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چكیده
فرآیند برجستهسازی عامل شکلگیری زبان ادبی و شاعرانه است .در این فرآیند عوامل متعددی
چون :انسجام ،نظاممندی ،رسانگی و زیباییشناسی قابل توجّه هستند .برجستهسازی خود به دو
نوع هنجارگریزی و قاعدهافزایی تقسیم میشود .هر شاعر و نویسنده برای آفرینش اثر ادبی خود به
انواع فراهنجاری و قاعدهافزایی دست میزند و با نامتعارف ساختن آن کالمش را برجسته میکند.
تکرار واژه و جابجایی آن در ساختار متن ،یکی از عواملی است که باعث غرابت و برجستگی زبان
شعری یک شاعر میشود .با توجه به باال بودن بسامد تکرار واژه در قصاید خاقانی ،میتوان آن را به
عنوان یکی از عوامل سازنده سبک شخصی خاقانی به شمار آورد .حال این سؤال مطرح میشود که
تکرار واژه چه تأثیری در میزان برجستگی و تشخّص شعر خاقانی دارد؟ در این مقاله به بررسی
اشکال متنوع تکرار واژه در نقش های نحوی یکسان یا متفاوت ،تکرار واژه در ساختار کنایی و نیز در
ساختارهای صرفی مختلف ،پرداخته شده است .بر این اساس «تکرار واژه» در قصاید خاقانی عالوه
بر اینکه مربوط به شیوۀ بیان اوست و توجّه خواننده را از پیام متن به خود متن معطوف میکند ،در
کنار عناصر ادبی همچون :تناسب ،تلمیح ،تضاد و  ...ساختار معنایی شعر را نیز تحت تأثیر قرار
میدهد.
كلمات كلیدي :برجستهسازی ،تکرار ،خاقانی ،قصاید.

 -1استاد زبان و ادبیات فارسی ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
(استاد راهنما).
 -2دانشجوی دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
Narges.moosavy@gmail.com
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مقدمه

