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The evaluation of “repetition" from the formalistic point view

Bahiyeh Ahmadi Bidguli
Mohammad Reza Qari

Abstract
The second decade of the twentieth century is the beginning of a massive
transformation in literary theory which was called later "formalism". The outstanding
feature of this school was breaking with literary norms belong to the past and
discover the secret of "literary" in a literary work. The aim of the founders of this
school, that became well-known as the Russian formalists, was finding a scientific
basis for literary criticism. The first step in this regard was taken by “Viktor
Shklovsky" With the publication of "Doom words" in the 1914 (Ahmadi, 1384: 39).
Formalists examined the literary works without any background, and pay attention
just to the text itself in literary criticism and believe that the literary work must be
viewed in terms of its literary.
Defamiliarization is the main principle of the Russian formalism school which
present to audience common things in an unfamiliar or strange way in order to
enhance perception of the familiar. The first person who applied this concept
comprehensively was "Shklovsky", who wrote in “art as technique”: “The purpose of
art is to impart a sensation of things as they are perceived not as they are known".
The technique of art is to make objects "strange or unfamiliar", to make forms
difficult, to increase the difficulty and length of perception, because the process of
perception in it is an aesthetic end and must be prolonged (Sojudi, 1380: 60).
Defamiliarization is a technique to create beauty and make new relations between
objects and phenomena. This technique takes place in two categories, musical and
linguistic that they include all features of poetic language such as music, imagery,
expressive features and languages and leads to the poetic's language become more
recognition and prominence than prose (Hoseini, 1382: 79). Different species of
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defamiliarization such as deviation and synergy amazes the reader, and new
emotions and thoughts reveal in his mind.
Deviation
Whenever a meaningful deviation from standard language norms and rules take place
then deviation occur. Deviation process causes art ambiguity in the poetry of poets
and the mind of audience in the faced with defamiliaristic try to order the elements of
sentence and effort to understand the relationship between its elements and this
delay/pause which happen to comprehend the poets, make reader more pleasure.
Synergy
Synergy unlike deviation isn't deviation of norm language, but additional language
rules are applying, and thus it is naturally distinct from deviation aspect (Safavi,
1380: 50). The rule of synergies and the result of it (balance) first time were raised
by Jacobson.
A significant portion of the construction of musical poetry is based on verbal
repetition and balances. These repetitions are varied and include variety of levels.
Sometimes this repetition is due to homophonic phonemes in a literary work; on the
other hand it is due to repetition of consonants and vowels and sometimes due to
repetition of a set of nominal, adjectival and adverbial, etc. words or groups or finally
the repetition of a sentence throughout a poem in the level of bits and paragraph. The
great and famous poets of this technique consider induction of secondary meaning
and emphasis on subject matter. To dominate the Persian language features, they try
to take advantage of language resources and to obtain their own style.
Keyword: epetition, formalism, Defamiliarization, poetry musical, Deviation,
Synergy.
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بررسی ارزش " تکرار " از دیدگاه مکتب صورتگرایی
بهیه احمدی بیدگلی  و محمّدرضا قاری



چکيده
بحث تکرار یکی از مباحث مهم کتب بدیعی -بالغی است که از دیرباز کانون توجه علمای بالغت بوده است؛ ولیی ننناانکیه
باید و شاید ارزش موسیقایی نن را بررسی و تحلیل نکردهاند .البته بعضی از معاصران (شفیعی ،شمیسیا ،وحییدیان ،راسیتوو و
 )...در کتابهای خود در باب صاایع بدیعی ،با دید ژرفنورانهای نن را بررسی کرده و تا جایی پیش رفتهاند که کل موسییقی
شعر را مرهون تکرار دانستهاند؛ از این رو ،در این مقالیه کوشیش شیده اسیت کیه نیهتاهیا ارزش موسییقایی تکیرار ،جایویاه
زیرساختی نن در بسیاری از نرایههای لفظی موجود در کتب بدیعی نشان داده شود .نرایههایی چون همحروفیی ،هیمصیدایی،
تصدیر ،ردالصدر ،سجع ،جااس ،مکیرر ،تشیابه االطیراف ،طیرد و عکیو ،و قلیب و  ...بیا ایین سیاز و سیامان کیه تکیرار از
کوچکترین واحد زبان (= واج) تا بزرگترین واحد زبان (= جمله) و حتی تا واحد شعر نیمایی (= باد) مطیر اسیت؛ تکیرار
واج ،تکرار هجا ،تکرار گروه ،تکرار واژه ،تکرار مصراع ،تکرار بیت ،تکرار باد .در این دستهبادی ماطقی و ماظم از نرایههیای
ادبی که براساس دیدگاه زبانشااسی شکل گرفته بسیار ی از عیوب مطیر کتیب بیدیعی پیشییایان همنیون نبیود طبقیهبایدی
مشخص ،طر نکردن مسائل زیباشااسانه ،پینش بیش از نیاز اصطالحات و فروع و شاخههای نن ،یادگیری مشیکل و سیخت
نرایههای ادبی و طبقهبادی براساس حروف الفبا -که راه به جایی هم نمیبرد -و  ...برطرف خواهد شد.
کليدواژهها :تکرار ،موسیقی سخن ،نرایههای ادبی ،واحدهای زبانی ،زیرساخت
مقدمه
اگر این سخن را بپذیریم که شعر چیزی نیست جز به موسیقی رسیدن کالم (شفیعی )294 :1370 ،نن وقت مفهوم موسییقی از
گذشته این گونه تعریف شده است« :علم نسبتهاست» ،با این دیدگاه هر نوع نظم و نظام و نسبت و تقارن در حوزه موسیقی
جای میگیرد و محدود به تقارن اصوات و حرکت و سکون در حوزه نواها نخواهد بود که در کل قلمرو هستی است.
کورسوی ستارهها ،بال زدن پرندگان ،صدای قطرات باران ،تپش قلب ،از پی هم نمدن روز و شب و توالی فصیول ،همیه و
همه با نظم و تکرار و تقارنی که دارند نرامبخش جسم و جاناند و به همین دلیل اسیت کیه تکیرارال خیالم و متقیارن نیهتاهیا
خستوی و دلزدگی نمینورد بلکه رو بخش و جانافزاست .اصالً وجود هستی مبتای بر تکیرار اسیت .هیر نمیودی در عیالم
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نمودی چون خود را به وجود می نورد .فلسفة نفریاش بر بایان همین تکرار قرار گرفته است؛ به تعبییر شیفیعی کیدکای ،باییاد
جهان و حیات انسان همواره بر تاوع و تکرار است (شفیعی.)390 :1370
موسیقی تکرار یکی از شوردهای زیبایینفرین در کالم است .تکرار ،موسیقی شعر را به وجود میینورد؛ موسییقی درونیی
(مجموعة هماهاویهای صامت و مصوت در کلمات شعر) ،موسیقی کااری (عوامل مؤثر در نظام موسییقایی شیعر) ،موسییقی
بیرونی (وزن عروضی شعر) و موسیقی معاوی (ارتباط پاهانی عااصر یک بیت) که از ارکان بایادی در شعریت شیعر هسیتاد و
به گفته «الیوت » ،موسیقی شعر از شعر همان قدر جداشدنی است که معای از شعر ،ونرایة تکرار بیه ایین دلییل زیباسیت کیه
وحدتی در کثرت ایجاد می کاد و ذهن انسان هم پیوسیته در تکیاپوی کشیف رابطیه وحیدت در مییان پدییدههیای گونیاگون
وکثرتهاست .این عمل ذهن ،ایجاد نشاط میکاد (وحیدیان.)23 :1379 ،
نوارندگان در این مقاله کوشیدهاند که گونههای متاوع و مختلف تکرار خالم را بازنمایاد .نن گونه تکرارهایی کیه نیهتاهیا
دلیل ناتوانی در کار نفریاش هارمادانة کالم و کمبود گوهر کلمه در خزانة سرشار خیال و ذوم نیست بلکه تسلط و توانمایدی
شاعر را نیز نشان میدهد ،امّا با گونة تکرار غیرخالم و مبتذل؛ مثال:
تییییر و تبیییر ببیییر بیییه بیییر پییییر تیزگیییر

گیییو تییییر تییییز کییین تبیییر از تییییر تیزتیییر

و نیز:
در این درگه که گه گه که که و گه گه که نیید کیه

مشو نومید اگر هستی ز لطف و قهر او نگیه
(نراقی ،بی تا)105 :

