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 مجد همگر شیرازی رباعّیاتموسیقی کناری و بیرونی در 
 یناصر حامد

  فارسی دانشگاه سمنان ادبّیاتزبان و  دانشجوی دکتری
 1یمحّمدداود 

  دانشگاه سمنان فارسی ادبّیاتگروه زبان و  اریاستاد
 یرعلیزاده م حسن الّلهعبد

 ه سمناندانشگا فارسی ادبّیاتزبان و  گروه اریدانش
 (131تا  113)از ص 

 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 6/12/1399تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده 
عصر سعدی بوده و در دربار شاهان سلغری مقام واالیی داشته  مجد همگر از شاعران قرن هفتم هجری است که هم

دیوان چهار شاعر دیگر  خّطی ۀاو در میان نسخ ۀنو ( رارباعی 610بالغ بر ) این شاعر رباعّیاتای از  است. مجموعه
فردی  بههای منحصر موجود است، ویژگی بریتانیا ۀنفیس که در کتابخانۀ ده است. این نسخکردر چهار بخش کتابت 

ز ا رباعّیاتاین  های مهّم  پژوهندگان قرار گرفته است. در این پژوهش با هدف شناخت ویژگی توّجهدارد که مورد 
مجد همگر در موضوعات  رباعّیاتشده و نتیجه این است که بررسی جهت موضوع و موسیقی ابیات، این نسخه 

از جمله مضامین عاشقانه، اندرز، گله از دنیا و سرنوشت، هجو و توصیف معشوق سروده شده و از جهت  ،مختلف
وی ردیف دارد و  رباعّیاتحدود نیمی از  فراوانی داده است. اهّمّیتموسیقایی، شاعر به موسیقی درونی و کناری 

د و در موارد بسیاری نیز انتهای مصراع سوم ندر چهار مصراع قافیه، یا ردیف و قافیه دار رباعّیاتاز این  بسیاریبخش 
شاعر به موسیقی کناری  توّجه ۀنحوی مرتبط است که نشان خانواده یا به حروف، هم وا، همآ ها هم با قوافی سایر مصراع

رفته کار بیشتری داشته و اوزان به توّجهاخرب  ۀنگاه شاعر به موسیقی بیرونی نیز باید گفت شاعر به شجرست. دربارۀ ا
 وی با زحافات مختلف همراه است. رباعّیاتدر 
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 مهمقّد  .1
او در (. 3/523: 1369)صفا، بن احمد همگر از گویندگان قرن هفتم هجری است  نالّدیخواجه مجد

احمد رازی و هدایت،  مستوفی و خواندمیر، در یزد و به قول امین الّلهق بنا به اقوال حمد607سال 
 از جهت ،اند دهکرر رازی تصّو یرا شی او نكه بعضیا(. 526)همان: آمده است در شیراز به دنیا 

راز مسافرت یزد به اصفهان و شیاز  ،در اوائل حال الّدین؛ چه مجداستدر آن حدود  سكونت وی
ی داشته است الشعرای د بن زنگی بوده و لقب ملكم و معاشر اتابك ابو بكر بن سعیده و مّدتی ندکر

 (.3: 1382فتوحی یزدی، )
وی پس از (. 3/527، 1369)صفا، ای معادل وزارت داشته است  از کالم وی مشهود است که رتبه

شعری  ب یافته است. او در قطعهکسب کماالت به شیراز رفته و در خدمت سالطین سلغری تقّر 
 کند: می معّرفیخود را چنین 

 

 صــر خالــو چاک ی خاّص ــــداع
 د و ثناـــــزار حمــــد هــفرست یـــم

 

 حباباأل ةــــــکمین هالل   ةـــــهب 
 ف اطنابتكلّ  یـــر بـــمختص

 

 (115: 1393 ،نقل ازخادمی و کرمیبه )                                                                          
برای او یاد کرده  «الّلهةهب»از لقب  ق(1024لیف أ)ت العاشقینعرفاتاوحدی نیز در  الّدین تقی

 اند. بارۀ وی ذکر نكردها صفا و نفیسی این لقب را درامّ  ؛(6/4120 :1388 )اوحدی،است 
 آمده است:  یزدیشعراۀتذکردر 

گاهی زد به اصفهان رفته و چندیل حال از یمجد همگر سرآمد افاضل زمان خود بوده و در اوا
 «. نمود الّدین مالزمت خواجه بهاء

 رویـــخ اصحاب امامی هـــــشی
  

 د همگر که بود صدر کفاتــمج 
 (3: 1382، فتوحی یزدی)            

 

ای که میان مجد همگر و سعدی  آمده است که امامی هروی در داوری مشاعره تذکرهدر همین
گویا  (.3)همان:بن زنگی، جانب وی را گرفته است  ، به دلیل منصب وزارت مجد نزد سعدرخ داده

 که این( 2/400: 1384)برقعی، دانسته  مجد همگر نیز مقام امامی هروی را باالتر از سعدی می
 گوید: که مجد همگر در این رباعی می چنان ؛است بوده طرفهداری دو جانب

 

 نفسیم  ما گر چه به نطق طوطی خوش
 در بیعت شاعــری به اجمـــاع امــم

 

 های سعــدی مگسیم بر شّكر گفته 
 هرگز من و سعدی به امامی نرسیم

 (b179 ق:692 )همگر،                       
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 ،(288-289: 1361)باستانی پاریزی، اند  طلبی مجد دانسته را معلول جاه آن این داوری که برخی
. (142: 1378)ن سعدی شده و آذر بیگدلی وی را ستمگر خوانده است راادموجب برآشفتن دوست

 (.1117: 1344)ت و باصفا دانسته است سعید نفیسی این شاعر را مردی قانع و بزرگ و بامرّو 
صورت  ا اشعار وی تاکنون بهامّ  ؛ها سروده شدهت که در انواع قالبوی دارای دیوان شعری اس

 خّطیدر میان نسخ قطعه  610وی  رباعّیاتانتقادی تصحیح نشده و به چاپ نرسیده است. از 
)ابوالفرج رونی، ازرقی هروی، انوری ابیوردی، عثمان سرا  مشتمل بر دواوین چهار تن از شاعران قصیده

وی سهل، روان و لطیف است و  رباعّیاتبخش آمده است. ر چهارطّی صفحاتی د مختاری(
 خورد.  انگیزی در آن به چشم می تصاویر خیال