خاقانی از شاعران قویطبع زبان فارسی و از قصیدهسرایان طراز اوّل عصر خویش است .پرسشی که
آشنایان با زبان شعری خاقانی با آن مواجه بوده و هستند ،این است که چه ویژگیهایی ،کالم خاقانی
را بدان اندازه ممتاز و شاخص ساخته که او را به عنوان یکی از ارکان شعر فارسی میشناسند.
سؤاالتی از این دست موجب میگردد تا شعر او از زوایای متفاوتی بررسی گردد .قطعاً تأمّل در زبان
قصاید خاقانی تا حدودی این مسأله را روشن میکند .در قصاید خاقانی ،وصف خزان یا بهار ،صفت
صبح ،صبوحیکشان و  ...مکرّ ر آمده است .چنانکه صفت صبح و بزم صبوحی بیش از بیست بار
تکرار شده و صفت اسباب طرب آن اندازه تکرار میشود که منجر به مالل خاطر خواننده میشود
(سخن و سخنوران ،فروزانفر .)816 ،ستایش پیامبر و کعبه ،فرهنگ ترسایی ،خودستایی و نکوهش
از جمله موضوعاتی هستند که زمینۀ گستردهای از سخن خاقانی را در بر میگیرد و به کرّات در
قصاید و قطعات مختلف تکرار میشوند .با این مقدّمه از تعمّد خاقانی در مکرّر ساختن مضامین و
موضوعات ،میتوان به موضوع «تکرار واژه» به عنوان یکی از شگردهای خاقانی جهت برجستهسازی
پرداخت .تکرار واژه در ادبیات و به خصوص در شعر ،نقش بسزایی دارد و در صورت کاربرد مناسب،
میتواند بر جنبۀ زیباییشناسی یک اثر ادبی تأثیر بگذارد و از سویی از دیدگاه سبکشناسی ،بیانگر
سبک شخصی شاعر و نویسندۀ یک اثر باشد.
«تکرارهای هنری ،تکرارهایی است که در ساختمان شعر ،نقش خالق دارند و با اینکه الزمه «تکرار»
ابتذال است و ابتذال ،نفی هنر ،تأثیر گونههایی از «تکرار» در ترکیب یک اثر هنری ،گاه تا بدان پایه
است که در مرکز خالقیت هنری گوینده قرار میگیرد»(موسیقی شعر ،شفیعی کدکنی.)836 ،
هرچند در ادب فارسی بعد از اسالم ،بخصوص به تأثیر از نثر عربی ،از تکرار پرهیز میشده است و آن
را از معایب سخن میدانستهاند ،با وجود این ،نمونههای تکرار در انواع و اشکال مختلف ،بخصوص
در شعر ،فراوان یافت میشود (تکرار ،ارزش صوتی و بالغی آن ،متحدین.)865-868 ،
یکی از برجستهترین آرایههایی که در بدیع لفظی نقش عمده دارد« ،تکرار» است که با توجه به
بسامد باالی آن در شعر خاقانی ،میتوان آن را یکی از شاخصههای سبکی وی دانست .نمونههای
بارز «تکرار» های هنری در قصاید خاقانی مانند :همحروفی ،همصدایی ،رد الصدر ،رد العجز ،تشابه
االطراف ،التزام و طرد و عکس هستند که برای هرکدام میتوان نمونههای بسیاری ذکر کرد؛ اما پر
بسامدترین و ساده یاب ترین نوع تکرار در شعر خاقانی ،تکرار واژه است .از آنجایی که «واژه» یکی از
عناصر زبانی است که فرایند «تکرار» در آن رخ میدهد ،پژوهش حاضر به بررسی تکرار «واژه» یا
جابجایی یک واژه به همراه اشکال مختلف آن پرداخته است.
-3-3پیشینه و روش تحقیق
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با وجود روند رو به رشد خاقانیپژوهی در سالهای اخیر ،متأسفانه کوشش قابل توجهی در زمینۀ
بررسی زبان شعر خاقانی از دیدگاه فرمالیستها صورت نگرفته است .در حالیکه خاقانی در قصاید
خود بیش از شاعران معاصر و حتی بعد از خود به آنچه امروز فرم و صورت نامیده میشود ،توجه
کرده است ( .رک مقاله تصویرگری با شکل واج و واژه در خاقانی  ،مرتضی رعیت)هرچند در گذشته
منتقدان سنّتی به تحلیل و بررسی شعر خاقانی پرداختند؛ امّا در تحلیلهای خود بیشتر به توصیف
زبان وی پرداختند و از آن با عباراتی چون «مطنطن و پرطمطراق» یاد کردند (سبک شناسی
شعر ،شمیسا .)183 ،در سالهای اخیر کتابها و مقاالت زیادی دربارۀ هنر شاعری خاقانی و نیز
موضوع برجستهسازی و مباحث مرتبط با آن نگاشته شده است؛ امّا اثری که مستقالً به موضوع
برجستهسازی از طریق تکرار واژه در قصاید خاقانی پرداخته باشد ،مشاهده نشده است .از میان
مقاالتی که به موضوعاتی نزدیک به موضوع مقالۀ حاضر پرداختهاند ،به چند مورد اشاره میشود :
حسین حسنپور آالشتی در مقالهای با عنوان «هنجارگریزی در قصاید خاقانی» به
-1
هنجارگریزی و انواع آن پرداخته است .در این مقاله به موضوع برجستهسازی از طریق تکرار واژه
اشارهای نشده است)1066(.
محمدحسین کرمی در مقالۀ «خاقانی معمار زبان و خیال» به شگردهای زبانی و
-2
موسیقایی زبان شاعر؛ خصوصاً واجآرایی ،ترکیبات بدیع ،آفرینشهای واکی و  ...اشاره میکند و از آنها
