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 چكیده 

آیند عوامل متعددی در این فر یری زبان ادبی و شاعرانه است.گسازی عامل شکلفرآیند برجسته

د به دو سازی خوهستند. برجستهه شناسی قابل توجّمندی، رسانگی و زیبایی: انسجام، نظامچون

خود به  هر شاعر و نویسنده برای آفرینش اثر ادبیشود. فزایی تقسیم میاگریزی و قاعدهنوع هنجار

 کند.ارف ساختن آن کالمش را برجسته میزند و با نامتعافزایی دست میانواع فراهنجاری و قاعده

و برجستگی زبان  رابتعواملی است که باعث غمتن، یکی از تکرار واژه و جابجایی آن در ساختار 

توان آن را به تکرار واژه در قصاید خاقانی، می شود. با توجه به باال بودن بسامدشعری یک شاعر می

شود که ال مطرح میخاقانی به شمار آورد. حال این سؤ عنوان یکی از عوامل سازنده سبک شخصی

ی له به بررسدر این مقا ص شعر خاقانی دارد؟خّتکرار واژه چه تأثیری در میزان برجستگی و تش

های نحوی یکسان یا متفاوت، تکرار واژه در ساختار کنایی و نیز در اشکال متنوع تکرار واژه در نقش

در قصاید خاقانی عالوه « تکرار واژه»پرداخته شده است. بر این اساس  ساختارهای صرفی مختلف،

کند، در یه خواننده را از پیام متن به خود متن معطوف مبیان اوست و توجّ ۀکه مربوط به شیوبر این

یی شعر را نیز تحت تأثیر قرار : تناسب، تلمیح، تضاد و ... ساختار معناکنار عناصر ادبی همچون

 دهد.می

 ، قصاید.، خاقانیسازی، تکرار: برجستهكلمات كلیدي
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 همقدم -3

پرسشی که . ل عصر خویش استسرایان طراز اوّو از قصیدهطبع زبان فارسی خاقانی از شاعران قوی 

کالم خاقانی  ایی،این است که چه ویژگیه، هستند شنایان با زبان شعری خاقانی با آن مواجه بوده وآ

. شناسندعنوان یکی از ارکان شعر فارسی میرا به  شاخص ساخته که او ن اندازه ممتاز ورا بدا

ان ل در زبمّتأ ایای متفاوتی بررسی گردد. قطعاًگردد تا شعر او از زواالتی از این دست موجب میسؤ

، صفت ر قصاید خاقانی، وصف خزان یا بهارکند. دله را روشن میقصاید خاقانی تا حدودی این مسأ

ر آمده است. چنانکه صفت صبح و بزم صبوحی بیش از بیست بار کشان و ... مکرّصبح، صبوحی

شود که منجر به مالل خاطر خواننده میشود ب آن اندازه تکرار میطرتکرار شده و صفت اسباب 

ستایش پیامبر و کعبه، فرهنگ ترسایی، خودستایی و نکوهش  (.816، فرفروزان سخن و سخنوران،)

گیرد و به کرّات در ای از سخن خاقانی را در بر میدهگستر ۀاز جمله موضوعاتی هستند که زمین

ر ساختن مضامین و د خاقانی در مکرّمه از تعمّبا این مقدّ شوند.یار مقصاید و قطعات مختلف تکر

سازی کی از شگردهای خاقانی جهت برجستهبه عنوان ی« تکرار واژه»توان به موضوع موضوعات، می

در صورت کاربرد مناسب، پرداخت. تکرار واژه در ادبیات و به خصوص در شعر، نقش بسزایی دارد و 

ر گشناسی، بیاناز دیدگاه سبک اثر ادبی تأثیر بگذارد و از سوییشناسی یک زیبایی ۀتواند بر جنبمی

                                                                           یک اثر باشد. ۀسبک شخصی شاعر و نویسند

« تکرار» اینکه الزمه هایی است که در ساختمان شعر، نقش خالق دارند و باتکرارهای هنری، تکرار»

در ترکیب یک اثر هنری، گاه تا بدان پایه « تکرار»هایی از ت و ابتذال، نفی هنر، تأثیر گونهابتذال اس

(. 836شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، )«گیردار میاست که در مرکز خالقیت هنری گوینده قر

و آن  شده استاز تکرار پرهیز می هرچند در ادب فارسی بعد از اسالم، بخصوص به تأثیر از نثر عربی،

خصوص ب های تکرار در انواع و اشکال مختلف،نمونه ،با وجود این ،انددانستهرا از معایب سخن می

 (.865-868، تکرار، ارزش صوتی و بالغی آن، متحدینشود )در شعر، فراوان یافت می

است که با توجه به « تکرار»هایی که در بدیع لفظی نقش عمده دارد، ترین آرایهیکی از برجسته

های های سبکی وی دانست. نمونهتوان آن را یکی از شاخصهانی، میبسامد باالی آن در شعر خاق

صدایی، رد الصدر، رد العجز، تشابه هنری در قصاید خاقانی مانند: همحروفی، هم های« تکرار»بارز 

