
 
 
 
 
 
 

  قافيه و رديف ِمياني و امكانات موسيقايي ِپايان نيم مصرع ها در ديوان شمس
  حسنعلي كوثري لنگري

  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان                                              
  دكتر محمود براتي خوانساري استاديار دانشگاه اصفهان                                                                                                             

  چكيده
غزل سنّتي قبل از مولوي با مطلع ِمصرّع ، قافيه در مصرع هاي زوج ، بيت ِمقطع و تخلّص ِشاعر در        

بيت يا ابيات پاياني،انسجام خاص خود را داشت. مولوي در اغلب اين موارد سنّت شكني كرده است. آن چه 
او يا هم عصرانش متمايز مي كند،كاربرد خاص كه ساختار غزلِ مولوي را  نسبت به غزل هاي شاعران ِقبل از 

، »قافيه و رديف هاي مياني«است. او با استفاده از» موسيقي دروني«موسيقي ِبيروني،كناري و به خصوص 
ودر نهايت پيوند اين زنجيره هاي ِموسيقي »ساخت هاي آوايي خاص در پايان نيم مصرع ها«دروني، سجع و 

  وني، ساختار جديدي به غزل خود داده است. ِدروني با موسيقي كناري و بير
در ديوان شمس ِموالنا، جوشش دروني شاعر و امواج ِپر خروش عواطف عاشقانة ِاو، طنين خاصي از         

موسيقيِ دروني را ايجاد مي كند كه درشعر فارسي بي نظير است. شدت غلبة ِعواطف بر شاعر،كالمش را به 
و مدور مي سازد و به تَبع آن وزن ِخاص و چينش جديدي از قوافي را در ميان گونه اي خاص، بريده بريده 

تبديل مي شوند و » نيم مصرع«مصرع ها موجب مي شود به گونه اي كه در غزل هاي فراواني، مصرع ها به 
يف مياني در عالوه بر قافية كناري،در پايان ِنيم مصرع ها نيز قافيه مي آيد. بر اين اساس آن چه كه قافيه و رد

  نظر گرفته شده است مواردي است كه در پايان نيم مصرع هاست.
قافيه و رديف ِمياني در غزليات مولوي داراي تنوع خاصي است. معموال از مصرع دوم ظاهر مي شود.       

ي آن را به شاعر خود را ملزم نمي كند در تمام ابيات از آن استفاده كند. بلكه در صورت لزوم و به طور طبيع
كار مي گيرد او به پايان نيم مصرع ها و ارزش موسيقيايي آن ها توجه خاصي دارد. در اين جايگاه به شكل 
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برجسته، به هشت شيوه، قافيه(و گاه قافيه و رديف ) مي آورد كه نگارندة  مقالة حاضر به بررسي آن ها مي 
  پردازد.

 دروني، غلبة عواطف، نيم مصرع، قافيه و رديف مياني.مولوي، ديوان شمس، موسيقي واژه هاي كليدي : 

  
   مه مقد  

قافيه يا پساوند در لغت به معني از پي رونده است و در اصطالح حرف يا حروفي است كه در آخرين      
كلمة بيت هاي يك قطعه شعر يا در آخرين كلمة دو مصراع ِيك بيت عينا تكرار شود مشروط بر اين كه اين 

  »)قافيه«/ تشكيل يك كلمة واحد معني دار را ندهند [رديف نباشند] (مير صادقيحروف، 
قافيه يا كلماتي نزديك به  ،ل هجريي در سه قرن اودر قديمي ترين اشعار به جا مانده از لهجه هاي محلّ      

  آمده است:در سرود آتشكدة كركوي  داشته است. قافيه وجود
  فَرُخته باذا روش         خَنيذه كَرشَسپ هوش                                 

  همي برَست از جوش      اَنوش كن مي اَنوش                                 
  دوست بذ آگوش            بĤفرين نهاذه گوش ...                                 

