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A Study of the types and functions of repetition in Vis and Rāmin
Amin Banitalebi
Masoud Forouzande

Abstract
Repetition is a fundamental issue in aesthetics of art and plays a very important role
in literature and, in particular, in poetry. Repetitions can also exert an influence on
aesthetic aspects of a literary work in case of being appropriately applied. On the
other hand, from a stylistic point of view, repetition can reflect the author’s
individual style. In fact, full repetition and partial repetition are two ways to create
elegance in speech and also to establish music of rhyme in poetry which are
considered to be of fundamental elements in poetry. Therefore, all the verbal tricks
and even meter and rhyme are created based on repetition. Repetition is pleasant
since repeating something reminds us of that thing again and perceiving this unity
pleases us. It is obvious that Fakhr od-Din As'ad recognizes the internal and external
music of poetry correctly and applies it widely.
He has applied repetition in various ways to exert more influence and to make the
poem more pleasing: on one hand, like other poets in Khorāsānī style, Fakhr od-Din
As'ad has applied repetition very gracefully and on the other hand, a large number of
these repetitions stem from Pahlavi texts and from the origins of the story in which
there were a great deal of redundancy and also various images and sentences. Figures
of speech created through balance do not have similar essence, so different types of
balance should be considered in different analytical levels. Here, balance has been
used in its widest sense i.e. each type of music and meter which can be considered in
the level of phonological, lexical and syntactic and is created through verbal
repetition. This does not mean that the above-mentioned analytical levels are
separated from each other since most of figures of speech should be considered
through the elements of more than one level. The occurrence of phonological balance
is more than lexical balance and the frequency of lexical balance is higher than that
of syntactic balance.
Phonological balance is a kind of verbal balance created through the repetition of
all phonemes and enhances the musical aspect of poem. This kind of balance is
divided into two qualitative and quantitative parts. Qualitative phonological balance
is a kind of phoneme repetition creating alliteration and quantitative phonological
balance creates the meter of the poem. Phonemic balance refers to those
phonological repetitions which happen in one syllable and is divided into two parts:
1. Assonance: the repetition of one high-frequency consonant in a sentence
2. Consonance: the repetition and distribution of vowels in words.
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One of the figures of speech which can be considered regarding to phonemic
balance is alliteration. On the other hand, phonemic balance refers to those parts of
phonemic repetitions which are created through collocation of some syllables and, in
general, leads to poetry.
Lexical balance is another kind of balance created through a language unit which is
larger than syllable. In the other word, lexical balance is not limited to repetition of some
syllables in a word rather it can include the repetition of a whole word, a noun or a verb
phrase or even a set of words in a sentence. By the way, similarity between two or more
repetitive words can be regarded as partial or full. The difference between phonological
and lexical balance is related to the point that lexical balance is created through the
repetition of two or more words or grammatical elements which are larger that syllable
in structure while, phonological balance is created by the repetition of two or more
language units which are smaller than word i.e. syllable or phoneme.
Repetition is exerted to the lexical level partially or fully resulting in establishing
a set of figures of speech. The repetition of word with partial similarity can be seen
in some figure of speech such as different kinds of saj', pun, and also in Leonine
verse (tarsi’) and counterbalance (movaazene). Full similarity includes a grammatical
morpheme or larger elements like words, phrases and even sentence. It should be
said that, therefore, lexical balance is not only limited to repetition in level of word
rather it includes grammatical elements larger than word such as radif, radif alqafyh,
rad alsadr alala’jz, rad al’ajz alalsadr, homophonic pun, compounded pun etc. It is
worth saying that homophonic or compounded puns are a complete similarity
between two grammatically different elements so they can be analyzed in this
section. Repetition in level of phrase: phrase is a group of words that functions as a
single unit and can be regarded as full or partial. Repetition in level of sentence: in
Persian, each sentence consist of at least two grammatical elements i.e. verb and
subject (shenaseh). Here, repetition can also be considered fully or partially.
Syntactic balance: in this section, it should be said that syntactic balance does not
necessarily include phonological repetition although, at times, poet may benefit from
phonological repetition while creating syntactic balance. Syntactic balance can be
created through collocating the elements with similar part of speech or by displacing
and replacing the elements of a sentence. Collocating the elements with similar part
of speech includes some figures of speech such as laf-o-nashr, division (taqsim),
numbers (a’dad), tansiq os-sefat etc. In part of speech replacement by displacing the
elements of a sentence a new sentence is created which bear a syntactic balance with
previous sentence.
The functions of repetition in Vis and Rāmin are as follow:
Euphoniousness, stating feelings and emotions, inducing meaning, emphasizing
on a specific meaning, creating unity between poet and reader, explaining and
interpreting the meaning of the poem, developing creativity and fertility of meaning,
creating new terms and structures, emphasizing on poet’s inner feelings, perpetuating
an action or a state, creating various entries in the poems, inducing specific meanings
through repetition of morphemes.
Keywords
Vis and Rāmin, phonological repetition, lexical repetition, syntactic repetition,
function of repetition
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بررسی انواع تکرار و کارکردهای آن در ویس و رامین