که نشانة بیکاری و بازی با کلمات و تردستی شاعرانه و تفریح و سرگرمی و  ...است ،کاری نداریم.
هدف اصلی ما در این مقاله نیز نن است که نشان دهیم زیرساخت و اساس بسیاری از نرایههیای لفظیی مطیر در کتیب
بالغی-بدیعی «تکرار» است و یک دستهبایدی بیهسیامان و میاظم از ایین نراییة هایری ارائیه کاییم کیه تکیرار از سیطح واج
(کوچکترین واحد زبان) درمیگذرد و به تکرار در سطح هجا ،واژه ،گروه و عبارت و جمله و باد میرسد و توضیح خیواهیم
داد که نرایهها و صاایع بدیعی که در کتاب پیشیایان ما تحت عاوان و نامهای متعدد نمده است چوونه با این روش دستهبادی،
بهتر نظم و سامان مییاباد و مانع از پراکادگی و بیارتباطی نرایهها در نن کتابها میشود و نموزش بدیع را هیم راحیتتیر و
نسانتر و لذت ما را از درک موسیقی معاایی و لفظی افزونتر خواهد کرد.
پيشينه تحقيق
در عصر حاضر چاد مقاله مستقل در زمیاه تکرار به نوارش در نمده است؛ ازجمله جهاندوست سبزعلیپور در مقالیه «تکیرار
بالغی ،اهمیت و لزوم بازنوری نن» ( ،)1388وحیدیان کامیار ( )1372در مقالهای با عاوان «تکیرار در زبیان خبیر و تکیرار در
زبان عاطفی» و شاهین ( )1383در مقاله «تکرار در ادبیات فارسی» به بازنویسی متن که نوعی تکرار است پرداخته ،اما بیشترین
مقالههای تکرار به زبان عربی با موضوع تکرار در قرنن به نوارش درنمده است .همناین علوی مقیدم ( )1363در مقالیه «سیر
بالغی تکرار در نیات قرننی» به تعریف تکرار و اهمیت نن در نیات قرنن اشاره کرده است .نننه در این مقاله تبیین مییشیود
محسوب داشتن تکرار به عاوان نرایهای لفظی است که خود زیرساخت بسیاری از نرایههای لفظیی در علیم بیدیع اسیت و از
طریق برجستهسازی در نواهای زبان موسیقی را در سطح کالم ایجاد و نن را زیبا و گوشاواز میکاد.
انواع تکرار
در این مطالعه دستهبادی نرایههای هاری تکرار در سطح واج (کوچکترین واحد زبان) ،هجا ،واژه ،گروه و عبیارت و جملیه،
به تر تیب زیر انجام شده است:
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 )1تکرار واج
 )1-1تکرار صامت
اگر در این ابیات دقت کایم:
چییو پییردهدار بییه شمشییر میییزنیید همییه را

کسییی مقیییم حییریم حییرم نخواهیید مانیید
(حافظ)213 :1389 ،

بیییا و کشییتی مییا در شییط شییراب انییداز

خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انیداز
(همان)297 :

مرا تو بیسبب نیستی  /بهراستی /صلت کدام قصیدهای  /ای غزل (شاملو)21 :1371 ،
موسیقی حاصل از خواندن این ابیات هوش از سر میرباید .یقیااً ایین نیوا و موسییقی گوشیاواز برخاسیته از وزن و قافییه
نیست؛ چراکه بسیاری ازبیتها هست که وزن و قافیه دارند اما به این اندازه موسیقی ندارند .پو بایید خاسیتواه و راز و رمیز
این نوع موسیقی را در تکرار هارمادانه صامت «م» در بیت اول و تکرار صیامت «ش» در بییت دوم و تکیرار «س» و مصیوت
«ی» در نمونه سوم دانست .بیگمان تکرار این صامتها جز افزایش موسیقی درونی سخن ،اغلب نشیاندهایده تکییه ،تیکیید،
توجه و عالقه شاعر بر موضوع و معای مکرر هم هست .حتی در شعر سپید جز این مورد جای خیالی وزن وقافییه را هیم پیر
میکاد و به ایجاد نوعی ریتم و انسجام شعر مدد میرساند .این نوع موسیقی ماحصر به صامت نیسیت بلکیه مصیوتهیا هیم
وقتی چاد بار هارمادانه تکرار شوند موسیقینفرین هستاد.
 )2-1تکرار مصوت
تکرار مصوت در تمام صاایع موسیقیساز و معاانفرین میتواند نقش برجستهای در تقویت و افزونی موسیقی کیالم داشیته
باشد؛ به این معای که در کاار تکرار کلمه ،هجا ،صامت ،اگر مصوت خاصی به طور ماظم تکرار شود ،در القای موسییقی برتیر
به مخاطب تیثیر بسیار دارد .این نکته نخست بار در کتاب بدایعالصاایع در ذیل صاعت ترصیع ذکر شیده اسیت؛ اگیر رعاییت
کااد که الفاظ در حرکات و سکاات نیز موافق باشاد در غایت لطافت باشد (بدایعالصاایع.)96 :
تیثیر تکرار مصوت بر مخاطب تا بدان جاست که گاه تلفظ کلمات تحت تیثیر نن است و ای بسا متکلم از ایین دلبسیتوی
نیز بهرۀ هاری میبرد و مخاطب را در تلفظ صحیح برخی از واژهها دچار تردید میکاد؛ برای نمونه در جمله زییر از گلسیتان
کلمه «نَدَرد» در قریاه اول تمایل مخاطب را به تلفظ «نَبَرد» بیشتر میکاد؛ درحالیکه با توجه به سیام کالم «نَبُرد» درست است:
«پرده ناموس بادگان به گااه فاحش ندرد و وظیفة روزی به خطای ماکر نَبُرد».
توجهی که قدما در بحث قافیه و تکرار مصوت دارند و اختالف نن را در کلمات قافیه ،جزء عیوب قافیه محسوب میکااد
و بدان «اقوا» میگویاد ،نشان از اهمیت این موضوع دارد.
از غصییییة هجییییران تییییو دل پُییییر دارم

پیوسیییته ازنن دییییده بیییه خیییون تَیییر دارم
(به نقل از المعجم)255 :1373 ،

یا در این بیت:
من که شبها /ره تقوا  /زدهام با /دف و چاگ این زمان سر/به ره نرم/چه حکایت /باشد (حافظ ،دیوان)192 :
که در حوزۀ موسیقی اصوات ،چشمگیرترین جلوۀ نن مقطعهای همنوای سهگانه است که در مصرع اول وجود دارد« .مین
که شبها /ره تقوا /زدهام با» که عالوه بر توازن فعالتن سهگانه ،پایان هر بخش با مقاطع کلمات ماطبیق مییشیود و در نتیجیه
تکیهها به فاصلة معین تکرار میگردد .این نوع تکرار در پایان مقاطع رکن عروضی و کلمات شعر ،نهاوی ضربی و موسییقایی
به سخن میدهد که با زمیاة عاطفی نن که عبارت است از با چاگ و دف زدن همسویی دارد .مصوت بلاد «ن» کیه در کلمیات
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زمان ،نرم ،حکایت ،تکرار شده تقارن صوتی از نوعی دیور جلوه میکاد که موسیقی کالم را دوچادان کرده است.
تکرار صامت را با نامهای تکرار همخوانی ،همحروفی ( )alliterationو نغمیه حیروف ،تکیرار مصیوت را بیا نیامهیای
همواکهای ،همصدایی ( )assonanceوگاه با نام واجنرایی ( )idden alliterationنامیدهاند.
با ننکه سخاوران بزرگی چون فردوسی – نظامی – سعدی و حافظ و  ...این شیوۀ تکرار را در سرودههیای خیود بیه کیار
بردهاند ،سخنساجان پیشین در کتابهایی چون ترجمانالبالغه (ص  )113و حدائقالسیحر (ص  )86و المعجیم (ص  )342و
بدایعاالفکار (ص  )92و نیز کتابهای زمان اخیر ،فقط نامی بردهاند و چادان به ارزش موسیقایی و زیبایی نن توجه نداشتهاند،
جز در کتاب درّه نجفی (نقا سردار) که با نام «توزیع» از نن یاد شده و در بعضی از کتب بدیعی «اعاات» خوانده شده است.
 )3-1همآوایی
گیراترین و هاریترین گونه واجنرایی ،صدامعاایی ( )onomatopeiaیا نوامعاایی یا همنوایی نام دارد و در نن ،صداها و
نواها که از تکرار چادبارۀ واجها برمیخیزد با حال و هوای معاایی و عاطفی سخن هماهاگ است و به اصطال القیای معایی
میکاد؛ مثال:
بیییا و کشییتی مییا در شییط شییراب انییداز

خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انیداز
(حافظ)297 :1389 ،

که تکرار صامت «ش» یادنور شرشر شراب است هاوام ریختن به جام.
هارماد در زیباترین شیوه و بهترین روش از واجنرایی چادان سود میجوید که سیخاش را از نمیط عیالی مییسیازد؛ چیه
عالوه بر رابطة دال و مدلول ،لفظ و معاا و ترفادهای متعارف بدیعی و بالغی به یک نیروی سوم رسانهای و معاایی نیز دسیت
یافته است؛ نیرویی که چون مبتای بر نابترین ابزار موسیقی است رساترین ابزار بیان و معاا هم هست (محبتی.)145 :1380 ،
فغان کاین لولیان شوخ شییرینکیار شهرنشیوب

چاان بردند صبر از دل که ترکان خیوان یغمیا را
(همان)43 :

حافظ در این بیت با تکرار حرف «ش» نهتاها در شعر خود نهاوی سوای نهاگ حاصل از وزن عروضی به وجود نورده بلکیه
توانسته است نشوب و هیاهوی مرتبط با موضوع شعر یعای سر و صدای حاصل از غارتوری ترکان را نیز در فضای شعر بدمد.
شاملو از موسیقی تکرار حرف «ش» هم در شعرهای موزون و هم در شعرهای سپید استفاده کرده است و اتفاقیاً در اغلیب
موارد زمیاه شعر با نوعی نشوب و سر و صدا ارتباط دارد.
ابری رسید پینان پینان  /چون خاگ یالش نتش ،بر دشت  /برقی جهید و موکب باران  /از دشت تشیاة تیازان بوذشیت
(شاملو)15 :1371 ،
یا در این ابیات:
خبرت هست کیه مرغیان چمین مییگویاید

نخر ای خفته سیر ازخیواب جهالیت بیردار
(سعدی] ،بیتا[)21 :

در این بیت که از خواب و خفتوی سخن رفته به گونهای چشمویر صامت «خ» و «ر» تکرار شده و ایین فضیای نواییی بیا
حال و هوای بیت که سخن از خواب است ،یادنور خرخر فرد خوابیده است.
و ماناد این شعر:
جهان را باور سراسر  /که به رخت رخوت خواب خراب خود  /از خویش بیوانه است( /شاملو)32 :1371 ،
بازهم میبیایم چون سخن از خوابیدن است ،شاعر صامت «خ» را با بسامد باالیی تکرار کرده است تا یادنور خُرخُر خواب
باشد.
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رشته تسیبیح اگیر بوسسیت معیذورم بیدار

دستم اندر سیاعد سیاقی سییمین سیام بیود
(حافظ)201 :1389 ،

صامت «س» یادنور کسی است که سبحه در دست گرفته و ذکر سبحاناهلل بر زبان دارد و چون غالباً سبحاناهلل را پیی هیم
تکرار کااد ،بیشتر صدای «س» نغازین به گوش میرسد.
به هرحال پیامهایی از این دست در حوزه بحث «سمیولوژی» یا نشانهشااسی در زمیاه ادبیات قیرار مییگییرد .ایین پییامهیا از راه
نشانههای زبان نوایی که سوسور ننها را سمبل میخواند و به قول «پیرس» ارتباط میان ننها به عاوان «دال» و موضیوع شیان بیه عایوان
«مدلول» براساس اختیار و قرارداد است ،ماتقل نمیشود؛ بلکه از راه نشانههای دیور یعای  iconو  indexماتقل میگیردد .پییامهیایی
که از راه نشانههای غیر از زبان نوایی ماتقل میگردد ،در شعر ،گونههای متاوع و جالبی دارد (پورنامداریان.)477 :1374 ،
یادنوری این نکته خالی از فایده نیست که در تتابع اضافات که در کتب بدیعیان گاهی جیزء عییوب فصیاحت بیه شیمار
میرود _و این هم متیثر از فصاحت زبان عرب است _تکرار « _ ال » با بسامد باال را نمی پسادند حال ننکه در فصیاحت زبیان
فارسی عیب محسوب نمی شود و غالباً زیباست و تکرار مصوت « _ ال » در زنجیره واژگانی گوش نواز است.
نهاگ درازال شبال مهجوری مشتام با نن نتوان گفت که بیدار نباشد (سعدی ،بیتا)147 :
خوابال نوشینال بامدادِ رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل (سعدی)
بادۀ گلرنگ تلخ تیز خوش خوار سبک نقلش از لعل نوار و نقلش از یاقوت خام (حافظ)345 :1389 ،
 )4-1تنسيقالصفات و سياقهاالعداد:
تکرار مصوت عامل زیبایی این دو صاعت ادبی است .تاسیقالصفات در اصطال برشمردن چاد صفت متوالی برای چیزی
یا کسی .البته صرف پیاپی نوردن چادین صفت کافی نیست بلکه باید این صفتها شاعرانه باشد (وحیدیان)126 :1379 ،
مثال :دلم رمیده لولی وشی است شور انویز دروغ وعده و قتال وضع و رنگنمیز (حافظ)261 :1389 ،
و اما سیاقهاالعداد :از پی هم نوردن چاد اسم و عدد را گویاد:
عشق و درویشی و انوشت نمای و مالمت همه سهل است تحمل نکام بار جدایی (سعدی ،بیتا)412 :
 )2تکرار هجا:
 )1-2یعای تکرار یک هجا درمتن کالم که معمولیترین این نوع ،تکرار ادات جمع است (شمیسا)59 :1368 ،
من از جهان بیتفاوتی فکرها و حرفها و صداها مینیم (فروغ فرخزاد)115 :1392 ،
فریییب دختییر رز طرفییه میییزنیید ره عقییل

مبییاد تییا بییه قیامییت خییراب طییارم تییاک
(حافظ)335 :1389 ،

که هجای «تا» در نغاز واژههای تا ،طارم و تاک ،موسیقی سخن را گوشاواز و دلپذیر کرده است.
 )2-2نوعی دیوراز تکرار هجا را در مسمط (تشطیر) میبیام و نن جایی است که شاعر هر مصراع بیت را بیه دو قسیمت
تقسیم کاد؛ به طوری که هر دو بخش مصراع اول همقافیه و دو بخش مصرع دوم هم قافیه جداگانه دارند.
عاشییق نن مییاهرویم غیییر مهییر او نجییویم

من که برگردون امیرم درخیم زلفیش اسییرم
(انوشه)394 :1381 ،

 )3-2قافيه :قافیه هم تکرار واژههایی است که فقط واج یا واجهای پایانی یکسانی دارند و هرچه واجهیای پاییانی بیشیتر
باشد ،ارزش صوتی و موسیقایی قافیه بیشتر خواهد بود.
و اگر تمام مصراعهای یک شعر قافیه داشته باشد ،در کتاب ابدعالبدایع (ص )142به نن «تصریع» گفتهاند.
 )4-2قافيه اعناتی :که در مبحث تکرار واژه با نام التزام و اعاات نورده خواهد شد.
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 )5-2ذوقافيتين (تشریع= توأم) :دو یا چاد واژه از واژههای پایانی مصراعها یا بیتها ییا نخیر عبیارتهیای نثیری قافییه
داشته باشاد.
دل در سیییییر زلیییییف ییییییار بسیییییتم

وز نیییییییرگو نن نویییییییار مسیییییییتم

در کییییوی مغییییان بییییه دور چشییییمش

از فتاییییییییة روزگییییییییار رسییییییییتم
(رامی)78 :1341 ،

 )6-2سجع :واژههای همپایه و هماهاگ در پایان عبارتهای نثری مینید.
الهی اگر بهشت چشم و چراغ است ،بی دیدار تو درد و داغ است (شریعت)47 :1381 ،
سگ حقشااس به از ندم ناسپاس (سعدی ،بیتا)170 :
 )7-2ازدواج (تضمينالمزدوج = اعناتالقرینه) :دو واژه ای که با هم سجع یا جااس دارنید از پیی هیم بیایاید .بیا ایین
دیدگاه جااس مکرر را میتوان گونهای ازدواج به حساب نورد.
صیییالح و طیییالح متیییاع خیییویش نمودنییید

