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ردیفِ آغازین در شعر فارسی
مجید منصوری / طاهره قاسمی دورآبادی

چکیده
ردیف آغازین را باید گونهای از تکرار دانست که در شعر شاعران سنّتی و معاصر ،بهوفور دیده
میشود .این نوع تکرار که در آغاز بندهای شعر میآید ،در شعر شاعران سنّتی ،از همان شاعران
دورههای نخست ،همانند منوچهری و ناصرخسرو دیده میشود .با این حال ،در شعر برخی از شاعران،
مانند سنایی ،خاقانی و مولوی بیشتر دیده میشود .در شعر شاعران معاصر که فاقد وزن و قافیه و ردیف
بهصورت معمول و سنّتی است ،این ردیفها بیشتر به چشم میآید .در شعر شاعرانی مانند فروغ
فرخزاد و احمد شاملو این ردیفها بسامدی باالتر نسبت به شاعرانی چون نیما یوشیج ،مهدی اخوان
ثالث و سهراب سپهری دارد .ردیف آغازین ،به شکلهای مختلف وجود دارد و میتوان آن را در
سطح هجا ،واژه ،جمله و شبه جمله در شعر شاعران معاصر و سنّتی یافت .هدف اصلی ردیف آغازین
را باید جنبة موسیقیایی آن دانست .عالوه بر این ،گاهی تکرار آن بنا به اغراض دیگری در شعر رخ
میدهد که از آن جمله میتوان به برجستهسازی ،تأکید سرایندگان به منظور القای معانی خاص به
مخاطبان و ایجاد انسجام در ساخت و محتوای شعر اشاره کرد .گاهی نیز ردیف آغازین ،جنبة تفسیری
پیدا میکند و در جایگاه ابزاری برای تبیین ،توضیح بیشتر و روشن شدن مقصود شاعر به کار میرود؛
گویی شاعر ،قصد توضیح و جا انداختن مطلبی را برای مخاطب دارد که با تکرار یک واژه یا عبارت،
به این هدف دست مییابد .اهداف و اغراض دیگری نیز در این ردیفها دیده میشود .این مقاله
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درصدد است که به ردیفهای آغازین بهصورت جامع ،در شعر شاعران برجستة سنّتی و شاعران نو
فارسی بپردازد.
کلیدواژه :ردیف ،ردیف آغازین ،شعر فارسی ،بسامد.

 .1مقدّمه
در زبان فارسی از قدیمترین روزگاران ،ردیف بهصورت مشخص و برجسته در
شعر فارسی کاربرد داشته است .حتّی پیش از آنکه شعر به زبان ادب آمده باشد ،در
ترانههای عامیانه ،ردیف را بهصورت بارز و مشخص میتوانیم مشاهده کنیم ،از جمله
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

شعر معروف مردم خراسان که در هجو اسد بن عبداهلل سروده شده ،دارای ردیف
است .همچنین در شعر معروف یزید بن مفرغ تازی که بدون شک به تأثیر از شعرهای
ایرانی گفته شده است؛ آب است و نبیذ است /عصارات زبیب است /سمیه روسپیذ
است (نک :شفیعی کدکنی .)531 5311 ،ردیف ،اغلب در پایان بیت و بعد از قافیه
آمده است ،به استثنای ردیفهای میانی و حاجب که از آنها در کتابها نام برده شده
و ردیفهای آغازین که موضوع این پژوهش است .با اینکه ردیف آغازین در شعر
شاعران فارسی ،اعم از شاعران کالسیک و نو دیده میشود ،در کتابهای عروض و
قافیه و نیز بدیع و فنون بالغت ،از این نوع آرایه صحبتی به میان نیامده است .ردیف
آغازین همانگونه که از نام آن برمیآید ،نوعی تکرار است که در آغاز مصراعها و
بندهای شعری میآید .این ردیفها در شعر شاعران ،چه در گذشته و چه شاعران شعر
نو کاربرد داشته است .شاعر ،از این ردیفهای آغازین بهعنوان یکی از عناصر
اسکلتبندی شعر و ابزار پیونددهندة پارههای اندیشه و خیال خود در محور عمودی
استفاده کرده است.
 .1-1تفاوتهای ردیف آغازین با ردیف پایانی
افزون بر اینکه ردیف آغازین در آغاز بندها میآید ،نه در پایان آنها ،تفاوت
دیگر این ردیف با ردیف پایانی در این است که ردیف آغازین ممکن است در آغاز
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همة بندها و مصراعها نیاید و تکرار آنها بستگی به سلیقة شاعر دارد .گاه ممکن است
شاعر از چند ردیف آغازین در یک شعر استفاده کند؛ به این صورت که ابتدا از یک
ردیف آغازین که خود ممکن است بهصورتهای هجا ،واژه و جمله بیاید ،استفاده
کند و سپس ردیف دیگری را در آغاز بندها و مصراعها بیاورد .این صنعت ادبی در
شعر شاعران فارسی ،از همان نخستین شاعران ،مانند منوچهری دامغانی ،ناصرخسرو و
سنایی و بعد از آن دیده میشود؛ امّا بسامد آن در شعر همة شاعران یکسان نیست و در
شعر برخی از شاعران ،بسامد بیشتری دارد .برای نمونه در شعر سنایی ،خاقانی و
جاللالدین محمد بلخی ،بیشتر دیده میشود و در شعر شاعرانی مانند رودکی و سعدی
کمتر دیده میشود.
از آنجا که در شعر نو با تغییراتی که نیما یوشیج در قالبهای عروض سنّتی به
وجود آورد ،ردیف و قافیة س ّنتی جایگاه خود را از دست دادند یا به دلیل اینکه «بند»
در جایگاه واحد شعری ،جای بیت را گرفته است و ردالصدر و ردالعجز ،مصداق پیدا
نمیکند ،تکرار یکی از سازههای نحوی در ابتدا یا پایان سطرها ،جای آنها را گرفته،
بهویژه در شعر سپید ،از مهمترین عوامل موسیقیایی به شمار میرود (عمرانپور:5366 ،
 .)66به این ترتیب ،ردیفهای آغازین که خود گونهای از تکرار است ،به جبران از
حذف ردیف و قافیة سنّتی ،کاربرد بیشتری یافتند؛ بهویژه در شعر سپید که بنا بر ذات و
ماهیت خود ،موسیقی عروضی را کنار گذاشته ،میبایست به وسایل دیگری برای باال
بردن سطح موسیقیایی خود گام برمیداشت؛ بنابراین ،شاعران بر آن شدند تا با تکیه بر
موسیقی حاصل از همنشینی واژهها ،آثاری متفاوت خلق کنند .این عامل ،میتواند
دلیلی بر استفادة بیشتر اینگونه ردیفها باشد ،هرچند گذشتگان از تأثیر موسیقیایی
این نوع ردیفها آگاه بوده و از آنها استفاده کردهاند.
میتوان انواع مختلف ردیف را آغازین ،پایانی ،میانی و درونی دانست .آنچه در
این پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفته ،ردیفهای آغازین است .ابتدا بهصورت
مختصر به شاعران کالسیک ادبیات فارسی و سپس به شعر شاعران معاصر از جمله نیما
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یوشیج و پیروان او پرداخته شده و بررسی گردیده که این شاعران تا چه اندازه از
ردیفهای آغازین استفاده کردهاند.
 .4-1پیشینة تحقیق