امین بنیطالبی  ،مسعود فروزنده
چکیده

«تکرار» در زیباشناسی هنر از مباحث اساسی است و در ادبیات و بهخصوص در شعر نقش بسزا دارد .اینن فنن ادبنی در تنورت
کاربرد مناسب ،جنبههای زیباشناسیک خواهد داشت و از دیدگاه سنبک شنناخیی نینز گناه بینانبر سنبک شسصنی اسنت .در اینن
پژوهش ،با روش توتیفی-تحلیلی ،گونههای مسیلف تکرار و توازن در سطوح گونناگون وواینی ،وااگنانی و نحنوی در من ومن
ویس و رامین (446-432ق)  -که از داسیانهای روزگار اشکانیان و در بحر هزج به ن م در ومده است -مطالعه میشود .در بسش
نسست ،توازن ووایی با مقولههایی ن یر توازن واجی و هجایی ،در بسنش دو ،،تنوازن وااگنانی ،شنامو اننواا تکنرار در سنطوح
مسیلف وااه ،گروه و جمله ،و در بسش سو ،،توازن نحوی بنا مقولنه هنایی هم نون تکنرار سناخت ،همن نینسنازی نق نی و
جان ینسازی نق ی تحلیو میشود و در پایان ،کارکردهای تکرار در من وم ویس و رامین بررسی خواهد شد .نییجه بینانبر اینن
مطلب است که فسرالدین گرگانی توانسیه از طریق تکرار ،هنرمندانهترین تنایع بالغی ،بهویژه تنایع لف ی را در سراسنر من ومن
خود به نمایش ببذارد و از این طریق ،مفهو ،شعری خود را با تأکید ،وضوح ،تنوا و لذت بناتتری بنه مساطنب اراکنه کنند و از
تکرار برای تداعی و نمایش اعمال دراماتیک و انسجا ،میان موسیقی و مفاهیم شعری بهره ببرد.
کلیدواژهها :ویس و رامین ،تکرار ووایی ،تکرار وااگانی ،تکرار نحوی ،کارکرد تکرار
 .1مقدمه
از ن ر دان مندان بالغت ،یکی از ترفندهای رسایی کال ،و شیوایی سسن در ادبیات کوتاهگویی اسنت امنا گناهی نویسننده بنرای
دسییابی به اهداف گوناگون خود ،از این ترفند عدول میکند و به وفرینش ساخیار و ورای ی تازه در سسن خود روی منیوورد .در
واقع ،نویسنده با اسیفاده از «تکرار یا مکرر ،لف ی را در سسن به قصد تأکید یا تع یم یا غرضی دیبنر ،دو ینا دنند بنار منیوورد»
(رادفر )403 :1368 ،یا به عبارتی ،با اسیفاده از تکرار که «گونهای از ‘فراخی سسن’ است ،برای اسنیوارداشنت سنسن ،وااهای را
دندبار در ون باز وورد» (کزازی .)273 :1370 ،در حقیقت ،این روش یکی از شبردهای زیباییوفرینی در کال ،است کنه موسنیقی
شعر را به وجود میوورد و یکی از ارکان بنیادی در شعریت شعر است و بنه گفینه الینوت« ،موسنیقی شنعر از شنعر همنان قندر
 دان جوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دان باه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران (مسؤول مکاتبات)
 دان یار گروه زبان و ادبیات فارسی دان باه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
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جداشدنی است که معنی از شعر» (زرقانی .)83 : 1383 ،تکرار زیباست زیرا تکرار یک دیز یادوور خود ون است و دریافنت اینن
وحدت شادیوفرین است و به قول ناترخسرو «در شعر ز تکرارِ سسن ،عیب نباشد  /زیرا که خوش وید ،سنسنِ نزنز بنه تکنرار»
(ناترخسرو .)229 :1368 ،به ن ر میرسد عامو اتلی در موسیقی شعر تکرار است تکرار تا ،یا نناق ..بنه همنین دلینو ،تمنا،
ترفندهای لف ی و حیی قافیه و وزن براساس تکرار به وجود میوید .اما عامو فرعی موسیقی شعر نزم حروف و تلفینق ونهاسنت
که ربطی به تکرار ندارد .در تکرار طبیعی ،میان لفظ و معنا رابط طبیعی وجود دارد و این ننوا تکنرار پدیندههنا را شناعرانهتنر و
رساتر و زیباتر ن ان میدهد« .بعضی موسیقی در کال ،را زاییدۀ تکرار هجای کلمه یا جمله میدانند به عبارت دیبر ،کو موسیقی
شعر را مرهون تکرار میدانند» (وحیدیان کامیار .)23 -24 :1379 ،بنابراین« ،تکرار از قویترین عوامو تأثیرگنذار اسنت و بهینرین
وسیلهای که عقیده یا فکری را به کسی القا میکند» (علیپور.)89 :1378 ،
ال وشنکار اسنت .وی بنرای تنأثیر و
شناخت دقیق و کاربرد گسیردۀ فسرالدین اسعد ،از موسیقی دروننی و بیروننی شنعر ،کنام ک
دلن ینی بیشتر سرودۀ خویش ،از تکرار ،به شیوههای مینوا ،اسیفادۀ بسیار کرده است دراکه از ن رگناه شنعر سننیی ،تکنرار در
قالب اطناب به عنوان ضعف دانسیه میشد و شاید بیوان گفت که داشین گوشه د می به کارکردهای زبانی تکرار بوده که قدما را
به فکر انداخیه است اطناب را در شکو ح و خود به دو شاخه «ملیح» و «قبیح» تقسیمبندی کنند تا در تعرینف ملیحنی از تکنرار،
ضرورت اجینابناپذیر کارکرد زبانی ون را پذیرفیه باشند« .تکرار اگرده از ن ر قدما در بحث فصاحت از عیوب کال ،دانسیه شنده
است ،شاید بیوان ون را نییجه توجه نداشین قدما به نقشهای زبانی و درومیسین نقشها دانست زیرا زبان عالوه بر رساندن خبنر،
یک وظیف مهم دیبر هم دارد و ون تبیین عواطف و احساسات انسان است و تکرار اگر عیبی دارد ،مربوط به زبان خبر اسنت کنه
باید بنابر اتو اقیصاد زبان از اطناب که یکی از عوامو تکرار است پرهینز کنرد ،امنا در زبنان عناطفی تکنرار تزمن هنروفریننی و
خالقیت هنرمندانه است» (خلیلی جهانتیغ.)30 :1380 ،
انواا مسیلف تکرار در اشعار فسرالدین گرگانی با گسیردگی و زیبایی تما ،دیده میشود دراکه از یک سنو ،وی نینز هم نون
سایر شاعران سبک خراسانی از این تنعت با نهایت زیبایی اسیفاده کرده است و از سوی دیبر ،میزان قابنوتنوجهی از دلینو اینن
تکرارها به مین پهلوی و اتو داسیان برمیگردد که در ون اطناب و تکرار تصاویر و جملهها بهوفور نمایان بود و میتنوان حندس
زد که شاعر به جهت رعایت مین از اطناب نادار بوده است .وی این تکرارها را در اشکال گونناگونی ،ماننند تکنرار فعنو ،اسنم،
حرف ،مصراا ،عبارت و  ...به نمایش میگذارد .شبرد تکرار عالوه بر اینکه نهایت شباهت و یکسانی را میرساند ،موسیقی شنعر
را اعیال میدهد .گاهی نیز شاعر برای اراک مضمون و عینیت بس یدن به عواطف شعری از این شبرد سود میجوید .این تکرارها،
در سسن فسرالدین ،عالوه بر اینکه گاهی در تکرار مضمون یا شکو جمله تأثیرگذار است ،تمایو شندید او را بنه افنزایش سنطح
موسیقایی کال ،ن ان میدهد زیرا تکرار موسیقی کال ،را به وجود میوورد یا افزون میکند .در واقع ،بنرای شناعری کنه پایبنندی
شدیدی به رعایت وزن و اسیفادۀ زیاد از قافیه در اشکال مسیلف دارد ،تکرار را نیز میتوان از م سصات سبکی مهم وی برشمرد.
 )1-1روش پژوهش
در این مقاله ،از روش کیابسانهای و توتیفی اسیفاده شده است .ساخیار مقاله بر اساس کیاب از زبانشناسی به ادبینات کنورش
تفوی شکو گرفیه و از تقسیمبندی های تنفوی نینز اسنیفاده شنده اسنت .در ابیندا ،سناخت وواینی ،تکرارهنا و عناتنر لف نی
ت کیودهندۀ موسیقی شعر فسرالدین تجزیه و تحلیو شده و در انیها ،اهداف و کارکردهای این گونه تکرارها در من ومن وینس و
رامین بررسی شده است .در ضمن ،نموداری تحلیلی از عناوین مورد بررسی در حین مقاله ترسیم شده اسنت تنا شنناخت بهینر و
وگاهانهتری نسبت به تی ووایی ویس و رامین به خواننده اراکه شود.
 )2-1ضرورت پژوهش
زبان شعر ،عرت تجلیات ذهنی و عینی شاعران است که با ابزار تسیو وفرینده منیشنود .فسرالندین اسنعد گرگنانی از جملنه
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شاعران سبک خراسانی است که با اسیفاده از امکانات میعدد زبانی توانسیه جنب موسیقایی شعرش را تقویت کند .سناخت وواینی کنه
در سه سطح توازن ووایی ،توازن وااگانی و توازن نحوی نمود مییابد ،در شعر فسرالدین بسیار درخور توجنه اسنت وی بنا نبناهی
ویژه به امکانات اجزای مسیلف ت کیودهندۀ کال – ،از واج تا جمله– جنب زیباشناسیک و هننری شنعرش را برجسنیه کنرده اسنت.
کاربرد ورایههای گوناگون زبانی مانند انواا روشهای تکرار ،تسجیع ،تجنیس و اسیفاده از عناتنر ایجناد موسنیقی (بیروننی ،دروننی،
کناری و )...بر زیبایی ساخیار ووایی شعر فسرالدین افزوده است که با بررسی هر کدا ،از ونها میتوان به پیوند عمیق سناخیار وواینی و
معنایی شاعر دست یافت .از این رو ،برای شناساندن نحوۀ کاربرد زبانِ شعری فسرالدین ،بررسی گونههای تکنرار و تنوازن ضنرورت
دارد دراکه در وفرینش زیباییهای کال ،تأثیر باتیی دارد و رهنمودِ زیباشناخیی و معناشناخیی مساطبان خواهد بود.
 )3-1پیشینۀ پژوهش
در زمین بررسی انواا تکرار و توازن در ویس و رامین ،کار مسیقلی تورت نبرفیه است .البینه وثناری در زمینن بررسنی تین
ووایی و گونههای تکرار و کارکردهای ون در شعرِ دیبر شاعران پدید ومده است که از ونجمله میتوان به این مقاتت اشاره کنرد:
«واج ورایی و تکرار در شعر خاقانی» (کرمی و حسامپور« .)137-161 :1383 ،تکرار مقوله های زبانی در غزلیات شمس» (وفنایی،
« .)42-56 :1388بررسی کارکردهای تکرار در شعر معاتر» (روحانی« .)146-168 :1390 ،تحلیو زیباشناخیی ساخیار ووایی شنعر
قیصر امینپور» (روحانی و عناییی« .)100-128 :1391 ،بررسی توازن ووایی در اشنعار مننودهر وت نی» (هاشنمیان و شنریفنینا،
« .)360-382 :1393تکرار و تداعی ،ویژگی سبکی ن امی در من وم خسرو و شنیرین» (م نهدی و طناهری.)381-363 :1392 ،
هم نین کیاب از زبانشناسی به ادبیات ( )1390کورش تفوی که در این جسیار توجه ویژهای به ون شنده اسنت ،از جملنه وثنار
ارزشمند در نبارش این مقاله است.
)2گونههای تکرار و توازن
تناعاتی که از طریق توازن حاتو میویند ،ماهییی یکسان ندارند به همنین دلینو ،گوننههنای تنوازن را بایند در سنطوح تحلینو
میفاوتی بررسی کرد .برای توتیف انواا توازن به سه سطح تحلیو ووایی ،وااگانی و نحوی نیاز است .این نکیه بدان معنی نیسنت
که سطوح تحلیو مورد ن ر کامالک میمایز از یکدیبرند زیرا بسیاری از تناعات باید از طریق ابزارهای بیش از ینک سنطح تحلینو
بررسی می شوند برای نمونه ،قافیه را هم در سطح وااگانی و هم در سطح ووایی تحلیو باید کرد .بسامد وقوا توازن ووایی بسنیار
بی یر از توازن وااگانی است .هم نین ،توازن وااگانی ،بسامد باتتری از توازن نحوی دارد .این تنناعات ،قواعند و البوهنایی را
بر روی ن ا ،عادی زبان اعمال میکنند و ون را از سسن معمولی و غیرادبی میمایز میسنازند و شنامو هرگوننه تناسنب و تنوازن
توری است که از طریق تکرار کالمی ایجاد میشود.
 )1-2تکرار و توازن در سطح آوایی
توازن ووایی یکی از ویژگیهنای اتنلی قاعنده افزاینی اسنت کنه در نقند فرمالیسنیی مطنرح اسنت« .قاعندهافزاینی بنرخالف
هنجارگریزی ،انحراف از قواعد زبان هنجار نیست ،بلکه اعمال قواعدی اضافی بر قواعد زبان هنجار به شنمار منیرود» (تنفوی،
 )35 :1384مانند وزن ،قافیه ،ردیف ،جناس ،سجع ،ترتیع ،موازنه ،واج ورایی ،تکرار و دیبر ورایههای لف ی .این مقوله ،در ظاهرِ
کال ،مین تورت میگیرد و در کلیتِ اثر منجر به پیدایش ن م و توازن میشود .توازن در اینجا در وسیعترین معنای خنود اسنت
یعنی هر نوا وهنگ و وزنی که در سه سطح ووایی ،وااگانی و نحوی قابوبررسی باشد و از تکرار کالمنی حاتنو شنود .هنر اثنر
هنری ادبی ،پیش از هر دیز رشیه توتهایی است ،ت کیو شده از مجموع ن انههای ووایی که مطابق قواعد خاص زبانی بر اثنر
ترکیب با یکدیبر واحدهای بزرگتر زبان را ت کیو دادهاند تا توانایی خود را در ن م کال ،و تسنل بنر زبنان ن نان دهنند .اینن
ن انههای ووایی در بافت ووایی کال ،به تورت «وواهای زنجیری» و «وواهای زبرزنجیری» افادۀ نقش میکنند .وواهای زنجینری ون
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دسیه از مسیصههای ووایی زبان در زنجیر گفیار است که در تولید واج دخالت دارد .واجها ،یعنی واحد وواهنای زنجینری ،بنر دو
گونهاند« :تامت» (همخوان) و «مصوت» (واکه) (فرشیدورد .)81 :1384 ،وواهای زبرزنجیری ،وواهاییاند که به دنبال هم نمیوینند
بلکه در خارج و بر باتی وواهای زنجیری قرار میگیرند و در ساخیمان گروه ،جملهواره و جمله نقش بازی میکنند (همنان.)81 :
توازن ووایی گونهای از توازن کالمی است که از تکرار کلی وواها پدید میوید و بر بار موسیقایی شعر میافزاید .این گونه توازن به
دو بسش کمّی و کیفی تقسیم میشود .توازن ووایی کیفی شیوههایی از تکرار وواهاست که واجورایی (همحروفی یا همتندایی) را
پدید میوورد و توازن ووایی کمّی سازندۀ وزن شعر است که در زیر به بررسی ونها پرداخیه میشود.
 )1-1-2توازن واجی (همحروفی یا همصدایی)
توازن واجی ،به ون دسیه از تکرارهای ووایی گفیه میشود که درون یک هجا تحقق مییابند و بر دو نوا است -1 :همحروفنی:
و ون تکرار یک تامت با بسامد زیاد در جمله است .تکرار تامت ،ممکن است بنه تنورت من منی در وغناز همنه ینا برخنی از
کلمات باشد و نیز تکرار تامت ،ممکن است به تورت پراکندهای در میان کلمات باشد که معادل همحرفی پنهان 1فرنبیهاسنت.
همحروفی را در برخی از کیب بدیعی «اعنات» و در برخی دیبر «توزیع» خواندهاند .شفیعی کدکنی این تنعت را در میان خانواده
جناس به دست داده است -2 .هم تدایی :و ون تکرار یا توزیع مصوت در کلمنات اسنت .بایند بنه اینن نکینه توجنه داشنت کنه
توازنهای واجی یادشده ،دارای عملکرد و ارزش موسیقایی یکسان نیسیند و دنین مینماید که اگنر تکنرار شنامو مصنوت هجنا
باشد ،عملکرد موسیقایی توازن قویتر خواهد بود و احیماتک تعداد تامتهای تکرارشونده نیز در موسنیقاییتنر شندن هجنا منؤثر
است .شفیعیکدکنی اینگونه توازن حاتو از تکرارهای واجی را «موسیقی درونی» مینامد ،در برابر تکرار هجاها یا وزن عروضی
که ون را «موسیقی بیرونی» میخواند .تکرار یک یا دند حرف به ایجاد موسیقی منیانجامند و البینه برخنی تنامتهنا نسنبت بنه
تامتهای دیبر گوشنوازتر و خوشوهنگتر هسیند ،اما باید دانست که «زیبایی تکرار حرف در شعر براساس اتنو وحندت در
کثرت است لذا حیی تکرار حرف «خ» هم خالی از زیبایی نیست» (وحیدیان کامیار .)28 :1379 ،بنابراین ،تدای معننایی ،حاتنو
توالی پیدرپی دند مصوت است .این تکرار و توالی عالوه بر موسیقی گوشنوازی که در شعر ایجاد میکند ،نوعی معننای ثنانوی
در تأکید معنی بیت یا شعر القا میکند که میتوان ون را معادل همتدایی دانست.
تکرار واج ،اگرده من م نباشد ،در کال ،عاطفی و زیباوفرین ،زیباست به شرط ونکه فاتل میان حروف در حدی باشد که ذهن،
تکرار را دریابد .در واقع ،ون ه زیبایی و دلانبیزی را در شعر میوفریند ،موسیقی و وهنبی است کنه حاتنو از تکنرار وا هنای
همسان است ،بهویژه هنبامی که این موسیقی به همراه پیوند هنری وااگان ،تورت و معنای شعر را در هم میتند ،ونگاه میتنوان
رسیاخیز وااهها را دریافت و از خوانش شعر لذت بسیار برد .البیه تکرار حروف سای ی محسوستنر از حنروف انسندادی اسنت.
تکرار واج در شعر فارسی معمو کت به تورت وزاد است یعنی جنای ون م نس .نیسنت ،حنال ونکنه اگنر اینن تکنرار در جنای
م سصی تکرار شود ،مثو وغاز وااه ،نمود ون بی یر و تأثیرش افزونتر است برای مثال:
دننننان گنننردد بنننه گنننردش فنننر دادار

