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چکیده
روشي که در بدیع لفظي، موسیقي کالم را به وجود می  آورد یا افزون می  کند، تکرار است. 
تکرار معموال در سطح کالم بررسي می  شود. تکرار عالوه بر افزونی موسیقی شعر و ایجاد آرایه های 
ادبی، کاربرد های دیگری از جمله تعلیمی، تاکیدی، تبلیغاتی و ... دارد. یکي از ویژگی های خاص 
ایجاد  به  توجهی  چندان  تکرار  بکارگیری  در  مولوی  است.  تکرار  شیوه ی  غزل گوئي  در  موالنا 
موسیقی  وجمالت،  واژه ها  از حروف  بعضی  پی  پی  در  تکرار  که  چند  هر  ندارد  ادبی  آرایه های 
دل نشین و انواع آرایه ها را در شعر او به نمایش می  گذارد، اما به نظر می رسد هدف اصلی مولوی 
از تکرار در غزلیاتش جوانب دیگر آن مد نظر باشد. در این پژوهش سعی شده است عالوه بر نشان 
دادن شیوه های گوناگون تکرار در دیوان شمس، با ارائه آماری از بسامد واژگان نشان داده شود 
که مولوی پیش از آن که با تکرار واژه ها و دیگر موارد لفظی و کالمی در پی ایجاد آرایه های ادبی 
و زیباسازی حاصل از تکرار در شعرش باشد، سعی در بیان و تفهیم اندیشه و جهان بینی خود 
را دارد. ازین رو واژگانی را بکار می گیرد که بیان گر افکار و اندیشه های او باشند. در این پژوهش 
عالوه بر بررسی بعضی از موضوعات تکرار در غزلیات شمس به روش توصیفی و تحلیلی، مطالعه ی 
بعضی از عوامل موسیقائی تکرار مثل شیوه های گوناگون بکارگیری ردیف و قافیه در دیوان شمس 

هم مد نظر قرار گرفته است.
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1-مقدمه
دیوان کبیر یا غزلیات شمس به عنوان دومین اثر بزرگ موالنا و یکی از آثار ادبی غنی 
و فاخر شعر فارسی که در قالب غزل سروده شده و در میان ادبیات جهان بویژه ادبیات 
عرفانی بسیار مورد توجه است. در این دیوان عالوه بر غزلیاتی به زبان فارسی، غزلیاتی 
ارادت  به  بنا  موالنا  می شود.  دیده  هم  یونانی  و  ترکی  واژه های  و  لغات  و  عربی  زبان  به 
ویژ ه ای که به شمس تبریزی که از نظر او نور مطلق، نورحق و شمس الدین والحق است، 
این اثر را دیوان شمس نامید و در پایان بسیاری از غزل ها نام او را ذکر می کند. بعضی 
معتقدند که موالنا آن را به عنوان تخلص خود در پایان غزلش می آورد. این اثر گران قدر 
هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ سبك و ساختار و کاربرد الفاظ و واژه ها و هم به لحاظ 
پایان بندی و  از جمله حکایت پردازی، مناظره،  ادبی  انواع روش ها و شیوه های  بکارگیری 
خاص  ویژگی های  از  یکی  است.  قرارگرفته  بررسی  و  تحقیق  و  توجه  مورد  تکرار  روش 
سخن پردازی موالنا در این اثر بکارگیری شیوه های مختلف تکرار است. روشي که در بدیع 
لفظي، موسیقي کالم را به وجود می  آورد و افزون می  کند، روش تکرار معموال در سطح 
کالم بررسي می  شود. این شیوه هم در شعر قدیم هم در شعر نو مد نظر شاعران بوده و 
هست. شاعران براي افزودن به موسیقي شعر از آن استفاده می   کنند. تکرار عالوه بر افزونی 
موسیقی شعر کاربرد های گوناگونی از جمله؛ تعلیمی، تأکیدی، تبلیغاتی، برجسته سازی و 
... دارد. »اصوال تکرار را باید یکي از مختصات سبك ادبي قلمداد کرد.« )شمیسا، 1368، 
64(. تکرار در زیباشناسي هنر از مسائل اساسي است. بال زدن پرندگان، صداي قطرات 
باران به سبب تکرار و تناوب است که زیبا و نشاط آور است. صداهاي غیر موسیقیایي و 
نامنظم که در آن تناوب و تکرار نیست، ناخوشآیند است. اهل ادب بویژه قدما کثرت تکرار 
را مخل فصاحت می دانند و آن را به دو دسته تقسیم می کنند: »تکراری که از نشانه های 
بالغت کالم و مطلوب است، تکراری که مخل بالغت و نامطلوب است.« ) ساروی، 1379، 
انحای گوناگون بهره برده است، درضمن  به  آرایه تکرار  از  این که  با  187-207(. سعدی 
حکایتی در گلستان تکرار را مخل فصاحت می داند و می گوید: »سحبان وائل را در فصاحت 
بی نظیر نهاده اند به آن که سالی بر سر جمع سخن گفتی، مکرر نکردی و اگر همان اتفاق 
افتادی به عبارتی دیگر بگفتی.« )سعدی، 1368، 129(یعنی ازتکرار الفاظ و کلمات پرهیز 
می کرده و این خود هنری بزرگ محسوب می شده است. اما تکرار با توجه به نوع بکارگیری 
آن در شعر نشاط آور و موسیقی آفرین است. اما معاصرین توجه بیش تری به آن نشان 
از طراوت  پر  باران  به شیوه ی  او  و طراوت انگیز می دانند.»و  آفرین  نشاط   را  وآن  داده اند 
و  شعر  موسیقی  افزودن  آراستگی،  بر  عالوه  تکرار   .)399  ،1378 )سپهری،  بود.«  تکرار 
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تأکید، بر فهم مخاطبان هم تأثیر دارد. به ویژه در ادبیات تعلیمی؛ بشارت، عبرت و انذار، 
در ذهن  نظر  مورد  موضوع  القاء  و  بد  اعمال  از  پرهیز  اعمال خوب،  انجام  برای  یادآوری 
مخاطب است.»صورت گرایان معتقدند، اکثر شاعران، موسیقی شعر را از موسیقی طبیعت 
و جهان بیرون می  گیرند.« )شمیسا، 1380، 201(. »بشر پیش از آن که به نیروی عقالنی 
خویش التفات یابد، متحیر آهنگی بود که در جزر و مد آب، رفت و آمد منظم شب و روز، 
گذشت موزون فصل های سال و برتر از همه، نفس کشیدن می دید.« )میلر، 1348، 243(