مفصّلترین بحث دربارة ردیف را محمدرضا شفیعی کدکنی در دو کتاب صور
خیال در شعر فارسی ( )5313و موسیقی شعر ( )5313بیان کرده است .کتاب دیگر در
این زمینه ،ردیف و موسیقی شعر محسنی( )5361است .چند مقاله از جمله« :ردیف و
تنوّع و تف ّنن آن در غزلهای سنایی» نوشتة رادمنش (« ،)5366کارکرد عروضی ردیف
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در شعر فارسی» نوشتة منصوری (« ،)5363ارزش چندجانبة ردیف در شعر حافظ»
نوشتة طالبیان و اسالمیت ( )5361و «بررسی سبکشناختی ردیف در غزلهای سنایی و
خاقانی» نوشتة صادقینژاد ( )5331با محوریت ردیف نوشته شده است.
دربارة پیشینة تحقیقهای مربوط به ردیفهای آغازین در شعر فارسی ،میتوان به
کتاب سیروس شمیسا با عنوان نگاهی به فروغ فرخزاد ،اشاره کرد که در آن،
بهصورت خالصه ،دربارة ردیف آغازین در شعر فروغ فرخزاد توضیح داده است
(شمیسا .)116 :5316 ،شمیسا همچنین در کتاب نگاهی تازه به بدیع ،در بخش صنعت
تکرار مینویسد « :نوعی تکرار چنین است که معادل ردیف در اول ابیات شعر هم
کلمه یا عبارتی تکرار شود .این تکرار مخصوصاً از نظر چشم ،بسیار زیباست» (شمیسا،
 .)65 :5366مقالة دیگر با عنوان «عناصر سبکساز در شعر فروغ فرخزاد» نوشتة
حسنپور آالشتی و دالور ( ،)5361ضمن اشاره به برخی از تکرارها ،نگاهی گذرا به
قافیة آغازین در شعر فروغ دارد .همچنین مقالة «نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند
آن با موضوع ،تخیّل و احساسات شاعرانه» نوشتة فیاضمنش ( )5361که دربارة
موسیقی شعر نوشته شده است و ضمن آن ،اشارهای به قافیههای آغازین دارد .در همة
این منابع بهصورت گذرا و مختصر به ردیف آغازین اشاره شده و دربارة ردیفهای
آغازین در شعر فارسی ،چه شعر سنّتی و چه شعر نو ،هیچ پژوهشی به شکل مفصّل
صورت نگرفته است .این پژوهش درصدد است که به این مهم بپردازد.

ردیف آغازین در شعر فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 463

 .1ردیف آغازین ،ویژگیها و انواع آن
ردیف آغازین (آغازی) ،همان طور که از نام آن برمیآید ،تکرار واژههای یکسان
در ابتدای بندها و مصراعهای شعر است .در این ردیف ،با نوعی از تکرار کلمات
مواجهیم و آن اشتراک در اولین کلمة ابتدای هر سطر است؛ یعنی در یک شعر ،برخی
از سطرها با واژهای یکسان آغاز میشود که میتوان آنها را «ردیف آغازین» نامید.
این واژهها عالوه بر کارکرد ردیف س ّنتی و ایفای نقش موسیقیایی و تداعی معانی،
نوعی آشناییزدایی در مکان قرار گرفتن نیز ایجاد کردهاند؛ گویی ردیف از انتهای
عبارت ،به ابتدای آن نقل مکان کرده است (نک :حسنپور آالشتی.)55 :5361 ،
ردیفهای آغازین ،برتریهایی بر ردیفهای پایانی دارند« .ردیف نیز مانند قافیه
ممکن است میدان تخیّل و عاطفه را محدود کند و شاعر را ناچار میسازد که برای
رعایت ردیف ،واژهها و عبارات زائد و حشو به کار برد» (فضیلت535–516 :5316 ،؛
محسنی)63 :5361 ،؛ امّا یکی از برتریهای ردیف آغازین این است که مانند
ردیفهای پایانی ،شاعر را در تنگنا قرار نمیدهد؛ چون شاعر مجبور نیست تا پایان
شعر ملزم به رعایت آن باشد .التزام ردیف تا پایان یک شعر طوالنی ،محدودیتهایی
را برای شاعر ایجاد و گاه شاعر را مجبور به کاربرد مضامین تکراری میکند .از سوی
دیگر شاعر میتواند هر بار ،واژة مورد نظرش را بهعنوان ردیف آغازین ،در ابتدای بند
و مصرع بیاورد و همین عامل ،باعث میشود شاعر در شعرش تنوّع و گوناگونی
فراوانی در ردیف داشته باشد .برای نمونه ،سهراب سپهری در شعری با عنوان «صدای
پای آب» ،واژه های پدرم (پنج بار) ،باغ (چهار بار) ،من (هشت بار) ،جنگ (هشت
بار) ،حمله (هشت بار) ،فتح (پنج بار) ،قتل (هفت بار) و زندگی (شانزده بار) را
بهترتیب بهعنوان ردیفهای آغازین تکرار کرده است (سپهری.)135–161 :5361 ،
در شعر سنّتی نیز گاهی بهندرت اتفاق میافتد که شاعر برای تغییر و گریز از تسلّط
ردیف ،ردیف شعرش را عوض میکند (محسنی .)13 :5361 ،برای نمونه ،خاقانی در
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شعری را که با ردیف «برنمیتابد» آغاز شده است،به «تر نمیتابد» بدل میکند
(خاقانی.)113 :5336 ،
 .1-1چگونگی ردیفهای آغازین در شعر شاعران کالسیک
این نوع ردیف در شعر شاعران کالسیک به چند صورت دیده میشود .گاه ردیف
آغازین در ابتدای مصراعهای اول میآید .بیشترین بسامد ردیف آغازین ،به این
صورت است؛
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

