
 

 

 هاي عطارکارکردهاي هنري و معنایی تکرار در غزل

 
 محمدحسین نیکدار اصل

 عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج -استادیار

 چکیده
اند. یکی و اندیشه، موضوعی غیرقابل انکار است، که منتقدان و اهل ادب به آن معترف پیوند ناگسستنی شعر با موسیقی

است. از این رو، بررسی نقش و کارکردهاي آن در شعر فارسی، » تکرار«هاي ایجاد چنین پیوندي، آرایه بالغی از رشته
ترین اي که به یکی از مهمگونه؛ بهشودهاي مختلف در غزلیات عطار دیده مییابد. تکرار به شیوهاهمیت خاصی می

اش و همچنین در جهت بینیعناصر قابل توجه شعر وي تبدیل شده است. این شاعر بزرگ براي بیان اندیشه و جهان
سود جستن از نقش موسیقیایی تکرار، از آن بهره فراوان برده است. با توجه به بسامد باالي استفاده از تکرار در غزلیات 

هاي گوناگون تکرار، به ارائه آماري واژگان پربسامد و دادن شیوهین مقاله سعی شده است عالوه بر نشانعطار، در ا
که با کاربرد تکرار، در پی ایجاد شود، عطار پیش از آنبررسی کارکردهاي آنها پرداخته شود. از سوي دیگر معلوم می

 دهد.ت میبینی خود اهمیموسیقی شعر باشد، به تفهیم اندیشه و جهان
 بینی، موسیقی شعر واژگان کلیدي: عطار، تکرار،کارکردهاي تکرار، اندیشه و جهان

 
 مقدمه: -1

 بیان مسئله: 1-1
ها، عقاید و احساسات است که با بیانی موزون و مبتنی بر مبانی زیباشناسانه، از دل شاعر برمی شعر، جلوه گاه اندیشه     

می نشیند. از این رو ارتباطی تنگاتنگ میان شعر با موسیقی و جهان بینی شاعر وجود تراود و بر دیدگان و قلب مخاطب 
دارد. این پیوند، تأثیري بسزا بر خواننده نیز خواهد داشت. عناصر مختلفی سبب ایجاد ارتباط میان شعر، موسیقی و 

اي متداول به در کالم شاعران، پدیدهاست که » تکرار«ي بالغی ترین آنها، آرایهشوند. یکی از مهمي شاعر میاندیشه
گیري شاعران از این عنصر شمار می آید و در سطح جمله، عبارت، واژگان و آواها پدیدار می گردد. بسامد باالي بهره

» چرا تکرار در زبان اتفاق می افتد؟ و هدف از تکرار در شعر چیست؟«شود که پرسش هایی از قبیل بالغی، سبب می
 ا به خود مشغول سازد.ذهن مخاطبان ر

آورند و ي بالغی متن به حساب میاغلب منتقدان و صاحب نظران علم بالغت، تکرار در متون ادبی را از جنبه    
کوشد عالوه بر ایجاد موسیقی، مفهومی را در ذهن خوانندگان گیري از این آرایه، میمعتقدند شاعر یا نویسنده، با بهره

مندي شاعر به موضوع و مفهوم هتکرار معموالً نمود تکیه و تأکید و یا توجه و عالقد قرار دهد.برجسته سازد و مورد تأکی
ي ، نویسنده»امین الخولی«شفیعی کدکنی به نقل از .خاصی است که ایجاد نوعی آهنگ و انسجام ساختاري می کند
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اي است که عقیده یا فکري را به کسی وسیلهترین عوامل تأثیر است و بهترین تکرار از قوي«شود کهمصري، یادآور می

تکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی «) شمیسا نیز بر این باور است که99: 1389شفیعی کدکنی،».(القاء کند
زدن پرندگان به سبب تکرار و تناوب است که زیباست. صداي غیرموسیقیایی و نامنظم را که ها، بالاست.کورسوي ستاره

که صداي قطرات باران که پی در پی تکرار می شود، دانند، حال آني روح میب و تکرار نیست، باعث شکنجهدرآن تناو
بخش است. قافیه و ردیف در شعر فارسی تکرار است.انواع تکرار چه در شعر قدیم و چه در شعر نو دیده می آرامش

 )63: 1374میسا،ش».(شود و اصوال تکرار را باید یکی از مختصات ادبی قلمداد کرد
و «گویدداند و در این باره  میاند.مثال خواجه نصیر، تکرار سخن را جایز نمیگاه در ادب فارسی،تکرار را نکوهیده   

ي فصاحت جا که درباره) سعدي نیز درکتاب گلستان،آن231: 1373طوسی،».(سخن مکرر نکنند مگر بدان حاجت افتد
سالی بر سر جمع سخن گفتی لفظی مکرر نکردي و «داند که ت وي را آن میگوید، شرط فصاحسحبان وائل سخن می

) از این گونه اظهارنظرها در ادب کالسیک فارسی 129: 1384سعدي،»(اگر [همان] اتفاق افتادي به عبارتی دیگر بگفتی.
خ و تطور علوم تاری«فروان دیده می شود که دراین مجال اندك فرصت پرداختن به آنها نیست. در کتاب ارزشمند 

آن را مذموم و از » عتابی«اي مانند، آراي بسیاري از علماي علم بالغت در خصوص تکرار ذکرشده است. عده»بالغت
-، تکرار را از فنون بدیعی و مستحسن، محسوب می»باقالنی«دانند و گروهی چون ي اطناب  میمقوله

می رسد، قدما، نظر چندان مثبتی نسبت به تکرار ندارند و ،...) به نظر 53، 147،105،77،63: 1383کنند.(ر.ك.ضیف،
آورند. اما با تأمل در شعر شاعران بزرگی چون موالنا، عطار، حضور آن را در بافت کالم، از عیوب فصاحت به شمارمی

برقراري ي شاعر را در شود بلکه مهارت و وسعت اندیشهحافظ و... درخواهیم یافت که تکرار نه تنها عیب شمرده نمی
ها را از ویژگی هنري تکرار برده ترین بهرهدهد. مولوي، شاعر نامدار و هم روزگار عطار، بیشارتباط با مخاطب نشان می

است؛ به گونه اي که در ساختار موسیقیایی دیوان شمس و القاي اندیشه هاي ناب وي، نقشی عمده ایفا می کند. شاید 
عطار و مولوي از آرایه ي تکرار بسیار بهره می گیرند این امر باشد که یکی از دالیل مهمی که بزرگانی چون 