  )147، 1: ج1380(صفا،                                                                             
 سروده انده.ق  108بلخ بعد از شكست حاكم خراسان در برابر امير ختالن در سال ِ مردم زير كه يا در شعر   

  مي داند.  » ناقص ةقافي«و مرحوم ذبيح اهللا صفا آن را داراي  رديف وجود دارد
  از ختالن آمذيه        برُو تباه آمذيه                                 

    آوار باز آمذيه      بيدل فراز آمذيه                                  
                                                               )149(همان،                                                                    

    ل را مي پيمايد قافيه يكي از عوامل اصلي در قرن هاي بعد كه شعر در وزن و قافيه سير تكامل و تحو
).بر اساس قرار گرفتن قافيه در پايان مصرع 217: 1377تعيين كنندة شكل ظاهري شعر مي شود(ناتل خانلري،

د. نمتمايز مي شواز هم  .ط، و..ها است كه قالب هايي چون: قطعه، قصيده، غزل، مثنوي ،مسم  
در واقع شاعر با  )135: 1342(يوشيج، پايان مصرع ها و ابيات استتي به معني زنگ ِقافيه در شعر سنّ    

مي  هنري        تمام مصرع يا بيت، به مخاطب فرصتي براي ِتوقف،تفكّر،ادراك ِمعني و التذاذقافيه و اعالم ا
مخاطب براي بيت باشد فرصت ِ ،سطح كالم به جاي مصرع ، مثال؛  بخشد پس هر چه اين زمان بيشتر باشد
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تبديل مي كند با قافيه » نيم مصرع«بيشتر خواهد شد اما وقتي مولوي مصرع ها را به  ،معنير و ادراك ِتفكّ

توالي مخاطب مسحور  .هايي كه سريع تر ظاهرمي شوند فرصت كم تري در اختيار مخاطب قرار مي دهد
آن. اين مي شود و آن چه كه براي او التذاذ مي آورد بيشتر آهنگ كالم است تا معناي  آن موسيقيِقافيه و 

 ) كه در نيم مصرع ها زود تر صورت مي گيرد.65: 1385شفيعي كدكني،»(در اثر بازگشت قافيه هاست«التذاذ 
كار خود را براي از سويي شاعر   مي شود! مخاطب تا بخواهد به معني بينديشد با قافية نيم مصرع بعد مواجه

ط واژگان او مي بايست در محدوده اي به نام مصرع يا بيت هنر خود را در تسلّ .مي كند هنر نمايي سخت تر
مي كند و فضاي هنر   ميدان هنرنمايي اش را تنگ تر  )1(و مفاهيم نشان مي داد اما با آوردن قافية مياني

  ي دهد تا در حقيقت قدرت خود را نشان دهد.م كاهش» نيم مصرع«نمايي اش را از بيت و مصرع به 
قافيه براي حرير ِشعر، گرهي است كه باعث استحكام بيت و در نهايت كلّ ِشعر مي شود. آوردن قافية      

مياني يعني افزايش اين گره ها و ايجاد استحكام بيشتر در ساختار ِشعر.از سويي موالنا عالوه بر آوردن قافية 
مصرع ها، در اغلب اين نوع قافيه ها از رديف و اعنات(لزوم مااليلزم) نيز بهره     مي  مياني در پايان نيم

  گيرد. همة اين موارد؛يعني،افزايش ِموسيقي شعر.
قافية و رديف مياني به شكل منظم در پايان نيم مصرع ها يا پراكنده در ميان بيت، مختصِّ غزليات موالنا    

  :ات سعدي نيز مي توان يافتي را در غزلينمونه هايي از قافية مياننيست.
  ،ط،ق)24غدي (گل)     با ياد تو افتادم از ياد برفت آن ها (يگه نعره زدي(بلبل)گه جامه در           
            عي بي وفاست (هر كه به جور(رقيب) يا به جفاي(حبيب)    عهد فرامب)47غش كند مد،  

ات فارسي مينه به كار بسته است نه كه با سعدي بلكه با هيچ شاعري در ادبيهنري كه مولوي در اين زاما      
  قابل مقايسه نيست.

و  )2»(آشنايي زدايي« مي شود هنر موالنا در اين مقولهريفي كه از قافيه ارائه اتع اغلب بر مبناي      
شده از غزليات شمس در  است. در پايان ِمقدمه ذكر اين نكته ضروري است كه ابيات ذكر )3»(هنجارشكني«

با مقدمه،گزينش و تعليقات استاد شفيعي كدكني » غزليات شمس تبريز«اين مقاله،از مجموعة دو جلدي 
   در پايان ابيات ِارجاعي در متن مقاله، مبين جلد اول و دوم اين اثر است. 2و1است.و عدد 

  وضعيت هشت گانة ِقافية ِمياني در غزليات شمس
/  و / و/ به  ات هاي بلند / گاه مصو؛يعني،در تمام موارد زير قواعد دوگانة  قافيه سازي رعايت شده است    

