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چكيده
همگونی کامل یا تکرار واژهها یکی از ویژگیهای غالب در شعر و نثر دورهی خراسانی است و گرچه منتقدان بالغی کهن نن
را از عیوب سخ دانستهاند ،در شعر برخی از شاعران ای دوره از جمله ناصر خسرو پربسامد و در عی حال هدفمند به نظنر
میرسد .استفاده از همگونی کامل واژهها به طور گسترده و در بخش قابل توجهی از یک قصیده ،ظاهراً در حوزهی خالقینت-
های شاعرانه قرار ندارد و براساس دیدگاه پیشینیان از بالغت سخ میکاهد اما بررسی اهداف و کارکردهنای واژههنای کنامالً
همگون در شعر ناصرخسرو نشان از ارزش ای کاربرد در بافت و ساختار سخ دارد .در ای پژوهش ،ضم بیان ویژگیهنای
زبانی ،فکری و سبکی تأثیرگذار در کاربرد واژههای کامالً همگون تالش شده است ارزشهای نن در شعر ناصرخسرو بررسی
و نشان داده شود.
کليدواژهها :ناصرخسرو ،قصاید ،همگونی کامل واژهها ،ارزش زبانی و ادبی.
.

مقدمه
در بالغت کهن غالباً تكرار واژه ،به ویژه تكرار بیمورد را مخلّ فصاحت دانستهاند و تنهاا ناو ی از آن را کاه
جزو صنایع بدیع لفظی ،است دارای اهميت شمردهاند(همایی)21-20 :1380،؛ در حالیکاه اماروزه افازون بار
آرایهی تكریر ،بسياری از آرایه های لفظی از جمله انواع جناس و سجع را زیر نوان تكرار قرار داده و به جهت
ارزشهای موسيقيایی فراوان ،آن را از شگردهای زیباییآفرین و یكی از ارکان بنيادین شارر دانساتهاناد((ر(.
وحيدیان )23 :1379،تكرار از سویی بيانگر هيجان و اطفهی درونی شا ر است (ر(.جهانتيغ )15 :1389 ،و از
سویی دیگر همذات پنداری مخاطب را به دنبال دارد و موجب میشود مخاطب تجربهی شا ر را در زنادیی و
ناخودآیاه خویش محسوس و ملماوس ببيناد((ر (.غنای پاور و دیگاران )40 :1395،تكارار دارای اغارا
یونایونی است و به نتایج مرينی منتهی میشود( از آنجا که ویژییهای روحی شا ر و سبک رایاج در کااربرد
انواع تكرار و زمينه های استفاده از آن تأثيریذار است ،بررسی این اغرا

و نتایج ،خوانناده را باا شايوههاای

سخنپردازی شا ران ،ویژییهای فكری آنان و نيز جایگاه و سير تحول آرایههای ادبی مبتنی بر تكارار آشاناتر
می سازد( تكرار به دو صورت همگونی کامل کلمه و کالم(یرنی التزام ،تكریر ،تصدیر ،تشاابهاالطارا ،،جنااس
تام ،ردالقافيه ،طرد و كس و ردالمطلع) و همگونی ناقص و اشترا .واژهها در یاک یاا چناد وا و هجاا(در
قالب وا آرایی ،سجع ،برخی از انواع جناس ،اشتقاق ،شبه اشتقاق و قلب) دیده میشود و در ساطو مختلا
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حر ،،کلمه ،یروه ،شبه جمله و جمله و در حوزههای دستور ،بدیع ،سبکشناسی و مرانی و بيان ،قابل بررسای
است( از ميان این دو کاربرد ،همگونی کامل واژهها در تمامی قصاید ناصرخسرو نمودی چشمگير دارد و بارهاا
در اغلب ابيات یک قصيده استفاده شده است(
در نگاه نخست ،به نظر میرسد استفاده از همگونی کامل واژههاا باه طاور یساترده و در بخاش قابال
توجهی از یک قصيده ،در حوزهی خالقيتهای شا رانه قرار نگيرد و براسااس دیادیاه پيشاينيان از فصااحت
سخن بكاهد( پرسش اصلی این است که ناصرخسرو چگونه با این مسأله برخورد میکند و چه استفادههاایی از
ال همگاون تاا ایان انادازه القاه نشاان داده
آن دارد؟ در واقع در پی چه اهدافی به کااربرد واژه هاای کاام ً
است؟کارکردهای احتمالی کاربرد یستردهی واژههای کامالً همگون در شرر او چيست و آیا به یوناهای هسات
که بتوان آن را اقتضای سخن دانست؟ از دیگر ساو کارکردهاای احتماالی همگاونی کامال واژههاا در شارر
ناصرخسرو بخشی از سير تحول آرایهی تكریر و دیگر آرایههای مبتنی بر همگونی کامل و نيز چگونگی کااربرد
آن را آشكار میسازد از این روی ،پژوهش حاضر با بررسی 100قصيدهی نخست از دیوان ناصرخسارو در پای
پاسخ به این پرسشها برآمده است(
ناصر خسرو از لحاظ استفاده از همگونی کامل واژهها ،با شا ران سبک خراسانی و دیگر دورههاای ادبای
نيز قابل مقایسه است( این مقایسه میتواند بخشی از ویژییهای فكری ،اغرا

و اهادا ،و ميازان اساتفادهی

شا ران از تكرار کامل و آرایههای مبتنی بر آن را نشان دهد؛ بنابراین نتایج این پژوهش میتواند آغاز پاژوهش-
های بردی در این زمينه باشد(یفتنی است یونههای مختل

تكرار ناقص ،یرچاه دارای بساامد و کارکردهاای

ارزشمندی در قصاید ناصر خسرو است ،در این پژوهش مورد توجّه نبوده و از پرداختن به آن صر ،نظر شاده
است(
پيشينهی موضوع
دربارهی تكرار و ارزشهای آن از یذشته تاکنون پژوهشهای ارزشمندی انجام شادهاسات( در کناار مباحا
موجود در کتابهای بالغت ،مقاالتی چند نيز به طور مستقل به مسألهی تكارار در شارر و ساخن ناو و کهان
پرداختهاند( برخی از این پژوهشها کلی و یروهی دیگر اختصاص به شخص و اثری خاص داشتهاند( مقالههای