ای  های لطیف و عاشقانه ترانه ۀگون این شاعر را به رباعّیاتاین تصاویر بدیع و زیبا باعث گردیده 
های باریک و مضامین  عصر ممتاز سازد. اندیشه سرای هم درآورد که او را در بین شاعران رباعی

كمی و ها گاهی با مضامین ح   است. این اندیشه توّجهقابل  نیز رباعّیاترفته در این کار دقیق به
 (. 75: 1391ها،  )یلمهسازد  حكمی و اجتماعی زیبایی را می رباعّیاتاجتماعی درآمیخته و 

شاه محّمد خّط ق به 692که در  های چهار شاعر است نویس مورد مطالعه، شامل دیوان دست
نگهداری  3713 ۀبریتانیا به شمار ۀموز ۀکتابت شده و در کتابخان بن علی بن محمود  اصفهانی

ازرقی  ،نیم(و ورق 87) ، انوری ابیوردیورق( 15) ابوالفرج رونی ند از:ا چهار شاعر عبارت .شود می
 جّد  رباعّیاتمجد همگر اسحاق بن قوام بن  .نیم( و ورق 48) عثمان مختاری و نیم(و رقو 17) هروی

از چند جهت دارای . این نسخه میان آن دواوین کتابت کرده استخود را در صفحات خالی 
 است: اهّمّیت

 ؛قدمت و اصالت به دلیل نزدیكی کتابت با زمان مرگ شاعر .1
 ؛داردرا دربر او رباعّیاتبودن شاعر، این نسخه فقط سرا با وجود قصیده .2
، مربوط به محتوای شعر، سوانح زندگی شاعر رباعّیاتدادی از درج عناوین توضیحی برای تع .3

 ؛و حوادث تاریخی و روابط سیاسی و اجتماعی آن دوران
 ؛منظوم و موزونۀ انجام .4
دارد  اهّمّیتت ادبی قرن هفتم نقل حكایاتی پیش از انجامه که از جهت شناخت وضعیّ  .5

در این نسخه  رباعّیاتهای  ویژگی فیمعّر نگارندگان در این پژوهش به (. 338: 1386افضلی، )میر
 پردازند. می

ای مستقل به چاپ نرسیده و این خود نشان از  صورت نسخه مجد همگر تاکنون به رباعّیات
پرشماری است که در این نسخه کتابت شده است. مجد همگر از بزرگان  رباعّیاتو ارزش  اهّمّیت
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ی به دلیل کوتاهی و شعر او دارد. قالب رباع نشان از ارزش ،خود بوده و رقابت وی با سعدی ۀدور
تواند سبک شعری وی را  می ،ع در آنی است که تتبّ های خاّص  بودن دارای ویژگیمختصر و مفید

از جهت  رباعّیاتاین  های مهّم  شود تا ویژگی در این پژوهش کوشش می ،رو از این ؛کند مشّخص
 شود.موضوعی و موسیقایی بیان 

 رباعّیات» ۀدر مقال هایی انجام شده است: میرافضلی او پژوهش رباعّیاتمجد همگر و  ۀدربار
های  پرداخته و ویژگیبریتانیا  ۀکتابخان رباعّیات خّطی ۀبه نسخ (1386) «او ۀنو مجد همگر به خّط 

 ۀمجد همگر نسخ رباعّیاتبررسی تطبیقی » ۀها در مقال یلمهکرده است.  معّرفیرا  فرد آن بهمنحصر
وی  ۀمجد همگر را که نو رباعّیاتقدیمی  ۀنسخ (،1391) «و چاپی خّطیا دیگر نسخ بریتانیا ب
 رباعّیاتو چاپی تطبیق داده و ضرورت تصحیح مجدد این  خّطیهای  ده، با دیگر نسخهکرکتابت 
 مشترک رباعّیات انتساب نقد و بررسی»ۀ در مقال (1394)صابری و همكاران ر شده است. را متذکّ 

دوازده رباعی مشترک منسوب به خّیام و « بریتانیا موزۀ ق697 نسخۀ به استناد همگر،بامجد  و خّیام
اند که انتساب  مجد همگر را بر اساس تحلیل نسخه، سبک و محتوا بررسی کرده و نتیجه گرفته

ای دارای دالیل قّوی  هفت رباعی به مجد همگر، دو رباعی به خّیام و دو رباعی به اوحدالّدین مراغه
 ت و یک رباعی نیز مورد تردید است. اس

های  ویژگی معّرفییک از پژوهشگران به  شود هیچ می مشّخص ،به این پیشینه توّجهبا 
 پوشانی ندارد.  ها هماند و پژوهش حاضر با آن نپرداخته رباعّیات، زبانی و موسیقایی این الخّط  رسم

 

 خّطی ۀهای نسخ . ویژگی2
وی، اسحاق بن قوام بن  ۀرباعی از مجد همگر است که نو 610وی این نسخه حا ،که ذکر شد چنان

این  ،رو از این ؛سرا جای داده است مجد همگر، در میان صفحات خالی دیوان چهار شاعر قصیده
برگ قرار دارند. نسخه دارای  22در در صفحات پراکنده در چهار بخش و در مجموع  رباعّیات

کتابت شده  کدام در یک سطر، هرحدود سی رباعیبندی ستونی است و در هر صفحه  جدول
اند  به هم مربوط شده« له»ی قوافی تنظیم شده و با لفظ بر حسب حروف تهّج  رباعّیاتاست. این 
 (.340: 1386)میرافضلی، 

 مانند؛ نویسی است ، اصل بر پیوستهخّطیاغلب نسخ  همانند ،این نسخه الخّط  در رسم
 :مفعولی ۀپیوستگی ضمیر با نشان

  
 راـــای صبر چه تخمی بچه کارند ت

 
 راــــد تـــز روز چنین یاد نیارنـــج 

 (17bق: 692 همگر،)                             
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 :«ها»پیوستگی عالمت جمع 
 

 ا        ـج و بیداریهـــدم شب و روز رنـــدی
 

 اـــه دشواریهـام ب دهــــو رسیــــتا در ت 
 ( همان)                                                    

 

 :الیه با فعل ربطیپیوستگی مسند
 

 داغیست که مرهمش پر سیمرغست
 

 ست دهن خورشیدباغیست کش آب از  
                                         (a18)همان:                                                

حرف « به»، و پیوستگی «آنكه»هایی مانند  ناملفوظ در واژه« ه»اضافه به جای  ۀهمچنین کسر
 م در مصراع سوم:اضافه به متّم 

 

 ی ما راـــــروی خوب پشتــــبا آنک ب
 را بدم زنده کنمــی تـویـــدم گـــر ه

  