کنننه گنننردد گنننرد مرکنننز خننن پرگنننار
(گرگانی)375 :1337 ،

تکرار واج «گ → »gدر هجاهای « ← »gâr , ger , gâr , ger , gârتکرار همخوان وغازین
تکرار واج « د → »Dدر هجاهای « ← »de , dâd , dár , dá , dâs , dâdتکرار همخوان وغازین
از سویی حرف «د» از حروفی است که تلفظ ون قدری با سکون همراه است و این درنگها ،در افزایش موسیقی اثنر تأثیرگنذار
است و از سوی دیبر ،تکرار این حرف ،بهویژه در پایان وااههای «گَردد ،گِرد» ،به خواننده هنبا ،خوانش شعر کمک منیکنند تنا
مفهو ،و معنای گردش به دور خود را به وسیل تجسم حرف «د» بهیر در کند و مقصود شاعر عینیتر در ذهن او نقش ببندد.
1. Hidden Aliteration

بررسی انواا تکرار و کارکردهای ون در ویس و رامین 31 /

سننننننپاس و وفننننننرین ون پادشننننننا را

کننننه گییننننی را پدینننند وورد و مننننا را
(همان)19 :

تکرار واج « ءو → » áدر هجاهای « ← »rá ,má , á ,rá ,rá ,šá ,pá , án , á ,páتکرار واکهای
شمیسا این نوا تکرار واکهای را که در ونها مصوتها تکرار میشوند ،همتدایی خوانده است (شمیسا .)58 :1374 ،در ضنمن،
تکرار وا «ءو» ،در بیت بات ،عالوه بر بیان ع مت و شکوه خدای تعالی ،تدای بلند سیایش و مدح خداوند را از زبان انسانها و
هم موجودات ،وشکارتر و ملموستر میکند.
اگننننر کننننین ورزد و بننننا مننننن سننننییزد

بنننه جنننان منننن کنننه خنننون منننن برینننزد
(همان)101 :

تکرار واج «ن → »nدر هجاهای « ← »mân ,ne ,mân ,ne ,mân ,kinتکرار همخوان پایانی
شاعر ،از یک سو ،با توجه به سکون و سنبینی که از تکرار حرف «ن» در بیت ایجاد شده است ،قصد دارد سننبینیِ کنینورزی
و خونریزی بسیارِ حاتو از ون را به خواننده القا کند و از سوی دیبر ،به خاطر اینکه حرف «ن» با رسایی و بلنندی تندا همنراه
است ،در پی ه دار دادن و ه یار کردن رامین و بازداشین او از دشمنی و کینهورزی است« .این تامت ،برای توتیف اتنوات و
حالت ناشی از ناخ نودی و نارضاییی ،ناتوانی ،تأنی ،سسیی و رخوت و نیز القای تدایی شبیه نق و ننق وهسنیه بنه کنار منیرود
(قویمی .)36 :1383 ،همانطور که در بیت بات با تکرار تامت «ن» ،ویس نارضاییی و ناخ نودی خنود را از بنیوفنایی و سنییزه-
جویی رامین بیان کرده است.
از جمله تناعاتی که میتواند در تحت عنوان توازن واجی بررسی شود «واج ورایی» اسنت اینن تننعت ابنزاری اسنت کنه
ساخیار موسیقایی شعر را در درون ون افزایش میدهد« .واج ورایی یعنی تکرار یک تامت و مصوت در دندین کلمن جملنه کنه
موسیقی کال ،را به وجود میوورد یا افزون میکند» (شمیسا )73 : 1386،برای مثال ،در این نمونهها عالوه بر اینکنه شناعر از واج
ورایی برای افزایش موسیقی و طنین کال ،خود اسیفاده کرده است ،ننوعی تناسنب معننایی و پیوسنیبی نهنانی مینان تکنرار واج و
محیوای جمله برقرار میسازد:
بنننه پنننیش شننناه شننند شنننهرو خروشنننان

