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 چكيده
ر در غزل حافظ است. هدف از اين پژوهش بررسي كاركرد معنايي و زيباشناختي تكرا
تواند به شناسـايي بخـش     بررسي غزل اين شاعر بزرگ ازمنظر موضوع مورد بحث مي

هاي محتوايي و بالغي شعر او بينجامد كه   و ويژگي ،ها  ، تجربهها ديگري از ذهنيت مهم
هـاي ايـن     شده در اين مقاله به آن پرداخته نشده اسـت. يافتـه   تاكنون با جزئيات مطرح

تكرار در غزلياتش  ةبارزترين گون لةزمن حافظ از تكرار واج به كه دهد  شان ميپژوهش ن
. اسـت » ص«و  ،»ش«، »س«هـا در غـزل او     بهره گرفته اسـت. پربسـامدترين صـامت   

ها دارد. اين بسامدها   ترين جلوه را در ميان مصوت بيش» ا«ديگر، مصوت كوتاه  ازسوي
ها توجـه    لي دارند كه در توضيح شواهد بدانتأم درخوركاركردهاي هنري و محتوايي 

عارفانه ـ  عاشقانه و معناييِِـ  شده است. حافظ انواع تكرار را اغلب در بافت موضوعي
منظر جايگاهي ويـژه دارد   اين انتقادي نيز ازــ  اما تبيين مضامين اجتماعي ،برد  مي  كار به

تـرين كـاركرد معنـايي      هم. مبررسي خواهد شدكه در مقاله جزئيات و ظرايف هريك 
قراري و سپس   اشتياق و بي ةعاطف دادن حافظ انتقال ةعارفانــ  تكرار در اشعار عاشقانه

انتقادي نيز القاي مفهوم طنز و تحقيـر و  ــ  اجتماعي اندوه و نارضايتي است. در بخش
اع تكرار بالغيِ انوــ  فرمي جلوةترين كاركرد است. بارزترين   نيز مفاخره و تفخيم مهم
  آرايي و سپس جناس اشتقاق و تسجيع است.  در غزل اين شاعر واج

 ي، حافظ.نتموسيقي شعر، تكرار، غزل س :ها واژهكليد
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  مهد. مق1
ـ  جلوةاست.  »تكرار«هاي زيبايي در طبيعت و هنر   يكي از جلوه انـواع   ةناخودآگاه يا آگاهان

است. شعر فارسي نيـز    تأمل بوده  وردرخخصوص شعر ملل از ديرباز  هتكرار در ادبيات و ب
اي   گونـه  هاي پيـدايش، ايـن عنصـر را بـا خـود داشـته و بعـدها از آن، بـه          از آغازين دوره

  ها بهره جسته است.  بخشيدن به آن القاي مفاهيم متنوع و تشخص منظور به مندتر هدف
است. با انـدكي    بالغي تكرار از ديرباز مورد توجه شاعران قرار گرفته ــ  كاركرد فرمي

هاسـت.    هاي لفظي تكرار مرئي يا نـامرئي واك   آرايه ةهم ةيابيم كه عنصر سازند  ل درميمتأ
و  هايي چـون سـجع، جنـاس، تكريـر، اشـتقاق،       به كيفيت كاربرد، نام هاين تكرارها باتوج

ونـاگون  گ   هاي تكـرار در دوران   اند. بررسي بسامد و چگونگي استفاده از گونه  تصدير يافته
شـاعر و نيـز درك بهتـر     ةيابي به جزئيات انديشـه و عاطفـ   تواند در دست  شعر فارسي مي

اصـلي ايـن پـژوهش     ةلئضرورت مسـ  ،ظرايف بالغي اشعار بسيار سودمند باشد. بنابراين
هاي قابل بررسي   يكي از شاخصه منزلة حافظ از تكرار، به ةآگاهي از ميزان و كيفيت استفاد

تـرين   در محتوا و فرم غزل اوست. كدام انواع تكـرار در شـعر حـافظ بـيش     كننده  و تعيين
ند؟ انـواع تكـرار در غـزل    ا بسامد را دارند؟ بارزترين كاركردهاي معنايي اين تكرارها كدام

بـه ايـن    ،كنـد؟ در ايـن مقالـه     تر در قالب كدام ساختارهاي بالغـي جلـوه مـي    حافظ بيش
پاسـخ داده   ،سـاختاري  ـ گيري از روش تحليل محتوايي  ها، با بهره  ها و جزئيات آن  پرسش

هـاي    كليـدواژه  ةاتي دربـار ماز پرداختن به مبحث اصلي طـرح مطـالبي مقـد    شود. پيش  مي
  .موضوع ضروري است

  
  موسيقي شعر 1.1
هـا را اراده    ها و آهنـگ   گوييم، گاه موسيقي لحن  كه از ارتباط موسيقي و شعر سخن مي زماني
ص خاند. دقيقاً مش  هم داشته  منظر، شعر و موسيقي پيوندي كهن و ناگسستني با زاينكنيم. ا  مي

تر اين است كه بگوييم در   بهتر و درست«نيست از چه تاريخي اين ارتباط شكل گرفته است. 
 .)128: 1954 ،(طـه حسـين و ديگـران    »انـد   ديگر جدا شده آغاز با هم بودند و سپس از يك