«تكرار ،ارزش صوتی و بالغی آن» (متحدین « ،)1354تكرار بالغی ،اهميات و لازوم باازنگری آن»(سابز لی-
پور« ،)1388نقش تكرار آوایی در انسجام واژیانی شرر روضی فارسی»( غالمحسين زاده ،ناوروزوی )1389و
« بررسی کارکردهای تكرار در شرر مراصر (با تكيه بر شرر سپهری ،شاملو ،فروغ)» (روحاانی )1390بخشای از
پژوهش های انجام شده در این زمينه هستند( اشاره به کاربرد تكرار در شرر و زبان ناصرخسرو نيز در آثار زیار
قابل مشاهده است:
«محور مودی خيال در قصاید ناصرخسرو»(محسنی ،صراحتی جویباری « ،)1393:وامل مؤثر در ایجااد نقاش
ترغيبی زبان در قصاید ناصرخسرو»(صاراحتی جویبااری ،محسانی« ،)1395:ناصرخسارو و پساقصايده(تحليل
شاخصههای پسامحوری در قصاید ناصرخسرو)»(بتالب اکبرآبادی()1394:

در این آثار که به بررسی ویژییهای زبانی ،فكری و هنجاریریزیهای ناصرخسارو در شارر و ن ار مای-

پردازند ،به اهميت و اغرا

تكرار و همگونی کامل واژهها در شرر او نيز اشارههایی صورت یرفتهاسات؛ اماا

با توجه به پيشينهی پژوهش حاضر ،مقالهای که به طور مستقل به این مسأله پرداخته باشد ،یافت نشد( به هماين
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منظور ،با توجه به بسامد چشمگير تكرار کامالً همگون واژهها در قصاید ناصار خسارو ،در ایان مقالاه تكارار
کامل ،ارزشها و دالیل کاربرد آن در شرر وی واکاوی شده است(
زمينهی بح
تكرار واژه ،بيش از آنکه مقولهای ادبی باشد ،مقولهای زبانی است اما کاربردهای هنری ،آن را به ویژیی ادبای
پراهميتی مبدل میسازد( تكرار به نوان آرایهای ادبی ،از مواردی است که در متون بالغی کهن چندان که بایاد
به آن پرداخته نشده و بيشتر جنبهی منفی آن مدّنظر منتقدان بوده است؛ البته امروزه نه تنها به دليل کاارکردهاای
موسيقيایی حاصل از تكرار وا ها و هجاهای کلمه و کالم ،بلكه باه دليال ارزشهاای مرناویی چاون تأکياد،
برجستهسازی ،وضو برد از ابهام ،ایجاد رغبت ،تلذّذ و ارشاد(هاشمی226 :1370،ا )230اهّميّت خاصی بارای
انواع تكرار به ویژه یونههای خلّاق و هنری آن قائلاند( امروزه محققّان لم بدیع ،تكرار را به انواع و یونههاای
مختلفی تقسيم میکنند؛ چنانکه وحيدیان کاميار آن را به دو دستهی «تكرار طبيری» و «تكرار موسيقيایی» تقسيم
مینماید( تكرارِ نشاندهندهی ک رت و تأکيد ،شرر پژواکی و رابطهی طبيری حرو ،و واژهها با مضامون شارر،
جزو «تكرار طبيری» هستند( «تكرار موسيقيایی» نيز خود به دو نوع کلّی آزاد و مانظّم تقسايم مایشاود( تكارار
حرو ،،انواع جناس و اشتقاق جزو تكرار موسيقایی آزاد و ا نات ،تكرار منظّم حرو ،،ردالقافياه ،ذوقاافيتين،
سجع ،مزدو  ،ردالمطلع ،ردالصدر الی الرجز ،تشابه االطرا ،،كس لفظی ،موازناه ،تكارار الگاوی نحاوی و
ترصيع نيز اقسام مختل

تكرار موسيقيایی منظّم در این تقسيمبندی هستند((ر (.همان)59-23 :

سيروس شميسا نيز در کتاب نگاهی تازه به بدیع مینویسد« :سومين روشی که در بدیع لفظی ،موسيقی را
به وجود میآورد ،تكرار است :تكرار وا ،.هجا ،واژه ،بارت یا جمله و مصراع(»(شميساا )57 :1368،شميساا
تكرار وا .را شامل همحروفی و همصدایی ،مرمولترین نوع تكرار هجا را تكرار ادات جماع و تكارار واژه را
شامل تصدیر ،تشابه االطرا ،،التزام یا ا نات ،تكرار یا تكریر  ،طرد و كس و تكرار جملاه را تكارار بيات در
ترجيع بند و ردالمطلع میداند((همان57:ا )61
تكرار واژه نه تنها در متون ادبی ،بلكه در متون مقدّس ،زبان روزمره و فرهنگ و ادب اماه نياز کااربرد
فراوان دارد و یكی از ویژییهای زبانهای باستانی ایران است( افزون بار اوساتا و متاون پهلاوی ،نموناههاای
بسياری از تكرار را میتوان در کتيبهها ،سنگ نوشتهها و کهنترین سرودههای بازمانده از دورهی باستان یافات(
«در زبان پهلوی در هنگام نقل مطلب یا بح

دربارهی وجوه مختل

موضو ی ،بارت به ينها تكرار میشاد(

این نوع تكرار در زبان پهلوی و زبانهای باستان ایران مانند اوستایی و فارسی باستان ،شيوهای رایاج و مرماول
بوده و از آن جا در شرر و ن ر کهن فارسی دری راه یافته است(»(محجوب )445 :1368،تكارار واژه در دروهی
برد از اسالم نيز ،هم در ن ر و هم در شرر امه و مريار فارسی وجود داشت؛ اما کمکم و به ویژه تحت تأثير ن ر
ربی از آ ن پرهيز شد و از مرایب سخن به شمار آمد و پس از آن بود که به منظاور دوری هار چاه بيشاتر از
تكرار ،به تدریج لغات دشوار ربی وارد متون ادب فارسی شد(متحدین)485-484 :1354،؛ باا ایان حاال ،در
متون شرر و ن ر سبک خراسانی استفادهی ناخودآیاه و نيز آیاهانه از تكرار هنوز وجود داشت(
نمونههای شرری سبک خراسانی ،صر ،نظر از برخی کاربردهای کهن زبانی ،در شمار سادهتارین اشارار
زبان فارسی هستند و صورخيال و ساختار پيچيدهای ندارند( قالب رایج در این سبک نيز قصيده است؛ مجماوع
این وامل موجب پربسامد شدن تكرار به ویژه تكرار یا همگونی کامل در شرر این دوره مایشاود( افازون بار
این« ،در شرر سبک خراسانی آرایههای مرنوی ،چندان مورد ا تنا نيست و نمونههای مدهی ادبی رایاج در آن،
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لفظی هستند»؛(شميسا )70 :1382،آرایههایی چون وا آرایی ،تكرار ،جناس و همانند آن کاه اسااس آن تكارار
وا  ،هجا و واژههاس ت( از سویی تكرار واژه و تكرار قافيه نياز ویژیای باارز شارر ایان دوره اسات( قصااید
ناصرخسرو نيز از این قائده مست نا نيست؛ یرچه ماهيت قالنی و مبتنی بر قاید فلسفی ،ایدئولوژیک و مذهبی
شررش موجب اختال ،قصاید او با قصاید مراصرانش میشود و از برخی جهات «در تقابل باا شاا ران سابک
خراسانی قرار میدهد»(نک :مدرس زاده ()1394:قصاید ناصرخسرو ،زبان ،بيان ،صورخيال ،واطا