به عنوان مجموعه عواملی یاد میکند که خاقانی در مضمونسازی به کار گرفته است)1063(.
محمدحسین کرمی در مقالهای دیگر با عنوان «واجآرایی و تکرار در شعر خاقانی» به
-0
تکرار واجها که درکتب بدیع از آن با نام «واجآرایی» یاد میشود ،پرداخته است .بخش پایانی مقاله
به انواع جناس در شعر خاقانی اشاره میکند)1060(.
سید احمد پارسا در مقالۀ «بررسی برخی از مولّفههای نقد فرمالیستی در قصاید خاقانی»
-8
به بررسی دالیل برجستگی و امتیاز زبان خاقانی ،اعم از هنجارگریزی و قاعدهافزایی پرداخته
است )1033(.نگارنده در این مقاله تنها به آوردن نمونههایی از تکرار ،تحت عنوان انواع جناس
بسنده کرده است.
روش پژوهش توصیفی است و دادهها با استفاده از تکنیک محتوا و شیوۀ کتابخانهای بررسی شده
است .منبع مورد استفاده دیوان خاقانی ویراستۀ میرجالل الدین کزازی است.
مقالۀ حاضر پژوهشی است دربارۀ یکی از مختصات زبان شعر خاقانی با تکیه بر نظریۀ برجستهسازی
که ابتدا زبانشناسان روس آن را مطرح کردند و سپس زبانشناسان ساختگرا در نقد و تحلیل آثار
ادبی ،مورد توجه قرار دادند .در این راستا ابتدا به بیان مقدمهای دربارۀ برجستهسازی پرداخته،
سپس اصل موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم.
 -5-3برجستهسازي ()foregrounding
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اعتقاد به نقش «زبان» در اثر ادبی ریشه در دیدگاههای شکولفسکی 1روس و صورتگرایان چک به
ویژه موکارفسکی  2و هاورانک  0دارد .از دیدگاه صورتگرایان آنچه حائز اهمیت است راههای ناآشنا و
خالف شیوۀ معمول میباشد ،مفاهیم و شیوۀ بیانی که برای خواننده تازگی داشته باشد .به عبارتی
همه شگردها و فنونی که مؤلف از آنها سود میجوید تا جهان متن را به چشم مخاطبان بیگانه
بنمایاند(ساختار و تأویل متن ،احمدی.)86 ،
برخی از نکتههای غیر متعارف و برجسته چنان مؤثر واقع میشوند که ذهن خواننده را بر اثر و متن
متمرکز می کند .به عبارتی راههای ناآشنا و مخالف معمول و یا هر شگردی که بتواند جهان متن را
متمایز و برجسته سازد ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .این نکته نیز بسیار مهم است که
برجستهسازی نباید حالت تقلید و تکرار به خود بگیرد و نیز مانع ارتباط گوینده و خواننده شود،
چرا که نقش اساسی خود؛ یعنی خالقیت ادبی را از دست میدهد .بنابراین ،در برجستهسازی رعایت
جمالشناسی و رسانگی زبان ،دو اصل اساسی و مهم به شمار میرود که نباید آن را نادیده
انگاشت(موسیقی شعر ،شفیعیکدکنی.)18-12،
-5بحث و بررسی
تکرار واژه و جاب جایی آن در ساختار متن یکی از عواملی است که منجر به برجستگی زبان شعری
خاقانی شده است .خاقانی با دقت و تأمل خاصی ،واژهها را در شکلهای گوناگون و در نقشهای
یکسان و یا متفاوت به کار میگیرد و پیوندی ناگسستنی میان لفظ و معنا ایجاد میکند :
ای من مگکس آن شکرسکتان ککه تکو داری
بر شککّرت از پکر مگکس پکرده چکه سکازی؟
(دیوان خاقانی،ج)1386 :1
در نگاه خاقانی همچون صورتگرایان ،واژه از اهمیّتی خاص برخوردار است تا بدانجا که انواع فنون
ادبی همچون :وزن ،تکرار اصوات ،تکرار هجا در کلمات ،طرز ترکیب اصوات ،تکرار واژه و  ...به منزلۀ
ابزاری برای جلب توجه خواننده به عنصر واژه به شمار میروند (نظريههاي نقد ادبی معاصر ،علوی
مقدم .)48 ،همانطور که بارت معتقد است «هر واژه شاعرانه یک شی غیر منتظره و یک جعبه
شعبده بازی است که تمامی توانهای بالقوه زبان از درون آن خارج میشوند؛ در نتیجه واژه شاعرانه با
کنجکاوی و حرصی مقدس تولید و مصرف میشود»( درجۀ صفر نوشتار ،بارت .)43 ،این عطش
واژهگزینی در کالم خاقانی به وضوح مشهود است.
تحلیل قصاید خاقانی نشان میدهد تکرار واژه در شکلهای گوناگون از مختصات سبکی خاقانی و از
ابزارهای هنری است که در کنار رابطۀ معنایی و هنری با دیگر عناصر متن ،برجستگی کالمش را دو
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چندان کرده است .رابطههایی مثل انواع تقابل ،تناسب ،تلمیح ،ایهام و  ...در کنار تکرار واژه ،جلوۀ
بیشتری پیدا میکنند؛ مثالً خاقانی در ابیات زیر ،واژۀ «سر» را در نقشهای نحوی مختلف به کار برده
است:
سریر فقکر تکو را سرر کشکد بکه ترا رضکا