طور فطري به نظم  انسان به ،جاكه  ازآن ؛ندا حاصل نوعي نظم و ترتيب شعر و موسيقي هر دو
. خواهـد   مـي  هم كنار در را دو برد و اين  مي تمند است، بديهي است كه از هر دو لذ  عالقه
ان بـن ثابـت در بيتـي بـا ايـن       « ،؛ مـثالً اده استد گواهي بارها شعر تاريخ را نكته اين حسـ

سيقي سنجيد تا نيك و بدش آشكار شود، به پيوستگي شعر و مضمون كه شعر را بايد با مو
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 اسالمي هاي  سده نخستين تا« اين پيوند .)45: 1373 ،كدكني  (شفيعي» كند  موسيقي تأكيد مي
 نبـوده  تمـايلي  موسيقي از شعر جدا به روزگار، آن تا را ايرانيان و است بوده برپاي چنان  هم

  .)11: 1383 ،راستگو( »... است
يعني تناسب آهنگين كلمات و الفاظ  ،ديگر، گاه منظور از موسيقي معناي ادبي آن يازسو

موسيقي بيروني شـعر كـه     .1اند:   تقسيم كرده   گونه موسيقي را به چهار نظرگاه  اين  . ازاست
موسيقي كناري: مجموعه عواملي را گويند كه در ساختار   .2 ؛عروضي و وزن آن است ةجنب

ـ     آن جلوةولي  ،ندرموسيقايي شعر مؤث  ةها در سراسر بيت مشهود نيسـت. آشـكارترين نمون
هايي است كه ازطريق   هماهنگي ةموسيقي دروني: مجموع  .3 ؛گونه قافيه و رديف است    اين

موسـيقي معنـوي:     .4 ؛گيـرد   شـعر شـكل مـي    ةدر ميان تتكرارها و تناسب صامت و مصو
آورنـد. تكـرار     مـي   وجـود  موسيقي معنوي را بهامور معنايي،  ةها و تضادها در گستر  تناسب
  آفرين است.  وجودآمدن و تقويت اين نوع نقش مايه نيز در به درون

آورنـد در    مي  وجود لفظي دارند و موسيقي كالم را ازنظر روابط آوايي به ةابزاري كه جنب
ا سـه روش  نشيني، ب گيرند و موسيقي لفظ را در محور مرئي و هم  بديع لفظي قرار مي ةحوز

   كار صنايع لفظي در مقابـل هـم قـراردادن كلمـاتي    «كنند.   و تكرار غني مي ،تسجع، تجنيس
وسـيله   سـاني كامـل يـا نسـبي اسـت. بـدين       ها هم  هاي آن  مصوت ها و  است كه بين صامت
بديع معنوي  ةابزار معنايي نيز اغلب در داير .)13: 1374 ،(شميسا» يابد  موسيقي ... ازدياد مي

  گيرند.  ند و از كاركرد محور جانشيني هم بهره ميا شخصم
  
  غزل حافظ 2.1
و تغـزل از همـان دوران    ،مفهـوم نسـيب، تشـبيب    است. غزل بـه  »غزل«كليدي بعدي  ةواژ

 و نيز دقيقي است تغزل استاد يخاز او فر بعد .شود  رودكي در آغاز قصايد خراساني ديده مي
و  منـوچهري  .دانسـت  فارسـي  غنـايي  شـعر  جريـان  در يعطفـ   ةنقط بايد را او تالتغز كه

قـرن پـنجم نزديـك     بـه  فارسي شعر از آغاز عنصري نيز در اين عرصه دست دارند. هرچه
پـارچگي   ها انسجام و يك  آن ةشود و مفاهيم القاشد  تر مي بيش ها  غزل شويم، تعداد ابيات  مي
هاي گونـاگون، حركـت     ي در زمينهسازي سناي  يابد. با آغاز قرن ششم و جريان  تري مي بيش

و استقالل اين قالب رنگي متمايز  صشد. از اين مقطع زماني است كه تشخ   يغزل نيز جد
عاشـقانه،   ةهـاي سـبك عراقـي، در سـه حـوز       با پذيرش ويژگي ،گيرد و درادامه  مي  خود به

  شود.  ترين قالب اين سبك بدل مي  و مغانه به برجسته ،عارفانه
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هاي متنوع غزل است كه ذيل رويداد ادبـي    پارچگيِ جريان تلفيق و يك ةقطقرن هشتم ن
منـد   چنان شكوه نمايد. در رأس اين مكتب حافظ ايستاده است؛ با حضوري آن  ادغام رخ مي

ي بـه  تـ شـعر فارسـي ح   ةاز او كسي يافت نشده تا در پهن پس« توان گفت  ميبديل كه   و كم
  .)359: 1355 ،(صبور» شودحريم او نزديك 

و تلفيقـي. تعـداد    ه،انـد: عارفانـه، عاشـقان     هاي حافظ را به سه دسته تقسـيم كـرده    غزل
در آن عشق زميني و آسماني با هم آميخته «ند كه ا مهاي او از نوع سو  توجهي از غزلدرخور

