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  غزل رديف در مولوي هنجارگريزي

  
  ∗محّمد رادمنشدكتر عطا

  
  چکيده
 مـة ه در کـرد يرو نيـ ا ؛اسـت  آورده يرو ،ينـوآور  و يزيهنجـارگر  بـه  گريد شاعران از شيب ،خود اتيغزل در مولوي

  .است آشکار فيرد در ژهيبو ؛او شعر يها نهيزم
 او از   .اسـت   َبل رديف برده  ق  را از   بيشترين بهره  و بوده اهآگ کامالً يفارس شعر در آن تياهّم و فيرد يقيموس از يو
  .است ممتاز ،سخن ييقايموس ابعاد نيتأم در فيرد يشکن هنجار و تنّوع ثيح

 شور و وجد ريتأث از اغلب او يغزلها ؛است نبوده برخوردار امتياز نيا از او زةاندا به يگو يپارس شاعران از کي چيه
  .است شده فيرد در جمله از ها يشکن سنّت باعث امر نيهم و اند آمده ديپد سماع

 ه،يـ قاف و فيرد امتزاج ،فيرد به هيقاف ليتبد و آن از شيپ هيقاف تيرعا عدم گاه و فيرد يزيشورانگ و بودن يطوالن
  .شود مي پرداخته بدانها پژوهش نيا در که است يموارد لةجم از هافيرد نبودن يمعن هم

  
  هاي كليدي واژه
  .غزل، هنجارگريزي در رديف، رديِف غيرفارسي، قافيه ،يمولو
  
   مقّدمه
 يساختارشـکن  و تيخالق به حد بدان ۳،اتيغزل در بخصوص ۲؛يرانيا يبالغ مهّم عنصر نيا ۱،فيرد پردازش در مولوي
  ۴.ديد توان كمتر را ياقبال نيچن يو اخالف و شعر اسالف در که است دهيازي دست
 فيـ رد به کرديرو .است شعر کمال موجب و هيقاف يقيموس مکّمل قتيحق در و شعر ۵يقيموس مهّم عوامل از فيرد
  .اند دانسته يم۶تفاخر يةراما آن کاربرد شاعران، و است گذاشته يافزون به رو رفته رفته که بوده اندک يفارس شعر آغاز در

 غزل....است غزل تيشخص از يئجز فيرد قتيدرحق« ؛است برخوردار يخاصّ تياهّم از غزل در فيرد يريکارگ به
  ).۱۵۶: ۱۳۶۸ ،يکدکن يعيشف(» .. .ميدار کم ،باشد نداشته فيرد که يموفّق

                                                 
 a_radmanesh21@yahoo.com     زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباددانشيار ∗

  
 ۱۴/۱۲/۸۹ تاريخ پذيرش                                                                                                                                ۵/۱۲/۸۸ تاريخ وصول 

  ) پژوهشي-علمي ( پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي
   دانشگاه اصفهان- ادبيات و علوم انساني ةدانشكد

  ۳۳ -۵۴، ص ۱۳۹۰بهار  ، )۹پياپي (، ۱ة شمار سال سوم،  ،دورة جديد
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۳۴

 
 يرو مهـم  نيبـد  و بـوده  عمولَـ  وراِن اين عرصه   معني از شيب ،آن در تنّوع و ينوآور و فيرد يريکارگ به در مولوي

  .است مرّدف او يغزلها% ۵۰ از شيب ،يرو نيهم از ؛است آورده
 جنبان سلسله و ساخت منقلب را او درون درياي آورد، وجود به وي در شمس که دروني انقالب و دگرگوني  بگوييم اگر
چنـدان دور از واقـع       ،واداشت رديف در بخصوص ؛هنجارها از رهايي به را او ناگزير و شد او شورانگيز غزلهاي هاي  خيزابه

  .است  تر کرده شنيدني  و تر دلنشين را آن که نرسانده آسيبي او شعر به تنها نه قالبها شکستن و گريز نيست؛ اين
 نيالّد  شمس جانش، شمِس فراِق رنج و يدرون يآشفتگ و شور از غالباً منبعث  داِر او   پرکشِش رديف  و نيپرطن يغزلها
  :است

 ابــد درازاي به من دل طومـــار هســــت
                

  مـرو  تو پـايـان، سـوي تا زسـرش نوشتــه بر 
                                             )۲۲۱۵(  

 

اش را رخشان كرده      خوان و اختر انديشه    ساخته، مرغ دلش را پّران و سرود       چنگ درونش را مترنّم    که اوست بحقيقت
  :است شده خداوندگار ماندگار و ييايخن شوِر مرّدِف پر يسازغزلهاو سبب

 ساز من  وقت نيدا که اگرخواهي ليک چوچنگم 
 

ن تـن تـن در که را دم آن دار غنيمــت    ...باشـم  تـن
 

 باشم تن ز بيـرون وگر باشم وطــن در من اگر 
    

 ...ز تاب شمس تبريزي سهيل اندر يمـن باشـم              
                                                )۱۴۳۳(  

 اسـت،  فيبالتکل و آواره شاعرانه، احساس ،يقيموس روِنيب است، يقيموس زبانها، مةه در شعر، موعود ارض واقع در
 است دهيرس ييقايموس منظر از ييغنا چنان به موالنا شعر در يفارس زبان دارد و  را شيخو ژةيو يقيموس ،يزبان هر البته
  ).۱۱۳-۱۱۴: ۱۳۸۷ ،شفيعي كدكني (...ندارد را آن با رقابِت يياراي يزبان چيه که

 نيـ ا بـا  و داشـته  يآگـاه  اتيدرغزل ژهيبو ؛شعر يدرغنا آن تياهّم و فيرد ييقايموس بعِد به ،گرانيد از شيب يمولو
  .است کرده دلنوازتر و تر نيشورآفر را خود شعر يژگيو

 کـرده  اعمـال  و معنـايي شـعر     ييقايموسـ  يها جنبه آشکارکردن يبرا را يشعر معمول و معهود يارهايمع از گذار او
ـ  حـال  در جـز  تَـَرش  شـعرِ  زالل مةچـش  کـه  دارد آن از نـشان  نيقـرا  و شواهد است؛  سـماع  و وجـد  و يشتنيـ خويب
  :داند يم درد جان و خارخار درمانگر و يقراريب گر چاره و ارواح قليص را يقيموس و سماع او ده،يجوش ينم

ـ بي جـان  بهـــــر از اعسمـــ  اسـت  رارقـــ
 

 !؟ اسـت  انتـــــظار  جـــاي چه برجه سبـــک 
                                                 )۳۳۸(  

 زنـــدگـــــان است  جــــان آرام اعسمــ
 

 جـــان اسـت    انجـ را او که دانــــد کسـي 
                                                 )۳۳۹(  

 عـرش  بـه  را شيپـا  و گرفتـه  را يقيوسم دست هم و نواخته رباب و ساز با و درآورده اجرا به را يقيموس هم موالنا
 و يـي زا يقيموس قيطر از او ....است دهيرسان اعال جةدر به ،انيگو ۷عالال و کنان نوازش را او نحو نيبهتر به و دهيکشان
 يقيموسـ  کهـن  درخـت  شتريـ ب هرچـه  يبـارور  به زين يقيموس يها اصطالح و ها واژه همه نيا خلق و يگفتار يقيموس
 نواز يقيموس کامل يمعن به او پس ؛است دهيکش ينوازش دست يقيموس سر بر ،گونه مينس قيطر نيا از و است دهيکوش
  ).۴۸: ۱۳۸۴ شگر،يستا( است
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  ٣٥/     گريزي مولوي در رديف غزل هنجار
  

 او يفهـا يرد . جايگـاهي ممتـاز دارد     ،هاي انجام شـده     بنا به بررسي   فيرد تنّوع از يبرخوردار ليدل به شمس اتيغزل
ـ  فهايرد يگاه که آنجا تا ؛گردد يم عرضه شکلها نيتر يطوالن به گاه و است يفعل شتريب و دارد بر در را کلمه انواع  شيب
  : است جمله کي از شيب او يفهايرد يموارد در و سازد يم را يعروض رکن دو از

 اگر زهرست، اگر شکّر چه شيرينست بيخويـشي       
  

 کله جويي، نيايي سر، چـه شيرينـست بيخويـشي              
                                                  )۲۵۰۴(  

  :اي
 هله تا تو شــاد باشــي    ،  زغـم تـو زار زارم   

  
 هــله تا تـو شـاد بــاشـي     ،صـنما در انتـظارم    

                                                   )۲۸۵۰(  
 را يا  بهـره  نيا جهان در يشاعر چيه که رساند يم جهينت نيا به را خواننده موالنا، يشعر يفهايرد در يا مطالعه اندک

 خواننده ف،يرد هر يزابهايخ با م،يشو يم روه  روب شمس وانيد انوسياق با يوقت ....نبرده ،است برده فيرد از موالنا که
  ).۱۲۰ :۱۳۸۷ ،يکدکن يعيشف (کند شيخو يب اورا که است يبعد فيرد نوبت د،يآ خود به تا و رود يم شيخو از

. هـستند  او يفهـا يرد الـشّعاع   ت تحت يب کي ياجزا يتمام بلکه ؛رديگينم قرار هيقاف پرتو در موالنا اتيغزل در فيرد
ي فيرد با تيب انيپا در و کشاند يم خود دنبال به منتظر، ت،يب آخر تا را دهشنون و خواننده دل و ذهن غزلها ازي  اريبس دري  و
  .کند يم -انيب فيرد از شيپ را خود کالم ةيما جان آن در کهي مثنوچون   نه بخشد،ي م بداني ختام حسن رگذاريتأث

انـد    شهره دشوار  فاخر و  يهافيرد التزام در که -ياصفهان نيالّد کمال و يشروان يخاقان پرداز، فيرد استادان چون او
 ، زنـده،  يميموسـيقايي، پيامـدار، صـم      شيفهـا يرد ست؛ بلکه ي ن -انددانسته فضل اظهار و ييهنرنما يبرا يمحمل را آن و

  .است پسند عام و زيشورانگ
 قالب همه نيا موجب سماع و حال و شور و جذبه با همراه گرفتن قرار محبوب تصّرف در و ييرها خود باحتمال از 

  . است شده فيرد جمله از او شعر يها نهيزم همة در تنّوع و يزيرگ
 نيتـر   برجسته ،يعرفان بلند يمعان يالقا از رونيب تا ۸زديگر  يم هنجارها از گونه نيا واريناهش هم و آگاهانه هم يمولو

  .شود در پرده و کند بروز آن ييقايموس ابعاد يعني شعرش بةجن
آميخـتن قافيـة     ،بـا امتـزاج رديـف و قافيـه         و هنجارشكنانه؛ گـاه    است خلجان در احوالش همچون او مرّدف يغزلها

 و قطعـه  قالـب  در بـار  گـر ي د؛شود  آشكار مي  قافيه و بي  چهارپاره صورت معموله با رديف، تبديل قافيه به رديف و يا به         
غيركنـاري و غيـر مـتمكّن،        يفهـا يرد بـه گونـة    مقامها يبرخ در و دوم تيدرب مطلع ديتجد با يوقت و گون  يمثنو يزمان

 در از آنهـا در يـك غـزل و         يبيترک اي و يفارس ريغ يفهايرد از استفاده با گاه و دينمايم رخ اي مطّول   مصراعي و جمله  
 فـرد  عيمـصار  در فيـ رد و هيـ تکرارقاف صـورت  به آنها از يا پاره در و يمعن هم ريغ يفهايرد کاربردن به شواهد يبعض
   .کند يم جلوه