بننننه فننننندق منننناه تابننننان را خراشننننان
(گرگانی)201 :1337 ،

در بیت بات عالوه بر اینکه تکرار واج «ش» باعث ایجاد توازن واجی و موسیقی بیت شده است ،شیون و زاری شهرو را نیز بنه
طور ملموستر و زیباتری تدا میزند .پس میتوان گفت واج ورایی نیز کارکردهای معنایی خناص ایجناد منیکنند و تنورت ون
القاگر معنا نیز هست و «عالوه بر اینکه موسیقی شعر از همن ینی و مجاورت حروف خاتی ایجاد منیشنود ،غالبناک اینن حنروف
القاگر و تداعیکنندۀ مفهو ،و حاتت عاطفی خاتی است» (علیپور .)53 :1378 ،بنابراین« ،از ون جا که مسئولیت ن نان دادن بنه
جای گفین ،برعهده وااههاست ،شاعر در گزینش وااگان به جنبه رنگ و تدا و  ...نیز میاندی د» (همان.)51 :
 )2-1-2توازن هجایی
به ون دسیه از تکرارهای ووایی که از همن ینی دند هجا در کنار یکدیبر تحقق مییابند و در کو به ایجاد ن م ،منجر میشوند،
توازن هجایی گویند « .در ادب فارسی امیداد و ک ش زمانی هجاهاست که در ایجاد ن م مؤثر است ،و تکیه و وهننگ هجنا نقنش
دندان در این میان ندارند .بنابراین ،وزن شعر فارسی از نوا وزن کمی است و ون ه گردهم ومدن مصرااها و بیتهای من ومنه را
بنا بر سنت ادبی فارسی ،هم ون اجزای یک کو امکانپذیر میکند ،جدای از رواب و مناسبات درونی دیبر ،رعایت همین قاعندۀ
بنیادی است تکرار البوی هجایی مصراا در سرتاسر اثر» (اخالقی )105 :1376 ،برای مثال:
همنننه شننناهان منننرو را بننننده بودنننند

ز بهننننر او بننننه گییننننی زنننننده بودننننند
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(گرگانی)41 :1337 ،
در این بیت ،تورت کامنو وزن «« ،»- - u/ - - - u /- - - uمفناعیلن مفناعیلن فعنولن» ،بحنر هنزج مسندس مقصنور ینا
محذوف» ،رعایت شده است و شاعر در تما ،بیتهای ویس و رامین از این توازن هجنایی پینروی کنرده اسنت .از سنویی دیبنر
وجود وزن در زبان شعر به دریافت معنا یاری میرساند و شاعر وزنی را انیساب میکند که با معنا و عواطنف او هماهننگ باشند.
بنابراین ،انیساب بحر هزج ،برای من وم ویس و رامین کامالک با زمینه عاشقانه ،هیجانی ،احساسی شعر میناسنب اسنت .پنس «هنر
شعری بسیه به محیوا و حالت عاطفیاش ،با وزن خاتی مطابقت دارد  ...و شاعر از میان اوزان شعر ،وزنی را که با محیوا و حالت
انفعالی شعرش هماهنگ باشد ،برمیگزیند» (وحیدیان کامیار.)61 :1369 ،
 )2-2تکرار و توازن در سطح واژگانی
من ور از توازن وااگانی ،ونگونه توازن است که از تکرار واحد زبانی بزرگتر از هجا ایجاد میشود .شفیعی کدکنی در نقد این
ورایه مینویسد« :ون موردی است که کلمهای به یک معنی دو بار در شعر بیاید که نوا مبیذل ون ،کارِ همه کس است و نوا خالف
ون دشوار دیده میشود» (شفیعی کدکنی .)305 :1379 ،در واقع ،وااههای سازندۀ شعر ،نقش مهمنی در ایجناد شنبفیی و لنذت و
زیبایی حاتو از ون دارند .وااهها در زمرۀ اتواتاند برخی از ونها گوشنوازند و برخی دیبر بنرای گنوش نناخوشوینند و اینن
تدبیر شاعر است که در موقعیتهای گوناگون از هر کدا ،بنهخنوبی اسنیفاده کنند (تنهبا .)94 :1384 ،اینن تکرارهنا گروهنی از
تناعات را به دست میدهند که در دهاردوب هجا نمیگنجند .به عبارت دیبر ،توازن وااگانی ،محدود به تکرار دند هجا درون
یک وااه نیست بلکه میتواند کو یک وااه ،یک گروه (اسمی یا فعلی) و حیی مجموعه وااههای درون یک جمله را شامو شنود.
در ضمن ،همبونی میان دو یا دند وااه تکرارشونده ،میتواند به دو تورت ناق .و کامو مطرح باشد .تفاوت میان توازن وواینی
و وااگانی ون است که توازن وااگانی از تکرار دو یا دند عنصر دسیوری یا وااه که از ساخیاری بنزرگتنر از واحند زبنانی هجنا
برخوردارند ،ایجاد میشود اما توازن ووایی از تکرار دو یا دند واحد زبانی کودکتر از وااه یعنی واج یا هجا ایجاد میشود.
 )1-2-2تکرار در سطح واژه
تکرار ممکن است در سطح وااگانی و به دو گونه ناق .و کامو اعمال شود و مجموعهای از تنایع را بنه وجنود وورد کنه بنا
برون زبان مربوطاند و سبب ایجاد ن م به شمار میروند (جرجانی .)3-5 :1374،در زیر به بررسنی اینن دو گنروه پرداخینه شنده
است.
 )1-1-2-2همگونی ناقص
کاربرد این گونه توازن وااگانی ،یعنی تکرار وااه با همبونی نناق .را در تنناعاتی ،ماننند اننواا مسیلنف سنجع و جنناس و
هم نین ترتیع و موازنه میتوان م اهده کرد .باید توجه داشت که میان بررسی تناعاتی دون تکرار همخوانی ینا ایجناد وزن از
یک سو و تناعاتی دیبر دون سجع یا قافیه ،از سوی دیبر ،تمایزی بنیادی وجود دارد زیرا مثالک ،ارکان عروضی به سبب ماهینت
کمیشان ،ده از ن ر ساخت ده از ن ر محدودۀ عملکرد ،با هیچ مقول دسیوری مطابقت ندارند .مقوتتی دون سنجع ینا قافینه از
ساخیی بزرگتر از واحد زبانی هجا برخوردارند و به همین دلیو است به هنبا ،بررسی سجع یا قافیه و جز ون از تنوازن وااگنانی
بهره برده میشود .پس میتوان دنین تصور کرد که مقوتتی ن یر سجع میوازی ،سجع مطرف ،سجع میوازن و جنناسهنایی دنون
جناس مضارا ،جناس ناق ،.جناس وس  ،جناس مذیو ،جناس اشیقاق یا جناس قلب ،همبی گونههنایی از تنوازن وااگنانی بنه
شمار میروند که از طریق همبونی ناق .به وجود ومدهاند و قابوتوتیفاند .جدا از اینن تنناعات ،شنبردهای دیبنری ،دنون
ترتیع ،موازنه یا تضمینالمزدوج ،نیز در همین مقوله میگنجند که در اتو بهکارگیری وااههایی با همبونی نناق .در ارتبناط بنا
یکدیبر بر روی زنجیرۀ گفیارند.
 -همبونی ناق .میان جفتوااههای «موی و مویه»« ،نال و ناله» که جناس زاید محسوب میشوند:
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دننو رامننین را بننه روی ومنند دنننین حننال

شنند از مویننه دننو مننوی از نالننه دننون نننال
(گرگانی)181 :1337 ،

 همبونی ناق .میان جفتوااههای «رخسار و دیدار» و «تابری و دلبری» و «دهره و غمنزه» و «نیکنوان و جنادوان» وجنوددارد که سجع میوازی محسوب میشوند و به نوعی تنعت ترتیع نیز در ونها رعایت شده است:
دو رخسننننارش بهننننار دلبننننری بننننود

دو دینننندارش هننننال تننننابری بننننود

بننننه دهننننره وفینننناب نیکننننوان بننننود

بننننه غمننننزه اوسننننیاد جننننادوان بننننود
(همان)48 :