ي عرفانی، در تاروپود ذهنشان ریشه دوانیده است. این عواطف،تألمات روحی، خداجویی همیشگی و وحدت اندیشه
اختمان شعر نقش تکرارهایی که در س«ها به نحوي طبیعی، تکرار را طلب می کند. بنابراین، تکرارهاي هنري؛ یعنیویژگی

) تشخص و امتیاز خاصی به 408: 1389شفیعی کدکنی،»(خالق دارند...و درمرکز خالقیت هنري گوینده قرار می گیرد
ي شاعر بر موضوع ي تکیه و تأکید و یا توجه و عالقهنشان دهنده«بخشد. پورنامداریان، تکرار را شعر بزرگان عرفان می

تکرار...جدا از جنبه هاي بالغی، از «) وي در جایی دیگر معتقد است که378: 1381ریان،پورنامدا»(داند.و معنی مکرر می
 )383همان:»(جمله وسایل ایجاد آهنگ و موسیقی نیز هست.

رسد، هاي مختلف تکرار در شعر و نثر فارسی اشاره شده است، به نظر میاگرچه در کتب بالغی و بدیعی، به شکل   
 -3» تکرار هجا« -2»تکرار واك(هم حروفی،هم صدایی)« -1سوي شمیسا به چهار سطحِ  تقسیم بندي این اشکال از

تکرار عبارت یا  -4» تکرار واژه (ردالصدرالی العجز، ردالعجز الی الصدر، تشابه االطراف، التزام، تکریر و طرد و عکس)«
ر این نکته خالی از لطف نباشد که ) براي پژوهش هاي معاصر، قابل قبول باشد. شاید ذک63-57: 1374جمله،(شمیسا،



 
 ۲۱۲۷/  هاي عطارکارکردهاي هنري و معنایی تکرار در غزل

 
جاي ردیف در این تقسیم بندي، خالی است.ردیف یکی از عناصر تکراري در شعر کالسیک فارسی است که اهمیت 

 ي شاعر نقشی بسزا دارد.ویژه اي در ساختار شعر می یابد و در جهت تصویرسازي، ایجاد موسیقی و القاي اندیشه
 ضرورت و اهمیت تحقیق: 1-2

ار در واقع یک شیوه زبانی و سبکی در غزل هاي عطار است که صرفاً ارزش بالغی و زیبا شناسی ندارد و ارتباط تکر
دقیقی با ذهن و اندیشه شاعر دارد. در حقیقت محورهاي فکري مطلوب شاعر و بن مایه هاي عرفانی و اعتقادي وي در 

ین تمایل شدید عطار به آن اندیشه ها است به گونه اي که شکل هاي گوناگون تکرار خودنمایی کرده است و این نکته مب
تنوع عنصر تکرار و ابعاد هنري آن به ویژگی قابل توجه در غزل هاي عطار بدل شده است. تشریح و تبیین این موضوع 
 در حقیقت به درك نکته اي زبانی، بالغی و سبک شناسی در غزل هاي عطار می انجامد و بر آن پایه جهت یا جهات

 اندیشه شاعر را بهترمی توان فهمید.  
 شیوه تحقیق: 1-3

این پژوهش برپایه شیوه تحلیل محتواي کمی و کیفی انجام شده است ، زیرا کمیت تکرار و استخراج همه شواهد اهمیت 
 .خاص داشته است و در هر بخش مقاله تحلیلی بر پایه آن داده ها انجام شده است که مبین ارزش کیفی پزوهش است

 پیشینه تحقیق: 1-4
به چاپ  1390که در فصلنامه کهن نامه ادب فارسی، تابستان » زبان از دیدگاه عطار «فروغ سلطانیه در مقاله اي با عنوان 

بررسی « رسیده است به بعضی از ویژگی هاي زبانی عطار در آثار وي اشاره کرده است.مریم محمودي در مقاله 
ار پرداخته است که در بخشی از آن مقاله به تکرار واژه در به انواع موسیقی در غزل هاي عط» موسیقایی غزل عطار

   جناس ، واج آرایی ، تناسب و ... تاثیر آنها  در ایجاد موسیقی در کالم عطار توجه شده است.    
 غزل عطار -2

عاشقانه و  کند. غزل عارفانه،در آغاز قرن هفتم، با فروکش شدن تب و تاب قصیده سرایی، غزل راه پیشرفت را طی می   
یابد. هرچند، شاعر و متفکر بزرگ ایران، موالنا یا تلفیقی از این دو در دیوان شاعران شوریده حال زبان فارسی راه می

جالل الدین محمد بلخی، کار عطار را دنبال کرد و با سرودن دیوان شمس، سرآمد غزل گویان عرفانی در تمام دوره هاي 
نِی آغاز قرن هفتم را که از کمال خاصی برخوردار است، باید در شعر عطار جست و ادب فارسی گردید، اما غزل عرفا

آن قدر اسرار توحید و حقایق اذواق و «گذارد. هایش بر دل و جان مخاطب تأثیر میهاي عطار همانند مثنويجو کرد.غزل
 ) 597: 1370جامی،»(شود.یافت نمی مواجید که در مثنویات و غزلیات وي اندراج یافته در سخنان هیچ یک از این طایفه

ي عرفانی در غزل عطار، اي که نباید فراموش کرد این است که برخالف حضور معانی بلند و اسرار پیچیدهاما نکته    
وي برآن است که از زبانی ساده و تقریبا بدون ابهام استفاده کند تا مطمئن شود که مخاطب او معنا را درك کرده است. 

