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چکیده
موسیقی از ارکان مهم شعر است که باعث دلنشینی کالم میشود .موسیقی در شعر ،جنبههای
متفاوتی مانند موسیقی درونی ،بیرونی وکناری دارد .یکی از عوامل زیبایی در شعر به ویژه
قالب های کالسیک استفاده بجا از موسیقی کناری است که حاصل تکرار واژگان شعری در پایان هر
بیت ،به ویژه قافیه و ردیف است .شاعران با رعایت تناسب و پیوند میان موسیقی شعر و عناصر
دیگر تالش میکن ند به هدف خود که بیان مفاهیم شعری است نزدیک شوند .در این مقاله که به
روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است ،موسیقی کناری در اشعار شیخ بهائی مورد بررسی قرار
می گیرد .نتایج تحقیق بیانگر این است که در رباعیّات شیخ بهایی انواع قافیه اسمی ،فعلی ،ضمیر
وجود دارد که بسامد قافیۀ اسمی بیشتر از سایر انواع قافیه است و در  38رباعی مردّف ،بسامد
ردیف فعلی بیشتر است .اغلب ردیفها به صورت ساده و یک جزئی است و ردیف دو جزئی و سه
جزئی به ندرت به کار رفته است.
کلید واژهها :شیخ بهایی ،موسیقی کناری ،قافیه اسمی ،ردیف فعلی
 . 1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی ،خوی ،ایرانadlparvar12@gmail.com .
 . 2عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خوی ،خوی  ،ایران .
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 .۱مقدّمه
موسیقی بدون شک یکی از عوامل اصلی زیبایی شعر است که باعث موزون بودن و شیوایی و روانی کالم
میشود و آن را در جایگاه باالتری به نسبت نثر قرار میدهد .همچنین به شاعر کمک میکند تا بین
عناصر و اجزای تشکیلدهندۀ شعر که همانا واژگان میباشد ،ارتباط و پیوند ایجاد کند و به این وسیله
مفاهیم شعری را زیباتر و سادهتر و راحتتر به مخاطب انتقال میدهد .موسیقی شعر به گونههای :موسیقیِ
بیرونی ،کناری ،درونی و معنوی ،تقسیم میشود که هرکدام ،در جایگاه خود ،برای زیباسازی شعر ،نقش
خاصیّ ایفا میکند.
«یکی از جلوههای موسیقی در شعر ،موسیقی بیرونی و کناری است که نقش پر رنگ و مؤثّری در باال
بردن جنبۀ موسیقیایی شعر و برانگیختن عواطف و احساسات خواننده دارد( ».فیاضمنش )1384:180،به
آهنگ و صدایی که از تکرار کلمات هماهنگ و همسان گاه هممعنی و قافیه ایجاد میشود« .لذّتی به آدمی
میبخشد که نزدیک است به لذّتی که از استماع نغمهای دریافت میکنیم برسد( ».مالح)83 :1367،
منظور از موسیقی کناری ،عواملی است که در نظام موسیقیای شعر ،دارای تأثیر است ولی ظهور آن در
سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست( .شفیعی کدکنی)391 :1389 ،
شیخ بهایی عالوه بر محتوا به جنبۀ لفظی شعر خود اهمیّت قائل بوده و برای بیان تخیّل و احساس و
زیبایی آفرینی کالم خود ،از عناصر موسیقیایی ،بهره برده است.
در این مقاله سعی بر این است ،با برررسی موسیقی کناری در رباعیّات شیخ بهائی ،هنرنماییهای
پنهان شاعر ،در انتقال مفاهیم قابل فهم به مخاطب ارائه شود.
.۱