د؛ اما پر های بسیاری ذکر کرنمونهتوان ند که برای هرکدام میاالطراف، التزام و طرد و عکس هست

یکی از « واژه»جایی که ترین نوع تکرار در شعر خاقانی، تکرار واژه است. از آنبسامدترین و ساده یاب

یا « واژه»ر به بررسی تکرار دهد، پژوهش حاضدر آن رخ می« تکرار»ت که فرایند عناصر زبانی اس

 .اخته استجایی یک واژه به همراه اشکال مختلف آن پردجاب

 پیشینه و روش تحقیق-3-3



 
 
 
 
 
 
 

 133/سازی در قصاید خاقانیهای برجستهتکرار واژه یکی از شیوه 

 ۀی اخیر، متأسفانه کوشش قابل توجهی در زمینپژوهی در سالهابا وجود روند رو به رشد خاقانی

که خاقانی در قصاید ها صورت نگرفته است. در حالین شعر خاقانی از دیدگاه فرمالیستبررسی زبا

شود، توجه روز فرم و صورت نامیده میامخود بیش از شاعران معاصر و حتی بعد از خود به آنچه 

هرچند در گذشته ) رک مقاله تصویرگری با شکل واج و واژه در خاقانی ، مرتضی رعیت(کرده است. 

های خود بیشتر به توصیف ا در تحلیلامّ ؛تی به تحلیل و بررسی شعر خاقانی پرداختندمنتقدان سنّ

سبک شناسی یاد کردند )« طمطراقو پر مطنطن»داختند و از آن با عباراتی چون زبان وی پر

شاعری خاقانی و نیز هنر  ۀها و مقاالت زیادی درباراخیر کتابهای (. در سال183، شمیسا شعر،

اثری که مستقالً به موضوع ا سازی و مباحث مرتبط با آن نگاشته شده است؛ امّموضوع برجسته

از میان  نشده است.د، مشاهده پرداخته باشاژه در قصاید خاقانی سازی از طریق تکرار وبرجسته

 : شودچند مورد اشاره میبه  ،اندپرداخته حاضر ۀک به موضوع مقالمقاالتی که به موضوعاتی نزدی

به « خاقانیقصاید  گریزی درهنجار»ای با عنوان ر آالشتی در مقالهپوحسین حسن -1

زی از طریق تکرار واژه سابرجسته ت. در این مقاله به موضوعگریزی و انواع آن پرداخته اسهنجار

 (1066ای نشده است.)اشاره

به شگردهای زبانی و « و خیال خاقانی معمار زبان» ۀحسین کرمی در مقالمحمد -2

و از آنها کند ، آفرینشهای واکی و ... اشاره میآرایی، ترکیبات بدیعواجزبان شاعر؛ خصوصاً  موسیقایی

 (1063سازی به کار گرفته است.)خاقانی در مضمون یاد میکند که به عنوان مجموعه عواملی

به « شعر خاقانی درآرایی و تکرار واج» دیگر با عنوان ایحسین کرمی در مقالهمحمد -0

بخش پایانی مقاله ، پرداخته است. شودییاد م« آراییواج»ب بدیع از آن با نام تکدرکه  واجهاتکرار 

 (1060کند.)واع جناس در شعر خاقانی اشاره میبه ان

« ی نقد فرمالیستی در قصاید خاقانیهابررسی برخی از مولّفه» ۀسید احمد پارسا در مقال -8

افزایی پرداخته گریزی و قاعدهیل برجستگی و امتیاز زبان خاقانی، اعم از هنجاربه بررسی دال

تحت عنوان انواع جناس  ،هایی از تکراراین مقاله تنها به آوردن نمونه در نگارنده (1033است.)

 بسنده کرده است.

ای بررسی شده کتابخانه ۀاز تکنیک محتوا و شیو ها با استفادهتوصیفی است و دادهروش پژوهش  

 جالل الدین کزازی است.میر ۀاست. منبع مورد استفاده دیوان خاقانی ویراست

سازی برجسته ۀیکی از مختصات زبان شعر خاقانی با تکیه بر نظری ۀبارحاضر پژوهشی است در ۀمقال

گرا در نقد و تحلیل آثار شناسان ساختروس آن را مطرح کردند و سپس زبانکه ابتدا زبانشناسان 

، سازی پرداختهرجستهب ۀبارای درر این راستا ابتدا به بیان مقدمه، مورد توجه قرار دادند. دادبی

 دهیم.مورد بررسی و تحلیل قرار می موضوع را سپس اصل 

 ( foregroundingسازي )برجسته -3-5
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روس و صورتگرایان چک به  1کولفسکیشهای ر اثر ادبی ریشه در دیدگاهد« زبان»اعتقاد به نقش 

از دیدگاه صورتگرایان آنچه حائز اهمیت است راههای ناآشنا و  دارد. 0و هاورانک  2ویژه موکارفسکی 