شارری و

محتوایی متفاوت با دیگر اشرار سبک خراسانی دارند( یكی از ویژییهای سخن او که تحتتأثير این سابک و
اندیشههای خاص قرار دارد ،توجه به واژه و بازیهای زبانی با آن است( تكرار ،به ویاژه همگاونی کامال نياز
یكی از نمودهای اهميت و جایگاه ارزشمند واژه در تفكر و سااختار شارر اوسات( همگاونی کامال در شارر
ناصرخسرو به اندازهای است که میتوان آن را یكی از بارزترین ویژییهاای زباانی قصاایدش دانسات( ایان
کاربرد در ين این که نو ی التزام واژه به شمار میرود و نيز در بالغت یذشتگان نكوهش شده است ،در شرر
ناصرخسرو به یونه ای است که نه تنها به فصاحت و بالغت سخن ایرادی وارد نكرده است بلكه به نظر میرسد
اقتضای سخن بوده و در موارد بسيار ،بر غنای آن افزوده است(
توزیع همگونی کامل واژهها در شرر ناصرخسرو
واژه های مكرر در هر یک از قصاید ناصرخسرو به اشكال مختلفی توزیع شده است( تكرار واژه در یک بيات از
قصاید ناصرخسرو مرموالً به صورت آرایهی «رد الصدر الی الرجز(تصدیر)» یرنی یكسان باودن واژهی ابتادا و
انتهای بيت دیده میشود:
تيره ماند یر مرو را جمله در صابون کنی

جان به صابون خرد بایدت شستن ،کين جسد

(همان)26:
یر به دانش رنج بينی بيد را زیتون کنی

بيد بیباری زنادانی ،وليكن زین سپس
(همان)27:

چه یویی چيست از بيرون این نه ینبد خضرا

چو نه ینبد همی یویی به برهان و قياس ،آخر
(همان)3:

أهرون از لم شد سمر به جهان در یر تو بياموزی ای پسر ،تویی أهرون
(ناصرخسرو)8 :1387،
ایرچه مار خوار است و ناستوده

زیز است و ستوده مهرهی مار
(همان)17:

چو کفتاری که بندندش به مدا

همییوید« :که اینجا نيست کفتار»
(همان)19:

ینده است دروغ از او حذر کن

تا پا .شود دهانت از یند
(همان)23:

در پارهای موارد نيز در دو بيت پی در پی و در قالاب «رد الرجاز لای الصادر» یرنای تكارار کلماهی آخار
بيت( جز)در ابتدای بيت برد(صدر)آورده میشود:
خوی یریان همی کنی پيدا
در ثياب ربوده از درویش

یرچه پوشيدهای جسد به ثياب
کی به دست آیدت بهشت و ثواب

همگونی کامل واژهها و ارزش آن در قصاید ناصر خسرو
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(همان)29:
تكرار واژه در ابتدا ميان و انتهای بيت یا در اصطال ِ بدیع «تشابه االطرا »،نياز در قصااید ناصار خسارو
پرکاربرد است( « تشابه االطرا ،آن است که یكی از کلمات اواخر مصراع اول در ابتدای مصراع دوم و یكای از
کلمات اواخر مصراع دوم در ابتدای مصراع سوم و یكی از کلمات اواخر مصراع سوم در ابتدای مصراع چهارم
و قس لی هذا تكرار شود(»(شميسا:)59 :1368 ،
ای کهن یشته تن و دیده بسی نرمت و ناز

روز ناز تو یذشته است بدو نيز مناز
(همان)111:

باز یرد از بد و بر نيک فراز آر سرت

به خرد کوش چو دیوان چه دوی باز فراز

باز باید شدن از شر سوی خير به طبع

کز فرازی سوی یو یوی به طبع آید باز
(همان)112:

حدی

کوشش سلمان شنودی

توی سلمان ایر کوشی تو چندان
(همان)109:

یونهی دیگر توزیع واژههای کامالً همگون در یک بيت ،به صورت ل
دیو و فرشته به آب و خا .درون شد

و نشر است:

دیو مغيالن شد و فریشته زیتون
(همان)8:
مرا نيكو سخن زرّ است و دل کان

ور او را کان و زرّ بیکران است

(همان)106:
ویر نی تنت دیو و جانت پری است

ایر دیو را با پری دیدهای

(همان)109:
طرد و كس نيز به نسبتی کمتر از موارد قبل ،برای نشان دادن همگونی کامل واژهها در یک بيت به کاار رفتاه
است:
ندارم نيز شيطان را به سلطان

ز من مرزول شد سلطان شيطان

(همان)106:
مگر هشيار مرد ،ای مرد هشيار

نبينی بر درخت این جهان بار

(همان)17:
خدای را به صفات زمانه وص

مكن

که هر سه وص

زمانه ست هست و باشد و بود
(همان)31:

و سرا نجام در قالب انواع جناس در ابتدا و انتهای ابيات( مانند کاربرد جناس مرکب در بيت زیر:
از اهل ملک در این خيمهی کبود ،که بود

که ملک از او نربود این بلند چرخ کبود

(همان)31 :
«جناس مرکب از فروع جناس تام به شمار میرود و در اصطال بدیع آن است که یكای از دو واژه مرکاب و
دیگری بسيط یا در حكم بسيط باشد و به دو نوع مقرون و مفروق تقسيم میشود( ایر دو واژه از نظر نوشاتاری
همانند باشند جناس ،مرکب مقرون(کمند=ریسامان/کمند=کم هساتند) و ایار شاكل امالیای دو واژه همانناد
نباشد(دلبری/دل بری) جناس ،مرکب مفروق است(»(شميسا )40 :1368،و نيز کااربرد واژهی دیاوان ،در قالاب
جناس تام ،در بيت زیر:
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نخوان دیوان من بر جمع دیوان

مرا دیوان چو در دُر از آن است

(همان)109:

ناصرخسرو از آوردن دو کلمهی کامالً همگون در کنار یكدیگر نيز پرهيز نداشته است( این کاربرد را می-

