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Abstract 
Except the quatrain theme, what makes it more salient than any other feature 
is its verbal simplicity, expressive unpretentiousness, brevity and melodious 
music. The contribution of music in acceptability the quatrain format has 
received less attention the instant that The Robai form is more related to 
music than other forms of poetry and meter is one of the distinguishing 
components of this format. an comparative study of the music of the first 
Persian Robaies with its climax can explain the role of music in the course of 
Persian Robaies and  the climax of that. In this article, in descriptive-
analytical methods and based on statistical data, the musical characteristics 
of Rudaki's Robaies have been compared with Khayyam's Robaies. 
Therefore, Roudaki's quatrains are based on 34 quatrains of Nafisi and 
Braginsky prints and with comparison to Daneshpazhuh and Jahangir 
Mansour editions are used. Khayyam's quatrains have been selected due to 
the wide differences between different editions and the unanimity of 
Khayyam researchers on the originality of the quatrains in the books of 
Mersad al-Ebad, the history of Jahangosha Jovini, Nozhat al-Majalis, Tarikh 
Wassaf and history Gozide and according to the 34 quatrains in this Books 
are the basis of this research.The research shows that Roudaki, by making 
more use of his poetic licences and not paying attention to subtleties such as 
the consonant and vowel letters of the hemistiches, paying little attention to 
the side and inner music and neglecting the intimate music Persian words 
have not been able to use the musical attractions of the Robai to attract the 
audience, while Khayyam carefully uses the poetic licences quantitatively 
and qualitatively, more adherence to the musical characteristics of the main 
meter of the Robai, enjoyment Moderation of the capacities of side and inner 
music along with creating an intimate song using original Persian words has 
benefited from the prominence of Robai music in attracting the audience and 
the perfection of this format. 
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1.Introduction 
What is considered more than any other subject during the history of Rubai and 
in the most of poetic forms are The starters and complementaries of them. 
Although the Rubai has older roots than the third and fourth centuries AH; But it 
is tied to the name of Roudaki and this conjunction is according to one of the 
titles of Roudaki who is the father of Persian poetry; It indicates the antiquity of 
this form of poetry. Although there is no complete collection of Rudaki's poems 
but 34 complete Rubai are available from his little and remainder poems, and by 
this poems can be understood the importance of Rubai  in collection of Rudakis 
poems. The predominant theme of Rudaki's Rubaies is romantic themes, and if 
we pay attention to the background of Rubai before Rudaki, it seems that this 
form of poetry was also desired by mystics and they used this form to express 
mystical ideas. Therefore, it can be said that love and mysticism were the two 
main subjects of Persian Rubai in the Rudaki era. Two subjects that were not 
satisfied with the limited form of the Rubai and over time, chose the forms of 
Ghazal, ode and Couplet-poem (Masnavi). Hence, the Rubai as a form of 
romance and mysticism in competition with other forms of poetry, has less 
opportunity to show itself and has not been taken very seriously in the shadow 
of other forms; But finally, with the advent of Khayyam and his philosophical 
Rubai, it seems that the Rubai has acquired a more specific meaning and as a 
form of intellectual thought, philosophical arguments and premises logical have 
gained a special place among poetic forms. . That is why Khayyam's Rubaiyyat, 
as the peak of this form, are a measure in drawing the ups and downs of 
Rubaiyyat., in this study, Roudaki's Rubaiyyat with those of Khayyam's 
Rubaiyyat whose attribution is less doubtful; Compared from a musical point of 
view . 
2-Methodology 
The article has been compiled in a descriptive-analytical manner and based on 
statistical data. Therefore, Roudaki's Rubaiyyat are based on 34 Robaies 
published by Nafisi and Braginsky and confronted with the Danesh pazhuh, 
Shear and Jahangir Mansour editions. The originality of the Rubaiyyat in the 
books of Mersad al-Ebad, the history of Jahangoshahi Jovini, Nozhat al-Majalis, 
Tarikh Wasaf and Selected history, and according to the 34 robaies in these 
books (with the elimination of repeated rubaies) is the basis of this research. In 
using these rubaiyyat, Mir Afzali research has been used. The number of 
robaiyyat of Khayyam and Rudaki is equal. Therefore, the result of the research 
will be closer to the correctness due to the similarity of the statistical population. 
3- Discussion 
In investigation Rubai  music, it is necessary to pay attention to several points: 
1- The ratio of Rubaies meter to its original meter. 2- Variety or uniformity of 
the meters of Rubaies  four-part hemistiches. 3- The extent and position of using 
poetic licence in the Rubai. In addition to the influential elements of prosody 
meter, the use of lateral and internal music is also effective in infusion Rubai 
music, like all poetic forms. Therefore, in this article, according to the 
mentioned criteria, the beginning and end of Persian Rubai and the role of music 
in determining this beginning and end are examined. Investigation the meter of 
prosody and how it is, the analysis of lateral music (Radif(identical ending 
syllable) and rhyme) and internal music can well explain the role of music in the 
rise and fall of the Rubai. Therefore, we have investigated this subject in three 
main titles. 1- Investigating the meter of prosody and how it is in Rudaki and 
Khayyam Rubaiyyat. In the study of this subject, the statistical study of the 
quatrains of two poets, the Variety or uniformity of the meters of Rubaies four-
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part hemistiches, the extent of the use of poetic licence, the ratio of consonant 
and  vowel in the quatrains of Roudaki and Khayyam have been studied. 2- The 
place of lateral music in Rudaki and Khayyam quatrains 3- Internal music in 
Rudaki and Khayyam quatrains.  
4- Conclusion 
The Persian quatrain has gone through several ups and downs from the 
beginning to reaching the peak of development, and finally, with Khayyam's 
quatrains, it has reached the peak of celebrity and popularity. Apart from the 
evolution of content, the evolution of quatrain music has also played an 
undeniable role in its culmination. Extensive poetic licences, the possibility of 
meter variation of quatrains hemistiches, attention to the equality of consonant 
and  vowel in the hemistiches, the use of side and inner music, and finally the 
use of the capacities of the Persian language, a noteworthy measure on 
explaining the evolution of music is quatrain. Rudaki's quatrains, in using their 
poetic licences, the meter variety of the hemistiches, the lack of attention to the 
equality of consonant and  vowel in the hemistiches, have distanced themselves 
from the main and earnestly meter of the quatrain, while Khayyam by loyalty to 
the main meter of the quatrain, Less use of poetic licences, uniformity of meter 
of the hemistiches, more attention to the equality of consonant and  vowel in the 
hemistiches are more attached to the main meter of the quatrain, and as a result 
the music of his quatrains is more pleasing to the ear. The richness of the side 
music of Khayyam's quatrains, the moderate and artistic use of internal musical 
elements alongside the adherence to the lexical originality of the Persian 
language are other components that have made the music of Khayyam's 
quatrains more attentive and audience-friendly. Undoubtedly, the experience of 
Roudaki's quatrains and other quatrains after him, alongside  Khayyam's 
personal genius, has been influential in the culmination of Persian quatrains 
music. 
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 .رانیدانشگاه قم، قم، ا یفارس اتیزبان و ادب اریدانش
 30/09/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛09/06/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی علمی ـ

 یدهچک

 بیانی، پیرایگی بی زبانی، سادگی ،شده آن برجستگی موجب دیگر ویژگی هر از بیش آنچه ،رباعی مضمون از جدای

ایـن در  . است هشد توجه کمتر رباعی قالب قبول سنحُ در موسیقی سهم ، اما بهاست آن نواز گوش موسیقی و ایجاز

یکـی از   ،جـا کـه وزن   تـا بـدان   ،با موسیقی پیونـد دارد  ،های دیگر شعری قالب رباعی بیش از قالبحالی است که 

 آن اوج نقطـۀ بررسی تطبیقی موسیقی نخستین رباعیات فارسی بـا   ،رو ین قالب است. ازاینی تمایزبخش اها فهمؤلّ

کمـال تبیـین کنـد. در ایـن      نقطۀفارسی و رسیدن آن به  سرایی نقش و جایگاه موسیقی را در سیر رباعی تواند می

عنوان  یقایی رباعیات رودکی بههای موس ویژگی ،های آماری دادهتحلیلی و با استناد به ـ  ای توصیفی در شیوه ،مقاله

 رباعیـات  رو، ازاین. است شدهمقایسه سرایی فارسی  عنوان اوج رباعی ران این قالب، با رباعیات خیام بهیکی از آغازگ

 مورد منصور جهانگیر و شعار پژوه، دانش یها چاپ با مقابله و براگینسکی و نفیسی چاپ رباعی 34 مبنای بر رودکی

 غالـب  نظـر  اتفـاق  و مختلـف  یهـا  چـاپ  گسـتردۀ  اخـتالف  بـه  توجـه  با خیام رباعیات و است هگرفت قرار استفاده

 ،المجالسةنزهـ  ،جـوینی  جهانگشـای  تـاریخ  ،مرصادالعباد های کتاب در موجود رباعیات اصالت دربارۀ پژوهان خیام