آن که شد تـا سـخاش پیـدا گشـت

بخـــــل در دامـــــن فنـــــا پنهـــــان

آن کـــه از بـــیم خنجـــرش دشـــمن

همچو خنجر شده است گنـگ زبـان

آن کـــه تـــا بـــاد امـــن او بوزیـــد

غــرق عفــو اســت کشــتی عصــیان

آن کــه بــر شــید و شــیر نــزد کفــش

جــود بخــل اســت و پــر دلــی بهتــان
(سنایی)111 :5311 ،

گاه ردیف آغازین در ابتدای هر دو مصراع میآید و هرکدام از مصراعها
ردیفهای آغازین خود را دارند.
درود از مـــن بـــدان چشـــم فســـونگر

که دارد مر مرا بیخـواب و بـیخـور

درود از مـــن بـــدان رخســـار مـــهوش

کــه دارد جــانم از محنــت پــر آتــش

درود از مــــن بــــدان مــــاه دوهفتــــه

کــه دارد مــر مــرا بــیهــوش و تفتــه
(فخرالدین اسعد گرگانی)161 :5331 ،

امّا در مواردی که بسامد آنها کمتر است ،ردیف آغازین در هر دو مصراع،
یکسان است .این نوع ردیفهای آغازین ،کمترین بسامد را در میان ردیفهای
آغازین دارند؛ مانند:
گــاه بــا بــار مــذلّت گــرد ایــن مســجد دویــم

گاه بـا رخـت غریبـی نـزد آن ویـران شـویم

گــاه در صــحن بیابــان بــا خــران همــره بــویم

گاه درکنج خرابی با سگان همخـوان شـویم

گاه چون بیدولتان از خاک وخس بستر کنیم

گاه چون ارباب دولت نقش شادروان شـویم
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گــاه از ذلّ غریبــی بــار هــر نــاکس کشــیم

گاه در حال ضـرورت یـار هـر نـادان شـویم

(سنایی)151 :5311 ،
ردیف آغازین در شعر نو فقط به یک صورت ،آن هم در آغاز بندها میآید که
در جای خود ،به این موضوع اشاره شده است.

 .4انواع ردیف آغازین
در یک تقسیمبندی ،ردیف آغازین به بلند و کوتاه تقسیم میشود .ردیف آغازین،
گاه یک هجا بیشتر نیست؛ مانند ردیف کوتاه و آغازین «در» که در شعر شاملو در 11
بند پشت سر هم تکرار شده است.
«در زیر تاق عرش ،بر سفرة زمین /در نور و در ظالم /در هایوهوی و شیون
دیوانهوار باد /در چوبههای دار /در کوه و دشت و سبزه /در لجّههای ژرف ،تاالبهای
تار( »...شاملو.)515 :5361 ،
ردیف آغازین بلند نیز در شعر معاصر و سنّتی دیده میشود:
«چه مهربان بودی ای یار ،ای یگانهترین یار /چه مهربان بودی ،وقتی دروغ
میگفتی /چه مهربان بودی ،وقتی که پلکهای آینهها را میبستی( »...فرخزاد:5313 ،
.)151
ردیف آغازین میتواند اسم ،فعل ،حرف ،جمله و شبه جمله یا عبارت باشد .واژة
«خون» در شعر زیر ،ردیف آغازین و از نوع اسم است:
«خون کبود تیره ،از آن گرگ سالخورد /خون بنفش روشن ،از آن یوز خردسال/
خون سیاه ،از آن کر و بیمار گور گر /خون زالل و روشن از آن نرمتن غزال»...
(اخوان ثالث.)566 :5363 ،
ردیف آغازین در ابیات زیر ،فعل است:
گفتمش روی تـو جانـا قمـر اسـت

گفــت واهلل ز قمــر خــوبتــر اســت

گفتمش زلف تـو آشـفته چراسـت

گفـــت سرگشـــتة دور قمـــر اســـت
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گفــت پــالودة قنــد و شــکر اســت

گفـتمش نـوش لبـت چیسـت بگـو

(شاه نعمتاهلل)511 :5361 ،
ردیف آغازین در اینجا حرف اضافة «به» است:
به آن خدای که در شهربند امکان نیست

متــــاع معــــرفتش نــــیم ذرّه در بــــازار

به جزر و مدّ محیط عطـای او کـه کشـد

بـه نــیم موجــه دو عــالم گنــاه را بــه کنــار

به کلک او که نوشت و بسا کـه بنویسـد

به روی صـفحة عـالم سـطور لیـل و نهـار

(عرفی شیرازی)13 :5363 ،
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

ردیف آغازین در این شعر شاملو جمله است:
«من کهام جز باد و خاری پیش رو؟ /من کهام جز خار و باد از پشت او؟ /من کهام
جز وحشت و جرئت همه؟ /من کهام جز خامشی و همهمه /من کهام جز زشت و زیبا،
خوب و بد؟ /من کهام جز لحظههایی در ابد؟(»...شاملو.)511 :5361 ،
ردیف آغازین در این ابیات ،شبه جمله است:
آه و دردا و دریغا که چو محمود ملـک

