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موسیقی اصوات درمثنوی و غزلیّات موالنا
علی محمد موذّنی

*

استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

هادی انصاری
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
(از ص  1تا )18
تاريخ دريافت مقاله ،1395/9/21 :تاريخ پذيرش مقاله1396/6/25 :

چکیده
آثار منظوم موالنا جاللالدّين پُر از آوا و نوا و موسیقی است؛ زيرا جان سرايندهاش با موسیقی آمیخته
شده و موسیقی نیز در تمام اجزای وجودش رخنه کرده است .به گواهی اشعارش ،بهويژه غزلیّات ،وی در
موسیقی علمی و عملی روزگار خود مهارت و تسلّط کامل داشته است .آن دم که کالمش پر از وزن و
آهنگ و موسیقی میشود ،میتوان معنای سخن او را دريافت که در نظر او ،شعر موسیقی کیهانی است
و «اصوات» از هر نوعی که باشد ،بهترين ابزار برای ايجاد موسیقی است .اين آواها ،نواها و صوتها
نشانگر روح پرتالطم و خروشان موالناست که دمی آرام ندارد و همواره در حال تکاپو و جنبش است؛
چون میخواهد از «لفظ» به «معنی» برسد و در اين مسیر ،موسیقی ،ياريگر خوبی است .در میان انواع
موسیقی که درکالم منظوم موالنا ديده میشود ،نوعی موسیقی میتوان يافت که صوتها ،آواها و تکرار
آن ها نقش مهمّی در ايجاد آن دارند .موالنا در اين موسیقیِ اصوات که ازهماهنگی صامتها و مصوتها
ايجاد میشود و به موسیقی داخلی شعر مربوط است ،از صوت (شبهجمله) ،اسم صوت (نام آوا) ،اتباع
(الفاظِ بهظاهر مبهم ،ولی موسیقیآفرين) و ارکان عَروضی فراوان استفاده کرده است.
واژههای کلیدی :صوت ،اسم صوت ،موسیقی ،ارکان عَروضی ،اتباع.

* .رايانامة نويسندة مسئول:

moazzeni@ut.ac.ir
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 .1مقدّمه
اصوالً زبان شعر با زبان عادی و روزمرّه تفاوت دارد و اين امتیاز بهواسطة نظام موسیقايی
شعر است .اغلب شاعران اين مرزوبوم خود خنیاگر و موسیقیدان بودهاند .در میان
سرايندگان ايرانی ،پیش از موالنا ،شاعرانی مانند رودکی و فرّخی از آن دسته بوده اند که
عالوه بر شاعری ،از موسیقی نیز بهره داشتند .اينان بهلحاظ آشنايی با موسیقی و مهارت
درنواختن ،کالم خود را با نوای چنگ و بربط و سازهای ديگر به همراه آواز خوش ،به
گوش شنونده میرساندند.
نظامی عَروضی حکايت «بوی جوی مولیان» رودکی را که نشانگر تأثیر تغنّیکردن و
همراهی شعر با آهنگ و آواز است ،در چهارمقاله آورده است ( .)145 :1388از ديگر
شاعرانی که با علم موسیقی آشنايی داشتهاند ،میتوان از منوچهری ،فرّخی و نظامی ياد
کرد که در اشعارخود ،الحان و نام سازهايی را آوردهاند که نشاندهندة آشنايی آنها با
آهنگها و نواها و اصطالحات موسیقی معمول روزگار خودشان است (مشحون ،1373 ،ج :1
.)168 -162
موالنا جاللالدّين نیز از آن دسته شاعران است که بر موسیقی علمی و عملی روزگار
خود تسلّط دارد .غزلیّات موالنا دربارة موسیقی شعر و تنوّع اوزان آن و ديگر مسائل
موسیقايی ،اثری کامالً منحصربه فرد و يگانه است .يکی از انواع موسیقی که در آثار
منظوم موالنا جاللالدّين جلوه و نمود دارد ،نوعی موسیقی است که از بهکاربردن آواها و
اصوات حاصل میشود .هرچند او میخواهد «خَمُش» باشد و بی«حرف و صوت و گفت»
دم بزند ،ولی از نظر صوت و آوا اين آثار ،دنیايی ديگرگونه پیش چشم ما به نمايش
میگذارند و ما را به تماشای جلوههای گوناگون و دلانگیز مینشانند .اين نوع موسیقی
که شايد بتوان نام يا عنوان «موسیقی اصوات» بر آن نهاد ،در ايجاد هماهنگی و هارمونی
و خوشنوايی واژهها دخالت و تأثیر فراوانی دارند .رِنه وِلِک در نظريّة ادبیّات از آن با
عنوان «سمبولیسم آوايی» يا «استعارة آوايی» ياد میکند (ولک و وارن .)180 :1373 ،در
نظر موالنای عاشق ،جنبش و پويايی اين آواها ،صوتها ،اتباعها ،تکرارها و موسیقیِ
حاصل از آنها بیگمان در جهتبخشیدن به معنی نقش بسزايی دارند و ترجُمان روح پُر
از موسیقی و جنبش اويند و بدينسان آواها و اصوات ،سهم بسیار زيادی در باروری
چنین موسیقیای (موسیقی اصوات) دارند.
يکی از نوآوریهای موالنا در زمینة واژگان ،صوتها و اسم صوتهايی است که گاه با
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معنی و گاه بیمعنی ،القای عاطفه و احساس میکند .برای اينکه با آن دنیای ذهن و
زبان پر از نغمه و نوا ،همآوا شويم ،اين چند بیت را میخوانیم .آيا از آنها نوای ساز و آواز
1
به گوش نمیرسد؟ بیترديد همان مجالس سماع را فراياد میآورد.
مطربِ جان بیا بزن تَنتَنِ تَن تَنَن تَنَن
گفت من نیز تــو را بر دف و بربط بـزنم
بادهپـــرستان هـمــه در عشــرتانــد

