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 چکیده

 ،های مکررآن در این پژوهش از طریق واژه یسازندهتحلیل بافت اثر ادبی و عناصر 
 و دیگر عناصر تأکید تکیه، درنگ، بیان، یشیوه استعاره، تصویرسازی، توازن،

های حماسی، ستایشی، شادی، غم، نیایشی را در این ابیات ایجاد کرده بالغی، لحن
بر اساس دیدگاه فرمالیسم روسی،  .است تعامل در اثر عاطفی بُعد با لحناست. 
 در توازن وسازی برجسته زدایی بوده که موجب های آشناییافزایی از روشقاعده
ی تکرارهای آوایی، هجایی، ابیات، نتیجهافزایی در این قاعده. است شمس اتیغزل

واژگانی و نحوی است که توازن را در ابیات آشکار کرده و باعث ارتقای کیفی 
افزایی، در این غزلیات شده است. در دیدگاه فرمالیستی، قاعده لحن جادیا ابیات و

 کردن عناصرزدایی که از اصول این مکتب هستند؛ سبب فعالهنجارگریزی و آشنایی
 به اثر نیا در را خلّاق یهاساخت وهای مکرر شده ها و ردیفزبانی در قافیه

-ستیفرمال اصول از که هاهنرسازه نقش. است کرده جادیا لحن و دهیکش ریتصو

 در ینوآور و ابداع موجب و دارد یمولو اتیغزل در یباشناسیز یجنبه هاست،
 ،یزیگرهنجار ،ییزداییآشنا توازن، قیطر از تا شودیم اتیاب صورت و ساخت
 .کند انینما شتریب را یادب شاهکار نیا تیهو ،یمجاز و یاستعار ریتصاو

 .شمس اتیغزلهای مکرر، لحن، یی، واژهافزاقاعدهفرمالیسم،  های کلیدی:واژه
 

 . مقدمه1
 نو به روی اهـل  یشناسی در تبیین و تحلیل متون ادبی زبان فارسی، افقنظریات زبان   

                                                           
  زبان و ادبیّات فارسی  دکتريدانشجويyavari1962@yahoo.com  
 زبان و ادبیّات فارسی  استادa_a_vafaie@yahoo.com ي مسئول()نویسنده 

 29/5/96تاریخ پذیرش مقاله:   19/1/96تاریخ دریافت مقاله: 

mailto:a_a_vafaie@yahoo.com
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 که ،(Formalismروس ) (1)فرمالیسم مکتباست. با پیدایش  گشودهادب و پژوهشگران 
رویکرد فراوانی در آثار ادبی به وجود آمده است. از نظر  است یادب نقد یهامکتب از یکی

گرایان، اثر ادبی فرم و ساخت محض است و فقط به عنوان یک مسئله زبانی صورت
دهند. آنچه زبان ادبی نویسنده را در متن دخالت نمی کنند و عقاید و افکاربررسی می

شود و در این های زبانی، نحوی و هنری ایجاد میدانسته شده است از رهگذر برجستگی
 کردن عناصر زبانی برای ایجاد فرم یا همان اثر ادبی است. زمینه تالش شاعر، فعّال

دار وظیفه و کنشی خود عهدهی در نظریات فرمالیستی، هر عنصر ادبی در مجموعه     
های مولوی، هر واژه نقش خاصی را در کلیت شعر بر است؛ برای مثال در ساخت غزل

عهده دارد؛ به این معنی که اولین برخورد با اثر ادبی، صورت زیبا و دلنواز آن است که 
های شاعر است که از خواند. این زیباییِ صورت در گرو هنرنماییما را به خود می

های خّلاق بیافریند و طرحی نو آیین بیفکند. های مکرر، ساخترکیبات و واژهت
را عامل ارزشی در شعر قلمداد کرده، رسالت آن را ایجاد  «واژه»گرایان همواره صورت

 دانند.فرمی زیبا و زایا می
 

 . سؤاالت پژوهش2
 یهالحن چگونه یستیفرمال دگاهید از ینحو و یواژگان ،ییهجا ،ییآوا یتکرارها .1. 2

 کنند؟یم جادیا شمس اتیغزل در را متفاوت
     کنند؟یم جادیا شمس اتیغزل در را لحن چگونه هاهنرسازه .2. 2
 

 . بیان مسئله3
 به مکرّر، واژگان به رویکرد با شمس اتیغزل لحن   در پژوهشی، ستیفرمال دگاهید از 

 در توازن قیطر از که است ییافزاقاعده نخست. شودیم جادیا گوناگون یهاصورت
 جادیا لحن ،ینحو و یواژگان ،ییهجا ،ییآوا یتکرارها مکرر، واژگان با اثر، نیا

 ان،یب یوهیش ازمنظر هاغزل نیا بافت لیتحل و وزن ف،یرد ه،یقاف انواع دوم. شودمی
 از که هاهنرسازه سوم. کندیم مشخص اتیاب در یخاص یهالحن د،یتأک و هیتک درنگ،
 ،یزیهنجارگر ،ییزداییآشنا با دارد، یباشناسیز یجنبه و هاستستیفرمال اصول
 .                   دارند ییبسزا نقش لحن در ،یمجاز و یاستعار ریتصاو
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 ی پژوهش. پیشینه4
  که است رسیده طبع به گوناگون هایزمینه در شماریبی آثار شمس، اتیغزل یدرباره 

    سندهینو (1380) غیتجهان یلیخلاز مریم  جان باغ بیس کتاب از نداعبارتبرخی 
 نیهمچنمطالب ارزشمندی را نگاشته،  یمولو غزل در یعیبد و یهنر یهایژگیو یدرباره

 محتوا، و شکل یرابطه شعر، در سمیفرمال ،یشعر زبان یهایژگیو یدرباره نویسنده
ی محمدمحمدحسین  را مطرح نموده است. یکاربرد مسائل و یشعر داتیتمه و ترفندها
 ،یسازستهبرج ،ییزداییآشنای درباره ،(1381)«شمس اتیغزل دریی زداییآشنا» یدر مقاله

ی مطالب واژگان یزیهنجارگرو  صیتشخ قیطر ازی زیگرهنجار ،ییمعنای زیهنجارگر انواع
(، 1387)مدرسی، « افزایی در غزلیات شمسقاعده»ی در مقاله مفصلی بیان کرده  است.