 .۱پیشینه تحقیق

عالوه برکتاب ارزشمند و تحقیقی استاد شفیعی کدکنی با عنوان «موسیقی شعر» ( ،)1368که در آن به
موضوع وزن و قافیه و موسیقی شعر و نقد و بررسی این عوامل پرداختهاست ،مقاالتی دربارۀ موسیقی اشعار
به چاپ رسیده است که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
مقالۀ «موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع تخیّل و احساسات شاعران» ( ،)1384توسط پرند فیّاض منش
نوشته شده است.
مقالۀ «موسیقی بیرونی در شعر نادر نادرپور» ( ،)1388که توسط حبیباهلل عباسی و حامد ذاکری بررسی
شده است و در آن انواع اوزان عروضی نقد و تحلیل شده است.
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عبّاس کیمنش ( ،)1388در مقالۀ «شیخ بهائی و هنر موسیقی وی در جاذبۀ موسیقی کالم» ،اوزان
عروضی آثار شیخ بهائی را بررسی کرده است.
مقالۀ «موسیقی شعر در غزلیّات شمس»( ،)1391توسط دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی نوشته شده است.
محمّد تقی زند وکیلی و داود وزین پور ، )1393( ،مقالۀ «موسیقی شعر در دو سوک سرودۀ سعدی ،را در
فصلنامۀ ادبیّات غنایی به چاپ رساندهاند.
محمّد فوالدی و عبدالرضا عبدی ،)1395( ،در مقالۀ تحت عنوان «بررسی موسیقی بیرونی و کناری در
غزلیّات قصاید ظهیر فاریابی» کار کردهاند.
امّا تاکنون کار مستقلی در مورد موسیقی کناری رباعیّات شیخ بهائی انجام نشده است ،لذا بررسی و
تحقیق در این مورد ضروری به نظر میرسد.
 .2 .۱معرفی مختصر شیخ بهایی
بهاءالدین محمّد ابن حسین عاملی( 953-1031ه.ق) معروف به شیخ بهایی ،از سرامدان عصر صفوی
است .وی در بعلبک از قرای جبل عامل(منطقهای در جنوب کشور لبنان) به دنیا آمد(.مدرّس تبریزی،ج
 )303 :3،1335او و خانوادهاش در سال  996ه .ق به دعوت شاه طهماسب صفوی و به دلیل شرایط ناامن
جبل عامل به ایران آمدند .پس از حداقل یک دهه اقامت و تحصیل در قزوین به هرات رفت ولی در همان
سال به اصفهان بازگشت و منصب شیخ االسالمی را عهدهدار شد(.نفیسی)28: 1316 ،
کهن ترین مأخذی که در احوال شیخ بهائی در دست است تاریخ عالم آرای عبّاسی است که هشت
سال پس از رحلت شیخ به پایان رسیده است .این مؤلّف مینویسد« :بهاء الدین محمّد ،خلف صدق
مرحمت پناه ،شیخ عبدالصمد است و وی از مشایخ عظام جبل عامل و در جمیع فنون علوم به تخصیص
فقه و تفسیر و حدیث و عربیّت فاضل بود( ».اسکندر بیگ منشی ،بی تا)247 :
شیخ بهائی مردی بود به راستی برجسته ،عالم الهی عالی قدر ،فیلسوف ،مفسّر قرآن ،فقیه ،منجّم،
معلّم ،شاعر و مهندس ،عصر شاه عباس صفوی بود( .سیوری)152 :1372 ،
در این پژوهش موسیقی کناری در رباعیّات شیخ بهایی بررسی میشود تا مشخّص شود ،شاعر از چه
نوع قافیه و ردیفهایی اعم از اسمی ،حرفی ،فعلی )...بیشتر استفاده کرده است؟
 .2بحث و بررسی :موسیقی کناری در رباعیّات شیخ بهایی
منظور از موسیقی کناری ،قافیه و ردیف است ،در تمامی زبانهای شعری دنیا از قافیه بحث شده
است.
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 .۱ .2قافیه
«قافیه در لغت ،به معنی از پی رونده است و در اصطالح مجموعهای است از چند صامت و متحرّک که در
آخرین کلمه مصراعها و یا ابیات تکرار میشود به شرطی که به یک لفظ و معنا نباشد( ».ماهیار:1382 ،
)271
قدیم ترین تعریفی که در ادبیّات فارسی ،درباره قافیه آمده ،در کتاب المعجم شمس قیس رازی است:
«قافیت بعضی از کلمه آخرینِ بیت باشد به شرط آنکه کلمه بعینها و معناها در آخر ابیات دیگر متکرر
نشود .پس اگر متکرر شود آن را ردیف خوانند و قافیت در ماقبل آن باشد( ».شمس قیس رازی:1388 ،
 )147قافیه از جمله عناصر مهم و کلیدی شعر در زبان فارسی است .عالوه بر داشتن اهمیّت و کارکردهای
مختلف در زیبایی شعر ،سازمان فکری ،موسیقایی و زبانی شعر را سامان میدهد.
امّا از همه مهم تر قافیه معنی دارد و از این لحاظ در خصوصیّت کلّی شعر عمیقاً دخیل است .قافیه
لغات را گرد هم میآورد و با یکدیگر پیوند ،یا تضاد با یکدیگر قرار میدهد( ».ولک و وارن 177 :1373 ،ـ
)178
قافیه جزو ساختار پایانی بیت است که در قالبهای شعری کالسیک وجود آن حتمی بوده است،
«مجموعه آوایی گذشته از وزن به لحاظ اشتراک صامتها و مصوّتها در مقاطع خاصی ـ وسط یا آخر و
حتی در اوّل هر قسمت می توانند تناسب دیگری هم داشته باشند که خود صورت دیگری از موسیقی شعر
است و آن را قافیه می خوانیم( ».شفیعیکدکنی)9 :1389،
در این مقاله موسیقی کناری(قافیه و ردیف) در رباعیات شیخ بهایی مورد بررسی قرار میگیرد.
رباعی شعری است در دو بیت با مطلع هم قافیه بر وزن «ال حول و ال قوّۀ اال باهلل» که رعایت قافیه در
دو مصراع بیت اوّل و چهارم الزامی و در مصراع سوم اختیاری است( .احمدی گیوی و همکاران:1381،
)133
در رباعیّات شیخ بهایی ،از  79رباعی ،فقط در  4رباعی ،هر چهار مصراع قافیه رعایت شده است ،مثل
نمونه های ذیل:
علمســت برهنــه شــاص و تحصــیل برستت

