از این نیز ذکر کردیم ،مولوي در رباعيهاي خود انواع ردیفهاي فعلي ،اسمي ،جملهاي ،حرفي ،ضمیري ،صفتي
و  ...را به کار ميگیرد که بسامد بیشتر ،متعلّق به ردیفهاي فعلي است .در میان این ردیفهاي فعلي انواع فعلهاي امر ،مضارع،
آینده و بهندرت ماضي وجود دارد؛ امّا فعل مضارع بیش از دیگر فعلها دیده ميشود .این امر شاید به این دلیل باشد که «موالنا در
حال زندگي ميکند ،به نظر او صوفي ابنالوقت است ،از فردا گفتن ،شرط طریق نیست و به گذشته اندیشیدن هم روا نیست .آنچه
هست ،آني است که در آن است .چنین حالي فعل مناسب خویش را ميجوید و فعل مضارع براي بیان آن بسیار مناسب است»
(محسني.)403 :4830 ،
از میان فعلهاي فارسي ،افعال ربطي یا سادۀ «است ،هست ،نیست ،شد و مشتقّاتي از فعل آمدن مانند آ و میا و مشتقّات آنها،
مخسب و مشتقّات آن و بود» در رباعیات موالنا کاربرد بیشتري دارند« .از نظر زبانشناختي ،فعلهاي ربطي بیشترین قدرت سخن
پیوندي را دارا هستند .این فعلها دو اسم را به هم پیوند داده جمله ميسازند؛ بنابراین ميتوانند بينهایت جمله پیوند دهند و از
سادهترین تا پیچیدهترین جملهها را داشته باشند .از طرفي ،جملة اسمیه در علم معاني ،نشان از ثبوت معني و تقریر کالم در ذهن
خواننده و شنونده است .همین دو عامل باعث شده است شعر موالنا و دیگر دیوانهاي مشهور فارسي از این ساخت براي ردیف
بیش از همة واژهها بهره برند» (همان.)403 :
ردیفهاي اسمي موالنا بسامد بسیار کمتري نسبت به ردیفهاي فعلي او دارند؛ هرچند واژههایي همچون «تن ،دشمن ،سخن،
دل ،توبه ،سماع ،خدا ،دال ،عشق ،عاشق ،یار ،صالح ،رمضان» و نمونههایي از این قبیل کاربرد دارند.
وجود ردیفهایي چون« ،عشق ،عاشق ،جانا ،اي ساقي ،دال ،اي شاه ،دوست ،سماع و »...در میان ردیفهاي موالنا نشاندهندۀ
فکر و احساس عاشقانه و عارفانة این شاعر شوریدهحال است.
از میان ضمایر« ،ما ،مرا و تورا» بیشترین بسامد را دارند .از بین صفتها ،صفتهایي مانند «دراز ،زنده ،مرده ،خوشتر ،اوليتر،
بهتر و »...در ردیف رباعیات او دیده ميشود.
افعال امر ،مانند «بگو ،مگو ،برو ،مرو ،شو ،منه ،مکن ،کن ،نشین ،منشین ،ميزن ،بدان ،و ،»...نیز در رباعیات موالنا از بسامد
چشمگیري برخوردارند.
 .2-1ردیفهای طوالنی در رباعیات موالنا
امتیاز و برتري ردیفهاي رباعیات موالنا بر رباعیات شاعران دیگر طوالني بودن بسیاري از آنهاست .تعداد زیادي از ردیفهاي
موالنا بیش از یک کلمه و گاه یک جملة تمام با فعل هستند؛ براي نمونه:
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اي دوسههت کهه دل ز دوسهههت بهرداشهههتهاي

نیکهوسهههت کههه دل ز دوسههههت بهرداشههههتهاي

دشههمن چهههو شههنیده مههينگنجههد از شهههوق

در پهوسههههت کهههه دل ز دوسهههت برداشهههتهاي
(همان)4333 :

اي مههونههههس روزگهههار چهههوني بههههي مههههن

اي ههمههههدم غمههههگسار چهههوني بهههي مهههن

مهههن بهها رن چههون خهههزان خههرابم بهههي تهههو

تهو بها رن چهههون بهههههار چهونههي بههي مههن
(همان)4103 :

