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چكيده
این جستار بر آن است تا به بررسي تكرار و انواع آن در غزلهاي فخرالدین ابراهيم عراقي
بپردازد .فرضية این پژوهش این است كه تكرار یكي از ویژگيهاي سبكي غزلهاي فخرالدین
ابراهيم عراقي است .نگارندگان مقالة پيش رو به منظور اثبات فرضية خود ،با بهرهگيري از
شيوة استقرایي ،انواع تكرار را در غزليات عراقي استخراج كرده ،به بحث ،بررسي و طبقهبندي
دادههاي استقرا پرداختهاند .نتيجة پژوهش بيانگر این است كه انواع تكرار در غزلهاي فخرالدین 144
ابراهيم عراقي عبارت است از :تكرار آوایي یعني تكرار در سطح واج و هجا كه عامترین نوع 
تكرار به شمار ميرود و بخشي از آن در وزن عروضي نمود ميیابد .تكرار واژگاني یعني
تكرار واژه ،پيواژ ،گروه یا جمله كه موجب تقویت موسيقي بيروني (ردیف و قافيه) و موسيقي
دروني (انواع صنایع بدیعي) شعر ميشود .تكرار نحوي یعني تكرار ساخت دستوري كه چون
در بيشتر مواقع با موازنه و ترصيع همراه است ،موسيقي دروني شعر را غنيتر ميكند و هر
قرینة دستوري ،مضمون یا تصویرِ قرینة (قراین) دیگر خویش را برجستهتر ميسازد .تكرار
معنایي یعني تكرار كلماتي كه در محور جانشيني ميتواند بهجاي یكدیگر بهكار رود .عراقي از
این شيوه براي برجستهتر كردن اندیشه یا تصویر مركزي غزليات خویش بهره ميبرد و گاه نيز
به یاري این ترفند ،بار القایي و تصویري بعضي واژگان را دو چندان ميكند.
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مقدمه
تكرار ،كه از شگردهاي زیبایيآفریني در كالم دانسته شده (وحيدیان كاميار،)23 :1379 ،
یكي از زیرساختهاي اصلي بدیع لفظي است و آرایههایي نظير همحروفي ،همصدایي،
جناس ،تصدیر ،تشابهاالطراف ،التزام ،تكریر ،طرد و عكس ،ردالمطلع ،ردالقافيه و  ...در
اصل گونههایي از تكرار به شمار ميرود( .ر.ك :واعظ كاشفي سبزواري 92 :1369،تا 94؛
شميسا 57 :1371،تا 67؛ وحيدیان كاميار 26 :1376 ،تا 57؛  23 :1379تا 59؛ كاردگر 109 :1388 ،تا

127؛  328تا  .)342در بحث از موسيقي شعر هم تكرار از اركان بنيادیني است كه عامل
به وجود آورندة موسيقي بيروني (وزن عروضي) ،موسيقي كناري (قافيه و ردیف) و
موسيقي دروني (بدیع لفظي) شعر است (ر.ك :شميسا63 :1371،؛ وحيدیان كاميار37 :1376 ،؛
 .)24 :1379كاربرد هنرمندانه و هدفمند تكرار افزون بر غنيتر كردن موسيقي كالم و
زیبایيآفریني ،مي تواند باعث تأكيد ،القاگري ،معناآفریني و جلب توجه مخاطب شود
(ر.ك :هاشمي 205 :1384 ،و 206؛ كاردگر112 :1388 ،؛.)328

از آنجا كه تكرار منجر به ایجاد توازن ،1و توازن از اسباب ایجاد «نظم» ميشود،
شاعران ميكوشند با استفاده از ویژگي توازنسازي تكرار ،زبان سرودههاي خود را از
زبان خودكار متمایز و موسيقي آن را تقویت كنند (ر.ك :صفوي ،1383 ،ج149 :1؛ ج 36 :2و
تكرار

توازن

نظم

درست است كه تكرار از شگردهاي رایجي است كه همة شاعران كم و بيش از آن
بهره جسته اند و بيشترین نمود آن در شعر كالسيك ،تكرار هجاها براي بهوجود آوردن
وزن عروضي است ،همة شاعران از تكرار به یك ميزان استفاده نكردهاند .از آنجا كه
«امكان دستيابي به توازن آوایي از دستيابي به توازن واژگاني سادهتر است و امكان
پدیدآوردن توازن واژگاني نيز از دستيابي به توازن نحوي سادهتر است» (ر.ك:
صفوي،1383،ج ،)231 :1بيشتر شاعران از توان تكرار در سطح آوایي و واژگاني استفاده
كرده ،همين ميزان نيز اغلب در جلوههایي شناختهشده مانند قافيه و ردیف و  ...ارائه
شده است.
نگارندگان این مقاله در بررسي استقرایي غزلهاي فخرالدین ابراهيم عراقي (- 610
 688ق) با بسامد قابل توجه انواع تكرار در سطوح آوایي ،واژگاني ،نحوي و معنایي
روبهرو شدند كه این ميزان عالقه و تمایل شاعر به بهرهگيري از عنصر تكرار اساس این