رسد عطار، قبل از این که شاعر باشد، عارفی وارسته است. به همین دلیل از سیر و سلوکی سخن می گوید که یبه نظر م
» روایت -غزل«براي مخاطب، مفهوم و آشکار باشد، به قواعد صوري و آرایه هاي بدیعی، توجه چندانی ندارد و با ابداع 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۲۱۲۸

 
هاي ناب عاشقانه و قلندرانه مفاهیم واالي عارفانه،اندیشه ي حکایت پردازي اوست، در پی بیانکه برخاسته از روحیه

 دهد: تر از ظاهر اهمیت میگوید به درون و محتوا بیشاست. او همچنان که خود می
 )116: 1372(عطار،» مرد معنا باش و در صورت مپیچ       چیست معنى؟ اصل، صورت چیست؟هیچ«     

-ي وي با کلیشههاي عاشقانهاند.در غزله، عارفانه و قلندرانه تقسیم بندي کردههاي عطار را به سه بخش عاشقانغزل    

همان شوق وصال و درد فراق را می سراید، از «اند؛ یعنی بردههایی روبرو می شویم که شاعران پیشین نیز به کار می
» هاي معشوق سروکار دارد...منالد. با یک یک اندامعشوق لذت وصل می طلبد و از هجران ناشی از فراق جسمانی می

شود. به نظر ) در غزل عارفانه نیز، سیر و سلوك عارف براي رسیدن به معشوق، نشان داده می63-62: 1380(زرین کوب،
ها، انفسی است؛ یعنی در درون خود سیر و سلوك می کند تا به مطلوب دلخواه رسد عرفان او دراین دسته از غزلمی

 خویش دست یابد.
 )71: 1387(عطار،» خلق از دامن آفاق جست          او نهان سر در گریبان بازیافت آنچه«

بر اساس فکر قلندریه از تخریب ظاهر و تحصیل بدنامی و عمل «هاي او قلندریات است که ترین بخش غزلاما مهم    
شعر عطار صداي ازخودگریزي، « ها) در این دسته از غزل82: 1374فروزانفر،»(اند.بر ضد عادات و رسوم سروده شده

تخریب ظاهر و صالي شعار اهل مالمت را دارد و انسان را به رهایی از تمام حدود و قیودي که ریشه در خودنگري و 
 )66: 1380(زرین کوب،» غیربینی دارد، دعوت می کند.

گوناگون است. طبیعی است که بیشتر هاي ي تکرار به شیوههاي اساسی غزل عطار،کاربرد فراوان آرایهیکی از ویژگی    
بینی و افکار وي بسیار موثر است. شود که این امر در دریافت جهاني شاعر، در شعر او تکرار میواژگان مورد عالقه

هاي مختلف تکرار و کارکردهاي آن را بررسی کند و نشان دهد که عطار، بیش نگارنده در این مقاله برآن است که شیوه
ترین ها، از عنصربالغی تکرار بیشي خویش و تأکید بر درك و دریافت آنر پی القاي مفاهیم بنیادین اندیشهاز هر چیز د

اي بسیار هنرمندانه و با بسامد ها را برده است. البته منظور از تکرار، آن نوع کاربردهاي هنري است که شاعر به شیوهبهره
گیري شاعر از تر این است که بهرهي مهمکند. نکتهز آن استفاده میباال براي آفرینش مضامین و آرایش سخن خویش ا

این آرایه، هنگامی مطلوب خواهد بود که کاربرد آن با ساختار شعر یا بیت هماهنگ باشد و به نحو طبیعی خواننده را 
یم مورد نظرش را تحت تأثیر قراردهد، نه اینکه شاعر به شیوهاي تصنعی بخواهد، مخاطب از شعرش لذت ببرد و مفاه

 دریابد.
 هاي تکرار درغزل عطارشیوه -3

 تکرار قافیه -3-1
اي در همان نگاه اول متوجه بسامد بسیار هاي تکرار در غزل عطار، تکرار قافیه است که هر خوانندهیکی از شیوه     

صورتی که در کتب بدیع، صنعت شود؛ یا به همان کارگرفته میها بهباالي آن خواهدشد. این شیوه به دو صورت درغزل
ي مصراع اول مطلع قصیده یا غزل را در آخر بیت دوم تکرار کنند، به طوري که قافیه«خوانده می شود؛ یعنی» رد القافیه«

 )72: 1386همایی، »(موجب حسن کالم باشد.
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 بس است        موي تو عطر مشک ناب بس است آفتابروي تو شمع «
 )22: 1387عطار،»(بــس است آفتــابي رویت ــد پیـکــار آفتــاب کشـم      قبـلهچنـ                    

ي واحد است که این ویژگی ي معناي متعدد با قافیهدهد، قدرت در ارائهآنچه ردالقافیه را زیبا جلوه می«باید گفت      
) عطار به این ویژگی توجه چندانی 265: 1388(کاردگر،» با توجه به ادعاي مضمون آفرینی در سبک هندي فراوان است.

تواند شوند داراي یک معنی واحد و یک نقش  نحوي هستند. این امر میهایی که تکرار میندارد؛ یعنی اغلب قافیه
ر گردد. اما دهاي بدیعی میاي که مانع از توجه وي به ظرافتي معناپردازي عطار باشد؛ به گونهبرخاسته از روحیه

 گردد:شود، برلطف کالم افزوده میمواقعی که قافیه هاي تکراري با معنایی متفاوت به کاربرده می
 داشت     از عمــر تمام بهــره برداشت نظرهر دیده که بر تو یک «
 )68: 1387عطار،»(داشت نظري عمــر دیدن توســت    وان دید ترا که یک سرمــایه                       

است اما همین عبارت در پایان مصراع دوم »فقط یک بار نگاه کردن «به معناي » یک نظر داشت«ر مصراع اول عبارت د   
با » دیده، دید و دیدن«باشد. ضمن اینکه تناسب می» فقط به تو نگاه کرد و نگاهش به جایی دیگر متمایل نشد«به معنی 

 افزاید.می» ه کردن به معشوقنگا«بر زیبایی بیت و تأکید شاعر بر مفهوم » نظر«
 -ي مصراع اول بیت مطلع را در یک یا دو بیت دیگر غزلي دیگر عطار در تکرار قافیه، این است که گاهی قافیهشیوه   

 آورد. درغزل زیر، قافیه بیت مطلع در بیت دوازدهم غزل تکرار شده است:می -بجز بیت دوم
 بیرون آمد به خواستاري...           قـراريبیپروانه شبــی ز «    
 )411همان: »(قراريبیچه طعن زنی مرا که من نیز           در سوختنم به                   

-کند. در غزل زیر واژهرا در بیت هاي دیگر غزل تکرار می  -بجز مصراع اول بیت مطلع -اي یکی از مصراع هایا قافیه  

 شود:شش و نه، تکرار میدر جایگاه قافیه در بیت » تجلی«ي 
 را... تجلیبه یک دم زهد سی ساله به یک دم باده بفروشم      اگر در باده اندازد رخت عکس «...   