اي در دو جهههههان یگانههههه تعجیههههل مکههههن

در رفههههتن چههههون زمانهههه تعجیهههل مکهههن

مگهریههههز سههههوي کههههرانه تعجیهههل مکهههن

از خانهههة مهههها بههههه خانههههه تعجیههههل مکههههن
(همان)4111 :

نقش موسیقایي در این رباعیات بسیار شگفتآور است .تکرار این ردیفهاي غني یادآور شور و هیجان و تحرّک مجالس
سماع و قوّالي است که این رباعیات را در این مجالس با ضرب و آهنگ مينواختهاند.
 .2-2ردیفهای شگفت و کمنظیر در رباعیات موالنا
در مواردي موالنا ردیفهایي را به کار ميگیرد که در شعر فارسي کمنظیرند و کمتر شاعري اینگونه واژهها را به عنوان ردیف
برميگزیند:
اي مهههههیر مهههههلیحان و مهههههههان شههههي اهلل

وي راحههههت و آرامههههش جههههان شههههي اهلل

اي آنکههه بههه هههر صههبح بههه پههیش رن تههو

مههههيگویههههد خهههههورشید جهههههان شههههي اهلل
(همان)4141 :

جانههها ز تهههو بیهههزار شهههوم نهههي نهههي نهههي

بهها جههز تههو دگههر یههار شههوم نههي نههي نههي

در بهههاغ وصهالهههت چههههو ههمهههه گههل بههههینم

سهرگهشته بههه هههر خههار شههوم نهي نهي نهي
(همان)4301 :

گفهههتم بنمههها کهههه چهههه کهههنم گفهههت بمیهههر

گفهههتم کهههه شهههد آب روغهههنم گفهههت بمیهههر

گفهههتم کهههه شهههوم شهههمع تهههو را پروانهههه

اي روي تهههو شههههمع روشهههنم گفهههت بمیهههر
(همان)944 :

 .2-3کاربرد ردیف در مصراع سوم رباعی
با آن که رعایت ردیف در مصرع سوم رباعي ضروري نیست؛ امّا موالنا براي غناي موسیقایي شعر خویش در  011مورد از
رباعیات خود ،در مصرع سوم نیز ردیف را تکرار کرده است و با این کار آهنگ و موسیقي رباعي خود را به باالترین حدّ خود
رسانده و شور و هیجان و احساسات خود را به نمایش گذاشته است:
بهها هههر دو جهههههان چههههو رنههههگ بایههد بهههودن

بیهگههههانه ز لههههعل و سنهههههگ بههههاید بههههودن
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مههردانههههه و مههههرد جههنهههگ بایهههد بهههودن

ورنهههي بههههه ههههههزار ننهههههگ بهایههههد بههههودن
(همان)4183 :

آن دم کههه حهههق بنههده گهههزاري همههه خههوش

وز مههههر سهههر بهههنده بخههاري همههه خههوش

از خهههانه بهرانهههیم بهههه زاري ههههمه خههوش

چههون عههزم کههنم هههم نگههذاري همههه خههوش
(همان)998 :

زاهههههد کههه نبهههرد ههههیچ سههههود اي سهههاقي

آن زههههههد نههههبود مههههينههههمود اي سهههههاقي

مههردانههههه درآ مهههههرو تههههو زود اي سههههاقي

کانهههدر ازل آنههههچه هسهههت بهههود اي سههههاقي
(همان)4390 :

 .2-4همسانی ردیف و قافیه در رباعیات موالنا
در بسیاري از رباعیات موالنا شباهتها و همساني هایي به لحاظ حروف و اصوات پایاني همسان یا مشابه قافیه و ردیف مشاهده
ميشود که این همسانيها نیز غناي موسیقایي رباعيها را بیشتر و زیباتر کرده است:
عهاشهق ههمهه سههال مهههست و رسهههوا بههادا

دیهوانهههههه و شهوریهههههده و شهیهههههدا بهههههادا

بهها ههههشیاري غههصهههّة ههرچهیهههز خههوریهههم

چهههون مسهههت شههههویم هرچهههه بههههادا بههههادا
(همان)11 :

