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چکیده
بهرهگیری از کاربرد تکرار واژگان بهصورت هنرمندانه در متون نظم سبب میشود شعر از حالت
یکنواختی خارج شود .این عامل (تکرار واژگان) ،بحث توازن واژگانی را به میان میآورد که در
غزلهای سنایی ،نمودی چشمگیر یافته است .سنایی با استفاده از تکرار آوایی کامل و بهرهگیری از
جناس تام و لفظ ،موسیقی زیبایی به غزلهایش بخشیده که بسامد جناس تام در این زمینه چشمگیر
است .وی به کمک تکرار صورتهای زبانی ناقص واژگان و توازن موجود در قافیههای میانی ،پویایی
ردیفهای فعلی را برمیانگیزد که با آوردن انواع تکرار در آغاز ،میان و پایان ابیات ،به صورتهای
گوناگون ،واژه ،ترکیبات و جمالت را بهطور مکرّر در غزلهای خویش به کار میگیرد که این امر
سبب افزایش موسیقی تند و پرتحرک میشود تا جایی که تکرار فعل با بسامد باال در این زمینه قابل
توجه است .سنایی همچنین با بهرهگیری از قافیههاى میانى و تکرارهای آوایی کامل ،موسیقی شعرش
را افزایش میدهد؛ بهطوری که خواننده با خواندن غزلهایش ،پویایی و تحرّک را در جایجای
شعرش احساس میکند .همچنین استفاده از ردیفهایی طوالنی ،ردیفهای فعلی و کمک گرفتن از
سجع متوازی با بسامد باال و جناس زاید در جایگاه قافیه ،افزونی هرچه بیشتر موسیقی شعر وی را
نمایان میسازد که در این تحقیق بهطور مفصّل به آن پرداخته شده است .این پژوهش با روش
توصیفی  -تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای و بیان شواهد مثال از غزلهای سنایی صورت گرفته
است که تکرار و توازن واژگانی را در آنها به اثبات رساندهایم.
کلیدواژه :سنایی ،غزل ،توازن واژگانی ،موسیقی شعر.
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 .2مقدّمه
موسیقی شعر ،یکی از مهمترین عوامل برای جذب مخاطبان است که شعرا با
استفاده از آن ،به سرودن متون منظوم مناسب با موضوع و قالب شعری مخصوص به
خود پرداختهاند .در این زمینه ،شاعران به کمک انواع موسیقی شعر ،سعی در زیبا
جلوه دادن ظواهر شعری دارند تا جایی که بیشتر شاعران ،نهایت شعر خوب را
همراهی آن با موسیقی میدانند؛ زیرا موسیقی ،زبان ناب آواها و آهنگهاست .عوامل
موسیقیساز یک شعر ،عواملی هستند که «زبان شعر را از زبان روزمره ،به اعتبار
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

بخشیدن آهنگ و توازن ،امتیاز میبخشند و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقیایی،
سبب رستاخیز کلمهها و تشخیص واژهها در زبان میشوند» (شفیعی کدکنی:5382 ،
.)353
کاربرد موسیقی شعر در متون منظوم ،گاه از طریق آواها صورت میگیرد و گاه
شاعر به کمک واژگان ،به زیباسازی شعر خود اقدام میکند؛ از این رو ،کلمه و واژه و
جای کاربرد آنها در متون ،نقشی مهم در ایجاد موسیقی و جلب توجه مخاطبان دارد.
«کلمة خوب یا بد وجود ندارد؛ بلکه در واقع جای کلمات است که میتواند خوب یا
بد باشد و ترکیب و نسج و یا بافت و نظام شعر ( )Textureاست که واژههای شعر را
نازیبا و بیاندام نشان میدهد؛ چنانکه اگر همان کلمههای نازیبا بر جای خود در شعر
به کار رفته باشد ،چهبسا در نظام شایستة شعر ،هوش از سرها برباید و زیباترین جلوهها
را دارا باشد» (الیوت .)03 :5330 ،بنابراین واژههای سازندة شعر ،نقشی مهم در ایجاد
شگفتی و لذّت و زیبایی حاصل از آن دارند« .واژهها در زمرة اصواتاند .برخی از
آنها گوشنوازند و برخی دیگر برای گوش ناخوشآیند و این تدبیر شاعر است که
در موقعیتهای گوناگون ،از هرکدام بهخوبی استفاده کند» (صهبا .)12 :5382 ،همین
«واژگان و تکرار و توازن آنها سبب میشود تا شعر دچار قاعدهافزایی شود» (علوی
مقدم .)555 :5385 ،این عمل ،ریتم و ضربآهنگ خاصی را ایجاد میکند و دارای
اهمیت خاصی است؛ زیرا «ریتم موسیقایی ،تناوب صداها در زمان است ،ریتم شعری،
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تناوب هجاها در زمان است و ریتم رقص ،تناوب حرکات در زمان است» (تودوروف،
 .)501 :5312بنابراین ریتم و استفاده از کاربرد صحیح واژگان در جایگاه مناسب ،با
استفاده از موسیقی شعر ،مبحث توازن را به میان میآورد .در همین زمینه ،آوسترلیس
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«مدعی است که مادّة سازندة هر قطعه موسیقی ،توازن است» (صفوی.)503/5 :5312 ،
توازن بین واژهها ،وقتی قابل توجه است که خواننده به شناخت و درک مفهوم واژگان
موردنظر شاعر در متن برسد .در واقع« ،یکی از شرایط مهم ارتباط با متن و هرگونه
دریافت از یک اثر ادبی ،وابسته به شناختی است که خواننده نسبت به اجزا و سازههای
کوچکتر متن ،از قبیل واژه دارد» (عمرانپور.)500 :5380 ،
از جمله روشها برای ایجاد توازن کالمی در روساخت زبان ،استفاده از توازنی
است که از طریق تکرار در واژههای زبان پدید میآید .این نوع توازن ،یکی از
گونههای تکرار آوایی است که نسبت به تکرار هجایی در واحدی بزرگتر از زبان
صورت میگیرد و از آن ،به توازن واژگانی یاد میشود« .توازن واژگانی در سطح
تحلیل واژ – واجی قابل طرح و بررسی است و محدود به تکرار چند هجا درون یک
واژه نیست» (صفوی« .)353-253/5 :5312 ،توازن واژگانی ،گروهی از صناعاتی را به
دست میدهد که در چهارچوب هجا نمیگنجد؛ بلکه میتواند کلّ یک واژه ،یک
گروه و حتی مجموعهای از واژههای درون یک جمله را شامل شود .این نوع توازن،
چه در واژه اتفاق افتد و چه در گروه ،گاه از همگونی کامل آوایی پدید آمده و گاه
در چهارچوب تکرار ناقص آوایی قابل بررسی است» (علوی مقدم.)525 :5385 ،
«توازن واژگانی ،آن دسته از تکرارهایی را شامل خواهد شد که در سطح تحلیل
صرفی ،قابل بررسیاند» (صفوی .)533 :5312 ،بر این اساس باید گفت تکرار واژهها و
نسبت آنها با یکدیگر ،توازنی را پدید میآورد که موسیقی میآفریند ،بسته به اینکه
واژههای تکرارشونده در چه نقاطی از شعر قرارگیرند و چه نسبتی با هم برقرارکنند.