بررسی  به و سپس شود افزوده یقواعد ار،یمع زبان بر که شودیی سبب میافزاقاعده
 یهاهیقاف انواع صورت به تکرار یدرباره مفصالً و پرداخته شمس اتیغزل در یسازبرجسته
کارشناسی ارشد  ینامهانیپاتوضیح داده است.  ...و جناس ،یصوت ،یریتصو ،یدستور
 به نامهانیپا نیا دربوده که  شمس اتیغزل یباشناسیز وجوه یبررس( 1384) انییدانانجمه 
ی ی معنوی موسیقی پرداخته است. در مقالهجنبه و غزل ارکان یهماهنگ با ییبایز ارتباط

( از  زیبایی ظاهری در مسائل 1389یان، یبررسی وجوه زیباشناسی غزلیات شمس )دانا»
بهره برده و به موضوعاتی چون عرفان، نور، شادی و غم پرداخته  یشناسبیان، بدیع و سبک

   شناسی اندیشمندان ایرانی و غربی را به دست داده است.است و تعاریفی از زیبایی
 

 . رویکرد نظری پژوهش5
 یادب یهینظر یمبنا آن، اساس بر شعر زبان به یعلم دگاهید و روس یستیفرمال نگرش در
 است یادب اثر کی یهنر ارزش نییتب یبرا یعلم یهینظر کی طرح. است پژوهش نیا در
 در که است یادب نقد یهامکتب از یکی سمیفرمال. است شده یزیریپ مکتب نیا در که

 فقط را آن و اندگذاشته محض فرم یاساس تیاهم بر را هاپژوهش اساس ،یادب متن لیتحل
 یشناسزبان مکتب» یموکارفسک و اکوبسنی. کنندیم یبررس یزبان یمسئله کی عنوان به

 اکوبسن،ی یکارها. کردند سیتأس بود، اتیادب یمطالعه در یشناسزبان کاربرد که را «پراگ
. شد آنان یهاهینظر گسترش موجب اروپا و کایآمر در هاستیفرمال قاتیتحق و هاترجمه
... و انسجام ،یقیموس ،ییزداییآشنا ،یزیگرهنجار ،ییافزاقاعده سمیفرمال مکتب اصول
  .شودیم متن یسازبرجسته موجب که است
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 وانید در قیدق یبررس با .است یکمّ  و یفیتوص کار روش پژوهش نیا در :تحقیق یشیوه
 وزن، ف،یرد ه،یقاف تکرار، انواع قیطر از متفاوت یهالحن، مکرر یهاواژه نشیگز و ریکب

فرمالیستی برای رسیدن به  نقدترین نظرات از مهم .شودمی جادیای بالغ علوم و یقیموس
 ت عبارتند از:ادبیّ 

 

 افزایی. قاعده1 .5
 توازن آن یجهینت و کندیم برجسته را زبان که است هنجار زبان قواعد بر یاضاف یقواعد

را  بخشد و شعرآوایی تا نحوی است که موسیقی شعر و زبان را غنا می َاشکال در
       در توازن جز یزیچ ییافزاقاعده ندیفرا که دارد اعتقاد اکوبسنکند. یبرجسته می

 دیآیم حاصل یکالم تکرار قیطر از توازن نیا و ستین خود مفهوم نیترعیوس
 :نمونه (.164 :1390،یصفو)

  (2)در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل        در میان آن گلم بیا بیا بیا بیـا
 (60:1390،یمولو)                                                                      

 زدایی. آشنایی2 .5
ی ترین مفاهیم در نظریهبخشی در آفرینش هنری و از اساسیهای تشخّصیکی از شیوه

است. نویسنده یا شاعر از تمامی شگردها و فنون  زدایی، آشناییهای روسفرمالیست
. کند تا مانعی بر سر راه مخاطب قرار دهد و او را به درنگ و تأّمل وادارداستفاده می

سازی است. در بیت زیر تضاد در عالم هستی را بازگو زدایی از نتایج برجستهآشنایی
 زدایی:ای از آشناییگوید. نمونهکند و از پویایی هستی و آفرینش سخن میمی

 رنگی کز اوست هر وجودیهستِ نیستیک  در غیب هست عودی کین عشق ازوست دودی
 (  1049:همان)                                                                                

 گریزی. هنجار3 .5
آن عناصر زیباشناسی و  خروج از زبان معیار و معمول است که به موجبهنجارگریزی، 
 در نینماد ریتصاوکند. ، مولوی وحدت وجود را بیان میلیذ تیبشوند. در ادبی نمودار می

 میمفاه و قیحقا و رسندیم وحدت به کثرت از و درون به رونیب از هرلحظه اتیغزل نیا
ی نمونه .ردیگیم شکل نینماد یمعان ،یسازفشرده با و دهندیم وندیپ هم به را پراکنده

 هنجارگریزی: 
 خـود              کی جدایی کـی جدایی کی جدا  نقّاش از نقشای گزیده 

 (                          60:همان)                                                                                   
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 یقیموس. 4 .5
 نیترمهم از تکرار. است شعر یجدانشدن یاجزا از یقیموس هاستیفرمال اصول در
 یقیموس و سرود یجا گروثمان» از یاگوشه. است یمولو یهاغزل در یقیموس املوع
 گوش به اختران و آسمان گردش از که یزیشورانگ و زیرازآم یقیموس آن...است یهانیک

 را پژمردهی هافسرد یهاجان که ییرباتاب یقیموس آن .رسدیم جان زهیپاک انیرازآشنا
 :یقیموس نقش از یانمونه (.113: 1388 ،یکزاز) «بخشدیم یشکفتگ و شور

  صدا دیآ تو گوش در آسمان هفت گنبد کز       شبان اندر بنال چندان نهان در کن دعا چندان
 (2:1390)مولوی،                                                                      