ایـن   نتیجـۀ . اسـت  پژوهش این ها مبنای کتاب این در موجود رباعی 34 به توجه با و ،گزیده تاریخ و وصّاف تاریخ

هـایی چـون    تر از اختیارات شاعری و عدم توجه بـه ظرافـت   گیری افزون که رودکی با بهره دهد میپژوهش نشان 

غفلـت از موسـیقی    ،توجهی به موسیقی کناری و درونـی و سـرانجام   ها، کم ک مصراعنسبت حروف سکون و متحرّ

در حالی کـه   ،ی موسیقایی رباعی برای جذب مخاطب بهره بگیردها است از جاذبه ، نتوانستههای فارسی آشنای واژه

هـای موسـیقایی وزن    بـه ویژگـی   یبندی بیشتر و کیفی از اختیارات شاعری، پای کمیگیری  خیام با دقت در بهره

کـارگیری   ایجاد آهنگی آشنا، با به های موسیقی کناری و درونی در کنار گیری اعتدالی از ظرفیت اصلی رباعی، بهره

 است. بهره بردهو کمال این قالب از برجستگی موسیقی رباعی در جذب مخاطب  ،های اصیل فارسی واژه

 موسیقی شعر، رباعی، رودکی، خیام.نقد ادبی، : یکلید یها واژه

 . مقدمه1

بیش از هر موضـوعی   ،های شعری لب قالبسرایی و البته در اغ در طول تاریخ رباعی آنچه

شعری هستند. رباعی اگرچـه   های قالب بخشان کمالآغازگران و  ،گیرد میمورد توجه قرار 

و این  است اما با نام رودکی گره خورده ،از قرن سوم و چهارم هجری دارد تر کهن ای ریشه

خـود حکایـت از    لقاب رودکی که پدر شعر فارسی اسـت، با توجه به یکی از ا خوردگی گره

 :نویسد میه زمیندر این دیرینگی این قالب شعری دارد. شمس قیس رازی 

ـ و پندارم رودکی و و یکی از متقدّمان شعرای عجم ـ  « و اخرب این بحـر   از نوع اخرم اهللا اعلم 

است که آن وزن رباعی خواننـد و الحـق وزنـی مقبـول و شـعری مسـتلذّ و        وزنی تخریج کرده

ـ   نفیس را بدان رغبت است و اغلب نفوسِ ،مطبوع است. و از این جهت اع سـلیم را  بیشـتر طب

 .)119: 1373 رازی،( »میلبدان 
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امـا از مختصـر اشـعار     ،رودکی برجای نمانده های سرودهاگرچه امروز دیوان کاملی از 

به جایگاه رباعی  توان میتعداد هم  همینکامل در دست است و از  رباعی 34 او ماندۀ باقی

شقانه است و اگر بـه  عا مضامین ،در اشعار رودکی پی برد. مضمون غالب رباعیات رودکی

نیـز  عرفا لب شعری مطلوب گویی این قا ،پیش از رودکی توجه کنیم سرایی رباعی پیشینۀ

: 1374 ،شمیسـا ؛ (ر.ک انـد  گرفتهعارفانه بهره  های اندیشهو از این قالب برای بیان  است بوده

عصر  اصلی رباعیات فارسی در گفت عشق و عرفان دو موضوع توان می رو، ازاین .)45 و 36

 ،دو موضوعی که به قالب محدود رباعی بسنده نکردند و در گـذر زمـان   است؛ بودهرودکی 

 ها عاشقانهرباعی به عنوان قالبی از  رو، ازاین .غزل، قصیده و مثنوی را برگزیدند های قالب

و در  اسـت  مجـال خودنمـایی یافتـه    کمتر ،شعری دیگر های قالبدر رقابت با  ها عارفانهو 

با ظهور خیام و رباعیات  ،اما سرانجام است. شدهی گرفته ندیگر چندان جدّ های قالب سایۀ

و به عنوان قالب  است خود را به دست آورده تر اختصاصیگویی رباعی مضمون  ،فلسفی او

 میـان در  ای ویـژه جایگـاه   کبراهای منطقیوچراهای فلسفی و صغرا  کری، چونتفکرات ف

روی است که رباعیات خیام به عنـوان اوج   همین. از است های شعری به دست آورده قالب

 که ای گونهبه  سرایی است، رباعیدر ترسیم فراز و فرودهای  ای سنجه ،سرایی رباعی ۀو قلّ

جایگـاه   .)170: همان( »شود میمکتبی به نام مکتب خیام تأسیس  ،فارسی رباعیدر تاریخ «

روز بـر   به او منتسب شـود و روزبـه   ات بسیاریموجب شده که رباعی سرایی رباعیخیام در 

پژوهنـدگان   هـای  دغدغـه که یکی از  ای گونهبه  ،تعداد رباعیات منسوب به او افزوده شود

تقریباً نصـف  « :نویسد می شمیسا اصیل است.شناسایی رباعیات اصیل از غیر ،رباعیات خیام

در این  رو، ازاین .)169: همان( »به شاعران دیگر نیز منسوب است ،رباعیات منسوب به خیام

کمتـری  تردیـد   ها آن رباعیات رودکی با آن دسته از رباعیات خیام که در انتساب ،پژوهش

 .است شدهاز دیدگاه موسیقایی مقایسه  وجود دارد،

 پژوهش. روش و ضرورت 1ـ1

. اسـت  شـده آمـاری تـدوین    هـای  دادهتحلیلی و با استناد بـه  ای توصیفی ـ   شیوهمقاله در 

چـاپ نفیسـی و براگینسـکی و مقابلـه بـا       ربـاعی  34 اعیات رودکی بر مبنـای رب رو، ازاین

و رباعیات خیام  است ، شعار و جهانگیر منصور مورد استفاده قرار گرفتهپژوه دانشی ها چاپ

اصالت  بارۀدر پژوهان خیامغالب نظر  های مختلف و اتفاق چاپ گستردۀبا توجه به اختالف 

تاریخ ، المجالس نزهة، تاریخ جهانگشای جوینی، صادالعبادمر های کتابرباعیات موجود در 
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بـا حـذف رباعیـات    ( هـا  کتابرباعی موجود در این  34 بهبا توجه  و تاریخ گزیدهو  وصّاف

مـورد   میرافضـلی پژوهش از این رباعیات،  گیری بهرهدر مبنای این پژوهش است.  ،مکرّر)

 برابـر  رودکـی  و خیام رباعیات تعداد .)81ـ27: 1382 ،میرافضلیر.ک؛ ( است استفاده قرار گرفته

 خواهد تر نزدیک صواب به آماری، ۀجامع یکسانی به توجه با پژوهش ۀنتیج رو، ازاین. است

 .بود

 ،شـده  آن برجسـتگی  موجـب  دیگـر  ویژگـی  هر از بیش آنچه ،رباعی مضمون از جدا

سهم موسیقی در به . است آن نواز گوش موسیقی و ایجاز بیانی، پیرایگی بی زبانی، سادگی

 در موسـیقی  جایگـاه  مقاله، این در رو، ازایناست.  شدهسن قبول قالب رباعی کمتر توجه حُ

 انجـام  و آغـاز  عنـوان  بـه  خیـام  و رودکـی  رباعیـات  و شود می بررسی رباعی فرود و اوج

 .است پژوهش مبنای ،فارسی سرایی رباعی

 پژوهش. پرسش 2ـ1

راستی جایگاه موسیقی شـعر در تعیـین    هش است که ببه این پرس پاسخگوییدر پی  مقاله

در رباعیـات خیـام را    هـای  برجسـتگی بخشـی از   تـوان  میاوج و فرود رباعی چیست؟ آیا 

 به برجستگی موسیقایی آن نسبت داد؟مقایسه با رباعیات رودکی 

 پژوهش ۀ. پیشین3ـ1

پژوهش  است، سیدهبه چاپ رشعر رودکی و خیام  بارۀدر ارزشمندی که های پژوهش رغم  به

 بحـث . است شدهنانجام  ها آن مقایسۀموسیقی رباعیات رودکی و خیام و  اختصاصی دربارۀ

 ،معاصر های پژوهش در آن اصلی وزن معرفی و آن پیدایش سرچشمۀ رباعی، قالب دربارۀ

 در مقالـه  ایـن . اسـت  شده آغاز فرزاد مسعود از »رباعی وزن هشتصدساله ۀمسئل« مقالۀ در

از مسـعود   »عـروض رودکـی  « مقالۀ. است شده منتشر 1354 سال در کوشش و درَخِ ۀمجل

ـ  ۀمجل 7 ۀفرزاد که در شمار  مقالـۀ  اسـت و  منتشـر شـده   1349در سـال   د و کوشـش رَخِ

زبـان و ادب   ۀفصـلنام  38 شمارۀاز داود اسپرهم که در  »موسیقی و خوانش اشعار رودکی«

و بحـث   ی اوزان شـعر رودکـی پرداختنـد   شده، به بررسی کلّ منتشر 1387 سالدر  فارسی