من بنهدۀ آن کسهم کهه بهيمهاش خهوش اسهت

جفههت غههم آن کسههم کههه تنهههاش خههوش اسههت

گهههویهنههههد وفهههههاي او چهههههه لهههذّت دارد

زآنم خههبري نهیست جههفهاههاش خهوش اسهت
(همان)143 :

در بهههههاغ ههههههزار شهههههاهد مههههههرو بهههههود

گهههلهههها و بنفشههههههههاي مشهههکینبهههو بهههود

وان آب زره زره کههههه انههههدر جههههو بههههود

ایهههن جملهههه بهانهههه بهههود و او خهههود او بهههود
(همان)111 :

 .2-5کاربرد حاجب در رباعیات موالنا
با اینکه کاربرد «حاجب» در شعر فارسي کمنظیر است 91 ،رباعي از رباعیات موالنا ،مردّف و محجوب هستند .موالنا گاه در دو و
گاه در سه مصرع حاجب را مراعات کرده است« .حاجب آن کلمهاي باشد که او را پیش از قافیت در هر بیت بیارند ،چنانکه
ردیف را پس از قافیت» (وطواط .)31 :48 ،کاربرد این صنعت در رباعیات موالنا عالوه بر افزودن به جنبة موسیقایي شعر ،معنا و
مفهوم آن را نیز تقویت کرده است؛ براي مثال:
سههههرّ سههههخن دوسههههت نمههههيآرم گفههههت

درّیسههههت گههههرانبههههها نمههههيآرم سههههفت

ترسهههم کهههه بهههه خهههوابدر بگهههویم سهههخني

شهههبهاسهههت کهههه از بهههیم نمهههيآرم خفهههت
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(همان)813 :
مههردا منشههین جههز کههه بههه پهلههوي رجههال

خههههوش باشههههد آینههههه پهلههههوي صههههقال

یهها رب چههه طههرب دارد جههان پهلههوي جههان

آن سههههنگ بههههود فتههههاده پهلههههوي سههههفال
(همان)4118 :

ههههوش عاشهههق کجههها بهههود سهههوي نسهههیم

ههههوش عاقهههل کجههها بهههود بههها زر و سهههیم

جهههاي گهههلهههها کجههها بهههود بهههاغ نعهههیم

جههههاي هیههههزم کجهههها بههههود قعههههر جحههههیم
(همان)4831 :

 .3هنجارگریزی موالنا در کاربرد ردیف و قافیه در رباعیات
موالنا در ردیفها و قوافي رباعیات خود نیز همانند غزلیات ،دست به هنجارگریزيها و سنّتشکنيهاي بسیار ميزند .الف .با
آن که در ردیف اصل آن است که کلمات ردیف دقیقاً همانند هم تکرار شوند ،امّا در میان رباعیات موالنا نمونههایي مشاهده
مي شود که او وجود قافیه را در یکي از دو بیت رباعي نادیده گرفته ،فقط به آوردن ردیف اکتفا ميکند .در این موارد ،ردیف نقش
کامل موسیقي کناري ،یعني هم قافیه و هم ردیف را ایفا ميکند؛ مثالً در رباعيهاي زیر ميبینیم که بیت دوم فقط ردیف دارد و
قافیهاي در آن دیده نميشود:
گهههر آب حیهههات خهههوشگهههواري اي خهههواب

امشهههب بهههر مههها کهههار نهههداري اي خهههواب

گههر بهها عههدد مههوي سهههر توسههت امشههب

یکسهههر نبهههري و سههههر نخهههارم اي خهههواب
(همان)413 :

مجنههههون و پریشههههان تههههو م دسههههتم گیههههر

سرگشههههته و حیههههران تههههو م دستهههههم گیههههر

هههههر بههههيسهههههر و پههههاي دسههههتگیري دارد

مههن بههيسههر و بههيپههاي تههو م دسهههتم گیههر
(همان)949 :

مهههاییم کهههه دل ز جسهههم و گهههوهر کنهههدیم

مهههههر از فلههههک و جههههههان اغهههههبر کنههههدیم

از کبهههر جهههههان سههههبیل خههههود مهههيمالیهههد

از دولههههههت دل سهههههههبلت او را کهههههههندیم
(همان)4808 :