  .ت با يك يا دو صامت بعدشقافيه قرار گرفته اند و گاه مصواساس تنهايي 
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  دوم مي آورد.نيم مصرع  قافيه را در نيم مصرع اول و )1
      )،يك نفسي رود(برون)چون غم ِعشق ز(اندرون            

   گيان همه حزينـود ، خانـور مي شـو گـه چـخان                                          
                                                                                                )2/688                                          (        

  مصوت بلند / و / + صامت / ن / حروف اصلي قافيه ساز اند.
    »!را«عالمت » از بهر« ، من بر سر ديوارم   ديوار و درِ(خانه)، شوريده و(ديوانه)           

                                                                                                )1/42(                                                    
) / ه / = /  ِ / نيز موسيقي قافيه را تقويت 4مصوت بلند / ا / + صامت / ن /  قافيه ساز اند و حرف الحاقي(

  كرده است.
                                  )2/610وات مستجابم(ـدع ،اـود توست جانـكه سج     نفسي (وجود دارم)،كه تو را(سجود آرم)        

  )5هم بر غناي موسيقي افزوده است(» است«د / و / + صامت / د /  قافيه ساز اند. رديف مياني مصوت بلن
  سوم مي آورد. نيم مصرع قافيه را در نيم مصرع اول و )2

  ايم  ـن ربـد ِتـاي بس عروس ِ(جان را)، روبن     
                                                )635/ 2(  خان و مان برآرموز عشق(سركشان را) ، از                                            

(نا كشت                                             )2/697( ه) بر طينت ِآدم زنـاندر گلِ (بِسرشته) ، يك نفخ ِدگر در دم        وان سنبل ِ
  د كفر و تاريكيـايد)،نمانَـو او رخسار(بنمـچ

                                            )6()2/915( چو جعد خويش(بگشايد)، نه دين مانَد نه ترسايي                                      
در » د« َ در بيت دوم و » ه « در بيت اول) و حروف الحاقي(» را « در نمونه هاي باال  از رديف مياني(      

   بيت سوم) نيز بهره گرفته است. 
  .قافيه را در نيم مصرع هاي اول، دوم و سوم مي آورد )3

     ز درونه (باجمالي) تو به روح،(بي زوالي)؛         
                           )                     2/992دايي  (ـاللي) ؛ تو ز پرتو خـتو از آنِ (ذوالج                                              

  )  2/687(  (نشسته بِه)، اي شه با وقار منشهر (رسته بِه)       فتنه و شر ِ چشم عوام (بسته بِه)، روح ز
  )7() 2/688( مطرب ِ(روح من تويي)،كشتي ِ(نوح من تويي)      فتح و (فتوح ِمن تويي)،يار قديم و اولين
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« و در بيت چهارم از رديف »بِه « و رديف » ه « ؛ در بيت دوم حرف الحاقي»ي « در بيت اول از حرف الحاقي

  رده است. استفاده ك» من تويي 
  .سوم مي آورد نيم مصرع قافيه را در نيم مصرع ِدوم و) 4

    در شكرستان جان،غرقه شدم اي(شكر)             
                                            )6ب2/830(  زين شكرستان(اگر)،هيچ چشيدي بگو                                                  

  مطلوب ِجمله،جان ها؛جان را سويِ(اجالل ها) 
                                         )8( )2/674تو داده پرّو(بال ها)؛ مخدوم ِجانم شمس دين(                                              

  :ايي مي آورد كه با قافيه كناري (اصلي) هم قافيه اندبراي استحكام ِشكل دروني، قافيه و رديف ه گاه      
  چهارم مي آورد.(غير از مطلع) نيم مصرع قافيه را در نيم مصرع دوم و )5

   قفس برَستي، در گلشن است(مسكن) نچون زي         
                         )           2/744چون اين صدف شكستي، چون گوهر است(مردن)  (                                                

  )  2/785» ( )و(طرّارم از او ساحر،من«ي گفت كهمعشق ه و)   زاهد و(بيمارم از ا،من« عقل همي گفت كه
  ني از تو است اين (كارِ ما)« واپس جوابم داد او:

  )9() 1/20(چون هر چه گويي وادهد، همچون صدا (كهسارِ ما)                                         
    در دو بيت اخير از حروف الحاقي و رديف نيز بهره گرفته است.