 )3(همان:» را تجلیشـود در گلخن دوزخ طلب کاري چو عطــارت     اگر در روضه بنمایی به ما نور      
ي ذکرشده به کاربرده است. با ار باال، تکرارقافیه را به هردوشیوههاي خود و با بسامد بسیعطار در بسیاري ازغزل    

ي ها و مفاهیم بلند عاشقانه، عارفانه و قلندرانهگردد که وي، اندیشهامعان نظر در این گونه از کلمات قافیه، معلوم می
نقاب، پروانه، خبر،آگاه، نظر، نشان، جان، (صفت راز)، ساقیا، آفتاب، پنهان «نمایاند. به عنوان مثال کلماتی مانندخود را می

در جهت بیان مقصود ذهنی شاعر، در مقام قافیه تکرار می شوند. »عدم ، سرگردان، دین دار، قالش، بوستان، الست و... 
، 657،671، 569، 455، 287، 266، 256، 257،118، 107، 73، 59، 40، 9،13، 3براي نمونه هاي بیشتر(ر.ك: دیوان، 

779 ،788 ،827 ( ... 
 تکرار واژه -3-2
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ي شود. این شیوهي واژه در غزل، یکی از عواملی است که سبب تشخص زبان شاعر میتکرار هنرمندانه و آگاهانه     

شود مخاطب تحت تأثیر معنا و پیام گرداند، سبب میتکرار، عالوه بر اینکه توجه مخاطب را به ساختار شعر، معطوف می
انواع فنون ادبی نظیر وزن شعر، تکرار اصوات یا صداها و کلمات و طرز ترکیب «رنه ولک معتقد استنیز قرار گیرد. 

) تکرار واژگان همسان 74: 1377(علوي مقدم،» ها جلب نمایند.اند تا توجه را به سوي واژهاصوات، براي این ابداع شده
اي دوسویه میان این دو کارکرد، وجود دارد. اگر رابطههم از جهت موسیقیایی، هم از نظر معنایی تأثیرگذار است؛ یعنی 

ي کالم نیز نقش موثري خواهد داشت و کاررفته باشد، در ایجاد نغمه، درست به تکرار در جهت القاي  معنا و پیام
 د.بالعکس. از این رو آفرینش تکرار در شعر، به توانایی و مهارتی خاص نیاز دارد که سبب مالل خاطر مخاطب نگرد

ترین و اولین ابزار عینی که در خدمت افزونی موسیقی شعر قرار بگیرند، مهمدر غزل عطار، تکرار واژگان، قبل از این     
ها، مفاهیم و بروز احساسات شاعرانه هستند؛ به عبارت بهتر، سبب برجستگی دو چندان زبان شعرش و کردن اندیشه

تر می شود که یا تر و خالقانهین است که تکرار واژگان، زمانی هنريتر اي مهمنوعی شاخص سبکی شده است. نکته
کارگرفته شوند یا نقش نحوي متفاوتی داشته باشند. مثال در ابیات زیر، تکرار نوع با معانی مختلف بهکلمات مکررِ هم

ي وحدت عاشق و معشوق را کند، هم اعتقاد به اندیشهاي هنرمندانه هم توجه مخاطب را جلب میبه شیوه» بود«ي واژه
سازد، هم با معانی مختلف (کاینات، وجود، زمانِ هستی) و نقش نحوي متفاوت، در بافت کالم به زیبایی برجسته می

 گیرد:جاي می
 ستست           بود تو زما جدا نبودهزان پیش که بودها نبوده«

 ستکی بود که بود ما نبوده       چــون بود تو بود بود ما بود                             
 )54: 1387عطار،»(ستگـر بود تو بود بود ما نـــی          موقوف تو بد چرا نبوده                        

ي واج هاي نحوي متفاوت و تناسب آن با بی خبري از هستی و ایجاد آرایهبا نقش» مست«ي در بیت زیر، تکرار واژه   
دهد، سپس ي مستی حقیقی شاعر را در عالم عشق، به مخاطب نشان میي اول، اندیشه، در وهله»س«حرفآرایی با 

 شود:افزایش موسیقی دلنشین بیت را سبب می
 )63همان: »(از قوت مستیم ز هستیم خبر نیست             مستم ز می عشق و چو من مست دگر نیست«

 ، ... )772، 657، 148،557، 118، 115، 101، 68، 32، 13، 9براي نمونه هاي بیشتر(ر.ك:دیوان، 
اي را تکرار در هرمصراع یا بیت شعر، کلمه«هاي تکرار واژه، اعنات یا التزام است که یکی دیگر از شیوه   

کند. دقت هاي مختلفی، واژگان مورد نظرش را در هر بیت یا مصراعی تکرار می) عطار در غزل60: 1374شمیسا،»(کنند.
بینی خاص وي را بازتاب می گیرد که جهاندهد که شاعر با آگاهی کامل، از کلماتی بهره میدر این واژگان نشان می

کند. به عنوان را التزام می» ذره، جان، میخانه، خرابات، عشق، غم، شب و روز، درد و...«دهد. عطار معموال واژگانی چون
 ورزد:بر تجلی جمال حق و مکرر بودن آن در سراسرهستی تأکید می» نهآی«ي نمونه، در ابیات زیر با التزام واژه

 امي هر دو جهان دیدهام         کآینهروي تو در حسن چنان دیده«
 امجمله از آن آینه پیـــدا نمــود         و آینه از جمله نهان دیده                          



 
 ۲۱۳۱/  هاي عطارکارکردهاي هنري و معنایی تکرار در غزل

 
 امهست در آینه نشــان صدهــزار         و آینه فارغ ز نشان دیده                         

 )256: 1387عطار،»(امصـــورت در آیـنــه از آیـنـــه          نیست خبردار چنان دیده                       
بخشد. که تشخص سبکی خاصی به شعر عطار میاي برخی واژگان هم کاربرد فراوانی در غزل عطار دارند؛ به گونه   

عشق، درد، زنار، خرابات، درد، غم، «دهند. هاي اندیشه و نگرش عطار را نشان میاین واژگان، در حقیقت، بن مایه
» عشق«ي اند. ازاین میان، واژهاز واژگانی هستند که بسیار به کارگرفته شده» قالش، جان، می و میخانه، مسجد، مست و...