ب .یا در رباعي زیر که بیت اوّل ،فقط ردیف دارد؛ امّا همین ردیف در بیت دوم تبدیل به قافیه ميشود:
آواز سههههرافیل طههههرب مههههيرسهههههدم

از خهههاک فنههها بهههه آسهههمان مههههيرسههههدم

کس را خبري نیست که بهر مهن چهه رسهید

زان بهههيخبههري ک هه بههيخبههر مهههيکهههشدم
(همان)4449 :

موالنا عالوه بر موارد ذکرشده ،در چند رباعي دیگر (رباعيهاي 011 ،011و  )049 ،4313 ،883نیز این شیوه را به کار مي-
گیرد.
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پ .مولوي گاه رباعي را در مصرع اوّل بدون ردیف ميآورد؛ امّا همان قافیة مصرع دوم را در بیت بعد تبدیل به ردیف ميکند:
تههو هههیچ نهههاي و هههیچ تههو بههه ز وجههود

تههو غههرق زیههاني و زیانههت همههه سهههود

گویي که مرا نیست به جز خهاک بهه دسهت

اي بر سههر خهاک جملهه افهالک چهه سههود
(همان)141 :

از درد چهههو جهههان تهههو بهههه فریهههاد آیهههد

آنگههههه ز خهههههداي عههههالمت یهههاد آیهههد

واللّههههه کهههه گههههر داد کنهههي داد آیهههد

ور عشهههوه دههههي یهههاد تهههو در یهههاد آیهههد
(همان)149 :

اینگونه کاربرد قافیه و ردیف در رباعيهاي  4093 ،4033 ،341 ،031و  4811نیز مشاهده ميشود.
ت .گاه برعکس مورد باال ،در برخي از رباعيها ،بیت اوّل را مردّف ميآورد؛ امّا همان کلمة ردیف را در مقایسه با بیت دوم به
قافیه مبدّل ميکند:
امهههشب مهههنم و طهههواف کاشهههانة دوسههت

ميگههردم تها بهه صبههح در خانههة دوسهت

زیرا که به ههر صهبوح موسهوم شهده اسهت

کههاین کاس هة سههر بههه دسههت پیمان هة اوسههت
(همان)434 :

گهویند مههرا کههه ایهن همهه درد چههراست

ویهههن نعههههره و آواز و رن زرد چههههراست

گویم که چنین مگو کهه ایهن کهار خطاسهت

رو روي مههش ببهین و مشهکل بهرخههاست
(همان)114 :

بهههي آتهههش عههههشق تههههو نخهههوردم آبهههي

بهي نهههقش خههیال تهههو نهدیهههدم آبهههي

در آبهههي کاوسههت چههون شهههراب نابهههي

مههينالهههم و مهههيگهههردم چهههون دوالبهههي
(همان)4311 :

در مصرع سوم دو رباعي اخیر ،از قافیة دروني (در رباعي اوّل« ،خطاست» و در رباعي دوم« ،نابي») استفاده شده است.
ث .از دیگر کارهاي شگفت موالنا در کاربرد ردیف و قافیه آن است که در یکي از رباعيها ردیف ابتدا کوتاه آمده و در بیت
بعدي به صورت طوالنيتري تکرار شده است؛ «پنداري که سراینده ميخواهد طنین آرام و یکدست ردیف را بشکند و یکباره
زنگ هاي کاروان الفاظ آهنگین خود را به صدا درآورد و تکان و حرکتي به همرهان دهد تا موسیقي شعر را بهتر القا کند»
(رادمنش 84-0 :4839 ،و .)081 :4830
از حهههاصل کهههار ایههههن جههههاني کههههردن

مههيکهههن ز بههههي آنچههه تهههواني کهههردن

زیرا همهه عمهرت بهه دمهي موقهوف اسهت

پیداسههت بههه یههک دم چههه تههواني کههردن
(همان)4839 :

در این رباعي ،مصدر «کردن» به عنوان ردیف ذکر شده است و دو کلمة «جهاني و تواني» قافیه هستند؛ امّا در بیت بعدي
«تواني کردن» در جایگاه ردیف آمده است.