های خیزابی و دهد، همان وزنآنچه موج اصلیِ دیوان کبیر را تشکیل می عروضیبه لحاظ »
ی سراینده در سراسر تند است که هنگام خواندن و شنیدن، پویایی و حرکت روح و عاطفه

 نیهمچن(. 398-397 :1388)شفیعی کدکنی، « توان احساس کردی شمسی میاین منظومه
 سماع، به یمولو حد از شیب یعالقه» .است جانش عمق از برخاسته ،یمولو یقیموس

 در یمولو یهاغزل در ییقایموس تنوع و یسرشار دارد، متعدد یهااشاره یافالک کهچنان
(. 182: 1388 ان،یپورنامدار) «ندارد وجود حد نیا تا زبان یفارس شاعران از کیچیه شعر
 خوش موجب که است اتیاب بافت به توجه با قیدق یهاواژه نشیگز مطرح، شاعران اقبال
 آهنگ دنیاعتباربخش به ،یروزمرگ زبان از را شعر زبان که یعواملمجموعه» .شودیم یآهنگ

 و هاکلمه زیرستاخ سبب ییقایموس نظام رهگذر از قتیحق در بخشندیم ازیامت توازن و
 (.8 :1388 ،یکدکنیعیشف)«دینام ییقایموس گروه توانیم ،شوندیم زبان در هاواژه تشّخص

 

 ها. ارزش واژه و ساخت در ادبیات فرمالیست5 .5
های )ش( و )مصوت ی( در کنار واجبجوشید، ، عشقهای مکرر در بیت ذیل واژه

تصاویر، موسیقی و فرمی زیبا و تازه در کل شعر جاری ساخته که متناسب با دیدگاه 
 فرمالیستی است:

 بجوشید بجوشید که ما بحر شعاریم            به جز عشق به جز عشق دگر کار نداریم 
 (519: 1390مولوی،)  

 . انسجام6 .5
ای که عناصر ابیات در هم تنیده و در غزلیات شمس دارای کلیتی در متن است به گونه

 وحدت در موضوع داشته باشد.   
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 قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا       قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
 (16)همان:

از: عاطفی، ترغیبی،  نداکه عبارت (3)ی زبان یاکوبسنگانهشش هایاز میان نقش
ست. هاارجاعی، فرازبانی، همدلی و نقش ادبی است؛ نقش ادبی مرکز توجّه در این غزل

های ترغیبی و نقششود. افزون بر این نقش، در این نقش جوانب شعر بررسی می
 عاطفی در این ابیات نیز کارآمد هستند.

 

 . نقش لحن6
 ای آن که حرف و لحن را اندر بیان آمیختی      پرده و حرفی بگو   مو بیاسرار این را موبه

 (860)همان:                                                                                
سلــوك شاعر بــرای » لحن در لغت به معنای آواز خوش، آهنگ، ترانه و صوت است.   

ی عنــاصر در شعـر نمـایی و موضوع و حس و حالی کـه توسط همـهتوصیف و برجسته
اجتماع اصواتی مطبوع »(. در اصطالح موسیقـی 75: 1377)ارشدنژاد، « آفریـده شـده است

 -گویندبی معین در پی یکدیگر قرار گرفته باشند، لحن میرا با زیـر و بمی خاص و ترتی
: 1363)ملّاح، « برندرا به کار می« lodieéMمـلودی »غربیان در برابر ایـن کلمه، لفـظ 

  بلکه « گویید نیستآنچه می»لحن »سازی زبان است. (. لـحن بخشی از شخصی184
تمامی عناصر (. »76: 1390)فتوحی، « ی بیان و مواضع درنگ و تکیه و تأکید استشیوه

، تصویرسازی، استعاره، (4)کنند: معنای تلویحیشعر بـه ما در تشخیص لحن کمک می
(. کاربرد 221-220: 1393)پرین، « کنایـه، ضرباهنگ، ساخت جمله و الگوی ساختاری

شناسی هایی برای بررسی زیباعلوم بالغی اعم از معانی، بیان، بدیع، عروض و قافیه، سنجه
ی ایجاد لحن است. از سوی دیگر سبک با لحن گوینده ارتباط دارد. متون ادب و مطالعه

توان کند، میگوید و نه ریا میکه برخالف خود او نه دروغ می اعر،از سبک بیان ش»
(. 177: 1388کوب، )زرین« دریافت که روح او تند و سودایی بوده است یا آرام و شکیبا

انگیز غزلیات شمس و مثنوی مولوی بخش زیادی از موسیقی  دل»است وفایی نیز معتقد 
تنها غزل به مفهوم نه»های مولوی در غزل (.89: 1390 )وفایی،« ی این تکرارهاستزاییده

ی ملحون یا مجّرد، کم و بیش از قرن ششم هجری قمری به بعد وجـود اشعار عاشقانه
کند، بعد در اشعار خود به آنها اشاره میداشته و نظامی نیز چون شاعران دیگر قرون 

« ]اشعار ملحون[ دانست توان از این شمارنزدیک به تمامی غزلیات مولوی را می
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ای از نمونهنواخت. (؛ زیرا مولوی اشعار خود را با آالت موسیقی می130: 1384)صبور،
 بیت ملحون در غزل مولوی: 

 بنـازید بنازید که خوبـان جهانید           بتـازید بتـازید که چاالك سوارید         
 (222 :1390)مولوی،                                                                            

لحن بر دو گونه است: موضعی و کّلی. لحن موضعی در جزئیات اثر بـرحسب نوع مطالب »
« ظر از جزئیات آن نمودار استآید و لحن کّلی در سراسر اثر و صرف نپدید می

(. نقش پویای لحن با بُعد عاطفی اثر در تعامل است. در این 459: 1387)حمیدیان، 
های آوایی تا غزلیات، تکرارها آگنده از دالویزترین آواها و نواهاست که به مدد توازن