» پروانه«غزل، 79در » زنار«غزل،  140در » شمع«غزل،  176در » ذره«غزل، 181در» درد«غزل، 225در» غم«غزل، 478در 
دهد نشان می» عشق«اند. این همه توجه بهغزل مقام اول تا هشتم را به خود اختصاص داده36در » خرابات«غزل و  56در 

است. از دید او، نسبتی که میان خدا و انسان وجود دارد، نسبت ي نخست، عرفان عاشقانه  که عرفان عطار، در وهله
ي کالم جوهره«ي عرفانی شاعر و در حقیقت چاشنی کالم اوست. عاشق و معشوقی است. غم و درد نیز، بیانگر اندیشه

: 1373اشرف زاده،»(است. همین درد است که براي عارف، چون آب است براي ماهی.» درد«عطار نیشابوري در آثارش 
در نزد او، سلوك ناشی از عشق و عشق «کشاند. ي عشق است و عاشق را به طلب معشوق می) این غم و درد، الزمه35

: 1380زرین کوب،»(رسد.یابد و از درد به کمال میشود، در درد ادامه میناشی از درد بود. تصوف هم از درد آغاز می
 اي برخوردارند:از جایگاه ویژه» غم عشق«و » درد عشق«) از این رو در زبان عطار، ترکیباتی چون157

 )54: 1387عطار،»(رسدنصیب غمگساران می غم عشقترسد        هم قراران میهم بالي تو به جان بی«
 )455همان: »( شد درمــان عشــق  درد عشــقجوي       زآنکــه  درد عشــقخیــز اي عطــار و « 

، ابیاتی زیبا با معانی بلند »د«و التزام حرف » درد و درد«است که عطار، بارها با واژگان ي جالب توجه این نکته   
سازد، سپس خواننده را متوجه موسیقی ي عطار را برجسته میي بیان، ابتدا اندیشهقلندري می سراید. این شیوه -عرفانی

 کند:بیت می
 )118همان: » ( که جان دارد شراب شادمانی کی خورد اي    تاهر که خورد از جام دولت درد دردت قطره«
 )262همان: »( ساقیا درد درد در ده زود           که به یک درد توبه بشکستیم«

هاي تکرار واژه در غزل عطار، تکرار ردیف است. ردیف با شعر فارسی و به ویژه با غزل پیوندي طبیعی از دیگر شیوه   
تر میشود بسامد ردیف درآن باال می رود.(ر.ك شفیعی ی کدکنی معتقد است هرچه غزل کاملو ناگسستنی دارد. شفیع

) ردیف عالوه بر ایجاد موسیقی، در القاي حالت عاطفی شاعر و زیبایی ظاهري شعر، مؤثر است. از 157: 1389کدکنی،
خاص تأکید و تمرکز داشته باشد.  تر به سبب جایگاهش در آخر بیت یا مصراع می تواند بر مضمون یا تصویريهمه مهم

غزل داراي ردیف فعلی است. ردیف  521غزل مردف است. در این میان،  599غزل عطار،  871از این رو از مجموع 
سازند و در جهت تأکید، نقش مؤثرتري بخشند و آن را از حالت سکون خارج میهاي فعلی، پویایی خاصی به شعر   می

در مقام ردیف و با مفهوم استفهام انکاري، بر عجز شاعر(عاشق) در » گویمچه«ت زیر، تکرار خواهد داشت. مثال در ابیا
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ي قابل توجه در این ابیات، تکرار نهفته در مفاهیم آن است که با اندکی تأمل قابل دریافت برابر معشوق، تأکید دارد. نکته

 است:
 شمت همه نازست چه گویمي چي زلف تو دراز است چه گــویم     چون شیوهچون قصه«

 این است حقیقت که ز وصل تو نشان نیست     هرقصـــه که این نیست مجازست چه گویم
 )54: 1387عطار،»(خورشید که او چشم و چراغ است جهان را    از شوق رخت در تک وتازست چه گویم 

 تکرار به صورت تلقین -3 -3
تکرار، پیوندي  عبارتی تکرار نشود، اما شاعر بر مفهومی تأکید دارد کهاي یا در این شیوه، اگرچه ممکن است واژه   

اي است که درنظر دارد. جدانشدنی با آن داشته باشد. به عبارت بهتر، شاعر، خواستار استمرار همیشگی کاري یا اندیشه
هاي مختلف، عالم و به گونه هايتواند برخاسته از ذهنیتی باشد که شاعر عارف، تکرار را در تمام پدیدهاین شیوه می
بنیاد جهان و «ي آفرینش مبتنی بر تکرار است. به قول شفیعی کدکنی دهد. اصوال وجود هستی و فلسفهتشخیص می

است؛ از تپش قلب و ضربان نبض تا شدآیند روز و شب و توالی » تکرار«و » تنوع«حیات انسان، همواره بر 
براي » ي بینا یافتندیده«و» درد داشتن«وان مثال در ابیات زیر، بر استمرار) به عن390: 1389شفیعی کدکنی،»(فصول.

ي انسانها را به مداومت درآغاز هر بیت، همه» هرکه«ورزد، ضمن این که با تکراروصول به دیدار معشوق تأکید می
 دعوت می کند: » درد عشق«در

 ار نیستهر که درین درد گرفتار نیست         یک نفسش در دو جهان ک«
 ي او محــرم دیدار نیــستي بیـنا نیافت         دیــدههرکه دلــش دیده                    

 )62: 1387عطار،»(هــرکه از این واقعــه بویی  نبرد      جز به صفت صورت دیوار نیست                 
یا در ابیات زیر، مدوامت بر رفتن به کوي معشوق و دست یافتن به مستی هاي ناشی ازآن و درآرزوي دیدار یاري    

 آشنا، کاري است پسندیده که باید همیشگی و مکرر باشد:
 کنــمکنم        قصد کوي دلربایی میهر زمان بی خود هوایی می«
 کنمه گریه هاي هایی میزنم        گه بگـه به مستی هاي هویـی می 
 )312(همان:» کنــمغرقــه زآنم در بن دریاي خــون       کآرزوي آشنــایی می                

نوازتر است که با تکرار واژگان کلیدي و واج آرایی نیز همراه باشد؛ یعنی تر و گوشي تکرار، زمانی هنرياین شیوه  
بال و «ي شاعر براي جلب توجه بیشتر مخاطب. در ابیات زیر، تکرار واژگان کلیدي ي موسیقی با اندیشهتلفیق هنرمندانه