تــن خانــۀ عنکبــوت و دل بــال و پرستت

زهرســت دهــان علــم و دســتت شکرس ت

هر پشـۀ کـه او چشـید او شـیر نتتر است
(شیخ بهایی)83 :1372 ،
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گفــتم کــه کــنم تحفــه ات ای اللــه عتترار

جــان را چــو شــوم ز وصــل تــو برختتوردار

گفتــا کــه بهــائی ایــن فضــولی بگتترار

جان خـود ز منسـت غیـر جـان تحفـه بیتتار
(همان)85 ،

و در  75رباعی قافیه فقط ،در بیت اوّل و مصرع چهارم آمده است:
خــوش آنکــه صــالی جــام وحــدت در داد

خــــــاطر ز ریاضــــــی و طبیعــــــی آزاد

در منطقـــه فلـــک نـــزد دســـت خیـــال

در پـــای عناصـــر ســـر فکـــرت ننهتتتاد
(شیخ بهایی)84 :1372 ،

هــر چنــد کــه در حســن مالحــت فتتردی

از تــــــو بنمانــــــد در دل مــــــن دردی

ســــویت نکــــنم نگــــاه ای شــــمع اگــــر

پروانـــه مـــن شـــوی و گـــردم گتتتردی
(همان)90،

 .۱ .۱ .2انواع قافیه از نظر دستوری
 .۱ .۱ .۱ .2قافیه اسمی :در رباعیّات شیخ بهائی ،قافیههای اسمی بسامد بیشتری نسبت به قافیههای فعلی
و ...دارد .از  79رباعی ،قافیه  43رباعی اسمی است .در برخی موارد هر سه قافیه اسم است یا ترکیبی از
اسم با سایر اقسام کلمه است .قافیههای اسمی رباعیّآت شیخ بهایی موارد ذیل است:
(ریش-درویش-نیش)( ،زار -زار-عار)( ،خون -بیرون -بیرون)( ،دنیا -عطا-پیدا)( ،گلزار-خار -نار)،
(پیشت-کیشت-پیشت)( ،گیاه-آه-کاه)( ،سره–مسخره-پنجره)( ،مدرسه-فلسفه-وسوسه)( ،فن-برهمن-
خرمن)( ،صادق-عائق-عاشق)( ،گسل-متصل-دل)( ،نوا–دوا-پا)( ،لقا-پا-جا)( ،هوش-خروش-دوش)،
(جان-پریشان-ایمان)( ،مصباح-اصالح-مفتاح)( ،سنگ-چنگ-فرنگ)( ،درنگ-سنگ-رنگ)( ،رنگ-فرنگ-
ننگ)( ،حالل-محال-وبال)( ،آماج-تاج-محتاج)( ،تقوا-عقبی-دنیا)( ،آئین-جبین-زمین)( ،آهی-گناهی-
نگاهی)( ،خون-مجنون-بیرون)( ،وصلی-اصلی-فصلی)( ،تاب-خواب-اضطراب)( ،الله-ژاله-پیاله)( ،بیرون-
افزون-مجنون)( ،دیر -غیر-خیر)( ،نقاب-شتاب-خواب)( ،ماوا-حلوا-سروا)( ،اسیر-تقصیر-بمیر)( ،بازار-
مقدار-نسپار)( ،کافر-بر-پیمبر)( ،تکوپوست-نکوست-دوست)( ،پرست-بدست-شکست)( ،هوش-نوش-
گوش)( ،مست–دردست-هست)( ،بر-پر-شکر-نر)( ،تباه-راه-سیاه)( ،منی-منی-منی-منی)
هم قافیه شدن سه اسم:از بــس کــه زدم بشیشــۀ تقــوی ستتن