تییا کییه قبییول افتیید و چییه در نظییر نییید
(حافظ)264 :1389 ،

 )8-2ترصيع :وقتی واژهها در مصراع یا در بیت دو به دو باهم سجع متوازی داشته باشاد:
ای ماییییور بییییه تییییو نجییییوم جییییالل

ای مقییییرر بییییه تییییو رسییییوم کمییییال

بوسیییتانی اسیییت صیییدر تیییو ز نعییییم

نسییییتانی اسییییت قییییدر تییییو ز جییییالل
(رشید وطواط ،بیتا)4 :

 )9-2تکرارالقوافی :در بدایعاالفکار (ص  )131این صاعت این گونیه نمیده :از شیعری مصیرع اول قافییه داشیته باشید و
مصراع ثانی قافیهای دیور؛ مثال:
مقتیییییدای زمانیییییه صیییییدر جهیییییان

ننکیییییه در فضیییییل نیسیییییتش همتیییییا

اخیییییییییتیار امیاثیییییییییل اعییییییییییان

افتخیییییییییار افاضیییییییییل علمیییییییییا

 )3تکرار واژه :نن تکرار واژه در کالم است و انواعی دارد؛ تکرار واژهای یوانیه (در لفیظ و معایی) ییا تکیرار واژههیای
همپایه و هموون (سجع و جااس):
خوشا پر کشیدن  /خوشا رهایی /خوشا اگر نه رها زیستن مردن به رهایی (شاملو)182 :1371 ،
این گونه تکرار با چاد نام و اسم متفاوت در کتب بدیعیان مطر میشود که در ذیل به ننها اشاره میکایم:
 )1-3تکرار (تکریر ،مکرر) که در یک بیت دو کلمه پشت سر هم تکرار شود.
بیییاران قطیییره قطیییره همییییبیییارم ابیییروار

هر روز خیره خیره از ایین چشیم سییلبیار

زان قطییره قطییره قطییره بییاران شییود خجییل

زان خییره خییره خیییره دل مین زهجیر یییار
(عسجدی)117 :1385 ،

و نیز:
دل دل دل تییییییو دل مییییییرا مرنجییییییان

چییرا چییرا چییه معاییی مییرا کاییی پریشییان
(مولوی)159/4 :1363 ،

اگرچه این نوع نرایه از خانواده جااس نیست ،به لحاظ نقش موسیقایی میتواند همان وظیفه را عهدهدار شود .ایین نراییه،
که عاصری بالغی است ،به رغم جلب توجه ادیبان قدیم ما ،ننناانکه باید بررسی نشده است .در زبانهای فرنوی برای انیواع
نن نام های مختلف وجود دارد؛ از قبیل تکرار/تکرار در نغاز و انجام /تکرار یک مطلب به عبارات مختلف /و تکرار یک کلمیه
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در وسط جمله  /تکرار تیکیدی و تکرار صوتی /و ( ...شفیعی کدکای.)305 :1370 ،
 )2-3تردید :که نوعی ازتکرار است و در بعضی از کتب بدیعی پیشیایان نمده و در اصطال نن است که شاعر کلمهای را
به عمد تکرار کاد و در هر موردی معاای جداگانهای را در نظر داشته باشد؛ ماناد تکرار غم در این بیت:
جییز غییم بییه جهییان هییی نییداریم و لیییکن

گیییرهی نیییداریم غیییم هیییی نیییداریم
(انوشه)352 :1381 ،

نوویم ییار را شیادی کیه از شیادی گذشیته

مرا از فرط عشیق او ز شیادی عیار میینیید
(مولوی)213/2 :1363 ،

است او

 )3-3ردالصدر علیالعجز که گاهی با نام ردالعجز الیالصدر در کتب بدیعی نمده است:
مجاییون بییه هییوای کییوی لیلییی در دشییت

در دشت به جست و جوی لیلی مییگشیت

مییی گشییت همیشییه بییر زبییانش لیلییی

لیلییی میییگفییت تییا زبییانش میییگشییت
(شمو فخری)59 :1389 ،

در کتاب معیار جمالی به نکتة جالبی اشاره کرده است و متذکر شده که نن نوعی که تکرار عجز در صیدر بییت بعید قیرار
میگیرد ،لطیفتر و مشکلتر است و این مثال را هم نورده:
سییییییمن

ای زلییییف تییییو تیییییره ،مشییییک خییییتن

باییییییده نازکیییییییت بییییییر

سیییییمن از قرطیییییة تیییییو خیییییونیندل

خییییتن از طییییره تییییو پییییر ز فییییتن

فییییتن عشییییق تییییو جهییییان بورفییییت

کییییرد دلهییییا زبییییون رنیی ی و محیییین
(همان)261 :

 )4-3ردالصدر الیالعجز (= ردالعجز علیالصدر = تصدیر)
ندمیی در عیالم خییاکی نمیینییید بیه دسییت

عییالمی دیوییر بباییید سییاخت و ز نییو ندمییی
(حافظ)505 :1389 ،

در بیشتر کتب پیشیایان و تا این اواخر مثالی که برای تصدیر مینوردند این بیت بود:
عصییییا برگییییرفتن نییییه معجییییز بییییود

همییییی اژدهییییا کییییرد باییییید عصییییا
(غضایری رازی  ،به نقل از راستوو )134 :1382 ،

با این فراوانی شاهد مثال در دیوانهای شاعران ما ،گویا قحط مثال بوده است!
دندانییة هییر قصییری پاییدی دهییدت نونییو

پاییید سیییر دندانیییه بشیییاو ز بییین دنیییدان
(خاقانی)358 :1373 ،

 )5-3تشابهاالطراف که در برخی از کتب بدیعی با نام تسبیغ از نن یاد شده است ونن وقتیی اسیت کیه یکیی از کلمیات
اواخر مصراع اول در اوایل مصراع دوم ویکی از کلمات اواخر مصراع دوم در اوایل سوم و  ...تکرار شود.
دوباره باد بهار به باغ شد رهسپار  /به باغ شد رهسپار نسیمی از هر کاار
نسیمی از هر کاار شد نشکارا چو پار  /شد نشکارا چو پار نوایی از مرغزار
نوایی از مرغزار برنمد از مرغ زار (وحیدیان )359 :1379،
 )6-3طرد و عکس (= تبدیل و عکس) :واژههایی که در مصراع یا قریاه دوم مینید کم و بیش همان واژههای مصرع ییا
قریاه اول است؛ اما واژههایی مصرع دوم جابهجا شده است و زمانی زیبا خواهد بود که نکتهای نغز و زیبا بیافریاد.
نمونه معروف و دمدستی نن:
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دلبییر جانییان میین بییرده دل و جییان میین

بییرده دل و جییان میین دلبییر جانییان میین
(ماسوب به حافظ)

چاانکه می بیایم این نوع ،ارزش بالغی و هاری ندارد؛ چون مفهوم قریاه دوم همان معای و مفهوم قریایه نخسیت اسیت و
حتی چیزی در حد تیکید کالم هم ندارد .اما نمونه هایی نغز و دلکش نن را درمتون ادب ما (نظم و نثیر) فیراوان مییبییام کیه
زیبایی تمام موارد عالی طرد وعکو ،زمانی است که زیبایی لفظی و موسیقایی نن در گرو معاینفریای ننها باشد.
افسییانة حیییات حرفییی جییز اییین نبییود

یییییا مییییر

نرزو یییییا نرزوی مییییر
(مزارعی)136 :1369 ،

ملوک از بهر پاس رعیتاند ،نه رعیت از بهر طاعت ملوک (سعدی)97 :1373 ،
قییییدم باییییید انییییدر طریقییییت نییییه دم

کییییه اصییییلی نییییدارد دم بیییییقییییدم
(سعدی)101 :1361 ،

نن کو که تو را فروخت یارب چیه خریید

ونن کو که تو را خرید یا رب چه فروخت
(رامی)151 :1341 ،

چه غریب ماندی ای دل نه غمی ،نه غموسیاری

نییه بییه انتظییار یییاری نییه ز یییار انتظییاری
(سایه)186 :1372 ،

 )1-6-3قلبالقوافی :در بدایعاالفکار (ص  )131در تعریف این صاعت نوشته شده است :این صیاعت چایان اسیت کیه
شعری را دو قافیه بیارند اما معکوس یعای قافیهای که در مصراع اول مقدم بود ایاجا مؤخر سازند .مثال:
نن را کییه سییزا بیییود کییه بییر در دارنییید
ونن را که از او دو دست بر سر دارند