  (غير از مطلع).قافيه را در نيم مصرع هاي اول،دوم و چهارم مي آورد )6
    بلبل ِ(بيانَش)وان  آن روي ِ(گلستانَش)،         

                                  )             6ب1/453اش يا رب، تا با كي است(آنَش)  (هوان شيوه                                         
  )  3ب2/798هان برگو)  (نَبِ يداني، با او(برگو هله (جان برگو)، پيش (همگان برگو)        وان نكته كه م

  ) 7ب 2/801( و(شرآيي تو)  در مجلس سرمستان با شور   هر روز(برآيي تو)، با زيب و (فر آيي تو)    
  غناي موسيقي بيت را افزوده است. » آيي تو«و در بيت سوم رديف » برگو«در بيت دوم رديف ِ

  ر از مطلع غزل ها )هر چهار نيم مصرع، هم قافيه اند.(غي )7
  غفران شو)   رميم(ايمان شو)،و گر ج اگر كفريم(     

                                        )2/794( بهشتي باش و(رضوان شو)  احسان شو)، و گر عوريم(                                        
  )1/71( بطلب امن و(امان را)، بگزين (گوشه گران را)       بشنو (راه دهان را)، مگشا راه (دهان را) 
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  در اين دو بيت، رديف ِمياني موسيقي ِدروني را افزايش داده است
(سرمستان ِتو)   بِكران ِ(آبستان ِتو) از لذّت ِ(دستان ِتو) ( )                              10( ) 13ب2/782صحرايِ(هندستان ِتو)، ميدان ِ

  چهارم هم قافيه اند. نيم مصرع دوم و نيم مصرع سوم بانيم مصرع نيم مصرع اول با  )8
(شاده بده             )م مده و (باده بده، د)آن قدح ِ

                      )                     2/898مانده شد از(نوحه گري) ( هين كه خروس(سحري)،                                         
)                                2/490در غير ساقي{ننگرم}وز امر ساقي{نگذرم}(     چون وقف كردستم(پدر)بر باده هاي همچو(زر)

  سايه وي است و(نور او)جمع وي است و(دور او)     
{موي ِاو}(                                                {رويِ او}سايه ز ِعكسِ   )    11(  )787/ 2نور ز ِعكسِ

  ن ها اندك است.موارد ديگري نيز به اين هشت مورد مي توان اضافه كرد اما شاهد مثال ِآ
  .چهارم هم قافيه اندنيم مصرع نيم مصرع اول با ) 1

  تو در جان ِ(من)، چون آفتاب اندر حمل اي عشق ِ             
  )                 7ب2/666(  اندر(يمن) ، همچون عقيق وي صورتت در چشم من                                        

  چهارم هم قافيه اند.نيم مصرع نيم مصرع سوم با  )2
     چو در آيم به گلستانِ گل افشان وصالت             

  )              11ب2/606( زِ سر ِپا (بنشانم)، كه ز ِداغت(به نشانم)                                            
  .رم هم قافيه اندچهانيم مصرع سوم و نيم مصرع دوم با  نيم مصرع نيم مصرع اول با )3

  از(جان) چرا گريزم؟ جان است{جان سپردن}               
  )5ب2/744(  از (كان) چرا  گريزم ؟ كان  ِزر  است{مردن}                                            

  باشند.سوم هم قافيه نيم مصرع چهارم و نيم مصرع دوم با نيم مصرع نيم مصرع اول با )4
...............................".........................+..........................         +......................."  

  شاهد مثالي براي نمونة پاياني يافت نشد *
  

  وضعيت هاي ديگر قافية ِمياني در غزليات شمس                        
   ة ميانيقافي گاهجاي دراستفاده از سجع  -

  از او در دل زند شعله  ،ش)ـد (آتـزهي  آبي  كه  ص                   
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  )  6ب2/776شود بر روي از او تابان  ( ،يكي لون است و صد( الوان)                   

   ) 5ب2/784هيچ نرفت و(نَرَود) از دل من صورت او       هيچ نبود و (نَبود) همسر مانندة ِِاو ( 
    ) 12در پايان ِنيم مصرع هاي اول و دوم سجع متوازن ايجاد كرده اند.(» الوان « و » آتش «  

  
  

  در قافية ِمياني هنجار شكني
قواعد ي را كه براي قافية ِمياني در نظر گرفته بود، ناديده مي گيرد يا روال تازه اي را در پيش موالنا گاه      

  مي گيرد
  .ديف نمي آورد اما قافيه باقي استدر نيم مصرع ِسوم،ر )1

  يك مدتي (اركان بدي)، يك مدتي (حيوان بدي)     
   )                     2/779يك مدتي چون(جان شدي) جانانه شو جانانه شو  (                             

كه رديف ِنيم مصرع  » بدي« الكه قافية مياني نيم ِمصرع سوم است رديف مياني ندارد. با اين ح» جان«       
  اول و دوم است با آخرين واژة نيم مصرع سوم (شُدي) قافيه شده است.