ست كه اگر هر مصراع برخي از شواهد شعري اين پژوهش دو بخش گردد، هر بيت، مسّمط ترجيع يا تركيب                    ا   گفتني
  .دهد  آن را تشكيل ميود كه رديف، يعني پارة چهارم بيت برگردانش مي

  
   و بررسيبحث
 مـّدعا  اثبات به مقام نيا در کند، يم يدنيکاو و يکردن لتأّم ،يخواندن را او اثر ،شيغزلها فيدر رد  موالنا يشکن ساختار
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۳۶

 
  :شود مي پرداخته ،مقاله و عنوانها موضوع با همسو شواهِد ِليتحل همراه با دست، نيا از مورد پنج و سي ذکر با

  هيقاف و فيرد امتزاج .١

 فيـ لط را آن متـأخران  از يگروهـ  و ناپـسند  را وهيشـ  نيـ ا يبرخـ  زد؛يـ آم يمـ  هـم  در را هيـ قاف و فيگاه رد  يمولو
  : ۹شمارند يم

 را صفـــورا  اعمــــي  مکـن،  موسي رخ نور ايا
 

 ... را بينـا  چـشم  نورش به نهادستي عشقي چنين 
 

 خوش توخواهي که را کسي کش گير و اينجا   گريبان
 

ـ  صـنعتي  پنهـان  چه توصيادي دامم من که    !ارا ي
 

  حيـــرانــم  لـوط  چشم چو ويرانم لوط شهر چو
 

 ...رايـا  و زهــره  ندارم،  واپرسم که خواهم سبب 
                                                    )۶۰(  

 »ييتوانـا « يمعن به »اراي« با سوم تيب در و ندا نةنشا با اري با دوم تيب در ،غزل در را فيرد ،شود  مي مالحظه چنانکه
  .است شده مزج
» رانـه يو« و »وانهيد« ،»خانه« کلمات با ار آن و کرده متّصل في از رد  يبخش به  را )نـ (فعل ينف عالمت ريز غزل در او
  :است ساخته هيقاف هم

 عاقبــــت کـــــردي انــهخ انجــ و دل در
 

 عــــاقبت کــــردي ديوانــــــه را دو رهــ 
 

  زنـــــي  عالــــم اين در کآتـــش ـديآمـ
 

ــشتي  ــا وانـگ ـــردي  ت ـــت نـکـــ  عاقــــبـ
 

  شــده ويـــــران يعالمـــ عشقـــت ز اي
 

 ... عاقــبت  کـردي  ويـــــرانه  ايـــن ـدقصــ 
                                                   )۴۲۷(  

   هيقاف به فيرد ليتبد .٢
 آهنگ ضرب خواهد  يم ييگو و دهد  يقرار م  هيقاف بعد به دوم اتياب در را مطلع فيرد از يبخش اي فيرد گاه مولوي

  :کند بدل صولهمو يةقاف کوتاه تّرنم به را يطوالن فيرد
  غمـست  چــه  را او مـر  باالســـت  کـــي  هر

 

  غمـست  چــه  را او مـر آنجــاســت هرکـي 
 

 حيـــــات  و جانـست همـه ســو ايـن از که
 

  کــرمـست و لطــف همــه ســو اين از که 
 

  جـا  نــه  و سـويـست  نـه که سو اين از خـود
 

 ...قـدمــسـت انــــــدر قــدم اندر قـــدم 
                                                 )۴۳۵(  

  .۱۲۸۸ ←ز ين.است کرده مقفّا بعد اتياب يها هيقاف با را »چه غمست را او مر ست« ييقايموس فيرد يانيپا بخش او
 ۱۱چهارپاره يغزلها در فيرد .٣

 دهـد،  يمـ  فيرد به را خود يجا بعد به دوم تيب از يکنارية  فقا -ستندين کم ريکب وانيد در که – غزلها گونه نيا در
 از بلنـد  فيرد همراه با  ،شده سروده ) متناوب( يدور اوزان به گونة چهارپاره و با     اغلب که ،پرتّرنم و نيآهنگ قالب نيا
 را ميسل ذوق و فيلط روح و نوازد يم را جان گوش ،يانيم فيرد بعضاً و هيقاف نيدلنش ِنيطن گريد ييسو از و سو کي
برد؛ از ديگر سو، چنانچه هر بيت بـسياري از           ينم يپ يکنار يةقاف نبود به خواننده و شنونده   که آنجا تا ؛آورد يم وجد به

  .دهد اين شواهد، چهار بخش شود، يك بند مسّمط ترجيع را تشكيل مي
 ،يبلخـ  رةپا ماه موالنا، و است سماع و يافشان  دست يبرا يقيموس و شعر قيتلف يها نمونه نيتر ازمناسب پاره چهار«
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  ٣٧/     گريزي مولوي در رديف غزل هنجار
  
 اسـت  خوانـده  سماع يهمانيم به را ذوق اهل ،شمس هجر و کالم يها پاره آتش ريتأث در اش ييقايموس يها پاره چهار با
  :)۹۴۹ ص :۱۳۸۴ ،شگريستا(

ــه ســينه در آيــي، گهــي زروح برآيــي     گهــي ب
 !گهي به هجـر گرايـي، چـه آفتـي چـه باليـي                

 

ــا  ــاِل بت ــي جم ــكناني گه ــت ش ــي ز ب  ني، گه
 

 !گهي نه اين و نـه آنـي، چـه آفتـي چـه باليـي                
 

ــده  ــر بپري ــه پ ــده، ملــك ب ــاي دوي ــه پ ــشر ب  ب
 

 !بـه غيــر عجـز نديــده، چــه آفتـي چــه باليــي     
                                                  )۳۰۴۴(  

چـه   «به فيرد و هيقاف  يب غزل، بعد، به دوم تيب از که است، »باليي« و »برآيي« هيقاف کلمات مرّدف غزِل نيا در مطلعِ 
 چنـان  آن ييايـ خن ُبعـدِ  و کنـد  يم پر را يکنار يةقاف خأل يانيم يةقاف و فيرد که است يگفتن گردد؛  يم »!آفتي چه باليي  

  .کند ينم احساس را هيقاف يستين ،ينگر ژرف با جز يکس که است
ل يف را تـشک   يـ اي از رد    ت دوم بـه بعـد پـاره       يـ ه، از ب  يـ  قاف -رّدف است ر م ي که مطلع آن غ    -رياّما در غزل چهارپارة ز    

  .۲۸۵۰ ،۲۶۰۴ ،۲۰۳۴ ،۱۸۱۲ ،۵۳۳،۵۵۳ ،۱۵،۲۹۲← زين :دهد يم
 رمرّدفيغ مطلع با غزل در ف،يرد از يبخش ه،يقاف. ۳-۱

 فيـ از رد  يبخـش  را دوم مـصراع  يةقاف اشد،ب آورده يفيرد مطلع، در که آنيب بعد و ديسرا يم مقفّا را ريز غزل موالنا
  :اند دهينام ۱۰،رييتخ را رييتغ نيا بالغت يعلما يبرخ دهد؛ يم قرار ،شود مي آغاز دوم تيب زوج مصراع از که خود بلند

   صبــوران  لـة قب يـا  حوران، شـــاه ز دل اي
 مـشـــوران  را فتنـه  تـو  شکوران، با شکر کن 

 

 نگويــــم  ينا ترک من جويـم، فتنه مرد من
 

  مـشــوران  را فتنـه  تـو  نشويم، ازاو دست من 
 

 َمنبالنـــــم  استـــاد بيــدالنم، سرخيـــل
 

 ...مـشوران  را فتنـــه  تو فالنــم، عاشــق من 
                                               )۲۰۳۴(  

ـ  ؛است »مشوران« و »صبوران« مطلع، در هيقاف يهاکلمه که است روشن  ،غـزل  يـة قاف ،آن از پـس  و دوم تيـ ب از يول
  .شود يم نواساز،يانيم يةهمراه با قاف ،يکنار يةقاف مناِب بينا »مشوران را فتنه تو «بلند فيرد و گردد يم فيرد از يبخش

  :ريز غزل است نيهمچن
  بين غيب چراغ و چشم وزمين، افالک نور اي

 

  ديـن  شمس جانم صدچنين،مخدوم و چنين تو اي 
 

 شـد  بيز عنبر زلف وان خونريزشد ات غمزه تا
 

 ديـن  شـمس  جانم مخدوم،  شد تبريز دةبن جان 
 

  نوسبق تو مکتب شفق،در همچون جان خورشيد
 

 ،...دين شمس جانم حق،مخدوم خاصّان ات  بنده اي 
                                               )۱۸۱۲(  

 از کـه  يحـال  در ،گـردد  يم فيرد از يبخش »نيد« بعد به دوم تيب از يول ؛است هيقاف »نيد« و »نيب« آن مطلع در که
 را آن يايـ خُن -دارد دوسـت  که گونه آن - در دل چهارپاره   يانيم متنّوِع يهاهيقاف خلِق با البتّه ست؛ين يخبر يکنار ةيقاف
  ۳۰۴۴ ،۲۸۵۷ ،۱۹۵۲،۲۲۵۸،۲۶۰۴، ۱۴۴۸، ۲۹۲،۶۵۷ ،۲۸۸ ،۲۶۵ ← زين .کند يم چندان دو
 ف، در غزِل با مطلِع مرّدفيرد به هيقاف ليتبد. ۳-۲
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۳۸

 
خـود را    ن،يآغـاز  يتهايب از بعد ندرتاً و مطلع از پس ژهيبو ؛مرّدف اتيغزل در يمولو که است آن از يحاک يشواهد
ـ تق عدم نيا د؛ينما يم بدل فيرد از يبخش اي فيرد به را آن  بلکه ؛نکرده هيقاف تيرعا به ديمق چندان  روسـت  آن از دّي
  .برد يم ادي از را يکنار ةيقاف نبوِد ،آن از برخاسته يِغنا و فيرد تکرار که

 ،»شيـ درو« يـة ات، قاف يـ اب ريسـا  در ااّم ؛است »شيدرو« و »شيخو« هيقاف کلمات و فيرد »را« مطلع، در ريز غزل در
  :گردد يم فحذ هيقاف و شود يم »را شيدرو بده يزيچ« درازآهنگ فيرد از يبخش

  را بـاخويش  کن خويش بي را، نيش کرده نوش اي
 

  را درويش بده چيزي را، خويش بي کن باخويش 
 

ـّـاق ده تشريف  را آفاق کـــن پرنــــور،  را عش
 

  را درويـش  بـده  چيزي را، ِتريـــاق زن زهر بر 
 

 خود خواه مسکين بالطف خود، ماه همچون با روي
 

 ... را درويـش  بده چيزي د،خو همراه توکن را ما 
                                                    )۱۵(  

 سـرآن « ف،يرد ه،يقاف حضور يب بعد به سوم تيب از يول ؛است »دارم ينم« دوم تيب و مطلع در فيرد گريد غزل در
  :شود مي »دارم ينم هم

 دارم نمــــي ســرعالم هــستي تــةتخ بشــستــم
 

 دارم نمــي  هـم  سـرآن ،  ـــچون بيـ دةپـر  دريدم 
 

  پروردسـت  لطـف  شير به قدسي، يةدا چون مرا
 

  !دارم؟ نمـي  غـم  برگ که من در رسد کي مالمت 
 

  :گويـد  همـي  معشوقم که غرقم نيستي در چنان
 

  دارم نمـي  هـم  ســـرآن  بنـشيــن  دمي من با بيا 
 

 لحظــه  يـک  به را آدم آورد وجود کانـدر دمي
 

 ...دارم  نمـي  هـــم  ســـرآن  بيزارم نيــز دم ازآن 
                                                   )۱۴۴۳(  