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،54زمستان 1395

.)37

145


فرضيه قرار گرفت كه تك رار یكي از ویژگيهاي سبكي غزلهاي فخرالدین ابراهيم عراقي
است .جایگاه غزلهاي عراقي ،كه به اذعان سخنشناسان از زیباترین و لطيفترین
غزلهاي فارسي به شمار ميرود (ر.ك :صفا،1363،ج/3ب ،)577 :1نگارندگان را بر آن
داشت تا عنصر تكرار را بهعنوان یكي از عوامل تأثيرگذار بر گيرایي و قوّت این غزلها
مورد بررسي قرار دهند .هدف مقاله اثبات این نكته است كه آنچه تكرار را به ویژگي
سبكي غزلهاي فخرالدین ابراهيم عراقي تبدیل كرده ،بسامد زیاد و نمودهاي گوناگون
آن در سرودههاي وي است .در ادامة این جستار پس از ارائة پيشينة بحث ،انواع تكرار
در غزلهاي عراقي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
پيشينة بحث
همان گونه كه پيشتر اشاره شد ،تكرار یكي از مقولههاي مطرح در كتابهاي علم بالغت
است كه صاحبنظران حوزههاي گوناگون این علم در حيطههاي معاني و بدیع،
رویكردهاي گوناگوني بدان داشتهاند (ر.ك :تقوي 137 ،8 ،6 :1363،و 138؛ واعظ كاشفي
سبزواري 92 :1369 ،تا 94؛ همایي 20 :1370 ،و 21؛ رجایي 14 :1372 ،تا 212 ،16؛ هاشمي:1384 ،
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 204 ،27تا 206؛ كاردگر 109 :1388 ،تا  .)113شفيعي كدكني در بخشهایي از كتاب «موسيقي
شعر» ( )1379به بحث دربارة تكرار و نقاط قوت و ضعف این فرایند پرداخته است.
وحيدیان كاميار در كتابهاي «در قلمرو زبان و ادبيات فارسي» ( )1376و «بدیع از دیدگاه
زیبایيشناسي» ( )1379و كوروش صفوي در جلد اول كتاب «از زبانشناسي به ادبيات»
( )1383تكرار را از دید زبانشناسي مورد بررسي قرار دادهاند .دربارة تكرار مقاالتي نيز
نوشته شده كه بعضي از آنها عبارت است از« :تكرار ،ارزش صوتي و بالغي آن»
( )1354از ژالة متحدین؛ «سرّ بالغي تكرار در آیات قرآن» ( )1363از محمد علوي مقدم؛
«بيشترین تكرار كلمات در سورههاي قرآن» ( )1376از محمدرضا تاري ابيانه؛ «تبيين
علل تكرار آیاتي از قرآن كریم» ( )1379از پریچه ساروي؛ «جایگاه تكرار و لزوم
بازنویسي» ( )1382از شهناز شاهين؛ «تكرار بالغي ،اهميت و لزوم بازنگري آن» ()1388
از جهاندوست سبزعليپور؛ «كاركرد واجآرایي و تكرار در موسيقي شعر احمد شاملو»
( )1389از مسعود روحاني و محمد عنایتي قادیكالیي و «نقش تكرار آوایي در انسجام
واژگاني شعر عروضي فارسي» ( )1389از غالمحسين غالمحسينزاده و حامد نوروزي.
از آنجا كه دربارة تكرار و نقش آن در ساخت سبك شخصي فخرالدین ابراهيم عراقي تا
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كنون پژوهش مستقلي انجام نشده است ،نگارندگان در مقاله به بحث و بررسي نقش
عنصر تكرار در غزلهاي این شاعر خواهند پرداخت.
انواع تكرار در غزلهاي فخرالدین ابراهيم عراقي
 .1تكرار آوایي :تكرار آوایي عامترین نوع تكرار است كه به طور كل شامل تكرار در
سطح واج و هجا ميشود .نكتة قابل ذكر دربارة این نوع تكرار این است كه تكرارهاي
كالمي حتي در سطح تكرار واژگاني و تكرار نحوي گونهاي از تكرار آوایي را نيز در بر
دارد (ر.ك :صفوي ،1383 ،ج .)167 :1با توجه به دایرة شمول تكرار آوایي در این مبحث به
تكرار یك هجا (تكرار شبهطبيعي) و تكرار منظم چندهجاي متوالي (وزن عروضي)
غزليات عراقي پرداخته ميشود .نتایج دیگر این نوع تكرار در دو محور بعدي (تكرار
واژگاني و تكرار نحوي) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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 1-1تكرار یك هجا (تكرار شبهطبيعي) :در این پژوهش منظور از تكرار شبهطبيعي،
مكرر كردن یك هجا است بيواسطة حرف اضافه مانند مكرر كردن هجاي «دَم» در
تكرار شبهطبيعيِ «دمدم» یا با واسطة حرف اضافه مانند مكرر كردن هجاي پيشين با
واسطة حرف اضافة «به» در تكرار شبهطبيعيِ «دمبهدم» .هر چند این نوع تكرار به لحاظ
شكل ظاهر شبيه تكرارهاي طبيعي است در اصل با آن متفاوت است؛ چرا كه تكرارهاي
طبيعي تكرار اصوات تقليدياي نظير جيكجيك ،خشخش و امثال آنها یا واژگان و
اصوات عاطفياي است كه به طور طبيعي در حاالت شدید روحي از نهاد انسان برآمده
بر زبان وي جاري ميشود؛ واژگاني مانند بهبه ،وايواي و ( ....ر.ك :وحيدیان كاميار:1376،
 .)27با وجود تفاوتي كه این دو نوع تكرار (تكرار طبيعي و شبهطبيعي) از حيث
ریشهشناسي هجاي مكرر دارند ،تكرار شبهطبيعي اگر هنرمندانه و بجا باشد ،ميتواند
نقشهاي گوناگون تكرار طبيعي را در زبان عاطفي شعر ایفا كند .بررسي غزليات عراقي
بيانگر این است كه این شاعر در بهرهگيري بجا و هنرمندانه از تكرارهاي شبهطبيعي
موفق بوده است .او گاه از تكرارهاي شبهطبيعي براي بيان «استمرار» (همان )30 ،استفاده
ميكند؛ «دمبهدم» (عراقي56 :1372،؛ 116؛ 171؛ 220؛ 233؛ 243؛ « ،)323لحظهلحظه» (همان171 ،؛
233؛ )222؛ «دمدم» (همان)116 ،؛ «زمان زمان» (همان222 ،؛  )259و گاهي نيز این نوع تكرار
در غزليات عراقي بيانگر «توزیع تكراري» (وحيدیان كاميار )30 :1376،است؛ «گاهگاه»

(عراقي56 :1372،؛ 116؛ )258؛ «گهگه» (همان157 ،؛ 175؛160؛ 220؛  .)272همچنين بعضي
تكرارهاي شبهطبيعي در غزليات عراقي «شكل و طرح تكراري» (وحيدیان كاميار:1376،
 )30را نشان ميدهد؛ «خم اندر خم» (عراقي)56 :1372،؛ «پيچ بر پيچ» (همان)121 ،؛ «پيچ در
پيچ» (همان)321،؛ «گرد بر گرد» (همان .)239 ،در غزليات عراقي بعضي تكرارهاي
شبهطبيعي نيز براي «تأكيد» بهكار رفته است؛ «زار زار» (همان125 ،؛ )193؛ «هيچ هيچ»
(همان.)146 ،
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 1-2تكرار منظم چندهجاي متوالي (وزن عروضي) :شعر كالسيك فارسي بر مبناي
اركان (افاعيل) عروضياي سروده ميشود كه این اركان براي ایجاد وزن به تناوب و
تناسب تكرار مي شود؛ به بيان دیگر وزن عروضي شعر فارسي نتيجة تكرار منظم چند
هجاي متوالي است كه از طریق تناسب در امتداد زماني هجاها پدید ميآید (ر.ك :ناتل
خانلري24 :1367،؛ مدرّسي 247 :1380،و 248؛ صفوي،1383،ج .)181 :1با توجه به آنچه بيان
شد ،ميتوان چنين استنباط كرد كه یكي از بيرونيترین نمودهاي تكرار آوایي ،وجود
وزن عروضي در سروده هاي شاعران كالسيك است كه طبعاً غزلهاي عراقي نيز از این
قاعده مستثني نخواهد بود .او در سرودن  302غزل دیوان خویش از وزنهاي عروضي
مختلفي بهره جسته است؛ وزنهاي مختلفي كه در نتيجة تكرار و امتداد زماني هجاهاي
متوالي به وجود آمده است؛ این وزنها در غزليات وي به ترتيب بسامد در بحرهاي هزج
( 136غزل) ،رمل ( 66غزل) ،مجتث ( 36غزل) ،مضارع ( 25غزل) ،خفيف ( 23غزل)،
رجز ( 8غزل) ،منسرح (4غزل) ،سریع (3غزل) و متقارب (1غزل) نمود یافته است .با
توجه به این نكته ،كه هزج و رمل از رایجترین اوزان شعر فارسي به شمار ميرود (ر.ك:
ناتل خانلري ،)48 :1367 ،باید گفت عراقي در سرودن غزليات خویش بيشتر از وزنهاي
رایج در شعر فارسي استفاده كرده است.
2