موسیقی رباعیات اصـیل حکـیم   « مقالۀ سهم اندکی دارد. ،موسیقی رباعی در این دو مقاله

بـه   ،شده چاپ فرهنگ ۀمجل 1380پاییز و زمستان  ۀاز احمد بیان که در شمار» عمر خیام

پیشـنهادی   و آهنـگ  است و آوازی پرداخته مقامیبررسی نسبت رباعیات خیام با موسیقی 

با  ها پژوهشکه بیش از سایر  ای مقاله. تنها است کرده نویسی تنُبرای هفت رباعی خیام را 

اسـت کـه البتـه بـا     » عروضی رباعیات خیـام  شناسی سبک« مقالۀ ،حاضر نسبت دارد ۀمقال
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در  است. این مقالـه  ررسی عروضی رباعیات خیام پرداختهبه ب حاضر ۀبا مقال هدفی متفاوت

عبـاس جاهـدجاه و لـیال     و اسـت  یافته انتشار 1396 سالدر  نقد ادبی فصلنامۀ 38 ۀشمار

راهـی بـرای شـناخت رباعیـات      ،با تکیه بر وزن عروضـی  اند کوشیدهرضایی در این مقاله 

 د.ناصیل خیام باز کن

 پژوهش. مبانی نظری 2

 نحوۀت و شعر فارسی که بر اساس موضوع، تعداد ابیا های قالبقالب رباعی برخالف سایر 

شعری متمایز  های قالببر اساس وزن عروضی از سایر  ،شوند میکارگیری قافیه تعریف  به

مفعـول مفاعیـل    ،رود تـا بـن گـو)    همیغلتان  غلتان( فعل. مفعولن فاعلن مفاعیل شود می

مفعول مفاعیل مفاعیل فعل و  )8: 1354(فرزاد، بالله) الّة إ(ال حول و ال قوّ فاع)( فعمفاعیلن 

یک هجـای بلنـد بـه    ( تسکین قاعدۀکه بر مبنای دو  استجمله اوزان اصلی این قالب  از

جایی هجای کوتاه و بلند) در ارکان اول، دوم و التقای  جابه( قلبو  جای دو هجای کوتاه)

 .گیرند میسوم و چهارم شکل 

بیش از اوزان دیگر به عنوان وزن اصـلی ربـاعی مـورد     چهآن ،سه وزن مذکور انمیاز 

 ،سـا شمیر.ک؛ ( است »مفعول مفاعیل مفاعیل فعل«وزن  این حوزه است، نقبول پژوهشگرا

در کنـار ایـن    توانـد  می شعر فارسی های قالباما رباعی به عنوان پراختیارترین  .)56: 1373

وزن دیگر در عروض امـروز اسـتفاده    11دیگر در عروض سنتی و  وزن 23وزن اصلی از 

 12 یا 24قلب و تسکین در  قاعدۀبر مبنای دو  تواند میرباعی  های مصراعکند و هریک از 

تغییـر واقـع    ،بیش از اغلب بحور دیگـر  ،رباعی][ ترانهدر بحر « وزن متفاوت سروده شود و

بیشتر در ثبت تغییـرات مجـاز در آن وزن    دانان عروضاز قدیم  ،سبب نهمیو به  شود می

اختالف در عروض سنتی و امروز در تعداد اوزان علت  .)272: 1373ناتل خانلری، ( »اند کوشیده

هجـای پایـانی بـه     ،به این معنی که در عروض سـنتی  ؛ستها مصراعهجای آخر  ،رباعی

 ،هجای پایانی را در هر حال ،اما در عروض امروز ،ده و بلند قابل تقطیع استیصورت کش

شـناور   وزن 12 تـا  24اوزان ربـاعی را بـین    نگـاه،  اختالف همین. آورند میبلند به شمار 

چهارگانه ربـاعی را در دو  و اوزان بیست ،بار قطان مروزی با نگاه سنتی . نخستیناست کرده

 مفعـول بـا   وزن 12کـه  ) 121: 1373 رازی،ر.ک؛ ( اسـت  کـرده اخرب و اخرم معرفـی   ۀشجر

. پرسش اینجاست که چه نسـبتی  شود میشروع  )اخرم( مفعولندیگر با  وزن 12و  )اخرب(

از اختیارات شعری در این قالب وجـود   گیری بهرهیا عدم  گیری بهرهیقی رباعی و بین موس
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موسـیقی ربـاعی   ت و ضـعف  کارگیری ایـن اختیـارات در قـوّ    یا کیفیت به تکمّیآیا  دارد؟

رباعیات خیام را بـه چگـونگی    پسندی مخاطبیکی از دالیل  توان میتأثیرگذار است؟ آیا 

جایگاه موسیقی کناری و درونـی در تعیـین آغـاز و     ت داد؟از این اختیارات نسب گیری بهره

 انجام رباعی فارسی چگونه است؟

ها در ربـاعی   از آن گیری بهرهاز اختیارات شاعری و جایگاه  گیری بهره زانمیتردید  یب

از اختیارات شاعری بیشتر  گیری بهره تأثیرگذار است. هرچه آنت و ضعف موسیقایی در قوّ

 .روانی موسیقایی آن کمتـر اسـت   ،ز وزن اصلی رباعی بیشتر و در نتیجهآن ا ۀفاصل ،باشد

به این معنی که  ر موسیقی رباعی تأثیر بسیار دارد؛از اختیار شاعری نیز د گیری بهرهجایگاه 

بیش از اختیار قلب و اعمال اختیار در ارکان آغازین بیش از اختیار در ارکان  ،اختیار تسکین

 ،در بررسی موسیقی ربـاعی  رو، ازاینف موسیقی رباعی تأثیرگذار است. کی ّ و  ، در کمپایانی

ع یـا  تنـوّ . 2. نسـبت وزن ربـاعی بـا وزن اصـلی آن،     1 توجه به چند نکته ضروری است:

کـارگیری اختیـارات    بـه  و جایگـاه  زان. می3ۀ رباعی، چهارگان های مصراعاوزان  دستی یک

کـارگیری از   چنـدوچون بـه   ،وزن عروضـی  شاعرانه در رباعی. در کنـار عناصـر تأثیرگـذار   

شـعری   هـای  قالـب  ۀماننـد همـ   ،موسیقی کناری و درونی نیز در القای موسـیقی ربـاعی  

آغاز و انجام ربـاعی   ،شده یارهای گفتهبا توجه به مع ،در این مقاله رو، ازاینتأثیرگذار است. 

 .است شدهفارسی و نقش موسیقی در تعیین این آغاز و انجام بررسی 

 بحث .3

موسـیقی   و )ردیـف و قافیـه  ( کناریبررسی وزن عروضی و چگونگی آن، تحلیل موسیقی 

 رو، ازایـن نقش موسیقی را در اوج و فرود قالب رباعی تبیین کند.  تواند میخوبی  هب ،درونی

 .پردازیم میدر سه عنوان اصلی به بررسی این موضوع  ،در ادامه

 باعیات رودکی و خیامبررسی وزن عروضی و چگونگی آن در ر. 1ـ3

 بررسی آماری اوزان رباعی رودکی و خیام. 1ـ1ـ3

بـه دسـت    ای نتیجـه چنـین   ،رودکـی و خیـام  از  )مصراع 136( رباعی 34وزنی  با بررسی

 است: آمده

 رودکی:

مصـراع در وزن   سـه و ـ بیست2، »مفعول مفاعلن مفاعیل فعل«مصراع در وزن شصت ـ 1

ـ 4، »مفعول مفاعیل مفاعیل فعل«مصراع در وزن  هجدهـ 3، »مفعول مفاعلن مفاعیلن فع«

مفعـولن  «مصـراع در وزن  هشت ـ 5، »مفعول مفاعیل مفاعیلن فع«مصراع در وزن  هجده
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مصراع دو ـ 7، »مفاعیل فعل مفعولن فاعلن«مصراع در وزن  ششـ 6، »فاعلن مفاعیلن فع

ولن فـاعلن مفاعیـل   مفعـ «مصراع در وزن  یکـ 8و » مفعولن مفعول مفاعیلن فع«در وزن 

 .»فعل

 :خیام

مصـراع در  شـش  و ـ بیست2، »مفعول مفاعلن مفاعیل فعل«مصراع در وزن پنج و ـ پنجاه1

مفعول مفاعیل مفاعیل «مصراع در وزن سه و ـ بیست3، »مفعول مفاعلن مفاعیلن فع«وزن 

مصـراع در   هشـت ــ  5، »مفعول مفاعیل مفاعیلن فع«مصراع در وزن  دوو ـ بیست4، »فعل

 .»مفعولن فاعلن مفاعیلن فع«مصراع در وزن  دوـ 6، »مفعولن فاعلن مفاعیل فعل«زن و

این نکتـه نشـان    .اند شدهسروده  وزن 6رباعیات خیام در و  وزن 8 در رودکی رباعیات

ع وزنـی  تنـوّ  ،و در نتیجه است که رودکی از اختیارات شاعری بیشتری بهره گرفته دهد می