ه عشق زميني و در بيتي ديگـر متوجـه عشـق آسـماني     جشده و خواننده در بيتي از آن متو
كه  شعر فارسي است و گذشته از اين ةغزل حافظ عصار .)192: 1381 ،رضايي (غالم» است

برجسته و ظريـف   هايو انتقاد ،هايي درخشان است، مدح، طنز  ها و عاشقانه  محمل عارفانه
  .همراه دارد بهسياسي را نيز ــ  اجتماعي

 ههـاي خـويش وارد كـرد     حافظ بسياري از مفاهيم را كه مخصوص قصيده بود در غزل
ها را در خدمت صورت و معنايي نو درآورده است. پراكندگي معنايي در اشعار   اما آن است،

  كنند:  گونه توجيه مي  او را گاه اين
هـاي    داشته، اين شيوه را از سـاختار سـوره   كريم قرآنسبب انس فراواني كه با  حافظ به

اين پراكنـدگي ظـاهري (و    نيز قرآنهاي   تر سوره است؛ زيرا در بيش  اقتباس كرده  قرآن
  .)32: 1373 ،(خرمشاهي آيد  چشم مي ه انسجام معنايي) بهتالب

تر گذشت، بررسي نمودهاي معنايي و زيباشـناختي انـواع تكـرار در     گونه كه پيش  همان
او  هاي قابل بررسـي شـعر    ويژگيتواند ما را در مسير شناخت يكي ديگر از   غزل حافظ مي

  اين بررسي با استناد به شواهد گزيده خواهد آمد. ةنتيج ،  قرار دهد. درادامه
  

  تحقيق ة. پيشين2
 صـورت  هـايي   پـژوهش  معاصـر  و سنتي شعر در تكرار هاي  جلوه و دروني موسيقي ةدربار
 است استوار واك تكرار بر ها  آن ةسازند عناصر كه را هايي  آرايه) 1391( عنايتي: است گرفته

 خاقـاني  شـعر  در تكـرار  ةآرايـ  بـه ) 1383( كرمـي  ؛كنـد   مـي  بررسي فرخزاد فروغ شعر در
 پيونـد  بـا  همـراه  ابيـات،  در تمصـو  و صـامت  فـراوان  تكرار مقاله، اين ازمنظر. پردازد  مي

 موضوع با اي  مقاله در) 1390( روحاني ؛است كرده معرفي ناتوا شاعري را خاقاني مضامين،
 شـعر  ايـن  در رديـف  و قافيـه  هكـ  اسـت  رسـيده  نتيجـه  ايـن  بـه  معاصـر  شـعر  در تكرار
  .دشو  مي استفاده تكرار ديگر انواع ها  آن جاي به و وپاگيرند دست
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 اما ،است گرفته صورت متعددي هاي  پژوهش نيز حافظ غزل گوناگون هاي  جنبه ةدربار
 يافـت  مقاله ه چندزمين  ينا  در. تر بررسي شده است كم شاعر اين اشعار در تكرار نمودهاي

 نتيجـه  ايـن  بـه  و پـردازد   مـي  حافظ شعر در قافيه تكرار موضوع به) 1381( اييمرتض :شد
 ةفلسـف  زيباشـناختي و  مبنـاي  به حافظ ديد ةزاوي تغيير قافيه تكرار اصلي تلع كه رسد  مي

 و حـافظ  شـعر  در قافيـه  موسـيقايي  نقـش  بررسي به) 1388( طالبيان ؛است قافيه وجودي
 بـه  كهنشد  يافت اي  مقاله ميان، دراين .پردازد  افيه ميق حروف با بيت اجزاي آوايي تناسب
  .بپردازد حافظ غزل در تكرار انواع ةهم ةزيباشناسان و معنايي هاي  جنبه بررسي
  

  . مبحث اصلي3
  كاركرد معنايي تكرار در غزل حافظ 1.3

يكــي از  ،القــاي مفــاهيم و معــاني ظريــف و باريــك منظــور بــه ،هــا  هــا و واژه  تكــرار واج
هـاي    ها و ظرافـت   شعر حافظ است. آشنايي دقيق حافظ با ظرفيت ةبرجست هاي تصوصيخ

لفظـي و   هـاي  اي از تناسـب   دهد تا كالمش را بـه سلسـله    ها و تركيبات به او اجازه مي  واژه
 دعـوت كنـد.  ها   وآمدي پيوسته در اجزاي بيت معنايي بليغ بدل سازد كه مخاطب را به رفت

هـم القائـات معنـاييِ     و توجـه  درخـور موسـيقايي  م حافظ هم غناي گونه است كه كال اين
  .يابد  مي چنداليه

انتقـادي   ـ عارفانه و اجتماعي ـ معناييِ عاشقانه ةزمين هاي تكرار در  در اين بخش، جلوه
عارفانـه،  ــ   و جمله بررسي شده است. در بافت موضوعيِ عاشقانه ،در سه سطح واج، واژه