 .2تكرار واژگاني :این نوع تكرار ،فقط به تكرار یك واژه منحصر نيست؛ پيواژ،
گروه و جمله را نيز شامل مي شود .از آنجا كه تكرار واژگاني ،موسيقي بيروني (ردیف و
قافيه) و موسيقي دروني (انواع صنایع بدیعي) شعر را تقویت ميكند (ر.ك:
صفوي،1383،ج 207 :1و  ،)252طبعاً همة سرایندگان در ساخت و پرداخت اشعار خویش
بدان توجه كرده اند .نویسندگان این مقاله نيز با در نظر گرفتن همين نكته در این مبحث
به بحث دربارة انواعي از تكرار واژگاني در غزليات فخرالدین ابراهيم عراقي خواهند
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پرداخت كه به علت بسامد تكرار یا گریز از هنجارهاي رایج در سنت ادبي ،شاخص
سبكي فخرالدین ابراهيم عراقي به شمار ميرود.
 2-1ردیف :ردیف را ميتوان این گونه تعریف كرد« :تكرار یك عنصر دستوري
(واژه ،گروه ،بند یا جمله) با توالي یكسان در پایان مصراعها یا ابيات ...مقيد به
همنشيني پس از قافيه» (ر.ك :همان 267 ،و  .)268بين  302غزل دیوان عراقي 200 ،غزل
مردّف است .نگارندگان این پژوهش در مقالهاي مستقل با عنوان «ردیف و نقش آن در
غزلهاي فخرالدّین ابراهيم عراقي» به بررسي جایگاه ردیف در غزلهاي عراقي
3
پرداختهاند.
 2-2ردالقافيه :در منابع بالغي تكرار قافيه مصراع اول در آخر بيت دوم (ردالقافيه)
را از محسنات كالم برشمردهاند (ر.ك :رادفر،1368،ج 562 :1و 563؛ واعظ كاشفي
سبزواري134 :1369،؛ همایي 72 :1370 ،و 73؛ وحيدیان كاميار 41 :1379،و 42؛ كاردگر.)265 :1388،

(عراقي)209 :1372 ،

«آنچه ردالقافيه را زیبا جلوه مي دهد ،قدرت در ارائة معناي متعدد با قافية واحد
است» (كاردگر) 265 :1388 ،؛ اما گرایش عراقي به تكرار واژگان مصراع اول در مصراع
چهارم گاه به تكرار مضمون و كاسته شدن قدرت زیبایيآفریني ردالقافيه منجر شده
است:
چه باشد ار رخ خوبت بدین شكسته نمایي
ز اشتياق تو جانم به لب رسيد كجایي
ز عشق جان من اینك به لب رسيد كجایي
نگفتيم كه بيایم چو جان تو به لب آید
(عراقي)204 :1372،
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عراقي در سرودن  75غزل خویش از این صنعت بهره برده است .نكتة قابل تأمل در
غزلهاي داراي ردالقافية عراقي این است كه در بيشتر آنها عالوه بر كلمة قافيه چند كلمة
دیگر مصراع اول نيز تكرار شده است؛ براي مثال در غزل زیر واژة «درت» در مصراع
اول با واژگان «نظرت ،بيشترت ،گرت ،گذرت و  »...در مصراعهاي زوج همقافيه شده،
در این غزل عراقي از صنعت ردالقافيه بهره جسته است؛ اما عالوه بر تكرار قافيه ،چند
واژة پيش از آن را نيز در مصراع چهارم تكرار ميكند:
تا بوك برون آیي آخر نظرت افتد
هر شب دل مسكينم بر خاك درت افتد
آنكس كه به اميدي بر خاك درت افتد
زیبد كه ز درگاهت نوميد نگردد باز

در این ابيات ،عراقي با تكرار قافية «كجا» و نيز تكرار واژگان «جان» و «به لب
رسيد» و با جانشين كردن واژة «عشق» به جاي واژة «اشتياق» و همنشين كردن آن در
مصراع چهارم ،مضمون مصراع اول را در مصراع چهارم تكرار كرده و با این تكرار
4
مضمون از قدرت زیبایيآفریني ردالقافيه كاسته است.
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 2-3ردالمطلع :صنعتي است حاصل از تكرار یكي از دو مصراع بيت مطلع در آخر
شعر (ر.ك :رادفر،1368،ج563 :1؛ همایي72 :1370 ،؛ شميسا62 :1376،؛ وحيدیان كاميار 47 :1379،و
48؛ كاردگر 120 :1388 ،و  .)121با توجه به تعاریف كتابهاي بالغي ،این صنعت نوعي
تكرار آوایي 5كامل است؛ هرچند عراقي در استفاده از این شگرد ادبي نيز سنتشكني
كرده است .بين  16غزل عراقي ،كه در آنها صنت ردالمطلع دیده ميشود ،فقط در 2
غزل عين عبارات مصراع اول یا دوم مطلع در بيت مقطع تكرار شده (ر.ك :عراقي:1372،
 101و 102؛ )206؛ در  14غزل دیگر استفادة وي از صنعت ردالمطلع به شكل تكرار
آوایي ناقص بوده است:
كار با پيك و پيام افتاد باز...
كار من بنگر چه خام افتاد باز
پس عراقي از چه خام افتاد باز
من چو از سوداي خوبان سوختم
(همان)117 ،

6

 2-4اعاده :تكرار یك یا چند كلمه آغاز مصراع اول در آغاز مصراع دوم است كه
سرایندگان از این صنعت براي تقویت موسيقي دروني شعر ،تأكيد و قرینهسازي بهره
جستهاند (ر.ك :تقوي297 :1363 ،؛ رادفر ،1368 ،ج .)151 :1توجه و گرایش عراقي به
بهره گيري از عنصر تكرار باعث بسامد قابل توجه اعاده در غزليات وي شده است .او با
استفاده از این شگرد ادبي احساسات و اندیشههایش را برجستهتر ميسازد:
بيا كه بيتو همه سود من زیان آمد
بيا كه بيرخ زیبات دل بهجان آمد
بيا كه بيتو دلم جمله در ميان آمد
بيا كه بهر تو جان از جهان كرانه گرفت
(عراقي)179 :1372،

در این ابيات عراقي اشتياق خویش را براي آمدن معشوق با تكرار دو كلمة آغازین
7
مصرعهاي فرد ،در آغاز مصرعهاي زوج برجسته كرده است.
 2-5تكرار تخلص :بين غزلهاي عراقي تكرار تخلص بسامد بسيار كمي دارد و فقط
در سه غزل وي دیده ميشود (همان119 ،؛  146و 147؛  .)245علت توجه و پرداختن