توان نو ی جناس مزدو دانست که به صورت کامالً همگون ارائه میشود( جناس مزدو در اصاطال بادیع
«آن است که دو رکن جناس را در آخر سجعهای ن ر یا در آخر ابيات ،پهلوی هم آورده باشند(»(همایی:1380 ،
: )58
سرما ز پس یرما سرّا پس ضرّا

احوال جهان یذرنده یذرنده است
(ناصرخسرو)4 :1378،

در الم ،کس بی سخن پيدا پيدا

پيدا به سخن باید ماندن که نمانده است
(همان)5:

چون که بری سوی خویشِ خویش شبيخون؟

یر تو شریفی و بهتری تو ز خویشان

(همان)19:
که هست از سوی متّهم متّهم

از آن پا.تر نيست کس در جهان
(همان)64:
یار بد ایر چند بدو

بد نكنی با تو خار خار کند
زآن که تو را یشته خوار خوار کند

(((دوستی خواریشته مطلب

(همان)200:
دو واژهی پی در پی(جناسهای مزدو ) در دیوان ناصر خسرو در قالب انواع دیگار جنااس از جملاه جنااس
ناقص یا محر ،یرنی با «اختال ،در مصوت کوتاه دو کلمه»(شميسا )42 :1368،و همگونی کامل در مصوتها
نيز آمده است:
چو رسم جِهانِ جَهان بيش بينی

حذر کن ز بدهاش ایر پيشبينی

(همان)15:
مرغ درویش بییناه مگير

که بگيرد تو را ُقابِ ِقاب

(همان)28:
نكته ی دیگر ترداد دفرات تكرار کامالً همگون یک واژه در بيت است( مرموالً واژه دوباره در یاک بيات
آورده میشود اما در مواردی ترداد دفرات تكرار ،بيش از آن است؛ مانند نمونههای زیر که بيشتر واژههای یاک
مصراع در مصراع برد تكرار شده است:
سخن بيهده و کار خطا زایشان زاد

سخن بيهده و کار خطا را پدرند

(همان)65:
تن تو خادم این جان یرانمایه است

خادم جان یرانمایه همی دارش

(همان)121:
و یا نمونهی زیر:
جهان بازییری داند مكن با این جهان بازی
(همان)127:

که درمانی به دام او ایرچه تيز پر بازی

همگونی کامل واژهها و ارزش آن در قصاید ناصر خسرو
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البته در اغلب موارد ناصر خسرو تكرار را به ابيات برد نيز میکشاند و آن را با انواع مالحظات بدیری و بياانی
همراه و برجستگی کالم را دو چندان میسازد:
در بند مدارا کن و در بند ميان را
یر تو به مدارا کنی آهنگ بيابی

در بند مكن خيره طلب ملكت دارا
بهتر بسی از ملكت دارا به مدارا
(همان)4:

ز جور لشكر خرداد و مرداد
محال است این طمع هيهات هيهات

تواند داد مارا هيچ کس داد
کسی دیدی که دادش داد خرداد

(همان)60:
آنچه وجه غالب قصاید ناصر خسرو به شمار میرود آن است که تكرار واژه به یک یا دو بيت محدود نباشاد؛
بلكه به صورت التزام در ابيات متوالی و بخش قابل توجهی از یاک قصايده باشاد( ما الً در قصايدهی دوم از
دیوان ،هشت بيت پياپی به ستایش سخن و التزام این واژه اختصاص داده شده است:
از راه سخن بر شود از چاه به جوزا

جانت به سخن پا .شود زانکه خردمند
فخرت به سخن باید ازیرا که بدو کرد

فخر آنکه نماند از پس او ناقهی ضبا

زنده به سخن باید یشتنت ازیرا.

مرده به سخن زنده همی کرد مسيحا

آن به که نگویی چو ندانی سخن ایرا.

نایفته سخن به بود از یفتهی رسوا

چون تير سخن راست کن آنگاه بگویش

بيهوده مگو ،چوب مپرتاب ز پهنا

نيكو به سخن شو ،نه بدین صورت ازیرا.

واال به سخن یردد مردم نه به باال

بيدار چو شيد است به دیدار ،وليكن
دریای سخنها سخن خوب خدای است

پيدا به سخن یردد بيدار ز شيدا
پر یوهر با قيمت و پر لؤلؤ الال
(همان)5 :

التزام یک واژه و تكرار آن ،همواره از منظم نيست و یاه بيت یا ابيااتی در باين ابياات نخساتين ،فاصاله
می اندازد یا هر بخش از قصيده به التزام یک واژه اختصاص مییابد( بدین ترتياب اساتفاده از همگاونی کامال
واژهها از همان ابتدای قصيده آغاز میشود و شا ر از این طریق و با در تقابل قرار دادن دو موضاوع و مفهاوم
متضاد یا انتخاب شيوهی سؤال و جواب با توجه به تأکيد موجود در تكرار کامل واژهها ،به القای باار ااطفی،
توضيح ،تفسير و برجستگی هرچه بيشتر مضمون مورد نظر میپردازد(
ویژییهای تأثيریذار در کاربرد همگونی کامل واژهها
بسياری از ویژییهای شرری ناصرخسرو ،تحتتأثير بينش فكری و اندیشههای فلسفی او قرار دارد( کاربرد پای
در پی واژههای کامالً همگون در شرر او نيز متأثّر از این موضوع به نظر میرسد؛ افزون بر این ،محور ماودی
قصاید ،مضامين ستایشی ،اهدا ،ترليمی و ارزشهای موسيقایی همگونی کامل واژهها کابرد تكرار را در شارر
او پربسامد میسازد(
اندیشههای فلسفی ناصرخسرو

محتوای فكری قصاید و اغلب آثار ناصرخسرو ،یویای ،آشنایی ميق وی با فلسفه است؛ چنانکه بخش مده-

ای از ناصر خيال در شرر او را مفاهيم فلسفی میسازد و تصویرها و خيالهای شا رانهای که ارائاه مایدهاد،
کامالً رنگ فلسفی دارد( این مسأله در شرر ناصرخسرو به یونهای است که نشانههای تظاهر به فضل یا فلسافی
مآبی در آن نيست((شفيری کدکنی )558 :1366،آشنایی با منطق و فلسفه و طرز تفكّر منطقی ،افزون بار فلسافی
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بودن صورخيال ناصرخسرو ،موجب کاربرد تم يل و استفاده از تفسير ،استدالل و سنجش و قيااس در سااختار
زبانی و بيانی قصاید او شده است؛ موارد یاد شده از جمله مسائلی هستند که اساتفاده از تكارار در شارر او را
شدّت می بخشند( درکنار آن ،تفصيل کالم و طوالنی بودن قصاید ،خود از واملی است که از یک سو تكرار را
اجتناب ناپذیر می سازد و از سویی دیگر يب آن را به دليل همين طاوالنی باودن در خاود پنهاان ماینمایاد(
بنابراین ناصرخسرو با انتخاب و محور قرار دادن یک واژه ،به یسترش مرنا و مفهوم آن در مصراعها یاا ابياات
برد میپردازد( اساس شيوهی او در تم يل نيز برجستگی بخشيدن به مرنا و مفهوم از طریق کاربرد تكرار است(
تكرار برای تم يل:
به مردم شود آب و نان تو مردم