کاين دل مست از پگه ياد نگار میکنـد
(موالنا ،1363 ،ج )556 :2
تَنَتَــن تَــن تَنَتَــن تَـن تَنَتَن تَن تَنَتَن
(همان)1991 :
تَنتَـــنِ تَنتَــن شنـــو ای تَــن پرست
(همان ،ج )516 :1

اين «تَن تَنها» همان آواها يا هجاهای افاعیل عَروضیاند و از اين فضاهای موزيکال
در غزلیّات موالنا فراوان است .شفیعیکدکنی در موسیقی شعر ،در بحث نظام آوايی در
شعر اظهار میدارد که اينها آگاهانه نیستند و در شاهکارهای ادب جهان ناخودآگاه
چنین مواردی وجود دارد (شفیعیکدکنی .)320 :1373 ،سپس بیت زير را ازعنصری مثال
میآورد:

به يک خدنگ دژآهنگ جنگ داری تنگ

تو بر پلنگ شخ و بر نهنگ دريا ،بار

آنگاه چنین میافزايد« :چه کسی است که به هنگام شنیدن اين بیت و تکرار صدایِ
) )angدر مقاطع خاصّ مصراعها ،صدای رهاشدن تیر از کمان را احساس نکند؟» (همان).
برای نشاندادن تغییر درونی موالنا که حاصل شنیدن صوت و صدای طبیعی است،
بیترديد حکايت افالکی در مناقبُ العارفین میتواند گواهی بر اين مُدّعا باشد که شنیدن
طَقطَق چکّش صالح الدّين زرکوب بوده که او را با عالم وجد و سماع و چرخش و
پايکوبی آشنا کرده است (افالکی ،1375 ،ج .)429 :1
 .2شیوههای موالنا در آفرینش موسیقی اصوات
موالنا برای آفرينش موسیقی اصوات ،از روشهای زير بهره گرفته است:
 .1-2صوت (شبهجمله)

واژه يا گروهی از واژگان است که غالباً برای بیان حالت عاطفی گوينده بهکارمیرود و
انواع زيادی دارد؛ مانند بیان حالت درد ،تحسین ،تعجّب ،شادی ،تحذير و...؛ مثال :آه،
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آفرين ،خَهخَه (انوری و گیوی .)243 :1367 ،موالنا صوت يا شبهجمله را به چند طريق
بهکارمیبرد:
 .1-1-2به تنهایی :مانند حیف ،آفرين ،مرحبا و...
جان بـیکیفی شـده محبوس کیف

آفتابــی حبس عقـــده اينت حیف
(موالنا ،1374 ،د )3581 :5

 .2-1-2با تکرار :مانند هایهای ،وایوای و...
خاموش باش تا صفت خويش ،خود کند

کو هایهای سرد تو کو هایهای دوست
(موالنا ،1363 ،ج )442 :1

 .3-1-2ساخت فعل و مصدر از صوت :مانند خُرخُرکردن و...
درو فتاد او آن زمان از ضربت زخم گران

خُرخُرکنان چون صرعیان در غَرغَرة مرگ و فنا
(همان)27 :

 .4-1-2استفاده از ترکیبات و جمالت عربی بهصورت شبهجمله :مانند حاشَلِلّه.
حاشَلِلّه ايــن حکـايــت نیست هین

نقــد حـال ما و توست اين خوش ببین
(موالنا ،1374 ،د )2900 :1

 .5-1-2ساخت شبهجمله از فعل امر :مانند خَپ يا خَب که فعل امر است از خوابیدن ،به
معنای «خاموش باش».
رو بگـردانـد به ســوی دست چـپ

در تبار و خويــش گوينـدش که خَپ
(همان ،د )2168 :3

 .2-2اسم صوت (نامآوا یا صوتآوا)

لفظی است مرکّب که معموالً از طبیعت گرفته شده و خود بیانگر صداهايی ازقبیل
صوت خاصّ انسان يا حیوان ،صوتِ خواندن و راندن حیوانات و صوتِ به همخوردن دو
شیء به يکديگر است (انوری و گیوی .)243 :1367 ،اين واژگان ممکن است ظاهراً مرکب
تلقی شوند ،امّا چون به اجزای معنیدار قابل تجزيه نیستند ،واژگان «ساده» نامیده
میشوند و انواع گوناگون دارند (نیکوبخت .)122 :1383 ،موالنا اسم صوت يا نامآوا را به
چند صورت بهکارمیبرد که در ادامه میآيند.
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 .1-2-2به تنهایی :مانند طَراق ،بُلُق ،مَو و...
ايــن بانـگ طَـــراق ،چوب ما را

دانیــم کـــه از فِــراق خیـزد
(موالنا ،1363 ،ج )702 :2

 .2-2-2همراه با«وند» :مانند :قَروقُر ،ترنگاترنگ و...
همچــو ابـــر خالیی پُر قَرّوقُر

نــه در او نفــع زمین نه قوتِ بُر
(موالنا ،1374 ،د )1057 :6

 .3-2-2تکرار بهصورت مزدوج :مانند طَقطَق ،لُملُم و...
نیم بیداری کـــه او رنجــور بـود

طَقطَق آهستـهاش را میشنــود
(همان ،د )2800 :3

 .4-2-2ساخت فعل و مصدر از اسم صوت :مانند ترنگیدن (از ترنگ) ،عَويدن (از عوعو)
دلـم از چنگ غمت گشت چوچنگ