تكرار ،ویژگي سبكي غزلهاي فخرالدین ابراهيم عراقي

نگارندگان ب ه این نوع تكرار این است كه اصوالً در سنت ادبي چنين مرسوم است كه
شاعران تخلص شعري خود را تنها یكبار و اغلب در آخرین بيت غزل یا قصيده به كار
ميبرند (ر.ك :عباسپور 323 :1381،و )324؛ ولي در غزليات عراقي تخلص شعري در مطلع
و مقطع دو غزل (ر.ك :عراقي119 :1372،؛  )245و نيز در بيت دوم و مقطع غزلي دیگر
(ر.ك :همان 146 ،و  )147تكرار شده است كه اگر این تكرار توسط شاعر ایجاد شده باشد،
ميتواند بيانگر اشتياق عراقي به بهرهگيري از این عنصر (تكرار) باشد به حدي كه گاه
به تكرار تخلص نيز منجر شده است .او با این تكرار از سنت مرسوم ذكر تخلص (فقط
در یك بيت) سرباز زده و به نوعي تخلص شعري خود را با تكرار ،برجسته و محل
توجه مخاطب ساخته است .اگر هم تكرار تخلص از تصرفات كاتبان باشد ،باز هم به
صرف درج در دیوان عراقياي كه محتشم بر اساس نسخههاي كهن و معتبر موجود
فراهم آورده (ر.ك :محتشم :1372،هفتاد و هشت  -هفتاد و نه؛ شفيعيكدكني )320 :1386،محل
توجه است.

 2-6-1تكرار در محور افقي غزل :در بعضي غزلهاي عراقي واژه یا واژگاني در یك
مصراع یا یك بيت تكرار ميشود .در مثال زیر تكرار واژگان «دل»« ،جان»« ،غم» و
«خود» باعث ایجاد صنعت تصدیر شده است:
دلم آنگاه خوش گردد كه تو دلدار من گردي
مرا جان آن زمان باشد كه تو جانان من باشي
به غم زان شاد مي باشم كه غمخوارم تو خواهي شد
از آن با درد مي سازم كه تو درمان من باشي...
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 2-6تكرار یك یا چند واژه در غزل :این نوع تكرار ،كه در منابع بالغي انواع
گوناگوني نظير «تصدیر»( 8معزي« ،)141 :1362،تعطف» (كاردگر،)117 :1388،
«تشابهاالطراف» (همان« ،)119،ذوبطنين» (همان« ،)120،عكس» (همان )121-126،و  ...دارد
در غزليات عراقي از بسامد چشمگيري برخوردار است .عراقي براي تكرار واژه یا
واژگاني در غزليات خویش از شيوههاي گوناگوني بهره جسته است كه رایجترین آنها
در ادامه معرفي خواهد شد:

همه آن خودي جانا ز خود با كس نپردازي
چه باشد اي ز جان خوشتر كه یك دم آن من باشي
(عراقي)251 :1372،

 2-6-2تكرار در محور عمودي غزل :در بعضي غزلهاي عراقي واژه یا واژگاني در
چند بيت تكرار ميشود .از بررسي دیوان عراقي چنين استنباط ميشود كه وي در
بهره گيري از این نوع تكرار به مكرر كردن یكي از واژگان بيت مطلع در محور عمودي
غزل تمایل زیادي داشته است:
بخشاي كه خسته نيك زارست...
جانا نظري كه دل فگارست
بيچاره دلم در انتظارست...
دیرست كه بر در قبولت
از دردي هجر در خمارست
ناخورده دلم شراب وصلت
بيچاره دلي كه دوستدارست...
مگذار بكام دشمن اي دوست
اندوه و غم تو غمگسارست
خرم دل آن كسي كه او را
(همان)159 ،
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 2-6-3تكرار در محور افقي ـ عمودي غزل :بيشتر تكرارهاي واژگان در غزلهاي
عراقي از این نوع است .شاعر خود را به تكرار یك یا چند واژه در تمامي ابيات (و گاه
در چند بيت) ملزم ميكند؛ براي مثال در ابياتي كه خواهد آمد ،عراقي خود را به آوردن
واژگان «جان» و «دل» در چند بيت پيدرپي در محورهاي افقي و عمودي غزل خویش
ملزم ساخته است:
سوداي تو نگنجد اندر دلي كه جانست
دل را خوش است با جان گر زان تست ورني

بر بوي وصلت اي جان دل بر در تو مانده
با عشق تست جان را صد سِ ّر سَر نهفته

در خانة طفيلي مهمان چه كار
بيروي تو دل من با جان چه كار
ورنه فتاده در خاك حيران چه كار
ليكن دل عراقي با آن چه كار

دارد
دارد
دارد
دارد

(همان)199 ،

گاهي اوقات تكرار واژگان در غزلهاي عراقي تابع ردیف است .در ابيات زیر واژة
«گذشتن» متناسب با ردیف «بگذرد» چندین بار تكرار شده است:
خوش باش كز جفاي تو این نيز بگذرد
عمرم گذشت و بيش مرا یك نفس نماند
اي جان من فداي تو این نيز بگذرد
آیي و زود بگذري و باز ننگري
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آیم به درگهت نگذاري كه بگذرم
بگذشت آنكه دوست همي داشتي مرا
تا كي كشد عراقي مسكين جفاي تو

پيرامن سراي تو این نيز بگذرد...
دیگر شدست راي تو این نيز بگذرد...
بگذشت چون وفاي تو این نيز بگذرد
(همان)135 ،

9

یكي از شگردهاي عراقي براي تكرار واژگان استفاده از «وندها» ،اعم از پيشوند،
ميانوند و پسوند است .در نمونة زیر واژة اميد یكبار با استفاده از پيشوند منفيساز «نا»
تكرار شده است:
تا مگر بينم رخ نيكوي تو
آمدم در كوي اميد تو باز
بازگردم نااميد از كوي تو
اي اميد من روا داري كه من
( همان)191 ،