همچو هر خاری در زیر زمین ریـزد خـوار

آه و دردا که همی لعل به کان باز شـود

او میــان گــل و از گــل نشــود برخــوردار

آه و دردا که بی او هرکس نتوانـد دیـد

بــاغ پیــروزی پراللــه و گلهــای بــه بــار

آه و دردا که به یک بـار تهـی بیـنم ازو

کاخ محمودی و آن خانة پر نقـش و نگـار

(فرّخی سیستانی)33 :5355 ،

 .3سیر کاربرد ردیف آغازین در شعر سنّتی
در شعر شاعران کالسیک فارسی ،از همان نخستین دیوانهای برجامانده،
ردیفهای آغازین به کار رفته است؛ امّا بسامد این ردیفها کمتر از شاعران دورههای
بعدی است .در دیوان رودکی ،نشانهای از این ردیفها یافت نشد .شاید در بخشهای
مفقودشدة دیوان او چنین ردیفهایی استفاده شده باشد؛ امّا در دیوان منوچهری
دامغانی چند مورد از این ردیفها وجود دارد .این ردیفها در دیوان شاعرانی چون
فرّخی سیستانی ،ناصرخسرو ،سنایی و در شاعران دورههای بعدی ،مانند خاقانی و
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انوری ،بیشتر میشود .در شعر شاعران دورههای آغازین شعر فارسی ،این ردیفها
بیشتر کوتاه و بهصورت اسم و حرف به کار رفتهاند و هرچه به شاعران دورههای
بعدی ،یعنی قرنهای پنجم و ششم نزدیک میشویم ،ردیفهای آغازین ،بلندتر شده
و بهصورت فعل ،جمله و شبه جمله نیز به کار رفتهاند؛ برای نمونه ،از منوچهری
دامغانی:
ور همی چفته کند قد مـرا گـو چفتـه کـن

چفته باید چنگ تا بر چنگ ترک آوا کنـد

ور همی آتش فروزد در دل من ،گو فـروز

شمع را چـون برفـروزی روشـنی پیـدا کنـد

ور ز دیــده آب بــارد بر رخ من گـو ببـار

نوبهـــــاران آب بــــاران بــاغ را زیبــا کنــد

ور فکندهست او را در ذلّ غربت گو فکـن

غربت انـدر خـدمت خواجـه مـرا واال کنـد
5

(منوچهری)11 :5365 ،
ردیفهای آغازین ،در شعر فرّخی ،بسامد باالیی دارد.
بســا جنــگ جویــا کــه پــیش تــو آمــد

ســیه کــرد بــر ســوگ او جامــه مــادر

بســـا گنجهـــایی کـــه تـــو برگرفتـــی

پــر از گــنج دینــار و صــندوق گــوهر

بســـا بیشـــههایی کـــه انـــدر گذشـــتن

تهــی کــردی از گــرگ و ببــر و غضــنفر

بســـــا سرکشـــــا نـــــامدارا ســـــوارا

کــه ســر درکشــد از نهیبــت بــه چــادر
1

(فرّخی سیستانی)66 :5355 ،

سنایی نیز از شاعرانی است که ردیفهای آغازین طوالنی ،متنوّع و فراوانی را در
دیوان خود به کار برده است.
سراسر جمله عالم پر ز عشق اسـت

ولــی عشــق حقیقــی بــا خــدا کــو

سراسر جمله عـالم پـر ز پیـر اسـت

ولــی پیــری چــو خضــر باصــفا کــو

سراسر جمله عالم پر ز حسن است

ولی حسنی چـو یوسـف دلربـا کـو

سراسر جمله عالم پـر ز درد اسـت

ولــی دردی چــو ایــوب و دوا کــو
3

(سنایی)111 :5311 ،
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خاقانی ،طوالنیترین ردیفهای آغازین را دارد و بیشترین ردیفهای آغازین را
در قصاید خود آورده است 63 .شعر دارای ردیف آغازین در دیوان خاقانی وجود
دارد .خاقانی ردیفهای آغازین طوالنی بسیاری دارد؛ اما برخی از ردیفهای آغازین
او نیز بسیار کوتاه هستند .او در یک قصیده 11 ،بیت را با حرف «به» آورده است
(خاقانی.1)16–11 :5336 ،

سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

پیشــت آرم نظــم قــرآن را شــفیع

کـــز همـــه عیـــبش مبـــرّا دیـــدهام

پیشــت آرم کعبــة حــق را شــفیع

کـه آســمانش خـاک بطحــا دیــدهام

پیشــت آرم جــان افریــدون شــفیع

کـــز جهـــانداریش طغـــرا دیـــدهام

پیشـت آرم جــان فخرالــدین شــفیع

کــز شــرف کســریش مــوال دیــدهام
(همان)133 :

در میان شاعران کالسیک فارسی ،هیچ شاعری به اندازة مولوی در غزلیات شمس،
از ردیف های آغازین استفاده نکرده است .او که از موسیقی بیرونی ،درونی ،کناری و
انواع موسیقیهای آوایی و همآوایی ،بیشترین استفاده را در اشعار خود کرده (ر.ک:
شفیعی کدکنی ،)111 :5311 ،از ردیفهای آغازین نیز بهرة کامل و وافری برده
است.
اینجـــا کسیســـت پنهـــان دامـــان مـــن گرفتـــه

خـــود را ســـپس کشـــیده پیشـــان مـــن گرفتـــه

اینجا کسیست پنهان چـون جـان و خـوشتـر از

بـــاغی بـــه مـــن نمـــوده ایـــوان مـــن گرفتـــه

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
اینجا کسیسـت پنهـان ،هـم چـون خیـال در دل

امــــا فــــروغ رویــــش ارکــــان مــــن گرفتــــه

اینجـــا کسیســـت پنهـــان ماننـــد قنـــد در نـــی

شــــیرین شکرفروشــــی دکــــان مــــن گرفتــــه

(مولوی)611/1 :5365 ،
او گاهی در هر دو مصراع غزلهایش از ردیف آغازین استفاده کرده است:
چـــو از ســـر بگیـــرم بـــود ســـرور او
چــو مــن صــلح جــویم شــفیع او بــود
چـو در مجلــس آیــم شــراب اســت و
لعـل
عقیق است و
چو در کان روم
ــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــلاو نقـ
نقـ