قدیم  ادبیات  در  عبارات  و  ترکیبات  کلمات،  تکرارحروف،  تکرار؛  این که  به  توجه  با 
مبین  باشد  به جا  و  مناسب  اگر  می  شود.  محسوب  زیبائي  و  ادبي  آرایه  نوعي  جدید  و 
آرایه هاي  برگیرنده ی  در  و  واژه هاست  و  کلمات  دربه کارگیري  نویسنده،  یا  شاعر  توانائي 
زبان  در  که  است  زبانی  شگردی  »تکرار  بود.  خواهد  هم  حس آمیزي  جمله  از  دیگر 
زیبائی  سرچشمه ی  و  ذات  عنوان  به  زبانی  شگرد  همین  دارد.  بسیارکاربرد  روزمره 
و  شعر  در  هارمونی  و  وزن  هم چون  است  الزم  و  دارد  عمده  نقش  هنر  شعرو  خلق  در 
زیبائی  شناسی مورد توجه ادبا و هنرمندان قرار گیرد.« )سبزعلی پور، 1388، 103-81(. 
شمیسا،  سیروس  تالیفات  همایی،  بالغت  فنون  مانند  برکتبی  عالوه  تکرار  زمینه  در 
کوروش صفوی، کزازی و شفیعی کدکنی، می توان از آثار تقی وحیدیان کامیار)1372(، 
علی پور)1388(،  جهان دوست  مصاحب)1389(،  غالم حسین  مقدم)1363(،  علوی  محمد 
ژاله متحدین( 1354(، شهناز شاهین) 1382(، مسعود روحانی) 1390-1391( نام برد. 
اما در این زمینه خاص مقاله کارکرد ردیف در غزلیات شمس از هیوا حسین پور و لیال 
از دیدگاه های زبانی و  محمدی )1391( که به بررسی ساختار ردیف در غزلّیات شمس 
بالغی پرداخته و سپس هنجارگریزی های مولوی را در ردیف نشان داده اند و مقاله نقش هاي 
ناهمگون در کلمات مکرر همسان در غزلیات شمس از عباس علی وفایی)1389( که انواع 
به  تاکنون  اما  از لحاظ دستوری مورد بحث و بررسی قرار داده قابل ذکر است.  تکرار را 
صورت آماری کم تر پژوهشی در این زمینه انجام شده است که در این تحقیق تکرار واژه ها 
و ردیف در شکل های مختلف به صورت آماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
آوری  جمع  برای  است.  تحلیلی  و  توصیفی  پژوهش  این  در  تحقیق  روش   
شده  استفاده  فیش برداری  و  کتاب خانه ای  مطالعات  روش  از  نمونه ها  و  اطالعات 
موالنا  غزل   3229 بین  از  مولوی  غزل های  از  نمونه  جامعه  انتخاب  برای  است. 
از  بعضی  بسامد  میزان  نهایتاَ  و  گرفت  قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد  غزل   1000
است. آمده  مقاله  پایان  در  نمودار  و  جدول  با  هم راه  آماری  صورت  به  ردیف  و  واژه ها 
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2- بحث و بررسی
وجود هستی و فلسفه آفرینش مبتنی بر تکرار است. برای تکرار اهداف گوناگونی تعریف 
شده است. از جمله؛ تأکید، تثبیت اندیشه و عقیده، اهداف تعلیمی، جلوگیری از فراموشی، 
دالیل مقبولیت کالم ، تعظیم، تهدید، مدح، بشیر و نذیر بودن، تبلیغات، برجسته سازی اندیشه، 
تفکر»آموزش، یادگیری، التزام آیینی و عبادی، لذت یابی، تنبیه و تحذیر، جمع بندی کالم.« 
)سبزعلی پور، 1388، 81-103( تأکید و تقریر معنا در نفس، ترغیب و تشویق در پذیرش 
نصایح، اندرز، سخنان نیکو، ارشاد، و ایجاد موسیقی در کالم از اهداف تکرار محسوب می شوند. 
تکرار معموالً در سطح کالم بررسی  می شود. در شعر نو هم تکرار از جای گاه ویژ ه ای 
می کنند؛  تقسیم بندی  زیر  صورت  به  را  تکرار  انواع  معاصرین  از  بعضی  است.  برخوردار 
تکرار در سطح واژگان، تکرار درسطح گروه و تکرار در سطح جمله. هریك ازین سطوح 
شکل  به  واژه  »تکرار  رود.  بهکار  ناقص  همگونی  یا  کامل  همگونی  صورت  به  می تواند 
گروه  چند  یا  دو  از  بخشی  یا  واژه  چند  یا  دو  از  بخشی  آوائی  تشابه  ناقص،  همگونی 
چند  یا  دو  کاملمیان  آوائی  تشابه  کامل،  »هم گونی   .)209/1  ،1380 )صفوی،  است.« 
 .)201  /1  ،1380 )صفوی،  است.«  واحد  دستوری  عنصر  یك  تکرار  یا  دستوری  عنصر 

هان ای پسر، هان ای پسر، خود را ببین در من  نگر
زیرا ز بوی زعفران گویند خندان می رسد
)مولوی، 1390، 530(

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا
)همان، 49(
تکرار به نوعی بهره گیری از ظرفیت عناصر زبانی توسط شاعر در موارد مختلف است. 
مرکز  در  که  است  پایه  بدان  تا  گاه  هنری  اثر  یك  ترکیب  در  تکرار  از  گونه هائی  »تاثیر 
»تکرار می تواند  )شفیعی کدکنی، 1385، 408(  قرار می گیرد.«  گوینده  خالقیت هنری 
موجب بروز و پرورش معانی جدید در ذهن شاعر گردد.« )روحانی و عنایتی، 1391، 109-
134( تکرار یکی از عوامل مهم افزایش موسیقی زبان شاعر است. »بخش قابل توجه ی از 
ساخت موسیقائی شعر مبتنی بر تکرار های کالمی و توازن ها است. این تکرار متنوع و دارای 
سطوح گوناگونی است. هم چنین ممکن است تکرار مجموعه ای از واژگان یا تکرار جمله در 
سطح یك شعر باشد.« )شمیسا، 1380، 21(. انواع روش هاي تکرار عبارتنداز: تکرار واك 
هم حروفي، هم صدایي، تکرار هجا، تکرار واژه، تکرار عبارت، تکرار جمله و تکرار مصراع، و 
آرایه های ادبی حاصل از آن عبارتند از تصدیر، تشابه االطراف، التزام یا اعنات، تکریر، طرد و 
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عکس، سجع، جناس، ردیف، قافیه، ردالمطلع، ردالقافیه، ذوقافیتین، تشریع و تکرارمفهوم. 
2-1-تکرار در غزلیات موالنا:

علی رغم این که در گذشته کم تر به آرایه تکرار پرداخته می شده و بعضی از قدما تکرار را 
مخل فصاحت می دانستند اما »در ادب فارسی مولوی بیش ترین بهره را از تکرار برده است.« 
)شفیعی کدکنی، 1385، 407( و تکرار در دیوان شمس یکی از پرکاربردترین آرایه ها و 
عامل مهمي در انتقال معانی و مفاهیم عرفانی هم راه با ایجاد نوعی موسیقی شورآفرین 
است.»چه از نظر ضرب آهنگ هاي موسیقي کالمي و چه از لحاظ تاکید بر مفاهیم یکی 
و  تکرارهاست. )همان( جان مایه  آوایی موسیقی شعر همین  چند  مایه ها در  از مهم ترین 
بار  را چندین  واژه ها  از  تعدادی  مولوی  است.  تکرار  موالنا  از غزل های  بسیاری  جوهره ی 
در اشعارخود به کار می   گیرد. آن چه به غزل مولوی غنا بخشیده و آن را دل نشین کرده 
موسیقی تکرار پرمعنای عبارات است. وزن های تند و ضربی، قافیه و ردیف در کنار سایر 
عناصر موسیقی آفرین موجب افزایش و اوج موسیقی در غزل مولوی می شود. تکرار یکی 
تا  در یك غزل می تواند  گفتاری  عادت های  ردیابی  است. چون  لحن  راه های شناخت  از 
انداز ه ای نشان دهنده ی لحن یا سبك شاعر باشد. تکرار در دیوان شمس شکل  های گوناگونی 
یا  در جایی یك مصرع  گاهی  عبارات، مصرع ها،  واژه ها،  آواها،  تکرار  از  است  اعم  و  دارد 
تکرار می شود و گاهی با تغییرات جزئی تکرار می شود. در جائی مفهومی  یك بیت عیناً 
و در جائی قافیه و ردیف از عناصر تکرار شونده در دیوان شمس هستند. در کم تر دیوان 
تکرار در  از جمله شاعرانی است که شگرد  تکرار دیده می شود. مولوی  این همه  شعری 
اشعار او بسیار هنری و دل انگیزتر از هر شاعر دیگری است و جلوه های تکرار آن از حیث 
بدیعی و دستوری بسیار قابل توجه است. ) وفایی، 1389، 169-162( در این پژوهش، 
سعی برآن است موارد زیر از انواع تکرار درغزلیات شمس مورد بحث و بررسی قرارگیرد.

میزان بسامد واژگانی که نقش کلید واژه ها را در دیوان شمس ایفا می کنند.   -1
واژگانی که دو بار و بیش تر درکنار هم تکرار شده و گاهی تشکیل یك مصرع یا   -2

بیت را داده اند. 
تکرار عبارت آغازین.   -3

تکرار قافیه.  -4
انواع شیوه های ردیف به لحاظ تعداد عناصر تشکیلدهنده و جایگاه نحوی آن.  -5

2-1-1-تکرار در سطح واژگان 
تکرار در سطح واژگان ممکن است به صورت هم حروفی یا واج آرایی باشد و آن تکرار 
یك صامت یا مصوت با بسامد زیاد در جمله است. تکرار ممکن است به صورت منظم، در 
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همه یا برخی از کلمات باشد. واج آرائي، هم حروفي و هم صدایی از انواع تکرار در واژگان است.
روحي ریحي می   ستاند راح روحي می دهد    باز جان را می   رهاند جغد غم را می   کشد
)مولوی، 1390، 728(
موسیقی  ایجاد  بیت  این  در  این که  بر  عالوه  د"  و  الف  ی،  ح،  "ر،  حروف  زیاد  تکرار 
می کند. القا  ذهن  به  هم  را  رهایی  و  آرامش  نوعی  می کند،  هم صدایی  و  هم حروفي 
مرا نگه دار  خواجه  تویي،  غار  تویي،  یار  مرا       جگرخوار  عشق  مرا،  غار  مرا،  یار 
مرا اسرار  در  بر  تویي،  مشروح  سینه ی  نوح تویي، روح تویي، فاتح و مفتوح تویي 
) مولوی، 1390، 37(
"خ،  حروف  و  ف"  ح،  ی،  و،  ت،  ا،  "ر،  حروف  زیاد  تکرار  با  بیت  دو  این  در  مولوی 
از  هم  می رسند،  نظر  به  قریب المخرج  و  حرف  یك  کننده  تداعی  نوعی  به  که  غ"  و  ق 
کلمات  و  تویی"  غار،  "مرا،  واژه های  مکرر  بکار گیری  با  هم  و  می کند  استفاده  واج آرایی 
و"نوح،  خوار"  غار،  "یار،  مثل  هم آوا  واژه های  از  استفاده  و  مفتوح"  و  "فاتح  مثل  هم ریشه 
روح، مشروح" که هم از نظر حروف دارای حروف مشترك یعنی جناس هستند و هم از 
از  این غزل بخشیده است،  به  آوا و موسیقی، در ذهن مخاطب غنای خاصی  ایجاد  نظر 
واژه آرایی استفاده می کند. این غزل از غزل های بسیار معروف و شورانگیز اوست. عالوه 
بر این مولوی با آوردن قافیه ی میانی، موسیقی درونی هم در این ابیات ایجاد کرده است.