  ۲۶۰۴ ،۲۴۳۶ ،۲۹۲،۵۵۳ ،۲۶۵،۲۸۸← زين
  گونه چهارپارة قطعه. ۳-۳

 ولـي  ؛شـود  مـي خوريم كه در مصراع اّول مطلع، قافيه و رديف رعايت ن هايي برمي هاي چهارپاره به گونه  در ميان غزل  
  .گردد؛ البته بدون رعايت قافيه شعر در مصراعهاي زوج همچون قطعة مرّدف مي

 دستـــان  تهـي  بـه  بنگـر ،  بـستان  گِل و سرو اي
 

 درويـشان  بـه  چـه  هـاده ،  بـستان  صد و ده ناني 
 

 زر و سيـــم  کـه  فــــرمود ،  پيغمبـر  ز تو بشنو
 

 درويـشان   بـه  چـه  هـاده ،    کمتـر  نشد صدقه از 
 

 بــــرداري  سـنبله  صـد ،  کـــاري اگر دانه يک
 

  ...درويشان به چه هاده!خاري؟ مي چه گوش پس 
                                                  )۱۸۶۵(  

    :اي  
 کـه ميـان جـان مـايي     چه جمـال جـان فزايـي        

 

 نمايي؟ توچنين شکر چرايـي؟      تو به جان چه مي     
 

ــان  ــابي،چو هــزار مــه بت ــدان تــو راه ي  يچــو ب
 

 تو چه آتش و چه آبي؟ تو چنين شـکر چرايـي؟     
 

ــشاده    ــا گ ــده قلِعه ــاده، ش ــو پي ــشِق ت ــم ع  غ
  

 به سپاِه نـور سـاده، تـو چنـين شـکر چرايـي؟              
                                                )۲۸۵۷(  

  .  گيرد مي را قافيه جاي »راييتو چنين شکر چ«و » درويشان به چه هاده« کني دور ضربي رديف قافيه، بي هاي غزل اين در
  .۲۸۸، ۲۶۵← زين
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  ٣٩/     گريزي مولوي در رديف غزل هنجار
  

  هيقاف يب مرّدِف غزل. ۳-۴

 و قافيـه و     شـود   مـي ن تيـ كناري رعا  ةيقاف بعد به دوم تيب از که شود  مي افتي يفراوان يها نمونه ،يمولو اتيغزل در
توان به عدم حـضور قافيـة         کند؛ البتّه با امعان نظر مي      يمراپر آن يخال يپرداِز كناري، جا   نغمه بلنِد فيرديف مياني و رد   

  .غزل پي برد
 کننـد  مي راغالمت کنند،جان مي سالمت رندان

 

 کننـد  مـي  سـالمت  مـستان ،  کنند مي جامت ز مستي 
 

  تـر  قلّـاش  همِگنان وز تر، فاش گشتم عشق در
 

 کننـد  مـي  سـالمت  تر،مـستان  بـاش  خوش دلبران وز 
 

 تو به زمن جويد کسي؟    افسون مرا گويد کسي؟     
 

 ...کننـد   پا چو من پويد کسي؟ مستان سـالمت مـي           بي 
                                                        )۵۳۳(  

 ،گشته حذف هيقاف بعد به دوم تيب از اّما ،است »کنند يم« فيرد و »سالمت و غالمت« موصوله يقواف غزل مطلع در
  .شود مي آن نيگزيجا »کنند يم سالمت مستان« يخوشنوا و يا جمله فيرد

  :شود يِت دوم به بعد آغاز ميه، از بيف بدون قافير، رديدر غزِل با مطلِع مصّرِع ز
ــشـــاني،شد و چهـــــره آن ــ پي ــي ةقبل  حيران

 

  !مــــاني؟  کرا تو مه اي مسلمـــاني، تشويش 
 

 مـــــردانم  قـة حل در،  يـــــــزدانم  واله من
 

  !مـاني؟  کــرا  تـو  مـه  اي دانـم، نمي بيش زين 
 

 آبـــــادم و ويــــرانه،  آزادم و بنــــــده هــم
 

  !مـاني؟  کــرا  تـو  مـه  اي دلشادم، و دل بي هم 
 

 شـد  قلنـدر  و گشت جان شد، برسر که هرجسم
 

 !...مـاني؟  کـرا  تـو  مه اي،  شد کافر و مؤمن هم 
                                                 )۲۶۰۴(  

  .باالست اريبس -رديگ يم بر در را ها چهارپاره شتريب که -هيقاف يب مرّدف يغزلها سامدب
  .۳۰۴۴ ،۲۸۵۷ ،۲۴۳۶ ،۲۲۵۸ ،۲۰۳۴ ،۱۸۶۵ ،۱۴۴۳،۱۸۱۲ ،۵۵۳ ،۵۳۴ ←زين
  گونه قطعه غزل .۴

 بـرآن  عالوه و گردد  ينم تيعار يکنار يةقاف در مطلع آن   که دارد وجود يمرّدف عاتيترج و اتيغزل شمس، اتيکلّ در
  :۱۲شود يم بسنده زوج يمصراعها در فيرد و هيقاف اي ف،يرد به رمصّرعيغ عةقط همچون

 جوشيـــد  دماغــم  ديـگ  تـو  آتــش  چون زآب
 

  بـرگــو  سيــمــــا،  مشعلـه سيمبـر اي سبک 
 

 بگـرفتم  کـف  بـه  چـو  دريـا چــو جـام زپــگه
 

  برگـو  گويــا گوهــــر و دل مــوج صــفت 
 

 يتـيم  دّر آن بـر  الالسـت  چـو  جـوش پـر بحــر 
 

 ...برگـو  الال لولـوي  صـفت بـزن،خـوش کـف 
 )۲، بند۲۰ترجيع(                                      

ـ  ؛نشده تيرعا فيرد و هيقاف ،نيآغاز ِتيب اّوِل مصراع در بند عيترج نيا در  و فيـ رد ،آن زوج يهـا  مـصراع  در يول
  .است رآشکا هيقاف
  :اي

  افنــــدي  بـــــام بـــــر نمـ گشتــــم   شب همـــــه دوش، شب همــــــه دوش
 

 شــد شــب رآخــــ، شــد شــب آخـــــــــر
 

ـــ  ــ وردمخـــ ـــام از يمــ ــ جــ  ديافنــ
 

... افنــــدي نـــــام ببخشـــــد مايـــــه   را قمـــر و شمس، را شکـــــر و شيــــر
                                                )۳۰۳۵(  
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۴۰

 
  .است فيرد و هيقاف يدارا زوج يمصراعها تنها و ندارد فيورد هيقاف مطلع، اّول زمصراعين يتيب۱۰ غزل نيا در
  ۰۳۱۸۹ ←زين
 گونه يمثنو غزل .۵

 مـرّدف  و مقفّـا  دوم مصراع با تيب هر اّول مصراع يمثنو چون که ميخور يم بر ييها نمونه به شمس اتيغزل انيم در
 در و »يبـاق « بـا  »يساق« دوم تيب در و »يآب« با »يرباب« اّول تيب در ،ييقايموس ليطو فيرد از شيپ غزل نيا در ؛است

 و رديف با حذف يگريهمچنان متنّوع و هر کدام مستقل از د   ، بعد يتهاي ب يه شده و قواف   يقاف »سودا« با »غوغا« سوم تيب
  :شود مختصر مي» كنند مستان سالمت مي«ه  ب،»را بگو«

  کننـد  مـي  سـالمت  مستان رابگو، ربابي آن رو
 

ــد مــي ســالمت مــستان،بگو را آبــي مــرغ وان   کنن
 

 کننـد  مـي  سـالمت  رابگو،مـستان  ميرساقي وان
 

 کننــد مــي ســالمت بگو،مــستان را بــاقي عمــر وان 
 

 کننـد  مـي  سـالمت  رابگو،مـستان  ميرغوغا وان
 

  ...کننـد  مي سالمت مستان بگو، را سودا و شور وان 
                                                      )۵۳۴(  

  .۳۱۸۹ ،۲۷۶۷ ،۲۷۶۴ ،۲۱۲۱ ،۱۷۸۵ ،۱۳۶۲←زين
 مطلع ديتجد ينوع .۶

 بـا  را غـزل  لـة دنبا عـد ب به دوم تيب  از يعنيکرده است؛    مطلع ديتجد گونه دهيقص ،يپندار ،اتيغزل يا پاره در يمولو
  :آورد يم مرّدف ،هيقاف تيرعا

  زَنــــدي ِبشـــراباتک شـــّرف اقيســ يا
 

 عنـدي  ِافـضـالک  ِمن الـــّروح مــع  ّراُحفالــ 
 

 افنـــدي  خرابــات، شــوريــد که برخيــز
 

 افنــدي ،  شـــرابــات  و نقــل  و نگــر مستان 
 

 تيمس ز مست با درآويختــــه هـــرمســت
  

  ...افنـدي  مساقـــات، به ساقـــي شده ردانگـ 
                                                 )۲۶۳۰(  

 

  .۲۱۲۱ ،۱۹۵۲ ،۱۲۰ ← زين
 يمصراع فيرد. ۷

 از برآمده يودهاسر و تکرارها نيا واقع در که کند يم مکّرر انيم در کي را يمصراع ،خود اتيغزل يا پاره در يمولو
 بـا  مربـع  مـسّمط  ينـوع  شـواهد  نيـ ا ؛دارند عهده به را فيرد ييقايموس و يديتأک فةيوظ که هستند يا واره فيرد آنها
  :شود مي مکّرر چهارم مصراع آن در که هستند بند عيترج به کرديرو

  بــــــود  ســـرســـري چه ار نظـــر اّول
 

 بــــود دلبـــــري اصـــــــل و ايهسرمـــــ 
 

 بــــــود کافــــــري وبــال قعــشــ رگــــ
 

ــه نــــه آخـــر   !بــــود؟ پــــــري آن روي ب
 

ـــام آن ـــ جـــ ـــ رابشـــ  يارغـــــوانـ
 

 يزنـــــــــــدگان حيــــــــات آب وآن 
 

 جـــاودانــــي  بخـــــــت  ــــدةدي وان
 

 !...بــــود؟  پـــــــري  آن روي بـه  نـه  آخر 
                                                  )۷۱۴(  

 يتهـا يب و شـود   مي تکرار انيپا تا زوج يتهايب زوِج يدرمصراعها »بود يپر آن يرو به نه آخر« ،يتيب ۲۲ غزل نيا در
  .ديآ يم مستقل يفيرد با يگاه و جداگانه يا هيقاف بر فرد مصراع و فرد
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  ٤١/     گريزي مولوي در رديف غزل هنجار
  

 بـاال  غـزل  دوم و لاّو تيـ ب با زين غزل نيا نيآغاز تيب دو البتّه ،شود  مي تکرار مصراع نيهم نسانيبد زين ۷۱۵ درغزل
   .است کساني

  ۰۳۱۸۹، ۷۱۴، ۱۲۰←زين
 گفتني.کند  مي پر را رديف آهنگ جاي،  زوج هاي بيت دوم مصراعهاي در» برآيي کي که بگو ماه اي «تکرار نيز زير غزل در
  :است آمده مستقل و بعضاً رديف برقافيه زوج، بياِتا اّوِل مصراِع و فرد ابيات هم بيتي۱۴غزِل اين در که است

 بـــــاوفايـــــي  و لطيـف يــــار رگــــ
 

ــ و دل از ور  ـــي ان از انجــــــ    مايــــــ
  درآيـــــي ميـــان دريــــن که مخواهـــ