وز بســـکه بمصـــیبت فـــرو بـــردم چنتتت

اهـــــل اســـــالم از مســـــلمانی مـــــن

صـــد ننـــگ کشـــیدند ز کفـــار فرنتتت

تخ
قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)

سال سوم  ،شماره  ،4ایپپی ،9زمستان 1399

96

(شیخ بهائی)87 :1372 ،
یـــارب تـــو مـــرا مـــژدۀ وصتتتلی برســـان

برهــانم از ایــن نــوع و بــه اصتتلی برســان

تـــا چنـــد از ایـــن فصـــل مکـــرر دیـــدن

بیـــرون ز چهـــار فصـــل فصتتتلی برســـان
(همان)89 ،

هم قافیه شدن اسم با انواع دیگر کلمه (اسم -صف  -فعل)فرخنــده شــبی بــود کــه آن دلبــر مستت

آمـــد ز پـــی غـــارت دل تیــ بـــه دست ت

غــارت زده ام دیــد و خجــل گشــت دمــی

بــا مــن ز پــی رفــع خجالــت بنشستت
(همان)82،

 .2 .۱ .۱ .2قافیه های فعلی  :از  79رباعی ،قافیه  21رباعی به صورت فعل است در برخی موارد هر سه
قافیه فعلی است یا فعل با سایر اقسام کلمه مثل ،اسم ،صفت ...هم قافیه شده است .قافیههای فعلی موارد
ذیل است:
(افروخت-بسوخت-دوخت)( ،نستاند-رساند-رهاند)( ،افروخت-سوخت-آموخت)( -بگشاید-باید-افزاید)،
(دارند-بیزارند-کارند)( ،دید-شنید-رمید)( ،جستیم-نشستیم-شکستیم)( ،فساد -افتاد -زاد)( ،فشاند-
نداند-نماند)( ،گردیدم-پرسیدم-نشنیدم)( ،فرسایم-پایم-تنهایم)( ،اولیائیم-صفائیم-فرسائیم)( ،فردی-
دردی-گردی)( ،ننهادی-افتادی-دادی)( ،یاری-باری-پنداری)( ،دست-پرست-شکست)( ،دریاب-متاب-
سنجاب)( ،داد-آزاد-نهاد)( ،عزیز-آویز-پرهیز)( ،عذار-برخوردار-بگذار-بیار)( ،دوش-نوش-کوش)
هر سه قافیه فعل:تـــا شـــمع قلنـــدری بتتتائی افروختتت

از رشــتۀ زنّــار دو صــد خرقــه بستتوخ

دی پیــــر مغــــان گرفــــت تعلــــیم از او

و امــروز دو صــد مســأله مفتــی آموختت
(شیخ بهائی)82 :1372 ،

آن حـــرف کـــه از دلـــت غمـــی بگشتتتاید

در صـــحبت دل شکســـتگان متتتی بایتتتد

هـــر شیشـــه کـــه بشـــکند نـــدارد قیمـــت

جـــز شیشـــۀ دل کـــه قیمـــتش افزایتتتد

ترکیب فعل با اقسام دیگر کلمه( :فعل -اسم – صف )در میکـــده دوش زاهـــدی دیـــدم مستتت

(همان)83 ،

تســــبیر بگــــرده و صــــراحی در دستتتت

شی
سی
مو قی کناری رد رباعیات خ بهایی

لیال عدل رپور ،زینب رحمانیان

گفــتم ز چــه در میکــده جــا کــردی؟ گفــت

از میکده هم بـه سـوی مسـجد راهـی هست
(همان)82 ،

فعل -فعل -اسمایـــن راه زیـــارت اســـت قـــدرش دریتتتا

از شـــدّت ســــرما رص از ایــــن راه متتتتتا

شــک نیســت کــه بــا عینــک اربــاب نظــر

بــرفش پــر قــو باشــد و خــارش ستتنبا
(همان)81 ،

 .3 .۱ .۱ .2قافیه صف

 10 :مورد از قافیۀ رباعیّات به صورت صفت است .از جمله:

(مشوش-دلکش-خوش)( ،علییّن-برین-امین)( ،سست-درست-رست)( ،پرغم-عالم-پرغم)( ،ریشت-
بیشت-خویشت)( ،زار-محنتزار-زار)( ،بد-مقصد-بیعد)( ،افزون-خون-چون)( ،مست– دردست-هست)،
(مست-بدست-نشست)
باشـــد