موسیقي کناري در رباعیات موالنا 48 /

 .4امتزاج قافیه و ردیف در رباعیات موالنا
گاه در رباعیات موالنا قافیه و ردیف در هم آمیخته ميشوند .این همان هنر و ابتکار شاعرانهاي است که در بدایعاالفکار از آن با
عنوان «امتزاج» یاد ميشود« :امتزاج در لغت آمیختن است و در اصطالح آن است که ردیف و قافیه را به هم ممتزج سازند» (واعظ
کاشفي سبزواري .)433 :4819 ،این شیوۀ بهکارگیري ردیف و قافیه نوعي هنجارگریزي شمرده ميشود و اگر شاعر بتواند چنین
خلّاقیّتي از خود نشان بدهد ،شعر را زیباتر ميکند .به قافیه و ردیفي که به این شیوه ساخته شوند ،ردیف یا قافیة «معموله» (ر.ک:
محسني )31 :4830 ،هم ميگویند:
دي آنکهه ز سهههوي بهام بهههر مها نههگریست

یهها جهههان فهههرشته اسههت یهها روح پهههریست

مرده است ههر آنکهه بهي چنهین روح بزیسهت

بههي او بههه خههههبر بههودن از بههيخههههبریست
(همان)881 :

روز آمهههههد و غههههوغهههاي تههههو دربههههردارد

شههههب آمههههد و سههههوداي تهههو در سهههر دارد

کههار شههب و روز نیسههت ایههن کههار مههن اسههت

کههههي دو خهههر لهههنگ بههار مهههن بههههردارد
(همان)348 :

اي دل تهههو اگههههر ههههههزار دلبهههههر داري

شهههههرط آن نبهههود کهههه دل ز مهههها بهههههرداري

گهههههر دل داري کههه دل ز مههههها بهههههههرداري

از یههههار نههههههوت مههههههباد بهرخهههههورداري
(همان)4309 :

این شگرد را موالنا در رباعيهاي زیر نیز بهکار ميبندد.983 ،901 ،034 ،4180 ،101 ،114 ،898 ،838 ،4108 ،031 ،490 ،331 :
نتیجه
یکي از عوامل مهمّ غناي موسیقایي و نیز برجسته ساختن واژهها در شعر ،بهویژه در قالب کوتاه و فشردۀ رباعي موسیقي کناري،
یعني قافیه و ردیف است .موالنا در رباعيهاي خود قافیه و ردیف را به شیوههایي بسیارمطلوب و گاه شگفتآور به کار برده
است و در این خصوص یکي از شاعران هنجارگریز به شمار ميآید .موالنا در کاربرد قافیه و ردیف با گونهاي تسامح به قوانین و
ضوابط دقیق و مرسوم میان شاعران نگریسته است .در رباعيهاي وي گاه قافیه و ردیف با هم جابهجا ميشوند؛ گاه ردیف نقش
قافیه را ایفا ميکند؛ گاه قافیه و ردیف در شعر او در هم ميآمیزند و گاهي نیز از وجود قافیه صرفنظر و به آوردن ردیف بسنده
شده است .همچنین موالنا براي افزودن بر بار موسیقایي رباعيهاي خود ردیف و قافیه را در مصراع سوم رباعي نیز به کار مي-
گیرد؛ گاه نیز قافیههاي مشابه یا همساني را به کار ميبرد که با یکدیگر جناس تام ،ناقص یا مرکّب دارند و با این کار نه تنها
موسیقي رباعي را دوچندان ميسازد ،که زیبایي و هنر آن را نیز به اوج خود ميرساند .تکرار چندین بارۀ قافیه نیز از دیگر کارهاي
اعجابآمیز و تحسینبرانگیز موالناست که باعث آهنگین کردن و برجسته شدن رباعي شده است و دیگر ویژگيهاي کار موالنا در
آوردن قافیه و ردیف که در مقاله به تفصیل شرح داده شده و نمونههاي آن نیز ذکر گردیده است .دلیل این نحوۀ کاربرد قافیه و
ردیف از سوي موالنا نیز آن است که چون بیشتر این رباعيها را در مجالس سماع و قوّالي و در یک حالت سکر و بیخودي
عارفانه ميسرود ،در این حالت فقط به آهنگ و موسیقي پایاني یا کناري این رباعيها مياندیشید و خود را مقیّد به هیچ قاعده و
قانوني نميساخت؛ به همین جهت ،در بسیاري از رباعيهاي وي مشاهده ميشود که معنا و مفهوم فداي موسیقي شده است و
آنچه در رباعي به چشم ميخورد تنها آهنگ و موسیقي و رقص واژههاست نه مضمون یا معناي خاصّي و او بهخوبي دریافته است
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که در رباعي موسیقي الفاظ ،سواي معنایي که در ذهن مخاطب برميانگیزند ،به تنهایي ميتوانند آن حاالت عاشقانه که اقتضاي
روحي موالناست را منتقل سازند.
منابع
 .4رادمنش ،عطامحمد« .)4839( .نوآوري و تفنن ردیف در سبک خراساني» ،مجلّة کیهان فرهنگي ،ش .81-0 ،434
 .0ههههههههههههههههه« .)4830( .هنجارگریزي در ردیف» ،مجلّة دانشکده ادبیات و علوم انساني (دانشگاه اصفهان) ،ش  18و
.008-1 ،11
 .8زرّینکوب ،عبدالحسین .)4831( .پلّهپلّه تا مالقات خدا ،چ  ،43تهران :علمي.
 .1ههههههههههههههههههههههه .)4811( .شعر بيدروغ ،شعر بينقاب ،علمي.
 .1شفیعي کدکني ،محمدرضا .)4838( .موسیقي شعر ،تهران :آگاه.
 .1شمیسا ،سیروس .)4818( .سیر رباعي در شعر فارسي ،تهران :آشتیاني.
 .3صالحي مازندراني ،محمدرضا .)4834( .ماهیّت شعر به روایت شاعران ،پایاننامة دورۀ دکتري ،به راهنمایي نصراهلل امامي،
دانشگاه شهید چمران اهواز.