2-1-2-کثرت تکرار
»آن چه در غزلیات مولوی خاص و ویژه به  نظر می رسد تکرار بیش از دوبار یك واژه یا 
دیگر اجزای جمله است. چه به صورت پی درپی و پشت سر هم در یك بیت یا یك غزل 
که شمیسا تکرار دو کلمه پشت سر هم در یك بیت را تکریر می داند.« )شمیسا، 1368، 
60( چه به  صورت پراکنده آن در سراسر دیوان کبیر که شفیعی کدکنی این شیوه تکرار 
در  بار  دو  معنی،  یك  به  کلمه ای  که  است  آن  می گوید:»تکریر  و  می داند  تکریر  هم  را 
شعر بیاید.« )شفیعی کدکنی، 1392، 305( »صاحب ابدع البدایع این نوع تکرار را که در 
یك بیت یا مصرع یا ممکن است در یك قطعه شعر اتفاق بیفتد "توزیع" می نامد. "توزیع 
بیاورند." )گرکانی، 1377، 188(  یا مصراع  را در هربیت  یا چند کلمه  آن است که یك 
این تعریف تا حدودی نزدیك تر است به روش تکراری که مولوی از آن استفاده می کند. 
خواجه بیا خواجه بیا خواجه دگر بار بیا                                                  دفع مده دفع مده ای مه عیار بیا
عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر                                                  تشنه مخمور نگر ای شه خمار بیا
) مولوی، 1390، 36(
با این حال هیچ یك از تعاریف فوق جامع و در برگیرنده ی نوع تکراری که در شکل های مختلف 
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در اشعار فارسی بویژه در دیوان شمس آمده اند، نیستند. موالنا به جای دو بارگاهی اوقات بیش 
از سه تا چهار بار هم به صورت پی درپی یا با فاصله و به صورت پراکنده، یك  واژه یا عبارت را برای 
اهداف گوناگونی ازجمله تاکید، برجسته سازی، مرکزیت گرایی و دیگر اهداف آن تکرار می کند.
بیا بیا  بیا  بیا  ای هوس های دلم بیا بیا بیا بیا           ای مراد و حاصلم 
از ره منزل مگو دیگر مگو دیگر مگو             ای تو راه و منزلم بیا بیا بیا بیا
)مولوی، 1390، 156(
اي جان جان جان جان ما نامدیم از بهرنان   برجه گداروئي مکن در بزم سلطان ساقیا
)همان، 9(

واژه  و  پی درپی  و  مصرع  سه  در  بار  چهار  را  "بیا"  فعل  مولوی  فوق  بیت های  در 
در  بار  سه  را  "مگو"  فعل  و  اضافات  تتبع  بصورت  مصرع  یك  در  بار  چهار  هم  را  "جان" 

شیوه  »این  است.  آورده  پی  پی در  دوبار  را  مگو"  "دیگر  عبارت  و  بافاصله  مصرع  یك 
آن چه  گفت  می توان  اما  نمی گنجد.  فوق  تعاریف  از  یك  هیچ  در  مولوی  غزل  در  تکرار 
رضانژاد از آن به عنوان کثرت تکرار یاد می  کند در برگیرنده ی شیوه تکرار در دیوان غزل 
می داند.«  تکرار"   "کثرت  را  بار  سه  از  بیش  واژه  تکرار  رضانژاد  غالم حسین  باشد،  موالنا 
اتفاق  )وحیدیان کامیار، 1373، 1085( و این همان چیزی است که در غزلیات مولوی 
یك  از  فراتر  حتی  می زند  موج  کبیر  دیوان  سراسر  در  و  دارد.  کامل  مصداق  و  افتاده 
تکرار  بیت  یا  مصرع  یك  ساختن  برای  را  عبارت  یا  واژه  یك  اوقات  گاهی  مولوی  واژه. 
می کند تا آن جایی که کل مصرع یا بیت فقط از تکرار یك واژه یا عبارت ساخته می شود. 
به هر دم از زبان عشق بر ما                        سالمست و سالمست و سالمست
ز هر ذره به گفت بی زبانی                            پیامست و پیامست و پیامست
)مولوی، 1390، 356(

در ابیات فوق مولوی یك عبارت را در مصراع دوم بیت ها سه بار تکرارکرده است که یك مصراع 
کامل محسوب می شود.یا ابیات زیرکه هر یك از مصراع های یك بیت آن کامال از تکرار دو واژه ساخته 
شده اند. این نوع از تکرار یا در دیوان هیچ شاعری دیده نمی شود یا اگر باشد، بسیار اندك است. 
بس غریبی بس غریبی بس غریب                                                           از کجایی از کجایی از کجا
با که می  باشی و هم راز تو کیست                                                             با خدایی با خدایی با خدا
)مولوی، 1390، 170(
تکرار در  بار  از هزار  بیش  تا  ده  از  یعنی  پربسامد،  واژه ی  بین صد  از  این جستار  در 
واژه های  اول  گروه  تقسیم شده اند.  دسته  به سه  و  انتخاب  واژه  بیست   ، غزلیات شمس 
می شود  شامل  را  واژه ها  این  چهارم  یك  حدودا  که  باال  به  بار  پانصد  تکرار  )با  پربسامد 
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 ،900 بسامد  با  دل   ،967 بسامد  با  عشق  بسامد 1768،  با  جانان  و  "جان  از  عبارتند  و 
گروه  بسامد511".  با  خوش  و   530 بسامد  با  و...(  اهلل  مثل  گوناگون  تعابیر  )در  خدا 
"غم409،  واژه های  شامل  بار  پانصد  تا  تکراردویست  )با  متوسط  بسامد  با  واژه هایی  دوم 
تبریز314، خاموش305، شاه301، شمس260، گل243، یار230، عقل208 و مست203" 
است. گروه سوم واژه هایی با بسامد کم تر )که بیش تر از یك چهارم این واژه ها را شامل 
می شوند و عبارتند از "عاشق195، نور191، سخن154، عید105، سحر95 و یوسف80".