قصــه کــه گویــد همــه دلکتت
هــر ّ

باشــد

او را کـــه دل از عشـــق مشتتتو

تـــو قصـــۀ عاشـــقان همـــی کـــم شـــنوی

بشــنو بشــنو کــه قصــۀ شــان ختتو

باشــد

(همان)84 ،
هــــر شــــام و ســــحر مالئــــک علیّتتتتی

آینــــد بطــــرف حــــرم خلــــد بتتتتری

مقــــــراض باحتیـــــــاط زن ای خـــــــادم

ترســـم ببـــری شـــهپر جبریـــل امتتتی
(همان)89 ،

 .4 .۱ .۱ .2قافیه مصدر  :فقط سه مورد از قافیه ها به صورت مصدر آمده است:
(نادانی-پریشانی-مسلمانی-پیشانی)( ،دوری-معذوری-دوری)( ،ارزانی-ایمانی-نصرانی)
ای عقـــــل خجـــــل ز نتتتتتادانی مـــــا

درهـــم شـــده خلقـــی ز پریشتتتانی مـــا

بـــت در بغـــل و بســـجده پیشتتتانی مـــا

کـــافر زده خنـــده بـــر مستتتلمانی مـــا
(شیخ بهایی)80 :1372 ،

ای عاشــــق خــــام از خــــدا دوری تــــو

مــا بــا تــو چــه کوشــیم کــه معتتروری تــو

تــو طاعــت حــق کنــی بــه امیّــد بهشــت

رو رو تــو نــه عاشــقی کــه متتزدوری تــو
(همان)89 ،
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 .5 .۱ .۱ .2قافیۀ ضمیر :فقط دو مورد قافیه به صورت ضمیر آمده که در یکی ،دو جز قافیه به صورت
ضمیر(او -نیکو -او) و در یکی فقط یک جز (ما -خدا -جدا) ضمیر است:
آنکــس کــه بــدم گفــت بــدی ســیرت اوســت

و آنکــس کــه مــرا نکــو گفــت نیکتتوســت

حــــال مــــتکلم از کالمــــش پیداســــت

از کــوزه همــان بــرون تــراود کــه در اوســت
(همان)82 ،

ای صـــاحب مســـأله تـــو بشـــنو از متتتا

تحقیـــق بـــدان کـــه ال مکانســـت ختتتدا

خــواهی کــه تــرا کشــف شــود ایــن معنــی

جـــان در تـــن تـــو ،بگـــو کجـــا دارد جتتتا
(همان)80،
2.5

3.5
12.5

ﺍﺳﻡ
ﻓﻌﻝ

ﺻﻔﺕ

54.5
27

ﻣﺻﺩﺭ
ﺿﻣﻳﺭ

نمودار :1درصد انواع قافیه از نظر دستوری

 .2 .۱ .2عیو قافیه:
در اشعار بسیاری از شاعران کالسیک سرای فارسی عیوب قافیه نیز مشاهده میشود .حتی بزرگترین
شاعران فارسی گویی چون مولوی نیز گاه مرتکب چنین ایرادهایی در قوافی اشعار خود شدهاند .گاهی در
اشعار شیخ بهائی نیز برخی عیوب قافیه به چشم میخورد مثل موارد ذیل:
 .۱ .2 .۱ .2قافیه معموله:

شی
سی
مو قی کناری رد رباعیات خ بهایی

لیال عدل رپور ،زینب رحمانیان

یعنی انتخاب هنرمندانۀ روّی جعلی(غیراصلی) برای واژگان قافیه که گاه به واسطۀ تنگنای قافیه اتفاق
می افتد .شاعر یکی از حروف دیگر قافیه را حرف روی قرار میدهد و آنرا با کلمهای بسیط(ساده) غیر
مرکّب قافیه میسازد.
حاجی به طواف کعبه انـدر تتتو و پوست

وز سعی و طواف هـر چـه کردسـت نکوست

تقصــــیر وی آنســــت کــــه آرد دگــــری

قربــان ســازد بــه جــای خــود در ره دوستت

(شیخ بهائی)82: 1372 ،
دوست کلمۀ ساده است که با کلمات مرکب تکو و پوست و نکوست هم قافیه شده است.
دیدی کـه بهـائی چـو غـم از ستتر وا کتترد

از مدرســـه رفـــت و دیـــر را متتت وا کـــرد

مجمـــــوع کتابهـــــای علـــــم رســـــمی

از هــــم بدریــــد و کاغــــذ حلتتتتوا کــــرد

(همان)84،

از سر وا کردن که در اصل ،باز کردن است با مأوا و حلوا هم قافیه قرار گرفته است.
 .2 .2 .۱ .2تکرار قافیه:
تکرار قافیه نیز از عیوب قافیه است و قدما برای تکرار قافیه حدودی تعیین کردهاند« :تکرار قافیه در
قطعهها و غزل ها ،بعد از هفت بیت و در قصاید ،بعد از چهارده بیت را روا باشد( ».خواجه نصیرالدین