  گرچه(جِهان است عشق)،جان و(جهان است عشق)             
  )6ب2/752(  ار)، هست سرِ سردهانــان است يـگرچه(نه                                         

كه رديف ِدو نيم مصرع اول « عشق«اني سوم (نهان) رديف قبلي را تكرار نمي كند. با اين حالبعد از قافية مي
  است با آخرين كلمة  نيم مصرع سوم، سجع متوازن دارد.

  .در نيم مصرع ِسوم، قافيه نمي آورد اما رديف باقي است )2
  جسم ِمرا (خاك كني)، خاك ِمرا (پاك كني)                  

  )5ب 1/27(  باز مرا (نقش كني)، ماه عذاري صنما                                         
  ولي به جاي قافيه از سجع متوازن(نقش) استفاده كرده است. در نيم مصرع سوم رديف(كني)را آورده      

  صبر ِمرا (خواب برد)، عقل ِمرا (آب برد)                  
  )2/755كار ِمرا (يار برد)، تا چه شود كار من (                                          
  ،آخرين كلمة  مصرع سوم، سجع متوازن اند. » يار«كه قافية دو نيم مصرع  ِاول اند با »خواب و آب «

  من غصه را(شادي كنم)، گمراه را(هادي كنم)                   
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  ) 2/494( من گرگ را (يوسف كنم) من زهر را شكر كنم                                   
  سجع متوازن ايجاد كردند. ،آخرين كلمة  نيم مصرع سوم،» يوسف«با » شادي و هادي « 
  )13.(مي سازد» قافيه«دوم را با كلمة پاياني نيم مصرع ِسوم،نيم مصرع رديف مياني ِنيم مصرع ِاول و )3

  )   » نگر«  خندان()،وان باغ را » نگر«  گريان(اين ابر را           
  )   3ب 1/16(  )، رستند بيماران ما» پدر« كز البه و گريه ي(                                         

    )  » بنگر« جيحون ()، چشم ِچو » بنگر« پرخون (دلِ           
                              )2/821(  )، چون و چرا هيچ مگو» بگذر«  هر چه بيني (                                         

  متفاوت است اما رديف اين ضعف را جبران مي كند. همصوت در هجاي ِقافي )4
  چه بهانه گر( بت است) او                             
  ال و (آفَت است او)    ـه بـچ                             

  دزددـب   و    دــشايـگـب                             
  )   4ب2/817(   او  مست  زارــــه  رـكم                             

  .قافية ِمياني با وندي متفاوت مي آيد )5
  كه (خوش زباني) خامش!                              

  اوداني)   ـ(ج خضر  ونـچ                              
  اني)ــدگـ(زنِ  آب  زـَـك                              

  )2/744(  مردن  ر استـور و كـك                              
  .ساز  نسبي صفت »اني« وند در خوش زباني و جاوداني فعل است اما در زندگاني جزء» ي«

  من بر درم تو(واصلي)، حاتَم كف و(دريا دلي)             
» ي«   )   2/783اهللا رها كن(كاهلي)، مي ريز چون خون ِ عدو(بِ                                                    

  . مصدرياز نوع فعل است اما در كاهلي، » دريا دلي«و » واصلي«در 
  ي)                                                                                                پيوند رديف مياني با رديف اصلي(كنار )6

  }بيا{دفع مده، دفع مده، اي مه ِعيار      }بيا{خواجه بيا، خواجه بيا، خواجه دگر بار 
  )    21/ 1(  }بيا{اي نفس ِنوح (بيا)، وي هوس ِروح (بيا)       مرهم ِمجروح (بيا)، صحت ِبيمار
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است. در » رديف اصلي/كناري» «بيمار«اما بعد از كلمة » رديف مياني«بعد از نوح،روح و مجروح» بيا«      

                                                                                                     همين ويژگي را دارد.» من«بيت زير هم، كلمة 
(من) ،اي شكر ِسپيد ِ    }من{تا ندرم ز دست ِتو پيرهن ِكبود                )من(تلخ مكن اميد ِ

من{دلبر و يار ِ(من) تويي، رونق ِكار ِ(من) تويي     باغ و بهار ِ(من) تويي، بهر ِتو بود بود{         
                                                                                                     )2/678  (  