 

ـــاه اي  ـــگو مـ ــه بـ ـــي ک ــبرآي کــ  ـي؟ـــ
 

   کـــاري لطيف انجـــ صـــورت چــــون
 !برکنــــــــاري؟ تـــــو چــرا هحلقــ از 

 

ـــي وز ــود ارکـــــ ــغ خـــ  داري دريـــ
 

ــاه اي  ـــگو م ــه بـ ـــي ک ـــبرآي کــ  ...ي؟ــ
  )۲۷۶۷( جج                                           

 متداول تنها نظمِ  نه که دهد يم ليتشک انيم در کي را غزل اتياب دوم مصراع ،يتمام به مصراع کي« که است آشکار
 و بنـد  عيـ ترج از مرکْـب  ،سابقهيـ ب و يابتکار قالب ينوع خود بلکه ،زند  يم هم به فيرد و هيقاف نظر از را عرش يسنّت و

 شعر صورت و قالب حّد در يحتّ يمولو يشکن سنّت از تيحکا ،زيچ هر از شيب که آورد يم وجود به شعر در مسّمط
  ).۱۶۶: ۱۳۸۰ ان،يپورنامدار(» دارد

مفعـولُ، مفـاعلن،    « اوالً همـه در وزِن       -ماننـد دارنـد    ه ي که سـاختار   ۳۱۸۹و۱۲۰ غزل   ن دو غزل و   يجالب است که ا   
 به غزل چهـار پـارة قطعـه گونـه بـدل             ،ميک مصراع قرار ده   ين غزلها را    يت ا ي اگر هر ب   ي سروده شده اند؛ در ثان     »فعولن

 ي رکـن عروضـ    ۱۲ ير دارا ل خواهـد داد و شـع      يف آنها را تشک   ي از مصراع دوم و رد     ي، جزئ يشود که مصراع تکرار     يم
  .آورده شده است) ۱۳مورِد شماره ( از آن يا ن پژوهش نمونهيست و در هميسابقه ني بيات مولويشود که در غزل يم

 بلنددر غزِل با مطلع غير مرّدف  مصّوت به ساکن لي تبد.۸

 و کند قافيه »مو« با را آن تا آورد مي در »کُمو« به تلفظ در را متصّرِف مبني غير متّصل ضمير» کُم«مولوي در مطلع غزِل زير، 
  :دهد مي قرار بيتي بي قافية خود ۲۶ غزل رديف، را)عليکمو که سالٌم"(عليکم »سالم که «آن، از بيت دوم به بعد سواي

 مـو  چو غمش از بگداز سََُْـــمو، طالب اي  هله
 

 علـيکم  سالٌم که همـــــو، بــــا راز بگشـــا 
 

  !؟ کنـي  نمي سالمي که روغني، و آب چرا تو
 

  علـيکم  سـالمٌ  که زني، کفي گـــر شـــود چه 
 

  بيـا  ما عــــروسي به لوليــا، هوانــدي هلــه
 

  ...عليکم سالٌم که برگشــــا، قنــد چــون لب 
                                                  )۲۲۵۸(  

 فيرد آميختن قافية معموله با. ۹

  سعــودُ  و نسيٌم الوصـــــل ِمَن ماَليــــــو
 

  فعـودوا العـهد علـــي الحـبَّ اَري اَليــــوم 
 

  او نبـــــود  يـــار برآن و رقــــيب رفتست
 

ـّـاق دم دشمــن زحمت بي   او شنـــــود  عش
 

  رحيـٍق و بـــوصٍل اَُبشِّـــرک قلــــــِب يا
 

ـَــــک    يعـودُ  اليـــوم  دهـــرک ِمن مــافات
 

 شكر است، عـــدو رفته و ما هـمدم جاميــم       
  

 ....ما سرخ و سپيد از طـرب و كـور و كبـود او         
                                                )۲۲۶۵(  
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۴۲

 
ـ  و يفارسـ  انيـ م در کيـ ات آن   يـ اب کـه  - غـزل  نيا در ـ  اِتيـ اب در يمولـو  ،داسـت يچنانکـه پ   – اسـت  يعرب  يعرب

در بيتهـاي    »او« يمنفـصل فارسـ    ريضـم  بـا   را »وا«و ضميرمتّـصِل جمـِع عربـِي         »او« بلنـدِ  مصّوت ۱۳و۱۰،۹،۸،۶،۵،۲،۱
  .انديآن را بنما) ييقايموس (يداري آن، ُبعِد شني تا فارغ از صورِت نوشتار.است داده قرار في،رد۱۵و۱۴،۱۲،۱۱،۷،۴،۳

  .۲۲۶۳ ←زين
 ير ضرورين غيآهنگ يفهايرد. ۱۰

 بـه  موالنـا  اتيـ غزل در باشـد؛  ازمندين بدان معنا جهت از شعر و متمکّن خود يدرجا و باشد يعار لغو از ديبا فيرد
  .كند مي آن را كامل  ييمؤکّد و جنبة ِغنا را کالم اّما ؛کند ينم يمعن به يچندان کمک فيرد که ميخور يبرم يشواهد

 ايـ [ کلمـه  عنـوان  بـه  فقـط  و آمده حشو و جايب يعني ،دهد ينم جواب قيدق يمعن به قدما يفهايرد از ياريبس يگاه«
 بـه  وجـودش  کـه  کلمه کي عنوان به نه ،است الزم فهايرد گريد با بودن نهيقر و وزن ليتکم يبرا وجودش که ]کلمات
 »نـدارد  يمعن در ينقش چيه و دارد يوزن و ييقايموس بةجن ها فيرد نيا يعني است؛ بوده ندهيگو ازين مورد مستقل طور

  :است صادق هم موالنا يغزلها باب در يداور نيا ؛)۱۴۳: ۱۳۶۸ ،يکدکن يعيفش(
ــ اي ـــ ـايهوسهـ ــا مدلـ ــا بيـ ــا بيـ ــا بيـ    بيـ

 بيــا بيــا بيــا بيــا موحاصلـــــ رادمــــ اي 
 

  تـو  زلـف  تو،چون زلف چون ام وشوريده مشکل
 

 بيــا بيــا بيــا بيــا ممــشکلــــ ادگــشــــــ اي 
 

 مگــو   ديگـر ،  مگـو   ديگر  مگو  منزل  و  ره از
 

 ...بيا بيا بيا بيا منــــزلــم و راه تــــــــو اي 
 

 عيـ ترج و تصّرف درآنها سماع ظةلح در بعد و گفته يم يعاد يها وزن در را ييغزلها او گاه که رسد يم نظر به نيچن«
 نيـ ا از تا است کرده يم مهيضم ياصل يمصراعها ِتينها در ،وار   عيترج يعبارت و افزوده يم آنها به ييها پاره و کرده يم

  ).۴۰۵ ،همان(» بخشد کمال را شعر ييقايموس جانب رهگذر
 دامـن  از را »مگـو  گـر يد« و »تو زلف چون«،  »ايب ايب« ييقايموس يتکرار يها جمله اگر نظر نيا دييتأ در و هيپا نيا بر
 رکـن  کيـ  و مؤکّد يتکرار لةجم کي شيافزا با که داستيپ ؛شود  مي »فاعلن فاعالتن فاعالتن« آن  وزن ،ميکن جدا غزل
ـ   در حد چه تا »فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« وزِن ِديتول و »فاعالتن« ساِز نغمه يعروض  اثـر  شـعر  يقيموسـ  يافزون
  .۱۷۸۵ ،۱۵۸۲ ،۱۴۳۹ ←زين .است گذار
  مطّول يا جمله يفهايرد. ۱۱

 ييقايموس ابعاد موجِد که است يعروض رکن کي و جمله کي از شيب گاه که دارد وجود ييفهايرد موالنا اتيغزل در
آرام اوسـت      دِل پرسوز و شور و انعکاس روح نـا         ياية غزلها وگو  ي بلند جان ما   يفهاين رد يگر ا ي د ي در وجه  ؛است غزل

  :شود مي اشاره آنها از يبرخ بيت آغازين به كند؛ كه اغلب در قالب غزلهاي تشطيرگون بروز مي
ــهاي اي ــم، هوس ــاري دل ــا ب ـــي بي ـــا رويـ  نمــ
 

 نمـا  رويــــي  بيـا  بـاري،حاصلم و مــراد اي 
                                                 )۱۵۷(  

 خــدا بــه بــود  خــوش يارم،چـه  انـــــدرآيد چـو 
 

 خـدا  به بود خوش چه کنـارم، به او گيـرد چو 
                                                 )۲۱۹(  

ــرو دل اي ــصّبر ف ــاح رو درغمش،کال ــرج مفت  الف
 

  الفـرج  مفتـاح  کالـصّبــر ،مرهمش نمايد رو تا 
                                                 )۵۱۹(  
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  ٤٣/     گريزي مولوي در رديف غزل هنجار
  

ــه دل اي ـــان ده غمـــش بـ  ارزد بنمـــي يعني،جـ
 

  ارزد بنمـي  يعني سامان، بي و  شو ســر بــي 
                                                 )۶۰۷(  

 دانـم   نمـي  ،دانـم  نـــمي  را، تــو  نه اين ايوان  من
 

 دانـم  نمـي ،دانم نمــي ،را جادو نقّـاش اين من 
                                                )۱۴۳۹(  

ــب اي ــن از غاي ــضـــر اي ــات از مح ــالم م  اهللا س
 

 هللا سالم مـــات از حاضـــرتر همــه از وي 
                                                )۲۳۱۰(  

 باشـــــي شـــاد تــو تــا هلــه زارم، زار تــو زغــم
 

 باشــــي  شــاد  تـو  تـا  هله صنما در انتظارم،   
                                                )۲۸۵۰(  

 اي يار اگر نيكو كني، اقــبال خــود صد تو كنــي         
  

  اين سو كني،باشد كه با مـا خـوكني   تا بوك رو   
                                                )۲۴۳۶(  

  :دهند يم ليتشک را يعروض رکن دو از دو جمله و افزون بر شيب فهايرد ،ياتيغزل در
 بــادا چنــين بــاد تــا شــد، بــسامـان معــشـــوقه

 

  ۱۳بـادا  چنين باد تا شد، ايمــان همه کفـــرش 

                                                    )۸۲(  

 كنـنــد   رو آن َربابي را بگو مـستان سـالمت مـي        
  

 كننـد   و آن مرغ آبي را بگو مستان سـالمت مـي           
                                                  )۵۳۴(  

 يفارس ريغ يفهايرد. ۱۲

 بـا  اي و يوناني گاه و يترک يزمان و يعرب مواضع يبرخ در و ميکر قرآن يةآ از يبخش گاه را خود غزل فيرد يمولو
  :برد يم کار به زبانها نيا از يبيترک

   يا هيآ يفهايرد. ۱۲-۱
ــ ـــ يزهـ ـــم و واءلــ ــه ال، علــ ــا الـ  اهللا الّـ

 

ــ  ــر زد ـهکـ ـــَدم اوِج ب ــه ال،ِقـــــ ــا ال  اهللا الّ
 

 وار موســـي شـــاه بـــرآورد ردگــــ هچگونـــ
 

ــ و هـــست ربحــــ ز  ــا الـــه ال دمـعـ  ...اهللا الّـ
                                                   )۲۵۳۸( 

  .دارد اشاره زين گريد يها هيآ از ياريبس به و است صافات ۳۵ و) ص (محّمد سوره ۱۹ ةيآ از يبخش" اهللا الّا اله ال"
  :اي