طوسی)159 :1369 ،
با این که در مورد تکرار قافیه در رباعی مطلبی نیامده است ،شیخ بهایی در برخی موارد عین قافیۀ یک
مصراع را ،در مصراع بعد تکرار شده است:
آندل که تو دیدیش زغـم ختتون شـد و رفـت

وز دیــدۀ خــون گرفتــه بیتترون شــد و رفــت

روزی بـــه هـــوای عشـــق ســـیری میکـــرد

لیلــی صــفتی بدیــد و بیتترون شــد و رفــت

(شیخ بهائی)81 :1372،
رفـــتم ز درت ز جـــور بـــیش از پیشتتت

از طعـــن رقیـــب گبـــر کـــافر کیشتتت

پـــیش تـــو ســـپردم ایـــن دل غمـــزده ام

کــی باشــدم آنکــه جــان ســپارم پیشتت

(همان)83،
غـــم هـــای جهـــان در دل پتتتر م داریـــم

وز بحـــر الـــم دیـــده پتتتر تتتم داریـــم

پــــس حوصــــلۀ تمــــام عــــالم بایــــد

مــــا را کــــه غــــم تمــــام عــــالم داریــــم

(همان)87،
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و در برخی موارد جزئی از قافیه تکرار شده است ،مثل تکرار کلمۀ «زار» در ربای زیر:
زار اســت

دنیـــا کـــه دلـــت ز حســـرت او زاراســـت

ســر تــا ســر او تمــام محنتت

بــــاهلل کــــه دولــــتش نیــــرزد بجــــوی

تــاهلل کــه نــام بــردنش هــم عتتار اســت

(همان)81،

 .3 .2 .۱ .2ایطا:
در لغت به معنی قدم بر جای دیگر نهادن است .در اصطالح مکرر کردن قافیه است و بر دو قسم است:

 ایطای جلی :آن چنان است تکرار قافیه پیدا و آشکار باشد( .شاه حسینی)1367:181 ،زار اســـت

دنیـــا کـــه دلـــت ز حســـرت او زار اســـت

سرتاســـر او تمـــام محنتتت

بــــاهلل کــــه دولــــتش نیــــرزد بجــــوی

تــاهلل کــه نــام بــردنش هــم عــار اســت

(شیخ بهائی)81: 1372 ،

کلمۀ زار در قافیه دوم به صورت محنت زار تکرار شده است.
 ایطای خفی :تکرار قافیه آشکار نباشد:آهنـــگ حجـــاز مـــی نمـــودم مـــن زار

کامـــد ســـحری بگـــوش دل ایـــن گفتتتتار

یــــارب بچــــه روی جانــــب کعبــــه رود

گبــــری کــــه کلیســــا ازو دارد عتتتتار

(همان)85 ،

 .4 .2 .۱ .2شایگان:
برخی شایگان را نوعی ایطاء جلی میدانند لکن بیشتر در تکرار عالمت جمع به کار میرود یا تکرار پسوند
واژهای که دلیل بر صفت فاعلی باشد .مانند نمونۀ زیر:
هـــر شـــام و ســـحر مالئـــل علیتتتی

آینـــد بـــه طـــرف حـــرم خلـــد بتتتری

مقــــراض بــــه احتیــــاط زن ای خــــادم

ترســـم ببـــری شـــهپر جبریـــل امتتتی

(شیخ بهائی)89: 1372 ،
پسوند «ین» که پسوند صفت نسبی است تکرار شده و با کلمۀ امین هم قافیه شده است.

 .3 .۱ .2جناس در قافیه:
جناس یکی از صنایع ادبی است «که در سطر کلمات یا جمالت ،هماهنگی و موسیقی به وجود میآورد و
یا موسیقی کالم را بیشتر میکند( ».شمیسا)53 :1383 ،
شیخ بهائی برخی از قافیهها را به صورت جناس آورده است .مثل نمونههای زیر:

شی
سی
مو قی کناری رد رباعیات خ بهایی

لیال عدل رپور ،زینب رحمانیان

در میکــده دوش زاهــدی دیــدم مستت

تســـبیر بگـــردن و صـــراحی در دست ت

گفتم ز چـه در میکـده جـا کـردی؟ گفـت:

از میکده هم به سوی حـق راهـی هست

(شیخ بهائی)82 :1372 ،
از ذوق صــدایت پایــت ای رهــزن هتتو

وز بهـــر نظـــاره تـــو ای مایـــۀ نتتتو

چــون منتظــران بهــر زمــانی صــد بــار

جان بـر در چشـم آیـد و دل بـر در گتتو

(همان)86،
یــارب تــو مــرا مــژدۀ وصتتلی برســان

برهــانم از ایــن نــوع و بــه اصتتلی برســان

تــا چنــد از ایــن فصــل مکــرر دیـــدن

بیــرون ز چهــار فصــل فصتتلی برســان

(همان)89 ،

 .2 .2ردیف:
ردیف واژهای است که بعد از قافیه میآید و تکرار میشود شمیسا در تعریف آن گفته است« :کلمه یا
کلماتی را که در آخر مصراعها عیناً بعد از قافیه تکرار شوند ردیف مینامند( ».شمیسا )89 :1372،حضور
ردیف در شعر الزامی نیست ،امّا قافیه باید باشد.
در شعر فارسی اشعاری که از ردیف برخوردار هستند زیبایی و دلنشینی و ماندگاری و اثرگذاری
بیشتری در نزد مخاطب دارند .شکل و سیاق به کارگیری آن در دورههای مختلف و شاعران نیز متفاوت
بوده است« .شعر دارای ردیف را مردف گویند که بسیار خوشایند است و لطایف طبع وحدت ذهن شاعر و
جزالت ترکیب و متانت تقریر متکلم در سخن ،به بر بستن ردیف خوب ظاهر گردد و ردیف می تواند کلمه
ای باشد یا بیشتر ( »....واعظ کاشفی)75 :1369 ،
 .۱ .2 .2انواع ردیف در رباعیّات شیخ بهائی:
 .۱ .۱ .2 .2ردیف فعلی :از  79رباعی شیخ بهایی 38 ،رباعی مردّف است که  31رباعی ردیف فعلی دارد و
بسامد ردیف فعلی بیشتر از سایر انواع ردیف است.
ردیفهای فعلی به کار رفته در این رباعیّات فعلهای ذیل است:
(میریخت)( ،است( ،)7شدورفت)( ،علم است)( ،برود)( ،بنماند)( ،کرد( ،)2باشد)( ،ندهند)( ،طلبند)،
(خواهد( ،)2میخواهد)( ،بردار)( ،داریم( ،)2نهئیم=نیستیم)( ،کردم)( ،آوردم)( ،میکن)( ،برسان)( ،نشنوی)،
(افتادی)( ،میروید از تو)

تخ
قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)

سال سوم  ،شماره  ،4ایپپی ،9زمستان 1399

102

میدانیم هر چه ردیف طوالنی تر باشد بر میزان موسیقیای کالم افزوده خواهد شد زیرا که «هر چه
ردیف بزرگتر باشد ،اتحاد شاعر با خواننده و شنونده محکمتر و دلپذیرتر صورت میگیرد».
(متّحدین )1374:517،شیخ بهائی با انتخاب ردیفهای فعلی که نسبت به سایر انواع ردیف طوالنیتر
هستند با ردیفهایی مثل:میروید از تو ،علم است ،شد و رفت و میخواهد ...به این موضوع توجّه داشته
است.
نمونههایی از ردیف فعلی:
افســوس کــه عمــر خــود تبــاهی کتتردم

صــــد قافلــــه گنــــاه راهــــی کتتتتردم

در دفتــر مــا نمانــد یــک نکتــه ســفید

از بـــس بشـــب و روز ســـیاهی کتتتردم

(شیخ بهائی)72: 1372 ،
دنیــا کــه ازو دل اســیران ریــش استت

پامــال غمــش تــوانگر و درویــش استت

نیشــش همــه جــانگزاتر از شــربت مــر

نوشش چو نکو نگـه کنـی هـم نـیش است

(همان)81 ،

 .2 .۱ .2 .2ردیف اسمی :بسیار اندک است و فقط سه مورد (چشمم ،دلمن و آخر) وجود دارد:
بیـــروی تـــو خونابـــه فشـــاند چشتتتمم

کـــاری بجـــز از گریـــه ندانـــد چشتتتمم

میترســــم از آنکــــه حســــرت دیــــدارت

در دیــــده بمانــــد و نمانــــد چشتتتتمم

(همان)88 ،
ای بـــرده بچـــین زلـــف تـــاب دل متتت

وی کشــته بســحر غمــزه خــواب دل متت

در خــواب مــده رهــم بخــاطر کــه مبــاد

بیــــدار شــــوی ز اضــــطراب دل متتتت

(همان)89 ،
از دام دفینـــه خـــوب جســـتیم آختتتر

بـــر دامـــن فقـــر خـــود نشســـتیم آختتتر

مردانـــــه گذشـــــتیم ز آداب و رســـــوم

ایــن کنــده ز پــای خــود شکســتیم آختتر

(همان)85 ،

 .3 .۱ .2 .2ضمیر :سه مورد از ردیفها به صورت ضمیر است.
ای عقــــل خجــــل ز نــــادانی متتتتتا