نخــروشد ،نتـرنگــد ،چــه کند؟
(موالنا ،1363 ،ج )835 :2

 .3-2اتباع

لفظی است مهمل و بیمعنی يا فاقد معنی روشن که به دنبال اسم يا صفت میآيد برای
تأکید و گسترش معنی آنها يا بیان نوعی مفهوم جنس و قِسم؛ مانند رَختوپَخت،
هارتوپورت و( ...انوری و گیوی .)101 :1367 ،اتباعها ،صوتآواهايی هستند که به پارهای
حاالت انسان اطالق میشوند؛ مانند هارتوپورت ،شارتوشورت ،همهمه (نیکوبخت:1383 ،
 .)124اتباع ،معموالً در ترکیب با کلمه ،لفظی مهمل و بیمعنی است و تابع واژة اصلی
است؛ بدينلحاظ آن را «مُهمَل» نیز میگويند .موالنا آنها را با واو عطف بهکاربرده است.
مانند :نازوباز  ،کَژومَژ ،لوتوپوت و. ...
آن دفع گفتنت کـه برو شَه به خانه نیست

وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست
(موالنا ،1363 ،ج )4630 :1

 .4-2ارکان یا افاعیل (اتانین) عَروضی 

موالنا اتانین (تَنتَنها) و ارکان عروضی مانند فاعالتُن ،مُستَفعَلُن و ...را که برای تعیین
وزن شعر و هماهنگی با ارکان عَروضی استفاده میشود ،در شعر خود فراوان بهکاربرده
است؛ مانند «تَن تَن تَتَن» که آوای مُستَفعَلُن است يا «تَتَتَن تَن» که با فَعَالتُن
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همآواست .گاهی يک مصراع يا نیم مصراع از بیت را با ارکان عروضی شکل میدهد.
همانگونه که ذکر شد ،هدف موالنا از اين کاربردها افزايش موسیقی شعر است.
آنگاه که در بررسی شعر موالنا از موسیقی اصوات سخن گفته میشود ،بیترديد عنصر
تکرار ،بهويژه تکرارِ آوايی (صامتها و مصوِتها) نقش مهمّی را بازی میکند« .در مورد
ايجاد هماهنگی از راه ترکیب صامتها و مصوتها ،ديوان شمس سرشار از شواهدی
است که نشان میدهد چگونه موالنا کلمات هماهنگ را به سود موسیقی شعر خود به
خدمت گرفته است» (موالنا :1370،بیستوشش).
آنچه اينجا مطرح است ،تکرار آوايی صامتها و مصوتها درکنار برخی اصوات است
که معموالً تنها و مفرد بهکارمیروند؛ مانند آه ،حیف ،آفرين ،حاشَلِلّه ،هیهات و. ...
اصوات فراوانی هستند که اصوالً با تکرار ساخته شدهاند و گويی اصل بر اين بوده است
که حتماً بهصورت مزدوج بیايند؛ مانند :چِکچِک ،قُمقُم ،اَخاَخ و . ...حتّی اصوات مفرد
نیز در مواردی که گوينده به تأکید نیاز دارد يا فحوای کالم میطلبد ،میتوانند تکرار
شوند؛ مثالً بهصورت آهآه ،حیفحیف و ...بهکارمیروند .تکرار اصوات در آثار منظوم موالنا
به چند شکل جلوهگری میکند:
 به شکل مزدوج ،مانند خُرخُر ،بَقبَق؛ به همراه «وند» ،مانند قَروقُر ،ترنگاترنگ؛ به همراه «وند» و ايجاد جناس ،مانند کَژومَژ ،طِمّ و رِمّ؛ ايجاد جناس مرکّب ،مانند لکلک (نام پرندهای) با صوت لَک لَک (ذکر توحید است :از آنِتوست ).يا قُمقُم (نام ظرفی) با صوت قُم قُم (صوتِ ريختن مايعات ،آب يا شراب)؛
 ساخت فعل از تکرار صوت ،مانند عوعو که عَويدن از آن ساخته شده است؛ گاه صوتی سه بار ذکر میشود ،مانند :چاغ چاغ چاغ و لَم لم لم. .3انواع صوت در مثنوی و غزلیّات موالنا
براساس نمونههای يادداشتشده از مثنوی ،غزلیّات و رباعیّات موالنا ،اصوات بهکار رفته را
2
میتوان به شش دستة زير تقسیمبندی کرد:
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 .1-3اصواتی با منشأ انسانی
 .1-1-3اصوات دارای ساخت ساده :آه ،اَه (اُه) ،ای ،تا (صوت تحذير) ،خَپ (خَب) ،دی (صوت

تعجیل) ،زهی ،عِه ،شُه (صوت نفرت) ،وای ،ها (صوت تنبیه) ،هان ،های (صوت تأسّف) ،اال (هال)،
هی (صوتی درمقام تهديد ،تحسین و تعجب) ،هین (صوت تعجیل)؛ مثال:
اَه (اُه) :صوتی است برای نشاندادن درد و رنج تأسّف؛ آه ،وَه:
گفت اَه من فوت کردم فُرصه را

چــون نگشتــم همــره آن رهنـما
(موالنا ،1374 ،د )2242 :4

خَپ (خَب) :فعل امر از خوابیدن (خاموششدن) است؛ برای هماهنگی با قافیه خَپ شده
(گوهرين )1362 ،و نیزبه معنی «خفه شو» آمده است (استعالمی ،1374 ،ج :)351: 3
رو بگرداند به سوی دست چپ

درتبار و خويش گويندش که خَپ
(موالنا ،1374 ،د )2168 :3

عِه :صوتی است برای بیان فشار و خستگی بدنی هنگام ضربه،کوبیدن يا کلنگزدن:
ما غم نخوريم خــود کـه ديــده است؟

تــو بار کشــیّ و او کنــد عِـــه
(موالنا ،1363 ،ج )2352 :5

 .2-1-3اصوات برگرفتهشده از فعل :شاباش ،غیژ (از غیژيدن)؛ مثال:
شاباش:شاباش مخفّف شادباش است؛ «شا» به معنی شاد هم آمده است .شاباش دراصل
پول و زری است که در جشن عروسی بر سر عروس و داماد يا رقصندگان میپاشند.
شاباشگفتن به معنی آفرين و احسنتگفتن است (موالنا ،1387 ،ج :)709 :2
مـوی را ناديـده مـیکرد آن لطیف