چـــو مـــن دل بجـــویم بـــود دلبـــر او
چــو در جنــگ آیــم بــود خنجــر او
چـــو در گلشـــن آیـــم بـــود عبهـــر او
چـــو در بحـــر آیـــم بـــود گـــوهر او

(همان)616 :

1
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خواجوی کرمانی نیز از شاعرانی است که از ردیف آغازین در دیوان خود استفاده
کرده است (خواجوی کرمانی .)111 :5315 ،حافظ نیز در چهار غزل ،از ردیف
آغازین بهره گرفته است (حافظ 511 ،531 ،16 :5311 ،و .)153
در آثار شاعرانی دیگر مانند هاللی جغتایی ،6خواجوی کرمانی ،1شاه نعمتاهلل
ولی ،6ناصر بخارایی ،3بابافغانی شیرازی 51و عرفی شیرازی 55اینگونه ردیفها را
میتوان مشاهده کرد .با این حال ،برخی از شاعران ،مانند سعدی ،چندان به ردیفهای
آغازین گرایشی نداشته ،این نوع ردیف در شعر آنها نمود چندانی ندارد .نمودار زیر
بهخوبی روایتگر این مطلب است.

 .3بررسی ردیف آغازین در شعر نو
ردیفهای آغازین در شعر فارسی ،از همان آغاز ،ظهور و بروز داشتهاند .در شعر
نو ،از آنجایی که شعر نیمایی و سپید همانند شعر س ّنتی فارسی ،از موسیقی بیرونی
برخوردار نیست ،شاعران از روشهایی دیگر برای موسیقیایی کردن شعر خود استفاده
کردهاند؛ یکی از این روشها ،استفاده از موسیقی ردیف آغازین است .در ادامه،
بهصورت مختصر ،به بررسی ردیفهای آغازین در شعر نو و نمود آن در شعر نیما
یوشیج ،احمد شاملو ،مهدی اخوان ثالث ،سهراب سپهری و فروغ فرخزاد پرداختهایم.
 .1-3نمود ردیفهای آغازین در شعر نیما یوشیج
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ردیفهای آغازین در اشعار نیما گسترده و فراوان نیست ،بهویژه در اشعاری که
به شیوة سنتی سروده است ،ردیفهای آغازین ،کمتر نمود دارد .نکتة دیگر دربارة
ردیفهای آغازین نیما این است که تکرار این ردیفها زیاد نیست و به بیشتر از چهار
یا پنج بار نمیرسد؛ مانند:
«کس نمیپرسد از بهر که چیست /آن همه زنده چنان مرده به جا /آنهمه مرده
چنان زنده به چشم از پی زیست /آن همه جام که میترکدشان معده ،ز بس نوشیده/
آن همه تشنه که میمیرد از تشنگی( »...یوشیج.51)511 :5311 ،
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

 .1-3نمود ردیفهای آغازین در شعر احمد شاملو
شاید هیچ شاعر معاصری به اندازة شاملو از ردیفهای آغازین استفاده نکرده
باشد؛ امّا کاربرد این ردیفها در همة دفترهای شعری او یکسان نیست .شاملو در
دفترهای نخستینش ،یعنی قطعنامه ،آهنها و احساس ،هوای تازه و باغ آینه ،ردیفهای
آغازین بیشتری به کار برده است .هرچه به پایان دفترهای او نزدیک میشویم ،شعرش را
از قید و بند وزن و قافیه آزاد کرده ،از ردیفهای آغازین کمتری بهره گرفته است.
«هی! /چه کنمهای سر به هوای دستان بیتدبیر تقدیر! /پشت میلهها و ملیلههای
اشرافیت /پشت سکوت و پشت دارها /پشت افتراها ،پشت دیوارها /پشت امروز و روز
میالد – با قاب سیاه شکستهاش–  /پشت رنج ،پشت نه ،پشت ظلمت /پشت پافشاری،
پشت ضخامت /پشت نومیدی سمج خداوندان شما» (شاملو .)11 :5361 ،نمودار زیر
بهخوبی بیانگر این ردیفها در شعر شاملو است.
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 .4 .3نمود ردیفهای آغازین در شعر مهدی اخوان ثالث
مهدی اخوان ثالث ،از پیروان راستین نیما یوشیج است .در استفاده از ردیفهای
آغازین نیز میتوان گفت او همانند نیما یوشیج است و ردیفهای آغازین در شعر او
نمودی متوسط دارد .ردیفهای آغازین ،زیبایی خاصّی به شعرهای او داده است.
« همان رنگ و همان روی /،همان برگ و همان بار /همان خندة خاموش در او
خفته بسی راز /همان شرم و همان ناز /همان برگ سپید به مثل ژالة ژاله به مثل اشک
نگونسار /همان جلوه و رخسار( »...اخوان.)15 :5361 ،

 .3 .3نمود ردیفهای آغازین در شعر سهراب سپهری
سهراب سپهری در دفترهای شعرش ،ردیفهای آغازین چندانی به کار نبرده
است .در دفترهای او ،یعنی مرگ رنگ ،زندگی خوابها ،آوار آفتاب ،شرق اندوه،
مسافر ،حجم سبز و ما هیچ ،ما نگاه ،فقط چند ردیف آغازین به کار رفته است .در
دفتر صدای پای آب ،بسامد ردیف آغازین او به طرز چشمگیری بیشتر میشود.
نمودار ردیفهای آغازین دفترهای سپهری از این قرار است:
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 .3 .3نمود ردیفهای آغازین در شعر فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد در همة دفترهای شعریاش ،از ردیفهای آغازین استفاده کرده
است .در سه دفتر اول او ،ردیفهای آغازین کمتری ،نسبت به دفترهای پایانی استفاده
شده است .هرچه به پایان دفترهای او نزدیک میشویم ،استفاده از ردیفهای آغازین
در اشعار او بیشتر میشود.
«من به یک ماه میاندیشم /من به حرفی در شعر /من به یک چشمه میاندیشم /من
به وهمی در خاک /من به بوی غنیِ گندمزار /من به افسانة نان /من به معصومیت
بازیها /...من دلم میخواهد که به طغیانی تسلیم شوم /من دلم میخواهد که ببارم از
آن ابر بزرگ /من دلم میخواهد که بگویم نه نه نه نه» (فرخزاد.)335– 331 :5313 ،
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 .6نمود ردیف آغازین در انواع قالبهای شعر سنّتی
بیشترین بسامد ردیفهای آغازین در شعر سنّتی فارسی را در غزلها ،پس از آن،
در قصاید و سپس قالبهای دیگر میتوان دید .در غزلها ،هم بسامد ردیفهای
آغازین زیاد است و هم در اغلب موارد ،ردیف آغازین تا پایان غزل میآید .کمترین
بسامد ردیفهای آغازین در دوبیتیها و سپس رباعیها مشاهده میشود.