انـدوه و    .2 ؛عشـق و اشـتياق    .1ترتيـب بسـامد يافـت شـدند:      زير بـه  هاي محتواييِ    خوشه
 ؛شــادي و هيجــان  .6 ؛ارشــاد و توصــيه  .5 ؛آرزو و تمنــا  .4 ؛تحقيــر و طنــز  .3 ؛نارضــايتي

  تحذير.  .8 و ؛سرزنش و توبيخ  .7
ترتيـب فراوانـي    هـاي مفهـومي بـه     انتقادي نيز اين گـروه ـ  موضوعيِ اجتماعي ةزمين در

 ؛اندوه و نارضايتي  .4 ؛ارشاد و توصيه  .3 ؛تفخيم و مفاخره  .2؛ طنز و تحقير  .1مشهود بودند: 
  تحذير.  .7 و ؛اميد و آرزو  .6 ؛توبيخ و سرزنش  .5

موسيقايي و معنايي ندارنـد، در انتخـاب    ةتكرارها ارزش ويژ ياست، چون تمام گفتني
ديگـر، بسـياري از    يسـوي  توجه شـده اسـت. از   يادشدههاي   شواهد اين مقاله به غناي جنبه

هـايي را ذيـل     و ما تـالش كـرديم چنـين نمونـه     اند از يك معنايِ القايي شواهد محمل بيش
  ترين ارزش محتواييِ آن را عيان سازد. اي قرار دهيم كه بيش  مجموعه
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  واج تكرار 1.1.3
  عاشقانهـ  زمينة موضوعيِ عارفانه 1.1.1.3

القـاي   منظـور  بـه هـا    ها و مصـوت   ز صامتحافظ استفاده ا ةيكي از شگردهاي هنرمندان
 ت درقـ هـا و د   تهـا و مصـو    تكرار صـامت «عواطف و مفاهيم موردنظر به مخاطب است. 

چه وقتي كه با فضاي معنايي شعر هماهنگي دارد و چه وقتي كه صرفاً  ،تناسب تركيب آواها
 .)102: 1388 ،يان(پورنامـدار » دارد خصافزايد، در شـعر او كـامالً تشـ     بر موسيقي كالم مي

ها اغلـب بـا روح و فضـاي حـاكم بـر شـعر         حافظ از واك ةهنرمندان ةتوان گفت استفاد  مي
  رساند.  تناسب دارد و به قدرت القاييِ سخن او مدد مي

هـاي درخشـان زبـان      واكـه  وآ جـز «گير است.  چشم »آ«بلند  ت، تكرار مصوذيلدر بيت 
 .)31: 1383 ،(قـويمي » رود  مي  كار و همهمه به ،ياهوفارسي است و براي بيان صداهاي بلند، ه

گري مقتـدر باشـد. هنگـام     فرياد بلند نصيحت ةتواند نشان  مي »آ«بار  ده، تكرار   در اين نمونه
افكار و عواطفي كـه هنگـام بـروز     دادن با انتقال علت، همين به ،رود  صدا باال مي »آ«خواندن 

كـه   »ج«ديگر، تكرار صـامت   يابد، تناسب دارد. ازسوي  بيان فخامت و شكوه مي ةها نحو  آن
)، 59 :(همـان » رود  مـي   كـار  هاي سايشي است و در بيان شكوه و شكايت به  خوان هم وجز«

تواند نوعي نارضايتي و اندوه، همراه با شكايت را به ذهن القا كند. گويا شاعر در پاسـخ    مي
خواهـد، زبـان بـه اعتـراض       حبـوب مـي  هاي جهان را بـدون حضـور م    مندي  كسي كه بهره

 »جان«و جناس وسط ميان  »جانان«و  »جان«هاي   گشايد. تقارن لفظي و معنايي ميان واژه  مي
 برآن، تكـرار فعـل منفـيِ    ه است. عالوهكردتنيدگي بيت را افزون   انسجام و درهم »جهان«و 
  كند:  و نارضايتي را به ذهن القا مي يبهر  بي »ندارد«

 نداردحقا كه آن  نداردهركس كه اين    ميل جهان ندارد جانان جمال  بي جان
  )192 غزل :1393 ،(حافظ

 .اسـت  گرفته بهره موردنظر معاني القاي براي »ش« تكرار از آگاهانه شاعر ،ذيل در بيت
 اسـت  مـرتبط بـا هيجـان    هـاي  احسـاس  القـاگر  و صفيري و سايشي هاي  خوان هم از »ش«
د كـه بـا   ده  اي پيوسته را بروز مي    واج همهمه اين تكرار ديگر، ازسويي .)61: 1383 ،قويمي(

 ،»لوليـان « ،»فغـان « چـون  هـايي   واژه شلوغي و تكاپو در تناسب است. در اين نمونه، وجود
 و زده  هيجـان  بسـيار  كـه  دكنـ   مـي  مجسم را فضايي »يغما خوان«و  ،»تركان« ،»شهرآشوب«