 ی ما راـــرا و درشتـــمگانی هـــرمــن 
 ه کشتی ما راـــرو کــرم بــن دم نخـــم

 (17b)همان:                                                 
                                         

 

 مجد همگر رباعّیات های . ویژگی3
 

 موضوعات .3-1
 

 مضامین عاشقانه .3-1-1
ها، مضامین عاشقانه مانند درخواست وصال، شكایت از بسامد این رباعییكی از موضوعات پر

شود. شوق است که در دفتر و دیوان شاعران این عصر بسیار دیده میوفایی مع هجران، جفا و بی
هایی از آن اشاره بهره برده است که به نمونه رباعّیاتمجد همگر نیز از این مضامین در سرودن 

 شود.  می
 گوید: بخشد و می ت میشخصیّ  آنشاعر به  کهرباعی هجران است این مخاطب 

 

 رـــر وصال ما سرآمد آخــــای هج
 رآوردی َرو  ــو ز یار و دل بـــما را چ

 

 رــآمد آخوآن تخـــم که کشتـــی به بر 
 رـرآمد آخــود و بــن بـــو ایـــود تــمقص 

 (174a :همان)                                             

، الصدر الی العروضآرایی و ردّ  های تكرار و واج مخاطب این رباعی معشوق است و با آرایه
 بخشد: را غنا می موسیقی آن

 

 اندیشم ر نیکـــرد گمان خاطــی بــک
 و هم برگشتیـن بخت و تـــبرگشت ز م

 

 د پیشمـــد آیـــو این روز بــر تــز هجــک 
 مــویشــۀ برگشتن بخت خـــن کشتـــم

 (177b همان:)                                             
 کند: ت با یار را بیان میدر این رباعی نیز حسرت خلو
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 ی بگزینمــو خلوتـــه با تــآن روز ک
 رمـه خندناک پیشت میــــه چـــآیا ک

 

 ام دل بنشینمــی به کــــو شبـــتا با ت 
 !مـــروی دردت چین ه تازهــــه چــیارب ک

 (177b :همان)                                              
مانند اغلب اشعار عاشقانه، شامل مضامین فراق، غم و اندوه دوری ه ،مجد ۀعاشقان رباعّیات

موسیقی دلنوازی است که به  ،اش ترین ویژگی مهم البّتهاست و  آرزوی وصال و یار، بخت سیاه
 لطافت اشعار انجامیده است.

 

 گله از سرنوشت .3-1-2
نیز جویند. همگر  ئت میبدی بخت خویش را به گردن فلک انداخته و از روزگار برا ،اغلب شاعران

 :داند طالع دل خود را نگون می
 

 مـه طالع نگون زاد دلــه بــزآن دم ک
 به چشم خویش دیدم که دلم 1زین بار

 

 زون داد دلمـــدوه فـــربت انـــد شـــص 
 !ون باد دلمـه خــرم ریخت کــون جگـــخ

 (177a :همان)                                                  
 شود: کند، دچار بدبختی می در این رباعی نیز از دل خود گله دارد که هر گاه با او رایزنی می

 

 مــدیش زنــدانـــا دل بــه بـــزآن رای ک
 م از غایت رشکــه در تو زنـــهر طعنه ک

 

 مــد بیش زنـــد خویش لگـــر بخت بـــب 
 مــر دل ریش زنـــه بـــد کــری باشــتی

 (177b همان:)                                              
 پند و اندرز .3-1-3

و در  ستدنیاۀ دارد. این مضامین بیشتر دربار تریکمسایر مضامین، بسامد  ازسخنان حكمی مجد 
 شباهت دارد که با مضامین فلسفی همراه است: خّیام رباعّیاتمواردی به 

 

 ی مطلبـــرابــز خــج ای دل ز جهان به
 طلبی وش از جهان میـــر دمی خــمدر ع

 

 مطلب 2یــوز سدابــن کــسرسبزی از ای 
 ه جان نیابی مطلبـــآن دم ز جهان ب

 (18a همان:)                                                
 زمانه و فریب آن است: ،همچنین است این رباعی که مضمون آن

 

 مـــه در دام شدیـــۀ زمانـــدمــاز دم
 مــــادیــا افتـه مــــرو دور کــــی دور ما

 

 مــودکام شدیــرخ خـــام چــه کــناکام ب 
 مــه ما رام شدیــــر بیارام کـــــوای ده

 (177b همان:)                                             
 یخّیامهای  اندیشه .3-1-4

نایی به غم دنیا، تاع قبیل می نوشی، بی ی ازخّیامهای  مجد همگر دارای اندیشه رباعّیاتبرخی 
شده  ضبط رباعّیاتبرخی از  ،رو از این ؛دم، هستی و نیستی و مضامینی مشابه است دانستن غنیمت
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و ذکر عاقبت عمر، به  انهخّیامرباعی با نگاهی این در  .هم منسوب است خّیام به نام وی به
 :کند میتوصیه خواری  باشی و می خوش

 

 ذردــپرستی گ  یـــه مـــت به وقت خوشــگ
 می خور که چنین عمر که غم در پی اوست

 

 ذردـــی گـــو هست ّی ـــم نیستـــه در غـــگ 
 ذردــه مستی گـه خواب یا بـــه بــه کــآن ب

 (124b همان:)                                                
 ت:آمده اس گارزشكایت از رودر این رباعی نیز مضمون 

 

 هاش جوی کاست نشد گردون که بدی
 کبــودپــوش از قــامت کــژ ایـن کــوژ  

 

 کامی که دلی خواست نشد روزی پی   
 جوانمــرد دمـی راست نشد با هیـچ

 (                    124b همان:)                                              
 اتهجویّ  .3-1-5

خود در ارتباط است و با مقام  ۀسیاری از شاعران زمانبا ب ،خواجه همگر که شاعری درباری است
دیوانیان  ،ات اوافرادی را هجو کند. موضوع اغلب هجویّ  است به خود اجازه داده ،واالیی که دارد

 درصد است. در این اشعار غالبا  چهار استحقاق و زورگو بوده است. بسامد این مضمون کمتر از  بی
 ست:از واژگان رکیک استفاده کرده ا

 

 رورـــــپ د دونـــوزک آن بـــروردۀ گــــپ
 ه زورـه بـه علم کوشد کــه رقم نــن ه خّط ــن

 

 خواهد که شود بر اهل دیوان سرور 
 رــود آن مادرغـــی و منشی شــمستوف

 (171b همان:)                                              
 همچنین این رباعی با همان موضوع:

 

 گیرد 3وزوـــه مرگ ریش گـــآن روز ک
 رــگی ه گردها شود دامنـــدر حشر ک

 

 ردــرو گیـــبس جان و دل ضعیف نی 
 ردـــن او گیـــق دامـــون دل خلـــخ 

 (125A همان:)                                            
و  دادهوی دشنام  و دایۀ رساند که به مادر شونده میبه فرد هجوت خشم شاعر را رباعی زیر شّد 

 :خود او را پروردۀ شیر سگ و خوی خوک دانسته است
 

 و راـــون زاد تـــفرج چ ادر شومــآن م
 وار سگبان به غذاـخ خوک ۀـــوآن دای

 

 و راــاد تــفرست 4ه ابخازـــه بـــاز گنج 
 داد تو را وک میـــر سگ و خون خـــشی

 (17b همان:)                                                 
ارزش  بی ۀمانند زمانی که از شاه به خاطر صل ؛تر است هجوهای دیگری نیز دارد که مالیم البّته

کند که بر و دوش او از سوراخ آن پیداست  ای را توصیف می کند. در رباعی زیر لباچه پاره له میاو گ  
 تابد: و نور خورشید بر بدنش می
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 مـــدی دوشه داـــای ک هـــشاها ز لباچ
 مــــالهت باشـــا کـــر تـــا بپذیـــگفت

 

 ر دوشمـــه زد بــــزار بوســـد هـــخورشی 
 ه را چون پوشمــه این لباچـــا آن کلـــب

 (b 17 همان:)                                               
 موسیقی کناری .3-2

 

 ردیف .3-2-1
 :دارد و به تعبیر شفیعی کدکنی زیادی اهّمّیتموسیقی کناری در شعر 

ها قافیه و ردیف است و دیگر تكرارها آن ۀهای موسیقی کناری بسیار است و آشكارترین نمونجلوه
 (. 391: 1386« )هاو ترجیع

)همان: زیرا در شعر عرب ردیف وجود ندارد  ؛داند شفیعی کدکنی ردیف را ابداع ایرانیان می
زیرا تعداد حروف مشترک انتهای  ؛ترند از نظر موسیقایی قوی ،دنا . اشعاری که دارای ردیف(126

هنگ زیباتری آ د و ضربنآی تر می دهند و به گوش خوش ابیات بیشتر شده، هماهنگی را افزایش می
خود ردیف به کار برده است که برخی  رباعّیاتاین ویژگی بوده و در بیشتر  توّجهدارد. مجد همگر م

 ند. یا بیشترها دارای دو جزء آن از
 27رباعی ردیف فعلی دارند. در  286 ،رباعی او دارای ردیف هستند و از این تعداد 360

 تنهایی آمده است. ای دیگر در ردیف جای دارد و در موارد دیگر به فعل همراه با واژه ،رباعی
یا همراه تنهایی  به« را»ۀ مفعولی نشان ،رباعی 21ند، همچنین در داررباعی نیز ردیف اسمی  53

رفته کار های به درصد از ردیف79دهد  نشان می 2-3است. نمودار  ها به کار رفته ضمایر در رباعی
توان نتیجه گرفت در این اشعار  رو می از این ؛و سایر انواع ردیف بسامد ندارنداند  ، فعلرباعّیاتدر 
 اند.  هنحوی کم است و اغلب ابیات با فعل کامل شد جایی   هجاب

  

 . مقایسۀ رباعّیات مرّدف و بدون ردیف1-3جدول
 رباعیات بدون ردیف رباعیات مرّدف انواع موسیقی کناری

 %49 %59 بسامد
 
 
 
 

 .مقایسه انواع ردیف2-3جدول 
 ردیف اسمی فعل با سایر واژگان ردیف ردیف فعل با نشانه را ردیف فعل تنها انواع ردیف

 %53/15 %7/27 %6/21 %25/72 بسامد
 
 

 

چه این اجزا ء و گاه دو و سه جزء هستند که هرهای فعل گاه دارای یک جز ردیف: ردیف فعلی (الف
که فعل رباعی این مانند  ؛شود شناسی بیشتر می موسیقایی آن از نظر زیبایی ۀجنب ،بیشتر باشد

 جزئی آینده به کار رفته است:دو
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 در خواهد شد هــم بـــو از دلــر تـه مهــن
 ر خواهد شدــر کارگـــه زاری و صبــن

 

 د شدـر خواهـس هـو روز بـی رخ تـه بـن 
 د شدـر خواهـس هـر چنین بــزنهار اگ

 (36a: 692 همگر،)                             
رباعی دارای این به کار رفته است.  رباعّیاتو در بسیاری از  زیادی داردبسامد « است»ردیف 

 ست:اف و مقّف چهار مصراع مردّ 
 

 زار استـــۀ گلــم نمونـــرخ ،شکاز ا
 رار استـر اســواین جان خراب گنج ه

 

 وهربار استــچشمم ز غمت عقیق و گ 
 ها بسیار است دهـــا را ز غمت فایــم

 (18a همان:)                                             
ش یا پس از فعل بیاید. تواند پی این کلمه می ؛رود ای دیگر به کار می همراه با کلمه ،گاهی فعل

 ، بعد از فعل به کار رفته است:«را ۀمفعول و نشان»رباعی این در 
 

 ماه امل ارچه زیر میغ است مرا
 دارم نه خیر کسان به خود روا می

 

 بر فرق ز فاقه گرچه تیغ است مرا 
 نه خیر خود از کسان دریغ است مرا 

 (17b همان:)                                            
جایی نحوی وجود دارد و فعل در انتهای جمله  هها جابدر این نوع رباعی: ردیف اسمی یا ضمیر (ب

 گیرد: قرار نمی
 

 گفتم چو ندامت است فرجام شراب
 چون با دل تنگم آشنا شد غم تو

 

 در توبه گریزم نبرم نام شراب 
 زین پس من و یاد رویت و جام شراب

 (18a همان:)                                             
مفعولی آمده است که همان ویژگی ردیف اسمی را  ۀصورت ضمیر و نشان ها بهبرخی ردیف

 نیست: خّطیدارد و ارکان جمله 
 

 راگر دید دلم قّد خرامان تو 
 بستوآن نیشكر از میان جان چون در

 

 چون عاشق شد میان پنهان تو را 
 اتو ر چون جان   نادیده کمر میان  
 (77b همان:)                                            

 قافیه  .3-2-2
کند که قافیه داند و اذعان میموسیقایی آن می ۀقافیه را جنب اهّمّیتشفیعی کدکنی یكی از موارد 

 های وزن است: یكی از جلوه
فیه را جزئی از وزن به خورد که قااین نكته به چشم می ،وزن ۀاز گوشه و کنار تعبیرات قدما دربار

 (. 52: 1386اند )شفیعی کدکنی، آوردهشمار می
فعلی  ۀقافیشانزده و از این تعداد  استفعل  رباعی 52های قافیه ،مجد همگر رباعّیات در

ی فعلی چندان زیاد نیست و ها دهد بسامد قافیه نشان می 3-3نمودار  همراه با ردیف آمده است.