10

(عراقي:1372،

11)329

 2-8غزلهاي مشابه :یكي از ویژگيهایي كه غزليات دیوان عراقي را از غزليات
شاعران دیگر متمایز ميكند ،بسامد زیاد غزلهاي شبيه به هم در دیوان این شاعر است.
البته با توجه به این نكته ،كه «اشعار لطيف و غزلهاي پرشور و عاشقانه عراقي هم در
زمان حيات وي نقل محافل اهل دل گشته  ،...آثار وي سينه به سينه نقل شده و دست
به دست گشته و باالخره بوسيلة برخي از مریدان او جمعآوري و تدوین گردیده است»
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 2-7چند مصراع با آغازي شبيه به هم :همان گونه كه پيشتر بيان شد در سنت ادبي
تكرار یك یا چند كلمه آغاز مصراع اول را در آغاز مصراع دوم «اعاده» مينامند كه
تكرار در محور افقي غزل است ؛ اما نوعي تكرار دیگر نيز در غزليات عراقي نمود دارد
و آن عبارت است از تكرار در محور عمودي غزل؛ بدین شكل كه در یك غزل بعضي
مصرعها آغازي شبيه به هم دارد كه اگر این مصرعها فرد باشد با توجه به محل واژگان
مكرر (صدر بيت) صنعت «تكرارالصداره» (وهبه )118 :1984،شكل ميگيرد .در دیوان
عراقي بيشتر مصرعهایي كه آغازي شبيه به هم دارد ،مصرع فرد است:
در دست بحرنوشان ساغر چه كار دارد؟...
در حلقة فقيران قيصر چه كار دارد؟
آيبك چه وزن دارد سنجر چه كار دارد؟
جایي كه عاشقانرا رزم حيات باشد
آب زالل چهبود كوثر چه كار دارد؟
جایي كه این عزیزان جام شراب نوشند
بر كشتي دليران لنگر چه كار دارد؟...
جایي كه بحر معني موج بقا برآرد
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(محتشم :1372،هفتاد و هفت) ،ميتوان چنين استنباط كرد كه ممكن است وجود برخي
از این غزلهاي شبيه به هم در دیوان عراقي در نتيجة بيدقتي نسخهنویسان باشد؛ ولي
مبناي اظهارنظر نگارندگان مقاله در مبحث جاري ،درج این غزلها در دیوان عراقياي كه
محتشم چاپ كرده است و پيشتر دربارة آن توضيح داده شد.
این غزلها به لحاظ وزن عروضي و حروف قافية مشترك داراي تكرار آوایي و به
دليل وجود واژگان ،عبارات و جمالت مشتركي كه در سطح مصرعها یا ابيات نمود
ميیابد ،متضمن تكرار واژگاني( 12اعم از تكرار واژگاني كامل و ناقص) است .بين 302
غزل دیوان عراقي  36غزل هست كه هر یك با غزلي دیگر جفتي شبيه به هم را تشكيل
ميدهد و سه غزل نيز هر یك با سه غزل دیگر مشابه است كه با این حساب مجموع
غزلهاي شبيه به هم دوتایي در دیوان عراقي  72غزل و مجموع غزلهاي شبيه به هم
سهتایي در دیوان وي  9غزل است.
در نمونه زیر عالوه بر تكرار وزن و حروف قافيه (تكرار آوایي) ،تكرار واژگاني
كامل در سطح جمله در مصرع آغازین هر دو غزل و تكرار واژگاني ناقص در سطح
جمله در بيت آخر غزلها مشهود است:
اگر در من نگهكردي نگارم
چه خوش بودي دریغا روزگارم
بپرسيدي دمي از حال زارم...
بدیدي كز فراقش چونم آخر
چو ميداند كه او را دوست دارم...
چرا خواهد به كام دشمنانم
كه تا از جيب محنت سر برآرم
نميدانم كه دامان كه گيرم
كه من با تو درین تيمار یارم
عراقي دامن غم گير و خوش باش
(عراقي)114 :1372،

چه خوش بودي دریغا روزگارم
به آب دیده دست از خود بشویم
مرا جاني و ميدارم ترا دوست
درآویزم به دامان تو یك شب
عراقي دامن او گير و خوش باش

اگر با من خوشاستي غمگسارم
كنون كز دست بيرون شد نگارم...
عجب نبود كه جان را دوست دارم...
مگر روزي سر از جيبت برآرم
كه من با تو درین اندیشه یارم
( همان13)261-260 ،
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 .3تكرار نحوي :تكرار ساخت دستوري است كه اغلب با موازنة كامل یا ناقص و
ترصيع همراه است و از آنجا كه نوعي قرینهسازي است ،زیبایي كالم را دوچندان
مي كند و افزون بر آن هر قرینه ،موجب تأكيد و تداعي قرینة دیگر ميشود (ر.ك:
وحيدیان كاميار 56 :1379،تا  .)58این نوع تكرار در غزليات عراقي بسامد چشمگيري دارد.
انواع تكرار نحوي در غزليات عراقي عبارت است از:

چو بيتو خوش نميباشم بيا تا با تو خوش باشم
بيا كز عشق روي تو بسي خون جگر خوردم
ز لفظ دلرباي تو به یك گفتار خشنودم

چو مهر از خویش ببریدم بيا تا با تو پيوندم...
بيا كز آرزوي تو دمي صد بار جان كندم...
ز وصل جانفزاي تو به یك دیدار خرسندم
14

(عراقي)212 :1372 ،

 3-2تكرار نحوي در محور عمودي غزل :یكي از ترفندهاي عراقي در بهرهگيري از
تكرار نحوي ،استفاده از ساختهاي همپایه در محور عمودي غزل است .بهرهگيري از
این نوع تكرار (تكرار ساختهاي همپایه در مصراعهاي زوج یا فرد به صورت پيدرپي یا
بدون رعایت توالي اي خاص) به غزليات عراقي حال و هوایي خاص بخشيده است .او
با قرار دادن ساختهاي همپایه در محور عمودي ،مقصود خویش را برجستهتر كرده
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 3-1تكرار نحوي در محور افقي غزل :این نوع تكرار (تكرار ساختهاي همپایه در دو
مصراع یك بيت) از تكرارهاي مرسومي است كه دیگر سرایندگان هم از آن بهره
برده اند .آنچه تكرار نحوي در محور افقي غزليات عراقي را از دیگر شاعران متمایز
ميكند ،بسامد چشمگير این تكرار در سرودههاي وي است؛ افزون بر اینكه در بسياري
از غزلهاي وي حداقل یكبيت یا به بيان واضحتر دو مصراع بر پایة تكرار نحوي ساخته
شده است .گاه در بعضي از این غزلها در چندین بيت از این شگرد استفاده شده است؛
براي مثال در نمونة زیر ساختار نحوي دو مصراع بيت اول عبارت است از :جملههاي
پيرو (چو بيتو خوش نمي باشم؛ چو مهر از خویش ببریدم) و (تا با تو خوش باشم؛ تا
با تو پيوندم)  +جملة پایه (بيا در هر دو مصراع)؛ ساختار دستوري دو مصراع بيت دوم
عبارت است از :جملة پایه (بيا در هر دو مصراع)  +جملة پيرو (كز عشق روي تو بسي
خون جگر خوردم؛ كز آرزوي تو دمي صدبار جان كندم) و ساختار دو مصراع بيت
سوم عبارت است از :گروه اسمي متممي (ز لفظ دلرباي تو به یك گفتار ؛ ز وصل
جانفزاي تو به یك دیدار)  +نهاد و گزاره (خشنودم؛ خرسندم).

است؛ براي مثال در نمونه اي كه ارائه خواهد شد ،مصرعهاي نخست از حيث ساختار
نحوي ،اسم به همراه جمله واره ربطي توضيحي در نقش نهاد است و عراقي با استفاده
از این ترفند ،مقصود و مضمون خاص خویش (محوریت قائل شدن براي معشوق) را
برجسته كرده است:
جز بر در تو رهي نداند
وآن را كه عنایت تو ره داد
جان را بدهد غمت ستاند
وان كس كه قبول عشقت افتاد
15