نبينی که سگ سگ کند آب و نان را

(ناصرخسرو)26 :1378 ،
دل به یقين ای پسر خزینهی دین است
یوهر دین چون در این خزینه نهادی
روزن و پرهون چو بسته یشت ،خيانت

چشم تو چون روزن است و یوش چو پرهون
روزن و پرهون رو تو سخت کن اکنون
راه نيابد به سوی یوهر مخزون
(همان)19 :

فضل طبرخون نيافت سنجد هریز

یرچه ز دیدن چو سنجد است طبرخون

(همان)10:
همچنين در ابيات زیر« ،آب» تم يلی برای سخن است که به شيوهی تكرار برجستگی ویژهای یافتهاست:
زنده به آبند زندیان که چنين یفت

ایزد سبحان بیچگونه و بیچون

هرکه مر این آب را ندید ،در این آب

تشنه چو هاروت ماند و غرقه چو ذوالنون

((( زنده به آب خدای خواهی یشتن

نه تو به جيحونِ مرده و نه به سيحون

هرکه بدین آبِ مرده ،زنده شد ،او را
مردم ایر ز آب مرده زنده بماندی

زنده نخواند مگر که جاهل و مجنون
خلق نمردی هگرز بر لب جيحون
(همان)9:

رایجترین نوع تم يل در شرر این دوره اسلوب مرادلههایی است که در قالب دو بيت ارائه شدهاند ولی تم يال-
های طوالنی در قالب داستان و م ل در قصاید ناصرخسرو بسيار موردتوجه و پرکااربرد اسات((ر (.محسانی،
صراحتی جویباری139 :1393 ،ا ) 141این کاربرد مرموالً همراه با تكرار کامل واژههای محوری در ابيات پياپی
است(
تكرار برای تأکيد:
این روزیار بیخطر و کار بینظام

واماست بر تو یر خبرت هست ،وام ،وام

بر تو موکّلند بدین وام روز و شب

بایدت باز داد به ناکام یا به کام

دل بر تمام توختن وام سخت کن

با این دو وامدار تو را کی رود کالم؟

اندر جهان تهیتر از آن نيست خانهای

کز وام کرد مرد درو فرش و اوستام

شوم است مرغ وام ،مر و را مگير صيد

بیشام خفته به که چو از وام خورده شام

(همان)57 -56:
تكرار برای تفسير:
این رقيبان که بر این ینبد پيروزه دَرَند

یرچه زیرند یهی جمله ،هميشه زبرند
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این رقيبان سماوی همه یكسر بصرند

نامشان زی تو ستاره است و ليكن سوی من

پيشكاران و رقيبان قضا و قدرند

(همان)64:
یفت و یو:
به چهره شدن چون پری کی توانی

به افرال ماننده شو مر پری را
(همان)142:

تو با هوش و رای از نكو محضران چون

همی بر نگيری نكو محضری را
(همان ،همانجا)

ایر اشتر و اسب و استر نباشد

کجا قهرمانی بود قهرمان را
(همان)10:

محور مودی خيال در قصاید ناصرخسرو
یكی دیگر از ویژییهای مؤثّر تكرار کامل واژه در شرر ناصرخسرو ،محاور ماودی قصااید اوسات( «محاور
مودی قصاید ناصرخسرو نه تنها در سراسر سبک خراساانی بلكاه در تماام ادوار شارر فارسای قاویتارین
صورخيال به شمار میرود؛ زیرا رشته ی تدا ی و تسلسل اطفه و اندیشه و خيال در شرر او بسيار قدرتمناد و
در حدّ یک خطابهی بليغ است و به دشواری میتوان در آن ،پریشانی مضمون و از هم یسستگی محور مودی
خيال را نشان داد(»(شفيری کدکنی )552-551 :1366،اساساً در شرر ناصرخسرو بر خال ،دیگاران ،مطالاب در
یک بافت ارائه میشوند نه به صورت بيت بيت((شفيری کادکنی )208 :1368،هماين یكپاارچگی مضامونی و
انتخاب یک مفهوم خاص و یسترش آن در طول قصيده ،یكی از مواردی است که مرموالً باه تكارار واژههاای
کامالً همگون میانجامد( «استداللی بودن و شيوهی یفت و یو محوری قصاید ناصرخسرو با
بافت و

شده تاا مادام

شود و در مقام استدالل و ثابت کردن یک یزاره ،از بافتهای تم يلی یونایون بهره بگيرد(»(بتالب

اکبرآبادی )86 :1394،در این بافتهای متوالی در یک قصيده ،مرموالً یک یا چند واژهی محاوری تكارار مای-
شوند( برای نمونه بافت روایی قصيدهی  54دیوان ،پيرامون چهار محور مده است که هر کدام ابياتی از قصيده
را به خود اختصاص میدهند( شا ر در چهار بيت آغازین به توصي

تن ،در پنج بيت برد باه برشامردن اناواع

خارهای آن و سرانجام ویژییهای همنشين و نكوهش یيتی میپردازد؛ بنابراین در هرکادام از ایان ابياات باه
تناسب موضوع مورد بح  ،یک یا چند واژه تكرار شدهاست:
مرد را چه خار دارد؟ تن خوش خوارش

چون تو راخوار کند چون نكنی خوارش؟

(((تن همان خا .یران سيه است ار چند

شاره زربفت کنی قرطه و شلوارش

تن تو خادم این جان یرانمایه است

خادم جان یرانمایه همی دارش

تن درختست و خرد بار ،و دروغ و مكر

خس و خارست حذر کن ز خس و خارش

خار و خس بفكن از این شهره درخت ایرا

کز خس و خار نيابی مزه جز خارش

یار خرماست یكی خار ،بتر یاری

یار بد ار بود دایم بر یارش

یار بد خار تو است ،ای پسر ،از یارت

دور باش و به جز از خار مپندارش

(((
(همان119:ا)120

 / 10نهمين همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبيات فارسی  -بيرجند اسفند 1396