ات لوليان و اشتغال آنان به امور مرتبط با ساز و آواز، به روحي پرسروصداست. توجه حافظ
طور آواهاي معمـول ناشـي از فغـان بـه      همين ، وارتباط ترك و خوان يغما با ستيز و جدال
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 »ش« واج بـار  چهـار  تكرار با قدرت تأثير تكرار در اين بيت بسيار مدد رسانده است. شاعر
  :كند  مي منتقل خواننده به را سروصدا و ،تابي  ريختگي، آشوب، بي هم هياهو، به اين
 را يغما خوان تركان كه دل از صبر بردند چنان   شهرآشـوب  كار  شيرين شوخ لوليان كاين فغان

  )81غزل  :همان(

توانـد مؤيـد همـان      مـي  بيـت  هـاي   واژه ديگـر  كنـار  در »ش« تكرار نيز بعدي ةنمون در
  باشد:  مفاهيم

 بود دوخته او قامت بر كه بود اي  جامه   شهرآشـوبي  شـيوة  و كشي عاشق رسم
  )283غزل  :همان(

  انتقاديـ  اجتماعي موضوعيِ زمينة 2.1.1.3
ـ  »س« واج ، با تكرار بارزذيلدر بيت   بيـان  بـراي « خـوان اغلـب   هـم  . ايـن ايـم رو هروب
 »رود  مـي  كـار  بـه  تحقيـر  و تـرس  نفـرت،  و كـين  حسـادت،  و حسـرت  چـون  احساساتي

هـا در كنـار هـم      و قرارگـرفتن آن  »س«بار  هشتتكرار  بيت، در اين .)56: 1383  ،قويمي(
و تحقيـر   ،، كينه، نفـرت »س«تسبيحي را تجسم بخشد. گويي شاعر با تكرار  ةتواند رشت  مي

  كند:  نمادين را به مخاطب القا ميو زهد دروغين  دربارةخود 
 بـود  سـاق  نسيمي ساقي ساعداندر  دستم   معـذورم بـدار   بگسستاگر  تسبيح رشتة

  )278: غزل 1393 ،حافظ(

را به ذهن القا كند كه بنيادگاه عمر  »باد« ةتواند كلم  مي »آد«بعدي، تكرار هجاي  ةدر نمون
مستلزم خروج «» ب«بررسي است. تلفظ  درخورنيز  »ب«تكرار بار  هفتشمرده شده است. 

دهد و براي   قطع نشان ميخوان سبك را من ناگهاني هوا با فشار به خارج است. وجود اين هم
ديگر، تجـانس و   ازسويي .)45 :1383 ،قويمي» (رود  مي  كار دهنده به  بيان هيجانات تند و تكان

 ،»سست«و  »سخت« ةو ايهام تضاد ميان دو كلم »باده«و ، »بنياد«، »باد«هماهنگي ميان كلمات 
بسيار قايي و بالغي بيت را ال ةكنند، جنب  كه فقط با اختالف حرف وسط تقابل معنايي پيدا مي

، بـا  »ب«كنـد و تكـرار     آلود سخن را غني مـي   حسرت ةجنب »س«قوت بخشيده است. تكرار 
  تواند به القاي مفهوم حسرت مدد برساند:  تأكيد قاطع و استوار، مي

 اسـت بيار بـاده كـه بنيـاد عمـر بـر بـاد          اسـت بنياد  سست سخت امل قصربيا كه 
  )113غزل  :1393 ،حافظ(
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، تكـرار  ذيلكند. در بيت   هيجان و شلوغي و قيل و قال را القا مي »ش«گفتيم كه بسامد 
تواند نوعي طغيان و خروش عليه اوضاع   ها مي  ها و واژه  واج رگيدبار اين واج در كنار   شش

راثر تحقق احساس طـرب و  بهياهويي است كه  ةاجتماعي را انتقال دهد. اين تكرار القاكنند
ند و هم زاهداني ا آرماني هم عارفان سهيم ةتي همگاني ايجاد شده است. در اين ولولسرمس

  اند:  خويشتني نبرده  كه بويي از عشق و بي
ــا در   ــا و كشــتي م ــطبي ــراب ش ــداز ش  انداز شابو  شيخخروش و ولوله در جان    ان

  )333 غزل :همان(

. در سـطور  است از آن واژه عدترين بسامد تكرار مربوط به واج و ب بيش ديوان حافظدر 
عارفانـه و   ــ  موضـوعيِ عاشـقانه   ةهـاي تكـرار واژه در دو زمينـ     بعدي بـه بررسـي جلـوه   

  پردازيم.  انتقادي ميــ   اجتماعي

  واژه تكرار 2.1.3
    عارفانهـ  محتواييِ عاشقانه زمينة 1.2.1.3

  عشق و اشتياق 1.1.2.1.3
عشق و اشتياق اسـت. ايـن عشـق     يوان حافظدهاي شعري   مايه  ترين درون  يكي از مهم
د. شو  اي عرفاني نمايان مي  شود و گاه با چهره  اي زميني و انساني آشكار مي  گاهي با رخساره

كه  »جامه«آورد.   هاي اشعارش سربرمي  الي واژه  دادگي شاعر از البه ، عشق و دلذيلدر بيت 
هاي شاعر پاره   قراري  در اشتياق و بي طلبي است  و عافيت ،انديشي نماد هوشياري، مصلحت