بیانی که برای خواننده تازگی داشته باشد. به عبارتی  ۀمفاهیم و شیو، اشدمعمول میب ۀخالف شیو

جوید تا جهان متن را به چشم مخاطبان بیگانه مؤلف از آنها سود می که همه شگردها و فنونی

  .(86، احمدیساختار و تأویل متن، )بنمایاند

اثر و متن  ذهن خواننده را برشوند که میثر واقع های غیر متعارف و برجسته چنان مؤبرخی از نکته

هان متن را کند. به عبارتی راههای ناآشنا و مخالف معمول و یا هر شگردی که بتواند جز میمتمرک

کته نیز بسیار مهم است که این ن ای برخوردار است.متمایز و برجسته سازد، از اهمیت ویژه

 انع ارتباط گوینده و خواننده شود،بگیرد و نیز مسازی نباید حالت تقلید و تکرار به خود برجسته

سازی رعایت در برجسته ،بنابرایندهد. یعنی خالقیت ادبی را از دست می ؛دچرا که نقش اساسی خو

را نادیده  رود که نباید آنبه شمار می، دو اصل اساسی و مهم شناسی و رسانگی زبانجمال

 .                   (18-12،کدکنیشفیعی موسیقی شعر،)انگاشت

     بحث و بررسی-5

رجستگی زبان شعری جایی آن در ساختار متن یکی از عواملی است که منجر به ببتکرار واژه و جا

های ها را در شکلهای گوناگون و در نقشو تأمل خاصی، واژه خاقانی با دقت. خاقانی شده است

 کند :ایجاد می پیوندی ناگسستنی میان لفظ و معنا گیرد ویکسان و یا متفاوت به کار می

 بر شککّرت از پکر مگکس پکرده چکه سکازی؟      

 

 ای من مگکس آن شکرسکتان ککه تکو داری     

 (1386: 1)دیوان خاقانی،ج

جا که انواع فنون تی خاص برخوردار است تا بدان، واژه از اهمیّدر نگاه خاقانی همچون صورتگرایان

 ۀ، تکرار واژه و ...  به منزلتکرار هجا در کلمات، طرز ترکیب اصوات ،اصواتادبی همچون: وزن، تکرار 

علوی  هاي نقد ادبی معاصر،نظريه) روندمی ده به عنصر واژه به شمارابزاری برای جلب توجه خوانن

هر واژه شاعرانه یک شی غیر منتظره و یک جعبه »طور که بارت معتقد است همان .(48مقدم، 

؛ در نتیجه واژه شاعرانه با شوندوه زبان از درون آن خارج میکه تمامی توانهای بالقشعبده بازی است 

این عطش  .(43 بارت،  صفر نوشتار، ۀدرج )«شودمقدس تولید و مصرف می حرصیکنجکاوی و 

 گزینی در کالم خاقانی به وضوح مشهود است.واژه

گوناگون از مختصات سبکی خاقانی و از های ی نشان میدهد تکرار واژه در شکلتحلیل قصاید خاقان

مش را دو ، برجستگی کالمعنایی و هنری با دیگر عناصر متن ۀابزارهای هنری است که در کنار رابط

                                                           
1V.shklovsky 
2J.mukarovsky 
3B.havranek 



 
 
 
 
 
 
 

 131/سازی در قصاید خاقانیهای برجستهتکرار واژه یکی از شیوه 

 ۀ، جلوایهام و ... در کنار تکرار واژه ،هایی مثل انواع تقابل، تناسب، تلمیحچندان کرده است. رابطه

های نحوی مختلف به کار برده در نقش را« سر» ۀابیات زیر، واژ در خاقانی ؛ مثالًکنندبیشتری پیدا می

 است:

 رضکا  ترا   کشکد بکه  سرر  سریر فقکر تکو را   

 رسکد ترا   بکه   سررا  بکی   سر، برآن سریر

 داری، سررش : اگر تا است قیمت این  سر

 ی ننهکی سرر نگر که نکام سکری بکر چنکین     

 

 به جیب هوس در کشیده اینت خطا !سر  تو

 فککرو نهککی عمککدا سررر برنهککی، ار  تررا تککو 

 بیکار بهکا    سرر  ،ترا  چنکین  « من یزید»به 

 که گنبکد هکوس اسکت ایکن و دخمکه سکودا      

           ( 22 دیوان:)

و نیز تکرار واژه  معنایی میان آنها ۀدر این ابیات و رابط« تاج»و « سر» هایهتردید تکرار واژبی

که باعث « زی داشتنسر چی»و « سر فرو نهادن»، «کشیدنسر به جیب در»های در ترکیب« سر»

قصاید خاقانی  در ستدهایی از این نمونه ، باعث برجستگی متن شده است.شودیمعنای کنایی م

 فراوان است .