1. Austerlitz
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تکرار واژگان که سبب توازن میشود ،در جایجای ابیات قابل مشاهده است و
این موضوع در تکرار انواع اسم ،فعل و حرف بهخوبی جلوهگر است .گاهی تکرار ،از
واژگان فراتر می رود و شاعر با هنرنمایی خاص ،جمالت و ترکیبات را در شعر تکرار
میکند تا موسیقی شعر از یکنواختی خارج شود و مخاطب تب و تاب ضربآهنگ
شعر را بهخوبی درک کند.
سنایی از جمله این شاعرانی است که توازن و تکرار را در غزل بهخوبی به کار
برده است و با این کارکرد موسیقی شعر ،به غزل شوری خاص بخشیده است .تکرار و
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

توازن واژگانی ،خود به چند دسته تقسیم میشود که ذیل این مبحث به آن خواهیم
پرداخت.
 .2-2مسئله و فرضیة تحقیق
با توجه به هنرنمایی سنایی در استفاده از موسیقی شعر و خالقیت او در چگونگی
کاربرد واژگان در روساخت غزل ،این مسئله به ذهن متبادر میشود که این امر در شعر
سنایی به چه صورت جلوه مینماید که با مطالعه و تحلیل غزلهای سنایی مشخص شد
او با تکرار واژگان ،موسیقی خاصی را با استفاده از توازن در غزلهایش نشان داده که
در این پژوهش با عنوان توازن واژگانی مورد تحلیل قرار گرفته است.
 .1-2روش پژوهش
در این پژوهش ،ابتدا غزلهای سنایی را مورد واکاوی قرار دادهایم .آنگاه به
کمک بحث توازن ،انواع تکرار را در غزلهای سنایی شناسایی کرده ،سپس در پایان
هر بخش با استفاده از نمودار ،میزان بسامد هریک را برای مخاطبان شرح و تفسیر
دادهایم  .همچنین در این پژوهش برای بعضی از مباحثی که نیازمند تحلیل دقیق و
جزئی بوده ،از صد غزل ابتدایی دیوان سنایی بهعنوان جامعة آماری استفاده کردهایم؛
امّا در بعضی موارد که نیازمند تحلیل ک ّلی بوده ،تمامی غزلهای دیوان سنایی را
بهعنوان جامعة آماری مورد بررسی قرار دادهایم که در هر مبحث به بسامد هریک در
جامعة آماری فوق اشاره شده است.
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 .2-2پیشینة پژوهش
در مقاالت زیر ،به موضوع توازن موسیقایی و نیز موسیقی شعر سنایی پرداخته شده
است :مقالة «مقایسة توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه»،
نوشتة خلیلی جهانتیغ و همکاران ( ،)5381مقالة «توازن واژگانی در شعر فروغ
فرخزاد» ،نوشتة رضویان و ماجدی ( ،)5310مقالة «ردیف و تنوّع و تفنّن آن در
غزلهای سنایی» ،نوشتة رادمنش ( ،)5388مقالة «بررسی مقایسهای موسیقی بیرونی و
کناری غزلهای سنایی و عطار» ،نوشتة اتحادی (.)5381
با توجه به پیشینة تحقیق باید گفت دربارة توازن و کارکرد آن در شعر و غزل
سنایی تاکنون پژوهشی جامع صورت نگرفته و این تحقیق از نوآوری برخوردار است.

 .1بحث و بررسی
همانگونه که بیان شد ،توازن واژگانی در غزلهای سنایی بهصورت انواع تکرار،
نمودی قابل توجه یافته است .از نظر کزازی« ،تکرار ،باعث استواری سخن میشود»
(کزازی« .)233 :5333 ،کلماتی که دارای تکرارها باشـند ،چنانچـه بیانگر حرکت یا
صدایی باشند ،نوعی مفهوم مضاعف به خود میگیرند؛ یعنی صدا یـا حرکتـی را
تداعی میکنند که ادامه مییابد و مکـرّر مـیشـود؛ یعنـی تکـرار واجهـا یـا هجاهـا
بـالقوه القاگر است و ارزش آن ،زمانی آشکار میشود که اندیشة بهبیانآمده ،با چنین
تکراری تناسـب و ارتباط داشته باشد» (پویان .)31 :5315 ،تکرار واژگان عالوه بر
زیبایی ظاهری که به شعر میبخشد ،نقشی مهم در القای معانی دارد تا جایی که در
اینباره گفتهاند« :تلقین و تکرار ،عواطف زودگذر ،بلکه اعتقادات دیرپای مقاوم را در
ذهنها رسوخ میدهد و تثبیت میکند» (متحدین .)051 :5302 ،همچنین باید گفت
«تکرار ،از قویترین عوامل تأثیر است و بهترین وسیلهای است که عقیده یا فکری را به
کسی القا میکند» (علیپور .)81 :5338 ،این تکرارها ذیل این مبحث عبارتاند از:
 .2-1تکرار آوایی کامل
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 .2-2-1تکرار آوایی کامل چند صورت زبانی از نوع جناس تام