واژه هاست. یعنی  واژه است و شعر رستاخیز  بویژه در شعر  ابزار سخن وری  مهم ترین 
همه زیبایی سخن با شعر است که جلوه گر می شود و به نمایش در می آید. یقیناً یکی از 
خواص تکرار دیداری کردن این اوج زیبایی و جلوه گری است. وجود این واژه ها با بسامد 
اندیشه های  اثر و شناخت  ارتباط معنایی  اثر شاعر و  زیاد بیان گر نقش محوری وکلیدی 
شاعر با تکرار و انس و الفت صاحب اثر با بعضی از واژه و بار معنایی آن هاست.»ارائه یك 
تصویر با ا لگوئی تکراری از نظر لفظ و معنی، مبین نوعی کشش جبری و درونی شاعر به 
آن هاست که با آن ها انس بیش تری دارد.« )رستگار، 1369، 40( واژه هایی با بسامد باال 
یا واژه هایی با این توصیف اولویت های اعتقادی، فکری و هدف شاعر از این تکرار را بیان 
می کند و بیان گر آن است که مولوی قصد ندارد از تکرار به عنوان یك ابزار وآرایه برای 
زیباسازی سخن خود استفاده نماید یعنی مولوی در هنگام سرودن غزل اصال در حالتی 
موالنا موج می زند.  موارد خودبخود در غزل  این  اما  بیندیشد.  این موضوع  به  نیست که 
در  خدا"  و  جانان  "جان،  مثل  واژه ها  این  از  بعضی  ومعنایی  لفظی  تقارن  و  تناسب   
واژه های  هم چنین  می کند  بیش تر  را  آن ها  بسامد  آن ها  بین  هم افزایی  و  موالنا  نزد 
لحاظ  "به  و شاه  یار، یوسف  تبریز،  "شمس،  یا  "عشق، عاشق، مست و دل"  دیگری مثل 
نام شمس تبریزی  تداعی کننده  با هم دارند،  نزد مولوی  یا نسبتی که در  ارتباط درونی 
افزایش  با هم دیگر موجب  واژه ها درگروه های مختلف  این  از  بسیار  افزایی  و هم  هستند 
واژه های  نوعی  به  که  واژه ها  این  است،  شده  مولوی  غزلیات  در  آن ها  بسامد  میزان 
غیرقابل  عشق  ویژه  به  شاعر  دل بستگی  و  عالقه  بیان گر  می شوند،  محسوب  هم خوان 
هستند. شاعر  دغدغه های  و  فکری  محور  و  شمس  به  مولوی  آمیز  جنون  و  وصف 
 تقابل و تضاد خود نوعی هم افزایی در تداعی معانی را به وجود می آورند، تقابل بعضی 
در  که  و غم"  عید  "خوشی،  یا  و عقل"  "عشق  مثل  واژه ها  این  بین  در  متضاد  کلمات  از 
ادبیات عرفانی هم جای گاه برابری ندارند در میزان بسامدی این واژه ها در غزلیات شمس 
که  دیگری  واژه  است.  مشهود  کاماًل  غم  بر  خوشی  برتری  و  برعقل  عشق  برتری  یعنی 
مولوی برآن تاکید زیادی دارد واژه ی "خاموش" است که به شکل های مختلف "خاموش، 
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می باشد  است،  آمده  واژه  این  از  دیگری  تعبیرات  و  کن"  بس  خمش،  خموش،  خامش، 
پایان  و در  بسامد است  پر  واژه های  به  نزدیك  و  بسامد متوسط  با  واژه های  که در گروه 
آمده  تاکید  و  برجسته سازی  جهت  تبریزی  شمس  و  شمس  کلمه  مثل  غزل ها  بیش تر 
است و نشان می دهد که مولوی از تکرار زیاد این واژه مثل بعضی از واژه های ذکر شده 
هدف خاصی داشته است. چون دعوت به سکوت و خلوت نشینی در آیین عرفانی فقط 
از  دور  به  تا  گزیند  باید خلوت  عارف سالك  بلکه  نیست  ماندن  و خاموش  ساکت شدن 
مثل: بنگرد.  آثار صنع  در  عمیق تر  و  دقیق تر  و  بیندیشد  دنیوی  فریب  و  مشغله  و  هیاه 

عاشق خموش خوش تر دریا به جوش خوش تر
چون آینه ست خوش تر در خامشی بیان ها
)مولوی، 1390، 192(
خاموش و مگو دیگر مفزاي تو شور و شر      کز غیب خطاب آمد جان هاي خطابي را
)همان، 78(
ازکسانی  یکی  را  مولوی  و  می نامد  دوباره  تولدی  را  خاموشی  و  این سکوت  استاجی 
به  شمس  آموزه های  از  ناشی  را  این  است.  شده  نائل  دوباره  تولد  این  به  که  می داند 
او  آثار  در  مطالعه  است.  مولوی  می یابد،  دوباره  تولد  که  کسانی  از  می داند.»یکی  مولوی 
آموخت  مولوی  به  را  و سکوت  نشان می دهد که شمس خاموشی  با شمس  رابطه اش  و 
تا از درون مولوی متشرع، مولوی عارف و عاشق زاده شود.« )استاجی، 1389، 27- 9(. 

2-1-3-تکرار در سطح گروه: 
تکرار بیش از یك واژه را گویند. در غزلیات شمس گاه تکرار به شکل تکرار در گروه 
کلمات صورت می پذیرد. منظور از آن واحد زبانی است که از یك واژه یا بیش تر ساخته 
شده و نقش واحدی را در جمله داراست. »گروه های زبان فارسی به سه طبقه؛ گروه فعلی، 
زیر  بیت های  در  )صفوی، 1380: 1/207(.  تقسیم می شود.«  قیدی  گروه  و  اسمی  گروه 
عبارت "هزار جان مقدس"که در گروه اسمی قرار دارد در غزل های مختلف تکرار شده است. 
هزار جان مقدس فداي روي تو باد            که در دو جهان چو تو خوبي کس ندید و نزاد
)مولوی، 1390، 928و تکرار بیت در غزل 957(
که جان عاشق چو تیغ عشق برباید         هزار جان مقدس به شکر آن بنهند
)همان، 937(

بودیم"  اسرار  مخزن  "در  جمله  مختلف،  غزل های  از  زیر  بیت  دو  دوم  مصرع  در 
هستند. هم  به   نزدیك  مفهوم  در  اجزا  بقیه  است.  شده  تکرار  فعلی  گروه  عنوان  به 
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چرا چون جام شه زرین نباشیم                                                          چو اندر مخزن اسرار بودیم
)مولوی، 1374، 507(
عجب نبود اگر ما را ندیدند                                                                                  که ما در مخزن اسرار بودیم
)همان، 838(

در بیت های زیر از غزلیات مختلف گروه های فعلی" سالمت می کنند"و"بی تو به سر می نشود" 
تکرار شده اند و رد العجزالي الصدر هم به کار رفته است و دارای ردیف و قافیه میانی هم هستند.

رندان سالمت می   کنند، جان را غالمت می   کنند
مستان سالمت می کنند مستی ز جامت می کنند
)مولوی، 1390، 533 و تکرارآن درغزل534(
بي تو به  سر می  نشود، با دگري می  نشود           هرچه کنم عشق بیان، بي جگري می  نشود
)همان، 545(
بي همگان به سر شود بي تو به سر می   نشود     داغ تو دارد این دلم جاي دگر نمي شود
)همان، 553(
پیوسته چنین بادا، هم گروه با" تا باد چنین بادا"در گروه های فعلی دعایی در بیت های زیر تکرار شده اند.
معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا     کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا
)مولوی، 1390، 82(
اي گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا   پیوسته چنین بادا چون شیر و شکر با ما
)همان، 86(

2-1-4-تکرار در سطح جمله
تکرار جمله یکی دیگر از ویژگی های شعری و سبکی موالنا در غزلیات شمس است در 
مقوله تکرار تقیسماتی از لحاظ محتوای مورد تکرار قرار دارد. مثل تکرار در حد یك لفظ یا 
کل مصرع یا بیت یا تکرار جمله. تکرار در سطح جمله از اهمیت زیادی برخوردار است. به 
جهت این که این نوع تکرار، عالوه بر انسجام بخشی به زبان شاعر، در جهت القای مفهوم، 
نقش برجسته ای را ایفا می  کند. تکرار قوی ترین عامل تأثیر است و به ترین وسیله ای که 
عقیده یا فکری را به کسی القاء می کند. تکرار در سطح جمله ممکن است تکرار جمله ی 
آغازین یك مصرع در آغاز همه ی مصرع های یك شعر یا در انتهای همه مصرع ها یا بیت های 
یك غزل باشد که همان "ردیف جمله ای" محسوب می شود یا یك مصرع کامل باشد که 
شامل آرایه هایی از قبیل: تضمین، رد المطلع، طرد و عکس، وزن، به ویژه وزن دوری و.... 
دربیت  های زیر تکرار جمله ی "آن مایی و مه لقایی" در مصرع دوم هر بیت از مقوله تکرار 
بار تکرار یك مصرع کامل را تشکیل می دهند. با سه  جمله در غزلیات مولوی است که 
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تا به شب اي عارف شیرین را                                                                                              آن مایي آن مایي آن ما
در خرام جان جان هر سماع مه                                                                                                                       لقایي مه لقایي مه لقا
 )مولوی، 1390، 170(

2-1-5-تکرار یك مصرع از یك غزل در غزلي دیگر:
شیوه ی دیگری از تکرار در سطح جمله که مولوی آن را به کارگرفته از مواردی که 
غزل  یك  از  بیت  یا  مصرع  یك  تکرار  است،  نشده  ذکر  آن  برای  نامی  فارسی  ادب  در 
است. آمده  آن  از  نمونه هایی  زیر  بیت های  در  است.  شاعر  همان  از  دیگر  غزلي  در 
بنمای شمس مفخر تبریز رو ز شــرق                                             من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست
 )مولوی،1390، 441(
در پرده ی  حجاز بگــو خوش تـرانه ای                                             مـن هدهدم صفیر سلیمانم آرزوست
)همان، 457(
اي یوسف خوش نام ما خوش می   روي بر بام ما                                        اي درشکسته جام ما اي بردریده دام ما
 )همان، 4(
اي یوسف خوش نام ما خوش می   روي بر بام ما                                     انا فتحنا الصال بازآ ز بام از در درآ
)همان، 18(

اي دوست شکرخوش تر یا آن که شکر سازد
اي دوست قمر خوش تر یا آن که قمر سازد
 )همان، 349 تکرار مصرع اول بیت در غزل 362(

دوش چه خورده اي بگو اي بت هم چو شکرم
                                                     تا همه عمر بعد از این من شب و روز ازآن خورم
)همان،  749و تکرار بیت با تغییر جزئی در غزل 752(
ای هوس  های دلم بیا بیا بیا بیا                                                      ای مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیا

)همان، 156 و تکرار آن با تغییر ردیف در غزل 157( 
در بسیاری از غزل های دیگر همین شیوه تکرار بکار رفته است.