خلّاق  در بیت زیر، فرم و ساخت (بیایید) یواژگاننحوی سبب ایجاد لحن می شود. تکرار 
 کرده است. آن که در سَر بنشیند در دل رسوخ در خدمت لحن متن آمده است؛ بیت پیش از

 ست ست      بیـایید بیایید که دلدار رسیدهبیـایید بیـایید که گلزار دمیده
 ( 119: 1390)مولوی،                                                                              

کند، برآمده از ضرباهنگ ابیات، پویایی و تحرك بی نظیری که در کّل بیت ایجاد می    
ها و الحان در برخی نه فقط ذکر پرده»ی مولوی است. حاالت سـماع و شوق و جذبه

هایش آشکارا هایش از تبحّر در موسیقی عصر حـاکی بود؛ بلکه تعدادی از غـزلغــزل
ها هایی در اوزان یا در قالب غزلای موارد، تـفّنننمود. در پارهمبنی بر الـحان موسیقی می

قّوال مجلس و  (5)«قـول»آورد، که به طور آشکاری از سـعی در توافـق با آنچه به جا می
 ها:(. نمونه251: 1387)زرین کوب، « کرد حال و ذوق اصحاب سـماع آن را الزام می

 ی آمد شهی آمد که جان هر دیار آمد ـــشه      کفی آمد کفی آمد که دریا دّر ازو یابد
 (  202: 1390)مولوی،   

 دم      در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم ـبازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آم
 (490)همان: 

کردن عناصر زبانی های مکرّر فعالفرمالیستی نقش واژه نقددر غزلیات شمس از دیدگاه 
اثر چشمگیر لحن، ی دیگر بر است. در این اثر، مکررها بیش از هر واژهبرای ایجاد فرم 

گذارد. از دیگرسو کلمات آوایی، بر نوع خوانش تأثیر بسزایی می منظردارد؛ درنتیجه از 
های گون است و لحنی معنی، مبیّن احسـاسات گونهمنتخب شاعر، عالوه بر افاده

ایجاد و شادی، فریاد، غم، و... در این ابیات  متفاوتی را چون حماسی، ستایشی، عاشقانه
 کرده است.
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 . انواع لحن7
 . لحن حماسی1. 7

ی ظهور  ای شگرف را به منصّهی مولوی در ژرفای غزلیاتش، حماسهشور و جذبه
 به را مخاطبش که نیپرطن و صالبت و استحکام اوج در حماسی لحنرساند؛ می

خیزابی )تکراری و تناوبی( مانند بحر رجز، های وزن .خواندیم شجاعت و یدالور
ها تکرارهای هنری و تأکید بر آنشود. های تناوبی آشکار میرجز مثمن مطوی و وزن

ی بیان در عرفان گاه آشکارا حماسی است و نحوه»سازی شده است. موجب برجسته
 این جنبه مخصوصاً در موالنا بسیارقوی است:

 وار این در خیبر بکنـگ              تو علییــا تبر برگیر و مردانـه بجن
 شکل(. اگر فردوسی در 109: 1378)شمیسا، « ی نفس استکه مراد از در خیبر، قلعه

ی دیگری را ی خود حماسهذهن شکلدر ی شعرش حماسی است؛ مولوی نیز ظاهر
مولوی نفسی عارف و »رسد. خلق کرده است. در مولوی بالندگی روح به اوج خود می

های حماسه او اشیائی هستند که در تشبیهات، استعارات و نَفَسی حماسی دارد... قهرمان
 (.75: 1344)براهنی، « کنندمی ی نوزاد و بکر و کامل او شرکتهاسمبل

 ها بر هم زندوین عالم بی اصل را چون ذره گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند    
 (187: 1390)مولوی،  

 پر زند  معنی مرغو کافر زند       صورت همه پران شود گر مــن ؤمر آتش دل بر زند بر ــگ
 (191:همان)                                                                                   

  ستایشی . لحن2 .7
    نرم را انیب «ر» حرف لیذ تیب در .دارد ارتباط اتیاب میمفاه و اثر بافت بهستایشی 

 در( م ر، گ،) حروف. ردیگیم انفجار یمعن ،شود انیب شدت باکه  یگاه یول ؛کندیم
 .داردهماهنگی  تیب با و است ریز صوت ē یا مصوت کند،یم القا را یگرم تیب نیا

 چه گرمیم چه گرمیم از این عشقِ چو خورشید           چه پنهان و چه پنهان و چه پیدا خدایا 
 (36 )همان:                                                                                 

 . لحن عاشقانه و شاد3 .7
 و ریز اصوات مخاطب به آن انتقال و» لحن گونهنیا جادیا یبرا اتیغزل در یمولو

 هنگام» گفتهشیپ اصوات نیا(. 125 :1388 ،یمدرس) «بردیم کار به را یشیسا یهمخوان
 آنجا تا شوندیم کینزد هم به هاگاهیجا از یکی در اندام دو یشیسا یهاهمخوان دیتول
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 یهوارید به خود عبور در هوا انیجر که شودیم تنگ چنان یمدت یبرا گفتار یمجرا که
 نمونه: (.87: 1388 ،شناسحق) «کندیم یشیسا یآوا جادیا و شودیم دهییسا تنگنا
 چه مستیم! چه مستیم! از آن شاه که هستیم           بیایید بیایید که تا دست برآریم      

 ( 519:1390)مولوی،                                                                           
 فریاد و. لحن ناله 4 .7

ی نیز اصوات زیر و همخوانی سایشی دارند. شاد و نشاطو  اندوه و غم، تیشکالحن 
 .کندمی یتداع را میتسل و یافسردگ ،یختگیفرور ینوع در ریز تیب در»ی ا تکرار

 وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما  دهم چه جای دل    در گل بمانده پای دل جان می
 (2 )همان:                                                                              

 . لحن غم5 .7
توانسته  کامی–این واج انسدادی /گ/ عادی نیست.–تکرار واج انسدادی  در لحن غم،

و فضای  انداز کندطنینگریه را در بیت « هقهق»صدای  «ق ح، ك،» یهااست با کمک واج
 کند. مولوی غربت روحِ در زندان جسم را با رنج و سختی تحملمی غم را در آن ایجاد