«تکرار آوایی کامل چند صورت زبانی ،به این معنی است که پایههای
واژگانی در عین همگونی و تناسب آوایی و موسیقیایی ،ممکن است نوعی
دوگانگی در شکل ،ساخت ،لفظ ،معنا و چینش واجها داشته باشند» (آقاحسینی
و زارع .)553 :5315 ،اولین مبحث از توازن واژگانی تکرار آوایی کامل ،جناس تام
است .طبق جدیدترین تعریف از این نوع جناس -که در اینجا جناس مرکّب را نیز
شامل میشود« -جناس تام ،صنعت کاربرد صورتهای همآوا– همنویسه است با
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

توالی یکسان که دستکم از نظر یکى از نقشهاى صرفى ،نحوى یا معنایى ،با
یکدیگر متفاوتاند» (صفوی .)215/5 :5312 ،این نوع تکرار در غزلهای سنایی،
نمودی بارز دارد که نمونههای زیر ،گویای این مطلب است:
گر لب شیرین آن بت بر لب شیرین بدی جان مانی سجده کردی صورت پرویز را
(سنایی)312 :5388 ،
باز عشقت جمله بازان را چو تیهو صید کرد
هست عالیهمت آن بازی که صید باز توست
(همان)853 :
همچنین نمونههای زیر:
چــون چنـگ بـه چنگ بـرنهادی

آیــد ز هـــزار زهــره نـنـگــت
(همان)850 :

مـا قـد تـرا بندهتر از سرو روانیم

ما خد ترا سغبهتر از عقل و روانیم
(همان)100 :

 .1-2-1تکرار آوایی کامل چند صورت زبانی از نوع جناس لفظ
از آنجا که کاربرد دو صورت همآوا ،صنعت جناس لفظ را بـه دسـت مـیدهـد ،از
جناس لفظ ،با عنوان همآوایـی نیـز یـاد مـیشـود .در تعریـف هـمآوایـی آمـده اسـت:
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«همآوایی ،یعنی دو یا چند واژه دارای صورت تلفّظی یکسان ،امّا با شـکل نوشـتاری و
معنای متفاوت باشند» (تفرجی یگانه و نیکسرشت .)558 :5318 ،پس میتـوان گفـت
هرگاه دو رکن جناس در تلفّظ با یکدیگر یکسان ،امّا در نوشتار با هم متفـاوت باشـند،
به آن ،جناس لفظ میگویند .نمونههای این نوع توازن و تکرار در غزلهای سنایی ذیل
این مبحث ،عبارتاند از:
در مهـر ماه زهدم و دینم خراب شد

ایمان و کفر من همه رود و شراب شد

زهـدم مـنـافقـی شد و دینم مشعبدی

تـحقیقها نـمـایـش و آبــم سراب شد
(سنایی)803 :5388 ،

وصـال حـالـت اگر عاشقی حالل کند

فــراق عـشـق همـه حالها زوال کند

چو آفتاب رخش محترق شود ز جمال

نـقـاب بـندد بـعـضی ازو هالل کند
(همان)802 :

چون رخ به سراب آری ای مه به شراب اندر
اقـبال گیـا رویـد در عـیـن سراب انـدر
(همان)888 :
نمودار زیر ،میزان بسامد تکرار آوایی کامل را در صد غـزل ابتـدایی دیـوان سـنایی
نشان میدهد:
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 .2-2-1تکرار آوایی یک صورت زبانی
در این شیوه ،یک عنصر دستوری (واژه ،گروه ،بند یا جمله) عیناً تکرار میشود.
این تکرار میتواند به طرق مختلف صورت پذیرد؛ از جمله :تکرار آغازین (در آغاز
هر مصراع یا بیت ،در آغاز مجموعهای از مصراعها یا ابیات) ،تکرار پایانی (در پایان
هر مصراع یا بیت ،مقیّد به همنشینی پس از قافیه ،آزاد نسبت به قافیه ،در پایان
مجموعهای از مصراعها یا ابیات) ،تکرار میانی (بدون فاصله ،با فاصله) ،تکرار در آغاز
و پایان یا تکرار در پایان و آغاز.
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

 .2-2-2-1تکرار آغازین آوایی یک صورت زبانی تکواژهای
در این بخش از توازن واژگانی ،تکرارهایی در آغاز ابیات صورت میگیرد که
باعث افزونی موسیقی شعر میشود .این تکرار آغازین بهصورت یک واژه و به طُرق
مختلف نمود مییابد و در غزلهای سنایی نیز میتوان نمونههایی مشاهده کرد.
الف .تکرار آغازین اسم
اولین مبحث از تکرار آوایی یک صورت زبانی ،تکرار اسم اسـت .تکـرار اسـم در
آغاز ابیات ،باعث توازن واژگانی در شعر میشود که نمونههای آن در غزلهای سنایی
بارز است.
نرگس خـونخـوار تـو پیـوستـه خون ریزد همی
نرگست بس شوخ و خونخوارست گویی نیست هست
(همان)822 :
قبله جاییست همه سوی تو چون کعبه از آنک
قبلة جـان سـنـایی هـمـه سـوی تو بود
(همان)835 :
عشق هــم عـــاشـق اسـت و هـم مـعشــوق عـشق دورویـه نـیسـت یـکروییست
(همان)823 :
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ب .تکرار آغازین فعل
از دیگر مضامینی که در بخش توازن واژگانی و تکرار آغازین یک صورت زبانی،
قابل بحث است ،تکرار آغازین فعل است که این امر در غزلهای سنایی ،نمود کمتری
دارد.
نیست بی گفتار تو در دل توانایی مرا