 پژوهش حاضر، بر اساس اهمیت تکرار در محورهای زیر انجام شده است:

  سازی نحوی.نشینازطریق هم واژه سازیبرجسته-2-1

 
 : سازی نحویاز طریق جانشین واژه سازیبرجسته-2-2

  های مختلف.ق تکرار واژه در ساختسازی از طریبرجسته-2-0

 تکرار واژه در ساختارهای کنایی. سازی از طریقبرجسته -2-8

 

 سازي نحوينشیناز طريق همواژه سازي برجسته-5-3

 : اند؛ مثالً در بیتتکرار شدهکه در نقش نحوی یکسانی این بخش شامل واژگانی است   

 ؛رهکککیم تکککو را، ز یکککک دل صرررد مکککن 

 

 ، بکککه یکککک قلمکککدان سکککپهی صرررد تکککو

 (853 ،همان) 

در « بآ»تکرار شده است. در بیت زیر نیز « مسندی»نحوی ، در نقش در هر دو مصراع« صد» ۀواژ

 تکرار شده است:« متمم»نحوی نقش 

 سککان همککی هراسککم ، زآنآذر آسککا آبِزآن 

 

 ، شیرسکککیه زآذر گزیکککده، سکککگآبککککز

 ( 248، )همان

چندان از ، های نحوی یکسانیک بیت یا ابیات متوالی، در نقش ه در طولرسد تکرار واژبه نظر می

تباط تکراری با عناصر درون متن ار هایکه واژهالخصوص تگی و غرابت برخوردار نباشد. علیبرجس
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های تکرار در نقش نحوی اید یکی از دالیلی باشد که نمونه؛ و این شمعنایی و هنری نداشته باشند

های این هر چند که همان اندک نمونهنیست. یکسان در قصاید خاقانی از بسامد باالیی برخوردار 

 :از پیوندهای هنری و معنایی نیست؛ مثالً در بیت زیر ، خالیاز تکرارنوع 

 ،از خککککککود خیالررررررتدر آینککککککه 

 

 !سکککان مبینککککام  خیررررالجکککز مکککوی   

 (003 ،همان) 

وجود نوعی پیوند معنایی  ،الیهی تکرارشده و آینهمصراع در نقش مضافکه در دو « یالخ»میان 

 :به زیبایی کالم افزوده است. یا در این بیتدارد که 

 ، از آنکک سرلطا   ياسجبر خوانده  سلطا نام 

 
 امدیکده  سرلطا   ياسرجهاي دل عالمتگاه 

 (188، ) همان

که  یاسجارتباط معنایی میان سلطان و  .الیهی تکرار شده استسه بار در نقش مضاف« سلطان» ۀواژ

(، بر زیبایی بیت 06کزازی، ، هاي ديوا  خاقانیگزارش دشواريشود )سلطان برآن نوشته می نام

 . یا در این بیت :افزوده است

 ؛ ازیکککککرانشکککککویم زمرررررزمرخ از آبِ 

 

 نککککدارم زمررررزم؛ روی امکککککه آلککککوده 

 (082 دیوان:)

آلوده باعث  ۀالیهی تکرار شده و تقابل زمزم با واژدر دو مصراع در نقش مضاف« زمزم» ۀواژ

 شده است . « زمزم» ۀبرجستگی بیشتر واژ

 از شخص بهایم برکشکند  پوست صد هزاران

 

 را گردون درفش کاویکان  پوستتا کند یک 

 (885، )همان

. ارتباط معنایی میان پوست و درفش صرع در نقش مفعولی تکرار شده استدر دو م پوست ۀواژ

 باعث برجستگی تکرار گردیده است. ،پوست بودهکاویان که از جنس 

 :تکرار واژه در محور همنشینیسازی از طریق های دیگر از برجستهنمونه

 ؛ مقصککد امکککان بککه خراسککان یککابم رهررروم

 از آنکک  !نکند وقفه، من و موقف رهروگرچه 

 ام، مشکرب احسککان بکه خراسکان یککابم   تشکنه 

 کشککشِ همککتو اخککوان بککه خراسککان یککابم   

 ( 051 همان،)

 مرشککته مانککد پرراي بسررت ِ  مککن اینجککا 

 

 آنجککا، سککوزن پرراي بسررت  چککو عیسککی  

 (81، ) همان

 نککامزد شککدیم سرر یش بککه دا ِ تککا بککر در

 

 پاسککبان ماسککت سرر گککردون درم خریککد 

 (30، )همان

 سازي نحوياز طريق جانشینواژه سازي برجسته -5-5
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سازی تهزبان یکی از محدودترین امکاناتی است که شاعر برای برجس ۀجایی نقش عناصر سازندبجا

اگون های گونتکرار واژه در نقش. (03شفیعی کدکنی،  شعر،موسیقی )یردزبان از آن بهره میگ

وان ته با توجه به بسامد باالی آن میای کهای بسیاری دارد، به گونهنحوی در قصاید خاقانی نمونه

، زام خاقانی به آوردن واژگانی مثل: صبحاین شیوه را به عنوان سبک فردی خاقانی دانست. الت