تو سر به جیب هوس در کشیده اینت خطا !

برآن سریر ،سر بکی سررا بکه ترا رسکد

تککو تررا برنهککی ،ار سررر فککرو نهککی عمککدا

سر است قیمت این تا  :اگر سررش داری،

به «من یزید» چنکین ترا  ،سرر بیکار بهکا

نگر که نکام سکری بکر چنکین سرری ننهکی

که گنبکد هکوس اسکت ایکن و دخمکه سکودا
(دیوان)22 :

بیتردید تکرار واژههای «سر» و «تاج» در این ابیات و رابطۀ معنایی میان آنها و نیز تکرار واژه
«سر» در ترکیبهای «سر به جیب درکشیدن»« ،سر فرو نهادن» و «سر چیزی داشتن» که باعث
معنای کنایی میشود ،باعث برجستگی متن شده است .نمونههایی از این دست در قصاید خاقانی
فراوان است .
پژوهش حاضر ،بر اساس اهمیت تکرار در محورهای زیر انجام شده است:
-1-2برجستهسازی واژه ازطریق همنشینسازی نحوی.
-2-2برجستهسازی واژه از طریق جانشینسازی نحوی:
-0-2برجستهسازی از طریق تکرار واژه در ساختهای مختلف.
 -8-2برجستهسازی از طریق تکرار واژه در ساختارهای کنایی.
-3-5برجستهسازي واژه از طريق همنشینسازي نحوي
این بخش شامل واژگانی است که در نقش نحوی یکسانی تکرار شدهاند؛ مثالً در بیت:
مکککن صرررد رهکککیم تکککو را ،ز یکککک دل؛

تکککو صرررد سکککپهی ،بکککه یکککک قلمکککدان

( همان)853 ،
واژۀ «صد» در هر دو مصراع ،در نقش نحوی «مسندی» تکرار شده است .در بیت زیر نیز «آب» در
نقش نحوی «متمم» تکرار شده است:
زآن آبِ آذر آسککا ،زآنسککان همککی هراسککم

ککککزآب ،سکککگگزیکککده ،شیرسکککیه زآذر

(همان)248 ،
به نظر میرسد تکرار واژه در طول یک بیت یا ابیات متوالی ،در نقشهای نحوی یکسان ،چندان از
برجستگی و غرابت برخوردار نباشد .علیالخصوص که واژههای تکراری با عناصر درون متن ارتباط
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معنایی و هنری نداشته باشند؛ و این شاید یکی از دالیلی باشد که نمونههای تکرار در نقش نحوی
یکسان در قصاید خاقانی از بسامد باالیی برخوردار نیست .هر چند که همان اندک نمونههای این
نوع از تکرار ،خالی از پیوندهای هنری و معنایی نیست؛ مثالً در بیت زیر:
در آینککککککه خیالررررررت از خککککککود،

جکککز مکککوی خیررررال سکککان مبینککککام!

( همان)003 ،
میان «خیال» که در دو مصراع در نقش مضافالیهی تکرارشده و آینه ،نوعی پیوند معنایی وجود
دارد که به زیبایی کالم افزوده است .یا در این بیت:
نام سلطا خوانده بر ياسج سرلطا  ،از آنکک

دل عالمتگاه ياسرجهاي سرلطا دیکدهام

( همان)188 ،
واژۀ «سلطان» سه بار در نقش مضافالیهی تکرار شده است .ارتباط معنایی میان سلطان و یاسج که
نام سلطان برآن نوشته میشود (گزارش دشواريهاي ديوا خاقانی ،کزازی ،)06 ،بر زیبایی بیت
افزوده است .یا در این بیت :
رخ از آبِ زمرررررزم نشکککککویم؛ ازیکککککرا

کککککه آلککککودهام؛ روی زمررررزم نککککدارم

(دیوان)082 :
واژۀ «زمزم» در دو مصراع در نقش مضافالیهی تکرار شده و تقابل زمزم با واژۀ آلوده باعث
برجستگی بیشتر واژۀ «زمزم» شده است .
صد هزاران پوست از شخص بهایم برکشکند

تا کند یک پوست را گردون درفش کاویکان
(همان)885 ،

واژۀ پوست در دو مصرع در نقش مفعولی تکرار شده است .ارتباط معنایی میان پوست و درفش
کاویان که از جنس پوست بوده ،باعث برجستگی تکرار گردیده است.
نمونههای دیگر از برجستهسازی از طریق تکرار واژه در محور همنشینی:
کشککشِ همککتو اخککوان بککه خراسککان یککابم
رهررروم؛ مقصککد امکککان بککه خراسککان یککابم
(همان)051 ،
گرچه رهرو نکند وقفه ،من و موقف! از آنکک
تشکنهام ،مشکرب احسککان بکه خراسکان یککابم
مککن اینجککا پرراي بسررت ِرشککته مانککدم