 18خیـام و   مصراع 23 درم بیشتر است. وزن اصلی رباعی نیز رباعی او از خیا های مصراع

عمـال اختیـار تسـکین بـر وزن     اخرم که با اِ ۀبسامد شجر .است کار رفته مصراع رودکی به

 مصـراع  10 ،خیـام و در رباعی  مصراع 17 ،رودکیدر رباعی  ،گیرد میاصلی رباعی شکل 

 گیـری  بهرهبیشتر و  ،اصلی رباعیخیام به وزن  بندیپایگفت  توان می ،است. بدین ترتیب

رباعیـات   نوازیگوشـ یکـی از عوامـل    رو، ازاین .کمتر از رودکی است ،او از اختیارات وزنی

نکته است. با توجه به آشنایی رودکی با موسیقی  همین ،خیام در قیاس با رباعیات رودکی

نسبت شـعر  ت گف توان می ،آوازیدر موسیقی  ،تر افزوناختیارات ظرفیت پذیرش و  آوازی

از خیـام   پرواتـر  بـی از اختیـارات شـاعری    گیـری  بهـره رودکی با موسیقی آوازی، او را در 

روایـت و نقـل    آوازیآنگاه که در قالب موسیقی  ،سامانی وزنی رباعیچراکه ناب ؛است کرده

، آوازیموسیقی  اختیارات بیشتر ۀدر گستر ،دیگر به عبارتی ؛آید میکمتر به گوش  ،شود می

بهتـر از هـر قالـب     ،اختیارات است کـه ربـاعی   همینوجود . بازد میرباعی رنگ  راتاختیا

 شود: خوانهممختلف  های آهنگبا  تواند میشعری دیگر 

هر آوازی سزاوار است و بـه هـر    ،بدان که در وزن رباعی که اختصاص به بحر هزج دارد«

د و افشار و نحوهاست و اختصاص کرراک و قطار تر مناسباما بهتر و  ،نمود توان تغنّیِ ای نغمه

ولی بسـته   ،چمن توان خواند فِرْبه وقتی از اوقات و محلی از محال ندارد و در هر انجمن و طَ

د رَکار بَآواز را به مقام خود به  نۀزمی ،همچنین .خواننده است که وقت و محلّ را بداند سلیقۀبه 

 .)262: 1345 (فرصت شیرازی، »احسن خواهد بود ،مناسبت حال را نماید و چون رعایتِ

شعری دیگر  های قالبرخالف ب یبه دلیل انعطاف قالب رباعی است که فرصت شیراز

آواز یا  ،لحانبحوراألکتاب  در بخش رباعی ،کند میکه آهنگ و آواز مناسب آن را معرفی 
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ین از ا توان میرا گستردگی اختیارات در موسیقی آوازی . دهد نمیآهنگ خاصی را پیشنهاد 

 دریافت: ها جمله

ن را بنـا بـه نیـاز موسـیقایی و     هجاهـای معـیّ   توانـد  مـی ف آگاه در موسیقی آوازی، مصنّ«

و  ها مصوتنابرابری در امتداد ... کار برد نسبتاً متفاوت ـ به  های کشش باـ   بندی زانمیمقتضیات 

ه به آگـاهی کامـل و   کسانی ک ،. بنابراینرود میکار  تاری نیز بهحتی در بیان گف ،نهجاهای معیّ

شـعر در موسـیقی    هـای  ریـتم در تطبیـق   توانند می ،رسیده باشند نهزمیبلوغ هنری الزم در این 

ـ استفاده کنند، مشـروط   ـ برای بیان آوازی یک هجای معیّن ، از امتدادهای نسبتاً متفاوتآوازی

کوتـاه و بلنـد    هجاهـای  انمیرز که ضمن توجه به احساس موسیقایی و زیبایی ملودی، مبر این

 .)224 :1390 (دهلوی، »آوازی حفظ شود قطعۀ

ص ربـاعی بـرای اثبـات تشـخّ    ، تـر  افـزون از اختیـارات شـعری    گیری بهرهصورت در 

طبیعی است هرچه  .است و استقالل کافی ندارد آوازیوابسته به موسیقی  ،موسیقایی خود

خـود   روزنی رباعی بیشت نیگوناهم ،بیشتر شود اترباعی گونه  اینو  آوازیموسیقی  ۀفاصل

 ،آوازیپیونـد شـعر و موسـیقی     نرنگ شد روست که با کم همینهم از  .دهد میرا نشان 

کاسـته   بـه آن از گـرایش   وموسیقایی چندانی برای مخاطب ندارد  ۀرباعیات رودکی جاذب

 است و رباعیـات  برجسته» آغازگر رباعی« رودکی تنها به عنوان هکه امروز. نتیجه آنشود می

پیونـد ربـاعی و موسـیقی     چندان مورد توجه نیست. وی  شعری های قالباو در کنار سایر 

قابل اثبات  نیز اخرم در فضای موسیقی سنتی ۀاز رباعیات شجر گیری بهره میزاناز  آوازی

ها  اخرم و رباعیاتی که اختیارات وزنی بیشتری در آن ۀبه این معنی که رباعیات شجر ؛است

تـری در عرصـۀ موسـیقی     کاربرد افـزون  ،قی ناسازتری دارندسیمو ،ر نتیجهکار رفته و د به

و آن دسته از رباعیاتی که از اختیارات کمتری بهـره   شجرۀ اخربرباعیات  ،عکسبر .دارند

ها بدون موسـیقی   روانی موسیقایی آن چراکه ؛دارند تری گستردهمخاطبان  ۀدامن ،اند گرفته

آمـده   دسـت  ، با توجه به آمار بـه بنابراین جاذبه دارد. طیفی از هر نیز برای مخاطبان آوازی

و چنـدان   اسـت  بنـدتر پایگفت رباعیات خیام از نظر وزنی به وزن اصـلی ربـاعی    توان می

 از مخاطبان جاذبه دارد. تری گستردهبرای طیف  رو، ازایننیست.  مقامیوابسته به موسیقی 

 رباعی رودکی و خیام ۀنچهارگا های مصراع اوزان یکدستی یا تنوع. 2ـ1ـ3

بـر   وزن 24در  توانـد  مـی چهار مصـراع ربـاعی    ،مقاله گفته شد ۀکه در مقدم گونه  همان

 هـای  مصـراع  ،د. بنـابراین عروض امـروز سـروده شـو    در وزن 12 واساس عروض سنتی 

از یک تا چهار وزن مختلف را در چهار مصـراع دارنـد.    گیری بهرهامکان  ،رباعی ۀچهارگان

 نوازتریگوشموسیقی  ،چهار مصراع از نظر وزنی بیشتر باشد خوانیهمت هرچه طبیعی اس

موسیقی شعر  ،در وزن چهار مصراع بیشتر باشد طلبی عتنوچه و هر شود میبه مخاطب القا 
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در تبیـین   توانـد  مـی رباعی شاعران مختلف از ایـن منظـر    ۀمقایس ،ناسازتر است. بنابراین

 17در یک وزن،  رباعی 5 ،رباعی رودکی 34 در مد باشد.جایگاه موسیقی در اشعارشان کارآ

 34و در  نـد ا هشـد رباعی در چهار وزن سروده  2 و وزن 3 در رباعی 10در دو وزن،  رباعی

 دررباعی  3 و وزن 3 در رباعی 16، وزن 2 در رباعی 11وزن،  1در  رباعی 4 ،رباعی خیام

 ،ین رباعی رودکی و خیام وجود نداردند. اگرچه تفاوت معناداری از این منظر بهست وزن 4

از رودکـی   تـر  طلـب  عتنـو  ،چهارگانه های مصراعکه رباعی خیام در  دهد میاما آمار نشان 

حـالی کـه در    است، در مورد 19 ،که جمع رباعیات سه و چهار وزنی خیام ای گونه به ،است

ن اصلی رباعی در وز یکامل رباعیرودکی و خیام هیچ  کهآناست. جالب  مورد 12 ،رودکی

کنـار  در  آنچهخیام بیشتر است. اما  های مصراعهرچند بسامد وزن اصلی رباعی در  ،ندارند

چگـونگی   ،بر موسیقی آن تأثیرگذار باشد تواند میرباعی  ۀچهارگان های مصراعتنوع وزنی 

در  ،و اخرم در یک ربـاعی  شجرۀ اخربتلفیق  ،در یک نگاه کلی .تلفیق اوزان متنوع است

شواهد ایـن   .دهد میشکل  گونیناهمرباعی  ی که جانب موسیقی شعر رعایت نشود،صورت

تلفیق اخرب و اخرم به چشم  مورد 11در  ،نمونه در رودکی بیشتر است. در رباعیات رودکی

و  شـجرۀ اخـرب  تلفیـق   این تلفیق وجـود دارد.  مورد 9 در ،حالی که در خیام ، درخورد می

بـه   ،شـرایط بهتـری دارد   ،کـارگیری اخـرم در خیـام    گاه بهم هم در تعداد و هم در جایاخر

است و رودکـی در   اخرم در مصراع اول بهره گرفته ۀکه خیام در یک مورد از شجر ای گونه