تمرکز دارد، سپس موسیقی دلنشینی نیز » بالکشی عاشق«ي اول بر مکرربودن در وهله» آ«و حضور مصوت بلند » لقا
 گردد و خواننده را تحت تأثیر قرار می دهد:چاشنی آن می

 کش تا لقاي دوست بینی        کـه مرد بی بال مرد لقــا نیسـت بال«                        
 )60همان:»(میان صد بال خوش باش با او        خود آنجا کو بود هرگز بال نیست               

 ، ...  )589، 400، 324، 129، 117، 112، 49، 13براي نمونه هاي بیشتر(ر.ك:دیوان،     
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 تکرار مضمون -4 -3
ها گونه مضمونپیداست که آن«گردد،تکرار مضمون در غزل، کامال محسوس باشد.ي عطار سبب میاندیشه وحدت     

-یی که به آن تکرار دارد نمیکند و در مقابل این عالقهبه قدري در ذهن شاعر ریشه دارد که ناخودآگاه آنها را تکرار می

انواع تصویرهاي شاعرانه درین تکرارها هم تقریبا همواره تنوع دارد ها و تواند ایستادگی کند. با این حال مجازها، استعاره
: 1380(زرین کوب، » کند.شود تا حدي رفع یا جبران میي دیوان پیدا میو ماللتی را که از تکرار مضمون براي خواننده

اي خاص با این شیوه رسد که عطار بهباشد و به نظر مییمعمول در غزلیات عطار مفهوم عشق م ترین مضمون) مهم63
با بررسی مفهوم عشق از دیدگاه عطار و بررسی جایگاه عشق در اشعار او به  .کلمه و با این مفهوم برخورد نموده است

هاي عشق در غزل عطار، مجالی دیگر  خواهیم برد. پرداختن به ویژگیانسان آرمانی پی ي دیدگاه این شاعر بزرگ درباره
عشق را واالترین و متعالی ترین مرحله تکامل انسان ، عطارطلبد تا تمام زوایاي آن روشن گردد. در یک تحلیل نهایی، می

 تر خواهد شد:، دلنشینشوندشود و واژگان، تکرار میو آنگاه که با مفهوم درد همراه می داندو بشر می
 )436: 1387عطار،»(زونیزبون عشق شو تا  برکشندت      که هرگاهی که کم گشتی ف«

 )102(همان: » جان ندارددرد عشقش بی دلاو چنان است    که درد عشق در  لمد«            
 ...)612، 535، 436، 399، 322، 263، 204، 169، 111، 61، 17، 4براي نمونه هاي بیشتر(ر.ك:دیوان، 

عرفانی براي رسیدن به بقاي جاودانی است که غالبا  از دیگر مضامین تکراري در غزل عطار، فنا، سوختن و جانبازي    
دقت درآن نشان از  غزل به این تمثیل پرداخته شده است که196گردد. مجموعا در بیان می» شمع و پروانه«با تمثیل

 ترجیح عرفان عاشقانه دارد:
 )35(همان: »جایی که شمع رخشان ناگاه برفروزند          پروانه چون نسوزد کش سوختن یقین است«

 )427همان: »(چــون بســوزي همچـو پروانه ز شمع          دایمــا نظــارگــی نــور باش«
 ...)529، 427، 311، 281، 266، 121، 107، 100، 61، 28،53، 5نیز(ر.ك:دیوان،

تر خواهد مستی و ناهشیاري از دیگر مفاهیمی است که بسیار تکرار شده است. این مفهوم در ارتباط با عشق، هنري   
 گذارد:شد و بر مخاطب بیشتر تأثیرمی

 و گر در عشق از عشقت خبر نیست        ترا این عشق عشقی سودمند است«              
 )18همان: »(سر از پاي       ازو دعــوي مستی ناپســند اسـتهرآن مستــی که بشناســد              

مرد قلندري غزلها و رباعیات عطار، قهرمان «شود. مضامین و مفاهیم قلندري نیز، به کرات در غزلیات عطار مطرح می  
ا از شعرهاي ي فارسی است...اگر سنایی و عطار، اساس چنان تصویري را بنیاد ننهاده بودند، ملیریک ادبیات مغانه

) برگزیدن خرابات، خرقه افکندن و زنار 312: 1387شفیعی کدکنی،»(ي شیراز امروز محروم بودیم.آور خواجهشگفت
ي قلندري نوشی، ترك مسجد و به دیر رفتن، رندي و دردنوشی، طعنه به زاهد و شیخ از مضامین برجستهپوشیدن، باده

 شوند:است که در غزلیات عطار، بسیار تکرار می
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 بردار صراحیی ز خمار        بربند به روي خرقـه زنار«                       

 )210: 1387عطار، »(با دردکشان درد پیشــه       بنشین و دمی مباش هشیار                        
 ...)607، 606 ،542، 499، 483، 397، 349، 256، 151،213، 10،28، 7هاي بیشتر(ر.ك: دیوان،براي نمونه

 تکرار در برخی اوزان عروضی(اوزان خیزابی) -3-5
ساختمان عروضی بعضی از غزلیات عطار، به طور طبیعی، تکرار را تداعی می کند. شفیعی کدکنی معتقد است که اوزان   

در مقاطع  اي است کهوزنهاي تند و متحرکی هستند که اغلب، نظام ایقاعی افاعیل عروضی در آنها، بگونه«خیزابی 
هاي سالم و یا سالم مزاحفی تشکیل شده که کند و غالبا از رکنخاصی نوعی نیاز به تکرار را در ذهن شنونده ایجاد می

ي زمانی معین و حتی هاي دریایی که در یک فاصلهدر آنها محسوس است. درست بمانند خیزاب» دور«و » ترجیع«حالت
: 1389(شفیعی کدکنی،» کند.اي خاص احساس میر تکرار شدن آنها را بگونهي مکانی معین، چشم و گوش، انتظافاصله
) از نظر موسیقیایی نیز، این دسته از اوزان دوري، ارزش بیشتري نسبت به اوزان دیگر دارند. عطار از اوزان 393-394

مضامین و مفاهیم مطرح شده در گردد، تأکید شاعر بر ي فراوانی گرفته است؛ اما با تأمل در آنها مشخص میدوري بهره
شورانگیز بودن زلف، خونریز « ي موسیقیایی آن مورد نظر است. در غزل زیر، تکرار مفاهیمی چون غزل، بیشتر از جنبه