2-1-6-تکرار آغازین
 تکرار درسطح واژه یاجمله ممکن است در ابتدای بیت های یك شعر واقع شود. مولوی یك 
یا چند کلمه یا جمله ای را در اول مصرع یا بیت های یك غزل، شبیه ردیف، تکرار می کند. که 
می توان آن را "ردیف آغازین" نامید. درکتاب های علوم بالغی پیرامون این موارد بحث نشده 
است. »با این که تکرار مورد توجه ادیبان قدیم ما بوده ولی آن چنان که باید، مورد توجه قرار 
نگرفته است. در زبان فرنگی برای انواع آن نام های مختلف وجود دارد. تکرار در آغاز و انجام، 
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تکرار یك مطلب به عبارت های مختلف، تکرار عبارت آغازین در تمام جمله یا ابیات در یك 
شعر، تکرار صوتی، تکرار مغایر و تکرار یك کلمه با مقاصد مختلف.« )شفیعی کدکنی، 1392، 
305( در غزل مولوی، تکرار در سطح جمله ی آغازین ممکن است به دو صورت اتفاق بیفتد. 
در شکل اول آن، واژه یا عبارت آغازین در اول همه یا چند بیت یك غزل تکرار شود. مثل:

تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا
تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا

تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد
تو دیدی هیچ وامق را که عذرا خواهد از عذرا
)مولوی، 1390، 64(
گفتا که کیست بر در گفتم کمین غالمت                                 گفتا چه کار داری گفتم مها سالمت
گفتا که چند رانی گفتم که تا بخوانی                                         گفتا که چند جوشی گفتم که تا قیامت
)همان، 436(
خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد       خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد
خبرت هست که ریحان و قرنفل در باغ        زیر لب خنده زنانند که کار آسان شد
)همان، 782 (

بیش تر ابیات غزل های فوق به همین صورت آمده است. تکرار جمله ی آغازین هم جهت 
ایجاد موسیقی کالم هم جهت تأکید و لذت است. تکرار آغازین در شعر معاصر به دلیل 
حذف ردیف و بعضا قافیه بیش تر مورد توجه واقع شده است. شاید بتوان گفت که ردیف از 
پایان ابیات در شعر کالسیك به آغاز کالم در شعر معاصر نقل مکان کرده است. تکرار آغازین 
در شعرآب را گل نکنیم از سهراب یا در شعر جمعه فروغ و.... هم چنین در غزل های 28، 31، 
 ،632 ،543 ،539 ،450 ،449 ،436 ،407 ،402 ،386 ،358 ،169 ،70 ،65 ،63 ،62 ،34
633، 636 .... و نزدیك به پنجاه غزل از غزل های دیگر از این شیوه تکرار آغازین برخوردارند.
هر  در  که  است  مثنوی  در  قافیه  مثل  مولوی  غزل  در  آغازین  تکرار  از  دوم  نوع 
یا  بیت  همان  ابتدای  در  بیت  هر  آغازین  عبارت  یعنی  بیت هاست.  بقیه  از  مستقل  بیت 
مثل شود.  می   تکرار  خودش  آغازین  عبارت  بعدی  بیت  در  و  می شود.  تکرار  مصرع 
برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را                                            خضر آمد خضر آمد بیار آب حیاتی را
 عمر آمد عمر آمد ببین سرزیر شیطان را   سحر آمد سحر آمد بهل خواب سباتی را
 )مولوی، 1390، 70(
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بهار آمد بهار آمد بهار مشك بار آمد                                                   نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد
صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد                                        خرامان ساقی مه رو به ایثار عقار آمد
)همان، 569(
و غزل های شماره 2، 9، 34، 94، 95، 637 ، در این دسته از تکرار آغازین قرار دارند. 

2-2-مرکزیت گرایی:
مرکزیت گرائی و محوری بودن واژه یا عبارت اساس یك شعر را تشکیل می دهد. شاعر 
برای برجسته کردن یك واژه یا عبارت یا مضمون با تکرار آن در فواصل مختلف در شعر 
آن را مهم تر جلوه می دهد و باعث تمرکز بیش تر روی موضوع خاص می گردد. البته این 
یا عبارت در شعر دارد. هسته مر کزی شعر بیش تر در  موضوع بستگی به جای گاه واژه 
تمرکز  و  برجسته سازی  تکرار  اهداف  از  پیدا می  کند. »یکی  و ظهور  بروز  همین عناصر 
بیش تر روی یك واژه یا عبارت با موضوع خاصی است. با این که در شعر کالسیك خواننده با 
تاکید و تشخیص ویژه در پایان شعر به عنوان مرکزیت آن روبروست با حذف عنصر پایانی 
شعر، خواننده با شعر مهمل و ابتر روبروست.« )خسروی شکیب و صحرایی 1388، 177( 
به همین دلیل در شعر معاصر تکرار عبارت آغازین بیش تر معمول شده و از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. اما مولوی با آن حال شور و اشتیاق عمیقی که سراسر وجودش را بویژه در 
غزل سرایی فرا گرفته است برای بیان اهداف و مقصود خود منتظر پایان کالم نمی ماند بلکه 
هر جایی از شعر را فرصتی می یابد برای آن چه که می خواهد به مخاطب خود القاء کند و 
بیاموزد بنابراین گاهی اوقات این کانون و مرکزییت گرایی را به عناصر آغازین یا میانین و 
یا هم زمان در آغاز، پایان و بخش های دیگر سخن خویش منتقل می کند تا بتواند آسان تر 
و سریع تر ذهن مخاطب خویش را بدست گرفته و سخت او را تحت تاثیر قرار دهد. این 
کار در غزلیات شمس؛ وجود واژه ها، عبارات، قافیه و ردیف های تکراری به قدری عادی 
از خواندن چند بیت چشم وگوش مخاطب منتظر تکرار مجدد  و طبیعی است که پس 
آن هاست. این واژه ها اغلب همان کلید واژه های دیوان شمس هستند که در سراسر غزل 
مولوی حضور دارند. در ابیات زیر مولوی ضمن بزرگ داشت سخن و آسمانی دانستن آن 
و ارزش مند دانستن سخن نیك آن را در هر مصرعی حتی دو بار تکرار کرده است و بقیه 
واژه ها را فقط برای نشان دادن جای گاه و ارزش آن و اعتقاد و باورخود از سخن آورده است. 
سخن به نزد سخن دان بزرگوار بود                                           ز آسمان سخن آمد سخن نه خوار بود
سخن چو نیك نگویی هزار نیست یکی                                   سخن چو نیکو گویی یکی هزار بود
)مولوی، 1390، 938(
در ابیات زیر واژه های عشق و عاشقان محور ابیات قرار گرفته اند واژه عشق، عاشق ، عاشقان 
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و معشوق و بقیه مشتقات آن مجموعاً از واژه  های پر بسامد در این تحقیق محسوب می شوند. 
ببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد                             که عشق جان و خرد را به نیم جو نخرد
که عشق شیر سیاه  است تشنه و خونخوار                                  به غیر خون دل عاشقان همی نچرد
)همان، 919(

با  این که  بویژه  است  گرفته  قرار  غزل  کانون  عنوان  به  مست  واژه ی  ابیات  این  در 
کمال  به  را  محوریت  این  دیگر  وغزل های  غزل  این  در  ردیف  جای گاه  در  گرفتن  قرار 
شود. می   محسوب  شمس  دیوان  در  بسامد  پر  واژه های  از  یکی  نیز  و  است  رسانده 

ساربانا اشتران بین سر به سر قطار مست
میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست

باغبانا رعد مطرب ابر ساقی گشت و شد
                             باغ مست و راغ مست و غنچه مست و خار مست
)مولوی،1390، 390(

واژه صد با تکرار در عبارت آغازین در همه ی مصرع ها زیر ضمن این که نشانه کثرت 
است به عنوان واژه محوری و کلید واژه این ابیات قرار گرفته است. از انواع دیگر مرکزیت 
قرار گرفتن واژه ها و عبارات که به عنوان عنصر موسیقی آفرین در پایان ابیات قرار می گیرند، 
قافیه و ردیف هستند که در ادامه همین مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. 
صد مصر مملکت ز تعدی خراب شد                   صد بحر سلطنت ز تطاول سراب شد
صد برج حرص و بخل به خندق دراوفتاد   صد بخت نیم خواب به کلی به خواب شد
)مولوی،1390،880(
شعر: 2-3-موسیقی 