چککو عیسککی پرراي بسررت سککوزن ،آنجککا
( همان)81 ،

تککا بککر درش بککه دا ِ سرر ی نککامزد شککدیم

گککردون درم خریککد س ر
(همان)30 ،

 -5-5برجستهسازي واژه از طريق جانشینسازي نحوي

پاسککبان ماسککت

تکرار واژه یکی از شیوههای برجستهسازی در قصاید خاقانی133/

جابجایی نقش عناصر سازندۀ زبان یکی از محدودترین امکاناتی است که شاعر برای برجستهسازی
زبان از آن بهره میگیرد(موسیقی شعر ،شفیعی کدکنی .)03 ،تکرار واژه در نقشهای گوناگون
نحوی در قصاید خاقانی نمونههای بسیاری دارد ،به گونهای که با توجه به بسامد باالی آن میتوان
این شیوه را به عنوان سبک فردی خاقانی دانست .التزام خاقانی به آوردن واژگانی مثل :صبح،
خراسان و  ...در شعرش مبیّن این موضوع است.
نمونههای این بخش از پژوهش را میتوان در محور «جانشینسازی نقشی» گنجاند؛ از آنجایی که
حوزۀ تکرار واژگان گاهی از حد یک بیت بیشتر میشود ،لذا چنین تکرارهایی در دو بخش بررسی
شده است:
 -3-5-5برجستهسازي واژه ازطريق جانشینسازي نحوي درطول يک بیت:
در این بخش واژگانی میگنجند که در طول یک بیت در نقشهای نحوی متفاوتی تکرار شدهاند .این
نوع از تکرار واژگان ن یز اگر با صنایع دیگری مثل تناسب ،تضاد ،تلمیح ،ایهام و  ...همراه گردد،
برجستگی واژۀ تکراری دو چندان خواهد شد .مثالً در بیت:
صبح سپهرِ جکالل ،خسکرو موسری سکخن

موسیخضراعتقکاد ،خضرر سککندر جنکاب
(دیوان)83 :

شاعر عالوه بر تکرار واژههای «موسی» و «خضر» با گنجاندن دو تلمیح در کالمی موجز و مختصر،
سخنش را برجسته کرده است.
در بیت زیر :
به كشتی ماند این ایام و بادش چرخ سکرگردان

به اعمی ماند ایکن كشتی و قائکد بکاد آبکانی
( همان)818 ،

واژۀ «كشتی» در دو نقش نحوی متممی و مسندالیهی تکرار شده است؛ تناسب لفظی میان
واژههای کشتی ،باد و قائد ،تکرارش را برجستهتر کرده است .نمونههای دیگر از تکرار واژه ازطریق
جانشینسازی نحوی در طول یک بیت:
در پوستو آهو چنبکرش؛ آهو سکرینی همبکرش

وزگور و آهو ،در برش ،صید آشککارا ریختکه

(همان)523 ،
در بیت باال ،عالوه بر تکرار واژۀ آهو ،هجای «بر» در کلمات «چنبر»« ،همبر» ،و «بر» مکرّر شده که
منجر به توازن آوایی شده است.
ای سککککینه کککککه دردمنککککدی ،از غررررم

هککککم زآسککککی غررررم دوات جکککککویم.
(همان)834 ،
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ستاره بین که فلک را جالجرل کمکر اسکت؛

که بر کمرگه هکارون ،جالجل اسکت صکواب

(همان)48 ،
تکرار جالجل و ارتباط آن با واژۀ هارون که به اقتضای شغل خود ،پاسبانی ،برخود جالجل
میبستند تا به هنگام پاسبانی به خواب نروند (فرهن

اشارات ادبیات فارسی ،شمیسا ،ج ،1

 )213باعث برجستگی تکرار شده است.
برجستهسازی از طریق تکرار واژه در ابیاتی به اوج میرسد که تکرار در دو یا سه واژه صورت میگیرد.
مثالً در بیت زیر :
گم کن زبان؛ که مارِ ن هبا ِ گرنج توسکت

بککرگررنجِ تککو ،تککو بککاش ن هبررا ِ صککبحگاه.
(دیوان)511 :

واژۀ ن هبا در نقشهای مضافالیه و مسند تکرار شده و واژۀ گنج نیز در نقشهای مضافالیهی و
متممی تکرار شده است ؛ خاقانی در این بیت با آوردن واژۀ مار که در افسانههای کهن همواره بر
فراز گنج چنبره بسته و نگهبان آن است ،میان واژۀ مار و نگهبان و گنج تناسب ایجاد کرده و با این
پیوند معنایی میان واژگان ،برجستگی کالمش را به اوج رسانده است .یا در بیت:
از پیِصرن ِ زرگرري ،كروره گکرم بکه بَکود

كوره سرد شد فلک؛ وین همکه صن ِ زرگرري!

(همان)831 ،
تکرار در سه واژه صورت گرفته است؛ لیکن آنچه برجستگی واژگان را بیشتر میکند تضاد میان دو
واژۀ گرم و سرد و ارتباط معنایی آنها با كوره و صنعت زرگري است.
 -5-5-5برجستهسازي واژه از طريق جانشینسازي نحوي در طول چند بیت متوالی:
این بخش ،شامل تکرار واژگانی کامل است که از جابجایی یک واژه در نقشهای مختلف نحوی در
طول دو یا چند بیت حاصل میشود .در این نوع از تکرار نیز ،اگر تکرار واژه با عناصر زیباییآفرین
کالم همراه شود و دامنۀ تکرار در سطح چند بیت متوالی گسترده شود ،برجستگی چشمگیرتر
خواهد بود.
این نوع از تکرار در قصاید خاقانی بسامد بسیار باالیی دارد؛ نمونهاش قصیدهای است که در مدح
خاقان اکبر ،منوچهر شروانشاه ،با التزام «صبح» در هر بیت سروده است.
مثالً در ابیات زیر واژۀ «مداین» دو بار در نقشهای مضافالیهی و مفعولی ،واژۀ «کوفه» در نقشهای
مضاف الیهی و متممی و واژۀ «تنور» در نقشهای متممی و مفعولی ،تکرار شدهاند:
نککی زالِ مررداين کککم از پیککرزنِ كوفرره