 اسـري  الّـذي  سبحان که،بگشايي ازچشم حجاب
 

 اسـري  الّـذي  بحانسـ  کـه  بنمـايي  خويش جمال 
 

 بيهوشـي  ز سـوتر  ازآن جوشـي  مي عشق شراب
 

 ...اسـري  الّـذي  سـبحان  بربايي،کـه  عقـل  هزاران 
                                                   )۲۴۰۷(  

  .است اسراء رةسو اّول  ةيآ از يا پاره »ياسر يالّذ سبحان«
   ياي عرب جمله يفهايرد. ۱۲-۲

 نُـَسلّم  ال نُـَسلّم  ال بهـــانه،  از گويــي  هـــرچ
 

  نُـَسلّم  ال نُـَسلّم  ال،خــــــانه  بـه  من دارم کـار 
 

 نمــايم نيکــويي و لطــف ،بيــايم فــردا: اي گفتــه
 

 ...نُـَسلّم  ال نُـَسلّم  نـشانه، ال   بـي  اين است وعـده 
                                                   )۱۵۸۲(  
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۴۴

 
  :اي

 اهللا امـان  لطـف  فـي  ديکـر  سفـــــر عزم چون
 

 اهللا امـان  لطـف  فـــي  واگــردي،  تو پيـــروز 
 

 منزلهـا  همـه  انــــــدر ،دلهــــا کن شــاد اي
 

  اهللا امـان  لطـف  فـي  فـردي،  وفــا و درحسـن 
                                                 )۲۳۲۸(  

   .۲۴۱۸ ←زين
   يترک يفهايرد. ۱۲-۳

ـ  دوش،  شـب  همــــه دوش  شـب  ههمـــ
 

 ۱۴افنـــــدي  بـــــام  بـر  مـن  مگشتـــ 
 

ـــ ــب رآخـ ــد ش ـــ، ش ــب رآخ ـــد ش  ش
 

ـــي وردمخــ   ...افنــــــدي جـــــام از م
                                          )۳۰۳۵(  

  .است يکردن تأّمل مسو مصراع در ها جمله تکرار و اّول مصراع در يديتکرارگروه ق گونه قطعه غزل نيا در
  .۳۰۳۳ ،۲۶۸۲←زين

  يوناني يفهايرد. ۱۲-۴
 بتاب اي ماه بـر يـارم بگـو يـارا، آغاپوسـي؟            

  

 بزن اي بـاد بـر زلفـش کـه اي زيبـا، آغاپوسـي؟                
  

 اگر اينجايي گر آنجايي، و گرآيـي و گـر نـايي           
  

 ؟...همه قندي و حلـوايي زهـي حلـوا، آغاپوسـي            
  

ـ   کنـد   روشـــن، ستـــيزه مـي      وشدالرام خـ
  

 ؟۱۵بياراي اشک و بر وي زن بگـو ايـال آغاپوسـي             
                                                   )۲۵۴۲(  

  هيقاف يمرّدف ب يعرب غزل .۱۲-۵
ـــا، ــا ياکاِلمينــــــ ـــا يـــ  حاِکمينــــــــ

 

ــا  ـــا يـــ ـــا، ماِلکينــــــ   التَظِلُمونـــــــ
 

ــا ــضــــائل يـ ــشّمــــائل زُ، ذَااَلفـ ــَر الـ  هـ
 

 تظلمــــــــونا ال، الّدالئــــــــل ســــــيَف 
 

ــا ــَم يـ ـــاقي، ِنْعـ ــوا ســـ ـــالقي ُحلَـ  التّــ
 

ـــراقِ   ــرَّ الِفــــ ـــا ال، ُمـــ  ...تظلمــــونـــ
                                                   )۲۸۸( 

 فيرد به ليتبد مطلع، دوِم مصراِع يةقاف بعد، به دوم تيب از و ندارد فيرد ،مصراع اّول مطلع   در،  پاره چهار غزل نيا
  .گردد کند و شعر از قافيه تهي مي يم پر را آن يخال يجا و گردد يم

   )ملّمع گون(يفارس – يعرب مرّدف غزل. ۱۲-۶
ـــاي ـــوُر اهـ ــي النّـــ ـــ فـ ــ ؤادالفــ  التعـ

 

ـــ  ـــدِّ ايَهغــ ــ و الَجــــــ ـــال! رادالمـ  تعــ
 

ـَــــــــدري انـــتَ  ِبيـــديک حياتُنـــــــا ت
 

 ...تعــــال  العبـــــاد، يَعلَـــ تُضَيـــــق ال 
 

 ـاــــبي ـال؟تعـــــ پارســــــي بـــود چـــه
 

 ...تعـال  داد، تــو  بـــــده  يـــا اــبي يـــــا 
                                                  )۱۳۶۴(  

  .شده است سروده يعرب زبان به باز آخر تيب دو و يفارس ۱۱ تا ۸ از و يعرب غزل نيا ۷ تا ۱ تيب
  :گريد يا گونه

ــا راٌح ــّروح و ِبفيـــــ ـــفي الـــــ  اهـــــ
 

ـــاشتهي کـــــم  ـــفَاسِقني قُـــــم ا،هـــ  اهـــ
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  ٤٥/     گريزي مولوي در رديف غزل هنجار
  

   اسـت  يـــــار  نـاز  ايـن ،  ارستـــي راز اين
ـــارست، آواز  ــم يــــــ ـــا قُـ  فَاسِقنيهــــ

 

 جــاري قَبَّلــــــــــتُ ثــاري تُاَدرکـــــــ
 

  ...افَاستقنيهــــــ قُم نــــــــــاري فازداد 
                                                  )۲۶۵( 

 کـه  است يگفتن ؛نشده تيرعا بعد به دوم اتياب زوج يمصراعها در هيقاف ر مرّدف، يپاره با مطلع غ    چهار غزل نيا در
  .شود مي يعرب و يفارس انيم در کي فيرد نيهم با غزل نيا اتياب

  يارسف -يعرب – يترک  مرّدف غزل. ۱۲-۷
 لکَلِکــــــ َبــزَه َهــي ناُغلَــــ لَجکَــنَن

 

 کَلــــِکل کَــــزَه َهـــــي داَدغـــــ َدنَدغـــــ 
 

  َسنـســـــن  َبکـي  کُـن  نَسنســـ َبکي آي
 

 کلکلـــــ ـزهمــــ بـــا هکلمـــــ مـــزه بـــي 
 

ـّـــــ لَــــذَّ  يحرکاتـــــ ِمــــن يِلُحبـ
 

ــلَ  ــ اَرَســــ ــصَّدقـــ ـزاًکنــــــ  اِتِللــــ
 

 يـواتــــــَهفَـــــ ِمــن روحــي صَخَلَّــــ
 

ــَق  ـــ اَعتَـــ ــن يقَلبـــــ ــَبکات مـــ  يشَـــ
 

 گانلنـــــ لنگــــان اآنجـــــــ مرفتـــــــ
 

 انپنگـــــــ انپنگـــــــ خــــوردم شــــربت 
 

ـــدم ـــ ديــ ـــ اآنجـ ـــان يقومـــ  شنگـ
 

ــشته  ــاغر ز گـ ــ سـ ـــ و رهـخيـ  ...اندنگــــ
                                                  )۱۳۶۲( 

 يمثنـو  غزل نيا اتياب شتريب مقفّاست؛ يفارس ۸ تا ۵ و يعرب ۴ و ۳ تيب و مرّدف يترک نيآغاز تيب دو در غزل نيا
  .۱۷۸۴ و ۱۸۵۱: ۱۳۷۵ عادل،←آنها مةترج و ۲ و ۱ اتياب بودن يترک در دارد؛ مستقل يا  هيقاف تيب هر و گونه
   مرّدف ي فارس-يعرب -يوناني غزل .۱۲-۸

ـِـــن دسافنـــ  يومينــــدن ـاکاغــ ُمسي
 

ـــکابيکينوني  ــالي نــــــ ــسـزُوي کــ  نَمــ
 

 قوِمـــــِسس يتـــي بيرِســـــُس يتــــــي
 

 تـي خــــسس    ـيمـــبي پاتيس تي يمـــبي 
 

ـــ ــن دل ههلـ ـــ م ــان ههلـــ ـــن ج    مــ
ــه   مــن آن هلــــــــــه مــن نــــــــاي هل

 

 مـــن مـــان ـههلـــــ مـــن خـــان ههلـــ
 

ـــ  ــنج ههلـــ ـــ مـــن گـ ــان ههلــ  مـــن کـ
 

ـّــــسي اهـــذ  ديَسنَـــــ هـــذا ديــــــ
 

ــذا  ـــ هــ ــذا يَسکَنـــــ ـــ هــ  دديمـــ
 

ــذا ـــ هـ ــذا يکَنَفــــــ ـــ هـ  ديَعَمـــ
 

ــذا  ــ هــــ ــذا يازلــــ ــ هــــ  ...ديابــــ
                                                )۲۱۲۱( 

ـ ع ۸ تـا  ۵ يهـا  تيـ ب و مرّدف يفارس ۴ و ۳ يها تيب و مقفّا يوناني نيآغاز تيب دو داستيپ چنانکه  مقفَاسـت؛  يرب
ـ  ۱۸ و ۱۷ و مقفّـا  يفارسـ  ۱۶ تـا  ۱۳ تيب و مقفّا يوناني ،۱۲ و ۱۱ تيب و مقفّا يفارس ۱۰و ۹يها تيب  آن دنبالـة  و يعرب

 متفـاوت  يقـواف  بـا  گونـه  يمثنو اتياب ريسا ۲۲ تا ۱۵ و ۱۰ و ۹ اتياب بجز است يهستند؛گفتن مرّدف يبرخ که يفارس
  .۱۹۲۱، ۱۸۸۵،۱۸۸۷: ۱۳۷۵  عادل،←آنها مةترج و ۱۲ و ۱۱ و ۲ و ۱ اتياب بودن يوناني در هستند؛
  )تركيبي از مستزاد و مثنوي (يرکن ۱۲ غزل نيمه مرّدف.۱۳

 من درکار،  من کار در،  درآدرآ،    دلدارمن،من دلدار،بيا بيا
 

 

  اسـرارمن  ،بگـو، اسـرارمن    مـن، بگـو    گلـزار ،  من گلزار،  تويي تويي  
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۴۶

 
  مـن  پيش از من، پيش مرومرو،از،من درويش من، رويشد بيا، بيا

 

 

ـم   خويش تويي، هم  من، تويي   کيش   من، هم  کيش تويي، هم  تويي   ـويش  من، ه  مـن  خ
 

ـرم  منزلي روي،هر روي،بامن بامن هرجا روم  ـرم  مح ـوي  شوي،محـ  ش
 

 

 ...آهوي خوش،    آهوي مراخوش تويي،دام مونس تويي مونس روزوشبم  
 

ـو         فضل خدا همراه تو،      همراه تو، امن و امان خرگاِه تو، خرگاِه ـت
 

 

 بخشايش و حفظ خدا، حفظ خدا، پيوسته در درگاه تو، درگاه تو             
 

 از  و " مـستفعلن  "و يا شش بـار      " مستفعلن"و پنج بار  "مفاعلن"هر مصراع از  ( يعروض رکن دوازده در که –غزل نيا در
 تيـ ب در اّمـا  ؛اسـت  »اسرار «و »کار« هيقاف کلمات و فيرد »من «،مطلع در -افتهي سامان مؤکّد و مکّرر وجمالت کلمات
 فيـ رد هفـتم  و پـنجم  و چهـارم  و سـوم  تيـ ب در و افتـه ي رييـ تغ »شيخو« و »شيپ« به،هيقاف ،فيرد همان حفظ با دوم