نیست بی دیدار تو در دل شکیبایی مرا

(همان)318 :
جـسـت کـه تـوانـد ز تـقــدیــر ای پسر

جست نـتـوانـد دل از عـشـق تــو هیـچ

(همان)810 :
ج .تکرار آغازین حرف
شاعر گاه برخی از حروف را در ابتدای مصرعها و بیتها به گونهای مرتّب تکرار
میکند که این تکرار ،سبب توازن واژگانی در شعر میشود .نمونههای زیر در
غزلهای سنایی ،گویای وجود این نوع تکرار است:
در مصطبهها بود قرارم (همان)135 :

در مغکدهها بود مقامم

بر دو لـب هـم درد و هـم درمان تراست

بر دوزخ هم کـفر و هـم ایمان تراست

(همان)855 :
از لطیفی آفتاب دیگرست آن دلفریب
از ضعیفی عاشقش گویی هبایی دیگرست
(همان)853 :
یا بهجز عشق تو از تـو یادگارم هست نیست
یا قدم در عشق تو سخت استوارم نیست هست
یا بهجـز بـیـدادی تـو کـارزارم هست نیست
یا بـه بیـداد تـو بـا تـو کـارزارم نیست هست
یا سپید و روشن از تو کاروبارم هست نیست
یا سـیاه و تـیـره بی تو روزگارم نیست هست
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یا بر امید وصـالت شـب قرارم هست نیست
یا در انـدوه فـراقـت دل فـگارم نیست هست
(همان)825 :
 .1-2-2-1تکرار آغازین یک صورت زبانی چند واژگانی
گاهی در توازن واژگانی ،جمالت یا ترکیباتی در آغاز ابیات تکرار میشود که
این امر به موسیقی شعر ،ارزشی دوچندان میبخشد و به صورتهای مختلفی در
غزلهای سنایی نمود مییابد.
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

 .2-2-2-1تکرار آغازین یک صورت زبانی چند واژگانی ترکیبی
الف .تکرار ترکیبات اضافی
توازن در تکرار ترکیبات اضافی در آغاز ابیات ،موسیقی بیشتری به شعر میبخشد.
این امر در غزلهای سنایی ،از بسامد زیادی برخوردار است؛ بدین صورت که
ترکیبات اضافی بهوسیلة نقشنما در آغاز ابیات سبب میشود آهنگ خاصی را در
گوش ایجاد کند .نمونههایی از این توازن واژگانی در غزلهای سنایی:
آفتِ جانهای ما شد خط دلبندش و لیک
آفتِ جان را ز بُترویان به جان باید خرید
(همان)838 :
نـقـشِ آب روان مـبــاش بــه پــاس
نـقـشِ آب روان چــه خــواهــی کــرد
(همان)805 :
باغِ خندانی به عشرت ماه تابانی به لطف
باغِ خندان خوانمـت یا مـاه تابـان ای پسر
(همان)812 :
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سکـوتِ معنـویان را بـیــا و کـار بـساز
لـبـاسِ مدعـیــان را بـســوز و دور انـــداز
سکوتِ معنویان چیست ،عجز و خاموشی
لـبـاسِ مدعـیـان چـیسـت ،گفتوگـوی دراز
(همان)811 :
ب .تکرار ترکیبات اسنادی
از دیگر مصادیق توازن واژگانی ،تکرار ترکیبات اسنادی است؛ بدینگونه که
جملهای اسنادی هرچند بهصورت کوتاه در آغاز ابیات تکرار میشود .نمونههای زیر
در غزلهای سنایی ،از این دسته است:
کیست کز عشقت نه بر خاک اوفتاد

کیست کز هجرت نه جامه بردرید
(همان)833 :

هم تویی ماه قدحگیر ای غالم

هم تویی سرو قباپوش ای پسر
(همان)813 :

ج .تکرار معطوف
معطوف ،عطف قرار دادن دو کلمه بهوسیلة حرف عطف «و» است .در بحث
توازن ،تکرار ترکیبات عطفی نیز درخور توجه است که البته بسامد بسیار کمی در شعر
شاعران به خود اختصاص داده است .این امر در غزلهای سنایی نیز صادق است.
دوزخ و دریا ز آه و از شرارم بفسرد
دوزخ و دریا ز آه و از شرار ما کنید
(همان)838 :
جان و دین و دل همیخواهد ز من

این بُدست از سوی جان پیغام عشق

جان و دین و دل فـدای عـشـق باد

تـا مـگـر یـک ره بـرآیـد کام عشق
(همان)150 :
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د .تکرار جمله
در مبحث تکرار و توازن واژگانی و ذیل تکرار آوایی یک صورت زبانی
چندواژگانی که خارج از ترکیبهای مختلف میتوان به آن اشاره کرد ،تکرار جمله
است که در غزلهای سنایی بهخوبی قابل بررسی است .نمونههای زیر در غزلهای
سنایی ،گویای وجود این توازن در شعر اوست:
مـرا زانـچه که چونان گفـت ابلیس
مـرا زانـچـه کـه چونـین کـرد ابلیس
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

(همان)132 :
چونانکه تو بـبریـدی ،مـا نیز بریدیم
چونانکه تو بشکستی ،ما نیز شکستیم
(همان)102 :
نمودار زیر ،میزان استفادة سنایی را از تکرار آوایی یک صورت زبانی در آغاز
ابیات نشان میدهد .جامعة آماری ما تمام غزلهای سنایی است.
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نمودار زیر نیز میزان بسامد اسـتفاده سـنایی از انـواع ترکیبـات را در آغـاز ابیـات نشـان
میدهد.