سـامانی موسـیقایی بـه وجـود     ، گـاهی ناب البته تلفیق این دو شـجره در رودکـی   سه مورد،

بـه   نیست؛ گونه  اینی که در خیام حال را از روانی انداخته، درو موسیقی رباعی  است آورده

 رودکی توجه شود: به این رباعی ،نمونه عنوان

 مرجـان  لعلت و حُسن دریای رویت«

 مــوج پیشــانی چـین  و کشــتی ابـرو 

 

 دنـدان  دُر دهـن،  صدف عنبر، زلفت 

 »توفـان  چشمت و غبغب بال گرداب

 ).122: 1373رودکی سمرقندی، (   

و آن را در  اسـت  اخـرم آورده  ۀمصراع را در شجرخالف رودکی که گاه سه ، بردر خیام

را با دومصـراع اخـرب    اخرم جز یک مورد که دو مصراع ،کنار یک مصراع اخرب قرار داده

موارد تنها از یک مصراع اخـرم در کنـار سـه مصـراع اخـرب بهـره        تمامیتلفیق کرده در 

 ،ه مصراع اخـرب اخرم در کنار س ۀنکته موجب شده که ناهمواری شجر همین است. گرفته

کـار   ۀ اخرم را در مصـراع سـوم بـه   شجر غالباًکه خیام ۀ دیگر آننکت .چندان به گوش نیاید

تفـاوت موسـیقایی را انتظـار     ،که مخاطب به دلیـل آزادی قافیـه در ایـن مصـراع     برد می
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در  شجرۀ اخـرب اوزان تلفیق  چندان از این تلفیق گریزان نیست. ،دلیل همینبه  .کشد می

و  شـجرۀ اخـرب   نمیـا حالی که این تلفیق در رودکـی در   تر از رودکی است، درخیام بیش

ع وزنـی  از امکـان تنـوّ   گیـری  خیـام در کنـار بهـره    کـه آنکالم  ۀخالص اخرم بیشتر است.

از  گیـری  بهـره ویژه دقت در  هب ،گیری بهرهاست با دقت در این  ، کوشیدهرباعی های مصراع

از ناسـازی وزن ربـاعی    ،اخـرم  ۀحداقلی از شـجر  یگیر بهرهاخرم در کنار اخرب و  ۀشجر

 .است شدهرعایت ن هایی ظرافتحالی که در رودکی چنین در  ،جلوگیری کند

 رباعی رودکی و خیام در شاعرانه اختیارات کارگیری به میزان .3ـ1ـ3

ترتیب از وزنی تا زبانی، تأثیر متفاوتی در القای موسـیقی   ، اختیارات شاعری بهبه طور کلی

هرچه با تأخیر بیشتری  ه مخاطب دارند. تأثیر اختیارات زبانی بسیار ناچیز است و این تأثیرب

در موسـیقی شـعر دارد. در    تـری کم نمـودِ  در ارکان پایانی شعر باشـد،  ویژه به ظاهر شود،

نسبت به اختیار تسـکین دارد و در ایـن مـورد     تریکماختیارات وزنی هم اختیار قلب تأثیر 

به این معنی که  متفاوت است؛ ها آناز این دو اختیار در تأثیرگذاری  گیری رهبههم جایگاه 

بیش از سـوم و در   ،بیش از دوم و در رکن دوم ،وزنی این دو اختیار در رکن اول سامانیبنا

 چهارم است.رکن بیش از  ،رکن سوم

 اختیار زبانی تبدیل هجای کوتـاه بـه هجـای    22 ،) رودکیرباعی 34( مصراع 136در 

، رکـن  مـورد  12 ،بلند وجود دارد که سهم رکن دوم بیش از سایر ارکان اسـت. رکـن دوم  

اما در  ،. تعداد اختیارات زبانی خیام بیشتر از رودکی استمورد 3 ،اولو رکن  مورد 7 ،سوم

رکـن دوم و در   ،که در رودکی ای گونه ، بهعمال اختیارات، خیام دقت بیشتری داردجایگاه اِ

از این اختیار است. تعداد اختیار وزنی تسکین و  گیری بهرهبیشترین محل  رکن سوم ،خیام

تسـکین در التقـای رکـن     مورد 51قلب در رکن دوم،  مورد 98از:  ندعبارتقلب در رودکی 

دو رکـن درگیـر اختیـار تسـکین و      مورد 32، تسکین در رکن اول مورد 17سوم و چهارم، 

مـورد   2تسکین بـا قلـب و    مورد 7 لب با تسکین،ق مورد 23 ،رداموقلب هستند که از این 

در رباعیـات  اختیار وزنی دارند.  ،ارکان مصراع همۀ ،مورد 8 دردارای دو تسکین هستند و 

و  32، دواختیـاری  78اختیـاری   یـک  هـای  مصـراع ، 18 اختیـار بدون  های مصراع ،رودکی

بـانی و وزنـی، کهنگـی    عالوه بر اختیارات ز ،در رباعیات رودکیاست.  مورد 8 اختیاری سه

کلمات و گاه التقای ساکنین بـه دلیـل ضـرورت وزنـی موجـب ناسـازی وزنـی برخـی از         

 ؛خـورد  مـی شعری عصر رودکی به چشـم   های قالباین ویژگی در کل  .شود می ها مصراع

 .)117: همان( »استچنین است وصالش چون  انشهجر« در مصراع زیر:» هجرانش« مانند
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مصـراع دارد و   دوم نیمـۀ از هجای کشیده که صـامتی اضـافی در    یا آوردن هجایی فراتر

 :شود میموجب ناهمواری وزنی 

 دل نـه  پیداسـت  صـبر  نه تواَم عشق بر«

 غـم  نـه  قافسـت  کوه مراست که غم این

 

 دل نـه  برجاسـت  عقـل  نـه  تـواَم  روی بی 

 »دل نه خاراست سنگ تراست که دل این

 ).121همان: (                                

 :نویسند می  ویژگیعلت بروز چنین  ۀدربار ،در موسیقی آوازی

تلفیق شعر  ،نسبت بین حروف و حرکات در زبان فارسی یکی نیست و از این لحاظ«

حتـی طبقـات    زبانـان  فارسـی دلیـل اسـت کـه عمـوم      همینو موسیقی نقص است. به 

قبیـل کلمـات را   ی هنگام قرائت شعر، حرف آخر ایـن  ضمن صحبت و حتّ کرده تحصیل

، رأس"را  هـا  آنو کلمـات مشـابه    "راست، دوست، مثـل "؛ یعنی کلمات کنند میحذف 

 .)203 :1390 (دهلوی، »کنند میتلفظ  "دوس، مث

اندک هم خیـام   و در این موارد است کار رفته به کمیاختیارات زبانی  ،در رباعیات خیام

کـن  معنی که بیشترین اختیارات در ر به این ؛است کردهدقتی  ها آنکارگیری در جایگاه به 

 11و  اسـت  کـرده سوم است که خیام از اختیار تبدیل هجای کوتاه به هجای بلند استفاده 

 بـارۀ شاهد این اختیار در رباعی خیام هسـتیم. در  ،در رکن اول مورد 2 ودر رکن دوم  مورد

قلب در  مورد 26در رکن دوم،  قلب 63 ،خیام رباعی) 34( مصراع 136 دراختیار وزنی هم 

تسکین در محل  مورد 22رکن دوم به همراه تسکین در محل التقای رکن سوم و چهارم، 

 صـورت مورد تسکین در رکن اول و قلـب در رکـن دوم بـه     8، التقای رکن سوم و چهارم

ارکان شعر درگیر اختیار وزنی هستند: تسکین  همۀ ،و در دو مورد است کار رفته به زمان هم

 10. در ایـن  ، قلب در رکن دوم و تسکین در محل التقای رکن سوم و چهارمدر رکن اول

روانـی   ،اخـرب  شـجرۀ در قیاس بـا   است و اخرم استفاده شده شجرۀاخیر است که از  مورد

 23 ،طـور کلـی   بـه اسـت.   کار نرفتـه  ، هیچ اختیار وزنی بهخیام مصراع 23دارد. در  تریکم

بـا سـه    مصـراع  2با دو اختیار و  مصراع 34 ختیار،با یک ا مصراع 77بدون اختیار،  مصراع

تسکین و گرایش اندک  قاعدۀاز  گیری بهره کمی گفت توان می ،بنابرایناختیار وجود دارد. 