درهـــم شـــده خلقـــی ز پریشـــانی متتتا

بـــت در بغـــل و بســـجده پیشـــانی متتتا

کـــافر زده خنـــده بـــر مســـلمانی متتتا
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(همان)80،
ای عاشـــق خـــام از خـــدا دوری تتتتو

مــا بــا تــو چــه کوشــیم کــه معــذوری تتتو

تــو طاعــت حــق کنــی بــه امیّــد بهشــت

رو رو تــو نــه عاشــقی کــه مــزدوری تتتو

(همان)89،
خــواهم کــه علــی رغــم دل کــافر تتتو

آئینــــۀ اســــالم نهــــم در بــــر تتتتتو

آنگـــــه ز تجلّـــــی رخـــــت بنمـــــایم

نــوری کــه بــه طــور یافــت پیغمبــر تتتو

(همان)90،

 .4 .۱ .2 .2صف  :فقط یک مورد ردیف به صورت صفت استفهام «چند» است:
ای در طلـــب علـــوم در مدرســـه چنتتتد

تحصــیل اصــول و حکمــت و فلســفه چنتتد

هــر چیــز بجــز ذکــر خــدا وسوســه اســت

شــرمی ز خــدا بــدار ایــن وسوســه چنتتد

(همان)84،

3

8
8

ﻓﻌﻝ

ﺍﺳﻡ
ﺿﻣﻳﺭ
ﺻﻔﺕ

81

نمودار :2درصد انواع ردیف

 .2 .2 .2انواع ردیف از نظر ساختمان:
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 .۱ .2 .2 .2ردیف یو جزئی :ردیف های یک جزئی در رباعیّات شیخ بهایی بسامد باالیی دارد و فقط دو
مورد ردیف دو جزئی و دو مورد ردیف سه جزئی است.
او را کـــه دل از عشـــق مشـــوش باشتتتد

قصــه کــه گویــد همــه دلکــش باشتتد
هــر ّ

تـــو قصـــۀ عاشـــقان همـــی کـــم شـــنوی

بشــنو بشــنو کــه قصــۀ شــان خــوش باشتتد

(همان)84 ،

 .2 .2 .2 .2دو جزئی:
ای بـــرده بچـــین زلـــف تـــاب دل متتت

وی کشــته بســحر غمــزه خــواب دل متت

در خــواب مــده رهــم بخــاطر کــه مبــاد

بیــــدار شــــوی ز اضــــطراب دل متتتت
(همان)89 ،

مالی که ز تو کس نســتاند علتم است

حرزی که ترا بحــق رســاند علتم است

جــز علــم طلــب مکــن تــو انــدر عــالم

چیزی که تــرا ز غــم رهانــد علتم است

(همان)81 ،
 .3 .2 .2 .2سه جزئی:
رویـــت کـــه ز بـــاده اللـــه میرویتتتد از او

وز تــــاب شــــراب ژالــــه میرویتتتتد از او

دســتی کــه پیالــه پــی ز دســت تــو گرفــت

گـــر خـــاک شـــود پیالـــه میرویتتتد از او

(همان)90،
آن دل که تو دیدیش زغم خون شد و رف

وز دیدۀ خـون گرفتـه بیـرون شتتد و رفت

روزی بـــه هـــوای عشـــق ســـیری میکـــرد

لیلــی صــفتی بدیــد و بیــرون شتتد و رف ت

(همان)81 ،

 .۲نتیبهگیری
نتایج حاصل از این تحقیق بدین شرح است :
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Side music in Sheikh Baha'i quatrains
Zeynab Rahmanian1
Leila Adlparvar2
Music is one of the most important pillars of poetry that makes it
enjoyable. Music in poetry has different aspects such as inner music,
exterior, and side. One of the aesthetic elements of the poem, especially
the classical formats, is the use of side-by-side music that results from
the repetition of poetic vocabulary at the end of each beat, especially
rhyme and row. The poets try to come closer to their goal of expressing
the poetic meanings, with respect to the connection between the music
of the poem and other elements. In this descriptive and analytical study,
the side music in Sheikh Baha'i poetry is examined. The results indicate
that in the quatrains of Sheikh Baha'i there are pronouns of the nominal
rhyme, the present verb which has a higher frequency of nominal rhyme
than the other types of rhyme, and in the other quatrains the present
tense has a higher frequency. Most rows are simple and one-part, and
two-part and three-part rows are rarely used.
Keywords: Sheikh Baha'i, Side Music, Native Rhyme, Current Row
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