 بـه  رّدفمـ  و »درگـاه « و »خرگاه« به مقفّا مقطع، تيب و »چشمان« و »خاقان «يةقاف با يول فيرد باهمان ششم تيندارد؛ب
  .است »تو« فيرد

ه و کلمـة   ير قاف يانة مصراعها و تکر   يف در م  ي و مستزاد است؛ تکرار رد     ي از مثنو  يبيترک غزل نيا ،است آشکار چنانکه
  . استي افزا و توّجه کردنيقيان هر مصراع موسيقبل از آن در پا

بـا همـان قالـب و       ) رجـز مـسّدس      (  ركني ۶از آن غزلي       گفتني است اگر هر مصراع آن را به يك بيت تقسيم كنيم،           
  .آيد ماهّيت به وجود مي

  ۱۸) و غيرعجزي۱۷غيرعروضي( هاي نامتمكّن  رديف. ۱۴
توانـد بـا       عالوه بر عروِض مطلع و عجـِز مـصراعهاي زوِج غـزل، مـي              ،از ديد موالنا، كلمات جاندار و آهنگين مكّرر       

سـاز و گوشـنواز شـود و بـر ابعـاد               بيت نغمه  »ابتداِي« و   »عروض« ،»حشو «،۱۹ »صدر«جايي و حتّي تغيير چهره در         جابه
  .موسيقايي و معنايي شعر بيفزايد

 يان مـصراع دوم جـا     يـ ف ضـرورتاً در پا    ين چشم انداز، رد   يدر.  شمرد يگري د يف، تلقّ ي موالنا را از رد    يتوان تلقّ   يم
  ).۱۲۱: ۱۳۸۷، ي کدکنيعيشف( حضور داشته باشد ي مصراع به نوعي تواند در سراسر اجزايندارد بلکه م

  يف صدريرد. ۱۴-۱
ن و نواسـاز  يگـون، سـرود   فيـ ند کـه تکرارشـان رد  ينش ي در صدر غزل م  يا جمالت ي، کلمات   يانيف پا يجز رد ه  گاه ب 

  :گردد يم
 خبرت هست کـه در شـهر شـکر ارزان شـد؟           
 خبرت هست کـه ريحـان و قرنفـل در بـــاغ           
 خبرت هست که بلبل ز سـفر بـاز رسيــــد؟          

  

 ت که دي گم شـد و تابـستان شـد؟          خبرت هس  
 زير لب خنده زنانند که کـار آســـان شـــد؟        
 ..در سماع آمد و استاد همه مــر غان شـــد؟        

                                                 )۷۸۲(  
 

  .۳۰۷۹، ۲۸۱۴، ۲۷۰۷، ۸۳۶، ۷۴۵، ۶۴۶، ۶۴۵، ۶۳۶←زين
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ٤٧/     گريزي مولوي در رديف غزل هنجار
  

  )يانيم (يف حشويرد.۱۴-۲
 گر شمس و قمر خواهي، نک شمس و قمر، بـاري          

 !وي جـــان ســـليماني! اي يوســـف کنعـــاني
ــي  ــزة آهنگ ــي ! اي حم ــر جنگ ــتم ه  !وي رس

  

  ورصبح و سحر خواهي، نک صبح و سحر، باري 
 گر تاج و کمر خواهي، نک تاج و کمـر، بـاري           

 ...گر تيغ و سپر خواهي، نک تيغ و سـپر، بـاري           
                                                )۲۵۹۳(  

 

  .ندي نشي مربوط، بر دل و جان خوش مي و قواف»يخواه «يانيِف مي، تّرنم رديِف کناريجز رد
  .۱۷۸۵←زين

  يعروض – يحشو فيرد.۱۴-۳

 ما بام بر روي مي ما،خوش نام خوش وسف ي اي
 

  امــ دام بردريده اي ما، جــــام درشکسِتــه اي 
 

  مــــا  منـصور  دولـت  ما،اي سور اي ما نور اي
 

 مـــا  انگـور  شـود   مـي  تـا ،  ما سور در بنه جوشي 
 

 معبـــود مـــا    و قبلـه اي،  ما مقصود و دلبر اي
 

 مـــا  دود در کـن  نظّـاره ،  مـا  عود در زدي آتش 
 

ـّــار مـــا   ل د دام،  مــا عيار،  ارمـــا ي اي  خم
 

ـ  بـستان ،  ما کار از مکش وا پا   مــــا  دسـتار  روگ
 

  دل جاي چه دهم مي دل،جان پاي بمانـده درِگل
 

ــش وز  ــوداي آت ـــا واي اي دل واي دل،اي س  مـ
                                                        )۴( 

  :است چند نما يمرّدف مثنو رةچهارپا غزل نيا يها يگفتن
 آمده؛ زين فرد يمصراعها »عروِض« در و مصراع دو »حشِو« در ات،ياب" عجز"در برتکرار عالوه" ما"فيرد. ۱

 .هستند هيقاف و فيرد کي بر تيب رةهرچهارپا واقع در و است نيشيپ يها پاره تابع ،تيب هر يها هيقاف. ۲

 .باشد يکنارية قاف بر آخر رةپا که،معمول يها چهارپاره مثل نه ؛دارد جداگانه يا هيقاف تيهرچهارب رةچهارپا. ۳

 »دل« يعروضـ  -يحشو فيرد يول ؛کساني چهارپاره هر يةقاف و است غزل کلّ فيرد همان مقطع، يکنار فيدر. ۴
 .دارد تفاوت گريد اتياب با که است

  .۳۱۹۷←زين
  ييابتدا – يصدر فيرد. ۱۴-۴

 يقيموسـ  موجـد  و شـود   مـي  تکرار تيب يدر صدر و ابتدا    که ميخور يبرم يتکرار جمالت به شمس اتيغزل انيدرم
  :درنگنجد فيرد يرسم فيتعر در هرچند گذاشت ييابتدا – يصدر فيرد نام بدانها بتوان ديشا ،است شعر فيلط

 آيــدت  خـار  چـو  يار،  خودي با که نفسي آن
 

 آيـدت؟  کـار  چه يـار،  بيخودي که نفسي وان 
 

 اي  توشکارپـشه  خودي،خـود  بـا  کـه  نفسي آن
 

 آيـدت  شکار يــــلپ بيخودي، که نفسي وان 
 

 اي غـصّــه  ابـر  تةبـس  خودي، با که نفسي آن
 

 ...آيـدت  کنــار به مه بيخودي، که نفسي وان 
                                                )۳۲۳( 

  .است نيچن چهارم تيب تا غزل نيا در
  ي عجز-يف عروضيرد. ۵-۱۴

 -يِف عروضـ  يدن رد يگردد که نام    يت هم تکرار م   ي آن در عروِض ب    في غزل وجود دارد که رد     يا ر گونه يوان کب يدر د 
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۴۸

 
  .گونه رديف، قوافي هم حضور دارند د؛ بويژه آن كه قبل از اينينما يجا نمي بدانها چندان بيعجز
 کننـد   مستان سالمت مـي   ! اي جاِن جان  ! اي جاِن جان  ...

  

 کننـد   اي تو چنين و صد چنان مـستان سـالمت مـي             
  

 ش نيست، مستان سـالمت مـي کننـد        اينجا يکي با خوي   
  

 کننـد   يک مست اينجا بيش نيست مستان سالمت مـي          
  

ــد  ! اي آرزو! اي آرزو ــي کننـ ــالمت مـ ــستان سـ  مـ
  

 ...کننــد آن پــرده را بــردار زو، مــستان ســالمت مــي  
                                                        )۵۳۴(  

  .۳۱۹۷ ←ز ين
  يمعن هم ريغ يفهايرد.۱۵

: ۱۳۵۵ رزا،يـ م ينجفقل ،۲۶۰:تا يب س،يق شمس جمله از ،اند کرده اشاره فيرد بودن يمعن هم به بالغت يعلما شتريب
 هـم  ۱۶۴-۱۶۵: ۱۳۷۷ ،يآملـ  محّمـد  نيالد شمس و ۱۴۹: ۱۳۶۹ ،يطوس رينص خواجه همچون گريد يبرخ اّما ؛۹۴-۹۳
 را انـه يم جانـب  العجـم  نيبراه صاحب اّما ؛يمعن در نه دانند يم لفظ در را اعتبار و اند نشمرده الزم را فيرد بودن يمعن

  ).۲۲-۲۳: ۱۳۶۸ ،سپهر (ستين دهيپسند اما ؛دارند يم روا را يمعن رييتغ يبرخ که است گفته و گرفته
  :ستندين يمعن هم يو از جهت لغو همسان يدستور لحاظ از آنها يفهايرد که دارد ييغزلها هم يمولو

 را ـــــاري  ي بــــــراي  دل ربمطـ اي
 

ـــ در  ـــر ۀردپـ ـــ زيــــ  را زاري ويگـ
 

 بنگــــر  گــــل روي به و نچمـ در رو
 

 را اريبهـــــ لبلبـــــ و،شـــــ همــــدم 
 

 مستيهـــــــاست؟ و ااتهـــحي چه داني
 

 ... را جانسپــــاري عشــــق ـسمجلـ در 
                                             )۱۱۳( 

 و مفعول نةنشا دوم، مصراع در و" يبرا "يمعن به مؤکّد فةاضا حرف مطلع، اّوِل مصراِع در " را"فيرد مذکور غزل در
  .است اضافه حرف سوم، تيب در و ) اضافه رةکس يبه جا (اضافه فّک »را« دوم، تيب در
  :اي

 گيــرد دنــدان تــو عــدو گــردد     چــو درد
ــدو  ــي ک ــست آر   ز۲۰يک ــر شک ــدوها اگ  دک

 و نيـست عجـب    ! شکستگان تـوييم اي حبيـب     
 کس کـه بحـِر جانـان ديـد          خموش باش که آن   

  

ــردد   ــِرد او گـ ــه طبيبـــي، ِگـ ــاِن تـــو بـ  زبـ
ــسته ــردد    شک ــدو گ ــرِد آن ک ــه گ ــد هم  ...بن

 ...جــو گــردد تــو پادشــاهي و لطــف تــو بنــده
 نـــشايد و نتوانـــد کـــه گـــرِد جـــو گـــردد

                                                 )۹۰۸( 

گـر  ي و در مـوارد د     »شـدن  «ي به معنـ   »دنيگرد« از مصدر    يت سوم فعل ربط   يت اّول و مصراع دوم ب     يدر مصراع اّول ب   
  . است» آوردنيدن، جستجوکردن و رويچرخ« مصدري يفعل تام و در معان

  .۲۹۰۶ ،۲۵۰۱ ،۱۱۱۶ ،۱۰۳۵، ۷۶۶ ،۷۶۲، ۵۶۴،۷۵۰، ۱۳۰ ،۱۱۳ ← زين
  فيرد تمام غزل.۱۶

ات هـم،   ي اب »عروض« که در    ين معن ياست؛ بد  شده آورده مرّدف و مقفّا ،غزل يمصراعها همة که دارد ييغزلها موالنا
  :ه کرده استيف و قافيالتزام رد

ـّدي  هـوکي  اَيـم  يدي خُذ هوکـي، ايم سيـــ
 

  هـوکي  ايـم  نَقتـــدي  ساعــــه  وجَهـــک  اَِرني 
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  ٤٩/     گريزي مولوي در رديف غزل هنجار
  