 ین موضوع است.ن اخراسان و ... در شعرش مبیّ

؛ از آنجایی که گنجاند« سازی نقشیجانشین»توان در محور پژوهش را می های این بخش ازنمونه

رارهایی در دو بخش بررسی ، لذا چنین تکشودژگان گاهی از حد یک بیت بیشتر میتکرار وا ۀحوز

 شده است:

 :سازي نحوي درطول يک بیتازطريق جانشین واژه سازيبرجسته -5-5-3

اند. این های نحوی متفاوتی تکرار شدهمیگنجند که در طول یک بیت در نقش واژگانی این بخش در

، یز اگر با صنایع دیگری مثل تناسب، تضاد، تلمیح، ایهام و ... همراه گرددنوع از تکرار واژگان ن

 :مثالً در بیت .تکراری دو چندان خواهد شد ۀبرجستگی واژ

 سکخن  موسری جکالل، خسکرو    سپهرِصبح 

 

 سککندر جنکاب   خضرر ، اعتقکاد خضرموسی

 (83: دیوان)

 ،و مختصرتلمیح در کالمی موجز  با گنجاندن دو« خضر»و « موسی»های شاعر عالوه بر تکرار واژه

 است.  سخنش را برجسته کرده

 در بیت زیر :

 ماند این ایام و بادش چرخ سکرگردان  كشتیبه 

 
 آبکانی  و قائکد بکاد   كشتیعمی ماند ایکن  به ا

 (818، همان) 

میان  ؛ تناسب لفظیشده استالیهی تکرار در دو نقش نحوی متممی و مسند «كشتی» ۀواژ

یگر از تکرار واژه ازطریق های دتر کرده است. نمونهکشتی، باد و قائد، تکرارش را برجسته هایواژه

 :سازی نحوی در طول یک بیتجانشین

 سکرینی همبکرش   آهو؛ رشچنبک  آهودر پوستو 

 
 ، صید آشککارا ریختکه  ، در برشآهووزگور و 

 (523، )همان

ر شده که مکرّ« بر»، و «همبر»، «چنبر»در کلمات « بر»آهو، هجای  ۀعالوه بر تکرار واژ ،در بیت باال

 منجر به توازن آوایی شده است.

 غررررماز  ،ای سککککینه کککککه دردمنککککدی

 

 .دوات جکککککویم غررررم هککککم زآسککککی   

 (834، )همان
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 کمکر اسکت؛   لجر جال ستاره بین که فلک را

 

 اسکت صکواب   جالجل، که بر کمرگه هکارون 

 (48، )همان

، برخود جالجل پاسبانی ،غل خودهارون که به اقتضای ش ۀارتباط آن با واژو تکرار جالجل 

 ،1 ج شمیسا، فرهن  اشارات ادبیات فارسی،به خواب نروند ) پاسبانیبستند تا به هنگام می

 .( باعث برجستگی تکرار شده است213

. گیردتکرار در دو یا سه واژه صورت می رسد کهابیاتی به اوج میدر سازی از طریق تکرار واژه برجسته

 مثالً در بیت زیر :

 توسکت  گرنج  ن هبا ِرِ ما گم کن زبان؛ که

 

 صککبحگاه.ن هبررا ِ بککاش  ، تککوتککو گررنجِبککر

 ( 511 :دیوان)

الیهی و های مضافنیز در نقش گنج ۀتکرار شده و واژ الیه و مسندفهای مضادر نقش ن هبا  ۀواژ

های کهن همواره بر که در افسانه مار ۀ؛ خاقانی در این بیت با آوردن واژ متممی تکرار شده است

با این مار و نگهبان و گنج تناسب ایجاد کرده و  ۀمیان واژ ،گنج چنبره بسته و نگهبان آن است فراز

 برجستگی کالمش را به اوج رسانده است. یا در بیت: ،پیوند معنایی میان واژگان

 گکرم بکه بَکو د    كروره ، زرگرري  صرن ِ یِاز پ

 

 !صن  ِ زرگرري ؛ وین همکه  د فلکسرد ش كوره

 (  831، )همان

تضاد میان دو ند چه برجستگی واژگان را بیشتر میک؛ لیکن آنتکرار در سه واژه صورت گرفته است

 است.  صنعت زرگريو  كورهگرم و سرد و ارتباط معنایی آنها با  ۀواژ

 سازي نحوي در طول چند بیت متوالی:از طريق جانشینواژه سازي برجسته -5-5-5

های مختلف نحوی در جایی یک واژه در نقشکه از جاب رار واژگانی کامل است، شامل تکاین بخش 

آفرین اگر تکرار واژه با عناصر زیبایی ،شود. در این نوع از تکرار نیزمیطول دو یا چند بیت حاصل 

، برجستگی چشمگیرتر در سطح چند بیت متوالی گسترده شودتکرار  ۀهمراه شود و دامنکالم 

 خواهد بود.