 .3اهداف ردیفهای آغازین
ردیفهای آغازین با هدفهای گوناگونی میآیند که میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
 .1-3ایجاد غنای موسیقیایی
شاید اولین کارکرد ردیفهای آغازین ،جنبة موسیقیایی آن است .چنانکه ذکر
شد ،ردیفهای آغازین ،گونهای از تکرار هستند و تکرار ،از قویترین عوامل تأثیر
موسیقیایی است؛ بنابراین ،بر غنای موسیقیایی شعر میافزایند« .تکرار اگر استادانه انجام
شود ،از لحاظ ایجاد موسیقی در شعر بسیار مؤثر است» (میرصادقی.)63- 61 :5313 ،
یوسفی نیز نقش واژههایی را که در صدر قرار میگیرند ،در موسیقی شعر پررنگتر از
سایر قسمتهای بیت دانسته ،آنها را دارای ارزش صوتی فوقالعادهای میداند
(یوسفی .)516 :5363 ،موسیقی «چه از لحاظ انتقال عواطف و احساسات و چه انتقال
مفاهیم و اندیشة شاعر ،نقش شایستهای دارد و یکی از عناصر مهم در شعر به حساب
میآید» (روحانی و عنایتی قادیکالیی.)11 :5363 ،
شعرهای دارای ردیف آغازین ،به دلیل داشتن ردیف آغازینی که در بند اول
میآید و در بندهای دیگر تکرار میشود ،آهنگ و موسیقیای در ذهن مخاطب ایجاد
می کند که خواننده تا پایان شعر انتظار دارد ،همان آهنگ آغازین را بشنود و احساس
کند.
یاد بـاد آنکـه بـه روی تـو نظـر بـود مـرا

رخ و زلفت عوض شـام و سـحر بـود مـرا
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یاد باد آنکه ز نظـارة رویـت همـه شـب
یاد باد آنکه ز رخسار تو هر صـبح دمـی
یاد باد آنکه ز چشم خوش و لعل لب تو

در مـــه چـــارده تـــا روز نظـــر بـــود مـــرا
افــق دیــده پــر از شــعلة خــور بــود مــرا
نقل مجلـس همـه بـادام و شـکر بـود مـرا

(خواجوی کرمانی)51 :5315 ،
در شعر نو نیز نمونههای زیادی دیده میشود.
«سال بد /سال باد /سال اشک /سال شک /سال روزهای دراز و استقامتهای کم/
سالی که غرور گدایی میکرد /سال پست /سال درد /سال عزا( »...شاملو:5361 ،
.)113
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

گاهی ردیف آغازین و ردیف پایانی ،هر دو در اول و آخر بندها میآید و
موسیقی را به اوج خود میرساند:
«در گذرگاه نسیم دیگرگونه آغاز کردم /در گذرگاه باران سرودی دیگرگونه
آغاز کردم /در گذرگاه سایه سرودی دیگرگونه آغاز کردم» (همان.)136 :
گاه ردیف آغازین ،همنشین قافیه میشود ،به این صورت که قافیه بعد از این نوع
ردیف میآید .در این حالت ،موسیقی شعر افزایش دوچندان مییابد.
«خونی که میدهی /خونی که میگیری /خونی که میفشانی /خونی که
میخوری» (همان.)116 :
 .1-3ایجاد لذّت شنیداری
تکرار ردیف آغازین در ابتدای بندها ،آهنگ و نغمهای در شعر به وجود میآورد
که خواننده با شنیدن آن ،احساس لذّت میکند که در بحث ارزش موسیقیایی ،از آن
صحبت کردیم؛ مانند غزل خواجوی کرمانی که تا پایان غزل ،عبارت «ای دل
نگفتمت» را در ابتدای مصراعها تکرار کرده است.
ای دل نگفتمت که ز زلفـش عنـان بتـاب
ای دل نگفتمت که ز لعلش مجـوی کـام

 .4-3ایجاد لذّت دیداری

کاهنگ چین خطا بود از بهر مشـک نـاب
هرچنــد کــام مســت نباشــد مگــر شــراب
(خواجوی کرمانی)115 :5315 ،
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تکرار ردیفهای آغازین در ابتدای سطرها و بندها ،باعث هماهنگی و همگونیای
میشود که از نظر دیداری و تصویری نیز زیباییساز است .هرچه ردیفهای آغازین
طوالنیتر باشند ،تناسب دیداری و شنیداری بیشتری ایجاد میکنند و«چشم ما تا پایان
شعر از این تناسب دیداری که بهوسیلة ردیف ایجاد شده است ،احساس خشنودی
میکند» (طالبیان و اسالمیت.)3 :5361 ،
آن نفسی که با خودی یار چـو خـار آیـدت