 )2-1-2-2همگونی کامل
همبونی کامو وااه شامو یک تکواا دسیوری ،یا عناتر بزرگتری ،مانند وااه ،گروه و حیی جمله است به همین دلینو ،بایند
اذعان داشت که توازن وااگانی به تکرار در سطح وااه محدود نمیشود و عناتر دسیوری بزرگتر از وااه را نیز شنامو منیشنود
مقوتتی ن یر ردیف ،ردالقافیه ،ردالصدر علیالعجز ،ردالعجز علیالصدر ،جناس تا ،،جناس مرکب و  ...شامو همنینگوننه تکنرار
است .ا ین نکیه درخور توجه است که جناس تا ،یا مرکب همبونی کاملی میان دو عنصر دسیوری میمایز از یکدیبرند و به همین
سبب ،در این قسمت نیز شایان بررسی و توتیفاند.
همبونی کامو میان دو گروه اسمی «دستِ رامین» که ردیف به شمار میوید:بمانننناد اینننن گنننو انننندر دسنننت رامنننین

و بنننا او جنننا ،منننی بنننر دسنننت رامنننین
(همان)257 :

همبونی کامو میان وااه های «م کین» که جناس تا ،است:دننو م ننکین کننرد م ننکین نننو خامننه

بنننه ننننو خامنننه م نننکین کنننرد نامنننه
(همان)282 :

همبونی کامو میان اسم «جهانبین» و ترکیب اسم و فعو «جهان بین» که جناس مرکب است:ات ماهنننننا بنننننر وور سنننننر ز بنننننالین

جهننان بننین بننر گ ننا و ایننن جهننان بننین
(همان)303 :

 )2-2-2تکرار در سطح گروه
من ور از گروه ون واحد زبانی است که از یک وااه یا بی یر ساخیه شده است و نق ی واحد در جمله داراست .گروههای زبنان
فارسی به سه طبقه گروه فعلی ،گروه اسمی و گروه قیدی تقسیم میشوند.
 )1-2-2-2همگونی ناقص
در دنین شرایطی ،بس ی از دو یا دند گروه ،شامو یک یا دند عنصر دسیوری گروه تکرار میشود.
 همبونی ناق .در گروه اسمی «دنین حال ،دنین مال ،دنین جای» و هم نین در «دتویز ،دلافروز ،دترای»:دنننین حننال و دنننین مننال و دنننین جننای

دتوینننننننننز و دلافنننننننننروز و دترای
(همان)283 :

 همبونی ناق .در گروه اسمی «نه ون دیوار ،نه ون باغ ،نه ون کوه ،نه ون رود ،نه ون راغ»:ننننه ون دینننوار ماندسنننت و ننننه ون بننناغ

ننننه ون کنننوه و ننننه ون رود و ننننه ون راغ
(همان)312 :

 )2-2-2-2همگونی کامل
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در دنین شرایطی ،تمامی عنصر دسیوری گروه با توالی یکسان تکرار میشود.
 تکرار کامو گروه اسمی « هزاران وفرین بر»:هننننزاران وفننننرین بننننر ک ننننور منننناه

که دنون وینس ومدسنت از دی یکنی مناه

هننننزاران وفننننرین بننننر جننننان شننننهرو

کننه دخننیش ویسننه بننود و پننور ویننرو

هننننزاران وفننننرین بننننر جننننان قننننارن

کننه از پ ننت ومنندش ایننن منناه روشننن
(همان)157 :

 )3-2-2تکرار در سطح جمله
هرجمله در زبان فارسی دست کم از دو عنصر دسیوری فعلی و شناسه (مسند و رابطه) ت کیو شده است .جدا از اینن عناتنر
دسیوری اجباری ،عناتر دسیوری دیبری نیز در ساخت جملهها به کار میروند که میتوانند نقشهای م سصی را در جمله ایفنا
کنند .بدین ترتیب ،تکرار در سطح جمله ،در اتو ،تکرار این مجموعه عناتر دسیوری است به شرط ونکه از محدودۀ گروه فراتنر
رود و دیبر در سطح گروه قابو بررسی نباشد .تکرار در سطح جمله نیز میتواند به دو شکو ناق .و کامو مطرح گردد:
 )1-3-2-2همگونی ناقص
بس ی از یک جمله که بیش از یک گروه است ،در جملهای دیبر تکرار میشود.
بسننننا بنننندکیش کنننناو گننننردد نکننننوکیش

بسننا قننارن کننه گننردد خننوار و درویننش

بسنننا وینننران کنننه گنننردد کننناخ و اینننوان

بسنننا میننندان کنننه گنننردد بننناغ و بسنننیان
(همان)111 :

 )2-3-2-2همگونی کامل
در این همبونی ،تمامی یک جمله تکرار می شود.
من ون ویسم منن ون ویسنم منن ون وینس

کننه بننودی تننو سننلیمان مننن دننو بلقننیس
(همان)260 :

گهننی گننویم دننو خننواهم از تننو درمننان

پ نننننننیمانم پ نننننننیمانم پ نننننننیمان
(همان)306 :

بنابراین ،تکرار در سطح جمله ،معموتک با هدف تأکید معنی تورت میگیرد .این تأکید در بی یر موارد با جمالت خبری انجنا،
میشود که گاه با جابهجایی در ارکان جمله ،بار تأکید ون مضاعف میگردد برای مثال ،در بسش «مویه کردن شهرو پنیش موبند»،
شهرو در ماتم از دست دادن ویس و بازنب ین او از پیش موبد دنین میسراید:
اگنننر بنننی تنننو ببیننننم تلنننه در بننناغ

نهننند تلنننه بنننرین خسنننیه دلنننم داغ

اگنننر بنننی تنننو ببیننننم در دمنننن گنننو

شننود ون گننو همننه در گننردنم غنننو

اگنننر بنننی تنننو ببیننننم بنننر فلنننک مننناه

به د نمم مناه منار اسنت و فلنک دناه
(همان)201 :

در واقع ،شاعر با مقد ،کردن فعو «ببینم» نسبت به سایر ارکان جمله ،اشییاق شهرو را بنرای دیندار دوبنارۀ وینس ،مضناعف و
محسوستر ن ان می دهد .جمالت فسرالدین ،معمو کت کوتاه و موجزند کنه بنا توجنه بنه زبنان هیجنانی و احساسنی ون ،تکرارهنا
تأثیرگذاری ویژهای به ابیات و زبان شاعر میدهد و از طرف دیبر سبب انسجا ،کال ،بهویژه پیوند ابیات میشود.
 )3-2تکرار و توازن در سطح نحوی
در توازن نحوی ،باید به این نکیه توجه شود که توازن نحوی میضمن تکرار ووایی نیست ،هردند در اکثر موارد شاعر به هنبا،
پدید ووردن توازن نحوی از تکرار ووایی نیز سود میجوید .در این بسش ،گونههای توازن نحوی بررسی خواهد شد.
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 )1-3-2تکرار ساخت
ساخت ،در اینجا ،ترفاک در معنی ورایش عناتر دسیوری سازندۀ جمله در مرتب وااگان است .شناید بینوان گفنت کنه وراینش
عناتر سازندۀ جمله در ن م ،اگر نبوییم کالک ،دست کم تا حد زیادی به حفظ وزن وابسیه است .حال اگر اینن وراینش و سناخت
تکرار شود ،طبعاک ن م موسیقایی بی یری القا میکند ،حیی اگر ورایش انیسابشده در زبنان هنجنار بنه کنار ننرود (تنفوی:1390،
 .)238/1توازن نحوی ،حاتو از تکرار ساختهای نحوی است و الزاماک میضمن توازن وواینی ینا وااگنانی نیسنت ،امنا در بی نیر
موارد ،شاعر به هنبا ،پدید ووردن توازن نحوی از ونها نیز سود میجوید .توازن نحوی ممکن اسنت بنه تنورت همن نینسنازی
عناتر همنقش یا جابهجایی و جان ینسازی عناتر جمله ایجاد شود.
 )1-1-3-2همنشینسازی نقشی
تناعاتی دون لف و ن ر ،تقسیم ،اعداد ،تنسیقالصفات را میتوان گونههایی از همن ینسازی عناتر همنقش دانست .در زیر،
مثالهایی از اینگونه همن ینسازیها ومده است:
ربنننود و بنننرد و بسنننیردش بننندان دننننگ

ز تننن زور و ز دل تننبر و ز رخ رنننننگ
(گرگانی)112 :1337 ،

در نمون بات ،در اتو ،مجموع سه جمله با ساخت مکرر دیده میشود:
الف) ربود بدان دنگ از تن زور ب) برد بدان دنگ از دل تبر ج) بسیرد بدان دنگ از رخ رنگ
بنابراین ،در سه جمل بات عناتر همنقش همن ین یکدیبر شدهاند و در دیبر مثالهای زیر:
دنننو رامنننین ومننند انننندر ک نننور مننناه

بننه رامننش جفننت ویننرو بننود شننش منناه

بنننه اینننوان و بنننه میننندان و بنننه نس ینننر

بنننه انننندوه و بنننه شنننادی و بنننه تننندبیر
(همان)145 :