یکی از عناصر تکرار شونده در شعر، عناصر موسیقایی شعر در انحای گوناگون آن است 
و متقاباًل یکی از عناصر موسیقی آفرین در شعر و شاید اصلی ترین آن عنصر تکرار است 
چه در شکل آرایه های مختلف، مثل انواع سجع و جناس و ردالمطلع و.... چه در شکل وزن 
و قافیه و ردیف. شفیعی کدکنی به نقل از صورت گرایان روسی »موسیقی شعر را رستاخیز 
چهاردسته  به  را  شعر  موسیقائی  عوامل  5(و   ،1389 )شفیعی کدکنی،  می داند.«  کلمه ها 
تقسیم می کند که عبارتند از: »موسیقی بیرونی یعنی وزن . موسیقی درونی )قافیه میانی( 
موسیقی کناری که منظور ردیف و قافیه در شعر است و موسیقی معنوی که بدیع معنوی 
را شامل می شود.« )همان، 391-392( باتوجه به گستردگی هر یك از مباحث فوق در 
این تحقیق فرصت پرداختن به همه آن ها نیست بلکه قصد نگارندگان مقاله بحث و گفتگو 
پیرامون عوامل موسیقی کناری )ردیف و قافیه( در شکل های مختلف آن در دیوان شمس 
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تأثیر  دارای  موسیقائی شعر  نظام  در  که  است  عواملی  کناری،  موسیقی  از  است.»منظور 
است ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست. برعکس موسیقی بیرونی 
که تجلی آن در سراسر بیت و مصراع یکسان است و به طور مساوی درهمه جا به یك 
اندازه حضور دارد. جلوه های موسیقی کناری بسیار است و آشکارترین نمونه ی آن قافیه 
و ردیف است.« )همان، 391( شفیعی کدکنی ردیف و قافیه را یکی از انواع تکرار می داند 
قافیه. نامرئی یعنی  را به دو دسته تقسیم می کند؛ تکرار مرئی یعنی ردیف، تکرار  و آن 

2-4-قافیه: 
قافیه در شعر فارسی از اهمیت و جای گاه باالیی برخوردار است.»در لغت به معنی از 
پیرونده و در اصطالح مجموعه ای از چند صامت و متحرك که در آخرین کلمه ی مصراع ها 
)ماهیار، 1379،  نباشد.«  معنی  و  لفظ  به یك  به شرطی که  تکرار  می شوند  ابیات  یا  و 
271(یا شامل»حرف یا حروف مشترك معینی است که در پایان کلمات قاموسی نا مکرر 
مصراع های یك شعر می آید.« )وحیدیان کامیار، 1369، 92(. »از مهم ترین عوامل اهمیت 
قافیه در شعر آن است که موجب تکمیل تأثیر موسیقائی و وزن است که موجب القای 
مفهوم شعر به خواننده می شود.« )شفیعی کدکنی، 1392، 52( از دیگر ویژگی های مهم 
قافیه آن است که عواطف شاعر را از پراکندگی خارج می کند و سر و سامان می دهد.»نیما 
قافیه را زنگ مطلب می  داند.« )شفیعی کدکنی، 1373، 90( »قافیه به منزله ی زنجیره ی 
زرین تداعی قالب ها و پیوندهائی برای حفظ تعادل و توازن است.« )کاخی، 1371، 83( 
دیوان های  میان  »در  میانی  قافیه ی  هم  می شود  کناری  قافیه ی  شامل  هم  قافیه  بحث 
شعر فارسی از نظر قافیه درونی هیچ دیوانی به غنای غزلیات شمس نیست.« )مدرسی، 
اوزان تند و ضربی موجب تقسیم مصرع ها به بخش های  از  1388، 119-143) استفاده 
موالنا  درغزل  میانی  قافیه های  از  بهره گیری  برای  را  زمینه  امر  این  که  می شود  مختلف 
مساله  کاربرد  لحاظ  به  را  مولوی  شعر  موسیقایی  جانب  و»آن چه  است.  ساخته  مهیا 
قافیه های درونی  فارسی جدا می کند میزان کاربرد  زبان  از همه ی شاعران  قافیه وردیف 
 )407  ،1389 )شفیعی کدکنی،  است.«  شعری  ردیف واره های  و  ردیف  نقش  به  توجه  و 
این موضوع در غزلیات موالنا از بسامد بسیار باالئی برخوردار است و شاید بی نظیراست.
گرجان عاشق دم زند آتش درین عالم زند     وین عالم بی اصل را چون ذره برهم زند
عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت ال شود     آدم نماند و آدمی گر خویش با آدم زند
)مولوی، 1390، 527(

حالت ده وحیرت ده ای مبدع بی حالت    لیلی کن و مجنون کن ای صانع بی آلت
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صد حاجت گوناگون در لیلی و در مجنون       فریادکنان پیش کای معطی بی حاجت
)همان، 326(

رندان سالمت می کنند، جان را غالمت می کنند
مستان سالمت می کنند مستی ز جامت می کنند

در عشق گشتم فاش تر وز همگنان قالش تر
وز دلبران خوش باش تر مستان سالمت می کنند
)همان، 533(

تکرار  است.  آدمی  درذهن  شعر  موسیقی  القای  برای  زمینه سازی  نوعی  »قافیه 
و  لحن  نظر  از  ولی  متفاوتند.  هم  با  شکل  لحاظ  از  احتماالً  و  معنا  ازنظر  که  الفاظی 
قافیه ی  کلمه هایی که  در  )مالح، 1380، 83(  است.«  لذت بخش  آهنگ همن وا هستند، 
قافیه  باشد،  بیش تر  یك سان  مصوت های  و  صامت ها  تعداد  چه  هر  می گیرند،  قرار  شعر 
ارزش موسیقائی آن بیش تر است. »با  بوده،  به همان مقدار گوش نوازتر و آهنگین تر  نیز 
گفت  می توان  بگیرند،  قرار  قافیه  هجای  می توانند  که  هجاهائی  مختلف  انواع  به  توجه 
قافیه آ ن ها، مصوت و صامت ها، هماهنگی  انتخاب واژه هائی که هجای  گزینش شاعر در 
بیش تر  قافیه  حروف  تعداد  هرچه  یعنی  دارد.  فراوانی  اهمیت  باشد،  داشته  بیش تری 
باشد، قافیه صوتی در مجموع شعر بیش تر خواهد بود.« )متحدین ، 1354، 530-483(. 

ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود
بسي بکردم الحول و توبه، دل نشنود

غزل سرا شدم از دست عشق و دست زبان
بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هرچم بود
)مولوی، 1374، 509
از سر برون کن از دریچه جان ببین عشاق را          صبوحی  های شاه آگاه کن فساق را
از عنایت  های آن شاه حیات انگیز ما                                           جان نو ده مر جهاد و طاعت و انفاق ما
)همان، 151(
آه که آن صدر سرا می  ندهد بار مرا                                               مي نکند محرم جان محرم اسرار مرا
نغزی و خوبی و فرش آتش تیز نظرش    پرسش هم چون شکرش کرد گرفتار مرا
)همان، 39(

2-4-1-تکرار قافیه در یك شعر:
عالقه  به  توجه  با  آن  بر  عالوه  مولوی  اما  تکرار محسوب می شود.  نوعی  قافیه خود   
سطح  در  چه  را  قافیه  یك  می کند  سعی  دارد،  قافیه  موارد  از  بعضی  به  که  اشتیاقی  و 
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گاهی  و  هم  کنار  در  اوقات  گاهی  بیت  یك  در  جمله،  و  گروه  سطح  در  چه  و  واژگان 
قافیه  یا   )78  :1374 "ذوقافتین")همایی،  را  آن  اصطالحاً  که  فاصله ای  اندك  با  اوقات 
کند.  تکرار  مختلف  غزلیات  در  می گویند،   )407  ،1389 )شفیعی کدکنی،  مضاعف 
باز در آمد به بزم مجلسیان دوست دوست                                گر چه غلط می  دهد نیست غلط اوست اوست
گاه خوش خوش شود گه همه آتش شود     تعبیه  های عجب یار مرا خوست خوست
 )مولوی، 1390، 466(
هم چو گل سرخ برو دست دست                                                 هم چو میی خلق ز تو مست مست
بازوی تو قوس خدا یافت یافت                                                  تیر تو از چرخ برون جست جست
)همان، 511 (
عشق رسانید تو را هم چو جام                 از بر ما تا بر خود دست دست
بازوی تو قوس خدا یافت یافت            تیر تو از چرخ برون جست جست
)همان، 517(