(همان)180 ،
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 3-3تكرار نحوي در محور افقي ـ عمودي غزل :تمایل عراقي به بهرهگيري از عنصر
تكرار باعث بسامد زیاد این نوع تكرار در غزليات وي شده است .از آنجا كه تكرار
نحوي اغلب همراه با موازنه و ترصيع است ،بسامد چشمگير تكرار نحوي در هر دو
محور افقي و عمودي غزليات عراقي باعث غنيتر شدن موسيقي دروني این سرودهها
شده است؛ همچنين همان گونه كه پيشتر نيز بيان شد ،استفاده از تكرار نحوي موجب
تأكيد ،تداعي و برجستهتر شدن مضمون ميشود .این نوع تكرار در غزلهاي عراقي به
شكلهاي زیر نمود ميیابد:
 3-3-1تكرار ساختي واحد در چند بيت :گاهي عراقي در ساخت و پرداخت غزلهاي
خویش در چند بيت پيدرپي یا غير آن از ساخت نحوي واحدي بهره برده است؛ در
مثال زیر ساختار نحوي هر چهار مصراع عبارت است از :مسند (مقصود دل عاشق
شيدا ،مطلوب تن وامق و عذرا ،بينایي هر دیدة بينا و زیبایي هر چهرة زیبا)  +قيد
(همه)  +مفعول (او)  +فعل و نهاد (دان و بين) و این تكرار هر دو محور افقي و
عمودي را شامل شده است:
مطلوب تن وامق و عذرا همه او دان
مقصود دل عاشق شيدا همه او دان
زیبایي هر چهرة زیبا همه او دان
بينایي هر دیدة بينا همه او بين
(همان)153 ،

 3-3-2تكرار ساختي واحد در یك یا چند بيت و یك یا چند مصرع :یكي دیگر از
انواع تكرار نحوي در دو محور افقي و عمودي غزليات عراقي عبارت است از تكرار
ساخت دستوري یك بيت یا چند بيت در یك یا چند مصرع دیگر غزل؛ براي مثال در
غزل ذیل ساختي واحد در دو بيت اول و مصرعهاي زوج بيتهاي سوم و چهارم تكرار

تكرار ،ویژگي سبكي غزلهاي فخرالدین ابراهيم عراقي

مي شود :گروه متممي و متتم قيدي (با درد خستگانت؛ با وصل كشتگانت؛ با محنت
فراقت؛ با درد اشتياقت؛ در دوزخ پرآتش و در خانة طفيلي)  +نهاد (درمان؛ هجران؛
راحت؛ درمان؛ رضوان و مهمان)  +صفت پرسشي (چه)  +مفعول (كار)  +فعل (دارد).
با وصل كشتگانت هجران چهكار دارد؟
با درد خستگانت درمان چهكار دارد؟
با درد اشتياقت درمان چهكار دارد؟
با محنت فراقت راحت چهرخ نماید؟
در دوزخ پرآتش رضوان چهكار دارد؟
گر در دلم خيالت ناید عجب نباشد
در خانة طفيلي مهمان چهكار دارد؟
سوداي تو نگنجد اندر دلي كه جانست
16

(همان)199 ،

 .4تكرار معنایي :منظور از تكرار معنایي تكرار كلماتي است كه ميتواند جانشين
یكدیگر شود .این نوع تكرار در غزليات عراقي بسامد زیادي دارد .او براي تكرار
معنایي از دو شيوه استفاده كرده است:

(همان)160 ،

در مثال باال واژگان «خستگان ،درماندگان ،بيچارگان ،عاشقان ،مشتاقان ،مستمندان و
ضعيفان» جانشين واژة «بيدالن» و واژگان «افگار ،رنجور ،بيمار ،خوار ،غم و تيمار» جانشين
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 4-1استفاده از محور جانشيني براي تكرار معنایي واژه یا واژگان كليدي :پژوهش در
غزليات عراقي بيانگر این است كه این شاعر اغلب براي برجستهتر كردن اندیشه یا
تصویر اصلي و مركزي خود كليدواژه یا كليدواژگاني را بيشتر در بيت اول و گاه در
ردیف ،انتخاب ميكند؛ سپس براي هرچه بيشتر و بهتر گسترش دادن این اندیشه یا
تصویر ،افزون بر تكرار واژه یا واژگان كليدي از كلماتي نيز كمك ميگيرد كه ميتواند
جانشين واژگان كليدي شوند؛ براي مثال در ابيات زیر وي با بهرهگيري از محور
جانشيني به تكرار معنایي دو واژة «بيدالن» و «زار» كه در مصراع اول آمده ،پرداخته با
استفاده از این شگرد ،تصویر مصراع اول را كه عبارت است از زاري بيدالن در ابيات
بعدي گسترش داده است:
روان خستگان افگار بيني
بيا تا بيدالن را زار بيني
دل بيچارگان بيمار بيني
تن درماندگان رنجور یابي
كه مشتاقان خود را زار بيني...
به كوي عاشقان خود گذر كن
كه بر خاك در خود خوار بيني
بسا جان عزیز مستمندان
نظر كن تا غم و تيمار بيني
یكي اندر دل زار ضعيفان

17

واژه «زار» در مصراع اول شده است.

 4-2استفاده از ساختهاي همپایة مترادف :یكي دیگر از شگردهاي عراقي براي تكرار
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معنایي ،بهره گيري از ساختهاي همپایة مترادف است كه در بالغت سنتي این شيوه را
«ایرادالمعطوفات» (رادفر ،1368 ،ج209 :1؛ كاردگر )134 :1388 ،مينامند .عراقي كوشيده
است به یاري این شگرد ،بار القایي و تصویري بعضي واژگان را دو چندان كند؛ براي
مثال یكي از واژگاني كه در غزليات عراقي اغلب با واژگان مترادف خود همپایه شده،
واژة «شور» است كه عراقي براي بهتر مصورساختن «شور» آن را در این ساختهاي
مترادف همپایه آورده است« :شر و شور» (عراقي73 :1372،؛ « ،)157شور و غوغا» (همان،
73؛ 74؛ 76؛ 203؛ « ،)210غوغا و شور» (همان« ،)74 ،نعره و شور» (همان76 ،؛ « ،)235شور و
شغب» (همان151 ،؛ 207؛ 263؛ « ،)275شور و مستي» (همان« ،)83 ،شور و شر» (همان )88 ،و
«شور و فغان» (همان .)138 ،واژة «غم» نيز از دیگر واژگاني است كه عراقي گاه آن را در
ساختهاي همپایة مترادف به كار ميبرد و با این شگرد به تكرار معنایي این واژه پرداخته
است و بار القایي آن را بيشتر ميكند« :اندوه و غم» (همان159 ،؛ )160؛ «غم و درد» (همان،
118؛ )147؛ «تيمار و غم» (همان119 ،؛ 204؛ )210؛ «غم و تيمار» (همان119 ،؛ 160؛ 189؛ 196؛
18
)199؛ «درد و غم» (همان147 ،؛ )210؛ «رنج و غم» (همان.)200 ،
نتيجهگيري
تكرار از اركان بنيادین شعر است كه همة شاعران در ساخت و پرداخت سرودههایشان
با بهره گيري از آن زبان شعرشان را از زبان خودكار متمایز ساختهاند؛ ولي همة آنها به
یك ميزان از این عنصر توازنساز استفاده نكردهاند .بين شاعران ادبيات كالسيك
فارسي ،فخرالدین ابراهيم عراقي یكي از سرایندگاني است كه در ساخت و پرداخت
غزلياتش توجه ویژهاي به این عنصر كرده است .بسامد قابل توجه و چشمگير انواع
تكرار (آوایي ،واژگاني ،نحوي و معنایي) در غزليات وي ـ كه در زمرة بهترین غزليات
فارسي به شمار ميرود ـ تكرار را به یكي از ویژگيهاي سبكي این غزلها تبدیل كرده
است.
بين انواع تكرار (آوایي ،واژگاني ،نحوي و معنایي) تكرارهاي آوایي و واژگاني از تكرارهاي

