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واکاوی عنصر بالغت در ردیف  های غزلیات شمس                                                                                                                                            
                                                                                   دکتر پروین گلی زاده1
رضا گورویی 2

چکیده
است.  ردیف  انواع  کاربرد  شمس،  غزلیات  در  موالنا  شعر  بالغت  عالی  جنبه  های  از  یکی 
مولوی پژوهان معاصر بیشتر به مختصات فکری موالنا در غزلیات عنایت داشته  اند و نوعی از عرفان 
حماسی و وحدت وجود برای او قائل شده اند؛ اّما توجه به موسیقی برجسته، به ویژه موسیقی 
کناری آن موضوعی است که از نظرها دور مانده است. یکی از جلوه  های موسیقی کناری ردیف 
است. موالنا در غزلیات شمس از هر ساختاری در جهت ساخت ردیف بهره برده است تا جایی 
که می  توان او را در این زمینه بی  رقیب دانست. به کارگیری ردیف  های دلنشین در ساختار غزلیات 
شمس موجبات افزونی بار بالغت شعر مولوی و موسیقیایی  تر شدن سخنش را فراهم کرده است. 
مولوی در غزلیات شمس شور و هیجان را به مخاطب خود القا می  کند و در این راه دست یابی 
به ردیف  هایی با ساختار جدید برای او موجد سبکی شخصی شده است. در این مقاله انواع 
ردیف  هایی که در جهت غنای موسیقی و بالغت شعر موالنا اثرگذار بوده اند، زیر عنوان هایی چون: 
ردیف های اسمی، ردیف  های گروهی، ردیف  های جمله  وار، ردیف  های فعلی، ردیف  های ضمیری 

و ردیف های حرفی تحلیل و بررسی شده  اند. 

واژه های کلیدی: مولوی، غزلیات شمس، موسیقی، ردیف، هنجارگریزی.

تاریخ دریافت مقاله:  96/11/22                                                                              تاریخ پذیرش:  97/3/17    
dr.golizadeh@yahoo.com              )1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز )نویسنده ی مسئول

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز.                                        
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1. مقدمه
مولوی، شاعر عالی قدری است که شعرش با رسوخ در سویدای دل  ها رنگ جاودانه  ای به خود 
گرفته است. یکی از رموز جاودانگی کالم موالنا در غزلیات شمس برجستگی انواع ردیف است. 
چنان که می  دانیم ردیف کلماتی است که در آخر مصراع  ها به طور یک دست تکرار می  شوند و منجر 
به تقویت موسیقی می  شوند. در اهمیّت ردیف در شعر پارسی گفته شده است که: »ردیف چیزی 
است که با زبان فارسی یک نوع پیوستگی طبیعی دارد. در زبان فارسی از قدیمی  ترین روزگاران 
ردیف به صورت مشخص و برجسته  ای در شعر فارسی وجود داشته است« )شفیعی  کدکنی،1370: 

 .)133-132
یکی از وجوه برجستگی ردیف  های غزلیات شمس تأثیرگذاری در ایجاد تخیل است. ردیف با 
ایجاد موسیقی دلنشین، به شاعر کمک می کند تا به یکی دیگر از ابزارهای شعری، یعنی تخیل کمتر 
بپردازد. در واقع، عنایت ویژه به ردیف های موسیقیایی شاعر را از تالش در جهت خلق تخیل 
بی  نیاز می  کند. »مولوی به خصوص در دیوان شمس عنصر موسیقی را تا حد زیادی جایگزین صور 
خیال در ایجاد تخیل نموده است. حتی گاه موسیقی، زبان شعر و قواعد معنایی را نیز تحت تأثیر 
خود قرار داده است؛ به طوری  که خواننده آنقدر مجذوب آهنگ کالم می  گردد که به هنجارگریزی 

که در شعر از لحاظ معنایی و زبانی روی داده است، بی  توجه است« )پارساپور، 1383: 224(. 
یکی از امتیازات ویژه ی ردیف  های غزلیات شمس نسبت به دیگر آثار طراز اول ادبیات پارسی 
تنوع و پویایی این نوع ردیف  هاست. به نظر می  رسد موالنا در ساخت این نوع ردیف  ها نهایت 
خالقیت هنری خود را به کار برده است. شفیعی  کدکنی در کتاب موسیقی شعر مولوی را در این 
زمینه بی همتا می داند: »جلوه های خالق هنری، در تکرارهای مرئی شعرمولوی در ردیف  های پویا و 
زنده و پر تپش اوست. دیوان شمس، در این دوره که اوج بهره مندی شاعران از انواع ردیف است، 
بیشترین تشخص و امتیاز را در قلمرو استفاده از ردیف داراست، این تشخص و امتیاز، در ردیف-
های شعر او،  از چند عامل مختلف سرچشمه گرفته است که عبارتند از: گسترش، تنوع و پویایی 
ردیف ها« )شفیعی  کدکنی،1370: 408(. یا در جایی دیگر می گوید: »آن چه امتیاز اصلی دیوان 
شمس بر همه ی دیوان های شعر فارسی است، نوع ردیف هاست« )شفیعی  کدکنی،1370: 409(. 