گاه فسرالدین برای القای بهیر مفهو ،،از تکنیکهای زبانی دون توالی و تعندد تنفات اسنیفاده منیکنند کنه بنه ون «تنسنیق
الصفات» میگویند .تکرار این تکنیک ،بهویژه در مواقع وتف زیبایی مع وق ،یکی از شبردهای مورد توجه شاعر است .اسنیفاده
از این تکنیک گاه موسیقی شعر را غنیتر میکند برای مثال:
ز گریننننان خننننادمی بنننندبست مسننننکین

روان از دیننننندگانش سنننننیو خنننننونین

نژننننننندی مسننننننیمندی دردمننننننندی

شننده بننر تنننش هننر مننویی دننو بننندی

ننننننزاری بنننننیقنننننراری دلفبننننناری

ز هننننر د ننننمی رونننننده رودبنننناری
(همان)352 :

در واقع ،تکرار و توالی تفتها ،کوشش موفقیتومیزی برای خلق هارمونی و وزن موسیقاییتر است و گناه بنر معننای شنعر
تأکید میکند بدین ترتیب که این توالی و تعدد تفات اگرده به اطال سسن میانجامد ،از این طریق باعث تداعی و نمایش بهینر
موتوف میشود.
 )2-1-3-2جانشینسازی نقشی
در دنین شرایطی با جابهجایی نقش عناتر سازندۀ یک جمله ،جملهای جدید پدید میوید که با جمل نسست در توازن نحوی
است .م س .است که در جان ینسازی نحوی ،تکرار وااگانی نیز پدید خواهد ومد ولی از ونجا کنه امکنان تکنرار وااگنانی در
دنین نمونههایی میضمن حفظ ساخت نحوی جمله است ،تحلیو توازنهایی از اینن دسنت در سنطح نحنوی ممکنن منینمایند.
تنعت «طرد و عکس» یا «قلب مطلب» گونهای از جان ینسازی نق ی است که دو نمونه از این تنعت در زیر ومده است:
نب ننننیم نامننننه در حننننال دنننننین زار

کننه جننان از تننن ،تننن از جننان بننود بیننزار
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(همان)63 :
در مصراا دو ،نمون بات ،ابیدا «جان» مسند و «تن» میمم جمله است ،اما در ادامه «تن» مسند و «جان» میمم جمله منیشنود و
نقش این دو جان ین یکدیبر شده است در حالی که ورایش جمله ثابت مانده است.
نننننه موبنننند بیننننند از مننننن شننننادکامی

نننننه مننننن بینننننم ز موبنننند نیکنننننامی
(همان)72 :

در مصراا اول نمون بات« ،موبد» فاعو و «من» میمم جمله است و در مصراا دو ،،نقش این دو جان ین یکدیبر شده است.
 )3کارکردهای تکرار در ویس و رامین
ون ه در این بسش شایان توجه است ،کارکردهای و نقشهایی است که این تکرارها در من وم ویس و رامین بر دوش میک نند.
میتوان گفت اهمیت تکرار تنها به خود وااه یا مجموع وااگان در دهاردوب شعر نیست ،بلکه تکرار دارای درونماینهای اسنت
که ن ان از دتلتهای روانی و انبیزشی شاعر دارد و این مضامین ،الها،یافیه از بافت شعری است و در سیاق ون ظهنور منییابند
دراکه اگر غیر از این بود ،تکرار از بعد زیباشناخیی خارج میشد و در قالب زیادهگویی و ح و از رونق و اعیبار میافیاد .بنابراین،
تکرار تأثیر عمدهای در بهینهسازی معنا و پسیبی ون دارد و در گیرایی مساطب بسنیار منؤثر اسنت .مسنلماک کارکردهنای تکنرار از
جنبه های مسیلف زبانی ،موسیقایی ،بالغی و ...قابوبررسی است که در ادامه ،به مهمترین کارکردهنای تکنرار در کنال ،فسرالندین
اشاره میشود.
 )1-3خوشآهنگی
تولید موسیقی ویژه و دلپذیر در اشعار عاشقانه و احساسی از جمله ابزارها و ادوات بنیادی و اتلی به شمار منیویند کنه اینن
مهم ،با تنعت تکرار در ویس و رامین حاتو شده است.
دنین حنال و دننین منال و دننین جنای

دتوینننننننننز و دلافنننننننننروز و دترای
(همان)283 :

در بیت بات ون ه سبب شده خواننده از خوانش بیت لذت ببرد ،عالوه بر ایجناز و ف نردگی بینت در بینان زنندگی و روزگنار
گذشی رامین ،رییمیک و موسیقایی بودن ون است که نییج کاربرد همبونی ناق .در گروههای اسمی «دننین حنال ،دننین منال،
دنین جای» و هم نین «دتویز ،دلافروز ،دترای» است و با نباهی کوتاه به من وم ویس و رامین به وضوح میتنوان بنه کناربرد
بسیار تنعت تکرار به شکو عامدانه و وگاهانه در جهت افزایش موسیقی و طنین خوش سسن پی برد.
 )2-3بیان عاطفه و احساس
این هدف کاربرد گسیرده و وسیعی در من وم غنایی ویس و رامین دارد و همواره مینان گفنتوگوهنای عاشنق و مع نوق و
رواب عاطفی ونها تکرار بی یر به د م میخورد.
منننم گننوبننرگ گننوبننوی گننواننندا،

گلنننم دهنننره گلنننم گوننننه گلنننم ننننا،
(همان)239 :

فسرالدین ،در بیت بات ،با بین ی تحیح برای القای عاطفه و احساس «گو» ،بانوی گوراب ،به رامین با تکرار بسیار وااۀ گو در
پی برانبیسین ع ق رامین است و همانطور که گو از لطافت و زیبایی خاتی بهرهمند است ،هدف شاعر نینز از تکنرار اینن وااه
بیان زیبایی و برقرای عاطفه میان این دو شسصیت است که با زیبایی هرده بهیر همبونی کاملی برای رسیدن به این هندف ایجناد
شده است.
 )3-3القای معانی
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تکرار نه تنها بر برونه و موسیقی شعر که بر محیوا و معنای ون نیز تأثیرگذار اسنت و معننا را ملمنوستنر و وشنکارتر در ذهنن
خواننده مجسم و معنایی تازه به او منیقو میکند.
دل از دل دور گ نننت و ینننار از ینننار

غننم اننندر غننم فننزود و کننار در کننار
(همان)305 :

در مصراا دو ،،تکرار کامو وااههای «غم» و «کار» سنبینی و وسعت مصیبت را بهخوبی القا میکنند بنه گوننهای کنه در بینان
افزایش سسیی کار و افزوده شدن کاری بر کار دیبر و گره افیادن در جریان امور ،امروزه نیز به گونهای تمثیلی و ملمنوس از اینن
جمل «کار بر کاری افزوده شدن» اسیفاده میشود .بنابراین ،با اسیفاده از تکرار یک وااه نینز منیتنوان معننایی عمینق را بنه طنور
ملموستر و وشکارتر در ذهن خواننده مجسم و تداعی کرد.
 )4-3تأکید بر معنایی خاص
این هدف نیز کاربرد برجسیهای در ویس و رامین دارد ،بهویژه در بسش نامهنباریهای عاشقان ویس به رامین ،از زبنان وینس
دندین بیت ،همانند بیت زیر ،کاربرد یافیه است.
همننی گننویم بننه پاسننخ تننا بننه جاوینند

بننننه امینننند ،بننننه امینننند ،بننننه امینننند
(همان)269 :

ویس در نامهنباریهای خود برای اینکه امیدواری و اسیواری خود را در رسیدن به رامین به اثبات برساند ،دنندین جنای وااۀ
«امید» و م یقات ون را تکرار میکند تا جای هیچ گونه تردید و سؤالی را برای مساطب باقی نبذارد.
گهننی گننویم دننو خننواهم از تننو درمننان

پ نننننننیمانم پ نننننننیمانم پ نننننننیمان
(همان)306 :

 )5-3ایجاد وحدت بین شاعر و مخاطب
وقیی خواننده در یک شعر می تواند پس از یک بیت در موقعییی خاص ،کلمه یا عبارتی را حدس بزند ،خواه ناخواه خود را بنا
شاعر در وفرینش شعر ،شریک میپندارد و لذت بی یری میبرد .در این حالت ،شنونده در مین ماجراست پس شعر تأثیر بی نیری
بر او خواهد داشت (میحدین .)517 :1354 ،اگر تکرار از نوا گروه یا جمله باشد ،این اتحاد و همناهنبی بنین شناعر و مساطنب
بی یر میشود .برای مثال در ابیات زیر جمل «هر ون روزی که بن سیی» تکرار شده است و خواننده بهسادگی ،پس از شروا شعر،
میتواند حضور این عبارت را در بیت بعد حدس بزند.
هنننر ون روزی کنننه بن سنننیی بنننه طنننار،