شیـــر را شاباش مـیگفت آن ظريف
(موالنا ،1374 ،د )2852 :1

غیژ (غیژيدن) :اسم صوتی است از لغزيدن يا سُرخوردن:
لنگولوک و خفتهشکل و بـــیادب

ســوی او مــیغیـژ و او را مــیطلب
(همان ،د )980 :3

 .3-1-3تکرارِ مزدوج اصوات :تیتی (صدای کودکانه) ،خُرخُر ،داد ،خَهخَه (صوت تحسین)،
فِجفِج ،فوزفوز (صوت اعالم چیزی) ،غَژ غَژ (صوتِ خزيدن و سُرخوردن) ،کِخکِخ ،وایوای ،های
های؛ قاقا و قی قی (موالنا )583 :1370،مثال:
خُرخُر :اسم صوتی است از اصوات انسانی ،در هنگام خواب يا حالت صَرع؛ (خُرّاخُر)
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درو فتاد او آن زمان از ضربت زخم گران

خُرخُرکنان چون صَرعیان در غَرغَرة مرگ و فنا
(موالنا ،1363 ،ج )27 :1

فِجفِج (فِجفِجه) :معرّب پچپچ فارسی است؛ آهسته با هم سخنگفتن ،نجوا (معین:)1364 ،
فجفجــی افتادشان با يکدگر

کاين فضولی نیست از ما ای پـدر
(موالنا ،1374 ،د )2282 :3

کِخکِخ (کُخکُخ) :سُرفه و آواز بلند ،اسم صوتی است برای اظهار رضايت .به معنی صدای
پاکوفتن نیز آمده است (استعالمی ،1374 ،ج  .)351: 3دربیت زير به معنی (هایوهوی) است:
کِخکِخیّ و های وهويی میزدند

تای چندی مست و بیخود میشدند
(همان)3017 :

 .4-1-3همراهکردن اصوات با «وند» :شادا ،قالوقال ،وَهوهَه؛ مثال:
شادا :صوتی است که از «شاد» به همراه الف کثرت ساخته شده است؛ خوشا و خُرّما:
حبّذا آن شرط و شادا آن جزا

آن جــــزای دلنـــواز جـانفـــزا
(همان ،د )585 :5

قالوقال :سروصدا ،گفتوگو به آواز بلند ،نزاع زبانی ،قیلوقال:
گر هجدههزار عالَــم ای جــان

پــر گشت ز قال و قالــم ای جان...
(موالنا ،1363 ،ج )715 :2

وَهوَهه :لفظی است که برای تعجّب و تحسین بهکارمیرود؛ نیز صَیحهزدن از روی حُزن
است .در بیت زير به معنی فريادبرآوردن است (گوهرين:)1362 ،
چون که نمايد جمال گوش سوی غیب دار

عرش پُر از نعرههاست فرش پُر از وَهوَهه
(موالنا ،1363 ،ج )2405 :5

 .5-1-3اصواتی با ساختار عربی :اُفّ ،االمان ،الحذر ،اللّهاللّه ،بلی ،بَخ (صوت تحسین)،
حاشَلِلّه (صوت تنزيه) ،حَبَّذا (صوت تحسین و تعجب) ،مَرحَب (مرحبا) ،واهالکا ،واحَرَب (صوت
هنگام مصیبت) ،واحسرتا ،واطَرَب (صوت هنگام شادی) ،وافرحَتاه ،واوَيلَتا (صوت حُزن و
افسوس) ،هَیهات ،ياحسرتاه؛ مثال:
اُف :مخفّف اُفٍّ ،اسم فعل است در معنی صوت؛ يعنی ملولم ،بهستوهآمدهام:
اَمرُهُم شوری بخوان انــدر صُحُف

يـار را بـاش و مکــن از ناز اُف
(موالنا ،1374 ،د )1590 :6
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الّلهالّله :صوتی است برای بیان سوگند (تو را به خدا) ،تعجّب و تحذير (معین:)1364 ،
اهللاهلل از تـن چـون خـر گريز

اين بُوَد اظهار سِر در رستخیـز

(همان ،د )1395 :5

وافَرحَتاه :واژهای است برای اظهار شادی؛ خوشا ،خُنُک ،بسیارخوب (گوهرين:)1362 ،
گلشنـی کــز دل دمــد وافرحَتاه
(همان)3650 :

گلشنی کـز گِل دمـد گـردد تباه

 .6-1-3اصواتی بهصورت جناس و همراه با «وند» :قُشودُش؛ مثال:
قُشودُش :مردمان پَست ،کاه ،زُباله ،چیزهای پست؛ و نیز سر و صدا .منظور موالنا
مباحث علمای ظاهری است که حاصل آن جز گفتوگوهای بیمعنی و باطل نیست
(موالنا ،1374 ،ج :)324 :5
که سوی شـه يافت آن شهباز ،ره
(همان)2195 :

از قُشِ خـود وَ ز دُشِ خـود باز ره

 .2-3اصواتی با منشأ حیوانی
 .1-2-3اصواتی با ساخت ساده :غُرّه ،مَو ،میاو؛ مثال:
غُرّه :همان غُرّش است .آواز رَعد و سِباع (درندگان) و غُرّش حیوانات (گوهرين:)1362 ،
غُـرّة ايـن شیر ای خر ،گوش کن
(همان ،د )1156 :1

ترک خـواب و غفلت خـرگوش کن

میاو :صدای گربه:
گربهوارش من دراين انبان کنــم
(موالنا ،1363 ،ج )1656 :4

نفس اگر چون گربه گويـد کـه میاو

مَو :صدای گربه ،همان میاو يا میو است (معین:)1364 ،
اسب حـوحو میکند چون ديد جَو

چون بجنبـد گوشت گربه گفت مَو
(موالنا ،1374 ،د )2978 :5

 .2-2-3اصواتی همراه با «وند» :بَقَربَقو ،نَهنَهه؛ مثال:
بَقَربَقو :صدای کبوتران است:
خانــة دل باز کبـوتـــر گــرفت