                                                                                                                 
  نوعي ذوقافيتين ِمياني )7

  وگر(عوريم){خلعت} شو    اگر(دوريم){رحمت}شو        
  )2/794(   ان شوـم درمـر درديـوگ،فيم صحت شوـعر ضـوگ                                

   ذوقافيتين مياني اند. » خلعت « و » رحمت « و » عوريم « با » دوريم « 
)                                 7ب 2/610نا دعوات مستجابم (كه سجود توست جا      }آرم){سجود(نفسي(وجود){دارم}، كه تو را

  ) 1ب 2/606نه از اينم نه از آنم، من از آن شهر كالنم (  نه پيِ(زمر)و{قمارم} نه پيِ(خمر)و{عقارم}   
  وافي مياني (رديف قبل از قافية ِمياني)نوعي حاجب در ق-8

  (تو) شاد جان ِمنِ اي ز                                    
  (تو) مباد جان ِمن   يــب                                    

  دل به(تو) داد جان ِمن،                                     
  ) 2/688(  همنشين  توستا غم ِب                                     

                            و بيت زير: است. نوعي حاجبآمده، » شاد ، مباد و داد  « كه قبل از قوافي ِمياني  »تو « كلمة 

  )2/830ظلّ (تو)پاينده باد، ماه ِ(تو) تابنده باد      چرخ،تو را بنده باد، از چه رميدي بگو (
  

  امكانات موسيقايي پايان نيم مصرع هابهره گيري از 
در مواردي ، به جاي ِقافية  ِمياني و سجع ، از امكانات موسيقايي پايان نيم مصرع ها بهره                       

  مي گيرد.تامل در موارد ِزير، اين نكته را روشن مي كند.
  به هواي همچو رخ(شَت)                               

  روح بخ(شَت)ِ  لواي  به                                



 1965    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  كه به جز تو كس ندا(نَد)                               
  )2/607(  مردم  چه گونه ، كه كيم                               

  صامت/ َد/ مصوت كوتاه+  3،قافية/ َت/ مصوت كوتاه + صامت2، قافية/ َت/ مصوت كوتاه + صامت1قافية
صامت / ت/ در دو نيم مصرع اول و دوم   و «آنچه موسيقي را ايجاد كرده،  مصوت كوتاه مشترك / َ / +      

دارند و » واجگاه مشترك«مصوت كوتاه مشترك/ َ / + صامت / د/  در نيم مصرع سوم است./ت/ و / د/  
  استفاده كرده است. به شكل مطلوب شاعر از اين ويژگي

  زير از همين شيوه سود جسته است در ابيات
  اين شب ِهجران (دراز)، با تو بگويم (چِراست)            

  ).1/458فتنه شد آن آفتاب، بر رخِ مستور خويش (                                                  
  ./  ِراز/ و /  ِراس/ : ( مصوت مشترك /   ِ/ + صامت مشترك / ر/ + مصوت ِمشترك / ا / ) + صامت     

صامت /س/ و /ز/ در دو هجاي /راز/ و /راس/ واجگاه مشترك دارند و نقطة مشترك ِموسيقيايي ايجاد         
  . در ابيات زير همين ويژگي است.مي كنند
  چو شراب الله رنگ( ََت)، به دماغ ها برآي( َد)             

  )2/731گل سرخ شرم دار( َد) ز ِرخ و عذار مستان(                                                        
  چون كه خيالِ(خوش دمت)،از سوي غيب (مي دمد)             

  )2/913ز آتش عشق (برجهد)،تا به فلك زبانه اي(                                                          
(/ َت/ مصوت كوتاه +صامت) ، (/ َد/ مصوت كوتاه+ صامت) و (/ َد/ مصوت كوتاه+ صامت) نقاط مشترك 

  موسيقايي در پايان سه نيم مصرع نخست اند  
  )   2/797م از شوق ِمقال تو (درياي ِدل از مدح(ت)، مي غرّد و مي جوش(د)         ليكن لب خود بست

  (/ َت/) و (/ َد/) نقاط مشترك موسيقيايي اند  ( /ت/ و /د/  مثل ابيات پيشين،واجگاه مشترك دارند.)     
  )1/458شُكر كه موسي (برَست)،از همه فرعونيان         باز به ميقات (وصل) ، آمد بر طور خويش  (