یادآوری نکته ای در اینجا ضروری می  نماید که بسیاری از ردیف های ساختگی و جمله وار در 
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غزلیات شمس را می توان ابداع خود مولوی دانست؛ زیرا نمونه ی این نوع ردیف ها در شعر شاعران 
قبل از او بسیار نادر است. به این ترتیب می توان گفت موالنا در زمینه ی ساخت ردیف هم دست 

به هنجارشکنی می زند تا موجبات گیرایی شعرش را در دل خوانندگان فراهم سازد.

2. پیشینه  ی بحث 
درباره ی تأثیر موسیقیایی ردیف و قافیه در شعر موالنا به ویژه غزلیات شمس آثار بسیاری قلمی 
شده است؛ اّما نقش و کارکرد انواع ردیف و تأثیر بالغی آن در غزلیات شمس موضوعی است که 

پژوهشگران به سادگی از آن عبور کرده  اند.

3.    انواع ردیف در غزلیات شمس
نوع  انواع ردیف در غزلیات شمس و کارکردهای بالغی هر  بررسی  به  به طور مفصل  اکنون 
می پردازیم. با این توضیح که همه ی شواهد از کلیات شمس به تصحیح استاد فقید، بدیع الزمان 

فروزانفر است:

3.  1. ردیف  های اسمی 
یکی از ردیف  های موجود در غزلیات شمس ردیف اسمی است. بسامد این ردیف نسبت به 
سایر انواع کمتر است و این موضوع، با توجه به این شاعران ترجیح می  دادند تا سخنشان دچار 
عیوب فصاحت نشود و نظام  مند و دستورمند به دست مخاطب برسد، پذیرفتنی می نماید. موالنا در 
غزلیات شمس، ردیف  های اسمی هنرمندانه  ای را به کار برده است که در جهت القای شور و نشاط 
ارزشمند است. یوسفی در تأثیر ردیف بر القای عاطفه می  گوید: »خود ردیف هم از لحاظ مضمون 
و القای حالت عاطفی بسیار ارزشمند است. شاعر توانا با به گزینی قافیه و ردیف و حسن استفاده 
از مقام و موسیقی آن ها در شعر، در انتقال معنی بهره می  گیرد« )یوسفی، 1379: 260(. در غزلیات 
شمس ردیف  های اسمی به میزان قابل توجهی شور و شوق را در دل خواننده ایجاد می  کنند. نگاهی 

به ردیف  های اسمی در ابیات زیر گویای این کارکرد است:

واکاوی عنصر بالغت در ردیف  های غزلیات شمس
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حاالت روحی و روانی شاعر در استخدام واژگان مؤثر است. مولوی به جهت روحیه ی عالی و 
اشتقیاق حاصل از روانی رها شده از بار دنیایی، واژگانی را در مکان ردیف می  نشاند که مخاطب 
را با خود همسو می  سازد. واژگانی چون: »جانا، ساقیا، صنما، دال« دارای بار عاطفی وافری هستند 

و مخاطب را بر سر ذوق می  آورند. 
نگاه دنیاگریزانه ی شاعر سبب شده است تا واژگان با بار عاطفی مثبت در کالم او جلوه  گر شوند. 
به نظر می رسد شاعر کاماًل  هدفمند این واژگان را برگزیده است تا موجبات گیرایی خوانندگان را 

ایجاد کند:

یکی از حوزه  های فکری مولوی در غزلیات شمس، مجالس بزم عارفانه است که موالنا به خوبی از 
عهده ی توصیف آن بر می  آید. به کارگیری واژگانی چون: »مست، خرابات، سماع« بر همین مبناست:

هرجا که روی ما را با خویش ببر جانااز بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا
)مولوی، ج 1: غ 33(

آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیامن از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا
)همان، ج 1: غ 152(

دور ز تعبیـر و فنـا امـن و امانـی صنماای رخ تو گنج بقا محرم جانی صنما
)همان، ج 1: غ 156(

صد هزاران سـر سر جان شنیدستی دالآخر از هجران وصلش در رسیدستی دال
)همان، ج 1: غ 209(

بـاز برآمـد ز جـان نعـره و هیهـای عشـقبـاز از آن کـوه قـاف آمد عنقای عشـق
)مولوی، ج 1: غ 1537(  

شـمستـا غـم عشـق تـو شـد مهمان شـمس جـان  از  و  دل  از  آرام  بـرد 
)همان، ج 1: غ 1443(

بر روی و سر چو بیل روان تا به جوی دوستبر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست
)همان، ج 1: غ 665(   
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شاعر با خالقیت بی چون خود، فکر اصلی خود را در جایگاه ردیف قرار می دهد و بدین ترتیب بر 
آنچه می اندیشد و حس می کند، تأکید می ورزد و مخاطب را با خود همسو می سازد:

3.   2. ردیف گروهی
ردیف گروهی، ترکیب دو یا چند کلمه است که معنای کامل ندارد. معموالً این گروه های اسمی 
نقش یکی از واحدهای دستوری را به عهده دارد. گاهی این ردیف های گروهی به جمله می مانند؛ 
اّما در بافت کالم و در مجاورت با سایر واژگان جمله، حکم یک واحد دستوری را می یابد. یکی از 
مقصودهای شاعران از عنایت ویژه به این نوع ردیف »برجسته سازی شعر« است. »شاعر می تواند 
برای برجسته کردن یک کلمه، مضمون یا تصویر با قرار دادن آن در ردیف، آن را مهم تر جلوه 
دهد؛ این در حالی است که اگر آن واژه یا جمله در وسط کالم یا اول تکرار شود، چندان جلب 
نظر نمی کند. ولی موقعیت خاص ردیف و پایان شعر و مکثی که بعد و گاهی قبل از آن ایجاد 
می شود، تأکید و تمرکز را روی آن بیشتر می کند« )طالبیان و اسالمیت، 1384: 15(. این وجه بالغی 

در غزلیات شمس همواره مّد نظر موالنا بوده است:

سـبک خرام به میدان و گلستان سماعبیا بیا که تویی جان و نان و خوان سماع
)مولوی، ج 1: غ 1510(

وز شراب لعل او شد زاهد و خّمار مستآمد آن ساقی که ما را کرد از دیدار مست
)همان،ج1:غ 531(

خرابـات حریفـان  امـروز  اول  مهمان تواند ای شـه و سلطان خراباتاز 
)همان، ج 1: غ 444(

توایـم جان فـزای  روی  توایـمعاشـق  هـوای  در  کـه  کـن  رحمتـی 
مـه و  آفتابـی  رخسـار  بـه  توایـمتـو  هـوای  در  ذره  همـه  مـا 

)مولوی، ج2: غ 314(

دیـدی هنـر خـوردن، بنگر هنـر روزهبربنـد دهـان از نـان کامد شـکر روزه
)همان، ج2 : غ 926(

واکاوی عنصر بالغت در ردیف  های غزلیات شمس
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شاعر اصرار و تکیه بر هواداری از معشوق و دور نشدن از عشق او را با گذاردن این اندیشه در 
مکان ردیف بهتر و برجسته تر نشان می  دهد. 

ردیف در ایجاد وحدت میان شاعر و مخاطب نقش مؤثر و بارزی دارد و باعث مشارکت فعال 
خواننده در ضمن شعر می  شود. خواننده می  تواند از بیت دوم به بعد، کلمات پایانی هر بیت را 
حدس بزند. بدین ترتیب خواننده خود را در آفرینش شعر شریک شاعر می  داند و این باعث ایجاد 
شوق و اشتقیاق فراوانی می شود. »هرچه مضمون شعر غنایی-تر و گروهه  ی ردیف بزرگ  تر باشد، 
اتحاد شاعر با خواننده یا شنونده بیشتر است، در این حالت، شنونده در متن ماجراست، پس شعر 
در او تأثیر بیشتر خواهد داشت« )طالبیان و اسالمیت، 1384: 14(. بنا بر این اصل، موالنا در سرتاسر 
غزلیات شمس از این وجه بالغی نهایت استفاده را برده است و جای جای اثرش را مملو از این 

نوع ردیف کرده است:

3. ردیف  های جمله  ای 
نوع دیگری از ردیف  های پویا در غزلیات شمس ردیف  های جمله ای است. »منظور از جمله 
سخنی است که دارای اسناد، درنگ پایانی و معنای کامل است« )فرشیدورد، 1382: 110(. این 

از آن پـیـغـمـبــر خــوبان پیام آورد مـســتان رابـهار آمـــد بهار آمد ســالم آورد مســتان را
شـنید آن سرو از سوسن قیام آورد مسـتان رازبان سوسن از ساقی کرامت  های بستان گفت
چو دید آن الله ی کوهی که جام آورد مستان راز اول باغ در مجلـس نثـار آورد وانــگه نـقـل

)مولوی، ج 1: غ 8(
می  شـد چـه  جهـان  مـن  بـت  از  می  شـددوش  چـه  آسـمان  مـن  مـاه  وز 
می  کـرد رقـص  چـه  رخـش  پیـش  می  شـددل  چـه  جـان  عشـق  آتـش  وز 
می  گشـت مسـت  چـه  نظـرش  از  می  شـدچشـم  چـه  دهـان  لبـش  قنـد  وز 

)همان، ج 1: غ 992(
رخ فرسـوده ی زردم غـم صفـرای تـو دارددل مـن رای تـو دارد سـر سـودای تو دارد
کـه خیال شـکرینت  فـر و سـیمای تو داردز تـو هـر هدیه که بردم به خیال تو سـپردم
کـه گمـان برد که او هـم رخ رعنای تو داردگل صدبرگ به پیش تو فرو ریخت ز خجلت

)همان، ج 1: غ 1050(
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نوع ردیف تنها در شعر برخی از شاعران دیده می  شود و نمی توان گفت که استفاده از آن نزد شعرا 
فراگیر بوده است. موالنا در سرتاسر غزلیات شمس از این نوع ردیف بهترین بهره را گرفته است 
و سخن خود را برجسته و متمایز ساخته است. هیچ شاعری را در ادب پارسی نمی-توان در این 
زمینه، هم پای موالنا دانست. یکی از اهداف موالنا از این کاربرد برجسته  سازی است. شاعر جهت 
برجسته ساختن یک مضمون یا تصویر با قرار گذاردن آن در مکان ردیف آن را بهتر جلوه می دهد. 