اي را در راه سالمت محبوب به   صوفيان در مجالس سماع، چنين جامه«رسم  شود و او به  مي
ر كلمـات،  گـ يددر كنـار   ،»قبـا « ةتكـرار واژ  .)851: 1373 ،(خرمشاهي» بخشد  نيازمندان مي

  د:كن  خودي را القا مي و بي ،قراري، سكر، عشق نوعي هيجان، بي
ــن    كـن حـافظ   قباچون گل از نكهت او جامه  ــاوي ــداز قب  در ره آن قامــت چــاالك ان

  )334: غزل 1393 ،حافظ(

حدي است كه مظاهر زيبـايي طبيعـت دربرابـر آن     بعدي، اين عشق و شوق به ةدر نمون
 لـت ع ويژه بـه  به »كالله« ةشكند. تكرار واژ  يار قدر و قيمت سنبل را مي ةبازند. كالل  رنگ مي

توانـد    ناپـذيري دارد، مـي    و وصـف  ،كه داللت بر ابهام، فخامت، ديريـابي » آن«مجاورت با 
  اشتياق و آرزومندي شاعر را القا كند:
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ــنســيم در ســر گــل بشــكند   برآيـد  كاللـه چو از ميـان چمـن بـوي آن       ســنبل ةكالل
  )304 غزل :همان(

 ايـن  درشـود.    ها تثبيت مـي   ر واژهقراري حافظ با تكرا  در بيتي ديگر، فرياد اشتياق و بي
قـراري، عشـق و اشـتياق، تمنـا،      شوند: هيجان و بي  راثر تكرار منتقل ميبچند مفهوم  ،نهنمو 

هـاي جمـال     و تمجيد. اين بيت مبين نوعي التذاذ از تكرار عناصر مربوط بـه جلـوه   ،تفخيم
  :است نيزمعشوق 

 بـر و دوش  بـر و دوشـش   بر و دوشـش    اســـت   ببـــرده دل و ديـــنم دل و ديـــنم
  )275 غزل :همان(

خواهـد شـاهد ايـن      گويد و از ديگـران مـي    جايي ديگر، شاعر با افتخار از عشق ميدر 
و نيـز التـذاذ    ،احساس پرشكوه باشند. اظهـار اشـتياق، طلـبِ همراهـي مخاطـب، تمجيـد      

  شوند:به ذهن خواننده متبادر  »بيا«توانند از رهگذر تكرار   كه مي اند مفاهيمي
ــا   ام دل و جان  به چشم و ابروي جانان سپرده ــا بي ــن   بي ــر ك ــاق و منظ ــاي ط  و تماش

  )464 غزل :همان(
  اندوه و نارضايتي 2.1.2.1.3

ها در غزل حافظ اظهـار انـدوه و     يكي ديگر از كاركردهاي معنايي حاصل از تكرار واژه
بـه بخـت نامسـاعد    نيـز  زماني  نامهرباني يار است وعلت  نارضايتي است. اين اندوه گاه به

تواند حرمان، نارضايتي،   مي »دهد  نمي«صورت منفي  ، تكرار فعل بهذيل ةگردد. در نمون  برمي
  و اندوه را به خواننده منتقل كند: ،حسرت

ــانم     دهـد   نمـي بخت از دهان دوست نشانم  ــر ز راز نه ــت خب ــيدول ــد  نم  ده
  )221 غزل :همان(

دهد كه بار معنايي   ها و تركيباتي خود را نشان مي  واژه قالب در گاه اين حزن و نارضايتي
تواند بار معنـايي درد را نيـز     مي« »درد« ة، واژذيلها متناسب با اين عاطفه است. در بيت   آن

خصوص كه نوشيدن آن نيز برخالف شراب صاف، بايـد سـخت و گلـوگير     هتداعي كند؛ ب
» كـردن رنـج و سـختي اسـت     بـودن نيـز كنايـه از تحمـل     ديگر، ... دردآشـام  باشد. ازسويي
ي چـون برنيامـدن كـام و    هاي، در كنار تعبير»هنوز«رديف تكرار  .)36: 1388 ،(پورنامداريان

كند و   آشاميدن، هم بر مفهوم اندوه و نارضايتي تأكيد دارد هم نوعي استمرار را القا مي دردي
  چنان اميد وصال هست:  ست و همدهد كه هنوز هجران دائمي نشده ا  هم نشان مي
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ــد از تم ــبرنيام ــامم ن ــت ك ــوزاي لب  هنـوز آشـامم   بر اميد جام لعلـت دردي    هن
  )335: غزل 1393 ،حافظ(

  تحقير و طنز 3.1.2.1.3
 نيـز  عاشـقانه ـ  عرفاني هاي  زمينه تا حتي طنز اين ةدامن است. طنّاز شاعري حافظ اصوالً
 و هـا   طعنـه  لطيـف و  كنايـات «. شود  نمي عي منحصراجتما مضامين به و شده است گسترده
 شـعر  به خاص مزيتي و لطف خوريم،  برمي ها  آن به غزليات در گاه كه ،رندانه خندهاي نيش
طـي يـك تشـبيه عكـس و      شـاعر  ،ذيل ةنمون در .)295: 1355 ،مؤتمن» (است   بخشيده او