وان نفسی که بیخودی یـار چـه کـار آیـدت

آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشهای

وان نفسی کـه بیخـودی پیـل شـکار آیـدت

آن نفسی کـه بـا خـودی بسـتة ابـر غصـهای

وان نفسی که بیخـودی مـه بـه کنـار آیـدت

(مولوی)535/5 :5365 ،
افزون بر این ،تکرار یک کلمه در آغاز بیتها سبب تداعی واژگانی برای شاعر
شده ،سبب میشود شاعر ،مضمونها و کارکردهای بیشتری از واژة تکرارشونده را در
بیتهای مختلف به تصویر بکشد (محمدی و اسالمی.)111-111 :5331 ،
 .3-3انتقال مفاهیم و پیام مورد نظر شاعر
گاه شاعر بر آن است که مفهوم و پیامی را به خواننده انتقال دهد؛ به همین دلیل،
آن را در ابتدای سطرها و مصراعها قرار میدهد .بدین ترتیب ،خواننده ،مفهوم و پیام
مورد نظر را دریافت میکند .برای نمونه ،فروغ فرخزاد در شعر «جمعه» ،ابتدا هفت بار
واژة «جمعه» را و سپس شش بار واژة «خانه» را در ابتدای سطرها قرار میدهد و
توصیفهایی بعد از آن ،برای این دو واژه میآورد تا پیام مورد نظر را که بیان روزی
کسالتبار و پر از اندوه است ،به خواننده انتقال دهد.
«جمعة ساکت /جمعة متروک /جمعة چون کوچههای کهنه غمانگیز /جمعة
اندیشههای تنبل بیمار /جمعة خمیازههای موذی کشدار /جمعة بیانتظار /جمعة
تسلیم ...خانة خالی /خانة دلگیر /خانة دربسته بر هجوم جوانی( »...فرخزاد:5313 ،
.)351
یا احمد شاملو در شعری با عنوان «تا شکوفة سرخ یک پیراهن» ،پیام و مفهوم مورد
نظرش ،یعنی عشق ورزیدن و دوست داشتن را در ابتدای سطرها آورده است.
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«دوست داشتن مردان و زنان /دوست داشتن نیلبکها ،سگها و چوپانان /دوست
داشتن چشمبه راهی و ضرب انگشت بلورین باران بر شیشة پنجره /دوست داشتن
کارخانهها /مشتها /تفنگها( »...شاملو.)16 :5361 ،
 .3-3حسرت و اندوه
گاه هدف شاعر از تکرار واژههای ابتدایی مصراع یا بند ،بیان حسرت و اندوه
است .برای نمونه ،فروغ فرخزاد در شعر «آن روزها» از دفتر تولدی دیگر ،عبارت «آن
روزها» را در سطرهای مختلف شعر ،هجده بار تکرار کرده ،حس حسرت و اندوه را به
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

خواننده القا میکند.
«آن روزها رفتند /آن روزهای خوب /آن روزهای سالم سرشار( »...فرخزاد:5313 ،
.)313–316
فردوسی نیز در ابیاتی که با «کجا شد» آغاز میشود ،اندوه خود را برای بزرگان و
روزگاری که از دست رفته ،بازگو میکند.
کجــا شــد فریــدون و ض ـحّاک و جــم
کجــــــا آن بزرگــــــان ساســــــانیان

مهـــــان عـــــرب خســـــروان عجـــــم
ز بهرامیــــــان تــــــا بــــــه ســــــامانیان
(فردوسی.)136/1 :5331 ،

 .6-3برجستهسازی
زمانی که واژهای در آغاز مصراع یا بند قرار میگیرد ،بیشتر به چشم میآید؛ به این
ترتیب ،اگر شاعری بخواهد مضمون ،تصویر ،اندیشه و احساس مورد نظرش را
برجستهتر کند تا بیشتر و بهتر تجلی یابد و مهمتر جلوه کند ،میتواند آن را در جایگاه
ردیف آغازین قرار دهد .هر بار که ردیف در ابتدای مصراع یا بند تکرار میشود،
ردیف برجسته میشود؛ چون یکی از اهداف تکرار ،برجستهسازی است؛ «خواه این
برجسته سازی در جهت مثبت باشد و خواه به منظور تحقیر و ابراز نفرت» (م ّتحدین،
)111 :5311؛ مثالً ناصرخسرو عبارت «آن عاقالن» را در ابتدای هر بند ،با هدف تعظیم
و بزرگداشت ،تکرار و عبارت را برجسته کرده است.
آن عــاقالن کــه مــر ســر دیــن را بــه علــم
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویش

بر تخت گاه عقل و بـه سـر تـاج و افسـرند
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آن عاقالن کـه اهـل خـرد را بـه بـاغ دیـن
آن عــاقالن کــه زیــر قــدم روز ع ـزّ و فخــر
آن عــاقالن کــز آفــت دیــوان بــه فضلشــان

بـــار درخـــت احمـــد مختـــار و حیدرنـــد
جـــز فـــرق مشـــتری و ســـر مـــاه نســـپرند
زیــن بــی کنــاره و یلــه گوبــاره بگذرنــد

(ناصرخسرو)553 :5311 ،
سپهری در شعر «صدای پای آب» ،واژة «پدر» را در ابتدای بندها تکرار میکند تا
آن را برجسته سازد.
«پدرم پشت دو بار آمدن چلچلهها ،پشت دو برف /،پدرم پشت دو خوابیدن در
مهتابی /پدرم پشت زمانها مرده است /پدرم وقتی مرد ،آسمان آبی بود» (سپهری،
.)113 :5361
 .3-3ایجاد مفاهیم و ترکیبات جدید
ردیف آغازین میتواند باعث ظهور و بروز معانی تازهای در ذهن شاعر شود.
زمانی که ردیف آغازین ،پیدرپی تکرار میشود ،هر بار شاعر در حرکت ذهنی خود
در شعر ،با تکرار کردن آن ،به مضامین تازه دست مییابد .با واژهای که شاعر انتخاب
و هر بار در ابتدای سطرها ،تکرار میکند ،ترکیبها و اندیشههایی تازه میآفریند.
«وقتی کلمهای در ذهن شاعر بهعنوان ردیف جای میگیرد ،مضمونهای جدیدی
هماهنگ با آن در ذهن شاعر جرقّه میزند و نقاط مبهم ذهن و اندیشة شاعر تا پایان
شعر بهصورت تدریجی کامل میشود» (طالبیان و اسالمیت .)53 :5361 ،مثالً در شعر
«تولدی دیگر» از فروغ فرخزاد ،تکرار عبارت «زندگی شاید »...به مضامین و تعبیراتی
تازهای کشانده میشود و شاعر با تکرار این عبارت ،هر بار به مضمونی تازه دست
مییابد:
« زندگی شاید /یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیل از آن میگذرد/
زندگی شاید /ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه میآویزد /زندگی شاید
طفلیست که از مدرسه برمیگردد /زندگی شاید( »...فرخزاد.)335–361 :5313 ،
همچنین تکرار واژة «تحیتی» در غزلی از خواجوی کرمانی ،باعث میشود شاعر به
تعابیر و تخیّالت شاعرانة جدیدی دست یابد:
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تحیتــی چــو رخ دلگشــای حــورالعین
تحیتـــی چـــو نســـیم روایـــح نســـرین
تحیتــی چــو دم صــبح صــادقان مشــکین
تحیتــی شکرافشــان چــو پســتة شــیرین
(خواجوی کرمانی.)311 :5315 ،