موقعیت خاص ردیف در پایان شعر سبب ساز تأکید و توجه بیشتر بر روی آن می شود:

شاعر مضامینی چون: عطای الیزال خداوند، نزول تدریجی قرآن و دشواری رسیدن به مقام 
عشق را با هنرمندی در مکان قافیه پیش روی مخاطب می گذارد و بدین نحو سخن خود را برجسته 

و مخاطب را مجذوب شعر خود می کند.
گاهی شاعر تمام بیت را در خدمت ردیف می گذارد و تنها حرف او در ردیف جلوه گر می شود:

شفیعی کدکنی در مقدمه ی غزلیات شمس تلقی موالنا را از ردیف متمایز از دیگران می داند و 
می گوید: »پیش تر از او چند تجربه ی سنایی و عطار، نمونه  هایی از کاربرد ردیف را نشان می دهد که 
نسبت به کارهای دیگران دارای تشخص است؛ اّما وقتی با اقیانوس دیوان شمس روبه رو می شویم 
و خیزاب های ردیف که با آمدن هر ردیف خواننده از خویش می رود و تا به خود آید ردیف بعدی 

سـّر ایشـان چون شـنیدم کـی بمانـم بی  عطاچـون چنین شـاهان بدیدم کـی بمانم بی  عطا
)مولوی، ج 1: غ 213،95(

و گـر از دل خبـر داری بخوانـی نحـن انزلنـااگـر جویـای اسـراری بخوانـی نحـن انزلنـا
)همان، ج 1: غ 2(

ای بیدالن ای بیدالن من از کجا عشق از کجاای عاشقان ای عاشقان من از کجا عشق از کجا
)همان، ج 1: غ 129(

سـرو سمن برین من دست منست و دامنتای بـت نازنین من دسـت منسـت و دامنت
)مولوی، ج 1: غ 523(

اال ای مـاه تابانـم تـو را خانـه کجـا باشـداال سـر کرده از جانم تو را خانه کجا باشـد
)همان، ج 1: غ 780(

واکاوی عنصر بالغت در ردیف  های غزلیات شمس
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است که او را بی  خویش کند، در مجموع می توان تلقی موالنا را از ردیف، تلقی دیگری شمرد« 
)شفیعی کدکنی، 1387: 120(. بر این اساس موالنا برایش تفاوتی ندارد که ردیف یک کلمه باشد 

و در انتهای جمله و یا ردیف یک جمله طوالنی باشد که کل مصراع را پوشش دهد:

برخی دیگر از شواهد شعری که ردیف جمله  ای دارند، در غزلیات موالنا نمونه وار آورده می شود:

یار جلیس من تویی بی  تو به سـر نمی  شـودای که انیس من تویی بی   تو به   سر نمی  شود
)مولوی، ج 1: غ 1029(

نور عرش و فرشـانی ای پسـر هشـیار باشمـاه هفتـم آسـمانی ای پسـر هشـیار بـاش
)همان، ج 1: غ 1491(

جان را غالمت می کنند مستان سالمت می کنند مستی ز جامت می  کنند مستان سالمت می کنند
)همان، ج 1: غ 1017(

گریـزم کجـا  تـو  از  شکسـته  توبـه  ام  گریـزمای  کجـا  تـو  از  نشسـته  دلـم  در  ای 
)همان، ج 2: غ232(

بـاز آمدم در کوششـی هذا جنون العاشـقینباز آمدم در شورشـی هذا جنون العاشـقین
)همان، ج2: غ 454(

دگرگون گشـته  ای باز این چه شـیوه اسـتبگـو ای یـار همـراز ایـن چه شـیوه اسـت
)همان، ج 1: غ 458(

تـا رو نمایـد مرهمش کالصبر مفتـاح الفرجای جان فرو شو در غمش کان صبر مفتاح الفرج
)همان،ج1: غ 757(  

ای صادقـان ای صادقان من عاشـق دیرینه  امای عاشقان ای عاشـقان من عاشق دیرینه  ام

)مولوی، ج 2: غ 29(
یار طبیب من تویی بی تو به سـر نمی  شـودای که انیس من تویی بی تو به سر نمی  شود

)همان، ج 1: غ 1029(
بیـا ای درد و درمانـم تو را خانه کجا باشـدبیـا ای راحـت جانم تو را خانه کجا باشـد

)همان، ج 1: غ 784(
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3. 4. ردیف  های فعلی
بیشترین بسامد انواع ردیف در غزلیات شمس مربوط به همین ردیف های فعلی است. موالنا در 
غزلیات بیشتر از افعال پویا استفاده کرده است. استفاده از افعال پویا در غنای موسیقی و ایجاد فضای 
مهیج و پُر از تحّرک بسیار مؤثر است. به نظر می رسد گزینش چنین افعالی از سوی موالنا هدف مند 
بوده است. محسنی در کتاب ردیف و موسیقی شعر بیشترین کاربرد ردیف های فعلی در غزلیات 
شمس را افعال ربطی و ایستا می داند و می گوید: »موالنا از واژه های گوناگون برای ردیف شعرش 
بهره برده است؛ اّما آنچه بیش از همه دیده می شود، ردیف فعلی است. از میان فعل های فارسی »است، 
هست، نیست« کاربرد بیشتری دارد« )محسنی، 1382: 128(. با بررسی صورت گرفته بر کل غزلیات 
شمس آشکار شد که بیش ترین میزان ردیف های فعلی غزلیات از افعال ایستا و در جهت تکمیل و 
پوشش معناست؛ اّما در کنار این باید به شمار قابل توجهی از ردیف های فعلی پویا که منجر به ایجاد 