 .1-2-2-1تکرار میانی آوایی یک صورت زبانی
گاهی اوقات تکرار واژه در وسط بیت یـا مصـراع ،باعـث بـه وجـود آمـدن تـوازن
واژگانی میشود که نمونههای آن در غزلهای سنایی بـه صـورتهای گونـاگون بـارز
است.
الف .تکرار میانی اسم
توازن واژگانی که بهصورت تکرار مورد بحث است ،به شکل تکرار اسم در میان
ابیات ،سبب آهنگین شدن شعر میشود که در غزلهای سنایی ،نمودی قابل توجه دارد
و بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
ای تــوانــگــر هـمــچــو قـارون از جـمـال
عاشــق از عـشـق تــو قـارون بــود دوش
(همان)151 :
ما همه دعوی کنیم از عشق و عشق از ما به رنج
عاشق آن باید که از معنی بود درخورد عشق
(همان)150 :
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خـورشیـد هـرکـسی کـه شـب آیـد فـرورود
خـورشیـد مـا بـرآید هـر شب نـمـاز شــام
(همان)125 :
ب .تکرار میانی فعل
تکرار فعل در میانة ابیات نیز از دیگر مصادیق توازن واژگانی است که ذیل مبحـث
تکرار آوایی کامل یک صورت زبانی در غزلهای سنایی قابل بررسی است .این توازن
دارای بسامدی کمتر نسبت به سایر تکرارها (اسم و حرف) در میانة ابیات است.
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

ایـــن رنــگ نـگــر کـه زلـفـش آمـیخــت
ویــن فـتنـه نـگــر کـه چـشمـش انـگـیخت
(همان)850 :
رأفـت یـاران نـبـاشـی ،آفــت ایـشـان مـشو
سیرت حق چون نـبـاشـی ،صورت باطل مباش
(همان)150 :
خـــار مــن گــردد از وصــال تـــو گـــل
زهــر مــن گــردد از جــمــال تـو نـــوش
(همان)152 :
ج .تکرار میانی حرف
گاهی اوقات ،تکرار حروف در میان ابیات ،موجب جذابیت شعر میشود که
توازن واژگانی را رقم میزند و در غزلهای سنایی نیز از بسامدی بسیار زیاد برخوردار
است.
هـم دیده داری هم قدم هم نور داری هم ظلم
در هزل و جد ای محتشم ،هم کعبه گردی هم منات
(همان)853 :
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خـانهای گـرم و حـریفی زیرک و چنگی حزین
سـاقـی خوب و شراب روشن و محبوب خوش
(همان)153 :
دوسـتـانـم بــر ســر کـارنــد در بـازار عشق
مـن چـو مـعـزوالن چـرا در گـوشهای بنشستهام
(همان)125 :
نمودار زیر ،میزان بسامد توازن تکرار یـک صـورت زبـانی را در غـزلهـای سـنایی
نشان میدهد.

 .2-2-2-1تکرار پایانی
ازجمله عواملی که در نظام موسیقایی و انسجام شعر تأثیر دارد ،تکرار واژة پایانی

شعر است و آشکارترین نمونة آن ،قافیه و ردیف .منظور از قافیه« ،حرف یا حروف
مشترک معیّنی است در پایان کلمات قاموسی نامکرّر مصراعهای یک شعر»
(وحیدیان کامیار .)12 :5301 ،حضور قافیه در شعر ،اهمیتی قابل توجه دارد و
موجب تکمیل تأثیر موسیقایی آن میشود« .کلمات همقافیه ،نوعی موسیقی
ایجاد میکند که شعر را از زبان عادی و هنجار دور میکند و قاعدهافزایی رخ
میدهد» (علوی مقدم .)535:5385 ،همچنین ردیف« ،کلمه یا کلماتى است که در
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آخر مصراعها عیناً تکرار شوند» (شمیسا .)81 :5332 ،ردیف ،در حوزة تکرار آوایی
کامل قرا ر دارد؛ زیرا در ردیف ،واژه ،گروه ،بند و جمله تکرار میشود .این تکرار
بهصورت کامل انجام میشود و هیچ جزئی از واژههای تکراری تغییر نمیکند؛
بنابراین ،ردیف« ،گونهای از توازن واژگانی است که از همگونی کامل یک یا چند
واژه با توالی یکسان در جایگاه پس از قافیه میآید» (محسنی )58 :5382 ،که در طول
غزل ،تداعی معانی را ممکن میسازد و موجب تأکید میشود.
نمونههای این نوع توازن و تکرار ،در غزلهای سنایی به صورتهای گوناگون
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

مشهود است:
 .2-2-2-2-1تکرار پایانی یک صورت زبانی تکواژگانی
تکرار پایانی در شعر فارسی سبب میشود ردیف شعری شکل گیرد که شفیعی
کدکنی در اهمیت آن میگوید« :ردیف ،از ویژگیهای اصلی شعر پارسی است که
در ادب هیچ زبانی به اندازة شعر پارسی نیست» (شفیعی کدکنی .)225 :5332 ،در
بخش تکرار پایانی که به صورتهای گوناگون دیده میشود ،انواع اسم ،فعل ،حرف
و ...در جایگاه ردیف قرار میگیرد که ذیل این مبحث به آن میپردازیم.
الف .تکرار پایانی اسم
همانگونه که بیان شد ،تکرار پایانی واژگانی در جایگاه ردیف ،موسیقی زیبایی را
به شعر می بخشد که این تکرار گاهی تکرار اسم است و نمود آن در غزلهای سنایی از
نمود کمی برخوردار است:
ای جـهانـی پــر از حـکایــت تو

گـه ز شُـکر و گه از شکایت تو
(سنایی)112 :5388 ،

ای هـمه خوبــی در آغـوش شما

قـبـلـة جـانهـا بر و دوش شما
(همان)855 :