 تكرار. زيباي معشوق است چشم ةهمواره فروماند كه پردازد  مي »نرگس« سرزنش تفضيل به
 و كنـد   مـي  القا را »نرگس« ضعف و درماندگي ،دارد نيزرا  استخدام صنعت البته كه ،»بيمار«

  بخشد:  يسم مسن و زيبايي را تجمعشوق ح براي چشم
 بمانــد بيمــار و حاصــل نشــدش او ةشــيو   نرگس گردد تو چشم چون كه بيمار گشت

  )250: غزل 1393 ،حافظ(
و شـيفتگي   ،كه التـذاذ، اشـتياق، تحسـين    ، ضمن اين»روي« ةبعدي، تكرار واژ ةدر نمون

آلود بـه رياكـاري زاهـد دارد. تناسـب و       كند، اشارتي بسيار ظريف و طعن  عاشق را بيان مي
  تقارن روي و ريا در فرهنگ كالمي غزل مغانه گواه چنين قضاوتي است:

 نيست حيا تو روي ز و شرم خدا ز هيچش   روي زهــي تــو روي ز پنــد دهــدم زاهــد
  )146 غزل :همان(

  آرزو و تمنا 4.1.2.1.3
آلـود    اي حـزن   سـت كـه گـاه چهـره    ايكي ديگر از عواطـف شـعري حـافظ آرزو و تمن   

ـ    درمي  نمايش گيرد و زماني با صورتي شاد به  مي  خود به ، تكـرار دوبـار   ذيـل  ةآيـد. در نمون
القايي شامل فراز و فرود آفريده اسـت.  ــ  پارادوكسي آوايي »ر«در كنار صامت  »آ« تمصو

را بـروز  آلود و اندكي نااميدانـه   سكوني حزن »ر«اشتياقي نيرومند و  »آ«در اين تركيب زيبا، 
 »كـوي دلـدار  «خواهـد كـه از     دهد و از او مـي   را مخاطب قرار مي »باد صبا«. حافظ دهد  مي

ـ  ا رنگنبرايش بياورد. اين آرزو و تم »راحت جاني« آميـز دارد.    انگيـز و حسـرت    ويي غـم وب
  و تمنايي است كه با عشق و اندوه آميخته است: ،مؤيد اشتياق، آرزومندي »آر«تكرار رديف 

 آرزار و بيمار غمم راحت جاني به مـن     آراي صبا نكهتي از كوي فالني به مـن  
  )241 غزل :همان(
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بار، باتوجه به تناسب با  حسرت در بيتي سرشار از تمنايي »سر« ةاين بيت، تكرار واژ در
  كند:  ، شأن و علو مقام معشوق را القا مي»كف پا«و  »خاك«و تضاد با  »تاج« ةواژ

 م بازآيــدســرطلــبم تــا بــه   از خــدا مــي   من خاك كف پايش بـود  سركه تاج   آن
  )306 غزل :همان(

ـ هم محمـل آرزوي نيازمندا  »يفشانبِ« ةاي ديگر، كاربرد واژ  در نمونه ي معشـوق  لـ تج ةن
 مدر مصـراع دو    است و هم نوعي احساس التذاذ و مباهات را با خود دارد. تكرار ايـن واژه 

كند و هم در كنار هزاران موضوع گرفتـاريِ صـوفيانه در     را تأكيد مي لهم مفهوم كاربرد او
  گويد كه با وحدت عاشقانه در تضاد است:  ميرا كثرات 
 بيفشـاند دلقـش هـزاران بـت     ةكه از هر رقع   آور  ازي و رقصزلف و صوفي را به پاب بيفشان

  )542 غزل :همان(

  ارشاد ترغيب و 5.1.2.1.3
هرچند آميخته با  ها،  رواژهگيد كنار در »رفت«و  »بود«ماضي  فعل تكرار دو نمونه، دراين

و  ،دادن كـردن، ادامـه   امـا نـوعي ارشـاد و تهيـيج بـراي فرامـوش       ،حسرت و انـدوه اسـت  
  كند:  كردن را نيز القا مي آغاز ازنو

 رفت رفت خطايي گر و بود بود ماللي گر   دار پـاي  دل اي بايـد  تحمل را بازي عشق
  )161 غزل :همان(

 بـراي هـم   »ق«تكـرار  . اسـت  آميـز   ترغيب ارشاد مفهوم كنار در تكرار نيز ذيل بيت در
 مقام اين رمزآلودگي و ،توسع ناشناختگي، ديريابي، بر هم و كمال است ةمرتب داشت بزرگ
  :دارد تأكيد

ــر كه   بگيــر كــار قيــاس عنقــا ز و خلــق ز بب است قاف تا قاف ز نشينان  گوشه صيت 
  )121 غزل :همان(

  شادي و هيجان 6.1.2.1.3
در  »است«، تكرارِ ذيليكي ديگر از عواطف غزل حافظ شادي و هيجان است. در بيت 