بدین سان «تكرار یكی از وامل مؤثر در استحكام محور مودی قصاید ناصرخسرو است و یكای از ماواردی
است که در شرر مراصران وی کمتر به کار رفته است(»(محسنی ،صراحتی جویباری)125 :1393،
مایهها و مضامين ستایشی
شرر ناصرخسرو چنان که پيشتر نيز یفته شد ،با اشرار ستایشی سبک خراسانی تفاوت دارد؛ امّا همچنان ساتایش
و نكوهش از محورهای اساسی آن به شمار میرود( افازون بار ساتایش خليفاهی فااطمی و بزریاان ماذهبی
اسما يلی ،بسياری از مفاهيم فكری و مورد القهی ناصرخسرو در سراسر قصایدش بارها ماورد ساتایش قارار
یرفتهاند؛ مفاهيمی چون سخن ،یوهر ،جهان ،خرد و دل( این ستایشها هم مفااهيم یااد شاده را در شارر او
پربسامد میسازد و هم موجب تكرار واژههای کامالً همگون و التزام آنها در طول قصيده میشود(
در ستایش سخن:
اصل سخنها دم است سوی خردمند

مرنی ،باشد سخن به دم شده مرجون

یر به فسون زنده کرد مرده ،مسيحا

جز سخن خوب نيست سوی من ،افسون

بنگر نيكو تو ،از پی سخن ،ادریس

چون به مكان الرلی رسيد ز هامون

یر تو بياموزی ای پسر سخن خوب

خوار شود پيش تو خزانهی قارون

یرچه زیز است زر ،زرت ندهد مير

چون سخنت خوب و خوش نياید و موزون

(همان)9:
در ستایش داد :
از آغاز بودش به داد آورید

خدای این جهان را پدید از دم

ایر داد کردهاست پس تا ابد

خدایست و ما بندیان ،الجرم

ایر داد و بيداد دارو شوند
ندانی همی جستن از داد نفع

بود داد تریا .و بيداد سم
ازیرا حریصی چنين بر ستم

(همان)63:
اهدا ،ترليمی ناصرخسرو

هد ،شا ری ناصرخسرو ا چنان که خود در اشرارش بارها یادآور شده ا و ظ و اندرز و د وت باه اندیشاه-

هایی خاص است( ناصرخسرو مانند هر شا ر دیگری با استفاده از شيوههای زباانی و بياانی مختلفای ساری در
رسيدن به این هد ،داشته و یكی از این شيوهها که اغلب ناخودآیاه به نظر میرسد ،کااربرد یساتردهی اناواع
تكرار است( «تكرار به ویژه تكرار کامل واژهها با داشتن فوایدی چون تنبيه ،تحذیر و تأکيد ،ابزاری کارآماد در

ارشاد و ترليم به نظر می رسد( افزون بر این ،موجب پيشگيری از فراموشی و نيز ت بيت موضاوع در ذهان مای-

شود ،اطفه و هيجان و تلذّذ و تنفّر را بيشتر میسازد و به جمعبندی هر چه بيشتر سخن میانجاماد(»(سابز لی
پور)89 -88 : 1388،
بسيار تاختی به مراد ،اکنون
تا کی کشی به ناز و یشی دامن

زین مرکب مراد فرو نه زین
دامن یكی ز ناز و یشی برچين
(همان)88:

همگونی کامل واژهها و ارزش آن در قصاید ناصر خسرو
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واژیانی در شرر ناصرخسرو پر تكرار میشوند که از بنيادهای اندیشهی او به حساب میآیناد؛ بناابراین،
الوه بر تكرار اسمها ،افرال ،شبه جمله و جمله که نمونههای کامالً همگون آن در شواهد پيشاين دیاده شاد،
یكی از مواردی که ناصرخسرو در راستای همين اهدا ،به تكرار آن بسيار القهمند بوده ،تكرار ضمير به ویاژه
ضمير «تو» است( «ميزان بهرهیيری ناصرخسرو از ضمایر شخصی و مشتر .منفصل که بر دوم شاخص داللات
دارند( بيشتر از کاربرد سایر ضمایر است و این خود میتواند دليلی باشد بر اهميت و تأکيدی کاه ناصرخسارو
در شرر خویش نسبت به مخاطب دارد»((صراحتی جویباری ،محسنی)117 :1395،
یيتی دریا و تنَت کشتی است

مر تو باد است و تو بازریان

این همه مایهست که یفتم تو را

مایه به باد از چه دهی رایگان

(ناصرخسرو)15 :1387،
ور تو خود کردی تقدیر چنين بر تن خویش

صانع خویش تویی پس خود و این قول خطاست

راست آن است که این بند خدای است تو را

اندر این خانه و این خانه تو را جای چراست

این همه مهر بر این جای چرا ،چون و چراست؟

به چرا فتنه شدن کار ستور است ،تو را

ای فزوده ز چرا ،چاره نيابی تو ز کاست

یرچه اندوه تو و بيم تو از کاستن است
(همان :ص)20

افزون بر ضمير «تو» ،تكرار «این»  ،حرو ،تأکيد ،شرط ،اضافه و نفی در جمله نياز ماورد توجاه ناصرخسارو
قرار دارد که به منظور ترغيب و تأکيد هر چه بيشتر از آن استفاده میکند(
این همه با خيل و حشم رفتهاند
رهگذر است این نه سرای قرار

نه رمه مانده است کنون نه شبان
دل منه اینجا و مرنجان روان

(همان)14 :
ای تن تيره ایر شریفی ایر دون

نبسهی یردونی و نبيرهی یردون

(همان)8:
تن ،صد ،است ای پسر به دین و به دانش

جانت بپرور درو چو لؤلؤ مكنون

(همان)8:
بر تو این خوردن و این رفتن و این خفتن و خاست

نيک بنگر که که افكند و ز این کار چه خواست

(همان)19:
نقش موسيقایی همگونی کامل واژهها
ناصر خسرو مانند اغلب شا ران سبک خراسانی ،برای تكميل موسيقی درونی شرر خود از آرایههای مبتنای بار
تكرار بيشترین بهره را برده است( به طور طبع هر چه ميزان اشترا .دو واژه در صامتهاا و مصاوتهاا بيشاتر
باشد ارزش موسيقایی آن بيشتر است و هریاه این شباهت با سایر اجزای بيت هماهنگی مرناداری داشاته باشاد
اهميت آن افزایش مییابد( از دیگر سو «غالب صنایع مطر شده در بدیع لفظای باه منظاور کشا