هـر کــه را در دل بــود بـازار یار

عمر و جان و دل کند در کار یار
(همان)883 :
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ب .تکرار پایانی فعل
تکرار فعل ،از دیگر مصادیق توازن واژگانی است که دارای بسامدی فراوان است.
زلـف پــر تـابـت مــرا در تــاب کــرد
چـشم پـر خوابت مرا بیخـواب کــرد
وان لــب عـنابگــونــت طـعـنه کــرد
تــا سـرشـگـم سرخ چون عناب کــرد
(همان)821 -828 :
تـــا بـــه رخـســار تــو نـگــه کــردم
عـیــش بـر خــویشـتن تـبــه کـــردم
(همان)120 :
ای سنایی چو تو در بند دل و جان باشی
کـی ســزاوار هـوای رخ جانان باشی
(همان)5532 :
ج  .تکرار پایانی حرف
گاهی اوقات ،شاعر برای توازن و موسیقایی کردن اشعار خویش ،حروف را در
جایگاه قافیه قرار میدهد که این امر در غزلهای سنایی نیز به چشم میخورد.
ای بـه رخـسـار کـفــر و ایـمـان هـم
وی بــه گــفـتــار درد و درمــــان هـم
(سنایی)120 :
باز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را
باز بر خورشید پوش آن جوشن شمشاد را
(همان)315 :
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 .1-2-2-2-1تکرار پایانی یک صورت زبانی چندواژهای
از نمونه های بارزی که در توازن واژگانی و تکرار پایانی کلمات در اشعار شعرا
قابل مشاهده است ،تکرار چند واژه است که از آنها بهصورت ترکیبات و جمالت
استفاده میشود .این تکرار در غزلهای سنایی ،به صورتهای گوناگونی قابل بررسی
است.
 .2-2-2-2-1تکرار پایانی یک صورت زبانی چندواژگانی ترکیبی
الف .تکرار پایانی معطوف
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

سنایی در بخش تکرار ،معطوف را در جایگاه قافیه به کار برده است:
وز غمت بی تاب بودم دی و دوش

از فلک در تاب بودم دی و دوش

(همان)155 :
آمــد بـــر مـن جـهـان و جـانـم

انــــس دل و راحـــت روانــــم

چـــون ســر بـنـهــاد در کـنـــارم

رفــت از بــر مــن جهان و جانم
(همان)133 :

ب .تکرار پایانی ترکیبات متضاد
در بخش تکرار و توازن پایانی چندواژهای ،شاعر گاهی ترکیباتی متضاد را مورد
توازن قرار میدهد که در غزلهای سنایی نیز مشهود است.
گر تو پنداری که جز تو غمگسارم نیست هست
ور چنان دانی که جز تو خواستگارم نیست هست
یا بـهجـز عشق تو از تو یادگارم هست نیست
یـا قـدم در عشق تو سخت استوارم نیست هست
یـا بـهجــز بیـدادی تـو کارزارم هست نیست
یـا بـه بـیـداد تــو بـا تـو کـارزارم نیست هست

بررسی توازن واژگانی در غزلهای سنایی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 112

یا سپید و روشن از تو کار و بارم هست نیست
یـا سـیاه و تـیره بـیتـو روزگـارم نیست هست
(همان)825 :
همچنین نمونة زیر:
اسباب عشق زیر و زبر میکنی مکن

جانا اگر چه یار دگر میکنی ،مکن

(همان)180 :
ج .تکرار منادا
تکرار منادا ،از دیگر مباحثی است که ذیل تکرار و توازن واژگانی در این بحث
مورد بررسی قرار میگیرد و در غزلهای سنایی نیز بهخوبی آشکار است.
کـز نـیـش تـو است نـوشـم ای جان

از عـشق تـو نــه بـخـوشم ای جان

(همان)102 :
آفــتـی دل را بـــه کـــردار ای پــسر

راحـتـی جـان را به گفتـار ای پــسر

(همان)812 :
پـیـوستـه بـال کـردن تا کی بود ای دلبر

همـواره جـفا کردن تا کی بود ای دلبر

(همان)810 :
بـرخیز و برو باده بیار ای پسر خوش

وین گفت مرا خوار مدار ای پسر خوش
(همان)158 :

بازماندم در بالیی الغیاث ای دوستان
از هـوای بـیوفـایی الغیاث ای دوستان
(همان)105 :
د .تکرار پایانی جمله
یکی از مباحثی که در توازن واژگانی پایانی غزلهای سنایی به چشم میخورد،
تکرار جمله است که بسامدی چشمگیر دارد.
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ای کــم شــده وفــای تـو ایــن نیـز بگذرد
و افـزون شــده جـفای تـو ایــن نیـز بگذرد
(همان)323 :
ترا دل دادم ای دلبر شبت خوش باد من رفتم
تو دانی با دل غمخور شبت خوش باد من رفتم
(همان)120 :
مــن نـــدانـــم کــه مــن کـجــا رفـتــم
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

کــس نــدانــد کــه مــن کـجـا رفــتــم
(همان)120 :
یک زمان با ما به خلوت می بخور خرم بزی
یک زمان با ما به کام دل برآمیز ای پسر
(همان)812 :
نمودار زیر ،میزان بسامد تکرار و توازن را در تمام غزلهای سنایی نشان میهد.

نمودار زیر ،بسامد هرکدام از تکرار و توازن چند واژگانی را در پایان ابیـات نشـان
میدهد.
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 .0-2-2-1تکرار در آغاز و پایان (رد الصدر الی العجز)
نوع دیگری از تکرار ،تکرار واژه در آغاز و پایان بیت (رد الصدر الی العجز) و
تکرار در پایان و آغاز (رد العجز الی الصدر) است که بسامد آن در غزلهای سنایی
مشهود است و یکی از راههایی است که سنایی به تکرارهای خود جنبة هنری بخشیده
و جایگاه نشاندن آنها در سطح ابیات ،به موسیقی شعر و توازن بین واژگان،
استحکامی زیبا داده است .رد الصدر الی العجز« ،یعنی کلمة ابتدای بیتی در پایان آن
بیت تکرار شود» (شمیسا .)01 :5385 ،گاهی سنایی ،واژه را در جایگاه رد الصدر الی
العجز قرار میدهد:
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تا جام کنم ز دیده خالی

وز خون دو دیده پر کنم جام

ایام چو مــا بسی فروبرد

تــا کـی بـنـدیـم دل در ایام
(سنایی)125-151 :5388 ،

جنگهــا بـودی میـان ما و گاهی آشتی
آشتی این بار الحق جنگ شد یکبارگی
بود نام و ننگ ما را پیش ازین هر جایگاه
این بتر کامروز نامم ننگ شد یکبارگی
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