واج اند و يك صوت دارند. بنابراين در صدا و ايجاد موسيقي  يك» ص«و » س«/رست/، /وصل/: دو حرف  
  / است.) sيكي اند( نقاط مشترك موسيقايي: مصوت كوتاه  مشترك /  َ  / + صامت مشترك/ 

  هله تا دوي نبا(شَد)، كهن و نُوي نبا(شَد*)               
  ) 2/607معِ فردم(كه در اين مقام عش(رت*) من از آنِ ج                           
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(/ َد/ مصوت كوتاه+ صامت) ،(/ َد/ مصوت كوتاه+ صامت) و(/ َت/ مصوت كوتاه +صامت) نقاط مشترك 

     .اندموسيقايي 
  همه فخر و همه دو(لَت)، براي شاه مي زي(بد)                    

  )2/796تو؟ چرا در بند عاري تو؟(چرا در قيد فخري                                                       
دولت و مي زيبد كه در پايان دو نيم مصرع اول و دوم آمده اند؛ نه قافيه اند نه با هم سجع دارند. با اين     

حال مصوت مشترك(/ َ / ) + صامت(/ت/  و / د / )كه واجگاه مشترك دارند، نقطة مشترك موسيقايي 
  اند.» مي زيبد«و » دولت«

  )30/3او      رقص كنان (درخت ها) پيش لطافت صبا((چشم ها) از سكَرات چشم ِمست شوند 
ترك ش/چشم ها/ و /درخت ها/ در جايگاه  ِقافية ِ مياني آمده اند. كه نقطة ِمشترك موسيقايي شان، مصوت م

  )14(صامت)+ (هجاي مشترك / ها /) است. (/   َ  / + دو
  

  نتيجه:
در غزليات شمس عالوه بر دو صدايي كه از ناحية موسيقي كناري(قافيه و رديف اصلي/كناري) و      

موسيقي بيروني(وزن ِعروضي) به گوش مي رسد، طنين ديگري نيز گوش مخاطب را نوازش مي دهد كه در 
مكانات موسيقايي شعر گذشتگان كم سابقه بوده است و آن موسيقي دروني به ويژه قافيه و رديف مياني و ا

پايان نيم مصرع هاست.اين نوع قافيه اغلب در اوزان دوري و خيزابي است و  معموال از بيت دوم ظاهر مي 
شود. بريده بريده شدن كالم را به وضوح مي توان از خالل اين نيم مصرع ها دريافت و اين برخاسته از غلبة 

ت. موالنا در كاربرد قافيه هاي ِمياني از تمامي ظرفيت ها عواطفي است كه بر جان و دل ِشاعر سايه افكنده اس
و امكانات ِواج ها و تكواژها بهره گرفته است تا با پيوند ِموسيقيِ دروني ِشعر با موسيقيِ كناري و بيروني 

  اي به غزليات خود بدهد كه آنها را از غزل سايرين متمايز كند.» شناسه«
رصد قافيه هاي مياني حرف يا حروف اصلي دارند و اين در حالي است كه د16در غزليات موالنا تنها       

درصد آن ها با حرف يا حروف الحاقي همراه است كه اين موجب افزايش  43درصد آن ها با رديف و 41
  غناي موسيقي در شعر است.
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  پي نوشت:
) 100: 1367د(وحيديان كاميار،قافية مياني قافيه اي است كه هر مصرع را به دو نيم مصرع تقسيم مي كن  -1 

شعر «شميسا به جاي قافية مياني، قافية دروني را به كار مي برد و شعري را كه چنين قافيه اي داشته باشد 
را مطرح مي كنند(شفيعي كدكني، » قافية دروني«) شفيعي كدكني نيز  87: 1374مي خواند(شميسا،» مسجع
1385 :66 (    

 1917روسي در سال  Sheklovskyنخستين بار ويكتور شكلوفسكي را Defamiliarization آشنايي زدايي  -2
/ قاعده افزاييحاصل دو فرايند  )40: 1372مطرح كرده است.(شكلوفسكي،» هنر همچون شگرد«م. در مقالة 
از نظر شكلوسكي كاركرد اصلي ادبيات آشنايي زدايي «است. هنجارشكني /هنجارگريزيو  ايجاد توازن
  )           35: 1368ي،است(نفيس

   رم/ انحراف از نُ Deviation هنجارگريزي -3
)مي آيند(وحيديان كاميار، -4 93: 1367حرف يا حروفي كه بعد از آخرين حرف اصلي كلمة قافيه(روي (