کارگیری اختیار وزنی که غالباً در ارکان پایـانی اسـت و    اخرم، دقت در جایگاه به شجرۀبه 

موسیقی روان رباعیات خیـام را   ،نیعدم گرایش به تنوع وزنی موجب شده که اختیارات وز

مصراع در  3 ،اخرم در رباعی خیام شجرۀ مصراع 10مخدوش نسازد. جالب آن است که از 

بـدون   توان میاست که  ای گونه به ها نسخهدر برخی  ها آنضبط اختالف دارند و  ها نسخه



 یفارس یدر شناخت اوج و فرود رباع ای سنجه ،یقیموس /118

 »چراسـت  خرابی از بهـرِ  ،ر خوب آمدوَ« اخرب تقطیع کرد: شجرۀاختیار تسکین و در قالب 

ایـن   ،ر نیک نیامـد وَ«: است ، چنین آمدهفروغی و غنیدر تصحیح  که )24: 1382 ،رافضلیمی(

: 1382 ،رافضلیمی( »است بودهدر هر قرنی بزرگواری « ؛)108: 1381خیام،( »راسته کعیب  رِوَصُ

ـ فلک نیز بـه کـاری    گردنده«: است ، چنین آمدهفروغی و غنیدر تصحیح  ،)42  »اسـت  ودهب

فروغـی و  در تصـحیح   که )44: 1382،رافضلیمی( »گرد باغ و لب جوی مبخرامیتا «؛ )104: همان(

 .)164: همان( »جویو لب  زار کشتهفارغ بنشین به «: است ، چنین آمدهغنی

 )سـت می( تـر  کشیدههجای پایانی به هجای کشیده و گاه  ،مورد 17 در ،در رباعیات خیام

ختم شده که به علت قرار گرفتن این اختیار وزنی در هجـای پایـانی    )29: 1390،دهلوی (ر.ک:

 رکنِ در هجای سومِ ،است. تنها در یک مورد نی به وجود نیاوردههیچ ناسازی وز ،ها مصراع

ـ    است هجایی اضافه آمده ،دوم  دیـدۀ از « ل و درنـگ دارد: که ضبط این مصـراع جـای تأمّ

 .)45: 1382 ،رافضلیمی( »استو دل دستوری  استشاهی 

 رودکی و خیام ک در رباعیاتسکون و متحرّ نسبت .4ـ1ـ3

ساکن و متحرّک است که سـهم حـروف سـاکن در     حرف 20 دارای ،اوزان مختلف رباعی

 13 تـا  11 بـین  ،این اوزان تمامبه طوری که در  ،بیش از حروف متحرّک است ،این اوزان

د و چینش ایـن حـروف بـا وزن    متحرّک هستند. هرچه تعدا ،حرف 9تا  7ساکن و  ،حرف

ن و متحرّک است. چینش سکو نوازتر گوشموسیقی رباعی  ،باشد تر خوان هم ،اصلی رباعی

 .است  گونه  این »فعل  مفاعیل  مفاعیل  مفعول« ،رباعیوزن اصلی 

 

 دارد؛ ای ویـژه بررسی وزن شعر بر مبنای حرکات و سکون در عروض سـنتی جایگـاه   

و برخی از  )1: 1363 طوسی،ر.ک؛ ( کند میزن را بر مبنای آن تعریف و ،خواجه نصیر که چنان

ک را بر مبنای هجایی در شناسـایی وزن  مبنای سکون و متحرّ ،پژوهندگان عروض امروز

جالب آن است کـه در موسـیقی آوازی کـه     .)91 :1373 فشارکی،ر.ک؛ ( دهند میشعر برتری 

 رو، ازایـن اسب سکون و حرکات است. تن همین ،مالک آهنگ ،آن است ۀعروض از خانواد

 ،بـه همـراه دارد   تـری  دقیـق  ۀنتیجـ  ،کموسیقایی اشعار بر مبنای سکون و متحرّ ۀمقایس

 .است بیشتر ۀو نیازمند صبر و حوصل بر زمانهرچند 

بـه دسـت    ای نتیجـه چنین  ،رباعی اول رودکی و خیام 6 ،سکون و متحرّک ۀبا مقایس

ماننـد وزن   ،در هیچ یک از رباعیـات رودکـی و خیـام   : چینش سکون و متحرّک است آمده

و متحرّک دارند که  سکون 23ـ19 بین ها مصراع ،. در رباعیات رودکیاصلی رباعی نیست
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، 20 مصراع 3، 21 مصراع 8، 22 مصراع 10 بدین قرار است: ،بررسی شده مصراع 24 آمار

در رباعیات رودکـی از   مصراع 3د. تنها متحرّک و ساکن دار 19 مصراع 1و  23 مصراع 2

سـکون و   خوانی هم ،. در رباعیات خیامندبرابربا وزن اصلی رباعی  ،نظر سکون و متحرّک

ـ ک با وزن اصلی رباعی بیشتر است و تنوّع متحرّ از  هـا  مصـراع سـکون و متحـرّک    یکمّ

خیام در تعداد سکون و متحرّک بـه   بندیپای ،است. بدین ترتیب ترکمرودکی  های مصراع

تردیـد یکـی از عوامـل برجسـتگی و برتـری       یبیش از رودکی است. ب ،لی رباعیوزن اص

بررسـی   ۀویژگی اسـت. نتیجـ   همینموسیقایی رباعیات خیام در قیاس با رباعیات رودکی 

، 21 مصـراع  7، 20 مصراع 8این گونه است:  خیام رباعی مصراع 24 درک سکون و متحرّ

تعـداد   ،بینـیم  مـی کـه   گونـه   همـان  د.رسکون و متحرّک دا 23 مصراع 4و  22 مصراع 5

ـ  ،دارنـد  خوانی همک وزن اصلی رباعی خیام که با سکون و متحرّ های مصراع اول  ۀدر رتب

 سوم است. ۀجایگاه آن در رتب ،رودکیرباعیات جای دارند و حالی که در 

 رباعیات رودکی و خیامجایگاه موسیقی کناری در  .2ـ3

با این تفـاوت کـه    .آیند میدر شعر به شمار  ساز موسیقیقافیه و ردیف به عنوان دو عنصر 

اجباری  ،حالی که رعایت ردیفدر اجباری است و  ،رعایت قافیه و موسیقی برخاسته از آن

کوششـی بـرای تقویـت     ،در هـر حـال   ،کارگیری ردیـف  به گفت توان می ،نیست. بنابراین

 شـعریت  هی بـرای تثبیـت  را ،که ضرورت شعر است جاییآنموسیقی شعر است و قافیه تا 

حـروف   ،کـه جـدای از ضـرورت قافیـه     کنـد  میکه شاعر خود را ملزم  جاآناما  ،شعر است

تقویت موسیقی  برایکوششی آگاهانه  تواند میقافیه نیز مانند ردیف  ،ر کنددیگری را مکرّ

 :نویسد میه زمیندر این  شناس حقشعر به شمار آید. 

ـ   و به عنوان ی هقافیه هموار ساختِ« رش از تحلیـل، از دو بخـش   ک اصـل، در نخسـتین بَ

آن بخش آغازی که هم انتخاب و هم تکرارش برای ایجاد کیفیت قافیـه  : یکی شود میدرست 

. دیگری آن مبنامیقافیه  نِاین بخش را اصطالحاً بُتوانیم  می که همواره و همه جا اجباری است

اما چنانچه دلخواهانه انتخاب شـد،   ،تبخش که انتخابش برای ایجاد کیفیت قافیه اجباری نیس

 .)51: 1370 ،شناس حق( »مبنامیقافیه  ۀشاخ اصطالحاًاین بخش را  .تکرارش اجباری خواهد بود

حروف تأسیس، دخیل، ردف و قید پیش از حرف روی و حروف وصل، خروج،  رو، ازاین

ـ  جایگاهی مانند ردیف در شعر دارند و از کوشش ،مزید و نایره پس از روی شـاعر   ۀآگاهان

 برای تقویت موسیقی شعر حکایت دارند.

 ،هسـتند و در یـک ربـاعی    قافیـه  همهر چهار مصراع  ،مورد 13 ،رودکی رباعی 34در 

 :نماید نمیکه آگاهانه  است کار رفته در مصراع چهارم به ای قافیه شبه

 دل نـه  پیداسـت،  صـبر  نه تواَم عشق بر«

 غـم  نـه  قافسـت  کـوه  مراست که غم این

 

 دل نـه  برجاسـت،  عقـل  نـه  تواَم روی بی 

 »دل نه خاراست سنگِ تراست که دل این

 ).121: 1373رودکی سمرقندی، (          
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امـا در   ،نماید نمیدو قافیه دارند که آن هم آگاهانه  ،زوج های مصراعدر یک مورد هم 

 تأثیرگذار است: ،تقویت موسیقی شعر

 آب چشم بیدادگری زِ نگرددت سیر دل«

 دارم جانـت  زِ تـر  دوسـت  کـه  طرفه نای

 

ــرددت  ــو نگــ ــن در چــ ــری مــ  نگــ

ــا ــری دشــمن هــزار صــد زِ آنکــه ب  »بت

 ).125همان: (                               

یعنـی حـرف روی    ،حداقل و ضرورت حـروف قافیـه   ،رباعی 5در  ،در رباعیات رودکی

و در  )249: 1373 رازی،ر.ک؛ ( ندگوی می» مقیّد مجرّد« ،ها قافیه گونه  این. به است شدهرعایت 

در  .اسـت  شـده رعایت ننیز  قافیه یعنی حداقل ضرورت ؛رباعی هم عیب قافیه وجود دارد 8