تحیتــی چــو هــوای ریــاض خلــد بــرین
تحیتـــی چـــو شـــمیم شـــمامة ســـنبل
تحیتــی چــو تــف آه عاشــقان دلســوز
تحیتــی گهــرآگین چــو دیــدة فرهــاد
 .3-3ایجاد وحدت لحن و اندیشه

گاهی کلّ شعر ،حول یک محور میچرخد و کلیت شعر دارای یک لحن و یک
اندیشه و فکر است .در این صورت ،شاعر ،واژه یا عبارتی را در ابتدای هر مصراع و
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بند تکرار میکند؛ به این ترتیب ،کل شعر حول یک محور تداوم مییابد و کالم تا
پایان شعر ،کلیت و یگانگی خود را حفظ میکند .برای نمونه ،حافظ در غزلی ،با
تکرار عبارت «یاد باد آنکه» در ابتدای تمام بندها ،کلیت شعر را که حول موضوع
وصل معشوق گذشته است ،حفظ کرده ،همین عبارت ،از پراکنده شدن اندیشه و فکر
شاعر جلوگیری میکند .مانند این غزل حافظ:
یاد باد آنکه نهانت نهانت نظری با مـا بـود
یـــاد بادآنکـــه چـــو چشـــمت بـــه عتـــابم
انـس
کشـآنکه صبوحیزده در مجلس
می باد
یاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

رقـــم مهـــر تـــو از چهـــرة مـــا پیـــدا بـــود
معجــز عیســویات در لــب شــکّرخا بــود
جــز مــن و یــار نبــودیم و خــدا بــا مــا بــود
(حافظ)511 :5311 ،

یا فروغ فرخزاد در شعری با نام «پرنده» ،در ابتدای هر بند ،وحدت لحن و اندیشه را
تا پایان شعر حفظ کرده است.
«پرنده کوچک بود /پرنده فکر نمیکرد /پرنده روزنامه نمیخواند /پرنده قرض
نداشت /پرنده آدمها را نمیشناخت( »...فرخزاد.)311 :5313 ،

نتیجهگیری
ردیف آغازین (آغازی) ،تکرار واژههای یکسان در ابتدای بندها و مصراعهای
شعر است .ردیفهای آغازین ،برتریهایی بر ردیفهای پایانی دارند؛ از جمله اینکه
این ردیفها مانند ردیفهای پایانی ،شاعر را در تنگنا قرار نمیدهند؛ چون شاعر
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مجبور نیست تا پایان شعر ،ملزم به رعایت آن باشد .در شعر شاعران کالسیک فارسی،
از همان نخستین دیوانهای برجامانده ،ردیفهای آغازین به کار رفته؛ امّا بسامد این
ردیفها کمتر از شاعران دورههای بعدی است .در شعر شاعران نخستین ،این ردیفها
بیشتر کوتاه و بهصورت اسم و حرف به کار رفتهاند و هرچه به شاعران دورههای
بعدی ،یعنی قرنهای پنجم و ششم میرسیم ،ردیفهای آغازین ،بلندتر شده و
بهصورت فعل ،جمله و شبه جمله نیز به کار رفتهاند .نیما ،شاملو ،اخوان ثالث ،سپهری
و فروغ فرخزاد ،ردیفهای آغازین را در اشعار خود به کار بردهاند .در شعر شاعران
معاصر نیز ردیفهای آغازین مشاهده میشود .از میان پنج شاعر معاصری که این
پژوهش به آن ها پرداخته است ،فروغ فرخزاد و شاملو بیشترین ردیفهای آغازین را
به کار بردهاند .فروغ در دفترهای ابتداییاش کمتر از این ردیف ها استفاده کرده است
و هرچه به پایان دفترهای او میرسیم ،بسامد این ردیفها در سرودههای او بیشتر دیده
میشود .در شعر شاملو ،عکس این قضیه حاکم است؛ هرچه به پایان شعرهای او
نزدیک میشویم ،از تعداد ردیفهای آغازین در شعر او کاسته میشود .در شعر
شاعرانی مانند نیما یوشیج ،مهدی اخوان ثالث و سهراب سپهری نیز ردیف آغازین
بسامد چندان باالیی ندارد .ردیفهای آغازین با اهداف گوناگونی استفاده میشوند.
این هدفها عبارتاند از :ایجاد موسیقی ،ایجاد لذّت شنیداری ،ایجاد لذّت دیداری،
انتقال مفاهیم و پیام مورد نظر شاعر ،برجستهسازی ،ایجاد مفاهیم و ترکیبات جدید،
برای حسرت و اندوه و ایجاد مفاهیم و ترکیبات جدید.
پینوشتها
 .5نک :منوچهری 531 ،536 :5365،و .511
 .1نک :فرّخی سیستانی 531 ،531 ،511 ،531 ،513 ،516 ،33 ،61 ،16 ،61 ،15 ،11 :5355 ،و .111
 .3نک :سنایی 111 ،116 ،111 ،611 ،153 ،151 ،333 ،11 ،66 :5311 ،و.615
 .1نک :خاقانی 516 ،516 ،551 ،516 ،31 ،63 ،65 ،11 ،11 ،11 :5336 ،و .513
 .1نک :مولوی 536 ،563 ،511 ،513 ،551 ،515 ،36 ،63 ،61/5 :5365 ،و .111
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