 موسیقی کناری و بیرونی در رباعّیات مجد همگر شیرازی/ 122

اهی ندارد. اگر های فعلی جایگ گیرد که در مقایسه با ردیف میرا دربر ّیاترباع درصد از کّل 9تنها 
ها فعل  رباعی در انتهای مصراع 240وافی فعلی را با هم در نظر بگیریم، حدود ها و ق تعداد ردیف

 جایی نحوی در عناصر جمله دارد.  هاست و نشان از عدم جاب زیادیدارد که بسامد 
 

 . انواع قافیه3-3جدول 
 انواع قافیه قافیه فعل با ردیف قافیه فعل بدون ردیف قافیه غیر فعلی

 بسامد 16/3% 36/6% 55/91%
 

 

گیرد و گاه پیش از  های فعلی گاهی در انتهای جمله قرار می قافیه: فعلی بدون ردیف ۀقافی( الف
 شود: یده نمیجایی نحوی د هشوند و جاب سه مصراع با فعل تمام می ،رباعیاین آیند. در  ردیف می

 

 یارم گفت یــاک ز درد دل نمـــای خ
 ادت در دامــی فتـــدام دل عالم

  

 کامروز اجل در تو چه گوهر بنهفت 
 ی در آغوش تو خفتـد خالیقـــدلبن

 (18a :692همگر،)                             
عنوان  ای دیگر به مهکل ،فعلی ۀگاهی بعد از قافی ،که گفته شد چنان: فعلی همراه با ردیف ۀقافی( ب

 عول بعد از فعل آمده است: فم ۀرباعی که ضمیر و نشاناین مانند  ؛رود ردیف به کار می
 

 ه بگذاشت مراهجرت چو به دست غّص 
 نـــن لیكـــود در تــــی نبـــاز جان رمق 

 

 راــــکم بود کسی که زنده پنداشت م 
 راـــداشت م و زنده میــد رخ تـــاومی

 (17b همان:)                                         
 شود و تنها ضمایر عوض شده است: در این رباعی نیز همان سبک دیده می

 

 و راـد تــه کارنــه چــای صبر چه تخمی ب
 زــریـد مگــم آمـــوبت غــه نــروز کـــام
 

 و راــــد تـــن یاد نیارنـــچنی ز روز  ــــج 
 د تو راـــواقعه دارنن ـــر چنیـــز بهــــک

 (17b همان:)                                             
 مصراع سوم  .3-2-3

شود.  ا باشد یا نباشد و این موضوع به سبک شاعر مربوط میتواند مقّف  می ،مصراع سوم در رباعی
 5/28سعدی  رباعّیاتسوم در  ۀد. بسامد رعایت قافیش هفتم، قافیۀ سوم کمتر رعایت میدر قرن 

همگر بسیار کمتر است. نمودار  رباعّیاتاین ویژگی در  (.1017-1045: 1385)سعدی، درصد است 
ده ا امّ  ؛دارای قافیه و ردیف در مصراع سوم هستند رباعّیاتدرصد از  ُنهدهد تنها  نشان می 3-4

وا یا آ ها هم اعرا با سایر مصر ی در مصراع سوم دارند که آننیز ویژگی خاّص  رباعّیاتدرصد از 
 توّجهبه مصراع سوم  رباعّیاتدرصد نوزده توان گفت در  می ،بنابراین ؛کند هماهنگ یا متناسب می

 زیادی نیست.شده است که بسامد 
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رباعی در هر  53ی که در این نسخه آمده است، رباعّیاتاز مجموع : قافیه در مصراع سوم( الف
رباعی تنها قافیه دارند. با  42اند و  رباعی دارای ردیفازده یچهار مصراع قافیه دارند. از این تعداد 

رباعی دیده  شصتیابیم که هماهنگی مصراع سوم رباعی در بیش از  می، درها ت در سایر رباعیدقّ 
 شود. می

 

 . بسامد کاربرد قافیه و ردیف در مصراع سوم4-3جدول
 ویژگی 

 مصراع سوم
قافیه در مصراع 

 سوم با ردیف
صراع قافیه در م

 سوم بدون ردیف
هماهنگی مصراع سوم 

 ها با سایر مصراع
بدون قافیه و 

 هماهنگی
 %81 %10 %7 %2 بسامد

 
 

 فدر اشعار مرّد  .1
شود و زمانی که چهار مصراع دارای قافیه  ردیف موجب افزایش موسیقی کناری می ،که گفتیم چنان

سوم در رباعی، عالوه بر  ۀحذف قافیت بیشتری دارد. در واقع علّ  ۀاین موسیقی جلو ،و ردیف باشند
هنگ و ایجاد تعلیق در مخاطب برای شنیدن مصراع چهارم آ سهولت در امر سرایش، تغییر ضرب

 افزایشگیرد، عالوه بر ، از ردیف و قوافی چهارگانه بهره بوده است. حاال اگر شاعر در چهار مصراع
 ط او بر کالم است:تسلّ  ۀت موسیقایی، نشانظرفیّ 

 نـــدون بهارت ماـه روی چــرگ بـــگلب
 سنبــل به دو زلف مشكبارت مانــد

 

 دــوارت مان هــبنفش ه خّط ـــزه بـــسب 
 دــرخمارت مانــم پــس به دو چشـرگـن

 (123b :692 همگر،)                              
 فدر اشعار غیر مرّد  .2

توان نتیجه  ون ردیف بیشتر است و میبد رباعّیاتبسامد قافیه در مصراع سوم در  4-3 طبق نمودار
از مصراع سوم بهره گرفته  ،دنی که ردیف نداررباعّیاتگرفت همگر برای ایجاد موسیقی بیشتر در 

 و حروف مشترک زیادی ندارند: هستنداغلب کوتاه  ها است. این قافیه
 ارــربر دُ ـــان ابـــی داری بســــدست
 وش همچون گل نو در گلزارـی خــطبع