مشغلــه و بَقَــربَقـــو درگرفت
(موالنا ،1363 ،ج )515 :1
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نَهنَه (مخفّف نَهنَهه) :صوتی که برای بازداشتن حیوانی مانند شتر بهکارمیرود:
ارواح همچون اُشتَران زآواز سیروا مستیان

همچون عَرابی میکند آن اُشتُران را نَهنَهی
(همان ،ج )2437 :5

 .3-2-3تکرار مزدوج اصوات :بَقبَق ،جیکجیک ،چاغچاغ(چیغ چیغ)  ،حوحو ،عَفعَف
(صوت اُشتُران) ،کاغکاغ (بانگ کالغان) ،کوکو (نوای فاخته) ،وَعوَع ،عوعو ،هوهو (صوت مرغانی
مانند کبوتر و نیز ذکر صوفیان)؛ مثال:
بَقبَق :صدای سگ است؛ مانند وَعوَع يا عوعو:
منکـر است و رو سیَه ،ملعون و مردود ابد

از حَسَـد همچون سگان از دور بَقبَق میزند
(همان ،ج )738 :2

چاغچاغ (چیغچیغ) :صدای موش است:
گو چیغچیغ میکن وگو چاغ چاغ چاغ
(همان ،ج )1298 :3

غم چیغچیغ کرد چو در چنگ گربه ،موش

حوحو :صدای اسب که از شادی کند (گوهرين:)1362 ،
اسب هم حوحو کند چون ديد جَو

چون بجنبد گوشت گربه کرد مَـو
(موالنا ،1374 ،د )2978 :5

 .4-2-3اصواتی که از آنها فعل ساخته است :عَويدن (از عوعوی سگ) مَعو :عوعو مکن:
ای تن چو سگ کاهل مشو افتاده عوعو بس مَعو

تو بازگرد از خويش و رو سوی شهنشاه بقا
(موالنا ،1363 ،ج )23 :1

 .5-2-3اصواتی بهصورت جناس :لَکلَک و لَک لَک؛ مثال:
لَک لَک :نوعی ذکر است (از آنِ توست) منسوب به مرغ لَکلَک ،و نیز سخنان بیهوده:
لَکلَک ايشان چه لَک لَک میزند

آتش توحید در شک میزند
(موالنا ،1374 ،د )3769 :2

 .3-3اصوات برخاسته از اشیا
 .1-3-3اصواتی با ساخت ساده :بُلُق ،تَرَنگ (صوت زِهِ کمان يا ساز) ،چَکره ،دَق (صدای شکستن

اشیا) ،شَرفه (صدای پا و مجازاً هر صدايی) ،طَراق؛ مثال:
بُلُق :صدای آب؛ هنگامی که سنگ و کلوخ درآن اندازند ،بانگ آب:
او ز بانگ آب پُــر مـی تا عُنُـق

نشنــود بیگانـه جـز بانگ بُلُـق
(همان)1214 :
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چَکره :صوتی ديگر از تلفّظ چِکّه است؛ صدای افتادن قطرة آب:
جملة هستی ز موجش چَکرهای
(همان ،د )1880 :5

هفت دريا اندرو يک قطرهای

طَراق :صدای کوفتن و شکستن چیزی مانند استخوان و چوب (تَراک) ،مجازاً هر ضربهای:
ايـن بانگ طَراق،چوب مارا

دانیم کــه از فِراق خیــزد
(موالنا ،1363 ،ج )702 :2

 .2-3-3تکرار مزدوج اصوات :چاقچاق (صدای شکافتن چیزی) ،چِکچِک يا چِرکچِرک
(صدای سوختن هیزم و آتش) ،خِشتخِشت (صدای حرکت حیوانی مانند موش يا مار) ،ژَغژَغ
(صدای بههمخوردن گردو يا بادام که در کیسه ريخته باشند و نیز بههمخوردن دندان) ،ژيغژيغ،
طاقطاق ،طَقطَق ،لُملُم ،هویهوی (صدای باد)؛ مثال:
چاقچاق :آوای تیر و تیغ ،صدای شکافتن و تَرَکخوردن .دربیت زير به معنی صدای
برخورد دو چیز است (گوهرين:)1362 ،
بِسرِشَد گاهیش نــرم و گـه درشت

زو بــرآرَد چاقچاقــی زير مشت
(موالنا ،1374 ،د )3946 :6

ژيغژيغ :صدايی که از باز و بستهشدن در يا چوب حاصل شود؛ مجازاً سر و صدا (گوهرين،

:)1362
3

مــیکنــد انــدر گشادن ژيـغژيـغ

ژيـغژيـغ تلــخ آن درهـای مــرگ

نشنـود گوش حريص از حرص برگ

صد دريچــه در سوی مرگ لَديـغ

(همان ،د )4 -3103 :3

لُملُم (لَملَم) :صدای دُهُل (ساز کوبهای) است:
همه مستیم ای خواجه به روز عید میمانَد

دُهُل مست و دُهُلزن مست و بیخود میزند لُملُم
(موالنا ،1363 ،ج )1440 :3

دربیتی «لَم» سه بارآمده است (لَمّ و لَمّ و لَم):
اِشکم دُهُل شده است از اين جام دمبهدم

میزن دُهُل به شکر دال ،لَمّ و لَمّ و لَم
(همان ،ج )1704 :4
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 .3-3-3اصوات همراه با «وند» :ترنگاترنگ ،چاقاچاق (صدای شکافتن يا شکستن چیزی) ،دَبدَبه
(صدای گام ،طبل ،نقاره ،مجازاً شکوه) ،ژَغاژَغ ،نَغنَغه؛ مثال:
تَرَنگاتَرَنگ :صوتی است مانند ترنگ ،نوای زِهِ ساز ،آوای وَتَرسازی مانند چنگ و رَباب:
جز من و ساقی بنماند کسی