بنننه طنننار ،در تنننو بنننودی بننناغ خنننر،

هنننر ون روزی کنننه بن سنننیی بنننه گل نننن

بنننه گل نننن درنب نننیی مننناه روشننننن

هنننر ون روزی کنننه بن سنننیی بنننه اینننوان

بننننه ایننننوان در نبننننودی تنننناج کیننننوان
(گرگانی)204 :1337 ،

نمون این کارکرد تکرار در ابیات ویس و رامین بسیار است به گونهای که در ونها مساطب د م به راه تکرار مجدد عبنارت و
جمل مورد ن ر است .بدین سان ،تکرار باعث ایجاد هماهنبی بین شاعر و مساطب میشود و به نوعی ،سهم خوانننده را در شنعر
بی یر میکند .در اینجا تز ،به ذکر است که نمونه ای از این کارکرد در کیاب های بالغی ذیو عننوان تننعت «ارتناد و تسنهیم»
ومده است یعنی بافت سسن به نحوی باشد که خواننده یا شنونده قبو از ووردن کلم وخر ،ون را حدس بزند و در سنرودن شنعر
سهیم شود (همایی )227 :1367،برای مثال:
خداونننند ،تنننویی منننن بنننندۀ بنننند

منننرا شننناهی تنننو دادی ای خداونننند
(همان)374 :

در این بیت ،با توجه به وااههای «خداوند ،شاه ،بنده» و بافت شعر ،مساطب جز کلم «خداوند» در پایان بیت کلم دیبنری بنه
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ذهنش خطور نمیکند و به همین سبب هم در سرودن شعر سهیم میشود و هم از ون لذت بی یری میبنرد .در ضنمن ،اینن بینت
دارای تنعت ردالعجز علیالصدر است یعنی کلم «خداوند» که در تدر و ابیدای جمله است ،عیناک در عجز و پاینان بینت وورده
شده که زیبایی ون را دو دندان کرده است.
 )6-3توضیح و تفسیر مضمون شعر
گاهی تکرار جنب تفسیری پیدا میکند و در جایباه ابزاری برای تبیین و توضیح بی یر و روشن شدن مقصود شاعر به کار منی-
رود .گویی شاعر قصد توضیح و جا انداخین مطلبی را برای مساطب دارد که با تکرار یک وااه یا گروه ینا جملنه بنه اینن هندف
دست مییابد .در شعر فسرالدین ،اینگونه اسیفاده از تکرار درخور توجه است برای مثال ،در ابیات زیر و دنندین بینت بعند کنه
برای رعایت اخیصار از ذکر ونها پرهیز شده است ،فسرالدین ابیدا در مصراا اول مضمونی را از زبان شهرو بیان منیکنند و سنپس
در مصراا دو ،با تکرار جمل «که مانده نیست» ون مضمون را توضیح و تفسیر میکند و هدف خود را از بیان جمل اول در جملن
بعد وشکار میسازد .در واقع ،تکرار همین جمله است که روشنبر مفهو ،کو بیتها شده و مصرا دو ،دراینی و توضنیح مصنرا
اول است.
شکر اکنون بنود خنوش طعنم و شنیرین

کننننه مانننننده نیسننننت ون ینننناقوت رنبننننین

بننه بنناغ اکنننون ببالنند سننرو و شم نناد

کنننننه ماننننننده نیسنننننت ون شم ننننناد وزاد

کنننون خوشننبوی باشنند م ننک و عنبننر

کننننه مانننننده نیسننننت ون دو زلننننف دلبننننر
(گرگانی)203 :1337 ،

 )7-3ایجاد خالقیت و باروری معنا
برای مثال ،دیده میشود مصراا یا بییی تکرارشونده در سطح شعر ،در پایان داسیان دوباره ذکر منیشنود و عنالوه بنر تأکیند و
برجسیهسازی ون ،خواننده را با نوعی رهاشدگی در معنا روبهرو میسازد و ذهن او را به تفکر بی نیر دربنارۀ ون مصنراا ینا بینت
وامیدارد .این تکرار باعث ایجاد حرکیی دورانی در شعر میشود و مساطب را غیرمسیقیم به وغاز داسیان ارجناا منیدهند و از او
میخواهد تا برای در عمیق تر شعر ون را دوباره بسواند .از سوی دیبر ،تکرار اینن مصنراا ینا بینت کنانونی در پاینان داسنیان،
خواننده را با توقف ناگهانی شعر در جایی حساس روبهرو میکند دراکه در روند تکاملی شعر ،این مصراا یا بیت است که باعث
باروری معنا در دیبر ابیات میشود .اکنون پایانپذیری داسیان با همان مصراا یا بیت ،نوعی خأل ذهنی برای خوانننده بنه وجنورد
میوورد که باعث میشود ،خواننده در غیاب شاعر ،به فعالیت ذهنی بپنردازد (نیکوبسنت و بیرانونندی .)138 :1383 ،نموننههنای
دنین تکراری را میتوان در ویس و رامین م اهده کرد که در دندین بسش از شعر ،یک یا دو بیت از وغاز داسنیان در پاینان نینز
تکرار میشود برای مثال ،فسرالدین از بسش «وگاهی یافین موبد از رامین و رفین او در باغ» تا بسش «رفین دایه بنه گنوراب ننزد
رامین» که نزدیک به هزار بیت میشود ،ابیات و مصرااهای خ ک یدهشده در زیر را دندین بار تکرار کرده است.
بنندان روزی کننه از تننو شنند دننه نننالی

وزون روزی کننننه نامنننند دننننه سننننبالی

دنننه بایننند رفینننه را انننندوه خنننوردن

همنننننان ننننننابوده را تیمنننننار بنننننردن

اگننننر حکننننم خنننندا دیبننننر نبننننردد

بنننه انننندنه بنننردن از منننا بنننر نبنننردد

دننننه باینننند بیهننننده اننننندوه خننننوردن

همنننننان ننننننابوده را تیمنننننار بنننننردن
(گرگانی)223 -219 :1337 ،

ب ننند رامنننین و در گنننوراب زن کنننرد

پننس ونبننه مژدگننان نامننه بننه مننن کننرد

کننه مننن گننو ک ننیم و گننو پروریننند،

ز مننننورد و سوسننننن خیننننری برینننند،

تنننبوری دنننون کننننم بنننر سنننر بریننندن

خموشنننی دنننون کننننم بنننر دل دریننندن

پ
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دننه دانننی زیننن بیننر کنناو رفننت و زن کننرد

پننس ونبننه مننژده را نامننه بننه مننن کننرد

کننه مننن گننو گ ننیم و گننو پرورینند،

ز مننننورد و نننننرگس خیننننری برینننند،
(همان)257-249 :

 )8-3ایجاد مفاهیم و ترکیبات جدید
تکرار می تواند باعث بروز و پرورش معانی و ترکیبات جدید در ذهن شاعر شود وقیی کلمه یا عبارتی در یک شعر ،پنیدرپنی
تکرار میشود ،مضمونهایی جدید میناسب با ون در ذهن شاعر نقش میبندد .به عبارت دیبر ،شناعر در حرکنت ذهننی خنود در
شعر ،با تکرار کردن ،به مضامین یا تعبیراتی تازه دست منییابند بنرای مثنال ،فسرالندین بنا تکنرار «دریزنا وینس منن» در وغناز
مجموعهای از ابیات به خلق مضامین و تعبیراتی جدید ،هم ون «بانوی ایران ،خاتون توران ،مهر خراسان ،ماه کهسیان ،امید شاهان
و  »...دربارۀ ویس ،ک انده میشود.
دریزننننا ویننننس مننننن بننننانوی ایننننران

دریزننننا ویننننس مننننن خنننناتون تننننوران

دریزننننا ویننننس مننننن مهننننر خراسننننان

دریزننننا ویننننس مننننن منننناه کهسننننیان

دریزننننا ویننننس مننننن امینننند شنننناهان

دریزننننا ویننننس مننننن اورنننننگ ماهننننان
(همان)203 :

میبینیم که با تکرار یک عبارت ،تسیالت شاعر برانبیسیه میشود و هر بار توتیفی جدید اراکه میشود.
 )9-3تأکید بر حس درونی شاعر
گاهی تأکید ورزیدن بر انیقال یک احساس موجب ایجاد تکرار میشود بدین گون ه کنه شناعر بنرای القنای ذهنینات خنود بنه
مساطب ،دست به تکرار وااه یا عبارت میزند .ون ه مسلم است اینکه با تلقین و تکرار ،نهتنها میتوان عواطف لطیف و زودگنذر،
بلکه اعیقادات دیرپای مقاو ،را در ذهنها رسوخ داد و تثبیت کرد (میحدین« .)509 :1354 ،تکرار از قویترین عوامو تأثیر است و
بهیرین وسیلهای است که عقیده یا فکری را به کسی القا میکند» (علیپور )89 :1378 ،برای مثنال ،فسرالندین بنا تکنرار عبنارت
«خوشا ویسا» بهخوبی حس عاشقانه و تأسف و حسرت از تجرب ناکا ،ع قی خود را در ابیات زیر به خواننده القا میکند.
خوشنننا ویسنننا ن سنننیه پنننیش رامنننین