عنوان حرف روی به شمار آمده که در بحث قافیه با نـام   حرفی الحاقی به ،این موارد تمام

بـه عصـر    تـوان  یمـ را  ها عیب گونه این .)258: همـان ( شود میاز آن یاد  »ایطاء خفی« عیب

از تعداد  ،با گذر زمان ،دلیل همیناو نسبت داد و به شعر  آغازگرانۀرودکی و جایگاه  حیات

 .رسد میبه حداقل که در خیام  ای گونهبه  ،شود میاین موارد در شعر فارسی کاسته 

  ایـن در قافیه و  است ف پیش از قافیه رعایت شدهیک یا چند حر ،رودکی رباعی 20در 

. حروف پیش کند میبه مخاطب القا  مقیّد مجرّد)( خالی ۀبیش از قافی  موسیقی ،واردم گونه

در تقویـت موسـیقی   نقش اساسی  ،شوند میکه با حروف پس از قافیه جمع  آنگاه ،از قافیه

 توجه است: شایستۀجمع ردف و وصل در رباعی زیر  ،به عنوان نمونه شعر دارند؛

ــه« ــه نارفت ــلت شــاهراه ب  گــامی وص

ــاهنا ــنیدم گــ ــامی فلــــک زِ شــ  پیغــ

 

ــه  ــن از نایافتـ ــت حُسـ ــامی جمالـ  کـ

ــز ــمِ ک ــراق خُ ــوش ف ــادت ن ــامی ب  »ج

 ).125: 1373رودکی سمرقندی، (        

فعلی سـاده   های ردیفآن  مورد 15 کهاست  از ردیف بهره گرفته رباعی 22 دررودکی 

 هـای  ردیـف  دارد. غالـب  اسـمی ردیف  ،و یک مورد جمله مورد آن جمله یا شبه 6 واست 

سبک خراسانی ساده هستند و چنـدان   های آغازینهشعری  های ردیفمانند  ،رباعی رودکی

 ای گونـه  حاجـب  ،در بیت دوم ،در یک رباعی رودکی .موجب ایجاد تنگنا برای شاعر نشدند

 :نماید میکار رفته که تصادفی  به

ــگ ســرخ گــل از ای« ــوده رن ــو و برب  ب

 جـو  همـه  شویی روی چو شود رنگ گل

 

 مــو پــی از بــو ربــوده، رخ پــی از رنــگ 

 »کـو  همـه  فشـانی  مو چو گردد مشکین

 ).123همان: (                               

ـ    است.  ای قافیه سه مورد 18و  ای چهارقافیه مورد 16 ،رباعیات خیام  ۀبـا توجـه بـه غلب

رباعیات شاعران « ل دارد:جای تأمّ ساشمی ۀدر رودکی و خیام، این گفت ای قافیه سه رباعیات

قیاس کرد که رباعیات قرن چهارم  توان میاست و از اینجا  یا چهارقافیهغالباً  ،قرن پنجم

 خـالی  ۀمورد از قافیـ  5خیام تنها در  .)56: 1374 ،شمیسـا ( »است بوده یا  چهارقافیهنیز بیشتر 
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مـابقی   و در مـورد همـراه بـا ردیـف هسـتند      5ایـن   ۀو هم است بهره گرفته )مقیّد مجرّد(

 16در  اسـت.  رای تقویت موسیقی شعر بهره گرفتهرباعیات از حروف پیش و پس از قافیه ب

توأمـان از   ،مـورد  7از حروف پس از قافیه و در  ،مورد 6در از حروف پیش از قافیه،  ،مورد

 ،شـوند  میکه با ردیف همراه  گاهآناست. این موارد  وف پیش و پس از قافیه بهره گرفتهحر

موسیقی شعر  بر ،غنای قافیه و ردیف چراکه ؛سازند میخیام را آشکار  اندیشی قیموسیاوج 

کلمات مشـترک قافیـه    میزانهرچه « :نویسد میه زمیناست. شفیعی کدکنی در این  افزوده

احسـاس لـذت بیشـتری خـواهیم      ،احساس موسیقی بیشتر است و در نتیجـه  ،بیشتر باشد

آن است کـه خواننـدگان شـعر خیـام هـم اقبـال        جالب .)68: 1373 (شفیعی کـدکنی،  »داشت

 ،گفـت ایـن دسـته از رباعیـات خیـام      تـوان  مـی و  انـد  دادهبیشتری به این رباعیات نشان 

 :از آن عبارت است از ای نمونهکه  است  گونه اینرباعی خیام  6ها هستند.  آن ترین معروف

 سـت  ا بـوده  زمینـی  خاک در که ذرّه هر«

ــان مآزر بـــه نـــازنین رخ از گـــرد  فشـ

 

 اسـت  بوده نگینی و تاج تو و من از پیش 

 »اسـت   بـوده  نـازنینی  خـوب  رخ هم کان

 ).42: 1382میرافضلی، (                   

از  تر رندانه ها آنکارگیری  وجود دارد که به مورد 2تنها در عیب قافیه  ،در رباعیات خیام

مورد هم خیام در محـل قافیـه    3 در و است ترکمها هم  بسامد آن ،رودکی و در عین حال

 است.بهره برده  ردالقافیه و جناسو از  است هنرنمایی کرده

شعری خیـام از رودکـی    های ردیف. است شدهاز ردیف بهره گرفته  ،خیام رباعی 27 در

از عناصـر   اوبیشـتر   گیـری  بهـره موسیقی کناری خیام با توجه بـه   ،طور کلی به .ندتر ساده

ساز  موسیقی های آرایهکارگیری  ، بهساز موسیقیه به سادگی عناصر کناری، توج ساز موسیقی

 است. تر برجستهقافیه  های عیبدر محل قافیه و پرهیز از 

 در رباعیات رودکی و خیام . موسیقی درونی3ـ3

موسیقی حاصل از تکرارهاست که جناس و سایر صنایعی که در بـدیع بـا    ،موسیقی درونی

شعر فارسـی از منظـر    های قالب جزء این دسته هستند. ،شوند مینام صنایع لفظی شناخته 

نیست و سادگی  اندیشی صنعتبند قالب رباعی چندان در .دارند هایی تفاوت اندیشی صنعت

است. اما تحول شعر فارسی و گـرایش آن بـه    با ذات این قالب گره خورده ای گونه بیان به

 سرایی رباعیتا بدانجا که  است، ثر گذاشتهنیز ا سرایی رباعیبر روند و روال  ،اندیشی صنعت

کـه اعجـاب    اسـت؛ چنـان   در عصـر تیمـور رسـیده    گرایـی  صنعترودکی به اوج  پیرایه بی

گویـای ایـن    ،)ق. 816 د.( نیشـابوری  هللا لطـف از   یک ربـاعی تذکره در مقابل  های کتاب
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او  .گیـرد  مـی ی ایـن راه جـا   انـۀ میخیـام در   .)212/ 4: 1364 صفا،ر.ک؛ ( است گرایی صنعت

 گرایـی  سـاده اما رودکی  ،نیست نصیب بیشعر فارسی  گرایی صنعتاست که از  گرایی ساده

اسـت.   دور نگـه داشـته   اندیشی صنعترباعیات او را از  ،اش زمانهشعر  پیرایگی بیاست که 

 رباعیآن چند . هرخورد نمیصنایع دیگری در شعر او به چشم  جز صنایع طبیعی، رو، ازاین

 این صنعت دارد: حوزۀدر شهرتی  است، صنعت سؤال و جواب سروده که در

 سـحر  وقـتِ  کِـی؟  یـار،  کـه؟  مـن  بَـرِ  آمد«

ــش ــه دو دادَمْ ــر بوس ــا؟ بَ ــر کج ــبِ  ب ــر ل  تَ

 

 پـدر  کـه؟  خصـمش  خصـم،  زِ که؟ زِ ترسنده 

 »شکر چو بد؟ چون عقیق بد؟ چه نه بد؟ لب

 ).120: 1373رودکی سمرقندی، (             

چـون   هـایی  نـام حرف، هجا و کلمه) که در بدیع با ( تکرارهاانواع  ،وسیقی درونیاز نظر م

، امـا  در رباعیات رودکی و خیام وجود دارد ،ندهست  معروفجناس و تکرار  ، سجع،آرایی واج

 ،مختلـف اسـت. ظهـور ایـن صـنایع در رودکـی       ،کارگیری این صنایع در این دو بسامد به

حالی که  ها نیز اندک است، در بسامد آن رو، ازاین .کند میوه و طبیعی جل نماید نمیآگاهانه 

ــ  ،در خیـام  ی گــاه گـرایش انــدک خیــام بــه  تحــت تــأثیر رویکــرد شـعری عصــر او و حتّ

 یعنـی خیـام،   رباعی 17در  ،به عنوان نمونه بسامد این صنایع بیشتر است؛ ،پردازی صنعت

 .رود نمیفراتر  رباعی 6تعداد آن از  ،اما در رباعیات رودکی ،وجود دارد آرایی واج ،آن %50