چون کند آن چنگ ،تَرَنگاتَرَنگ
(همان ،ج )1332 :3

ژَغازَغ :صدای ريختهشدن بادام و گردوست درکیسهای ،بهويژه درحالت پوسیدگی؛ مجازاً
بانگ و صدا (گوهرين:)1362 ،
تلخ و شیرين در ژَغازَغ يک شیاند

نقص از آن افتاد که همدل نیاند
(موالنا ،1374 ،د )4026 :3

نَغنَغه :آواز يا آهنگی از موسیقی .احتماالً اسم صوت يا مُبَدَّل «نقنقه» باشد که
بازگرداندن غوک است ،صوت خود را (موالنا ،1363 ،ج  .)450 :7دربیت زير به معنی نغمه،
نوا و آهنگ آمده است:
مطرب خوش نوای من ،عشق نوازهمچنین

نَغنَغه ی دگربزن پـردة تازه برگزيــن
(موالنا ،1363 ،ج )1840 :4

 .3-3-3اصواتی بهصورت جناس و همراه با «وند» :قَرّوقُر،
قَرّوقُر :صدای رعدوبرق ،ابر ،صدای شکم؛ مجازاً هیاهو و سروصدا (موالنا ،1374 ،ج )275 :6؛
همان قارّ و قور امروزی:
همچو ابر خالیی پُر قَرّ و قُر

نه در او نفع زمین ،نه قوتِ بُــر
(موالنا ،1374 ،د )1057 :6

 .5-3-3اصواتی که جناس مرکّب ایجاد کردهاند :قُمقُم و قُمقُم؛ مثال:
قُمقُم :صدای ريختن آب يا مايعات يا شراب از ظرفی مانند قُمقُم (قُمقُمه) است:
رسید از بادهخانه پُر به زيـر مشک مـی اُشتر

رها کن خواب و خُرّاخُر که قُمقُم بانگ زد قُمقُـم
(موالنا ،1363 ،ج )1441 :3

در بیت مذکور بین قُمقُم (ظرف) و قُمقُم (صوت) جناس ايجاد شده است.
 .6-3-3اصواتی که از آنها فعل ساخته است :تَرَنگیدن از (ترنگ)؛ مثال:
تَرَنگیدن :تَرَنگ برآوردن؛ مانند وَتَر (سیم) چنگ و رَباب ،صداداشتن؛ مجازاً خروشیدن:
دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ

نخروشد ،نتَرَنگد ،چه کنـد؟
(همان ،ج )835 :2
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 .4-3اصوات حاصل از اتباع

 .1-4-3اصواتی بهصورت جناس و همراه با «وند» :حَفه ورَفه ،خُردومُرد (ناچیز و بیارزش)،
طِمّورِمّ ،کُردومُرد (هرکس ،اهل و نااهل) فروزانفر به صورت کَردومُرد آورده و نوشته :به
معنی فیالحال و بیدرنگ نیز آمده است (موالنا  ،1363،ج  ،)398 :7گیجوگاج ،گولوهول
فروزانفر دربارة اين صوت مینويسد :اين صوت از قبیل اتباع است (همان .)417 :شفیعی-
کدکنی هم آن را به معنی دستپاچه و دستوپا گم کرده آورده است (موالنا ،1387 ،ج :2
 ،)720لوتوپوت ،نازوباز؛ مثال:
حَفهورَفه :رَفه اتباع برای حَفه و ظاهراً به معنای آرايش و پیرايش است:
خوب چو نبوَد عروس خوش نشود زو نفوس

از حَفه و از رَفه ،ز اطلس و زرّينهای
(همان ،ج )3012 :6

طِمّورِم :خُرد و کالن ،همه؛ خشک و تر دنیا (موالنا ،1374 ،ج :)368: 4
عقل تـو قسمت شده بر صد مهم

بـــر هـــزاران آرزو و طِـــمّورِم
(موالنا ،1374 ،د )3288 :4

لوتوپوت :اقسام خوردنیها و نوشیدنیها؛ قوت و غذا (موالنا ،1387 ،ج :)1175 :2
که بخور اين است ما را لوتوپوت

نیست او را جــز لقــاءاللّه قــوت
(همان ،د )401 :3

 .2-4-3اصواتی با دو واژۀ متفاوت و همراه با «وند» :طاقوطُرُم.
طاقوطُرُم:از اشیا گرفته شده است .سروصدای ظاهری ،شکوه و عظمت ناپايدار:
اين معانی راست از چــرخ نُهُــم

بــی همــه طاقوطُــرُم ،طُاقوطُــرُم
(همان ،د )1102 :2

 .3-4-3اصواتی که از آنها فعل ساخته است :کژشدن و مژشدن؛ مثال:
چون کشتی بــی لنگر کژ میشد و مَژ میشد