 کند.می ی رمزی در ابیاتش مطرحکند و به گونهمی
  شاخ و برگ از درد ِدل بنگر نشان بنگر نشان بر      آمد خزان  آمد خزان، ،باغبان ای باغبان، ای

 (628 :همان)
 

 ها. نقش هنرسازه8
هر نوع ابداع و نوآوری در  روند.ها مواد اصلی پژوهشگران ادبیات به شمار میهنرسازه»

)شفیعی « ها زیر چتر گسترده و پهناور هنرسازه قرار داردی ساخت و صورتحوزه
ی بنیادی دارد، گرایان روسی جنبهآنچه برای صورت ،(. از دیگر سو150 :1391کدکنی، 

ها در ادب ها در داخل اثر ادبی و هنری است. هنرسازهسازههای متقابل هنرهمکاری نقش
گیریم از این مطلب نتیجه می .فارسی همان صنایع بدیعی و اصطالحات فنون بالغی است

و واژگان نظیر بی و تحّرك ضرباهنگ ابیات، پویاییها و هجاها، که نقش موسیقی در واج
در غزلیات شمس موجب  هاهنرسازههای مکرر به عنوان خصوصاً موسیقی ردیف و قافیه

 ها و ایجاد لحن و اعجاب و شگفتی است. نمونه: ارتقای این غزل
 کنند آن پرده را بردار ازو مستان سالمت می       کنند    مستان سالمت می آرزو یآرزوای 

 (                                                                                                       190: 1390)مولوی،                                                                              
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 عیبد یریتصو کهاست همراه با هنجارگریزی ی «تشخیص» «آرزو یآرزو یا» بیترک
  کند.می تراوش یمولو یمتعال یهاشهیاند از یرینظیك بو تحرّ ییایبا پورا و خلّاق 

  رخـــچ یرقصان گشته در پهنامان        رقصــران آســــن با اختـــان مـــــج
 (185)همان:           

 آسمان دراست.  بیان شده ریتصاو یبه مدد تداع یزیهنجارگر زینذیل  تیب نیا در
 یکی از موارد هنردر ساخت و فرم واژه است.  یاست که نوآور ایهنرسازه دنیرقص
شعر سمبولیستی است که بیان مطلبی به صورت اشاره و مبهم چه با واژه »ها سازه

)سمبل کوتاه یا مفرد( و چه با جمله )سمبل بلند یا مرکب که معموالً همان کنایه از 
 ها:ای از هنرسازهنمونه (.114: 1390)شمیسا، « بالغت ماست( موصـوف در

 . زمیگر کجا تو ازی در دلم نسسته، ا       زمیگر کجا تو از ،ای توبه ام شکسته
 (593: 1390)مولوی، 

 

 بررسی انواع تکرار. 9
 نیا ونیست  خود مفهوم نیترعیوس در توازن جز یزیچ ییافزاقاعده اکوبسنی نظر از 

 .شودیم محقق «یکالم تکرار» قیطر از توازن
 

 تکرار آوایی .1 .9
ها چون های مصوت و صامت و معانی آندر ابیات این بخش عالوه بر تکرار واج

ها و تضادها، تصاویر زیبایی خلق شادی، غم، سنگینی، وسعت معنا و... ازطریق تناسب
( و به تعبیر sound)پیام شعری به نظر آنان ]ساختگرایان[ عبارت از آوا »شوند. می

با تکرار و  (6)در صدا معنایی(. »194: 1386)شمیسا، « دیگر موسیقی کالم است
شود کـه پیوند کامل با مضمون و همنشینی واج یا هجای خاصی، صوتی ویژه ایجاد می

زیرا  ؛ارزشمندترین نوع موسیقی شعر استترین و محتواست؛ این نوع موسیقی عالی
(. نقش حروف با 456: 1387)حمیدیان، « حاکی از وحدت میان شکل و محتواست

 بافت جمله در تعامل است.
 رسنـــددلنـوازان نــازنـــازان در رهنــد            گلعــذاران از گلستان مـــی

 (   285: 1390مولوی،)                                                                           
بار( باز است که حیرت   8« ا)»در این بیت، هنگام خواندن دهان با خواندن مصوت 

، 8« ن»های )کند. از دیگرسو تکرار صامتو وصف دوست و قامتش را آشکار می
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کند. واژگان این بیت به را بیشتر می نقش عاطفیو  کندرا القا می لحن خرامیدن( 5«ز»
، ابداع و نوآوری در ساخت و معنا دارند از این جهت، بیت بسیار خلّاق هنرسازهعنوان 

 اند. ی هنری رسیدهها از متن عادی خود فراتر رفته و به حیطهاست و در نتیجه واژه
 بگرداند مرا آن کس که گردون را بگرداند      اگر چرخ وجود من از این گردش فروماند

                  (                                                                                                                    209 )همان:                                                                                     
حرف انفجاری همراه با )ك( لحن پرتحرك اما سنگین را به وجود  ()گدر بیت باال 

 و نقش ادبی بیت آشکار است.آورد می
 ای آفتاب باقی وی ساقی سواقی          وی مشرب مذاقی آنی و چیز دیگر 

 (  391 )همان:                                                                                        
  های )ا، ی( و )س( شور و هیجان و کشش را در خواننده القا در بیت فوق مصوت

به این بیت بخشیده است. مصوت بلند )ای(  اییموسیق منظرو زیبایی خاصی از کند یم
ترین جزء شعر )واك( است که با دهد. کوچکرا افزایش می درونی بیت موسیقی

 تکرار، آوای آشکاری دارد. بیت، نقش عاطفی دارد.
 یار تویی، غار تویی، خواجه! نگهدار مرا           یار مرا، غار مرا، عشق جگــرخوار مـرا 

 (16)همان:                                                                                         
بار( تکرار شده که بیانگر لحن شادی، طرب و حیرت و 11«ا)»در بیت باال مصوّت 
 قامت دوست است. 