ـ  ِمن  هـوکي  ايـم  ــــدينَرتَ راِمکُـــمِردا اک
 

 هـوکي  ايـم  نَهتــــدي  َسنـــا ِسيمـــــاِئکم   في 
 

 هـوکي  ايـم  بيخودي،  تو جام از بـود خـوش
 

 ...هـوکي  ايـم  نَغتَـدي ،  تـو  نُقـــل از صبــوح در 
                                                    )۳۱۹۷( 

  .شود مي يعرب ،يوناني ِفيرد نيهم با طع،مق دوِم مصراع فقط ،است ياين غزل فارس گريد اتياب
   .۵۳۴← زين

  ه، جايگزين رديفيقاف تکرار.۱۷

 ريدلپـذ  يآوا و سازد يم هيقاف ازتکرار )مطلع در جز(را خود غزل دوم يمصراعها ،گاهيعرفان شعِر نيشعرتر دةنيسرا
  :است  آنيايخن دآورندةيپد ،يديتأک تکراِر بةجن جز ينره تنّوع و ين نوآوريا شنواند؛ يم جان گوش به را فيرد

ــرا  تتمامــســـ دستــــــي دلبــــــري در ت
 

ـــ   امــستسقــــ و درد بيـــــدلي در رامـ
 

 عشقبــــازي خوبـــــت روي با بجــــــز
 

 حرامــــست و  حرامـــست و حرامــــست 
 

ــه ـــاني هم ـــ و فــ ــ وانخـ ــو ـدتوحـ  ت
 

ــست  ــست و مدامــ ــست و مدامــ  مدامـــ
 

 تــو بجــز خــود بمــالم خــود چــشـــم وچـــ
 

ــست  ــست و کدامــ ــست و کدامــ  ...کدامــ
                                                 )۳۵۶(  

  .دارد ادامه انيپا تا بيترت نيهم به غزل نيا
  :شود مي شعر يقيموس دةکنن نيتأم آن يجا به و فيرد نيجانش مؤکّد يةقاف تکرار گاه

 مســـت ســــرمســت استهخــ بگه ز اي
 

  الـــــــست  رابشـــ و رابيشـ مســـت 
 

  جـام  همچــــــو  راتــ انيدرســ عشـــق
 

  دسـت  دست خـود بـــِر اتـــ امــ ـِربـ از 
 

  يافـت  يــافت  خــدا قــوس وتــ ازويبـ
 

  َجست َجست بــرون رخچـــ از تــو تيــر 
 

 خداســت نةــــزيخـ ز انکـــ ريهـرگهــــ
 

 ...هـست  هـست آن تـــو للعــ لـب دو در 
                                               )۵۱۷(  

  مکّرر فيرد.۱۸

 يالقـا  بـا  هـم  و سـازد  مؤکّـد  را آن هـم  تـا  کند يم تکرار را خود فيرد مواضع يبرخ در الحان، عارِف و غزل ِتيآ
  :سازد همگام و دمساز سماع اب را شعرش ،يرونيب و يدرون يقيموس

  چراچـرا؟  کـــران ،گوشه وفا از بگرفتــــه اي
 

  ؟ چـرا  چـرا ،گران روي اي کـرده خسته مِن بر 
 

  تـست  وفـاي  کارگه،تـست  جـاي  که من دل بر
 

 ؟ چـرا  چـرا  ِسنـــان زخم،زني همي نفسي هر 
 

  زمـشتري  سـبق  برد گوهـــري به نو گوهــــر
 

 ...چـرا؟  چـرا ،  وجهان جان بري همي و جهان  جان 
                                                   )۵۰(  

  .۲۳۴۵ ،۲۲۴۶ ،۱۰۷۰،۲۰۹۷ ←زين
  
   گيري جهينت

 و نيسرود و يطوالن يا جمله يفهايرد کاربرد با که آن ژهيبو ،است برده ها بهره فيرد ييايخن -يبالغ عنصر از مولوي
 و کنـد  يمـ  خـوش  را خواننـدگانش  جـان  کـام  يشاعر هر از شيب ،آنها از برآمده دلکِش يها نيطَن و نينشدل يآهنگها
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۵۰

 
  .آورد يم وجد به را درونشان
 امتيازات از ها، هنجارگريزي که برآمده شعري مرسوم و معتاد ساختارهاي شکستن عهدة از چنان غزلياتش رديفهاي در وي
 از يـک  هـيچ  کـه  اي گونـه  به است؛ نموده ممتاز سرايندگان ديگر از را او و کرده تر ذّابج و تر دلنشين را آن و شده او سخن

  .است نُربوده را سخن گوي، گريزي هنجار چوگان با چنين اين او، از پس نه و پيش نه دري نظم ميدان ديوسواران
 يـة قاف آن يجـا  بـه  و رديـ گ ينمـ  کار به بعد به دوم اتياب از  را بخصوص  يکنار يةقاف اتشيغزل از ياريبس درمولوي  

  .نشاند يم پرنوا يفهايرد با همراه شتريب آهنگ ضرب با را يدرون
آميزد و يا قافيه را بخـشي از رديـف قـرار              آورد و گاه قافيه و رديف را در هم مي           او گاهي رديفها را غير هم معني مي       

ركي، عربي، يوناني و فارسي در يك غزل رويگـردان          دهد؛ وي در التزام رديفهاي غيرفارسي و يا تركيبي از رديفهاي ت             مي
 يا عـروض يـا      ا در صدر يا حشو    سرايد و كلمات مكّرر رديف گونه ر        گون مي   گونه و يا مثنوي     نيست و گاه غزل را قطعه     

هارپـاره  كند؛ بايد افزود كه اگر هر بيِت بسياري از شواهِد اين مقاله را بـه چ                 نشاند و نغمه پرداز مي      ابتداي ابيات غزل مي   
  .سازد  آن را مي»برگردان«گردد كه پارة پاياني يعني رديف،  منقسم كنيم، بيت به مسّمِط مرّبع يا مسّمط تركيب، بدل مي

  
   نوشتها پي
 هـم  و شـعر  موسيقي در کدکني محّمدرضا شفيعي  و سخن پاسداران در مصفا مظاهر استادان:  در تبيين پيشينة تحقيق بايد گفت      *
 اي مقالـه  و خراسـاني  سبک در رديف سير و تحّول عنوان با اثري نيز نگارنده،  اند پرداخته رديف عنصر به تبريز شمس غزليات در
 در مولـوي  هنجـارگريزي  در تحقيـق  اّما منابع. ك.؛ ر است رسانده چاپ به) خراساني سبک(  رديف در هنجارگريزي عنوان با هم

  .نيست سابقه به مسبوق -افتهي سامان وجيزه اين در که اي گونه به - غزل رديف
  . نشانة شمارة غزل بر اساس نسخة مصحَّح استاد فروزانفر است  در ارجاع به غزلهاي موالنا، عدد درون كمانك،**
 و است الفاظ وي در اعتبار و قوافي، مةه در شود مکّرر موصول غير يا موصول روي از بعد که باشد کلماتي يا حروف رديف، .۱
 تر نزديک، رديف حقيقِت به تعريف اين، شده رديف از که تعاريفي ميان ؛از)۱۴۹: ۱۳۶۹ طوسي، نصيرالّدين (نيست اراعتب معني، به

 .است

 رديـف ؛  )۷۹: ۱۳۶۲،  وطـواط  رشيد (محدثان مگر،  نيست را رديف  عرب ؛)۷۹: ۱۳۷۲ جامي، (است عجم شعراي صّةخا رديف .۲
 حـسين  (اسـت  پارسـيان  ابـداع  ]رديـف [ صنعت اين؛  )۱۶۵ :۱ج ،۱۳۷۷،  ليآم الّدين شمس (بوده مخصوص فارسيان به اصل در

 ).۳۶۴ص: ۱۳۲۸، گرکاني العلماء شمس(نيارند شعر در رديف عرب شعراي؛)۲۲:م۱۹۵۶، انصاري شهاب شاه محّمد

 زانفـر، فرو اسـتاد  احـصاي  مطـابق  کـه  بـردارد  در را کبيـر  ديـوان  يا شمس کلّيات از عظيمي بخش مولوي، ترجيعات و غزليات.۳
 .است بيت ۳۶۰,۳۶ در بند ترجيع ۴۴ و غزل۳۲۳۹

 .است نزديک او اندكي به غزلهايش رديف در شکني درهنجار سنايي، مقتدايش که گفت توان مي تنها.۴

 اشـعارش  مـة ه در که است آن اصطالحات و موسيقي،  استادانه زباني ساختار و عارفانه َسني مفاهيم جز موالنا غزليات در غالب وجه.۵
 :شنيد جان مشام با را او دل سوز و نيوشيد دل گوش با توان مي را او نواي و ناله، بدهيم زير بيت سه به دل اگر، است جاري

ـــگ اي ــرده چن ــاي پ ــپاهانم ه ــت س  آرزوس
 

  آرزوســـت  ســــوزانم  خوش نالة نــاي، وي 
 

ــردة در ــوش بگــو حجــــاز پ  اي ترانــه خ
 

  آرزوسـت   سـليمانم  صفيــر هــــــدهدم، من 
 

 بـر  تحفـه  عـشّاق  بـه  عــــــراق پــــردة از
 

  ...آرزوست الحانم خوش بوسليک و راست چون 
                                                   )۴۵۷(  
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  ٥١/     گريزي مولوي در رديف غزل هنجار
  

  .است برده نام را موسيقي پردة و اصطالح افزون بر ده و ساز دو بيت سه دراين که است روشن
  : نشاند مي مصراع جاي - است غني موسيقي از ولي تهي معني از که – فاعيل عروضي را يا ا)ريتم(ضرب، گاه او 

  بـزنم  بـربط  و دف بـر  تـرا  نيـز  من: "گفـــــت
 

ـــنن تــن، تنــنن  ــن، تنـــنن، تــن تن ـــنن ت  "تن
                                               )۱۹۹۱(  

فعالتـــــن فعالتـــــن فعالتـــــن فعالتـــــن 
  

ــش  ــايي  خم ــِر وف ــمک بح ــرورو س   و آب ف
)                                               ۲۸۲۴(  

 :است گفته »آينه« رديف با اي قصيده در خاقاني چنانکه.۶

  کـار  بـه  آمـدي  مــرا  شعـــر  رديـف  نه گـــــر
  

 آينـه  اسکنـــــدر  خودنـســـاختي  مانا کـه   
  )۴۰۰: ۱۳۵۷خاقاني،                               (

  .است بکّرات آمده هواي آن و حال به توّجه  با، کببير ديوان در واژه اين فرياد، و بانگ: عالال.۷
 غـزل  که هـم   اي گونه به است کرده دگرگون هم را غزل اوطول بلکه؛  شود  مين قالبها و قافيه و رديف به منحصر شکني ساختار .۸
 ،۲۰۹ غزلهـاي  ازجملـه  ؛شود  مي يافت او ديوان در بوفور بيتي ۳ غزلهاي ؛ و )۱۴۴۲ (بيتي ۲ غزل دارد و هم  ) ۱۹۴۰ غزل( بيتي ۸۲
۲۸۳، ۲۸۷، ۵۸۴، ۱۲۴۰، ۱۹۲۹، ۲۳۲۹. 