ای است که در مدح اش قصیدهخاقانی بسامد بسیار باالیی دارد؛ نمونه این نوع از تکرار در قصاید

 در هر بیت سروده است.« صبح»، با التزام شروانشاه، منوچهر خاقان اکبر

های در نقش« کوفه» ۀ، واژالیهی و مفعولیهای مضافبار در نقش دو« مداین» ۀواژمثالً در ابیات زیر 

 اند:متممی و مفعولی، تکرار شده هایدر نقش« تنور» ۀمضاف الیهی و متممی و واژ

 كوفررهکککم از پیککرزنِ   مرردايننککی زالِ 

 برابککر نککه: كوفررهرا بککا  مرردايندانککی چککه؟ 

 

 آن تنررورِنککی حجککره تنککگ ایککن کمتککر ز  

 کن؛ وزدیکده طلکب طوفکان.    تنورياز سینه 

 (    88، همان)
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ور است که خود از اجزاء ناگفته پیداست یکی از دالیل زیبایی این ابیات چینش و تکرار واژگان مذک

 مداین و پیرزن کوفه هستند. های دو تلمیح معروف زالو همسازه

، مفعولی و فاعلی تکرار شده، مضاف برآن واژگان ساعد ای نحویدر نقشه«شاهباز» ۀواژدر ابیات زیر 

داعی ز بهره گرفتن از باز در شکار را ت، داستان نشستن باز بر ساعد پادشاه و نیو شکار

 ۀعوامل برجستگی واژ مجموع این( 188 ،1، جشمیسا فرهن  اشارات ادبیات فارسی،کند)می

 کند.را تشدید می« شاهباز»

 ملکککک را شررراهبازِ، ایکککن زمکککانهکککر 

 مرغکککان را شککککار  شرررهبازگکککر کنکککد  

 

 ام سککککککاعد اقبککککککال مککککککأوا دیککککککده 

 اممککککن شکککککارش جککککانِ دانککککا دیککککده 

 (083 :دیوان)

است، عالوه برآن  الیهی تکرار شدههای نحوی متممی و مضاف)ع( در نقش« علی» ۀدر ابیات زیر واژ

 ، تکرار را برجسته و هنری میکند: هایی نظیر غضنفر، شیر، فرق سر و آل عباواژه

 ؛، شککهر علککومی ی، چککونبدر کشککور دولککت 

 ، ارچککهیغضککنفر تککوی ، سککرخْعلرری ماننککد

 بشککافت  فکرق سکری یکسکره    علیگر تیک   

 های دیگر:نمونه

 ، شککیر وغککایی       علرریدر بیشککه صککولت، چککو 

 از نسککککل فریککککدونی، نککککز آل عبککککایی   

 البرزشککککککافی تکککککو اگکککککر گرز گرایکککککی 

 (823)همان، 

      سرریم و شرركر، بککه عککذر ِ گفککتم شررعر

 پککککیش همککککت او ،شررررك ر و سرررریم

 

 مختصککککر عککککذرخواه مختصککککر اسککککت                  

 شرمسککککارتر اسککککتشررررعر از مککککن و 

 (111) همان، 

 گل انکدر فروخکت؛   شم که با   مجلساول 

 ؛ق از هکوا ریخت روغکن طلک   شم ژاله بر آن 

 

 شکتاب  مجلرس نرگس با تشت زر، کرد بکه  

 را زآتککش ِ اللککه عککذاب       شررم تککا نرسککد  

 (88)همان، 

 دنررردا بررریتنکککگ  اينهرررهد ایکککن

 ، همککه سککالدهررا برری  دنرردا کککه بککه 

 

 بککککر دو سککککاق مککککن آن شککککیار کنککککد 

 ارّه بککککککا سککککککاق میککککککوه دار کنککککککد.

 (166)همان، 

 ؛         خکاک  تن نراي  در این ،است محنتناورد 

 چیسکت؟  تن نراي اصل ایکن  جز حادثات ح

 

 مرردم برراي خرا    و  محنت براي مردم

 ؟!    تن ناي خرا  حوصله! چه کنکی  ای تنگ 

                                                                       ( 024)همان، 
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 صرب،، و رخ چک  دده  که بخندآن جام صدف 

 صرب،  ،؛ که بر طاق فلکنقب بر خمکده زن
 ،می صرب،  مشک واز  نفسصبا خوشچون گشکت  

 

 غالیکه سکایی  صرد    نمکود آن  صرب،  چون

 زد ومکککر  بکککر او داد گکککوایی نقررربهکککم 

 انگارصکبایی مشک و می؛، ازكن نفس خوش

 (  820،)همان

های تکرار.های مختلف نحوی در طول سه بیت تکرار شده استدر نقش «صبح» ۀفوق واژ ۀدر نمون

ذکر در قابل  ۀنکتاند. در طول یک بیت تکرار شده سو خوش نف، صبا صدف، نقب :یگر از قبیلد