(همان)5532 :
گاهی جمله را بهصورت رد الصدر الی العجز به کار میبرد:
ای سنگدل ای پاسبان ،کمتر کن این بانگ و فغان
تا خواب مانم یک زمان ،ای سنگدل ای پاسبان
(همان)105 :
ای بیوفا ای پاسبان ،آشـوب کـم کـن یـک زمان
چندین چرا داری فغان ،ای بیوفا ای پاسبان
(همان)105 :
 .1-1تکرار آوایی ناقص
تکرار آوایی ناقص ،تکرار یک یا چند آوا با توالی یکسان در موسیقی میانی،
شامل قافیه ،گونههای متفاوت آرایههای سجع (سجع متوازی ،مطرّف ،ترصیع ،موازنه
و )...و جناس (مضارع ،مطرّف ،زاید ،وسط ،قلب ،اشتقاق و )...است .در این شیوه،
واژههایی تکرار میشوند که عیناً مثل یکدیگر نیستند؛ امّا از نظر آوایی و تلفّظ،
شباهتهایی با هم دارند .تکرار آوایی ناقص ،به چند بخش تقسیم میشود که ذیل این
مبحث به آن میپردازیم.
 .2-1-1سجع
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یکی از گونههای توازن واژگانی در بحث تکرار آوایی ناقص که در زیبایی و
غنای موسیقیایی درونی شعر ،نقشآفرینی میکند ،سجع است« .روش تسجیع ،یکی از
روشهایی است که با اعمال آن ،در سطح دو یا چند کلمه (یک جمله) یا در سطح دو
یا چند جمله (کالم) ،موسیقی و هماهنگی به وجود میآید و یا موسیقی کالم افزونی
مییابد .مدار بحث تسجیع ،دو نکتة تساوی یا عدم تساوی هجاها و همسانی یا عدم
همسانی آخرین واک اصلی کلمه است» (شمیسا .)30 :5385 ،سجع بر سه نوع است:
سجع متوازی ،سجع متوازن ،سجع مطرّف .در بحث توازن واژگانی و تکرار آوایی
ناقص ،سجع متوازی و مطرّف بیشتر مورد توجه است.
 .2-2-1-1سجع متوازی
سجع متوازی« ،آن است که کلمات در وزن و حرف روی هر دو مطابق باشند»
(همایی .)02 :5312 ،نمونههای این نوع توازن واژگانی در غزلهای سنایی بهوفور
یافت میشود که نمونههای زیر گویای این مطلب است:
تـا کــی کمر و کـاله و مـوزه

تـا کـی سفر و نـشـاط صحرا
(سنایی)315 :5388 ،

جمالت کرد جانا هست ما را

جاللت کرد ماها پست ما را
(همان)

باز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را
باز بر خورشید پوش آن جوشن شمشاد را
(همان)315 :
 .1-2-1-1سجع مطرّف
از دیگر مضامینی که میتوان ذیل بحث توازن واژگانی ناقص به آن پرداخت،
سجع مطرّف است .سجع مط ّرف ،یعنی دو کلمه از نظر وزن متفاوت ،ولی از نظر
حرف روی یکسان باشند« .سجع متوازی و مطرّف ،هر دو تابع قاعدة قافیهاند؛ به نحوی
که درسجع متوازی ،دو ساخت قافیه ،از نقطهای واحد در وزن آغاز شده باشند؛ امّا در
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سجع مطرّف ،دو ساخت قافیه ،از نقطهای واحد در وزن آغاز نشده باشند» (صفوی،
 .)218-213 :5312نمونههایی از سجع مطرّف در غزلهای سنایی:
یک خار به از هزار خرماست

وانجا که مراد دل برآمد

(سنایی)850 :5388 ،
گر دگر همچون سنایی صید زارم هست نیست
یا اگر شیریست او آنگه شکارم نیست هست
(همان)825 :
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

 .1-1-1جناس
روش تجنیس ،جناس یا همجنسسازی ،یکی از روشهایی است که در سطح
کلمات یا جمالت ،هماهنگی و موسیقی به وجود میآورد یا بر موسیقی کالم
میافزاید« .این روش ،مبتنی بر نزدیکی هرچه بیشتر واکهاست؛ بهطوری که کلمات
همجنس به نظر آیند یا همجنس بودن آنها به ذهن متبادر شود» (شمیسا.)31 :5385،
گونههایى از توازنهاى واژگانى هستند که از طریق همگونى ناقص ،مانند جناس
مضارع ،جناس مطرّف وسط ،جناس مذّیل و جناس اشتقاق شکل گرفتهاند که در
غزلهای سنایی ،نمونههای آن بهوفور یافت میشود.
 .2-1-1-1جناس مضارع
جناس مضارع ،جناسی است که اختالف در صامتهای آغازین یا وسط آن وجود
داشته باشد« .اگر مخرج دو حرف مختلف ،یعنی آهنگ تل ّفظ آنها به یکدیگر
نزدیک (قریب المخرج) باشد ،آن را جناس مضارع گویند و اگر مخرج حروف از هم
دور (بعید المخرج) باشد ،آن را جناس الحق نامند» (همایی .)08 :5312 ،در غزلهای
سنایی ،نمونههای زیر نشاندهندة وجود این نوع جناس در قالب مذکور است:
جمالت کرد جانا هست ما را

جاللت کرد ماها پست ما را
(سنایی)315 :5388 ،
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اکـنون کـه ز باغ زاغ کم شد

بلـبل ز گـل آشیـانه آراست
(همان)850 :

 .1-1-1-1جناس خط
«جناس خط ،یعنی شکل دو کلمة موردنظر در جمله یا بیت ،غیر از نقطههایش
یکسان است» (شمیسا .)25 :5385 ،نمونهای از جناس خط در غزل سنایی:
دوش یارم به بر خویش مرا بار نداد