بودن غمزه، چشمه شدن خون چشم، تدوام خونریزي معشوق، مدوامت درد عاشق و پرهیز معشوق، جان دادن مشتاقان 
به سبب وزن عروضی غزل، تداعی » زورمندان، نوخیز بودن خط عذار و شوریدگی عطار راه دوست، تسلیم شدن مکرر

 گردد:می
 ي خون ریز توبرخاست شوري در جهان از زلف شورانگیز تو    بس خون که از دلها بریخت آن غمزه«

 تو آمیزخویشتن      شد خون چشمم چشمه زن از چشــم رنگاي زلفت از نیرنگ و فــن کرده مرا بی
 در راه تو از سرکشــان نـی یاد مانده نی نشــان      چون کس نماند اندر جهــان تا کـی بود خونریز تو

 شد بی تو اي شمع چگل دیوانگی بر من سجل      از حد گذشت اي جان و دل درد من و پرهیز تو
 از بیــم دسـت آویز تودهند      شیران همــه گردن نهند آنها که مردان رهنـد از شوق تو جــان می

 از شوق روي چون مهت گردن کشـان درگهت       چون مرغ بسمل دررهت مست از خط نوخیز تو
 »ي پایی به گل       عطار شــد شوریده دل از چشـم شورانگـیز توگسـل درماندهبی روي تو اي دل

 )  365: 1387(عطار،                                                                                                   
عطار بارها با استفاده از تکرار اوزان خیزابی موسیقی، معنی و عاطفه را به هم پیوند زده است.براي نمونه هاي 

 ...)     826، 698، 697، 736، 541،722، 462، 391، 51،166، 2بیشتر(ر.ك:دیوان،
 تکرار حروف شرط و ربط -3-6

کند که تکرار آن بر شرایطی تأکید می» تا، اگر، چون، چندان، هم«ي فراوان از حروف ربط و شرط عطار با استفاده    
بیشترین » چون و تا«شرایط، سبب رسیدن به مقصود و رخ دادن اتفاقاتی خاص خواهد شد. در میان حروف، حروف 

 اند:کاربرد را به خود اختصاص داده
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 تا من سخن رخ تو گفتم          بس تاب که در قمر فکندم«               
 )275همان:»(تا من صفت لب تو کردم          بس سوز که در شکر فکندم               

 )278همان:»(چندان که فکرکردم چندان که ذکر گفتم      چندان که ره سپردم بیرون ز تو ندیدم             
 ...) 685، 639، 613، 610، 523، 434، 429، 327، 226، 196، 108، 41براي نمونه هاي بیشتر(ر.ك:دیوان،

 تکرار داستان حالج -3-7
است؛ یعنی تنها یک حقیقت واحد وجود دارد که در »وحدت وجود«ترین مباحث عرفانی، موضوع یکی از اصولی    

 وحدت، و کنار احدیت در کثرت و غیریت نمود«تفکر وحدت وجود  در جمیع ذرات کائنات ظهور و بروز کرده است.

 چون و شد و آمد در که را شبح و خیال و خواب این است که این عارف کوشش يهمه و نیست، بیش خیالی و خواب

 میان از افکنده سایه و جانهایشان بر انسانهاي تاریکدل است و مخلوق و خالق میان ظلمانی، حجاب دیواري

گردد. ي وحدت وجود می) عشق و محبت راستین به حضرت حق، سبب پیدایش اندیشه168: 1372نیکلسون،»(بردارد.
: 1363(غنی،»بود. وجود وحدت به عقیده ساخت، استوار محبت و عشق را براساس ف تصو که قوي عامل بزرگترین«

325 ( 
ي حالج است که جان خود را بر سر ترین اندیشهبنیاديي وحدت وجود، ي عشق به حق و اعتقاد به مسئلهاندیشه     

-ها، موجب جلب توجه وي به سرگذشت این عارف شهید شده است؛ به گونهآن نهاد. اعتقاد شدید عطار به این اندیشه

کند و از غزل به سرگذشت حالج اشاره می 25اي که مضامینی عالی و بلند را در غزلیات خود خلق کرده است. عطار در
 گوید:مدوامت بر عشق، اعتقاد به حقیقت واحد، جانبازي و فنا در راه معشوق، پیاپی سخن می

 پیر در معراج خود چون جان بداد      در حقیقت محرم اسرار شـد«                       
 جاودان اندر حـریم وصــل دوست     از درخت عشق برخوردار شد                      

 )132: 1387(عطار،» ي ابرار شدي آن پیــر حالج این زمــان     انشراح سینهقصــه                 
 )97،120،159،203،264،365،391،427،449،579،629براي نمونه هاي بیشتر(ر.ك:دیوان،

 پیوند تکرار با صنایع ادبی -4
افزاید، در دستیابی به که نه تنها بر موسیقی سخن میگردد گیري صنایع گوناگون لفظی و معنوي میتکرار سبب شکل   

بینی شوند، ارتباط تنگاتنگی با جهاني شاعر نیز بسیار اثرگذارخواهدبود. طبیعی است واژگانی که در شعر تکرارمیاندیشه
یابی ي دستي تکرار الفاظ است، موجب تالش ذهنی مخاطب براشاعر دارند. از این رو، صنایع لفظی و معنوي که نتیجه

ها، معلوم خواهد شد که القاي اندیشه و مضمون، بیش شود. با دقت نظر دراین دسته از آرایهبه مفهوم مورد نظر شاعر می
دادن از هر امر دیگري، ذهن اندیشمند عطار را به خود معطوف داشته است؛ یعنی صنایع ادبی موجود، درخدمت نشان

االطراف، طرد و عکس، یرند.در غزلیات عطار، انواع جناس، سجع، تشابهگبینی شاعر به مخاطب، قرارمیجهان
هاي شاعر ي اول، افکار و پیامگیرد که در وهلههاي لفظی براثر تکرار، شکل میپارادوکس(تناقض)، تناسب و دیگر آرایه
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ها به دو صنعت پربسامد موسیقی شعر تأثیر دارند.ما در این پژوهش مختصر، تن دهند، سپس بر افزایشرا بازتاب می

 پردازیم. ، می»تضاد و واج آرایی«
 تضاد و تناقض: -4-1

ي پربسامد تضاد در غزل عطار، هشداري به مخاطبان خود باشد. در واقع، شاعر عارفی چون رسد آرایهبه نظر می    
رو با تأکید بر مضامین ازاین داند.یابی به حقیقت میعطار، دوگانگی و تضاد موجود در عالم هستی را مانعی در دست