 .3فیّاضمنش ،پرند« .)4831( .نگاهي دیگر به موسیقي شعر و پیوند آن با موضوع ،تخیّل و احساسات شاعرانه» ،پژوهش زبان و
ادبیات فارسي ،دوره جدید ،ش.418-431 ،1
 .9قیس رازي ،شمس .)4838( .المعجم في معاییر اشعارالعجم ،به کوشش سیروس شمیسا ،چ ،4تهران :فردوسي.
 .41مایاکوفسکي ،والدیمیر .)4818( .شعر چگونه ساخته ميشود؟ ،ترجمة اسماعیل عباسي و جلیل روشندل ،چ ،4تهران :بابک.
 .44ملّاح ،حسینعلي .)4813( .پیوند موسیقي و شعر ،تهران :فضا.
 .40محسني ،احمد .)4830( .ردیف و موسیقي شعر ،مشهد :دانشگاه فردوسي.
 .48موالنا ،جاللالدّین بلخي .)4831( .کلّیات شمس تبریزي ،تصحیح بدیعالزّمان فروزانفر ،چ  ،49تهران :امیرکبیر.
 .41هههههههههههههههههههههههه  .)4810( .کلّیات دیوان شمس تبریزي ،تصحیح م .درویش ،چ  ،8تهران :جاویدان.
 .41وطواط ،رشیدالدّین .)4810( .حدائقالسّحر ،تصحیح عباس اقبال ،انتشارات کتابخانه طهوري و کتابخانه سنایي.
 .41واعظ کاشفي سبزواري ،میرزا حسین .)4819( .بدایعاألفکار في صنایعاألشعار ،تصحیح میرجاللالدّین کزّازي ،تهران :نشر
مرکز.
 .43نقوي ،نقیب .)4831( .شکوه سرودن (بررسي موسیقي شعر در شاهنامه فردوسي) ،چ ،4مشهد :فردوسي.
 .43همایي ،جاللالدّین .)4831( .فنون بالغت و صناعات ادبي ،چ  ،01تهران :هما.

 .49یوسفي ،غالمحسین« .)4813( .موسیقي کلمات در شعر فارسي» ،مجلّة دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي
مشهد :ش.011-013 ،0
 .01یوشیج ،نیما .)4814( .حرفهاي همسایه ،چ  ،4تهران :دنیا.
21. Divanz<feyz<ganjoor.net-