قوت جانم زد و یاقوت شکربار نداد
(سنایی)831 :5388 ،

 .2-1-1-1جناس اشتقاق
صنعت اشتقاق ،آن است که کلمات در آن از یک خانواده باشند یا «حروف آنها
متجانس و به یکدیگر شبیه باشد ،خواه از یک ریشه مشتق شده باشند ،مانند رسول و
رسیل یا از یک مادّه مشتق نباشند ،امّا حروف آنها چندان شبیه و نزدیک به یکدیگر
باشد که در ظاهر تو ّهم اشتقاق شود ،از قبیل الفاظ آستان و آستین» (همایی:5312 ،
 .)32نمونههای زیر در غزلهای سنایی ،نشاندهندة وجود توازن واژگانی در این بخش
است:
درده پــسرا مـــی مــروق را

یـــاران مـوافـق مـوفـق را
(سنایی)313 :5388 ،

چند خواهد گفت ما را نوش نوش

آن لب نوشین مینوش شما
(همان)855 :

هر که عاشق شناسد از معشوق

قوت عشق او به غایت نیست
(همان)820 :

 .0-1-1-1جناس زائد
همایی در تعریف جناس زائد مینویسد« :آن است که یکی از کلمات متجانس را
حرفی بر دیگری زیادت باشد و آن حرف زائد ،گاه در اوّل ،وسط و آخر کلمه است»
(همایی .)02 :5312 ،این جناس در غزلهای سنایی به سه صورت آمده است:
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الف .جناس مطرّف یا مزید
جناس مطرّف «آن است که یکی از کلمات متجانس را حرفی بر دیگری زیادت باشد،
و آن حرف زاید ،گاه در اوّل کلمه است» (همان) .در تعریفی دیگر آمده است که
«جناس زائد آن است که کلمه متجانس از دیگری به حرفی زیادت باشد» (قیس
رازی .)325 :5305 ،نمونه این توازن واژگانی در غزلهای سنایی بسیار است که
شواهد مثال زیر ،بخشی از آنهاست:
جام می پر کن که بی جام میام انجام نیست
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

تا به کام او شوم این کار جز ناکام نیست
(سنایی)821 :5388 ،
هر چه بیدادست بر ما ریز کاندر کوی داد
ما به جان پذرفتـهایم از زلف تو بیداد را
(همان)312 :
آیـنه بـرگـیـر و بـنگـر گـر تماشا بایدت

در مـیان روی نـرگـس بوستانافروز را
(همان)313 :

ب .جناس وسط
در این نوع جناس ،یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری ،یک حرف در وسط
اضافه دارد» (همایی .)03 :5312 ،نمونههایی از جناس وسط در غزلهای سنایی:
مـــن کـیــسـتــم ای نـگــار چـاالک
تــا جــامـــه کـنــم ز عـشــق تو چاک
(سنایی)158 :5388 ،
ای نهاده بر گل از مشک سیه پیچان دو مار
هین که از عالم برآورد آن دو مار تو دمار
(همان)880 :
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آن کـنـارهگـشتـه را انـدر کنار مـا کنـید

ای مـسلمـانان یـکـی تـدبیر کار ما کنید

(همان)831 :
ج .جناس مذیّل
از دیگر مصادیق توازن واژگانی ناقص که ذیل مبحث جناس به آن پرداخته شده،
جناس مذیّل است .در این نوع جناس« ،زیادت در آخر کلمه است» (همایی:5312 ،
 .)03نمونههایی از جناس مذیّل در غزلهای سنایی:
روزها چون عمر بدخواه تو کوتاهی گرفت
پارهای از زلف کـم کـن مـایـهای ده روز را
(سنایی)312 :5388 ،
مـایه ده از بــوی بـاده بــاد عـنبـربـیز را
در کـف ما رادی آمــوز ابـر گـوهـربیـز را
(همان)313 :
باز ار بکشتی عاجزی بنمای از لب معجزی
چون از عزی نبود عزی ال را بزن بر روی الت
(همان)852 :
نمودار زیر ،بسامد هریک از انواع توازن واژگانی در بحث تکرار ناقص را در صد
غزل ابتدایی دیوان سنایی نشان میدهد.
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نتیجهگیری
بسامد باالی انواع توازن واژگانی در غزلهای سنایی ،به ایجاد پارهای از
امتیازات منحصربهفرد سبکی در بخش موسیقیایی شعر وی منجر شده است که
از این میان میتوان به استفادة زیاد از تکرار آوایی ناقص واژگان در برجسته
کردن زبان شعر و توازن موجود در بیشتر واژگان قافیه ،بهویژه قافیههای میانی یا
پویایی ردیفهای فعلی او اشاره کرد .همچنین بسامد باالی سنایی در استفاده از
توازن و تکرار آوایی کامل در سه بخش ،آغاز ،میانه و پایان ابیات در گروههای
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

اسمی ،فعلی و حرفی و نیز بهرهگیری از تکرار و توالی ترکیبات و جمالت در
جایجای غزلها سبب شده است موسیقی و ضربآهنگ این قالب شعری وی
از زیبایی خاصی برخوردار باشد که در این میان ،تکرار اسم و حرف در میانة
ابیات و همچنین تکرار فعل بهصورت پایانی ،بسامد بسیار زیادی دارد .در بخش
تکرار آوایی ناقص و ذیل مبحث توازن واژگانی ،استفادة سنایی از انواع سجع و
جناس در جایگاه قافیههای درونی و پایانی ،سبب آهنگینتر شدن غزلهای وی
شده است که در این میان ،بسامد سجع متوازی و جناس مذیّل دارای فراوانی
بیشتر بود .در مقابل ،سنایی از جناس خط و سجع مطرّف ،کمترین بهره را از
توازن برده است .در این پژوهش در پایان هر بخش ،به کمک انواع نمودار و
بررسی غزلهایی سنایی ،میزان بسامد هرکدام از انواع توازن واژگانی را
بهصورت کامل برای مخاطبان شرح و بسط داده و چگونگی استفادة شاعر از
توازن واژگانی را در جایجای اشعارش به اثبات رساندهایم.
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