 

 ه تو شد خّرم و خوش نه به بهارـم بـــعال 
 ان آرد بارـــه ز اعتدال جـــی کـــعدل

 (174b همان:)                                            
 خواهم که به سر به خدمت آیم به درت

 رتـــست از درد س ه زحمتیـــگفتند ک
 

 دوتا دون   ۀدـــــزاردیــــرخ هــــای چ
 داـــر خـــز بهـــی کوــبگ 5صبح دومت

 

 رتـــه بــۀ دل آرم بــه ز غّص ــد قّص ــص 
 رتــدهم دردس یـــرت نمـــاز درد س

 (18a همان:)                                               
 واب منت نیست حیاـــخ یـب ۀدـــاز دی

 رآــم زود بــا نفســی یــــان منـــر جـــگ
 (77b همان:)                                               
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هماهنگی  ،شود یافت می رباعّیاتهای جالبی که در این  از ویژگی: هماهنگی مصراع سوم( ب
این شود. در  هاست که به انواع مختلف دیده میانتهای مصراع سوم با قافیه یا ردیف سایر مصراع

یف، هماهنگ و دارای دو حرف مشترک آخر مصراع با رد ۀا واژامّ  ؛رباعی مصراع سوم قافیه ندارد
 ف هستند:آید هر چهار مصراع مردّ  ل به نظر میاّو  ۀاست که در وهل

 

 ه دادی دوشمــــک 6ای هــــا ز لباچـشاه
 مـــالهت باشـــا کــر تـــذیــــا بپـــگفت

  

 ر دوشمـه زد بــزار بوســـــه 7دــــخورشی 
 مــپوش ونــه را چـــه این لباچـــبا آن کل 

 (176b همان:)                                             
رباعی این انتهای مصراع از نظر وزن و آوا با قوافی مشابهت دارد. در  ۀدر برخی موارد، واژ

 واست:آ شود، با حروف قافیه هم ختم می« اد»که به « نهاد»
 

 نهی ای زیبا یار دم میـــاک قـــر خــــب
 نهاد ه ای اشکـــدم نـــن قــــدۀ مـبر دی

 

 د آزارـــت رسانــر خاریـــر ســـتا ه 
 رون آرم خارـه دیدگان بـــز پات بـــک

 (174b همان:)                                      
که ردف اصلی  ،ا حرف پیش از آنامّ  ؛گاهی آخرین حرف مصراع سوم با حرف َروی یكی است

 شود: حرفی دیده می وایی وجود ندارد و تنها همآ الت هممتفاوت است. در این ح ،است
 

 ر درازـــدنت عمــدم ز دیــُـومید بــــن
 د تو نیزـد آن عمر من و عهــون باد شــچ
 

 وۀ تو در تک و تازـری شدم از عشـــعم 
 دی خود رفتم بازــومیــر نـــم با ســـه 

 (175a همان:)                                        
با آخرین حرف ردیف و حرکت  ،رباعی حرف آخر و حرکت پیش از آن در مصراع سوماین در 

 پیش از آن یكی است:
 

 مــه منـــروقامت کــــة یار ســـای سغب
 ردمـالمت کـــر مــــدف تیــــود را هـــخ

  

 مــه منــت کــسالم ۀوای دور ز جاد 
 مــه منــت کــه مالمـونـای ازدر صد گ 

 (176b همان:)                                          
این مانند هاست؛ ها یا تناسب آن رتباط واژهد، اکرتوان به آن اشاره  یكی دیگر از مواردی که می

در  «بخشایش»با  است، در انتها قرار گرفته در مصراع سوم که تقریبا  « بخشش»ۀ رباعی که واژ
 مصراع آخر جناس نیز دارد:

 

 ی آرایشـــه بـــو آراستــــروی ت ای
 رت سر بخشش هستــام گ یـــبخشودن

 

 شـــو داده روح را آسایــــدار تـــدی 
 ود بخشایشـــر چنین روز بــــز بهـــک

 (176b همان:)                                         
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ا امّ  ؛انتها قرار گرفته که در سه مصراع ردیف است، در مصراع سوم در« دلم»در این رباعی نیز 
 پیش از آن قافیه نیامده است:

 

 مـــه طالع نگون زاد دلــــه بـــزآن دم ک
 دم که دلمـه چشم خویش دیــن بار بـــزی

  

 مـزون داد دلــدوه فــربت انــد شــــص 
 !ون جگرم ریخت که خون باد دلمـخ

 (176b همان:)                                           
این هماهنگی معنایی است. در  ،شود دیده می رباعّیاتدیگر که در این  توّجهجالب  ۀنكت
 ردیف تناسب دارد: ۀدر مصراع سوم با کلم« شنود»رباعی 

 

 دـــم بینــه دشمن دل تنگــــذار کـمگ
 ودــم شن هه نالـكرد هر آنـــو ببـــود بـــخ
 

 دـــم بینــو نام و ننگـــی تــــوز دوست 
 دـــد آن که رنگم بینــوانـاین نقش بخو

 (124bهمان:)                                          
 در این رباعی نیز به همان ترتیب گفت و شنود با هم تناسب دارند:

 
 

 م گفتـی زبان جانــه بــو سخنی کـــبا ت
 د و هم جان شنود ــویـه جان گـــآن راز ک

 

 دانم گفت یـــدی و با زبان نمـــنشنی 
 وش به حرف و صوت نتوانم گفتـدر گ

 (18a همان:)                                            
 با کلمات ردیف:« طلبی می»

 

 جـــز خرابـــی مطلب ای دل ز جهــان به
 طلبی در عمــر دمـی خوش از جهان می

 

 سرسبــزی از این کـــوز سدابی مطلب 
 نیابــی مطلبآن دم ز جهان بــه جـان 

 (18a همان:)                                            
 نمونۀ دیگر:

 

 هـــر شب ز غمت میان خـــون بنشینــم
 هـــر دم گویی به طعنه جایی بنشیـــن

  

 وز عالــــم عافیت بـــرون بنشینـــم 
 ؟چون نگذارد غـم تــو چــون بنشینــم

 (176b همان:)                                        
 در

 برتری دارد: ۀهماهنگی با سه مصراع نشان برایاین رباعی نیز مصراع سوم  
 

 8ورتریـر مهجــــه ز راه مهـــــلحظـــر ه
 ترم ه دل من به تو نزدیکـد بــــــرچنــه

   