شور و هیجان وافر در غزلیات شده است، هم اشاره کرد.
اغلب افعال ایستایی که موالنا در مکان ردیف می نشاند، در تکمیل معنای بیت نقش پررنگی 
دارند و کالم موالنا را منطبق بر منطق نثر می سازد. در واقع موالنا با گزینش و استخدام این افعال به 

دنبال دستورمندی ساختن کالمش بوده است تا سخنی فصیح بر مخاطب خود ارائه دهد:

شیوه ی ترکیب کلمات در ابیات فوق، بیان گر این است که موالنا به دنبال این است که سخنی 
منطبق بر منطق نثر و به دور از عیوب فصاحت بر خواننده عرضه کند. 

بسیاری دیگر از افعال که در مکان ردیف غزلیات خودنمایی می کنند، افعال زنده و پویا و جاندار 

نیسـت خویـش  از  جسـتجو  را  نیسـتعاشـقان  بیـش  او  جـز  جوینـده  جهـان  در 
)مولوی، ج 1: غ 611(

که اندر راه چاالکان به پا نارفته در سـر شـدبه رغبت عشق ورزیدن حریفی را میّسر شد
)همان، ج 1: غ 783(

بـود کجـا  حـوا  و  آدم  بـودنشـان  مـا  برجـان  بی  نشـان  عشـقش  کـه 
)همان، ج 1: غ 946(

مگر آن مطرب جان ها ز پرده در سـرود آمددگر باره سـر مسـتم ز مستی در سجود آمد
)همان، ج 1: غ 798(

واکاوی عنصر بالغت در ردیف  های غزلیات شمس
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هستند که تحّرک خاصی به بیت می بخشند و به نوعی موجد هیجان و شور در خواننده می شوند:

گاهی موالنا در مکان ردیف از افعال پیشوندی بهره می گیرد که به نوبه ی خود دارای حرکت 
و پویایی هستند:

یکی از نمودهای حرکت و پویایی در عناصر شعری غزلیات شمس، همین ردیف  های فّعال فعلی 
است. موالنا با بهره  مندی از شور و عشق سرشار و پرجوش و خروش که سرتاسر وجودش را در 
برگرفته است، هم دارای اندیشه و عاطفه ای پویاست و هم توانسته این احساس و شور را در زبان 

خود بیان کند. گاهی این افعال پویا منجر به غنای موسیقی کالم می شوند:

برخی دیگر از شواهدی که در آن ها ردیف به صورت افعالی پویا در غزلیات شمس خودنمایی 
می کند، در زیر آورده می شود:

گریخـتامشب از چشم و مغز خواب گریخت خـراب  چنیـن  را  دل  دیـد 
)مولوی، ج 1: غ 730(

می  خرامـدمهـت هر شـب بـه کویـی می  خرامد سـویی  بـه  دم  هـر  قـدت 
)همان، ج 1: غ 945(

آفریدنـد جـان  مایـه ی  لعلـت  آفریدنـدز  اعیـان  عیـن  چشـمت  ز 
)همان، ج 1: غ 917(

به رقـــص آید دل اندر بر در و دیوار درجنبدبه خلوت خانه   گر با ما شبی دلدار درجنبد
)همان، ج 1: غ 791(

درآیـد عیـار  دلبـر  آن  درم  از  عـمر شــــده  ام با دل بـــیــمـــــار درآیدگـر 
)همان، ج 1: غ 900(

ای عیسـی پنهـان شـده در طـارم مینـا بیـاای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا
)همان، ج 1: غ 110(

کشـدابیـار آنکـه قریـن را سـوی قرین کشـدا زمیـن  فلـک جانـب  ز  را  فرشـته 
)همان، ج 1: غ 323(
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3. 5. ردیف های ضمیری
یکی از جلوه های نوگرایی در عرصه ی به کارگیری ردیف در شعر موالنا، ردیف هایی از نوع ضمیر 
است؛ نمونه های فراوانی را می توان در شعر دیگران مثال زد که شاعر یک ضمیر گسسته و یا 
پیوسته را در مکان ردیف نشانده است؛ اّما هیچ شاعری را نمی توان با مولوی در غزلیات شمس در 
این زمینه قیاس کرد. هنرمندی مولوی در جایی است که مخاطب را با این ضمیرهای تکراری بر 
سر ذوق می آورد و اجازه نمی دهد خواننده با دیدن ضمایر تکراری از خواندن غزل دست بکشد. 
در واقع شور و هیجان موالنا در بافت کالم آن چنان رسوخ کرده که مخاطب را از عادت زدگی 