از بهیییر چیییه ایییین گیییروه در بیییر دارنییید

چون دست رسد خزانه سر بر دارند (ابوالمعالی رازی ،به نقل از راستوو)178 :1382 ،

 )2-6-3شبهعکس (عکس مجازی) :وحیدیان در باب این صاعت مینویسد عکو مجازی همان عکو معاایی است ،اما
در عکو مجازی لفظ در معای مجازی به کار رفته است؛ لذا عکو واقعی نیست .به عبارت دیویر ،شیاعر ییا نویسیاده بیرای
زیبانفریای ،کالم را به گونهای می نورد که به نظر برسد که دارای عکو معاایی است؛ حال ننکه عکو معاایی واقعیی نیسیت؛
مثال:
دییییروز بیییه توبیییهای شکسیییتم سیییاغر

امیییروز بیییه سیییاغری شکسیییتم توبیییه

در وهله اول به نظر میرسد که دارای عکو معاایی است ،اما با اندک تیملی درمیییابیم کیه شکسیتن در مصیراع دوم بیه
معای نقض عهد و توبهشکای است و بر خالف مصرع اول شکستای در کار نیست (وحیدیان.)109 :1379 ،
 )7-3تطریز :نننه گذشتوان ما در کتب بدیعی با نام تطریز نوردهاند گونهای تکرار است با این ویژگی که شمار واژههیای
تکرارشده به چاد واژۀ دیور که در دنبالة سخن نمده وابسته باشد.
خییییییییالم در دل و دل در دو زلفیییییییت

پریشیییییان در پریشیییییان در پریشیییییان
(گرکانی)155 :1377 ،

و نیز:
اییین سییه دختییر کییه تییو گییویی قمرنیید

کییییه زحییییور و زپییییری خییییوبترنیییید

تیییا بیییه حیییوا کیییه بسیییاجی همیییه را

قمییییر انییییدر قمییییر انییییدر قمرنیییید
(ادیب نیشابوری ،به نقل از راستوو)289 :1382 ،

 )8-3التزام یا اعنات :این نرایه را با دو مفهوم مختلف در کتب بدیعی نوردهاند:
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 )1-8-3التزام کلمه یا کلمات یا ترکیبات خاصی در تمام ابیات یک شعر است مثل التزام کلمة چشمه ،ساگ ،دل ،شیمو
و  ...در سراسر یک شعر مثل این غزل اوحدی که در هر مصرع نن واژۀ «دل» را تکرار کرده است:
مییییردم نشسییییته و میییین در بییییالی دل

دل دردماییید شییید زکیییه جیییویم دوای دل

از مییییین نشیییییان طلبیدنییییید بییییییدالن

میین نیییز بییی دلییم چییه نییوازم نییوای دل

رمییزی بوویمییت زدل ار بشییاوی بییه جییان

بوییذر زجییان تییا کییه ببیاییی لقییای دل ....
(اوحدی)410 :1340 ،

 )2-8-3نوردن قافیههای اعااتی است با این توضیح که قافیه عالوه بر حرف روی ،یک یا چاد حرف ماقبل روی که بییش از
نیاز قافیه است برای خوشنهاگتر ساختن کالم ،تکرار شود (البته این نوع تکرار را باید در دستهبادیهای تکرار هجا جای داد.
نمییییییپرسیییییم نشیییییانی از حبیبیییییان

بیییه شیییهر خویشیییم و همنیییون غریبیییان

مسییییییحنسیییییا بیییییه دار زنیییییدگانی

سییییییری افتییییییاده دارم در گریبییییییان

خییییدا را شییییر مشییییتاقی دراز اسییییت

سیییخن کوتیییاه کییین بیییا بیییینصییییبان
(مزارعی)143 :1369 ،

 )9-3ردیف :تکرار واژه یا واژهها در پایان مصراع یا بیتها که خود واژهای مستقل است در لفظ و بعد از قافیة اصلی بیه
یک معای تکرار میشود ،که همان ردیف است و نوعی تکرار واژه محسوب میشود.
اگییر رفیییق شییفیقی درسییتپیمییان بییاش

حریییف حجییره و گرمابییه و گلسییتان بییاش

شییکا زلییف پریشییان بییه دسییت بییاد مییده

مویو کییه خییاطر عشیام گییو پریشییان بییاش
(حافظ)209 :1389 ،

ایرانیان بهخوبی میدانستاد ردیف از نظر موسیقی برای تکمیل قافیه به کار میرود و شعری که ردییف دارد موسییقاییتیر
است تا شعری که در نن قافیه به تاهایی به کار میرود .ردیف به گونه خلخالی است برای افکار .البته ردییف جیز ایین میوارد
یادشده نقشهای دیوری هم دارد که ایاجا مجال پرداختن به نن نیست.
 )10-3حاجب :نوعی دیور از تکرار ،حاجب است که نوعی ردیف یه حساب مینید .حاجب عبارت است از کلمهای که
قبل از قافیه مینید و به قول صاحب درّه نجفی ،نن را شعرا مستحسن میشمارند و این گونه قافیه را محجوب میناماد.
ای شییاه زمییان بییر نسییمان داری تخییت

سست است عدو تا تو کمیان داری سیخت
(نقا سردار)14 :1362 ،

دکتر شفیعی در این مورد میگوید :حاجب درحقیقت یکی از همان صاعتهای بیهودۀ بدیع است که میشود نن را نیوعی
التزام دانست و هی زیبایی و لطفی به شعر نمی بخشد (شفیعی)155 :1370 ،
 )11-3ردالقافيه :نن است که قافیه مصرع اول در پایان بیت دوم تکرار شود .ردالقافیه ترفادی اسیت مخیتص قصییده ییا
غزل ،عجب است که علمای بالغت تکرار قافیه از جمله قافیه مصراع اول را در نخر ابیات دیور عیب میشمردند اما نن را در
نخر بیت دوم حُسن میداناد :حکایت یک بام و دو هواست!!
دوش رفییتم بییه در میخانییه خییوابنلییوده

خرقییه تییردامن و سییجاده شییرابنلییوده

نمیید افسییوسکاییان مییغبنییة بییادهفییروش

گفییت بیییدار شییو ای رهییرو خییوابنلییوده
(حافظ)457 :1389 ،

 )12-3تکرار در سؤال و جواب :بدین معااست که اول مصراعهای اول بهگونهای در نغیاز مصیرع دوم بیه گونیة دیویر
تکرار شده است .به عبارت دیور ،به دنبال هر پرسشی پاسخی بیاید؛ البته پاسخ باید بکر و زیرکانه و رندانه و بدیع باشد .غالبا
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الفاظ «گفتم ،گفتی ،گفتا» تکرار میشود و زیبایی به کالم میبخشد.
گفیتم کییه مییاه میین مشییو ،گفتییا اگییر برنییید

گفییتم غییم تییو دارم ،گفتییا غمییت سییرنید

(حافظ)267 :1389 ،
 )13-3تکرار از راه مشاکله در فعل :در اصطال نن است که چیزی با لفظی غیر از لفظ مخصیوص نن ذکیر گیردد ،بیه
سبب مجاورت و همراهی نن لفظ .یا دو فعل در بیتی به کار رفته باشد ،اما در ارتباط با کلمات دیور معایای متفیاوتی از نیوع
مجاز مییاباد .ایاجاست که تکرار وجهی هاری پیدا میکاد؛ مثال:
جهانبییییان بییییه قییییدر جهییییانی خییییورد

تهیدسییییت تشییییویش نییییانی خییییورد

(سعدی)95 :1373 ،
و نیز:
عبث به خرقة خود بخییه مییزنید دروییش

لییب سییؤال سییزاوار بخیییه بیشییتر اسییت

(صائب به نقل از ابدعالبدایع)320 :
در این بیت «لب بستن» به «بخیه زدن لب» تعبیر شده است.
 )4تکرار گروه :به این معای است که چاد واژۀ پیاپی که یک گروه را میسازند ،اعم از گروه اسمی ،فعلی ،قیدی و  ....در
کالم تکرار شوند و از رهوذار تکرار ،موسیقی سخن را افزون کااد.
 )1-4این نوع تکرار شیوۀ گسترده تکرار واژه است .پیشیایان ما برای این نوع تکرار (تکرارگروه) نامی ناهادهاند.
دل و دییییام دل و دییییام ببیییرده اسیییت