ي بیان کند، مخاطب را با این دوگانگی و تضاد موجود، آشناسازد و با شیوهمتضاد و تکرار آنها در شعر خود، تالش می
 خاص، او را به وحدت و یگانگی حقیقی رهنمون سازد:

 رهی کان ره نهان اندر نهان است         چو پیــدا شد عیـان اندر عیــان است«         
 گویم چه پیـدا و چه پنهان         کــه این باالي پیــدا و نهــان اســتچه می         

 )32: 1387،عطار»(چه پستی           که این بیرون از این است و ازآن استگـویم چه باال و چه می       
وجود و »  «کفر و ایمان«، »پیدا و پنهان«، »بقا و فنا«، »درد و درمان«، »نشاننشان و بی«بنابراین واژگان متضادي چون    

 شوند. و... در غزلیات عطار به کرات تکرار می» عدم
ه عطار بوده است و اندیشه هاي شود، بسیار مورد توجبیان پارادوکسی نیز که غالبا در ذیل تضاد از آن نام برده می    

نما را آشنایی زدایی، ابهام، دوبعدي بودن، برجسته شدن زیباییهاي متناقض«نمایاند. وحیدیان کامکارعرفانی وي را بازمی
 )144: 1388(کاردگر،» داند.معنی، ایجاز و همراهی با زیبایی تضاد می

 )87: 1387عطار،»(بسیارم فرستدچو درمانســت درد او دلــم را        سزد گر درد «  
 چون پدید آیی چو پنهانی مدام        چون نهان گردي چو جاویدي عیان«               

 )339همان: »(هم نهانی، هم عیـانی هـر دویی        هم نه اینی هم نه آن هم این هم آن      
 واج آرایی  -2 -4

ران، قبل از اینکه در جهت برجستگی موسیقی درونی شعر از واج آرایی رسد، عطار برخالف بسیاري از شاعبه نظر می   
که بر اثر » ج«گیرد. مثال در بیت زیر، تکرار صامت اش به کارمیبینیاستفاده کند، آن را درخدمت القاي اندیشه و جهان

را به ذهن مخاطب » انیجستجو و طلب عرف«درنگ مفهوم ایجاد شده است، بی» جان، جهان، کجا و جویم«تکرار واژگان 
 سازد:وارد می

 )335(همان: » اي جان زجهان کجات جویم       جانی و چو جان کجات جویم«
سازد، نوازي را میموسیقی گوش» عاشقی، عشق و مشغول«ي تکرار واژگان که در نتیجه» ش«در ابیات زیر، حرف     

کند که پرداختن بیش از حد به آن، مانعی عمده در می را تداعی» شور و شوق و اشتیاق عالم عشق«بیشتر، مضمون 
 وصال معشوق خواهد بود:

 دال گــرعاشقــی از عشــق بگــذر       که تا مشغول عشقی عشق بند است«
 )18همان: »(و گر در عشق از عشقت خبر نیست       تو را این عشق عشقی سودمند است 
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 نتیجه گیري 
صاحب  شود. منتقدان وهاي مختلف پدیدار میي زبان نوشتاري، تکرار به شیوهاي متداول است. در عرصه پدیدهدر کالم » تکرار«

هاي بالغی متن محسوب می شود. نظران علم بالغت بر این نکته توافق دارند که تکرار در متون نوشتاري ادبی، یکی ازجنبه
یا مضمونی خاص می کوشد آن را در ذهن خوانندگان برجسته سازد و نویسنده یا شاعر با مکرر ساختن واژه، عبارت، حرف 

یابد؛ زیرا در افزایش اي    میمورد تأکید قرار دهد. از سوي دیگر با توجه به ارتباط شعر با موسیقی و اندیشه، تکرار، اهمیت ویژه
-ارفی است که در غزلیات خود از این آرایهي شاعر نقشی اساسی خواهد داشت. عطار، شاعر عبارموسیقیایی شعر و القاي اندیشه

هاي شود. وي، به شیوههاي سبکی غزل وي محسوب میاي که از شاخصگونهي بالغی بیشترین بهره را گرفته است؛ به
گیرد به کارمیکند، اوزانی را کند، از واژگان مورد نظر خود بسیار استفاده میگیرد. قافیه را تکرار میکارمیگوناگون این آرایه را به

به سبب ، اي است که درنظر داردخواستار استمرار همیشگی کاري یا اندیشه، ي تلقینبه شیوه، که متضمن تکرار هستند
گیرد و کارمیي که دارد، مضمون در غزل وي بسیار تکرار      می شود، حروف ربط و شرط را بهاوحدت اندیشه

جانبازي و فناي او را تکرار می کند. آنچه براي عطار مهم است، نقش گردد و داستان درنهایت مجذوب حالج می
ي تکرار است. به موسیقیایی تکرار نیست بلکه تأکید و تمرکز بر مفاهیم بلند و عرفانی است که برخاسته از کارکرد آرایه

م اندیشه و جهان بینی خود که با کاربرد تکرار، در پی ایجاد موسیقی شعر باشد به تفهیعبارت بهتر، عطار پیش از آن
دهد. بنابراین اش را نشان میبینیگیرد که به طور طبیعی، اندیشه و جهانرو واژگانی را به کار میاهمیت می دهد. از این

اي است که مخاطب گونههاي تکرار در غزلیات بهاصوال، شیوه گیرد.ي دوم قرار میارزش موسیقیایی تکرار، در مرحله
گردد. البته ذکر این نکته الزم است ي مطرح شده در آن میافت موسیقی شعر، ناخودآگاه متوجه پیام و اندیشهقبل از دری

ي اول که ارزش موسیقیایی غزل عطار نباید نادیده گرفته شود؛ یعنی هرچند القاي فکر و مضمون براي شاعر در درجه
وسیقی دلنشینی نیز ایجاد شود. از سوي دیگر تکرار سبب شود ماهمیت قراردارد اما هنرمندي عطار در غزل، سبب می
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ي افزاید، بلکه در دستیابی به اندیشهگردد که نه تنها بر موسیقی سخن میگیري صنایع گوناگون لفظی و معنوي میشکل

 شاعر نیز بسیار اثرگذارخواهدبود.
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