دنننننان کبننننک دری در پننننیش شنننناهین

خوشننا ویسننا ن سننیه جننا ،بننر دسننت

هننم از بنناده هننم از خننوبی شننده مسننت

خوشنننا ویسنننا بنننه کنننا ،دل ن سنننیه

امیننننند انننننندر دل موبننننند شکسنننننیه

خوشنننا ویسنننا بنننه خننننده لنننب گ ننناده

لنننب ونبنننه بنننر لنننب رامنننین نهننناده

خوشننا ویسننا بننه مسننیی پننیش رامننین

ز ع ننقش کننیش هم ننون کننیش رامننین
(گرگانی)156 :1337 ،

در واقع ،شاعر به روزگار وتال ویس و رامین با دیدی اندوهبار و حسرتومیز مینبرد دراکه او در مسیر ع ق وت ین خنود،
به کا ،دل و وسایش دست نیافت.
 )10-3تداوم بخشیدن به فعل یا حالتی
یکی از کارکردهای تکرار بیان دوا ،عمو یا حالیی است که شاعر از ون حرف میزند .این تداو ،با تکنرار «فعنو» بی نیر نمنود
مییابد زیرا در یک ساخیار کالمی ،این فعو است که بار اتلی معنا و احساس را بر دوش دارد (علیپنور .)89 :1378 ،بننابراین،
تکرار فعو در شعر ،عالوه بر زیباوفرینی ،تأکید بر تداو ،و اسیمرار عمو یا حالیی را نیز القا میکند برای مثال ،فسرالدین با تکنرار
فعو در بیت زیر «سسن گفین مسیمر و پیدرپی» را بهخوبی بیان کرده است.

 / 40فنون ادبی ،سال نهم ،شماره ( ،3پیاپی  )20پاییز 1396

نننندادش پاسنننخ و بنننا منننن بروشنننفت

دنین گفت و دننین گفنت و دننین گفنت
(گرگانی)101 :1337 ،

در دو بیت زیر تکرار فعو به جهت تکیه و تأکید و تداو ،معنی تورت گرفیه است:
شننننننید ،پنننننند خوبنننننت را شننننننید،

بریننننند ،زینننننن دل ننننننادان بریننننند،
(همان)266 :

دنننه ماینننه سنننسیی و خنننواری ک نننید،

بفرجنننا ،از تنننو ون دیننند ،کنننه دیننند،
(همان)263 :

اغلب فعوهای مکرر ویس و رامین با ساخت ماضی و در معنی تأکید به کار میروند و ساخت سادهای دارند .در مینان مقولنه-
های زبانی ویس و رامین تکرار فعو بسیار معمول است و دیبر ونکه بسیاری از این مکررها در پایان مصرااها به کار رفیه است.
 )11-3ایجاد مدخلهای متعدد در طول شعر
در واقع ،تکرار مصراا یا جملهها ،باعث ایجاد مدخوهایی میعدد در طول شعر میشود یعنی وغازگناه شنعر از ینک نقطنه بنه
دندین نقطه افزایش مییابد برای مثال ،فسرالدین با تکرار جمل «شو ،با باد گویم»« ،شو ،با ماه گویم» و «شو ،با مهر گنویم» کنه
در فواتو مسیلف شعر تکرار شده است و هر بار تکرار این جمله شروعی دوباره را برای شعر و خنوانش خوانننده ایجناد کنرده
است.
شنننو ،بنننا بننناد گنننویم تنننو همنننانی

کنننه بنننوی از وینننس منننن بنننردی نهنننانی

بنننه حنننق ون کنننه بنننو از وی گرفینننی

هنننر ون گننناهی کنننه بنننر زلفنننش برفینننی

منننرا در خنننون ون بنننت بننناش یننناور

هنننننننال از دشنننننننمنان او بنننننننروور

شنننو ،بنننا مننناه گنننویم تنننو همنننانی

کنننه بنننر ویسنننم حسننند بنننردی نهنننانی

بننننه حننننق ون کننننه بننننودی ون دترا،

تننو را اننندر جهننان هننم دهننر و هننم نننا،

منننرا یننناری ده انننندر خنننون ون مننناه

کننه مننن خننونش همننی خننواهم ز بنندخواه

شننننو ،بننننا مهننننر گننننویم کامکننننارا

بنننه ننننا ،خنننویش یننناور بننناش منننا را
(گرگانی)204 :1337 ،

 )12-3القای معنای خاص از طریق تکرار واجها
وواهای شعر عالوه بر نق ی که در زیبایی موسیقایی شعر دارند ،گاه هماهنگ با بقی واحدها ،خنود القنا کننندۀ معننی و بندون
توجه به معنی وشکار وااهها ،تصویرساز ،زیباوفرین و بیانبر عواطف هسیند .در دنین حالیی است که شاعر بنا انیسناب وااههنایی
که دارای حروف خاتی هسیند ،تصاویر و معنای خاص را القا میکند (تهبا )94 :1384 ،برای مثال ،در بیت زینر ،فسرالندین بنا
تکرار واج «س» در مصراا نسست ،عالوه بر اینکه احساس حسرت را به ذهن خواننده میرساند ،سایش و فرسودگی قامت رامین
را پس از گذشت ه یاد و سه سال از عمر او به مساطب القا میکند.
سننننر سننننرو سننننهی شنننند باشننننبونه

دو تنننا شننند پ نننت او هم نننون دروننننه
(همان)378 :

هم نین ،در این بیت با تکرار واج «ش» تدای خمیدگی و افیادگی قامت رامین در کنار تکرار واج «س» با وضوح بی یری بنه
ذهن خواننده انیقال داده میشود .البیه این کارکرد تکرار ،همان طور کنه در بسنش تنوازن واجنی گفینه شند ،یکنی از شنبردهای
فسرالدین در افزایش موسیقی کال ،و القای معنای ثانویه به شمار میوید .در واقع ،وواها ارزش معنایی واتیی دارند که اینن ارزش
معنایی ،گاه برگرفیه از ویژگیهای فیزیکی (طبیعی) و گاه برگرفیه از ویژگیهای شننیداری اسنت .گناه اینن ارزشهنا در تنداعی
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شباهتها رخ مینماید مانند ت ابه حرف «س» در بیت بات در سای ی بودن (مفیاح.)35 :1992 ،
 -4نتیجه
با توجه به مطالب مطرحشده میتنوا ن گفنت شناعران هردقندر در حنوزه زبنان و وااگنان تسنل بی نیری داشنیه باشنند ،ابنزار
وفرینشهای هنری بی یری در اخییار دارند و ون ه باعث شده است ،شعر فسرالدین را میمایز و برجسیه کند ،تسل کامنو وی بنر
زبان و وااگان و درنگ و باریکبینی او در ساخیمان وااگان و پیوند و اشیرا وا های ونهاست که اینن امنر موسنیقی دروننی و
بیرونی و معنوی زیبایی را در کنار احساسات لطیف عاشقانه در ابیات من وم ویس و رامین به وجود وورده اسنت .تنوازن واجنی
عالوه بر موسیقی گوشنوازی که در ابیات ویس و رامین ایجاد میکند ،نوعی معنای ثانوی در تأکید معنی بینت ینا شنعر نینز القنا
میکند .هم نین ،فسر الدین در توازن هجایی و انیساب البوی هجایی خاص ،بحر هزج را برای من وم وینس و رامنین برگزینده
است که کامالک با زمینه عاشقانه ،هیجانی ،احساسی کال ،میناسب است .فسرالدین گرگانی انواا تکرار را در سطوح مسیلف وواینی،
وااگانی و نحوی در من وم ویس و رامین بسیار رعایت کرده است و با دقت و ظرافیی که در بهکارگیری قاعندۀ تکنرار در همن
سطوح کال ،داشیه است ،زیباترین و هنرمندانهترین تنایع بالغی بهویژه تنایع لف ی را در سراسر من وم خود به نمایش گذاشنیه
است و از این طریق معنا و مفهو ،شعری خود را با تأکید ،وضوح ،تنوا و لذت باتتری به مساطب اراکه میکند.
وی از تکرار به عنوان ابزاری هنری ،کارکردهای مسیلف ادبی اعمال کرده است از یک سو با اراکه یک پوشش عاطفی ،معننا و
مفهو ،نهفیه در شعر را برجسیه میسازد و از احساس مبهم نهفیه در ون ادراکی میمایز به دست میدهند .از طنرف دیبنر ،تجسنم
مفاهیم و مضامین شعری ،تداعی عواطف و هیجانات و هم نین بیان رواینی و طنرح داسنیانی شنعر و در نییجنه بنرای تنداعی و
نمایش افعال و اعمال دراماتیک و عاشقانه ،انواا تکرار شاعر را در وتول واقعیت عینی مدد میرسانند .از طرف دیبر ،شناعر بنه
وسیل تأثیر تکرارهای کالمی و کارکرد زیباشناسی ونها ،اتحاد و انسجامی میان موسیقی و مفاهیم شعری و تمامی امکانات مسیلنف
شعری ایجاد کرده است .در نهایت ،باید گفت که انواا تکرارها جزء ذات و جوهرۀ ابیات ویس و رامین محسوب میشود کنه بنه
هیچ روی امکان حذف ونها نیست دراکه با حذف عبارت تکراری ،دیزی دیبر از شعر باقی نمیماند.
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