وزحسرت او مُرده صد عاقل و فرزانــه
(موالنا ،1363 ،ج )2309 :5

 .5-3اصوات حاصل از ارکان (اتانین) عَروضی
رَباب و چنـگ عالَم گــر بســوزد

بســی چنگــی پنهانـی است يارا

تَرَنگ و تَن تَنَش رفتـه به گردون

اگــر چـه نايـد آن در گوش صمّا
(همان ،ج )110 :1
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«اتانین» و «افاعیل» از اصطالحات عَروض (علم شناخت وزن شعر)اند .واژههايی مانند
فَعولُن ،مُستَفعَلُن ،فاعِالتُن و ...را «ارکان عروضی» مینامند .معموالً شاعران برای
سنجش وزن شعر از اين اتانین (تَن تَنها) و افاعیل استفاده میکنند .اهل عَروض در
تقطیع ،برای سهولت تلفّظ ،در مقابل هجای کوتاه ،لفظ «تَ» و هجای بلند ،لفظ «تَن»
را قرارمیدهند .موسیقیدانان گذشته دو حرف «تَ» و «تَن» را مناسبترين حروف برای
ضرب (ريتم) میدانستند؛ مثالً به جای رکن فَعولُن ،آوای هموزن آن ،يعنی «تَ تَن تَن»
يا به جای مُستَفعَلُن «تَن تَن تَ تَن» بهکارمیبردند و میبرند .در نگاهی کلی ،میتوان
گفت مقصود موالنا از بهکاربردن اين اتانین که هموزن ارکان عروضیاند ،افادة معنای
مجازی بوده و از آنها مفهوم شعر ،آهنگ و موسیقی اراده کرده است .در بیت زير از
مثنوی ،قصدش از بهکاربردن ارکان «فَعولُن فاعِالت» ،اين بوده است که لفظ را در برابر
معنی بیاورد:
کی چشـد درويش صـورت زان زکات

معنـی است آن ،نـه فعـولُـن فاعِـالت
(موالنا ،1374 ،د )279 :5

میدانیم که غزلیّات شمس حاصل جوشش درونی موالناست و اتانین و افاعیل در
شعر او بیترديد تداعیکنندة لحظات سماع است؛ زيرا گاهی به جای واژه و گاه به جای
آهنگ ،شعر و وزن شعر از آنها استفاده کرده است .در همان پايکوبیهای سماع بوده که
برای تکمیل وزن ،فیالبداهه ،واژگانی ازدهانش برون میجسته است و اين اتانین و
واژگان شبیه به آنها ،نشانگر همان لحظههاست:
مطربِ جان بیا بزن تَنتَن ِتَن ،تَنَن تَنَن

کاين دل مست از پگه يـاد نگـار کند
(موالنا ،1363 ،ج )556 :2

موالنا در ابیات زيادی ،تَنتَنها را در معنی شعر و آهنگ و موسیقی بهکاربرده است.
در دو بیت زير ،بین تَنتَنهای موسیقی و تَن (جسم) جناسی زيبا آفريده است:
بادهپرستان همــه در عشــرتاند
تَنتَـن تَنتَــن شنــو و تَن مــزن

تَنتَـنِ تَنتَـن شنو ای تَنپرست
(همان ،ج )516 :1
وقت تو خوش ای قمرخوش لقا
(همان)255 :

معموالً اتانین را سازی مانند چنگ همراهی میکند:
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آن چنــگ نشـاط سـاز نـــو يابــد؟
تا روز زنگیـــان را با روم دار و گیـرست
گـــويیــا آن چـنـــگ عشــرتسـاز يـافت
دامنـت بـــر چنــگـــل خـــاری زنــــــد
زان زخمـــة او همیشــــه ايـــن چنـــگ
چنگ زن ای زُهــرة مـن تا که برين تَنتَن ِتن

ويــن گــوش حـريـف تَـن تَنَـن گـردد؟
(همان ،ج )687 :2
تا روز چنگیان را تَن تَـن تَـن است امشب
(همان ،ج )305 :1
تـا نــــوای تَـــــن تَـتَـــن مــیآيــدم
(همان ،ج )1662 :4
چنگلــش چنــگــی شــود با تَــن تَتَـن
(همان)2006 :
بس تَـــن تَــــن و بـــس تَـــرَنگ دارد
(همان ،ج )694 :2
گوش برين بانگ نهم ديــده به ديدار روم
(همان ،ج )1396 :3

در بیت زير مصراع دوم دقیقاً نواهای ساز بربط و دف است که موالنا با اتانین بیان
کرده است .اين وزن ،آواهای عروضیِ «فَعَالتُن فَعَالتُن فَعَالتُن فَعُلُن» است و فشارصدا و
ضرب قوی روی هجاهای «تَن» است:
گفت من نیز تو را بر دف و بربط بزنم

تَنَنَن تَن تَنَنَـن تَـن تَنَنَـن تَـن تَنَنَـن
(همان ،ج )1991 :4

در مصراع دوم بیت زير ،اتانین ذکرشده ،بیان همان جملة موسیقايی و زمزمهای
است که درمصراع نخست مطرح شده است .اينجا نیز فشار صدا و وزن ،بر روی هجای
«تَن» است:
4

فَاغتَنِــم السُّکـــرَ وَ زَمــزِم لَنا

تَـــن تَتَتَــن تَن تَتَتَن تَن تَتَن
(همان ،ج )2128 :5

موالنا گاه به جای اتانین ،افاعیل را برای همراهی موسیقايی بهياریمیگیرد و البته از
آنها معنی مجازی آهنگ و شعر و موسیقی اراده میکند:
مَستَفعَلُـن مَستَفعَلُن اکنــون شکـر پنهان کنــم
مُفتَعِــلُــن فاعِـــالت ،رفتـــه بُـــدَم از صفات
رو خمُش کـن قول کم گو بعد از اين فعّال باش

کز غیب جـوقی طوطیان آوردهاندم غارتــی
(همان)2443 :
محو شده پیش ذات دل به سخن چون فتاد
(همان ،ج )884 :2
چنــد گــويــی فاعالتُـن فاعالتُـن فاعـالت
(همان ،ج )386 :1
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در بیت معروف زير ،مُراد از مَفتعِلُنها ،کاربرد ظاهر الفاظ ،واژگان و ارکان عروضی است:
رَستَم از اين بیت و غزل ای شه و سلطان ازل

مُفتَعِلُــن مُفتَعِلُــن مُفتَعِلُــن کشت مرا
(همان)38 :

در بسیاری ابیات ،تمام يک مصراع ارکان عروضی است؛ مانند ابیات زير:
شَعرش از سر برکشیم و حور را دربرکشیم
فَـعَالتُــن فَـعَالتُــن فَـعَالتُــن فَـعَالتُــن
مَفاعیلُــن مَفاعیلُــن مَفاعیلُــن مَفاعیلُـن
مَفتَعِلُــن مَفاعِلُــن مَفـتَعِلُــن مَفـاعِلُــن