 ه حسن خویش مغرورتریــر روز بـــه 
 از کار من ای عهدشكن دورتری

 (179a همان:)                                         
 و همچنین رفت و شد در این رباعی که هم معنی هستند:

 م از دست برفتـــه دل عاقلــدردا ک
 

 

 م از دست برفتـه حاصلـــر همــوز عم 
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 دـرم از جای بشـــای صبــه پــــدریاب ک
 

 

 و دلم از دست برفتـی تـــه بـــبازآی ک
 (18a همان:)                                         

 متجانس ۀ. قافی3-2-4
 رباعّیاتجناس تام یا ناقص داشته باشند. در این  ،های قافیه این است که کلمات قافیه از ویژگی

 شود.  مواردی از این ویژگی یافت می
ولی  ،فعلی به آن افزوده شده« ی»ل به معنی بیابان است که در مصراع اّو « بری»در این رباعی 

بودن است. در مصراع سوم نیز همانند امبّر مستقل به معنی  ۀخود یک واژ« بری»در مصراع دوم 
فعل است و با سه  ،در مصراع چهارم قافیه«. ی»به معنی میوه و « بر»دو جزء دارد  ،لمصراع اّو 

 ب دارند:ها جناس مرکّ ل قافیهاوت است. در سه مصراع اّو فمصراع دیگر مت
 

 ریــر و بــر بحـــر ســـته به بســای ابر ک
 ریــــار و بـــی بــک بــی ولیـــاغ املـــب

 

 9اورز بریـد دل کشـــو شـــر تــــاز مه 
 ببری باری و نه می ه میــه نــــرا کـــزی

 (178a همان:)                                          
مصراع چهارم جناس تام « کشی» با« خوبی»در مصراع دوم به معنی « کشی»در این رباعی 

 دارد:
 ه شد زنخدان حبشیــرت چــای ترک اگ

 انــارم ای جان و جهــب م ستارهـــدر چش
 

 یـــه کشــد بــپشت لبت ابروصفت آم 
 یـــه کشــرد او وسمــه گـمه را مانی ک

 (178a همان:)                                          
ا در واقع امّ  ؛های دوم و چهارم در ظاهر تكراری است مصراع ۀفیهمچنین در این رباعی قا

 :«به هر حال»ای است به معنی  یكی به معنی مرتبه و دیگری کلمه ؛است جناس تامّ 
 

 داریـــرم نیست ره دیـــار اگـــبا ی
 م رویشـداده نبین جان ن  ـــر مــــتا گ

 

 اریـــب ن منش یکــــد به بالیـــآری 
 اریـــد بـــویش را ببینـــخۀ ـــاو کشت

 (178a همان:)                                         
و  «دادن»با جناس تام به معانی فعل « داد» ،ل و چهارم قافیهدر این رباعی نیز مصراع اّو 

 آمده است: «عدل»
 

 ه به جود عالمی را نان دادــم کـــحات
 ده شوندــن اگر زنـــروز به بخت مــام

   

 ه اساس داد و دین راست نهادــکسری ک 
 ری دادـم و نه کســدم حاتـــان دهـه نــن

 (124a همان:)                                              
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تكراری است و  ،های زبانی همراه است، دو مصراع آخر قافیهدر این رباعی که قافیه با بازی
به کار  «بیرون در گذاشتن»و دیگری به معنی  «گرفتندربر»ا یكی در معنی امّ  ؛جناس تام نیست

 رفته است:
 ور برداره نقاب از رخ چون َخ یک ذّر 
 ر دارـرم ما در بــد محوَ ـــه بـــآن را ک

 

 تا دیدۀ من گردد از او برخوردار 
 ر در دارـــــدم ما بـــد هموَ ـــو نبـــوآن ک

 (125b ن:هما)                                             
 ی با قوافی تکراریرباعّیات .3-2-5

 این ند. بسامدا اند که بسیار به هم شبیه این نسخه، با قوافی تكراری ساخته شده اترباعیّ برخی از 
، پشت سر هم اند  تنظیم شده قوافی حروف ۀواسط به اشعار چون اامّ  ؛نیست زیاد رباعّیات نوع
توم های مخ)قافیه «از»، هاآن ی که در قوافیرباعّیاتمانند  ؛شود می توّجهها موجب جلب گرفتن آنقرار

  شود: تكرار می «دراز»و  «باز»، به الف و ز(

 

 شمعم که ز دوری تو ای مایۀ ناز
 خواهم کوتاهی عمر خویشتن می

 
 زآن سوز که از تو دارم ای شمع طراز

 د داغد بر دل من مانَ تا دل مانَ 
 

 ستی ای مایۀ نازبرقی بودی که َج 
 روشن کردی چشمم و بگشادی راز

 
 ۀ نازرنگ تو ای مای از سنبل شب

 لختی گله کرد و راستی محنت بود
 

 

  

 کارم همه شب گریه و سوز است و گداز
 های دراز تا بازرهم ز رنج شب

 (همان)                                                     
 های دراز زآن درد که خوردم از تو شب

 د به عمرها گویم بازگر عمر بَو 
 (همان)                                                     

 ودی رخ چون شمع طرازُم نُ خندان ب  
 در من زدی آتش و نهان گشتی باز

 (همان)                                                     
 بیمار دو نرگس تو در پردۀ راز
 بیمار و شب تیرۀ دلگیر و دراز

 (همان)                                                     

 . موسیقی بیرونی3-3
اختیار »ا قواعدی چون امّ  ؛است« الّلهال بة إال حول و ال قّو »بر وزن رباعی  نخست،چه در نگاه اگر

د. برای آور پدید می آنهای متفاوتی را در ، وزن«جایی هجاهای کوتاه و بلند هجاب»و  «تسكین
 دوازدههستند و  «مفعوُل »یعنی  ،«اخرب ۀشجر»ز نوع آن ا زدهاودوزن شناخته شده که  24 ،رباعی

 دازــم ز تاب هجران مگـــچون رشته تن
 و رگ جان من استـد تـــۀ عهــسررشت

 

 چ بیش از این رشتۀ نازــر دست مپیـــب 
 ؟ه پیوندد بازـه کــد آن رشتــر بگسلـگ

 (175a همان:)                                          
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شوند. رباعی گاهی با مفعولن و گاه با  می «مفعولن»یعنی  ،«اخرم ۀشجر»وزن دیگر مربوط به 
د شو ختم می« فع»و « فاع» ،«فعول» ،«َفَعل»شود و در انتها نیز با مفعوُل آغاز می