تكرار ،ویژگي سبكي غزلهاي فخرالدین ابراهيم عراقي

عام و گریزناپذیري است كه براي ایجاد موسيقي بيروني (وزن عروضي) و موسيقي
كناري (قافيه و ردیف) الزم است؛ ولي عراقي از جمله شاعراني است كه فقط به این
حد از تكرار بسنده نكرده ،با استفاده از این شگرد زیبایيآفریني ـ كه یكي از
زیرساختهاي اصلي صنایع بدیعي به شمار ميرود ـ موسيقي دروني شعر خود را نيز
تقویت كرده است؛ صنایعي همچون ردالقافيه ،ردالمطلع ،اعاده ،انواع تصدیر و  ...كه
در غزليات وي نمود یافته در اصل بر پایة تكرار بهوجود آمده است .عراقي در
تكرارهاي نحوي از موازنه و ترصيعي كه با این نوع تكرار همراه است براي تقویت
موسيقي غزلياتش بهره ميبرد .از آنجا كه تكرار نحوي در واقع نوعي قرینهسازي است،
وجود این قرینهها زیبایي كالم عراقي را بيشتر ميكند؛ همچنين هر قرینه باعث تأكيد و
تداعي قرینة دیگر نيز مي شود .تكرارهاي معنایي نيز در غزليات عراقي اغلب براي
برجستهتر كردن اندیشه یا تصویر اصلي و مركزي بهكار ميرود.
پينوشت
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 .1به اعتقاد صورتگرایان ،هنجارگریزي و قاعدهافزایي باعث ایجاد برجستهسازي و به وجود آمدن زبان
ادب ميشود .از نظر اینان قاعدهافزایي چيزي جز توازن نيست كه این توازن از طریق تكرار به
دست ميآید .براي اطالعات بيشتر بنگرید به :صفوي ،كوروش ،از زبانشناسي به ادبيات ،ج اول
(تهران :سوره مهر )1383 ،ص  40تا 43؛  149تا .225
 .2پي واژها عبارت است از تكواژهایي كه آهنگ مستقلي ندارد و آهنگ تلفظ آنها دنبالة قوس آهنگي
واژة پيشين آنهاست .بنگرید به :نجفي ،ابوالحسن ،مباني زبانشناسي و كاربرد آن در زبان فارسي ،چ
دهم (تهران :نيلوفر )1387ص.75
 .3مقالة نامبرده در مجلة پژوهشهاي ادبي ،ش  ،45س یازدهم ،پایيز  1393چاپ شده است.
 .4براي مشاهدة نمونههایي از ردالقافيه بنگرید به عراقي ،فخرالدین ابراهيم ،مجموعة آثار،
(تهران،زوار ،)1372،ص  77و ( 78هر كه را جام مي بهدست افتاد)؛ ( 120باز هجر یار دامانم
گرفت)؛ ( 184امروز مرا در دل جز یار نميگنجد)؛ ( 199با درد خستگانت درمان چهكار دارد)؛
( 150از در یار گذر نتوان كرد) و ( 324یاران نظر كنيد كه یارم چه ميكند).
 .5همانگونه كه پيشتر اشاره شد به دليل اینكه تكرار آوایي عامترین نوع تكرار است ،گونههاي دیگر
تكرار ازجمله تكرار واژگاني نوعي از تكرار آوایي را در بر دارند .بنگرید به صفوي ،كوروش ،از
زبانشناسي به ادبيات ،ج اول ،ص.167
 .6براي مشاهدة نمونههاي بيشتري از این نوع بنگرید به :عراقي ،فخرالدین ابراهيم ،مجموعة آثار ،ص
( 173با عشق تو ناز درنگنجد)؛ ( 180خوشا دردي كه درمانش تو باشي)؛ ( 255ز خواب نرگس
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مست تو سرگران برخاست)؛ ( 316چه خوش باشد كه دلدارم تو باشي) و ( 332-331بر در یار هر
سحر مست خراب ميروم).
 .7بعضي از نمونههاي اعاده عبارت است از :عراقي ،فخرالدین ابراهيم ،مجموعة آثار ،ص ( 194بيا كه
بيتو مرا زندگاني خوش نيست/بيا كه بيتو ندارم سر بقا اي دوست)؛ ( 121درد ما را نيست درمان
در جهان/درد ما را روي او درمان بود)؛ ( 118بهكام دوستان بودم كنون باز/به كام دشمنانم با كه
گویم)؛( 249بهجز تو در همه عالم كسي دلبر نميبينم/بهجز تو در همه گيتي دگر جانان نميدانم)؛
(177كي بود كين درد را درمان كني/كي بود كين رنج را آسان كني).
 .8تصدیر عبارت است از تكرار واژگان در صدر ،عروض ،ابتدا ،عجز و حشو با استفاده از چهار گونة
كلمه به این معني كه كلمة مكرر ميتواند عيناً مكرر ،جناس تام ،اشتقاق و شبهاشتقاق باشد .با
آميختن چهارگونة كلمه با جایگاه تكرار آنها در بيت اشكال مختلفي نظير ردالصدر عليالعجز،
ردالعجز عليالصدر ،ردالصدر علي االبتدا ،ردالصدر علي العروض ،ردالعجز علي الحشو و  ...شكل
ميگيرد .براي اطالعات بيشتر بنگرید به معزي ،نجفقلي ميرزا ،درة نجفي (تهران :فروغي)1362،
ص 141و كاردگر ،یحيي ،فن بدیع در زبان فارسي (تهران :فراسخن )1388 ،ص  113تا .119
 .9براي مشاهدة نمونههاي بيشتري از انواع تكرار یك یا چند واژه در غزل بنگرید به :عراقي ،فخرالدین
ابراهيم ،مجموعة آثار ،ص ( 89آن مونس و غمگسار جان كو)؛  141و ( 142مانا دميد بوي گلستان
صبحگاه)؛  156و ( 157اي حسن تو بيپایان آخر چه جمالست این)؛  162و ( 163اي آرزوي جان
دلم از آرزوي تو)؛  186و ( 187دلي كه آتش عشق تواش بسوزد پاك)؛  194و ( 195مشو مشو ز
من خسته دل جدا اي دوست)؛ ( 205بيا كين دل سر هجران ندارد) و  315و ( 316دل كه دائم
عشق ميورزید رفت).
 .10بعضي از واژگاني كه در دیوان عراقي با استفاده از «وندها» تكرار شدهاند ،عبارت است از :عراقي،
فخرالدین ابراهيم ،مجموعة آثار ،ص ( 79خود /بيخود؛ نشان/بينشان)؛  204و 211
(نااميد/اميدوار)؛ ( 207ادب/بيادب)؛ ( 210غم/غمخوار؛ دل/دلدار)؛  249و ( 250دل/دلبر؛
جان/جانان؛ هميدانم/نميدانم)؛  315و ( 316دل/دلدار/دلبر)؛ ( 317كام/ناكام).
 . 11مطلع بعضي از غزلهایي كه در آنها چند مصراع با آغازي شبيه به هم وجود دارد عبارت است از:
عراقي ،فخرالدین ابراهيم ،مجموعة آثار ،ص  82و « 83هر كه او دعوي هستي ميكند»« :هر كه» در
مصرعهاي فرد بيتهاي اول و سوم و «دل» در مصرعهاي فرد ابيات چهارم و پنجم؛ « 85در حسن
رخ خوبان پيدا همه او دیدم»« :در ميكده» مصرعهاي فرد ابيات نهم و دهم؛ « 90هر كه در بند زلف
یار بود»« :وانك» در مصرعهاي فرد بيتهاي دوم و سوم؛ «121-120تا كي از ما یار ما پنهان بود»« :تا
كي» در مصراع فرد بيت دوم و در مصراع زوج بيت هشتم؛ «122از غم دلدار زارم مرگ به زین
زندگي»« :مرگ را من» در مصرعهاي زوج بيتهاي نهم و دهم؛ ص«141اي دل بنشين چو
سوگواري»« :بي روي تو» در مصرع فرد بيت نهم و مصرع زوج بيت دوازدهم؛ «179بيا كه بيرخ
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زیبات دل به جان آمد»« :بيا كه» در چهار مصراع اول و مصراعهاي فرد ابيات سوم و چهارم؛ 193
«چو دل ز دایرة عقل بيتو شد بيرون»« :دلم كه» در مصرعهاي فرد بيتهاي دوم و چهارم؛ 209-208
«چه بود گر نقاب بگشایي»« :دل ما را به» در مصرعهاي زوج بيتهاي ششم و هفتم؛ « 323هر زمان
جوري ز خوبان ميكشم»« :گر چه» در مصراعهاي زوج ابيات سوم و چهارم.
 .12همان گونه كه پيشتر اشاره شد ،تكرار واژگاني تنها به تكرار واژه محدود نشده ،عناصر دستوري
بزرگتر از واژه نظير گروه و جمله را نيز كه مجموعهاي از واژگان است ،شامل ميشود .براي
اطالعات بيشتر بنگرید به صفوي ،كوروش ،از زبانشناسي به ادبيات ،ج اول ،ص.207
 .13مطلع بعضي از غزلهاي شبيه به هم عبارت است از عراقي ،فخرالدین ابراهيم ،مجموعة آثار ،ص 74
و « 233عشق شوري در نهاد ما نهاد»؛ 98و« 247ساقي قدح مي مغان كو»؛ 100و« 246در صومعه
نگنجد رند شرابخانه»؛ 181و«243بيا كه خانة دل پاك كردم از خاشاك»؛ 186و«258اي راحت
روانم دور از تو ناتوانم»؛ 196و«258دل در گرو زلف تو بستيم دگربار»؛ 249و« 300دلي یا دلبري یا
جان یا جانان نميدانم».
 .14بعضي از نمونههاي تكرار نحوي در محور افقي عبارت است از عراقي ،فخرالدین ابراهيم ،مجموعة
آثار ،ص « 120باز هجر یار دامانم گرفت /باز دست غم گریبانم گرفت»؛ «128محنت سر مردمي
ندارد /دولت سر همدمي ندارد»؛ « 158دریاب كه نيك دردمندم /بشتاب كه سخت ناتوانم»؛
«164جز به سر كوي تو نيست تنم را مقر /جز به در لطف تو نيست دلم را مآب»؛ « 223بر خيره
قصيده چند خوانيم /بيهوده فسانه چند گویيم /اي دیده بيا كه خون بگریيم /وي بخت بيا كه خوش
بمویيم»؛ « 281تا در برم او باشد دل بر دگري ننهم /تا غمخورم او باشد غمخوار نخواهم شد /از
یار به هر خشمي آزرده نخواهم گشت /وز دوست به هر زخمي افگار نخواهم شد».
 .15بعضي از نمونههاي تكرار نحوي در محور عمودي عبارت است از عراقي ،فخرالدین ابراهيم،
مجموعة آثار ،ص «136از پي صيد دل چه دام نهم /كه شكارم ز دست ميبرود /چون كنم پيش یار
جان افشان /كه نثارم ز دست ميبرود»؛  184و « 185دل مسكين چرا غمگين نباشد؟ /كه در عالم
نيابد دل ربایي /تن مهجور چون رنجور نبود؟ /چه تاب كوه دارد رشته تایي؟»؛ «194بيا به لطف ز
جان به لب رسيده بپرس /كه از جهان ز غمت زار زار ميگذرد .../چه باشد ار بگذاري كه بگذرم
به درت /كه بر درت ز سگان صدهزار ميگذرد»؛ « 301در پرتو آفتاب حسنش /اي ذره ترا مجال تا
كي؟ /از مهر رخ جهان فروزش /اي سایه ترا زوال تا كي؟ /نادیده رخش به خواب یك شب /اي
خفته ترا خيال تا كي؟».
 .16مطلع بعضي از غزليات كه در آنها تكرار نحوي در هر دو محور افقي و عمودي وجود دارد ،عبارت
است از :عراقي ،فخرالدین ابراهيم ،مجموعة آثار ،ص  89و « 90با شمع روي خوبان پروانهاي چه
سنجد»؛  117و «118ز دلتنگي به جانم با كه گویم»؛  155و «156جانا حدیث حسنت در داستان