و نماایش

روابط موسيقایی نهفته در اجزای کالم پدید آمدهاند» (کاردیر )102 :1395 ،و پرواضح اسات کاه آرایاههاای
مبتنی بر همگونی کامل از قدرت موسيقایی بيشتری برخوردارند(
نكتهی دیگری که در این باره حائز اهميت به نظر میرسد اهميت همگونی کامل واژهها در قافياه اسات(
پژوهشگران ،ردی

را نمونهی بارز و یونهی پرکاربرد تكرار کامل واژه در شرر یذشاتگان دانساتهاناد اماا باا

وجود القهی ناصرخسرو به تكرارهای کامالً همگون ،تنها  28درصد از صد قصيدهی اوّل دیوان او مردّ،اند و
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همهی این قصاید مردّ ،،مقفّا نيز هستند؛ بنابراین به نظر میرسد از نظر او اساتفاده از قافياه حتای باا وجاود
همگونی کامل واژه ها ارزش بيشتری داشته است البته ناصر خسرو در ين حال همواره مایکوشاد باه کماک
شگردها و ترفندهایی مخصوص ،روساختی تأثيریذارتر برای قصاید خود بيافریند و از ابتذال تكرار قافيه در آن
بكاهد(
تكرار قافيه در شرر ناصر خسرو به چند شكل دیده میشود :نخست ردالقافيه مطابق با ترریفی که در لام
بدیع از آن شده است؛ یرنی تكرار قافيهی مصراع اول بيت اول در مصراع دوم بيت دوم( ناصر خسرو در هشتاد
قصيده از صد قصيده ی نخست دیوان ،از تكرار قافيه مصراع اول مطلع استفاده کرده است اما تنها در هفت بيت
آن ،قافي ه مطابق با این ترری

(یرنی در مصراع دوم بيت دوم) تكرار شده است و باه نسابتی بيشاتر از آن ،در

بيتهای دیگر قصيده دیده میشود( این تكرار اغلب یک و به ندرت دو بار صورت یرفته است(
یونهی دوم ،تكرار قافيههای ابيات دیگر قصيده ،به جز مصراع اول بيت اول ،در دیگر ابيات است که در
در قالب استفاده از جناس تام و مرکب و بازی با واژههاست:
((( در دشت خطا خيره چند تازی؟

چون سر ز خطا بازِ خط ناری؟

یر سر ز خطا باز خط ناری

دانم به حقيقت کز اهل ناری

خاری است خطا زهربار تا کی

تو پشت در این زهربار خاری؟
با راهبرت چون به خار خاری؟

قل است به سوی صواب رهبر
(همان)29:
(((یر تو ندهی داد او به طا ت
بيداد کنی با بزرگ داور

در خورد ذابی و ذل و خواری
زنهار مكن زینهار خواری
(همان)30:

(((بیباکی ایر مار را به دل در

با پا .خرد جای داد یاری

با قل مكن یار مر طمع را

شاید که نخواهی ز ما یاری
(همان)31 :

جستند در ین ،هرکسی طریقی
راز یک جز آن یفت کان چغانی

این رفت به ایوان و آن به خاری
بلخيت نه آن یفت کان بخاری
(همان)

واژهی قافيه در مطلع برخی از قصاید نيز به صورت جناس تام آمده است:
مرد را خوار چه دارد؟ تن خوش خوارش

چون تو را خوار کند چون نكنی خوارش؟

(همان)120:
ناصر خسرو به همين منظور ،انواع جناس ناقص را نيز در قافيههای یک قصيده به طور پياپی یا باا فاصاله ،باه
کار برده است؛ در نمونههای زیر که از قصيدهی44انتخاب شدهاند ،به ترتيب از جناس نااقص ،قلاب و نااقص
استفاده کردهاست:
چون طمع داری سلب بيهوده زان خونخواره دزد

کو همی کوشد هميشه کز تو برباید سلب؟

در هزیمت چون زنی بوق ار بجای استت خرد؟

ور نهای مجنون چرا میپای کوبی در سرب؟

((( لم و حكمت را طلب کن یر طرب جویی همی

تا به شاخ لم و حكمت پر طرب یابی رطب

آنکه یوید هایهوی و پای کوبد هر زمان

آن به حق دیوانگی باشد مخوان آن را طرب

همگونی کامل واژهها و ارزش آن در قصاید ناصر خسرو

(((اندر این زندان سنگين چون بماندم بی زوار
جمله یشته استند بيزار و نفور از صحبتم
(همان)96:
سرانجام سخن این که یویی در نظر ناصرخسرو ردی
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از که جویم جز که از فضلت رهایش را سبب
هم زبان و همنشين و هم زمين و هم نسب
به دليل سادیی ،زمينهی بازی با واژهها را فاراهم نمای-

سازد؛ از این رو قافيه های مكرر در قالب جناس ،به منظور ایجاد هماهنگی لفظی و مرنایی با دیگر ارکان بيات
و استفاده از ارزشهای موسيقایی و بالغی موجود در آن ،در شرر او موردتوجه تار اسات؛ یرچاه در قصااید
دیوان « ،مواردی از تكرار ردی

در ميان بيت و نيز توجه به هماهنگی آن با سایر اجزا نيز دیده میشاود(»(ناک:

رادمنش)11-8 :1390،
نتيجهیيری
استفاده از انواع مختل

تكرار به قصد تصنع و به نوان پوششی برای فقر مرناایی ماورد نكاوهش اسات؛ اماا

تكرار در مواردی امكان تبدیل شدن به یک هنر زبانی را دارد( تكرار به ویاژه همگاونی کامال آن ،در قصااید
ناصرخسرو با توجه به ویژییهای فكری و زبانی خاص او به طور یستردهای کاربرد یافتاه اسات( اساتفاده از
واژههای مكرر در شرر او به یونهای است که میتوان یفت غالباً اقتضای سخن است و با فضا و ساختار ابياات