هایی از به این موضوع پرداخته و نمونهدر این بخش  ،نكتهبا توجه به این  (.271:1374)شمیسا،
 د.شو کاربرد وزن عروضی ارائه می

در وزن تفاوت دارند.  ،های مختلفبینیم که مصراع می ،ین رباعی از این کتابنخستدر بررسی 
یُل مفاعیُل َفَعل»این وزن به کار رفته است:  ،لدر مصراع اّو  )هزج اخرب مكفوف  «مفعوُل مفاع 

افتاده است که تبدیل به مفاعلن شده: « ی»صراع دوم و چهارم از رکن مفاعیلن، ولی در م، مجبوب(
لن مفاعیُل َفَعل» . مصراع سوم تنها در رکن انتهایی )هزج اخرب مقبوض مكفوف مجبوب( «مفعوُل مفاع 

 شده است. « فعول»تبدیل به « فعل»با مصراع دوم اختالف دارد و 
 علف/ فا/ عی/ ُل / /ممف/ عو /ُل / َم / فا / عی / ُل/ 

/سر / ُش/ ُچ / / دم دی / ُان/ سب/ ز   َق/ با /  و  ی /  َس / ه 
 /عل فا/ عی/ ُل /ف // م ُلن// فا/ ع ُل/ مَ  عو/ مف/

ی/ / بات   /ُت/ گ/ رف دس/ /بر / ی   / ر/ باد صی// ش 
 / ف/ عولفا/ عی/ ُل / فا/ ع/ ُلن/ م/ / مَ ُل  /عومف/ 

 ب/ گ/ ذشت ُین/ جو / د/ / صی/دُ  / ُچ/ با/ش با/ /با
 علف/ / ُل فا/ ع/ ُلن/ م/ فا/ عی/ َم/ ُل/  عو/ مف/

 وا/ / غ / همر/ / ُان/ دبو /ر لم/ / د/غای/ مر/ 
ها با  ا آغاز مصراعامّ  ؛ی در یک رباعی نیز شاهد سه وزن متفاوت هستیمحتّ  ،ترتیب به این

تر و  اوزان شجرۀ اخرب، سبکاخرب است. شمس قیس رازی معتقد است که  ۀیعنی شجر مفعوُل،
باید (. 146: 1388)تر است  اوتاد متعادل ،اخرب ۀزیرا در شجر ؛تر از اوزان شجرۀ اخرم است مطبوع

ا گاهی نیز برخی اخرب است؛ امّ  ۀمجد همگر در شجر رباعّیاتها در گفت غالب مصراع
آغاز شده  «مفعولن»ن با مانند این بیت که مصراع دوم آ ؛شوداخرم تبدیل می ۀها به شجر مصراع
 است:

 ر روز دویستـــــد هـــدم نویــده یـه مـــش
 ول ـــــل فعـــن مفاعیــــــول مفاعلــــــمفع

   

 د نی بر این شاه مایستـــم گویـــعقل 
 ولـل فعـــول مفاعیــــن مفعـــمفعول 

 (18a :692گر، هم)                                

باید  ،دن بسامد اوزانکر مشّخصمجد همگر در هم آمیخته است و برای  اترباعیّ ها در وزن
اخرب  ۀهای انجام شده شجررا. با این وصف در بررسی رباعّیاتنه  کرد،های وی را بررسی مصراع
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این اختالط را  ۀخاطر گزینش واژگان، به اخرم گراییده است. نمون بیشتری دارد و شاعر گاه به ۀجلو
 :آمده است« مفعولن»بر وزن « سرگردانم»که  بینیم رباعی زیر می در مصراع سوم

 

 ست ج لعل کانیـــه گنـــه دلم کـدر سین
 ی سرـه گردانـــــن چــــرگردانم ز مــــس
 

 ست و در ویرانیــهای ت مـــرویش ز ست 
 ست ر من از تو همه سرگردانیـخود به

 (18aمان:ه)                                              
ۀ مصراع در شجر داوزدهمصراع تنها  چهارصدشد که از مجموع  مشّخصبا بررسی صد رباعی 

 است. «النادر کالمعدوم»و در حكم اخرم سروده شده که بسامد بسیارکم 
 

 . شجرۀ وزنی5-3جدول 
 شجرۀ اخرب شجرۀ اخرم

12/3% 82/96% 
 

 نتیجه  .4
شود که سبک  ی یافت میتوّجهبحث، نكات جالب  مورد ۀمجد همگر از نسخ رباعّیاتدر بررسی 

نسخ  نسبتا  خوب آن دوران است و به خّط  های کاتب، جزو خّط  خّط دهد.  شاعر را نشان می
ت صفحاتی که در اختیار داشته است، فاصلۀ نوشته شده است. کاتب به دلیل محدودیّ  ای پسندیده

و دشواری خوانش رفتگی حروف  در همسطرها را نزدیک به هم گرفته و این نزدیكی گاه موجب 
 که است نویسی پیوسته بر آن سایر نسخ ندارد و اساس ازمتفاوتی  الخّط  است. این نسخه رسم شده

های  شامل مضامینی است که اغلب شاعران در بخش ،رباعّیات است. بوده معمول گذشته در
اند. این مضامین  آزمایی کرده عطب ،هاتمختلف زندگی خود با آن مواجه شده و بر اساس آن موقعیّ 

بیشتر عاشقانه و مدحی و در مواردی پند و اندرز و شكایت از بخت و روزگار است و اندکی نیز 
شود که  دیده می رباعّیاتی در این های مهّم  ویژگی ،موسیقی ۀچاشنی آن شده است. در حوز ،هجو
ابیات و هماهنگی مصراع سوم رباعی با بسامد کاربرد ردیف، آوردن فعل در انتهای  ،هاترین آن مهم

 دهکررو کوشش  از این؛ موسیقی کناری واقف است اهّمّیتهاست. مجد همگر به  سایر مصراع
از موسیقی  استفادهوایی ایجاد کند و با آ ها هماهنگی و هم از طرق مختلف میان مصراع است تا

د. در بررسی دهبغنای بیشتری ، استتیكیشناسی/ های زیبایی به جنبه ،درونی و بازی واژگان
اخرب است و در موارد  ۀمجد همگر در شجر رباعّیاتشد که وزن  مشّخصموسیقی بیرونی نیز 
های اند. همچنین اوزانی که در مصراع اخرم آغاز شده ۀها با مفاعیلن در شجرنادری برخی مصراع

چهار مصراع یک رباعی، وزن توان در  متفاوت است و در اغلب موارد نمی ،یک رباعی به کار رفته
 یكسانی یافت.
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