شعری ایام حیات دو شاعر  های ویژگیاگر کاربرد صنایع لفظی در رودکی و خیام را به 

از دو عنصر  توانیم نمی در کاربرد این صنایع دخالت ندهیم،نسبت دهیم و چندان آگاهی را 

سـیقایی شـعر او   ی موو در برجسـتگ  نمایـد  مـی که آگاهانه بگذریم شعر خیام  ساز موسیقی

د و آن تکـرار  کـر بحـث   آرایی واجذیل  توان می. از این دو ویژگی، یکی را تأثیرگذار است

 درخـور و سهم  روند میکار  ۀ اندک در کنار هم بهحرف اول کلماتی است که غالباً با فاصل

در رباعیـات   کـارگیری ایـن صـنعت    بسامد و نوع به .توجهی در تقویت موسیقی شعر دارند

کـاربرد آن را آگاهانـه دانسـت و ایـن ویژگـی را جـزء        تـوان  میاست که  ای گونه به خیام

که در کنار صنایع دیگر بـروز   گاهآنبه شمار آورد. این ویژگی  اومختصات سبک شخصی 

 ،در رباعی زیر ،به عنوان نمونه ؛آید میت موسیقی رباعیات خیام به شمار قوّ ۀنقط ،کند می

 تکرار حرفِ نیز و »کم«و  »کمال« کلمۀدر ابتدای دو » ک« تکرار حرفِحاصل از موسیقی 

جـام  «در » ج«حـرفِ  و  ،»ستم«و  »سرمایه«در » س« ، حرفِ»کان«و  »که«در ابتدای » ک«

البته تضاد شادی و غم، داد و ستم، پست و بلنـد،   .خوبی نشانگر این ویژگی است هب ،»جم

 ،ایرانـی داسـتان جـام جـم     حتلمـی و » یـم « ۀالف و شناس کمال و کم در کنار تکرار حرفِ

 :ندهست  ساده گرایی صنعترا شکل داده که در عین  ای شبکه

 ســـتمیم نهـــاد و دادیـــم ســـرمایۀ  غمیم کان و شادی اصل که ماییم«



 1400/123 پاییز ،3شمارۀ ، 10 سال، �و��نا� �قد اد�ی و بال�ت

 
 

 کمـیم  و کمـالیم  و بلنـدیم  و پستیم

 

 »جمــیم جــام و خــورده آیینــۀ زنــگ

 ).42: 1382میرافضلی، (              

آن را یکـی از   تـوان  مـی اسـت کـه    ای گونـه  در رباعیـات خیـام بـه   مد این ویژگی بسا

 به شمار آورد و در پژوهشی مستقل بدان پرداخت. اوسبکی  های ویژگی

 ای آگاهانه ویژگی ،ویژگی دیگر شعر خیام که با توجه به جریان حاکم بر عصر حیات او

شایسـتۀ بحـث   انی زب های ویژگیذیل  ،شناسی سبک های بحثو البته در  آید میبه شمار 

ایـن ویژگـی در قالـب یـک      اسـت. هرچنـد   گویی سرهو  گرایی فارسیگرایش او به  است،

زنـگ و آهنـگ آشـنایی بـرای      ،موسـیقایی  نظـر امـا از   ،بحث اسـت  درخورویژگی زبانی 

و موسیقی ذاتی زبان فارسی و آهنگ کلمـات ایـن زبـان را     آورد میبه وجود  زبانان فارسی

آهنـگ   ،جه به کاربرد بسیار و آشنای این کلمات در زبان امروز فارسیو با تو کند میزنده 

از رباعیاتی دریافـت   توان میدارد. آگاهانه بودن این ویژگی را  زبانان فارسیدلنشینی برای 

ایـن ویژگـی در ربـاعی زیـر در کنـار      اسـت.   کار نرفتـه  ۀ غیرفارسی در آن بهکه هیچ کلم

 :است کردهایجاد  ای ویژهیقایی موس جلوۀ ،و تکرار کلمه آرایی واج

 دوش رفــتم  گــری  کــوزه  کارگــه  در«

ــتۀ از ــر دس ــوزه ه ــرآورده ک ــروش ب  خ

 

ــدم  ــزار دی ــوزه دوه ــا ک ــوش و گوی  خم

 »فـروش؟!  کـوزه  و خر کوزه و گر کوزه کو

 ).44همان: (                                 

کارگیری ایـن   ی که بهحالدر  ،در رباعیات رودکی نداردبرجستگی چندانی  ،این ویژگی

شرایط هموارتری از عصر خیام دارد. تلفظ ناساز کلمـات در   ،ویژگی زبانی در عصر رودکی

بسـامد بیشـتر کلمـات عربـی در رباعیـات       ،و سرانجام ها واژهتنگنای وزن، کهنگی برخی 

دور  زبانـان  فارسـی شعر را از آهنگ آشنای زبانی بـرای   ،رودکی در قیاس با رباعیات خیام

 خود گویای این ویژگی است: ،. دقت در این نمونهاست ردهک

 کـرم  و افضـال  بـر  کس به نَبُوَد واجب«

ــیر ــرد تقصـ ــه نکـ ــب در خواجـ  ناواجـ

 

ــب  ــد واج ــر باش ــه ه ــکر آین ــم ش  نع

 »کــنم؟! تقصــیر چگونــه واجــب در مــن

 ).121: 1373رودکی سمرقندی، (        

ی رباعیـات خیـام در گـرو    موسـیقای  هـای  جاذبـه گفـت بخشـی از    تـوان  مـی  ،بنابراین

فاقـد آن اسـت. البتـه چنـین      رودکیزبانی و واژگانی شعر اوست که رباعیات  های ویژگی

به نبـوغ ذاتـی و وسـواس     ،عالوه بر آزمون و خطاهای شعر فارسی تا عصر خیام ،تمایزی

درخشـان   انجامیکه آغازگری رودکی را به  دهد میو به او فرصت  یابد میهنری او پیوند 

اند و قالب رباعی را محبوب خوانندگان شـعر فارسـی سـازد و رباعیـات او بـه عنـوان       برس

 سـایۀ در  .مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد    برای شناسایی نیک و بد این قالب شعری  ای سنجه

 عـامی م و عـالِ « :نویسـد  مـی شهرت رباعیات خیام است که شمس قـیس در قـرن هفـتم    

 رازی،( »آن نصیب، صالح و طالح را بدان رغبتمشعوف این شعر گشته. زاهد و فاسق را در 
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دقـت   تـوان  مـی کـه   دهد میموسیقایی رباعیات خیام نشان  های جنبهبررسی  .)120: 1373

سالست طبع، شیوایی «چون  هایی ویژگی او افزود؛ های ویژگیموسیقایی خیام را به دیگر 

خیام از  برجستۀفات که ص )12: 1383 هـدایت، ( »موشکاف فلسفۀکالم، فکر روشن سرشار و 

 دیدگاه هدایت است.

 . نتیجه4

ز و فرودهـای چنـدی را پشـت سـر     فـرا  شکوفایی، ۀرباعی فارسی از آغاز تا رسیدن به قلّ

از  اسـت. جـدا   به اوج شهرت و محبوبیت رسـیده  ،با رباعیات خیام ،و سرانجام است هگذاشت

ناپــذیری ش انکارآن نقــ گیــری اوج تحــول موســیقایی ربــاعی نیــز در ،تحــول محتــوایی

ربـاعی، توجـه بـه     هـای  مصـراع است. اختیارات شاعری گسترده، امکان تنوع وزنی  داشته

از موسیقی کناری و درونـی و   گیری بهرهکیف  و ، کمّها مصراعک در برابری سکون و متحرّ

اتکـا در تبیـین تحـول     شایستۀ ای سنجه ،زبان فارسی های ظرفیتاز  گیری بهره ،سرانجام

از اختیـارات شـاعری، تنـوع وزنـی      گیری بهرهرباعیات رودکی در  رباعی است. موسیقایی

 نـواز  گـوش از وزن اصلی و  ها مصراعک در ، عدم توجه به برابری سکون و متحرّها مصراع

 گیـری  بهـره به وزن اصلی ربـاعی،   بندیپای بادر حالی که خیام  است، رباعی فاصله گرفته

، توجـه بیشـتر بـه برابـری سـکون و      هـا  مصراعوزنی  دستییک از اختیارات شاعری، ترکم

موسیقی رباعیـات او   ،است و در نتیجه بندترپای رباعیبه وزن اصلی  ها مصراعک در متحرّ

اعتدالی و هنرمندانـه از   گیری بهرهغنای موسیقی کناری رباعیات خیام،  است. نوازتر گوش

از دیگـر   ،گـانی زبـان فارسـی   بـه اصـالت واژ   بندیپایدر کنار  ،درونی ساز موسیقیعناصر 

. اسـت  کـرده  پسـندتر  مخاطبو  نوازتر گوشموسیقی رباعیات خیام را  است که هایی مؤلّفه

در کنار نبـوغ فـردی    ،پس از او سرایان رباعیرودکی و سایر  سرایی رباعی ۀتردید تجرب یب
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