2-5-ردیف:
»ردیف کلمه یا کلماتی که در آخر مصراع ها بعد از قافیه عیناً تکرار می شوند.«)شمیسا، 
1370، 89(. ردیف از مهم ترین عوامل موسیقی در شعر است که موجب ایجاد موسیقی 
مضاعف در شعر می شود و از مختصات شعر فارسی است. »در اشعار زبان های دیگر یا وجود 
ندارد یا به ندرت به کار می رود. ردیف گونه ای از تکرار است که بسیاری از شاعران از آن بهره 
برده اند و در ادب هیچ زبانی به وسعت شعر فارسی نیست.« )شفیعی کدکنی، 1366، 221( 
»هر چه غزل کامل تر می شود، بسامد ردیف درآن باالتر می رود.« )شفیعی کدکنی1389، 
 )116:  1372 کامیار،  است.«)وحیدیان  کالسیك  شعر  در  تکرار  کامل  »نماد  و   )157
نقد  و  جدید  و  قدیم  صاحب نظران  ظر  از  ردیف  گوناگون  تعاریف  آوردن  طالبیان ضمن 
تعریف حق شناس  در شعر حافظ  ردیف  ارزش چند جانبه ی  مقاله ی  در  آن ها  بررسی  و 
یك  تکرار  از  که  است  کاملی  هم گونی  »ردیف  می  گوید:  که  می داند  بقیه  از  کامل تر  را 
نقش های صوتی،  با  و  یك سان  توالی  جمله(یا  یا  بند  گروه،  )واژه،  یگانه  دستوری  عنصر 
صرفی، نحوی و معنایی یکسان در پایان مصاریع یا ابیات شعر و بعد از واژه قافیه پدید 
دیگر  انواع  از  فعلی  ردیف های  از  بیش تر  استفاده   .)  30-7  ،1384 )طالبیان،  می آید.« 
و  پویائی  برای  موالنا  که  است  شگردهائی  دیگراز  یکی  شمس  غزلیات  در  آن  دستوری 
کامال  زیر  ابیات  در  موضوع  این  است.  بهره جسته  آن  از  فضای شعر خویش  در  حرکت 
مشهود است.چون مولوی از فعل می رود از مصدر رفتن که هم مصدر آن)رفتن( بیان گر 
این پویایی است هم بکارگیری فعل در وجه استمراری آن این تحرك و پویایی را افزون 
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بیت مثل سودا، جوی، جان، آب حیات،  بکار رفته در  اجزای  بقیه  بر آن  می کند. عالوه 
عشق، جویان و در بیت دوم، طوطیان، مرغ، دل، ترکیب مرغ دل هم راه با فعل می پرد و 
مرغان، نه تنها به این پویایی شدت می بخشند بلکه آن را به اوج سیالیت خود می رسانند.

سودای تو در جوی جان چون آب حیوان می  رود
آب حیات از عشق تو در جوی جویان می رود

عالم پر از حمد و ثنا از طوطیان آشنا
مرغ دلم برمی پرد چون ذکر مرغان می رود
)مولوی، 1390، 535(

 علمای بالغت معتقدند زیباترین و موسیقائی ترین غزل ها از ردیف بهره مندند. ردیف از 
دیدگاه موسیقی شناسان، تقویت کننده ی اثر لحن در یك شعر است. شفیعی کدکنی ردیف 
را خاص ایرانیان و از ابداعات و اختراعات ایرانیان می داند و می گوید:»ردیف از ویژگی های 
ویژه ی شعر فارسی است و سهم مهمی در باال بردن آهنگ و موسیقی و خوش نوائی شعر دارد 
و از همین رو همواره مورد توجه شاعران فارسی زبان بوده است. ردیف درحقیقت جزئی از 
شخصیت غزل است. غزل بی ردیف به دشواری موفق می شود. اگر نگاهی به اشعار سروده شده ی 
شاعران در دوره های مختلف شعر فارسی بیندازیم، در خواهیم یافت که حدود 80 درصد از 
غزلیات خوب زبان فارسی دارای ردیف هستند.« )شفیعی کدکنی، 1392، 157- 124(.این 
شیوه در غزلیات موالنا به خوبی مشهود است که در جدول و نموداری که در ادامه مقاله آمده 
است، مشاهده می شود که در بررسی از هزار غزل مولوی 67/5 درصد آن دارای ردیف هستند.
مهم ترین نقش ردیف نقش موسیقائی و صوتی آن است. ردیف می تواند از پراکندگی و 
گسیختگی افکار شاعر جلوگیری کند و آن ها را در جهتی خاص هدایت کند و شاعر افکار 
و عواطف خود را با محوریت ردیف سازمانده ی کند. به ویژه آن چه که در جدول )شماره3(
مشاهده می شود، ردیف فعلی از بسامد بسیار باالتر و بیش تر از انواع دیگر ردیف برخورداراست. 
هم چنین در جدول )شماره2( ردیف جمله ای مرتبه دوم را به خود اختصاص داده است که 
شامل فعل هم خواهد بود و از آن جا که فعل در جمله نقش اساسی، اصلی و حتی رکن، 
ستون و کامل کننده جمله محسوب می شود. پس ردیف می تواند از پراکندگی و گسیختگی 
افکار شاعر جلوگیری کند و آن ها را در جهتی خاص هدایت کرده و افکار و عواطف شاعر را 
سامانده ی کند و تحرك و پویایی خاصی به آن ببخشد. این موضوع در سراسر غزل موالنا 
موج می زند و می تواند در برجسته سازی واژه ها و عبارات موثر باشد و آن را مهم تر جلوه دهد. 
سرودن غزلیاتی مرّدف با بکارگیری ردیف های فعلی در بسامد باال، نمایان گر انسجام شعر 
موالنا، اندیشه های او و سازمان یافتگی و هدایت آن در جهتی خاص و پویایی آن است. مثل:
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بار دگر آن دلبر عیار مرا یافت                                             سرمست همی گشت به بازار مرا یافت
پنهان شدم از نرگس مخمور مرا دید                                                    بگریختم از خانه خمار مرا یافت
)مولوی،1390، 330(
اگر دل ازغم دنیا جدا توانی کرد                                                 نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد
اگر به آب ریاضت بر آوری غسلی                                                 همه کدورت دل را صفا توانی کرد
)همان، 959(
مشـاهده می شـود که این ابیـات دارای ردیـف های فعـلی )واژه ای یا گروهی( هستند 
و بقیه اجزای جمله کمـاکان در جـای گاه خود قرار دارند و اغلب این بیت ها و مصرع ها در 

اشعار مولوی "جمله شعر" محسوب می شوند.
2-5-1-ردیف های طوالنی در غزلیات موالنا:

برخی از ردیف هائی که در غزلیات موالنا به کار رفته اند، ردیف های طوالنی هستند. تکرار 
ردیف های طوالنی حرکات سماع را تداعی می کند و جنبه ی غنائی شعر را افزون می سازد. 
یکی از ویژگی های غزل موالنا وجود ردیف های طوالنی در آن است. به کارگیري ردیف و 
قافیه هاي مرکب نوعي تکرار است. اساس و قوام شعر کالسیك در ردیف و قافیه نهفته است.»در 
ردیف های جمله ای و گروهی چون کلمات بیش تری تکرار می شود، موسیقی کناری شعر نیز 
به همان نسبت غنی تر خواهد بود.« )طالبیان، 1384، 30-7( بویژه که از نوع ردیف های فعلی 
باشند، در ذهن مخاطبین زیباتر و دلپذیرتر جا می   گیرد. موالنا کاماًل بر این امر واقف است 
و سعي دارد با به  کارگیري این شیوه بر غنا و موسیقي شعرش بیفزاید. در ابیات زیر ردیف 
گاهی به اندازه یك جمله یا بیش تر است که باید آن را ردیف طوالنی یا ردیف جمله ای نامید.

ای نوش کرده نیش را بی خویش کن باخویش را   
   باخویش کن بی خویش را چیزی بده درویش را 

تشریف ده عشاق را پرنور کن آفاق را
بر زهر زن تریاق را چیزی بده درویش را  
)مولوی، 1390، 15(
معشوقه به سامان شد، تا باد چنین بادا    کفرش همه ایمان شد، تا باد چنین بادا
ملکي که پریشان شد، از شومي شیطان شد         باز آن سلیمان شد، تا باد چنین بادا
)همان، 82(
اي یار قمر سیما، اي مطرب شکرخا                                                 آواز تو جان  افزا، تا روز مشین از پا
سودي، همگي سودي، بر جمله بر افزودي                               تا بود چنین بودی، تا روز مشین از پا
)همان، 83(
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هستند  بیش تر  اوقات  گاهی  و  واژه  چهار  از  مرکب  ردیف ها،  این  از  یك  هر 
ازین  بعضی  به  می دهد  نشان  عالقه  طوالنی  ردیف های  آوردن  به  این که  ضمن  موالنا   .
غزل های  در  را  آن ها  می کند  و سعی  می دهد  نشان  ویژ های  عالقه ی  ردیف های طوالنی 
غزل ها: این  مثل  می شود.  مضاعف  تکرار  یا  تکرار  در  تکرار  نوعی  کند.  تکرار  هم  دیگر 