می رهاند و تا پایان غزل آن را با شوق دنبال می کند:

این کبر و دماغت را از سر به در اندازیآخر چه شـود یـارا بر من نظـر اندازی
)همان، ج2: غ 1210(

تدبیـر همـی دردعاشق به سوی معشوق زنجیر همی درد دیوانـه همـی گـردد 
)همان، ج 1: غ 853(

تـا مطـرب جان ها را در شـوق هوا کوبدآن ساقی شیرین لب می خندد و پا کوبد
)همان، ج 1: غ 816(

یـار خـود پـای  بـر خـاک  نهـم  تـا رو  از کار خـودآمـدم  آمـدم تـا عـذر خواهـم سـاعتی 
او گلـزار  خدمـت  بگیـرم  سـر  کـز  زنـم در خـار خـودآمـدم  بیـارم در  آمـدم کآتـش 

)مولوی، ج 1: غ 1108(
مـن دلربـای  عشـق  ز  مـن  افتـم  از آن شادی بیاید جان نهان افتد به پای منچـو 
شـود دل خصم جان من کند هجران سـزای منو گر روزی در آن خدمت کنم تقصیر چون خامان

)مولوی، ج 1: غ 341(
تـوجانـا تویـی کلیـم و منـم چـون عصـای تـو اژدهـای  گـه  و  خلقـم  تکیـه گاه  گـه 
تـودر دسـت فضـل و رحمـت تـو مـارم و عصـا اصطفـای  افکنـدم  چـو  شـوم  مـاری 

)همان، ج 1: غ 880(

واکاوی عنصر بالغت در ردیف  های غزلیات شمس
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    ضمیرهای این بیت ها )خود، من، تو( به بهترین وجه ممکن در بافت جمله قرار گرفته اند و بر 
بار بالغی کالم افزوده اند. 

3. 6. ردیف  های حرفی
نوع دیگری از ردیف های تأثیرگذار در غزلیات شمس، ردیف حرفی است. چنان که می دانیم 
شاعران جهت دستورمند کردن کالمشان کم تر نظم سخن را برهم می ریزند و معموالً ارکان جمله را 
در جای خود می آورند تا ذهن مخاطب به چالش کشیده نشود؛ البته گاهی مقاصد بالغی شاعران را 
بر آن می دارد تا به جا  به  جایی ارکان سخن دست بزنند. ردیف حرفی کم ترین میزان از انواع ردیف 
در غزلیات شمس و به طور کلی در شعر شاعران پارسی گو است. گاهی موالنا در جهت جذب 
مخاطب خود و دادن شکل و فرمی زیبا به صورت شعر خود از این ردیف بهره می برد. ایجاد تقارن 
دیداری و شنیداری مهم ترین مقصود شاعر از این وجه بالغی است: »لذتی که از ردیف می  بریم، 
گذشته از خوش نوایی آن، در یکسانی شکل نوشتاری آن نیز هست. چشم ما تا پایان شعر از این 
تناسب دیداری که به وسیله ردیف ایجاد شده، احساس خشنودی می کند« )طالبیان و اسالمیت، 
1384: 16(. برای نمونه می توان به حرف نشانه ی »را« در شعر زیر اشاره کرد که به بهترین نحو 

ممکن، تقارن دیداری و شنیداری را در مخاطب ایجاد می کند: 

حرف نفی »نی« در شعر زیر میان دیدن و شنیدن موجب وجهی از تقارن و تناسب شده است:

راسـاقی ز شـراب حـق پـر دار شـرابی را کبابـی  دل هـای  مـی   ربانـی  درده 
راکم گوی حدیث نان در مجلس مخموران آبـی  مـردم  مـر  نمی  سـازد  آب  جـز 
آراسـته دار ای جـان زیـن گنـج خرابی رااز آب خطـاب تو تن گشـت خـراب تو
ُدربـار کند موجت این جسـم سـحابی راگلـزار کنـد عشـقت آن شـوره خاکی را

)مولوی، ج 1: غ 45(

جـز دیده فزودن نه جز چشـم گشـادن نیهر لحظه یکی صورت می  بینی و زادن نی
چندان که خوری می  خور دستوری دادن نیاز نعمـت روحانـی در مجلـس پنهانـی
وان میـوه کـه نورش را در کـف بنهادن نیآن میوه که از لطفش می آب شود در کف
وین سـرمه عشـق او انـدر خور هـاون نیمی کوبـد تقدیـرش در هـاون تن جـان را

)مولوی، ج 2: غ 1261(
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قرینه های دیداری و شنیداری ردیف »نی« در مخاطب تأثیرگذار است. در واقع هم چشم مخاطب 
را می رباید و هم گوشش را می نوازد. »در واقع هر نوع تناسب و قرینه ای میان اجزای پراکنده 
وحدتی پدید می آورد که ادراک مجموع اجزا را سریع تر و آسان تر می کند و همین نکته، سبب 

احساس آسایش و لذت می شود« )ناتل خانلری، 1367: 260(.
نمونه هایی دیگر از این وجه بالغی کارکرد ردیف در غزلیات شمس، در زیر آورده می شود:

4. موسیقی و ردیف )نقش موسیقیایی _صوتی ردیف(
مهم ترین کارکرد ردیف در شعر، نقش موسیقیایی آن است. غالباً اشعاری که دارای ردیف هستند، 
تأثیر موسیقیایی بیش تری دارند و دلنشین ترند. تکرارهای پی در پی ردیف طنین و ضرب آهنگی 
به بیت می بخشد که موجبات خوشایندی برای خواننده ایجاد می کند. »هرچه شعر از هماهنگی 
بیشتری برخوردار باشد، تأثیر موسیقیایی آن نیز بیشتر خواهد بود« )نقوی، 1384: 177(. مولوی 
سرتاسر دیوان غزلیات شمس را عرصه ی تاخت وتاز موسیقیایی خود قرار داده است و گویی 
قصدش از سرایش شعر موسیقی پردازی است که خوانندگان را به وجد آورد و آن ها را با خود 
همسو کند. در واقع موالنا برای غرق ساختن مخاطب در عوالم عرفانی خود، گزیری جز این 
رویکرد ندارد. جنبه های موسیقیایی ردیف و کارکردهای آن در شعر موالنا، خود مستلزم رساله ای 
مستقل است؛ اّما در این مجال به جهت نقش پُررنگ موسیقی در جذب خواننده در غزلیات شمس، 

از این منظر بسیار مجمل اشاراتی می شود. 

گویی که نزد مرگ تو را حلقه به در برای عاشـق بیچاره شـده زار بـه زر بر
زان پیـش که تیر اجل آمد به سـپر برخود را تو سپر کن به قبول همه احکام
کای رحمت پیوسته بر ادراک و نظر براز آدمـی ادراک و نظـر باشـد مقصـود

)مولوی، ج 1: غ 1401(
بپـرس از رخ زرد و ز خشـکی لب  هاچو عشق را تو ندانی بپرس از شب  ها
ز عقـل و روح حکایـت کند قالب  هاچنان که آب حکایت کند ز اختر و ماه
کـه آن ادب نتـوان یافتن بـه مکتب  هاهـزار گونـه ادب جان ز عشـق آموزد
که بـر فلک مـه تابان میـان کوکب  هامیـان صد کس عاشـق چنان پدید بود

)همان، ج 1: غ 327(
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یکی از جنبه های موسیقایی در ردیف غزلیات، هماهنگی و هم خوانی صامت و مصوت ها در 
جایگاه موسیقی کناری؛ یعنی بین ردیف و قافیه است:

چنان که در ابیات فوق مشاهده می شود شاعر با گزینش مصوت بلند )آ( در قافیه و ردیف، توانسته 
است موسیقی بیت را آشکارتر بر مخاطب عرضه کند. در این ابیات با توجه به همسانی مصوت ها 
در قافیه و ردیف و کنار هم نشاندن آن ها موسیقی ابیات قوی  تر و طنین دلنشین  تری ایجاد شده 

است.
      یکی دیگر از نقش  های برجسته ی موسیقایی ردیف در غزلیات شمس، تقویِت موسیقی درونی 
شعر است. شاعر اغلب صامت و مصوت های ردیف را در سرتاسر بیت تکرار می کند. گویی 
هم چون معماری، نخست سنگ بنای ردیف را می نهد و به تبع آن برای آفرینش شور و شوق، 

حروف همسان دیگر را در کنار هم می چیند:

جامی تو ز پی بستان آنگه به مناجات آای عاشـق دیوانه یک دم به خرابات آ
)مولوی، ج 1: غ 27(

را یـاری  بـرای  دل  مطـرب  راای  زاری  گـوی  زیـر  پـرده  ی  در 
)همان، ج 1: غ 90(

داد گلزار جمالت جان شـیرین خار راای ز مقدارت هزاران قدر بی  مقدار را
)همان، ج 1: غ 202(

آرزوسـتاز جـان بـرون نیامـده جانانت آرزوسـت ایمانـت  و  ناگسسـته  زنّـار 
)مولوی، ج 1: غ 657(

بـه رقص آید دل اندر بر در و دیوار درجنبدبه خلوت خانه گر با ما شبی دلدار درجنبد
)همان، ج 1: غ 791(

ای خسرو و ای شیرین و ای نقش و خیالت خوشای یوسف مه رویان ای شاه جاللت خوش
)همان، ج 1: غ 1459( 
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در ابیات باال، ردیف با جذب کلماتی که با آن ها در صامت و مصوت یکسان است، محور اصلی 
هم حروفی ها و هم صدایی ها قرار گرفته است. در بیت اّول مصوت بلند )آ(، در بیت دوم صامت 
)د( و در بیت سوم صامت )خ( که در ردیف حضور دارند، در سرتاسر بیت تکرار می شوند و 
طنین خاصی به بیت می بخشند. این هم خوانی بار معنای و القایی ردیف را نیز افزون کرده است. 
گاهی موالنا به مدد ردیف های طوالنی، موسیقی ضعیف بیت را تقویت بخشیده و آن را پوشش 

می دهد:

یکی از برجسته ترین نمودهای موسیقی پردازی و عنایت شاعر در غزلیات شمس، اوزان خیزابی و 
دوری است که شاعر به مدد ردیف های جمله ای و طوالنی بر خواننده عرضه می کند و خواننده 