بییر و دوشییش بییر و دوشییش بییر و دوش

دوای تییییییو دوای توسییییییت حییییییافظ

لییب نوشییش لییب نوشییش لییب نییوش
(حافظ)324 :1389 ،

 )2-4مثال دیور :این غزل زیبای موالناست که گروه «خبرت هست » و در نغاز تمامی بیتها تکرار شده است:
خبرت هست که در شیهر شیکر ارزان شید

خبرت هست که دی گم شد و تابستان شید

خبرت هست کیه ریحیان و قرنفیل در بیاغ

زیر لب خادهزنیان انید کیه کیار نخیر شید
(مولوی)137/2 :1363 ،

البته گاه گروه تکرارشونده در پایان بیتها مینید که باز همان ردیف است؛ البته ردیفهای گسترده که با بیش از یک واژه
شکل گرفتهاند.
مثال:
خلوتگزیده را به تماشا چه حاجیت اسیت

چون کوی دوست هست ،به صحرا چه حاجت اسیت

جانا به حیاجتی کیه تیرا هسیت بیا خیدای

کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجیت اسیت ...
(حافظ)65 :1389 ،

که گروه «چه حاجت است» در پایان بیتها تکرار شده است.
 )3-4از نمونههای زیبای این نوع تکرار ننجاست که تکرار یک گروه در پایان و نغاز چاد بیت پیاپی بیاید.
رفتم سفر باز نمیدم ،زنخیر بیه نغیاز نمیدم

در خواب دید این پیل جان ،صحرای هادستان تیو

صحرای هادستان تیو مییدان سرمسیتان تیو

بکییران نبسیییتان تییو از لیییذت دسییتان تیییو
(مولوی)16/5 :1363 ،

 )4-4در ادب یونان و غرب بر مباای پژواک ،ترفادی بیه نیام شیعر پژواکیی ( )Echo-Verseوجیود دارد؛ امیا در ادب
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پارسی این نرایه شااخته نبوده و لذا شاعران ما به ندرت این نرایه و ترفاد شاعرانه را به کار بردهاند.
در شعر پژواکی نخرین هجا یا هجاهای یک مصراع یا نخرین گروه کلمات در مصراع دیور تکرار میشود؛ چاانکه گیویی
پژواک هجاها و گروه قبلی است .این تکرار برای پاسخ یا تفسیر است .گروه یا هجای تکرارشیونده بیشیتر معایایی متفیاوت و
صورت جااس دارد.
در شعر اخوان ننجا که شهزادۀ شهر ساوستان پو از نن همه کوشیش ،بیه سیامان نارسییده ،بیر در غیار ایسیتاده اسیت و
میپرسد که نیا روزنة امیدی هست یا نه ،تکیه و هار شاعر را بهخوبی احساس میکایم.
سخن میگفت  -سر در غار کرده  -شهریار شهر ساوستان
سخن میگفت با تاریکی خلوت
حزین نوای او در غار میگشت و صدا میکرد:
غم دل با تو گویم غار!
بوو نیا مرا دیور امید رستواری نیست؟
صدا نالاده پاسخ داد« :نری نیست» !
که میبیام «نری نیست» نقطه اوج زیبایی شعر است که در حقیقت پایان شعر «نری نیست» که در برگشت دادن غار  -کیه
عین صدا دوباره بر میگردد -از نو به گوش میرساند.
شاید اخوان این نکته را از این قطعه امیر خسرو دهلوی الهام گرفته باشد که وی نخستین بار به مسیلله انعکیاس صیوت و
قافیه کردن بازتاب گفتار گویاده توجه کرده است:
رفتم سوی حظیره و بوریستم بهزار  /از بهر دوستان که اسیر فاا شدند
ایشان کجا شدند؟ چوگفتم حظیره نیز  /داد از صدا جواب که «ایشان کجا شدند؟»
(سفیاه فرخ ،به نقل از راستوو)73 :1382 ،
 )5تکرار مصراع :یعای از راه تکرار یک یا چاد مصرع ،موسیقی و زیبایی سخن افزون شود البته این نوع تکیرار گیاه بیی
هی دگرگونی و گاه با اندک دگرگونی همراه است.
 )1-5یک نوع از این تکرار در کتاب پیشیایان با نام «ردالمطلع» مطر شده است.
ای صیبا نکهتیی از کییوی فالنیی بیه میین نر

زار و بیمار غمم راحت جانی بیه مین نر ....

دلم از پرده بشد دوش که حیافظ مییگفیت

ای صیبا نکهتیی از کییوی فالنیی بیه میین نر
(حافظ)281 :1389 ،

البته گونههای دیور هم دارد که در کتب بدیعی اسم و رسمی ندارد و بهتر هم که ندارد.
 )2-5و این شعر زیبا از شفیعی کدکای که گونههای دیور از تکرار مصرع است.
زیبییاتر از درخییت در اسییفاد مییاه چیسییت

بیییداری شییکفته پییو از شییوکران مییر

زیبییاتر از درخییت در اسییفاد مییاه چیسییت

زییییر درفیییش صیییاعقه و تیشیییة تویییر

زیبییاتر از درخییت دراسییفاد مییاه چیسییت

عریییانی و رهییایی و تصییویر بییار و بییر
(شفیعی کدکای)469 :1376 ،

 )3-5در شعرهای نیمایی هم این نوع تکرار هست:
از دست های گرم تو /کودکان توأمان نغوش خویش/سخنها میتوان گفت/غم نان اگر بوذرد /... ...چشمهساری در دل /و
نبشاری در کف/نفتابی در نواه و  /فرشتهای در پیراهن  /از انسانی که تویی /قصهها میتوانیم کرد/غم نان اگر بویذرد (شیاملو،

 / 100فاون ادبی ،سال دهم ،شماره ( ،4پیاپی  )25زمستان 1397

.)61 :1376
 )6تکرار بيت :یعای نرایش و تزئین سخن از راه تکرار بیت (مثل تکرار مصراع) گاه بی هیی دگرگیونی و گیاه بیا انیدک
دگرگونی صورت میگیرد؛ مثال:
مثاوی بلاد هجرت از علی معلم:
روزی که در جام شیفق میل کیرد خورشیید

بر خشکچوب نیزه هیا گیل کیرد خورشیید

شید و شفق را چیون صیدف در نب دییدم

خورشید را بر نیزه گیویی خیواب دییدم ....

روزی که در جام شیفق میل کیرد خورشیید

بر خشکچوب نیزه هیا گیل کیرد خورشیید

 )1-6البته ناگفته پیداست که در قالب ترجیع باد ،بیت ترجیع (= برگردان) در پایان تمیام بایدها تکیرار مییشیوند .ماناید
ترجیعباد معروف سعدی و هاتف با بیت تکراری:
باشییییییام و صیییییبر پییییییش گییییییرم

دنبالییییییة کییییییار خییییییویش گیییییییرم

کییه یکییی هسییت و هییی نیسییت جییز او

وحیییییییییده ال الیییییییییه اال هیییییییییو

 )7تکرار بند :یعای سخن را از راه تکرار یک باد -بی هی دگرگونی یا با اندک دگرگونی -بیاراییم .از نن جایی که واحید
شعر کالسیک و ساتی ما مصراع است و باد و پاراگراف در شعر ساتی مطر نیست ،پو تکرار باد و پاراگراف لزوماً در شعر
نیمایی صورت میگیرد.

1

به پایان رسیدیم اما  /نکردیم نغاز  /فروریخت پرها  /نکیردیم پیرواز  /ببخشیای  /ای روشین عشیق بیر میا  /ببخشیای /
ببخشای اگر صبح را  /به مهمانی کوچه  /دعوت نکردیم  .... /به پایان رسیدیم اما  /نکردیم نغاز  /فروریخیت پرهیا  /نکیردیم
پرواز (شفیعی کدکای)512 :1376 ،
 )1-7تکرار در آغاز بندها :در این شعر:
نازلی سخن نوفت  /نازلی ستاره بود  /یک دم در این ظالم درخشید و جست و رفت /
نازلی سخن نوفت /نازلی بافشه بود  /گل داد و  /مژده داد :زمستان شکست ! /و  /رفت (شاملو)75 :1372 ،
تکرار نام نازلی در نغاز بادها که گویی شاعر از تکرار این نام مستعار برای شخصی خاص لذت میبرد .به هیر حیال ،نیام
خاص در مقام مسادالیه نن هم در نغاز هر پارۀ شعر ارزش و اهمیت و مازلتی را که شاعر بیرای نن قائیل اسیت بیه خوانایده
ماتقل میکاد.
 )8تکرار در واژههای همپایه و همگون :2واژههای هموون و همپایه هرچاد هجاهایی دارنید کیه در سیاخت و بافیت از
نظر دیداری و شایداری همانادند ،دوگانوی هم دارند .این همان است که در کتاب پیشیایان تحیت عایوان سیجع و جایاس و
انواع گوناگون نن بررسی شده است .این دوگانوی نیز گاه تاها در معای است ،گیاه در تکییه ،گیاه در سیاخت ،گیاه در تعیداد
صامتها یا تعداد مصوتها و  . ...تکرار در جااس تام و مرکب در واژه صورت میگیرد و در بقیه موارد ،تکرار از نوع تکیرار
واج و هجاست.
 )1-8جناس تام :دوگانوی پایهها در معای است ،اما در گفتار و نوشتار و شایدار یکسان هستاد.
ز کوی میکده دوشیش بیه دوش مییبردنید