و سرودهها تناسب دارد؛ بنابراین در شرر وی طبيری جلوه میکند و تأثير الزم را بر مخاطب مییذارد( ویژیی-
هایی چون اندیشههای فلسفی ،محور مودی قصاید ،برخی از مایههاا و مضاامين ستایشای ،اهادا ،ترليمای
ناصرخسرو و نيز ا رزش موسيقایی تكرار در شرراو ،از جمله مواردی است کاه همگاونی کامال واژههاا را در
شررش پرکاربرد میسازد( همگونی کامل ،مرموالً از وامل اطناب در سخن به شمار مایرود ،قصااید ناصار
خسرو خود نيز بنا به ماهيت ،طوالنی هستند اما ساخت بافتاری و نه بيت بيتی آن ،همچنين استفاده از بازیهاای
زبانی و توجه به جناس مرکب ،تام و محر ،به منظور ایجاد هماهنگی بين واژههای مكرر و سایر اجزای جملاه
وکاربرد شيوه ی یفت و یو و تم يل که منجر به تنوع مضامين در طول قصيده میشود ،از مالل آور بودن تكرار
کامل واژهها در قصاید وی ،حتی در جایگاه قافيه ،کاسته است(
تكرار در شرر ناصرخسرو ،افزون بر ارتقای سطح موسيقيایی و افزایش تأثير مرنایی و القایی ،با توجه باه
توزیع خاص و کاربرد یسترده در آرایههای ادبی ،در فرم و ساختار بيرونی شرر نيز پر اهميت به نظر مایرساد(
التزام ،تكریر ،رد الصدر الی الرجز و رد الرجز لی الصدر ،تشابه االطرا ،،جناس تام و مرکب ،لا

و نشار و

طرد و كس ،از آرایه های پربسامد در قصاید او و همگی مبتنی بر همگونی کامل واژههاست( کااربرد دقياق و
بیتكل

این آرایه ها ،همگونی کامل در شرر ناصرخسرو را در اغلب موارد ،تبدیل به یک هنر زبانی مایساازد

که وجه غالب بيشتر قصاید اوست؛ ایان اساتفادهی یساترده کاه در بيشاتر قصااید دیاده مایشاود یكای از

هنجاریریزی های ناصرخسرو در سطح زبان و از وامل انسجام و تأثير سخن او به شمار میرود( بنابراین مای-
توان یفت شرر و سخن ناصر خسرو ،بيش از تصویر ،متوجّه برجستهسازیهای زبانی برای رسايدن باه مرناا و
مفهوم خاص است و این مسأله ریشه در اندیشهها ،ویژییهای فكری ،کاربردهای خاص زبانی و بالغای و نياز
اهدا ،ترليمی او دارد(
منابع
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 (1بتالب اکبرآبادی ،محسن(« ()1394ناصرخسرو و پسا قصيده(تحليل شاخصههاای پساا محاوری در قصااید
ناصر خسرو)» ،ادب پژوهی ،ش ،34صص75ا(97
 (2جهانتيغ ،مریم و بارانی ،محمد و دهرامی ،مهدی(« ()1389مقایسهی توازن موسايقایی و مرناایی ردیا

در

غزليات سردی و ماد فقيه» ،فنون ادبی ،س ،2ش ،1صص17ا(30
 (3سبز لیپور ،جهاندوست(« ()1388تكرار بالغی ،اهميت و لزوم بازنگری آن» ،زبان و ادب فارسای نشاریهی
دانشكدهی ادبيات دانشگاه تبریز ،س ،52ش مسلسل( ،)2صص (103-81
 (4شفيری کدکنی ،محمدرضا( ()1366صور خيال در شرر فارسی ،تهران :آیاه(
 (5ااااااااااااااااااااا( ()1368موسيقی شرر ،تهران :آیاه(
 (6شميسا ،سيروس( ()1382سبکشناسی شرر ،چ ،9تهران :فردوس(
 (7اااااااااااااااااااااا( ()1368نگاهی تازه به بدیع ،چ ،1تهران :فردوس(
 (8صراحتی جویباری ،مهدی و محسنی ،مرتضی( « ()1395وامل مؤثر در ایجاد نقش ترغيبای زباان در قصااید
ناصرخسرو» ،کاوشنامه ،س ،17ش ،33صص97ا(125
 (9رادمنش ،طا محمد(« ()1390ردی

و رویكرد ناصرخسرو بدان» ،زبان و ادب ،ش(29

 (10روحانی ،مسرود(« ()1390بررسی کارکردهای تكرار در شرر مراصر (باا تكياه بار شارر ساپهری ،شااملو،
فروغ)» شرر پژوهی ،ش ،8صص (168 -145
 (11غالمحسين زاده ،غالمحسين و نوروزی ،حامد(« ()1389نقش تكرار آوایی در انسجام واژیانی شرر روضی
فارسی» ،زبان و ادب ،دوره جدید ،ش(27
 (12غنیپور ملكشاه ،احمد؛ محسنی ،مرتضی؛ خوشه چرخ ،اصغر(« ()1395مبانی تكرار در شرر قيصر امينپور،
فنون ادبی ،س ،8ش ،3صص(95-42
 (13قبادیانی بلخی ،ناصرخسرو( ()1387دیوان اشرار ،تصحيح مجتبی مينوی ،مهدی محقق ،چ ،7تهران :مؤسسه-
ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران(
 (14کاردیر ،یحيی(« ()1395بررسی فراز و فرود آرایههای بدیری در شرر فارسی» ،پژوهشانامهی نقاد ادبای و
بالغت ،س ،5ش ،2صص74ا (89
 (15محسنی ،مرتضی و صراحتی جویباری ،مهدی(« ()1393محور ماودی خياال در قصااید ناصار خسارو»،
جستارهای ادبی ،ش ،184صص125ا(150
 (16ااااااااااااااااااااااا(« ()1396جنبههای برجستهی سبكی در موسايقی شارر ناصرخسارو» ،فناون
ادبی ،س ،9ش ،1صص91ا (108
 (17متحدین ،ژاله(« ()1354تكرار ،ارزش صوتی و بالغی آن» ،مجلهی دانشكدهی ادبياات دانشاگاه ادبياات و
لوم انسانی مشهد» ،ش ،3س ،11صص483ا (531
 (18محجوب ،محمدجرفر( ()1368سبک خراسانی در شرر ،تهران :فردوسی(
 (19مدرس زاده ،بدالرضا(« ()1394تقابل ناصرخسرو با شا ران سبک خراسانی(بر اسااس نظریاهی بادخوانی
خالقانه هرولد بلوم) ،ارائه شده در همایش حكيم ناصرخسرو قبادیانی ،دانشگاه شهيد بهشتی(
 (20مدرسی ،فاطمه ،کاظمزاده رقيه(« ()1390تكرار واژه یكی از شاگردهای برجساتهساازی در غازل حساين
منزوی» ،ادبيات پارسی مراصر ،س ،1ش ،1صص (115-101
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 (21وحيدیان کاميار ،تقی( )1379بدیع از دیدیاه زیباشناسی( چاپ اول( تهران :دوستان(
 (22هاشمی ،احمد( ()1370جواهر البالغه فی المرانی و البيان و البدیع ،قم :دفتر تبليغات حوزهی اسالمی قم(
 (23همایی ،جالل الدین( ()1380فنون بالغت و صنا ت ادبی ،چ ،19تهران :نشر هما(