را سراپا به وجد می آورد:

مولوی در خلق این اوزان خیزابی و دوری، به همه ی انواع ردیف توجه داشته است:

مهم  ترین مقصود موالنا از کارکرد غنای موسیقی، پویایی کالم و انتقال شور و هیجان به خواننده 
است. وزن دوری به شعر حرکت و پویایی می  دهد، موالنا چون غزلیات شمس را در حالت سماع 

و بی  خویشی سروده است، تحت تأثیر جاذبه  ی موسیقیایی قرار گرفته است:

درده شـراب و واخرم از بیم و از امیدتـا چند خرقه بـردرم از بیم و از امید
)همان، ج 1: غ 1217(

ای یوسف مصر جان از مات سالم اهللای نادره ی دوران از مات سالم اهلل
)مولوی، ج 1: غ 946(

دلـداده  ام دلـداده  ام اندر پـی آن می  رومعاشق شدم عاشق شدم در کوی جانان می  روم
)همان، ج 2: غ 624(  

مـن چشـم  دریـن  بـاش  منـی،  مـننـور  حیـوان  چشـمه ی  منـی  چشـم 
)همان، ج 2: غ 698(  

یار تویی، غار تویی، خواجه نگه دار مرایـار مـرا غـار مـرا عشـق جگرخـوار مـرا
)همان، ج 1: غ 170(  
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شفیعی کدکنی نام این اوزان را »خیزابی« نهاده و در تعریف آن ها   گفته است: »وزن  های تند و 
متحرکی هستند که اغلب نظام ایقاعی افاعیل عروضی در آن  ها به گونه  ای است که در مقاطع 
خاصی نوعی نیاز به تکرار را در ذهن شنونده ایجاد می  کند و غالبًا  از رکن  های سالم و یا سالم 
و مزاحفی تشکیل شده که حالت »ترجیع« و »دور« در آن  ها محسوس است. درست به مانند 
خیزاب  های دریایی که در یک فاصله  ی زمانی و معیّن و حتی فاصله  ی مکانی معیّن چشم و گوش، 
انتظار تکرار شدن آن  ها را به گونه ای خاص احساس می کند« )شفیعی کدکنی،1370: 394-393(. 
نمونه وار به برخی دیگر از شواهد غزلیات شمس که در آن انواع ردیف در قالب اوزان دوری خود 

نمایی می کند، اشاره می شود:

5. نتیجه ی آماری
پس از بررسی  غزلیات شمس، تمامی ردیف های آن استخراج و طبقه بندی شد. برای نشان دادن 

بهتر، فراوانی آن ها را در نمودار زیر نشان داده ایم:

ای صادقـان ای صادقان، من نور ایمان یافتمای عاشقان ای عاشقان، من جان جانان یافتم
)همان، ج 2: غ 31(  

بـاز آمـدم باز آمـدم تا درد عشـق افزون کنمبـاز آمـدم باز آمدم تـا وقـت را میمون کنم
)همان، ج 2: غ 534(  

جـان پـر و بـال می  زنـد از طـرب هـوای تـوسـنگ شـکاف می  کنـد از هـوس لقـای تو
)همان، ج 2: غ 715(  

روی چو گلسـتان کند خمر چو مرغزار منسـینه چـو بوسـتان کنـد دمدمه  ی بهـار من
)مولوی، ج 2: غ 495(  

افتان و خیزان می  روم می بین و این با کس مگومسـتم خرابم بی خودم منعم مکن عیبم مگو
)همان، ج 2: غ 788(  
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6. نتیجه
یکی از بارزترین جلوه های هنری در غزلیات شمس اعتالی ردیف و کارکرد بالغی آن است. در 
معماری غزلیات شمس، ردیف به طرزی ظریف و هنرمندانه به کار برده شده است. بیشتر غزلیات 
شمس فقط موسیقی است و شاعر سخنی برای عرضه ندارد و موسیقی بار همه ی مقاصد را بر 
دوش می کشد. یکی از جلوه های موسیقی کناری ردیف است که در ساختار غزلیات شمس به 
انحای مختلف خود را نشان داده است. گاهی مولوی به جهت پوشش وزنی از آن بهره می گیرد؛ 
اّما گاهی ردیف  ها ارزش هنری مضاعف دارند و موجبات پویایی و لطافت سخن شاعر، تقویت 
بار موسیقیایی کالم و جذب مخاطبان را فراهم می کند؛ البته شور و هیجان موالنا است که گاهی 
از ردیف در جهت پُر کردن وزن بهره می گیرد و این نوع ردیف ها هم در نوع خود ساختارمند و 
گاهی بکر هستند. یکی از وجوه برانگیختن عنایت خواننده در غزلیات شمس، هنجارگریزی هایی 
است که مولوی در ساخت ردیف به کار برده است. این نوع ردیف ها در شعر دیگران بی سابقه 
است و برای مولوی موجد ویژگی سبکی شده است. به نظر نگارندگان، مولوی به طور آگاهانه از 
ترفند های آفرینش ردیف بهره برده است و افزون بر غنای بار موسیقی کالم به سخن خود رنگی 

از بالغت بخشیده است. 
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