امام شیهر کیه سیجاده مییکشیید بیه دوش
(حافظ)322 :1389 ،

دوش اول به معای دیشب و دوش دوم به معای شانه و کتف.
 )1در شعر رسمی و معمولی واحد شعر را مصراع یا «یا»  footتشکیل میدهد و در شعر نزاد «واحدها» وسیعتر از این حدود است و گاه تا حد یک
فقره (پاراگراف) یا یک strophتوسعه مییاباد (شفیعی)278 :1390 ،
 .2البته زمانی تکرار واژههای هم پایه و هموون جزیی از نرایه تکرار است که با توسع معاایی بیشتری نرایه تکرار را بازنوری کایم.
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گر نمدم به کوی تیو چایدان غرییب نیسیت

چون من در نن دیار هیزاران غرییب هسیت
(همان)102 :

غریب در مصراع اول به معای عجیب و غریب و در مصرع دوم به معای بیوانه و نانشااست.
 )2-8جناس مرکب :دوگانوی پایهها دربسیط و غیربسیط (ترکیب) باشد .یکی از پایهها بسیط و دیوری مرکب باشد.
نییه میین از پییردۀ تقییوا بییه در افتییادم و بییو

پییدرم نیییز بهشییت ابیید از دسییت بهشییت
(همان)118 :

بهشت اول واژهای ساده (= فردوس) و بهشت دوم واژه مرکب (ب  +هشت = رها کرد).
در کتب بدیعی ما جااس مرکب انواعی دارد و با نامهای مقرون ،مفروم ،ملفق ،مرفو نمده است (و برای اطالع بیشتر بایید
به کتابهای بدیعی مراجعه کرد)
 )3-8جناس ناقص (محرّف) :ننجاست که دوگانوی پایهها در مصوتها باشد:
ای گییدایان خرابییات خییدا یییار شماسییت

چشیییمال اِنعیییام مداریییید ز اَنعیییامی چاییید
(همان)216 :

موییر بییه سییاحت گیتییی نمانیید بییوی وفییا

کییه هییی اُنییو نباییید ز هییی اِنییو مییرا
(خاقانی)29 :1373 ،

 )4-8جناس قلب :دوگانوی پایه در ترتیب واجها باشد:
از نن جییییییادوان دو چشییییییم سیییییییاه

دلیییییم جاودانیییییه عیییییدیل عااسیییییت
(رشید وطواط ،بی تا)116 :

گیییر تیییو را بیییاز اسیییت نن دییییده یقیییین

زیییر هیییر سییاوی یکیییی سییرهاگ بیییین
(مولوی)2247/2 :1363 ،

 )5-8جناس زاید :دوگانوی پایهها در شمار واجها باشد (مثل داد و وداد یا سگ و ساگ) .این گونه جااس انواع مختلفی
چون مزید ،مکاف ،مزیل یا مطرف دارد که باید به کتب بدیعیان مراجعه کرد.
از داد و وداد نن همیییه گفتاییید و نکردنییید

ییارب چقییدر فاصییله دسییت و زبییان اسییت
(سایه)24 :1372 ،

این چه حرامزاده مردماناند سگ را گشاده و ساگ را بستهاند (سعدی)130 :1373 ،
 )6-8جناس مضارع و الحق :ننجاست که دوگانوی واژههای همپایه در واج اول یا میانه باشد .تقسیمبادی دیورشان این
است که اگر واجهای دوگانه قریبالمخرج بودند ،مضارع و اگر بعیدالمخرج باشد ،الحق گویاد؛ مثال:
هر که ترسد زمالل انده عشیقش نیه حیالل

سییر مییا و قییدمش یییا لییب مییا و دهییاش
(حافظ)279 :1389 ،

 )7-8جناس لفظی :واژههایی چون «خواست» و «خاست» که دو جور نوشته میشوند و به یک گونه خوانده میشوند.
نشسییت بییه جییای و فتاییههییا را باشییاند

چون خواست قیامت شود از جیا برخاسیت
(به نقل ازهمایی)58 :

بوریست چشم دشمن مین بیر حیدیث مین

فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست
(سعدی ،بیتا)91 :

 )8-8جناس خط :در خط و نوشتار یکسان است و در نقطهگذاری متفاوت.
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مییرن حییافظ و از دلبییران حفییاظ مجییوی

گاییاه بییاغ چییه شیید چییو اییین گیییاه نرسییت
(حافظ)74 :1389 ،

گااه و گیاه اگرچه در نقطهگذاری متفاوتاند ،هجای پایانی هر دو واژه «نه» تکرار شده است (تکرار هجا)
 )9-8اشتقاق (اقتضاب = مقتضب) که پایهها از یک ریشه و خانواده باشاد:
رنییدان تشییاه لییب را نبییی نمیییدهیید کییو

گییویی ول ییشااسییان رفتایید از اییین والیییت
(همان)132 :

به نوعی تکرار واج در دو واژه «ولی» و «والیت» گوشنواز است.
 )10-8شبهاشتقاق :که پایهها از یک ریشه و خانواده نباشد:
از ره رسیدهایم  /با قامتی به قصد شکستن  /الت و ماات را که شکستیم  /عزّی دگرعزیر نمیماند (امینپور)41 :1372 ،
 )11-8جناس مکرر (مزدوج = مرّدد) که پایههای جااس پیاپی بیایاد.
به حسن خلق و وفا کو بیه ییار میا نرسید

تییرا در اییین سییخن انکییار کییار مییا نرسیید
(حافظ)152 :1389 ،

 )9تکرار نحوی :نوعی دیور از تکرار بر اساس تقابل کلمات در دو مصراع است و بیا نراییههیایی چیون ترصییع ازدواج،
مقابله به موازنه و مماثله بسیار نزدیک است ،اما تعریفی مستقل برای خود دارد .بیهرغیم کیاربرد گسیترده ایین نراییه در ادب
فارسی ،در کتب بالغت معاصران اشاهای به نن نشده است .ظاهراً تاها اثری که در نن به این نرایه به صورت مسیتقل پرداختیه
شده بدیع از دیدگاه زیباییشااسی است که در تعریف نن نمده :تکرار الووی نحوی ،ترفادی است که علمای بیدیع میا بیه نن
توجه نداشتهاند و حال ننکه برجسته و زیباست  ....در تکرار الووی نحوی چون ویژگیهای نحوی بخش یا مصرع دوم ،اولیی
را تداعی میکاد .ذهن از این دریافت لذت میبرد .تکرار نحوی ،قریاهسیازی نحیوی اسیت و ماناید هیر قریایهسیازی دیویر
زیباست .عالوه بر این ،تکرار با تیکید همراه است (وحیدیان کامیار.)56 :1379 ،
در شعر فارسی و در نثر فای و مصاوع که به شعر تشبه میکاد کاربرد این نرایه را بسیار میتوان دید.
همنییو نییی زهییری و تریییاقی کییه دییید

همنییو نییی دمسییاز و مشییتاقی کییه دییید
(موالنا)12 :1362 ،

بزرگیییی بیییه نیییاموس و گفتیییار نیسیییت

بلاییییدی بییییه دعییییوی و پاییییدار نیییییو
(بوستان)298 :1361 ،

عشییق و سییودا و هییوس در سییر بمانیید

صیییبر و نرام و قیییرار از دسیییت رفیییت
(سعدی ،بیتا)138 :