 َگر   خا   ر    مَ   را    ج      ع ش   ق    را   َم     ر    را    غا   یا  ر   مَ   
 ج     ن     گَه    دا   ر    مَ   را  یی   خا    ُت   ر    یی   غا   یا  ر  تُ  

 ها پنهان شود ابر در زیرا که آن مـه بیشتر     عشق چشم عاشقان درشـد  ابردانی چرا چون 
 (190)همان:                                                                                         

بار( بیت را سرشار از موسیقی کرده  8 «ا»بار(، ) 6« ش)»در بیت باال تکرار صامت    
است و از دیگرسو حضور پرسش )انشا( در مصراع اول و خبر هنری در مصراع دوم، 

 بیان شده است.  نیازبی در بیت ایجاد کرده، لحن به صورت نقش اد
 
 . تکرار هجایی2. 9

نشینی چند هجا در کنار هم ایجاد شود که از همبه گروهی از تکرارهای آوایی گفته می
وزن نظم فارسی را مبتنی بر امتداد »شود. شده است و آواهای منظم میان آنها برقرار می
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یابد که بتوان به هر شکل این امتدادِ زمانی تنها وقتی تحقق می اند.زمانی هجاها دانسته
(. با این 198: 1390)صفوی،« ممکن برای هجاهای فارسی امتداد زمانی قائل شد

  است. (7)وزن نظم فارسی کمّی ،توصیف
 ی تابنده شدم است مرا زُهره شیری زَهره       است مرادلیر  مرا جان است سیر یهدید

 (491: 1390)مولوی،                                                                              
 تقطیع هجایی:

 دی   دِ    یِ    سی   َرس   ت   مَ   را    جا   نِ     دَ     لی   رَس   ت   مَ     را
-    u     u     -     -     u    u    -    -     u      u   -     -     u    u     - 

 شُ    َدم دِ      بَن    ت   مَ    را     زُه   رِ    یِ    تا     زَه   رِ    یِ    شی   َرس  

- u      u     -     -      u    u    -    -     u     u    -     -    u    u     - 

ی سیر، جانِ دلیر، )دیدههای برجسته به مدد واژه بیت فوق،این توازن هجایی در 
ی شیر( لحن حماسی را در این بیت آشکار کرده است. وزن این بیت رجز مثمّن زَهره

 مطوی است و وزنِ خیزابی دارد.
 ای از تکرارهای هجایی:نمونه

 بـه هر دم از زبـــان عشـق بـر مـــا             سالم اســت و سالم اسـت و سالم اســت 
 ( 128 )همان:                                                                                     

 . تکرار واژگانی3. 9
که ابزار ها عالوه بـر اینواژه»ها در ادبیّت و ایجاد لحن بسیار چشمگیر است. نقش واژه

لت و ایجاد لحن نیز کردن مفاهیم و تصاویر شعر هستنـد، در نمایش حس و حاعینی
تأثیر موسیقایی قافیه در صوتِ آن واقع است. (. 135: 1384 پور،)عمران« مؤثّر هستند

است که از « طنین»و  «شدت»، «امتداد» ،«زیر و بمی»از  ویژگی صوت عبارت چهار
  ای از اصوات است. ، شعر مجموعهشود. از این روبافت کالم، لحن اثر هویدا می

صوت ممکن است نسبت به زمان تند یا کند حادث شود؛ یعنی در واحد های لرزه»
 و ریزها بیشتر یا کمتر باشد. از این اختالف است که ی لرزهزمان مثالً یک ثانیه شماره

صوت زیرتر است و هرچه  ،ها در ثانیه بیشتر باشدآید. هرچه عدد لرزهی پدید میبم
که ارتعاشات صوت  است مدت زمانیامتداد،  (.163 :1332)خانلری، « ترکمتر باشد بم
 باعث و تریقو صوت باشد شتریب ارتعاش یروین هرچه» صوت شدتادامه یابد. 

یا  زنگ» (.64 :1388 ،یکدکن یعیشف) «شود دهیکش یدورتر یفاصله تا که شودیم
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 «شودبا ارتعاش اصلی توأم و همراه حاصل می استهای فرعی طنین صوت که از لرزه
 همراه است:)ای( ی صوت که با مصوت ریزای از ویژگی (. نمونه163)همان: 

 خموشید خموشید خموشانه بنوشیـد      بپوشید بپوشید شمــــا گنـج نهانیـد 
 (222: 1390مولوی،)                                                                               

 به چهارشکل مطرح است: تکرار واژگانی
کند. در این بیت، که توازن را در کل بیت ایجاد می . تکرار در ابتدای مصراع1. 3 .9

 شادی و حیرت به این بیت بخشیده است. نمونه: « لحن»فضای گسترده شعر، 
 صفا آمد صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد       شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد

                                                                                                            (202)همان:
ت شعر : نقش این واژگان، ایجاد وحدت در کلیّ. قافیه درونی، میانی و پایانی2. 3 .9

ی ... کمکی تداعی معانی استی قافیه مسئلههاترین خصوصیتیکی از بزرگ»است. 
کند، محدود به تخیّل ی معنوی شعر میکـه تداعی معانی به تکمیل شکل ذهنی و جنبه

دانیم تداعی معانی در تمام اعمال ذهن از قبیل انتباه و تجرید و نیست؛ بلکه چنانکه می
های مکرر قافیه (.92-89: 1388)شفیعی کدکنی، « تعمیم مؤثّر است و دخالت دارد

از سه هزار و صد غزل مولوی »های مولوی بسیار تکرار شده است. درونی، در غزل
ها نیز های درونی است که بسیاری از آنحدود نهصد و بیست و هفت غزل دارای قافیه

 هایی از قافیه درونی:                        (. نمونه186: 1380)پورنامداریان، « با ردیف توأم است
 شدم    دولت عشق آمد و من دولت پــاینده شدم  خنده بدم هیگرشدم  زندهبدم  مرده

 (491: 1390)مولوی،  
 میانی: یقافیه

                                                                                                     لقاستنوبت وصل و  شکستباز چو کشتی         ببستکشتی قالب  الستآمد موج 
 (164)همان:

میانی هستند، فرم  یحضور واژگان )الست، ببست، شکست( که قافیه باال،در بیت   
ی را تداعی کرده و تصاویر عرفان یشاد «تو  س»اند. تکرار واج خاصی به بیت بخشیده

کند. وزن خیزابی منسرح با تکرار دو رکن عروضی )مفتعلن فاعلن/ میزیبایی را خلق 
انگیزی را ی خبری از نوع هنری، لحنِ اعجاب، شادی و طربمفتعلن فاعلن(، جمله

 کند. تداعی می
 ی پایانی با واژگان مکرر: قافیه
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 مدهید  جـداجدادهید بدیشان چو می      مدهید     صفامی جز صفــابه یارکان 
 (322)همان:                                                                                  

یادگاری از »، لحن شادی و سرخوشی القا شده است. قافیه و ردیف باالدر بیت  
تأثیربخشیدن کلمات منظور تکرار دعاهای باستانی و وردهای افسونی است که به

 ،یوصف ساخت(. 376: 1389)اسالمی ندوشن، « شونددم تکرار میبهدم هاخاصی در آن
 ست که نقش قیدی دارد و از تکرارهای هنری است.جداجدا

زیرا موسیقی  ؛به صورت تکرار نقش بسزایی در ایجاد لحـن دارند. اصوات: 3 .3 .9
ها بسیار دخیل است؛ از دیگرسو حرکت و آهنگی واژهاصوات، در ایجاد لحن و خوش

بخشد و در پویایی ابیات، آهنگ اصوات حاصل از تکرارها، درك معنی را بهبود می
ی طبیعت است و صدای دلنشین افزایش لحن نقش چشمگیری دارند. مولوی دلبسته

 .اصوات در سخنش جاری است
 از صوت: اینمونه

 العیان هین  العیان هینکن زنده کن        مر حشر را تابندهگلزار را پرخنده کن، وان مردگان را 
 (629 :1390)مولوی،

 زیباست خدایاخوب است چهنغز است و چهچه  زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا    
 (36 )همان: 

در  «ایدرو  باال»های : در این بیت، تکرار واژهجای ابیات. تکرار واژه در جای4 .3 .9
 کند.      می وسعت معنا را بیان« ا»متن همراه با مصوت 

  روممی دریا ویم دریایرویم                      ما ز می باال یم وباالیز  ما
 (585)همان: 

اند. در غزلیات شمس تکرارهای نحوی بسیار تکرار شده . تکرارهای نحوی:5. 3. 9
های مکرر، نظم موسیقایی بیت را افزون واژهی بیت، با حضور چیدمان عناصر سازنده

نشینی است و از کارکردهای هنری بیت است. هم اسم نیجانش مستانکند. واژه می
 کند. نمونه:نقش، توازن نحوی را محقق میهای همساخت

  را مستان آورد امیپاز آن پیغامبر خوبان             را مستان آورد سالم آمد بهار آمد بهار
 (25)همان: 

ی پدیدآمدن توازن واژگانی هم هست و شاعران برای های آوایی الزمهتوازن»   
: 1390)صفوی،  «دانندی کار میپدیدآوردن توازن نحوی نیز توازن واژگانی را الزمه
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را اول های نحوی بخش دوم، بخش انگیز است؛ زیرا ویژگی(. تکرار نحوی بسیار دل253
شود. از سازی است که سبب تأکید معنی مینوع تکرار نوعی قرینهکند. این تداعی می
هایی از قلب در الصفات و گونهصناعاتی چون لف و نشر، تقسیم، اعداد، تنسیق»دیگرسو 

 (.245)همان: « انجامنداصل شگردهایی هستند که به نوعی توازن نحوی در نظم می
 سهو  اسم سهدر مصراع دوم نیز و  سه فعل و اسم در بیت زیر در مصراع اول سه   

تکرار شده است که عالوه بر کارکردهای هنری اوج توازن در بیت است. در این  فعل
 در نهاد و فعل عامل وحدت و تنوّع است. «س و ا» هایهای نحوی واجساخت

 صداع آمد       وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد سماع آمد سماع آمد سماع بی
 (202:  1390مولوی،) 

هـای هـایش از ردیـفاز ویژگی اشعار فارسی اسـت. موالنـا در غـزل :. ردیف6. 3 .9
هـای مکـرر و نیـز طـوالنی موسـیقی گیـرد. ردیـفسرشار از پویایی و حرکت بهره می

 ی ردیف:نمونه بخشد.هایش میکند. همچنین رنگی تازه به غزلاشعارش را افزون می
  را مستان آورداز آن پیغامبرِ خوبان پیام        را مستان آوردبهار آمد بهار آمد سالم 

 (25)همان: 
   نمــا ییرو ایب یبارراد و حاصلم ـای م       اـنم ییرو ایب یبارهای دلم ای هوس   

 (60)همان: 
آهنگین های طوالنی بدون قافیه، موسیقی شعر را بسیار حضور ردیف 553در غزل 

ی پایانی های متعالی مولوی در چند غزل محدود موجب رهایی قافیهکرده است. اندیشه
ی پایانی موجود نیست. این غزل از حیث نبود است. در این غزل نیز از بیت دوم قافیه

  ی پایانی همچون شعر نو است:قافیه
 ودــشر نمـیــدلم جای دگ ود     داغ تو دارد اینــشهمگان به سر شود بی تو به سر نمیبی

 شودتو به سرنمیگوش طرب به دست تو بی ی چرخ پست تو    ی عقل مست تو چرخهدیده
 ودــشیمتو به سر نکند بیمی ل خروشـکند     عقکند دل ز تو نوش میجان ز تو جوش می

 ودـشسر نمی تو بهن      خواب من و قرار من بیـار مــن و بهــن باغ مـخمر من و خمار م
 ودــشر نمیـتو به سجاه و جالل من تویی ملکت و مال من تویی       آب زالل من تویی بی

 ود        ــشر نمیــتو به سآن منی کجا روی بی       ا رویــوی جفــا روی گاه ســگاه سوی وف
 (196)همان:
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 گیرینتیجه. 10
تکرارهای آوایی، هجایی، واژگانی و نحوی، های مکرر، از دیدگاه فرمالیستی واژه -

های گوناگون در ابیات کند تا لحنافزایی محقق میتوازن را از طریق فرایند قاعده
  این اثر آشکار شود.