زان شاهد شکرلب، زان ساقي خوش مذهب    
جان مست شد و قا لب اي دوست مخسب امشب

زان نور همه عالم هر شیوه همي نالم  
تا بشنود احوالم اي دوست مخسب امشب
)مولوی، 1390، 292و تکرار بخشی از ردیف در غزل 290و293(

بعضی از این ردیف از واژه های کم تری که ممکن است از یك ضمیر و حرف یا از دو 
فعل مختلف و....تشکیل شده باشد که می توان آن را ردیف مرکب نامید. مثل بیت زیر با 
ردیف"ما را "در غزل های مختلف و ردیف  های مرکب فعلی" هست نیست و جستیم نیست"
خبر کـن ای سـتاره یار مـا را                                                        که دریابد دل خون خوار ما را
)مولوی، 1390، 112-105-104(

گر تو پنداری به حسن تو نگاری هست نیست 
 ور تو پنداری مرا بی تو قراری هست نیست
)همان، 403( 
غیر عشقت راه بین جستیم نیست                                               جز نشانت هم نشین جستیم نیست
 )همان، 426(
یا  دهنده  تشکیل  اجزای  تعداد  لحاظ  از  ردیف  انواع  بررسی  به   2 شماره  درجدول   
ساختمان ردیف در غزلیات مولوی پرداخته شده است. در این جدول ردیف های به کار 
رفته در غزلیات مولوی به ردیف های مفرد، مرکب و ردیف جمله ای تقسیم شدند که به 
ترتیب بسامد در جدول مذکورآمده اند. این جدول نشان می دهد که 675 غزل از 1000 
غزل مورد بررسی در این پژوهش در دیوان شمس دارای ردیف هستند که بیش از نیمی 
ابیات آن ها صورت  پایان  از غزلیات مولوی یعنی 67/5% آن را در برمی گیرد و تکرار در 
گرفته است. قابل ذکر است که این ردیف ها خود در چندین غزل دیگر هم تکرار شده اند.

انواع ردیف به لحاظ نحوی یا جای گاه  در جدول شماره 3 و نمودار های شماره 4و5 
دستوری آن در جمله یا شعر مورد بررسی قرار گرفته اند که به ردیف فعلی، حرفی، ضمیری، 
در جدول  یك  هر  بسامد  میزان  ترتیب  به  و  و....تقسیم شده اند  قیدی  اسمی،  پسوندی، 
آمده اند. در این جدول ردیف فعلی از باالترین بسامد یعنی82% با فاصله زیاد از موضوعات 
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دیگر قرار دارد. چون ردیف های فعلی به شعر پویایی خاصی می بخشند و آن را از سکون 
فعل  و  واژه  تکرار  موالنا  تکرار در شعر  نوع  پربسامدترین  دلیل  به همین  خارج می کنند 
و فعل های تك واژ ه ای در ردیف است. سبزعلی پور اعتقاد دارد:»یکی ازکارکرد های تکرار، 
بیش تر  فعل  تکرار  با  تداوم  این  می زند  آن حرف  از  که شاعر  است  حالتی  یا  دوام عمل 
بار اصلی معنا و احساس را  این فعل است که  نمود می یابد زیرا در یك ساختار کالمی 
که  است  آن  دهنده  نشان  موضوع  این   )89  ،1378  ، )سبزعلی پور  می کشد.«  دوش  بر 
بکارگیری  و  می داده  اهمیت  نیز  نحوی  نظر  از  جمله  ساختمان  به  غزلیاتش  در  مولوی 
است.  بوده  آگاهانه  و  نمی شده  او  دیگر سخن وری  نکات  رعایت  از  مانع  باال  درحد  تکرار 

3-نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش بیان گر آن است که آرایه تکرار از دیرباز مورد توجه اهل 
ادب بوده است. تکرار از اساسی ترین عامل موسیقی آفرین در شعر است. موسیقی کناری، 
موسیقی بیرونی، موسیقی درونی و موسیقی معنوی، همه ی آن ها حاصل تکرارند. نه تنها 
در شعر بلکه اساس آفرینش و هستی بر تکرار است. محققان تکرار را در سه سطح؛ سطح 
واژگان، سطح گروه و سطح جمله، بررسی می کنند. در زبان فارسی به همه ی موارد تکرار 
پرداخته نشده است. موالنا با آگاهی از جای گاه و ظرفیت تکرار ازین موضوع، در اهداف ذکر 
شده، در اشعارش بسیار بهره برده است. کاربرد تکرار در شیوه ها و اهداف گوناگون یکی از 
ویژگی های شاعری موالنا و پرکاربردترین عنصر ادبی و زبانی آن است. به دلیل اهمیت ویژه 
تکرار موارد دیگری از تکرار را بکار گرفته است که در کتب بدیعی و بالغی فارسی ذکری 
از آن نشده است. اما بعضی از آن ها درادبیات اروپایی آمده است وگاهی می شود که یك 
واژه یا مصرع یا بیت را بارها و بارها در همان غزل یا در غزل های مختلف تکرار می کند.

تکرار شونده  بین عناصر  از  نشان می دهد که  پژوهش  ازاین  نتایج حاصل   هم چنین 
در دیوان شمس ؛ واژه، عبارات، ترکیبات و تکرار جمله، تکرار واژگان از بسامد بیش تری 
شده  تکرار  بار  هزار  از  بیش  تا  است  ممکن  و  بار  ده  حداقل  واژه  هر  و  است  برخوردار 
باشد که نشان دهنده اهمیت بیش تر این واژه ها در نزد مولوی است و به عنوان واژه های 
محوری وکلید واژه ی دیوان شمس محسوب می شوند که حاوی افکار، اندیشه ها، اعتقادات 
دعوت  و  عشق  تبریزی،  شمس  خداوند،  جمله  از  آن هاست  به  مولوی  دل بستگی های  و 
بیان گر  این تحقیق  از  نتایج حاصل  نیز  و  بر عقل.  برتری عشق  و  به خاموشی و سکوت 
دستوری  عناصر  بین  از  هستند.  ردیف  دارای  مولوی  غزل  هزار  از   %67/5 که  است  آن 
با  فعلی  ردیف های  و  با%79  واژ های  ردیف های  ردیف،  شونده ی  تکرار  موسیقایی 
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اند.  داده  اختصاص  به خود  را  بسامد  بیش ترین  کالم  اجزای  و  عناصر  بقیه  بین  از   %82
پی نوشت:

است  شده  استخراج  گنجور  سایت  از  ردیف  و  واژه  بسامد  و  ابیات  آمار   .1
کتاب  متن  با  است  آمده  تحقیق  متن  در  نمونه  عنوان  به  که  اشعاری  و  ابیات  و 
شد داده  تطبیق  فروزان فر  تصحیح  و  مقدمه  با   )1390( تبریزی  شمس  کلیات 

جدول ها و نمودارها:
جدول شماره 1- بعضی از واژه  های پر بسامد و کلیدی در1000غزل از دیوان شمس.

بسامد  واژه های کلیدی
در دیوان شمس

بسامد  واژه های کلیدی
در دیوان شمس

305 خاموش 1768 جان و جانان
301 شاه 967 عشق
260 شمس 900 دل
243 گل 530  اهلل وخدا
230 یار 511 خوش
208 عقل 409 غم
203 مست 314 تبریز
154 سخن 195 عاشق
105 عید 191 نور
80 یوسف 91 سحر
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 نمودار ش1- بعضی از واژه  های پربسامد و کلیدی در1000غزل از دیوان شمس.

جدول شماره 2- انواع ردیف و بسامد آن به لحاظ تعداد اجزاء در1000غزل از دیوان شمس.

درصد از 1000 غزل بسامد  نوع ردیف به لحاظ
کمیت تعدادکلمات

%79 535 ردیف  های تك واژه ای
%17 115 ردیف جمله ای
%4 25 ردیف مرکب

%100 675 جمع
نمودار شماره 2- انواع ردیف و بسامد آن به لحاظ تعداد اجزاء در1000غزل از دیوان شمس.
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نمودار شماره 3- انواع ردیف و درصد آن به لحاظ تعداد اجزاء در1000غزل از دیوان شمس.

جدول شماره 3-انواع ردیف و بسامد آن به لحاظ جای گاه دستوری در1000غزل از دیوان شمس.

درصد از 1000 غزل بسامد  انواع ردیف به لحاظ نحوی
یا جای گاه دستوری

%82 550 ردیف فعلی
%10 70 ردیف حرفی
%4 30 ردیف ضمیری
%2 15 ردیف پسوندی
%2 10 ....و اسمی ، قیدی و

%100 675 جمع
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نمودار شماره4- انواع ردیف و بسامد آن به لحاظ جای گاه دستوری در1000غزل از دیوان شمس.

 نمودار شماره 5- انواع ردیف و درصد آن به لحاظ جای گاه دستوری در1000غزل از دیوان شمس.
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