زماني كه مصوت هاي قافيه ساز متفاوت باشند حروف الحاقي اين ضعف  حروف الحاقي محسوب مي شوند.
  كنند را جبران مي 

  چه باشد ماه يا (زهره)،چو او بگشود آن (چِهره)              
  )4ب2/792چه دارد قند يا حلوا، زِ شيريني ِ خوي او (                                               

اما با با هم، قافيه نمي شوند چون مصوت هاي آغازين ِهجاي ِقافية آن ها متفاوت است » چِهر « و » زهر « 
اين نقص از بين رفته است و كمبود موسيقايي بيت رفع شده است. در مواردي نيز « ِ » آمدن حرف الحاقي 

مصوت هاي آغازين ِهجاي ِقافيه ساز، متفاوت است و شاعر به جاي حرف ِالحاقي از رديف بهره     مي 
  گيرد كه اين نكته در علم قافيه درخور توجه است.

  بهانه گر( بت است) او،چه بال و (آفَت است او)    چه             
  )   4ب2/817بگشايـد و بـدزدد كمر هـزار مست او(                                                          

را قافيه قرار داده است و به جاي استفاده از حروف الحاقي براي جبران ضعف موسيقاييِ » آفَت«و» بت«      
  ية بيت، از رديف بهره گرفته است.  قاف
)   2ب2/670)  (3ب2/678) (9ب2/755)   (5و4ب2/744)  (4ب2/687)   (6ب2/841همچنين؛ ر.ك. ( -5
  )6ب2/688) (2ب1/200)  (2ب2/744)  (3ب2/910)  (2ب2/663(
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  )2ب2/604) (4ب2/611همچنين؛ ر.ك. ( -6
  )3ب2/830)  (8ب2/670) (7ب2/534)  (2ب2/533)   (4ب2/590)   (5ب2/601همچنين؛ ر.ك. ( -7
  )2ب 2/913همچنين؛ ر.ك. ( -8
   ب پاياني ) 1/80)  و(4ب1/47همچنين؛ ر.ك.(-9

  ) 6ب 1/2) و (2ب 2/776همچنين؛ ر.ك ( -10
  )         14ب 2/496) (9ب2/673)  (4ب 2/801همچنين؛ ر.ك. ( -11
) 9ب2/915)  (6و4ب2/910(  ) 4ب1/35)   (5ب 2/794)  (  4ب 1/29همچنين؛ ر.ك. ( -12

  )2ب2/1016(
  )3ب 2/924) (4ب 2/817)  (7ب 2/681)   (7ب2/759همچنين؛ ر.ك. ( -13
  )  3ب1/197)  (15ب 1/3) (10ب2/606)  (8ب  2/744همچنين ؛ ر.ك. ( -14

  منابع:       
  )؛ كليات سعدي ، تهران ، ققنوس1371سعدي شيرازي،مصلح الدين( -1
  )؛ موسيقي شعر، چاپ نهم ،تهران، آگاه1385حمدرضا(شفيعي كدكني،م -2
  )؛ عروض و قافيه،چاپ ششم،بي جا، دانشگاه پيام نور1374شميسا،سيروس( -3
  4،ترجمة كيوان نريماني،تكاپو،دورة نو،شمارة»هنر چونان شگرد«)؛ 1372شوكلوفسكي،ويكتور( -4
  پ شانزدهم،تهران، فردوس )؛ تاريخ ادبيات در ايران،جلد اول،چا1380،ذبيج اهللا(صفا -5
)؛ غزليات شمس تبريز؛ مقدمه،گزينش و تفسير محمد رضا شفيعي 1387مولوي،جالل الدين محمد بلخي( -6

  كدكني،چاپ اول،تهران، علمي
  )؛ واژه نامة هنر شاعري، چاپ سوم،تهران، كتاب مهناز1385ميرصادقي،ميمنت( -7
  جلد اول (شعر و هنر)،چاپ دوم،تهران، توس )؛ هفتاد سخن،1377پرويز(ناتل خانلري، -8
  )؛ وزن شعر فارسي،چاپ ششم،تهران، توس1373...........................( -9

  37-34،صص2،كيهان فرهنگي،سال ششم،سمارة »آشنايي زدايي در ادبيات«)؛ 1368نفيسي، آذر( -10
  ل،تهران،مركز نشر دانشگاهي)؛ وزن و قافية شعر فارسي،چاپ او1367وحيديان كاميار،تقي( -11
  )حرف هاي همسايه، تهران، سازمان كتاب هاي جيبي1342يوشيج ، نيما( -12