ی آن در این پژوهش، از طریق توازن، تحلیل بافت این اثر ادبی و عناصر سازنده -
هایی را چون درنگ، تأکید و... لحنهای مکرر، تکیه، ی بیان، واژهتصویرسازی، شیوه

 در غزلیات مولوی ایجاد کرده است.  شادی، ناله، غم و...، حماسی، ستایشی، نیایشی

های غزلیات مولوی ترین ویژگیاز اساسی ی دیدگاه نقد فرمالیستی، موسیقیبر پایه -
وی، در ایجاد لحن دارد. در این میان بیشتر اشعار ملحون مولای هاست که سهم عمد

ی سرودن در اوزان خیزابی است که موسیقی اشعار را ارتقا داده و لحن را در نتیجه
 در ابیات وی به کمال رسانده است.

کردن عناصر های مکرر از دیدگاه فرمالیستی سبب فعالنقش انواع قافیه و ردیف -
 های خلّاق، لحن را در ابیات مشخص کرده است.زبانی شده و با ساخت

بالغی جمله و اصوات با بسامد باال و نیز کاربرد علوم عبارات،های فعلی،اهمیت ردیف -
 های متفاوتی به این غزلیات داده است. ویژه علم معانی، بیان، بدیع و عروض لحنبه

های ی زیباشناسی دارد، در غزلهاست و جنبهها که از اصول فرمالیستهنرسازه -
تصاویر استعاری و مجازی در ایجاد ی، زدایی، هنجارگریزمولوی از طریق آشنایی

 لحن دخیل هستند.

 
 هایادداشت

شناسی است. ی بررسی ادبیات از دیدگاه زبانفرمالیسم یکی از مکاتب نقد ادبی در حوزه .1
دانستند و معتقد بودند که در بررسی اثر ادبی تکیه باید آنان اثر ادبی را شکل )فرم( محض می

 بر فرم باشد نه محتوا.
 (صفحه :کتاب انتشار سال سنده،ینو یخانوادگ نام) .2
های گوناگون های مهمی در زمینهشناس و ادیب روسی نظریهزبان (1896 -1982یاکوبسن ). 3

    ها و فولکلور ادبی، شناخت اسطوره یشناسی، نقد ادبی، نظریهشناسی، ارتباطچون واج
شناسی مسکو را تأسیس کرد و زبان یحلقه 1915رد. او به سال ـهای اسالو ارائه کملت

ترین مهم. وسی نقش مهمی به عهده داشترفرمالیسم  جنبش ذاریـگا آن در پایهـهمزمان ب
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 کهزبان شعر نوشته است  یاری است که دربارهـادبی آث ینظریه یدستاورد یاکوبسن در زمینه
 .ا شرح داده استنظریاتش رو اصول  شوندآثاری بسیاردشوار و فنی محسوب می

ت و کثرت کنایه را از نظر وضوح و خفا، قلّ. کنایه با وسایط متعدد میان الزم و ملزوم است .4
 ی. کنایه1 اند:وسائط، و سرعت یا کندی انتقال از مکنی به مکنی عنه به موارد ذیل تقسیم کرده

 .ایمائیه و . کنایه3 رمزیه؛ یایهـ. کن2 تلویحیه؛
به جای غزل به کار برده است. گاه قول به ایهام در دو معنی چکامه، را « قول»ی حافظ واژه. 5

 آهنگ و گفته به کار رفته و گاه نیز قول در کنار غزل در معنای چکامه و شعر رامشی است.
شود که در نشینی واج یا هجای خاصی صوتی ویژه ایجاد میصدامعنایی با تکرار و هم. 6

 تواست.پیوند کامل با مضمون و مح
 بر مبنای کمّیت هجاها یعنی نظم میان هجاهای کوتاه و بلند است. کمّیوزن . 7
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 .تهران: میترا. ادبی نقد (.1386) ـــــــــــــــ
 .تهران: قطره .یادب یهامکتب (.1390) .ـــــــــــــــ

 تهران: زوّار.. فارسی غزل آفاق .(1384) صبور، داریوش.
 مهر.              یهتهران: سور ،1ج .ادبیات به شناسیزبان از(. 1390صفوی، کورش.)

 .«شعـر در لحن نقش و تنوع و تغییر ایجاد، عوامل(. »1384) پور، محمدرضا.عمران
 .150 -127صص ، 10و  9ج ، ادبی هایپژوهش

 . تهران: سخن.  ها(ها، رویکردها و روش)نظریه یشناسسبک(. 1390) فتوحی، محمود.
 تهران: مرکز . .رگید یاگونه از (.1388) کزّازی، میرجالل الدین.

 و اتیادب یمجله «.زدایی در غزلیات شمسآشنایی»(. 1381محمدی، محمدحسین. )
 .221-211، صص5-4 ی، شماره4 یدوره، تهران دانشگاهی انسان علوم
 ،یانسان علوم یپژوهشنامه. «شمس اتیغزل در ییافزاقاعده» (.1387) فاطمه. مدرسی،

 . 143 -119صص  .3/59 یشماره
 هنر و فرهنگ. تهران: .موسیقی و حافظ (.1363) حسینعلی. ملّاح،

، الزمان فروزانفر. تصحیح بدیعشمس دیوان کلیّات .(1390) الدین محمّد.جالل مولوی،
 .بهزاد: تهران

 .5 یهدور، 3 یهشمار، سخنی همجل .«الفاظ یقیوسم(. »1332) ناتل خانلری، پرویز.
 .تهران: سخن .فارسی زبان در جستارهایی (.1390) .عباسعلی ،وفایی