نککی حجککره تنککگ ایککن کمتککر زتنررورِ آن

دانککی چککه؟ مررداين را بککا كوفرره برابککر نککه:

از سینه تنوري کن؛ وزدیکده طلکب طوفکان.
(همان)88 ،

تکرار واژه یکی از شیوههای برجستهسازی در قصاید خاقانی133/

ناگفته پیداست یکی از دالیل زیبایی این ابیات چینش و تکرار واژگان مذکور است که خود از اجزاء
و همسازههای دو تلمیح معروف زال مداین و پیرزن کوفه هستند.
در ابیات زیر واژۀ «شاهباز»در نقشهای نحوی ،مفعولی و فاعلی تکرار شده ،مضاف برآن واژگان ساعد
و شکار  ،داستان نشستن باز بر ساعد پادشاه و نیز بهره گرفتن از باز در شکار را تداعی
میکند(فرهن

اشارات ادبیات فارسی ،شمیسا ،ج )188 ،1مجموع این عوامل برجستگی واژۀ

«شاهباز» را تشدید میکند.
هکککر زمکککان ،ایکککن شررراهبازِ ملکککک را
گکککر کنکککد شرررهباز مرغکککان را شککککار

سککککککاعد اقبککککککال مککککککأوا دیککککککدهام
مککککن شکککککارش جککککانِ دانککککا دیککککدهام
(دیوان)083 :

در ابیات زیر واژۀ «علی» (ع) در نقشهای نحوی متممی و مضافالیهی تکرار شده است ،عالوه برآن
واژههایی نظیر غضنفر ،شیر ،فرق سر و آل عبا ،تکرار را برجسته و هنری میکند:
در کشککور دولککت ،چککونبی ،شککهر علککومی؛
در بیشککه صککولت ،چککو علرری ،شککیر وغککایی
ماننککد علرری ،سککرخْ غضککنفر تککویی ،ارچککه

از نسککککل فریککککدونی ،نککککز آل عبککککایی
البرزشککککککافی تکککککو اگکککککر گرزگرایکککککی
(همان)823 ،

شررعر گفککتم ،بککه عککذر ِ سرریم و شرركر

مختصککککر عککککذرخواه مختصککککر اسککککت

شرررركر و سرررریم ،پککککیش همککککت او

از مککککن و شررررعر شرمسککککارتر اسککککت

گر تیک علی فکرق سکری یکسکره بشککافت
نمونههای دیگر:

( همان)111 ،
اول مجلس که با شم گل انکدر فروخکت؛

نرگس با تشت زر ،کرد بکه مجلرس شکتاب

ژاله بر آن شم ریخت روغکن طلکق از هکوا؛

تککا نرسککد شررم را زآتککش ِ اللککه عککذاب

ایکککن دهنهررراي تنکککگ بررریدنررردا
کککه بککه دنرردا

برریدهررا  ،همککه سککال

(همان)88 ،
بککککر دو سککککاق مککککن آن شککککیار کنککککد
ارّه بککککککا سککککککاق میککککککوه دار کنککککککد.
(همان)166 ،

ناورد محنت است ،در این تن نراي خکاک؛

محنت براي مردم و مرردم برراي خرا

جز حادثات حاصل ایکن تن نراي چیسکت؟

ای تنگحوصله! چه کنکی تن ناي خرا ؟!
(همان) 024 ،
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آن جام صدف ده که بخندد چکو رخ صرب،،