 امتـزاج  ؛)۱۸۸: ۱۳۶۹،  کاشـفي  واعـظ (شـود   مي گفته قافيه باهم،  و رديف به آميختن  اصطالح، ودر آميختن است  لغت در امتزاج.۹
 قـيس،  شـمس  (نهند مي اي لطيفه و شمارند مي صنعتي را عمل اين متأخّران بعضي رمالج.... اند نداشته مستحسن را قافيه و رديف
آن ] قافية معمولي يا معمولـه    [ديگر از عيوِب غيرملقّبة قافيه      «: اند برخي از معاصران آن را از عيوب قافيه شمرده         ).۲۶۰-۲۶۱: تا بي

  ).۱۸۲: ۱۳۶۸شاه حسيني،  (»رديفکه قسمتي از کلمه را به جاي قافيه نهند و قسمت ديگر را به جاي 
: ۱۳۵۶ انصاري، شهاب محّمدشاه حسين (گرداند مرّدف را ديگر ابيات بعد و بگويد مقفّا شعر کسي که است آن شعر در تخيير.۱۰
۲۶(. 

 و ددار طـوالني  نةپيـشي  شـعر  نوع اين ؛شود  مي استوار لختي چهار شعري بر که است چهاربخشي لحني،  چهارباغ يا پاره چهار.۱۱
 پـاره  چهـار  در موسـيقي  و شـعر  هماهنـگ  تلفيق؛  اند سروده گون  گونه وزنهاي در را پاره چهار،  زبان فارسي و زمين ايران شاعران
 ؛انـد  گفتـه  و تـشطير نيـز     تسميط شعر نوع اين به ).۹۴۹: ۱۳۸۴ ستايشگر، (گرديده سازي آهنگ مختلف هاي گونه پيدايش موجب
 سـجعي  آن از قـسمت  سـه  که بخش چهار به نمايند تقسيم را بيت که است آن عرب ادباي و بديعيات ارباب اصطالح در تسميط
 کـه .. .است مصراع چندين داراي رشته هر که رشته چندين از مرکّب است شعري مسّمط فارسي در و ...بيت يةقاف خالف به باشد
  ).۱۲۴-۱۲۵: ۱۳۷۷، انيگرک العلماء شمس( است اصل روي بر آخرکه مگرمصراع، باشد َرِوي يک بر همه

 يـا  کنـد  قـسم  چهـار  وي از را بيتي هر و گويد اي قصيده شاعر که بود چنان وي معني جايگه بدين بود، کرده گروه گروه،  مسّمط
  ).۱۰۴: ۱۳۶۲ رادوياني، (سجع به همه و قصيده آخر تا وزن يک بر قسمتها همة بيشتر،

ا قافية اي نگاه دارد كه مخالف ب   بخش نموده، در هر دو بخِش مصراِع اّول، قافيه        تشطير آن است كه شاعر هر مصراعي را به دو           «اّما  
  ). ۱۴۱: ۱۳۷۷العلماء گركاني،  شمس ( »دو بخش مصراع ثاني باشد

 :نشاند مي آن »صدِر«در بياورد مطلع »عروِض« در که اين جاي به را گاه رديف او که تفاوت اين با دارد؛ غزلياتي چنين نيز سنايي.۱۲

  فغان و بانگ اين کمترکن  پاسبان اي سنگدل اي
 

 پاسـبان  اي دل سـنگ  زمان،اي يک مانم تاخواب 
 

  چوتـو  وگريـانم  گردان،تـو  چو خروشانم دم هر
 

  ...پاسـبان  اي سـنگدل  اي تو چو هجرانـم داغ با 
                                                   )۲۷۶(  
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۵۲

 
 :مطلع با اييسن از را غزل اين مولوي.۱۳

  بـاد  چنيـــــن  بــاد  تا شـد بسـامان معشوقه
 

 بـاد  چنيـــــن  بـاد  تـا  شــد ايمــان همه کفرش 
                                                        )۷۷( 

: افنـدي .۱۴.  اسـت  نمـوده  تـر  آهنگين و جاندارتر را آن »آ« بلند هجاي افزودن با موالنا که تفاوت اين با،  کرده اقتباس و تضمين 
 در و يوناني از مأخوذ،  است تر محترم »بيک« از ترکي در کلمه ين ا،   )االطباء ناظم (فارسي در" آقا" لةمنز به عثماني در است لقبي
 ).۱۳۷۲:لغتنامه دهخدا، (»آقا« معني به عثماني ترکي

و ۱۸۸۷و  ۱۸۸۴: ۱۳۷۵عـادل،   !) (عزيـزم (ناني اسـت بـه معنـي         نيز يو  »ايال«و قافية    »کجايي؟ «معني است به  يوناني:  اَغاپوسي .۱۵
  ).۱۲۰۷: ۱۳۷۱مولوي، 
 است سروده... و» واسليوس«، »انگلوس«، »آنموس «،»نستکوس«وناني يهاي قافيه با هم را خود ۱۲۰۷ غزل مولوي

  ).۱۸۸۷ ،همان(گذاشته است ) ؟(ولي به جاي معني آن، عالمت را يوناني دانسته؛ » ايم هوکي« عادل، .۱۶
 ).۲۱: ۱۳۵۶ وطواط، رشيد (افتد؛ مصراعها ميان در چه هر: »حشو« .راگويند اّول مصراع آخِر :»عروض«. ۱۷

 ).همان (خوانند »عجز« مقام اين در شعر اصحاب و عروضيان دوم،ضرب؛ مصراع آخر: »َعُجز «.۱۸

  ).همان( دگوين» ابتدا« را دوم مصراع اّول و »صدر« را اّول مصراع اّول: »صدر «.۱۹
  ).۱۳۷۹دهخدا، (کوزه شراب، ساغر، پياله : کدو. ۲۰
 

  منابع
 .اّول اورست، چ انتشارات :تهران ).۱۳۷۵ .(ميکر  قرآن.۱

 .اّول سخن، چ انتشارات :تهران ،آفتاب يةسا در .)۱۳۸۰( .يتق ،اني پورنامدار.۲

 به بالخمان، حيتصح به ؛ )يجام يةقاف و يفيس عروض (يملّاجام يةقاف لةرسا .)۱۳۷۲(.عبدالّرحمن   نينورالّد ،ي جام .۳
 .تهران، چ اول دانشگاه انتشارات :تهران ،يفشارک محّمد اهتمام

 .دوم زّوار، چ انتشارات :تهران ،يسّجاد نيالّد اءيض حيتصح ،وانيد ).۱۳۵۷.(ل يبد نيالّد افضل ،ي خاقان.۴

 .)چا بي( َمدَرس،  دانشگاه انتشارات :دَرسَم ،کنزالفوائد .)م۱۹۵۶( .يانصار شهاب شاه محّمد ني حس.۵

 .اّول چ تهران، دانشگاه انتشارات :تهران ،دوم ج ،نامه لغت .)۱۳۷۲(. اکبر يعل ، دهخدا.۶

 ياسـالم  آزاد دانـشگاه  انتـشارات  :اصـفهان  ،يخراسـان  سبک در فيرد ريس و تحّول .)۱۳۸۵(.محّمد   عطا ، رادمنش .۷
 .اّول آباد، چ نجف واحد

 و ادبيـات  دانشکدة پژوهشهاي و مطالعات مجلّة ؛)يخراسان سبک (»فيرد در يزيهنجارگر« .)۱۳۸۲(. -------- -.۸
 .۲۲۳-۲۳۶ ص، ۳۵ و ۳۴ رةشما، انساني دانشگاه اصفهان علوم

  انتـشارات  :تهـران  ،احمـد آتـش    پروفـسور  اهتمـام  و حيتصح به ،البالغه ترجمان ).۱۳۶۲.(عمر   بن محّمد ،يانيادو ر .۹
 .دوم چ ر،ياساط

 کتابخانة انتشارات :تهران اقبال، عّباس اهتمام و حيتصح به ،الشّعر قيدقا يف الّسحر قيحدا .)۱۳۶۲(.وطواط    ديرش .۱۰
  ).چا بي(نا، يس ابن و يطهور
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  ٥٣/     گريزي مولوي در رديف غزل هنجار
  
تهـران،   دانشگاه انتشارات :تهران ،يديشه جعفر ديس قاتيتعل و يحواش با،  العجم نيبراه ).۱۳۶۸ .(يمحّمدتق سپهر .۱۱

 ).چا يب (

 .اّول  چ،هنر و فرهنگ نانيکارآفر يتعاون شرکت  انتشارات:تهران ،اّول ج، يروم رباب. )۱۳۸۴( .يمهد شگر،ي ستا.۱۲

  ، چ يسـنائ  کتابخانـه  انتـشارات  : تهـران  ،يرضـو  مدّرس اهتمام به ،وانيد .)۱۳۶۲(.آدم     بن   مجدود ابوالمجد ،يي سنا .۱۳
  .سوم
 . نشر هما، چ دوم: تهران،شناخت شعر ).۱۳۶۸.(ن ي، ناصرالّدينيشاه حس. ۱۴

  .اّول چ ،۱۳۸۷ ،سخن انتشارات :تهران ،۱ ج ،زيتبر شمس اتيغزل ).۱۳۸۷.(محمدرضا  ،يکدکن يعي شف.۱۵
 .سوم آگاه، چ انتشارات :تهران ،شعر يقيموس ). ۱۳۷۰ .( -------- -۱۶

 :تهـران  ،۱ ج ،يشعران ابوالحسن مقّدمة با ،ونيالع سيعرا يف الفنون سينفا .)ق.ه۱۳۷۷( .يآمل محّمد نيالّد  شمس  .۱۷
 .هياسالم يکتابفروش انتشارات

 ،يرضـو  مـدّرس  حيتصح و مقابله با ،ينيقزو محّمد حيتصح ،العجم اشعار رييمعا يف المعجم .)تا  يب(. سيق  شمس .۱۸
 .تهران يکتابفروش  انتشارات:تهران

 . )يسنگ چاپ(معارف و علوم وزارت: تهران ،عيالبدا ابدع .)ق.ه۱۳۲۸(.ن يحس محّمد ،يگرکان العلماء  شمس.۱۹

 :تهـران  ،۲ج ،يوناني و يترک يعبارتها با همراه ،يفارس درشعر يعرب يعبارتها فرهنگ .)۱۳۷۵(.رضا  محّمد ، عادل .۲۰
 .اّول ر، چيرکبيام انتشارات

 چ ر،يکب ريام انتشارات :تهران ،جلد ۱۰ ،ريکب وانيد اي شمس اتيکلّ ).۱۳۷۱ .( بن محّمدمحّمد نيالّد جالل ،مولوي .۲۱
 .سوم

 ،۱۰ ج حکمـت،  اصـغر  يعل اهتمام و يسع به ،االبرار وعّدة االسرار کشف .)۱۳۷۱(.ن  يدالّديرش ابوالفضل ،يبدي م .۲۲
 .پنجم ر، چيرکبيام انتشارات :تهران

 چ ،يفروغـ  انتـشارات  :تهـران  ي،هـ آ نيحس قاتيوتعل حيباتصح،  ينجف ّرةد .) ۱۳۵۵( .)سردار آقا( رزايم يقل  نجف .۲۳
 .اول

 د، چ يـ ناه انتشارات و ينشرجام :تهران ،ليتجل ليجل اهتمام و حيتصح با ،اراالشعاريمع ).۱۳۶۹.( يطوس نيرالّدي نص .۲۴
  .اّول
 رجالليـ م رةگـزا  و راسـته يو ،االشعار عيصنا يف االفکار عيبدا ).۱۳۶۹.(ن  يحس  نيالّد  کمال ،يسبزوار يکاشف  واعظ .۲۵
 .اّول چ مرکز، نشر :تهران ،يکزّاز نيّدال

  .پنجم  نشرهما، چ:تهران ،يادب صناعات و بالغت فنون ).۱۳۶۷.(ن يالّد جالل ،يي هما.۲۶
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،    سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۵۴

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