نگنجد»؛ «179بيا كه بيرخ زیبات دل بهجان آمد»؛ «196بيدلي را بيسبب آزرده گير»؛ «273یك
لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست».
 .17بعضي دیگر از نمونههاي استفاده از محور جانشيني براي تكرار معنایي واژه یا واژگان كليدي
عبارت است از :عراقي ،فخرالدین ابراهيم ،مجموعة آثار ،ص « 76شور :غوغا ،فتنه ،خروش ،نعره»؛
« 77یار :نگار ،دوست ،غمگسار»؛  108و « 109مي :شراب ،باده»؛ « 166غم :رنج ،تيمار ،عنا»؛ 242
و « 243بخت :دولت ،كام ،مراد»؛ « 260رخ :روي ،طلعت ،شمایل ،جمال»؛ « 278رخ :دیدار ،روي».
 . 18بعضي دیگر از ساختهاي همپایة مترادف عبارت است از :عراقي ،فخرالدین ابراهيم ،مجموعة آثار،
ص « 130زار و حقير»«219 /زار و نزار»«210 /زار و حزین» و «298زار و ضعيف»؛ 176؛ 179؛
181؛ 196؛ 197؛ «242جور و جفا»«168 /جفا و جور» و «199دشنام و جفا»؛ 222؛ « 241واله و
شيدا» و « 245شيدا و سرمست»؛ «255نعره و فغان» و «151فریاد و فغان»؛ 206؛ « 262عيش و
طرب» و 207؛ « 263شادي و طرب»؛ « 129لطف و كرم» و « 187لطف و احسان»؛ « 272فتنه و
آشوب» و « 275فتنه و غوغا».
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