چون صرب ،نمکود آن صرد غالیکه سکایی

بر خمکده زن نقب؛ که بر طاق فلک ،صرب،

هکککم نقرررب زد ومکککر بکککر او داد گکککوایی

چون گشکت صبا خوشنفس از مشک و می صرب،،

خوش كن نفس ،ازمشک و می؛انگارصکبایی

(همان)820،
در نمونۀ فوق واژۀ «صبح» در نقشهای مختلف نحوی در طول سه بیت تکرار شده است.تکرارهای
دیگر از قبیل :صدف ،نقب ،صبا و خوش نفس در طول یک بیت تکرار شدهاند .نکتۀ قابل ذکر در
بیت پایانی ،تکرار گروه وصفی «خوش نفس» در دو مصراع است .شاعر در مصراع دوم ،دو جزء
ترکیب را از هم جدا ساخت و هر کدام در نقشهای نحوی متفاوتی تکرار شدهاند.
-1-5برجستهسازي از طريق تكرار واژه در ساختارهاي دي ر
یکی دیگر از صورتهای تکرار واژه در قصاید خاقانی ،قرار گرفتن واژۀ تکراری به صورت کامل در
درون واژۀ مرکب دیگر است .این نوع تکرار سبب میشود تا واژه در مرکز توجه خواننده قرار گیرد.
در این بخش نیز ارتباط واژۀ تکراری با دیگر اجزای متن ،برجستگی واژه را دو چندان میکند :مانند
تکرار «کاسه» در ترکیب کنایی «کاسه گردانی» در بیت زیر:
به خوان دهر ،چون دوالب ،یابی كاسهها شسته،

که بر دوالب گردون ،هست کارش كاسهگردانی

(همان) 815 ،
یا در این بیت عالوه بر تکرار «شب» در واژۀ «شبانگه» تضاد این دو واژه با روز ،باعث برجستگی
واژه و در نهایت جلب توجه خواننده میشود:
چو روز است روشن ککه بخکت اسکت تکاری؛
به شرب ،زیکن شربان ه لقکا مکیگریکزیم
(همان)030،
نمونههای دیگر :
چو ماهی ار بریده زبانی ،دلکت بکه جاسکت؛

دل ،در تو ،یونسی اسکت زبانردا صکبحگاه
(همان)511 ،

يتیموار ،در ایکن تریم ،ضکایع اسکت دلکت؛

بککرو يترریمنرروازي بککورز ،چککون عنقککا

(همان)20 ،
تکرار واژۀ «یتیم» در گروه وصفی «یتیموار» و گروه اسمی «یتیمنوازی» عالوه بر اینکه توازنی در
سه سطح آوایی ،واژگانی و نحوی ایجاد کرده ،در اثر همنشینی با واژۀ عنقا ،داستان دوستی و مودّت
بین زال وعنقا وپرورش زال توسط عنقا را به یاد میآورد؛ در نتیجه مجموعۀ این عوامل به گیرایی
بیت افزوده است.
نمونههای دیگر :
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دلکککم دردمنرررد اسکککت وهکککم درد بهتکککر

طبیکککککب دلکککککم ککککککز دوا میگریکککککزم.
(همان)302 ،

زو مظالمْتکوز و ظالمْسکوز تکر شکاهی نبکود،

تککا تظلم رراه ایککن میککدان اغبککر سککاختند
(همان)163 ،

هر جا که عدل سايه کند ،رخت دیکن بنکه،

که این سايبا ز طوبی اخضکر نککوتر اسکت
(همان)088 ،

گر چه همچو زال زر پیري به طفلی دیدهام،

چون جهانْ پیرانه سر طبکع جکوان آوردهام

(همان)088 ،
اینگونه تکرار در قصاید خاقانی از بسامد باالیی برخوردار است .نکتهای که این نوع تکرار را تشخص
بیشتری میدهد ،همراهی واژۀ تکراری در دو سطح ساختاری و تکرار در محور جانشینی یا
همنشینی نقش در طول یک بیت یا چند بیت متوالی است.
به عنوان مثال کافیالدّین قطعه شعری برای خاقانی فرستاد و تقاضای شکر از او کرد؛ خاقانی
قصیدهای را با التزام شکر در غالب ابیات برای او فرستاد که نمونۀ اعالء انواع تکرار در سطوح
مختلف است:
طبککع کککافی کککه عسرركر هنککر اسککت

چککون نککیعسرركري همککه شرركر اسککت

قطکککککره شررررركر و قمطکککککره قنکککککد

از شررررركرهايِ لفکککککظ او ،اثراسکککککت

نرررری کلککککش بککککه نیشرررركر مانککککد

ککککز پکککی تکککب بریکککدنِ بشکککر اسکککت
زهکککر در حلکککق و خکککار در جگکککر اسکککت
(همان)113 ،

گلشرررركر را ،ز رشکک کک نیشرررركرش

در بیت نخست تکرار واژه «عسکر» در دو معنای لشکر و نیز شهری که به شکر خیزی معروف است،
دربیت دوم تکرار واژه «شکر» و تناسب آن با قند ،در بیت سوّم تکرار واژۀ «نی» در ساختار واژۀ
«نیشکر» و ارتباط آن با مضمونی که در مصرع دوم همان بیت آمده مجموعه عواملی هستند که
ذهن خواننده را به صورت و ظاهر متن جلب میکنند و معنی در مرحله دوم تمرکز ذهنی مخاطب
قرار میگیرد.
 -8-2برجستهسازی از طریق تکرار واژه در ساختارهای کنایی
این بخش شامل تکرار واژۀ بسیط در ساختار یک ترکیب کنایی است .این نوع از تکرار به علت
اینکه دامنۀ معنایی گستردهای ایجاد میکند ،بیشتر از تکرارهای دیگر متن را تحت تأثیر قرار
میدهد .مثالً در بیت زیر واژۀ کاسه در مصرع اول در نقش متممی آمده ،سپس در مصرع دوم در
ترکیب کنایی «سیه کاسه« تکرار شده است:

/023سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی -25پائیز 30

دیکککگ سکککودا مپکککز بکککه كاسررره سکککر،

ککککاین سررریهكاسررره نکککان نخواهکککد داد
(همان)128 ،

نمونههای دیگر:
ج ر  /ج ر گوشه
خبر مکر

ج رگوشرۀ مکن گکوش کنیکد،

شد ج ر چشمۀ خون؛ چشم عبکر بگشکایید
(همان)204 ،

دريا  /درياكش
درياكشررا کککوهجگککر بککادهای بککه کککف

کککز تککف بککه کککوه لککرزۀ دريررا برافکنککد
(همان)163 ،

كاسه  /كاسهگردا
در طریق کعبه جکان ،چکرخ زریکنكاسره را

از پی دریوزه جکان ،كاسهگرردا دیکدهانکد
(همان)188 ،

چشم  /چشم رسید
هر چشم که از چشم بکدش چشم رسرید

در چشکمۀ چشرم تکو چنکان چشرم مبککاد

(همان)1265 ،
در نمونههای یاد شده واژۀ تکراری در یک بخش به صورت بسیط و در بخش دوم به صورت ترکیب
به کار رفته است .در بیت زیر واژه تکراری در هر دو طرف در ساختار ترکیب تکرار شده است:
تن چشما  /تن چشمی
جهان نیز چون تنر چشرما دور اسکت،

از این تنر چشرمی! از ایکن تنکگ بکاعی!
(همان)836 ،

نتیجهگیري
تکرار واژه یکی از شگردهای برجستهسازی زبان است .خاقانی با تکرار کامل واژه در نقشهای نحوی
یا معنایی متفاوت در یک بیت یا چند بیت متوالی موجب غرابت و برجستگی زبان شعری خود شده
است .پژوهش حاضر مبیّن توانمندی خاقانی در بکارگیری عناصر هنری و بدیعی جهت
برجستهسازی زبان است و نشان میدهد که تسلط وی بر زبان و به کارگیری واژگان و تکرارهای
کالمی امکان جلب توجه خواننده را به جهان متن ،فراهم میسازد .از این رو ،شاخصترین مؤلفههای
فرمالیستی را در شعر خاقانی میتوان دید.
خاقانی غالباً در کنار تکرار واژه به عناصر ادبی و هنری دیگر ،مانند :تضاد ،ایهام ،تناسب معنوی،
اشارات و  ...توجه میکند و زبان را برجستهتر میسازد تا نظر مخاطب را به لفظ و معنا ،توأمان

تکرار واژه یکی از شیوههای برجستهسازی در قصاید خاقانی123/

معطوف کند و پیوندی ناگسستنی میان لفظ و معنا ایجاد نماید .اوج هنرنمایی خاقانی در ابیاتی
است که تکرار واژه در دو ،سه و حتی چهار لفظ ،تحقق مییابد و ارتباط معنایی و هنری میان
واژگان مکرّر به زیبایی کالمش میافزاید .بنابراین ،تکرار در اشکال مختلف از مختصات سبکی
خاقانی و یکی از عناصر اصلی سازنده سبک شخصی وی در شعر است.
بطور کل میتوان گفت ،تکرار واژه در ساختها ی مختلف در طول یک یا چند بیت نسبت به دیگر
انواع تکرار از بسامد بیشتری برخوردار است .این خود دلیلی است بر ذهن و زبان خالق خاقانی در
عرصۀ واژه و ترکیبس ازی؛ بدین معنی که خاقانی با بکارگیری یک واژه بسیط در ساختار واژۀ مشتق
یا مرکب دیگر و نیز ایجاد ارتباط معنایی دو واژۀ تکراری با دیگر واژگان ابیات ،به طور همزمان
تشخص و برجستگی واژه و ترکیب و نیز تداعی معنا را در نظر دارد.
در نگاه خاقانی واژه بستر مناسبی است تا وی هنر و خالقیت ذهنی و زبانی خود را در واژه و
ترکیبسازی عرضه کند ،بدین معنی که خاقانی یک لفظ بسیط را در ساختار مشتق ،مرکب وعبارت
به کار میگیرد و در تکرار لفظ به تنوع و تکثر دست مییابد.
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