فاعــالتَـــن فاعــالتَــــن فاعـالتَـــن فـاعلُـــن
(همان ،ج )1949 :4
تــو گمان داشتــی ای جان کـه مگر رفتم و مُردم
(همان ،ج )1606 :3
مکـن با او تو همراهی که او بس سُست و حیز آمد
(همان ،ج )589 :2
در مگشــا و کــم نمـا گلشــن نـــو رسیـــده را
(همان ،ج )46 :1

گاهی تمام بیت را ارکان عروضی تشکیل می دهد:
مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن مُفتَعِـل

فَعلَلَلَــن فَعلَلَلَــن فَعلَلَـن
(همان ،ج )2128 :5

 .6-3اصوات تقلیدی

در شعر موالنا ،بهويژه در ديوان غزلیّات واژههايی مانند تَرلَلَال ،تَرالَال ،تَرَاليال و تَراليالال
آمده که تقلید و برداشتی از آواها و صداهای موسیقايی است؛ مثالً «تَرلَلَال» يا «تَرالَلال»
از نظر وزنی هموزن ارکان عروضیِ مَفتَعِلُن و مَفاعِلُن است که میتوان آواهای «تَن تَ تَ
تَن» يا «تَتَن تَتَن» را نیز جايگزين اين ارکان کرد .در بیت زير «تَر لَلَال» ،در مقابل واژة
«خشک» ،با اصطالح موسیقايی «تَر زدن» (با حال و دلنشین نواختن) ارتباط معنايی دارد.
ضمناً «تر» با «خشک» تضاد هم ايجاد کرده است .در اين بیت میگويد که انسان
خشکمغز و ناآگاه ،آهنگ و موسیقی تر و نغز و دلنشین را درنمیيابد:
مرد سخن را چه خبر از خمشی همچو شکر

خشک چه داند چه بوَد تَر لَلَال تَـر لَلَال
(موالنا ،1363 ،ج )38 :1

در رباعی زير صوتِ «تَرالَال» را با جناس بهکاربرده است:
هـرجا کـه تـو را تَرالَاليی باشد

بگريز کـه زير آن باليی باشد

هرجا که دلـی غزلسرايی باشد

ويرانـیِ خانـه و سرايـی باشد
5
(همان ،ج )597 :8
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در ابیات زير نیز اصوات «تر اليال» و «تر اليالال» ديده میشود:
طَرَب جهانـی ،عجب قِرانـی

تو سماع جان را تَـر الياليـی

بـزنــی ز بـاال تَـــر اليــالال

تو نه يک باليی تو دوصد باليی
(همان ،ج )3111 :7

اصواتی مانند «قاقا» و «قیقی» هم از همین جنساند که معنی خاصی ندارند و
برای ايجاد موسیقی شعر استفاده شده اند .موالنا در مطلع غزلی نظیر اين اصوات را به-
کاربرده است:
ای مطرب خوش قاقا ،تو قیقی و من قوقو

تو دَقدَق و من حَقحَق ،تو هیهی و من هوهو
6
(موالنا)583 :1370 ،

 .4نتیجه
آنچه بیش از هر چیزی موالنا جاللالدّين را به تالطم و خروش میکشاند ،اصوات رنگین
و پرطنین آواها و نواهای موسیقیآفرين در شعر اوست .اصوات از نظر او فريادهايی است
که در نتیجة وصل ذرّات عالَم به هم ايجاد میشود .اين وزن و طنطنه و موسیقی
هجاهاست که او را به شعرگفتن وامیدارد .او عاشق حرکت و جنبش و پويايی است.
کالم موالنا سرشار از زيبايیهای موسیقايی است و برای آفرينش چنین زيبايیهايی،
اصوات نقش بسیار مهمّی دارند .آمدن اين اصوات در شعر او بیترديد ريشه در مجالس
سماع دارد .موسیقی اصوات شعر موالنا از عناصری مانند صوت (شبهجمله) ،اسم صوت
(نامآوا) ،اتباع (الفاظِ بهظاهر مبهم ،ولی موسیقیآفرين) ،ارکان و اتانین عروضی و تکرار آن
عناصر حاصل میشود .اين اصوات میتوانند منشا انسانی و حیوانی و اشیاء داشته باشند
يا ممکن است از اتانین ارکان عروضی برگرفته شده باشند .همة اين صوتها ،نواها ،آواها
و تکرارها که در سخن موالنا جاری است ،نشانگر فراوانی عنصر موسیقی در شعر اوست.
از اين منظر است که ديوان غزلیّات او به اثری بینظیر تبديل شده است.
پینوشت
 .1نمونههای ذکرشده از مثنوی ،از مثنوی تصحیح استعالمی است که پس از سال انتشار ،به دفتر که
با «د» نشان داده شده است ،و شمارة بیت ارجاع دادهايم .نمونه ابیات غزلیّات را نیز از کلیّات شمس
تصحیح فروزانفر آوردهايم که پس از سال به جلد (ج) و شمارة غزل ارجاع دادهايم.
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 .2برای شرح لغات و اصطالحات ،از غزلیّات شمس تبريز (تصحیح شفیعیکدکنی) و شرحهای مثنوی
استعالمی ،فرهنگ ديوان غزلیّات (جلد هفتم تصحیح فروزانفر) ،فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی
(سیّدصادق گوهرين) و فرهنگ معین و ...استفاده کردهايم.
 .3لديغ :مارگزيده
 .4سُکر و مستی را غنیمت بشمار و برای ما زمزمهای کن و نوايی بخوان. ...
 .5شماره در اين ارجاع ،شمارة رباعی است.
 .6اين غزل در کلیات شمس مُصَحّح فروزانفر نیست و ما آن را از گزيدة غزلیّات شمس تصحیح
شفیعیکدکنی آوردهايم.
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