، دو جزء . شاعر در مصراع دومدر دو مصراع است« خوش نفس»وصفی  تکرار گروه ،پایانیبیت 

 اند.های نحوی متفاوتی تکرار شدهنقش ا ساخت و هر کدام دررا از هم جد ترکیب

 هاي دي ر طريق تكرار واژه در ساختار سازي ازبرجسته-5-1

در  تکراری به صورت کامل  ۀواژ ، قرار گرفتنخاقانیاید قصدر  صورتهای تکرار واژه یکی دیگر از

 .قرار گیرد مرکز توجه خواننده در شود تا واژهنوع تکرار سبب می . اینمرکب دیگر است ۀواژ درون

: مانند کندچندان می ستگی واژه را دوبرج تکراری با دیگر اجزای متن، ۀبخش نیز ارتباط واژ در این

 :در بیت زیر «کاسه گردانی»در ترکیب کنایی  «کاسه»تکرار 

 شسته، هاكاسهیابی  ،البچون دو به خوان دهر،

 

 گردانیكاسههست کارش  ،الب گردونبر دوکه 

 ( 815 ،همان)

باعث برجستگی  ،واژه با روز دو تضاد این «شبانگه» ۀدر واژ «شب»یا در این بیت عالوه بر تکرار 

 :شودتوجه خواننده میجلب نهایت  در وواژه 

 ؛است روشن ککه بخکت اسکت تکاری    چو روز 

 
 گریکزیم لقکا مکی   شربان ه ، زیکن  به شرب 

 (030،)همان
 های دیگر :نمونه

 ؛، دلکت بکه جاسکت   زبانی بریده چو ماهی ار

 

 صکبحگاه  دا زبان ر اسکت   یونسی ،تو در ،دل

 ( 511، )همان

 ؛اسکت دلکت   ایعضک  ،تریم در ایکن   ،واريتیم

 

 چککون عنقککا  ،بککورز نرروازييترریمبککرو 

 (20 ،)همان

که توازنی در عالوه بر این« نوازییتیم»اسمی گروه  و« ارویتیم»گروه وصفی در  «یتیم» ۀژتکرار وا

ت مودّ داستان دوستی و ،اعنق ۀدر اثر همنشینی با واژ واژگانی و نحوی ایجاد کرده،، سه سطح آوایی

عوامل به گیرایی  این ۀمجموعدر نتیجه  آورد؛ال توسط عنقا را به یاد میورش زبین زال وعنقا وپر

 بیت افزوده است.

 های دیگر :نمونه
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 بهتکککر درد اسکککت وهکککم دردمنرررددلکککم 

 

 طبیکککککب دلکککککم ککککککز دوا میگریکککککزم. 

 (302 ،)همان

 ،سکوز تکر شکاهی نبکود    ظالمْ و زتکو مظالمْ زو

 

 ایککن میککدان اغبککر سککاختند  ه تظلم رراتککا 

 (163 ،)همان

 ،رخت دیکن بنکه   ،کند سايههر جا که عدل 

 

 اخضکر نککوتر اسکت    ز طوبیسايبا  که این 

 (088 ،)همان

 ،امبه طفلی دیده پیري و زال زرگر چه همچ

 

 امسر طبکع جکوان آورده   پیرانه چون جهانْ

 (088 ،)همان

نوع تکرار را تشخص ای که این بسامد باالیی برخوردار است. نکتهاز اید خاقانی ر قصاینگونه تکرار د

ی و تکرار در محور جانشینی یا تکراری در دو سطح ساختار ۀ، همراهی واژدهدبیشتری می

 نشینی نقش در طول یک بیت یا چند بیت متوالی است.هم

ی فرستاد و تقاضای شکر از او کرد؛ خاقانی الدّین قطعه شعری برای خاقانکافیبه عنوان مثال 

اعالء انواع تکرار در سطوح  ۀالتزام شکر در غالب ابیات برای او فرستاد که نمونای را با قصیده

 مختلف است:

 هنککر اسککت   عسرركر طبککع کککافی کککه   

 قنکککککد و قمطکککککره شرررررك رقطکککککره 

 مانککککد نیشرررركرکلککککش بککککه   نرررری

 نیشرررركرشک  رشکککک ، زرا گلشرررركر

 

 اسککت شرركرهمککه  عسرركريچککون نککی

 لفکککککظ او، اثراسکککککت  شررررركرهايِاز 

 ککککز پکککی تکککب بریکککدنِ بشکککر اسکککت     
 زهکککر در حلکککق و خکککار در جگکککر اسکککت  

 ( 113 همان،)

یزی معروف است، لشکر و نیز شهری که به شکر خدر دو معنای « عسکر»در بیت نخست تکرار واژه 

 ۀدر ساختار واژ« نی» ۀم تکرار واژ، در بیت سوّو تناسب آن با قند« شکر»دربیت دوم تکرار واژه 

و ارتباط آن با مضمونی که در مصرع دوم همان بیت آمده مجموعه عواملی هستند که « نیشکر»

له دوم تمرکز ذهنی مخاطب و معنی در مرحنند کذهن خواننده را به صورت و ظاهر متن جلب می