بخشایاده ای که تار عاکبوت را سد عصمت دوستان کرد ،جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشماان گردانید (نصراهلل ماشی ،
.)5 :1371
تکرار نحوی چادان برجسته است که اگر موازنه ناقص با تکرار نحوی همراه باشد ،موازنه کامل به نظر میرسد :تو ملیولی
و دوستان مشتام  /تو گریزان و ما طلبکارت (وحیدیان )120 :1379 ،
این بود بیشترین نرایه های بدیع لفظی که زیرساخت مشترک هموی ننها تکرار است .البته نرایههای بدیعی لفظیی دیویری
نیز هست که زیرساخت ننها تکرار است اما به دلیل کماهمیتبودن و خارجبودن از حوصله ایین مقالیه بیه نن پرداختیه نشیده
است.
نتيجه
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از ننجا که سه شاخة علم بالغت شامل معانی و بیان و بدیع همطراز وهمردیف هیم گسیترش نیافتیهانید و علیم بیدیع رشید
چشمویرتری نسبت به دو بخش دیور (معانی بیان) داشته است و بالطبع نیز بیشتر از نن دو علیم همیواره دسیتخوش بیازی و
اصطال تراشی وگسترش بیحدوحصر بوده است؛ به طوری که تعداد صاایع در ترجمانالبالغه ،در زمیانی کیه هایوز مباحیث
علم بالغت تفکیک نشده بودند ،جمعاً به  73مورد میرسد؛ ولی این تعداد در کتاب ابدعالبدایع به  220و در بدایعاالفکیار بیه
حدود  300رسیده است و شمار شوفتنور صاایع و نام های عجیب و غریب کیه بیی هیی نظیم و سییاقی کایار هیم ردییف
شده اند ،مشکل نموختن علم بدیع را دوچادان کرده و لذت این فهم و درک را از ما گرفته است که هر نرایه وابسته و همگروه
کدام نرایه دیور است.
اگ ر بتوان طرحی نو درانداخت و این صاایع را تحت لوای چاد زیرساخت مشترک یا خیانواده ،دسیته و  ...قیرار داد ،هیم
صاایع بدیعی یک نظم ماطقی به خود میگیرند و به دستهبادی مشخص و بهسامانی میرساد که در نن صورت نموزش بیدیع
نیز راحتتر خواهد شد و هم یقیااً صاایع غیرمفید و غیرخالم به کااری نهاده میشوند و فقط صاایع بیدیعی خیالم در کتیب
بدیعی راه خواهاد یافت.
در این مقاله ،تکرار یکی از زیرساختهای نرایههای لفظی داسته شده کیه بیه واسیطة نن سیاختار میاظم و ماطقیی بیرای
بسیاری از نرایههای لفظی شکل گرفته است.
پيشنهاد
بر اساس نننه ما در این مقاله بررسی کردهایم ،تکرار زیرساخت صاایع بدیع لفظی دانسته شد که البته میتوان زیرساختهیای
دیوری را چون «چادبعدی بودن صاایع» یا «بازی با واژگان» و «تااسب و بهگزیای» نیز به نن افزود .همنایین جیا دارد کیه در
تحقیق و پژوهشهای دیور تکرار را از دید علم معانی و حتی بیان هم بررسی و کاکاش کرد و نشان داد که تکیرار در اشیعار
پیشیایان و معاصران ما به چه دالیلی از قبیل تیکید و تابیه ،توضیح ،عالقه شاعر به موضوع و  ....صورت گرفته است.
منابع
 .1ابتهاج ،هوشاگ (سایه) ( .)1372سیاه مشق  ،4تهران :زندهرود.
.2

امینپور ،قیصر ( .)1372نیاههای ناگهان ،تهران :نشر سرایاده.

 .3انوشه ،حسن ( .)1381فرهاواامه ادبی فارسی ،ج ،2چ  ،2تهران :انتشارات فرهاگ وارشاد اسالمی.
.4

اوحدی مراغهای ( .)1340دیوان ،به اهتمام حمید سعادت ،تهران :کاوه

 .5برهانالدین عطاءاهلل محمود ،حسیای ( .)1384بدایعالصاایع ،تصحیح رحیم مسلمانیان ،تهران :بایاد موقوفات افشار.
 .6پورنامداریان ،تقی ( .)1374سفر در مه ،تهران زمستان.
 .7چاویزیان ،فاضل ( .)1385زندگینامه مشهورترین شاعران ایران ،تهران :سرچشمه.
.8

حافظ ،شموالدین محمد ( .)1389دیوان ،به تصحیح سید محمد راستوو ،تهران :نشر نی.

.9

حقوقی ،محمد ( .)1361شعر زمان ما ،تهران :کتاب زمان.

 .10خاقانی ،افضلالدّین بدیلبن علی ( .)1373دیوان ،تصحیح ضیاءالدین سجادی ،تهران :زوار.
 .11رادویانی ،محمدبن عمر ( .)1362ترجمانالبالغه ،به اهتمام احمد نتش ،چ  ،2تهران :اساطیر.
 .12راستوو ،سیدمحمد ( .)1382هار سخننرایی ،تهران :سمت.
 .13رامی ،شرفالدین ( .)1341حقایقالحدایق ،تصحیح محمد کاظم امام ،تهران :دانشواه تهران.
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 .14سعدی شیرازی ( .)1361بوستان ،تصحیح یوسفی ،تهران :خوارزمی.
 .15ییییییییییییییی ( .)1373گلستان ،تصحیح یوسفی ،تهران :خوارزمی.
 .16ییییییییییییییی (بی تا) .غزلیات (بی تا) تصحیح محمدعلی فروغی ،تهران :اقبال.
 .17یییییییییییییییی (بی تا) .قصاید ،تصحیح محمدعلی فروغی ،تهران :اقبال
 .18شریعت ،محمدجواد ( .)1361سخاان پیر هرات ،تهران :جیبی.
 .19شاملو ،احمد ( .)1372نیدا ،درخت و خاجر و خاطره ،تهران :مروارید.
 .20ییییییییییییی ( .)1371باغ نیاه ،تهران :مروارید.
 .21ییییییییییییی ( .)1371ابراهیم در نتش ،تهران :نواه-زمان.
 .22یییییییییییییی ( .)1372هوای تازه ،تهران :نواه-زمان.
 .23شمیسا ،سیروس ( .)1368نواهی تازه به بدیع ،تهران :فردوس.
 .24شمو قیو رازی ( .)1373المعجم ،به کوشش سیروس شمیسا ،تهران فردوس.
 .25شمو فخری اصفهانی ( .)1389معیار جمالی ،تصحیح یحیی کاردگر ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکزاسااد مجلو
 .26شفیعی کدکای ،محمدرضا ( .)1376نییاهای برای صداها ،تهران :سخن.
 .27یییییییییییییییییییییییییی ( .)1370موسیقی شعر ،تهران :نگاه.
 .28فرخزاد ،فروغ ( .)1392مجموعه نثار ،چ  ،1تهران :نشر گلنذین.
 .29گرکانی ،شموالعلما ( .)1377ابدعالبدایع ،به اهتمام حسین جعفری ،تبریز :احرار.
 .30معلم ،علی ( .)1357رجعت سرخ ستاره ،تهران :حوزه اندیشه و هار اسالمی.
 .31مزارعی ،فخرالدین ( .)1369سرود نرزو ،به کوشش اصغر دادبه ،تهران :پاژنگ.
 .32مولوی ،جاللالدین محمد ( .)1363کلیات شمو ،تصحیح فروزانفر9 ،مجلد ،تهران :امیرکبیر
 .33ییییییییییییییییییییییییی ( .)1362مثاوی ،تصحیح نیکلسون ،تهران :توس.
 .34محبتی ،مهدی ( .)1380بدیع نو ،تهران :سخن.
 .35نراقی ،مالاحمد (بی تا) .کتابالخزائن ،تصحیح حسن حسنزاده ،کتابفروشی علمیه.
 .36نجفقلی میرزا ( .)1362دره نجفی ،تصحیح حسین نهی ،تهران :فروغی.
 .37نشاط ،سیدمحمود (بی تا) .زیب سخن ،تهران :شرکت سهامی کتب ایران.
 .38نصراهلل ماشی ( .)1371کلیله و دماه ،تصحیح مجتبی میاوی ،تهران :امیر کبیر
 .39واعظ کاشفی ( .)1369بدایعاالفکار ،ویراسته جاللالدین کزازی ،تهران :نشر مرکز.
 .40وطواط ،رشید ( .)1362حدایقالسحر ،تصحیح اقبال ،تهران :ساایی
 .41وحیدیان کامیار ،تقی ( .)1379بدیع از دیدگاه زیباشااسی ،تهران :دوستان.
 .42همایی ،جاللالدین ( .)1361فاون بالعت ،تهران :توس.