 یرد.قرار میگ

 های کناییسازی از طریق تکرار واژه در ساختاربرجسته -2-8

بسیط در ساختار یک ترکیب کنایی است. این نوع از تکرار به علت  ۀاین بخش شامل تکرار واژ

ی دیگر متن را تحت تأثیر قرار ند، بیشتر از تکرارهای ایجاد میکامعنایی گسترده ۀکه دامناین

سپس در مصرع دوم در کاسه در مصرع اول در نقش متممی آمده،  ۀدهد. مثالً در بیت زیر واژمی

 :تکرار شده است» سیه کاسه»ترکیب کنایی 
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 ،سکککر كاسرررهدیکککگ سکککودا مپکککز بکککه  

 

 نکککان نخواهکککد داد كاسرررهسررریهککککاین 

 (128، همان)

 :های دیگرنمونه

 ج ر / ج ر گوشه

 ،مکن گکوش کنیکد    ۀگوشر ج ر  خبر مکر  

 

 ییدچشم عبکر بگشکا   خون؛ ۀچشم ج ر شد 

 (204، همان)

 كشدريا / دريا

 ای بککه کککف جگککر بککاده کککوه  كشررا دريا

 

 برافکنککد دريررا ۀکککز تککف بککه کککوه لککرز   

 (163، همان)

 گردا كاسه / كاسه

 را كاسره در طریق کعبه جکان، چکرخ زریکن   

 

 انکد دیکده گرردا   كاسه از پی دریوزه جکان، 

 (188، همان)

 چشم / چشم رسید 

 چشم رسرید بکدش   چشمکه از  چشمهر 

 

 مبککاد چشرم تکو چنکان    چشرم  ۀدر چشکم 

 (1265، همان)

در یک بخش به صورت بسیط و در بخش دوم به صورت ترکیب  یرارتک ۀهای یاد شده واژدر نمونه

 :ترکیب تکرار شده استدر هر دو طرف در ساختار  یراتکربه کار رفته است. در بیت زیر واژه 

 چشمیچشما  / تن تن 

 ،دور اسکت  چشرما  تنر  جهان نیز چون 

 

 ! از ایکن تنکگ بکاعی!   چشرمی تنر  از این 

 (836،  همان)

 گیرينتیجه

های نحوی با تکرار کامل واژه در نقشاقانی سازی زبان است. خکرار واژه یکی از شگردهای برجستهت

موجب غرابت و برجستگی زبان شعری خود شده  وت در یک بیت یا چند بیت متوالیمتفایا معنایی 

ی عناصر هنری و بدیعی جهت کارگیرتوانمندی خاقانی در ب مبیّناست. پژوهش حاضر 

واژگان و تکرارهای  دهد که تسلط وی بر زبان و به کارگیریسازی زبان است و نشان میبرجسته

ی هاترین مؤلفهشاخص ،ازد. از این روس، فراهم میجلب توجه خواننده را به جهان متنکالمی امکان 

 توان دید.انی میفرمالیستی را در شعر خاق

اسب معنوی، واژه به عناصر ادبی و هنری دیگر، مانند: تضاد، ایهام، تن خاقانی غالباً در کنار  تکرار

مان مخاطب را به لفظ و معنا، توأ نظرسازد تا می ترکند و زبان را برجستهتوجه میاشارات و ... 



 
 
 
 
 
 
 

 123/سازی در قصاید خاقانیهای برجستهتکرار واژه یکی از شیوه 

نمایی خاقانی در ابیاتی اوج هنر و پیوندی ناگسستنی میان لفظ و معنا ایجاد نماید. کندمعطوف 

یابد و ارتباط معنایی و هنری میان ، تحقق می، سه و حتی چهار لفظاست که تکرار واژه در دو

بنابراین، تکرار در اشکال مختلف از مختصات سبکی افزاید. رّر به زیبایی کالمش میواژگان مک

 خاقانی و یکی از عناصر اصلی سازنده سبک شخصی وی در شعر است.

ی مختلف در طول یک یا چند بیت نسبت به دیگر طور کل میتوان گفت، تکرار واژه در ساختهاب

ت. این خود دلیلی است بر ذهن و زبان خالق خاقانی در انواع تکرار از بسامد بیشتری برخوردار اس

مشتق  ۀازی؛ بدین معنی که خاقانی با بکارگیری یک واژه بسیط در ساختار واژواژه و ترکیبس ۀعرص

 زمانه طور همتکراری با دیگر واژگان ابیات، ب ۀیا مرکب دیگر و نیز ایجاد ارتباط معنایی دو واژ

 تداعی معنا را در نظر دارد. نیز ترکیب و تشخص و برجستگی واژه و

و زبانی خود را در واژه و  در نگاه خاقانی واژه بستر مناسبی است تا وی هنر و خالقیت ذهنی 

مرکب وعبارت  ،ی یک لفظ بسیط را در ساختار مشتقسازی عرضه کند، بدین معنی که خاقانترکیب

 یابد.می گیرد و در تکرار لفظ به تنوع و تکثر دستبه کار می

 مناب  
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