بر  »الحمدهللا«و  ،»خواه دل«، »كام«، »عيش«هايي چون   اژهمندانه و در كنار و ساختاري رضايت
  و آرامش داللت دارد: ،مفاهيمي مانند دوام و ثبات، شادماني
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ــارم   خـواه  دل لعـل  از اسـت  مدام عيشم ــه ك ــام ب ــت ك ــدهللا اس  الحم
  )484 غزل :همان(

ه است. اين تكـرار  گر انتظار و اشتياقي آرزومندان نمايان »آيد  مي«تكرار  نمونه نيز  اين  در
  كند:  ها، شور و هيجاني تمناآلود را القا مي  رواژهگيددر كنار 

 آيد  ميكه ز انفاس خوشش بوي كسي    آيـد   مـي مژده اي دل كه مسيحانفسـي  
  )308 غزل :همان(

  سرزنش و توبيخ 7.1.2.1.3
؛ مثالً در اين و توبيخ دارد ،مالمت، تهديد ةعاطف كردن دايجا منظور بهگاه تكرار كاركردي 

اما مفهـوم   ،شود  صورت دعايي مطرح مي كه بهاست  مفيد معناي تمنا نيز »خدا«بيت، تكرار 
  كند:  القا مي نيزنفرين و تهديد را 

 را خـدا مگر آن شهاب ثاقب مددي دهد    خود پنـاهم  خدايز رقيب ديوسيرت به 
  )82 غزل :همان(

هـم حامـل    وگر  آلود و سرزنش  هم توبيخ »چه؟ يعني«در بيتي ديگر، تكرار رديف فعلي 
  :است مفهوم ابهام و ناشناختگي

 ؟يعني چـه اي   مست از خانه برون تاخته   ؟يعنــي چــهاي   ناگهــان پــرده برانداختــه
  )487 غزل :همان(

  تحذير 8.1.2.1.3
 مخاطـب  درمقابلغرض اصلي در تحذير برحذرداشتن است كه بنا بر موقعيت گوينده 

 رگيددر مجاورت با  »سر« ة، تكرار واژذيل ةگيرد. در نمون  مي  خود يا دستور بهحالت تقاضا 
 »سر«در مملكت بدن حكم شاه را دارد. تكرار  »سر«تواند مبين نوعي ارشاد باشد.   ها مي  هواژ

 وخطر پرخوف كند. اين اهميت، البته در طريق  اي بلند را القا مي  در اين بيت جايگاه و مرتبه
اين راهي است كه بايـد در آن سـرها باخـت.     زيراد؛ شو  قدري مي  خوش بي دست ،عاشقي

و تكرار آن كاربردي ظريف و هوشمندانه است كه باتوجه به مخاطب فرضي  »سر«انتخاب 
  دهد:  و خودبيني را مورد نكوهش قرار مي برتك

ــ    است   كشان بسيسر سركمند حافظ در اين   وســوداي كــج مپــز كــه نباشــد مجــال ت
  )475 غزل :همان(
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هاي جمال معشوق و نيز   جلوه بر عالوه بر تأكيد ،»ابرو«و  »چشم«در بيت بعدي، تكرار 
زيرين بايـد بـه    بيت كشد. براي درك معناي  اظهار التذاذ، نوعي تحذير پنهان را نيز يدك مي

  كرد: هو نيز مفهوم كلي بيت توج »فتنه«و  »خون«ها با   تقارن اين واژه

  )479 غزل :همان(

  انتقاديـ  اجتماعي زمينة 2.2.1.3
تـوان    نـد. مـي  ا انتقادي معطـوف  ـ تعداد زيادي از ابيات حافظ به تبيين مفاهيم اجتماعي

ن را بـا ديـد واقعـي و درضـمن انتقـادي      زندگي و امـور مربـوط بـه آ   « گفت اساساً حافظ
 در فارسـي  شعر وضعيت به اجمالي نگاهي با .)42: 1381 ،رضايي (غالم» نگريسته است  مي

هـاي    شاخصـه  تـأثير  تا چه حد تحت ها  ترين جريان  مهم شويم كه  مي متوجه مختلف   دوران
  اند.  غالب بر هر دوره شكل گرفته اجتماعي و سياسي

سازي نظام زباني   خنثي نمادهاي مألوف بهها و   ردن طيف وسيعي از نشانهحافظ با آزادك
اي   ترتيب، به اوج شيوه پردازد و بدين  دورانش مي ةشناختي نهادهاي قدرت در جامع  و نشانه

و حاكميت سياسي آن زمـان   ،كشيدن نهادهاي تصوف، شرع چالش رسد كه مقصودش به  مي
انتقادي غزل   ـ  ترين بسامد تكرار در مفهوم اجتماعي بيش .)239 - 238: 1386 ،است (فتوحي

  .حافظ به موضوع طنز و تحقير اختصاص دارد
  طنز و استهزاء 1.2.2.1.3

اوج هنـر حـافظ در   «بالغي حافظ طنز اسـت.  ــ  يكي از بارزترين شگردهاي محتوايي
ر حافظ لحن طنزآميز اوست و اين طنز چيزي جز تصوير هنري اجتماع نقيضين نيست. شع

فـرد و مناسـب بـا شـرايط اجتمـاعي و       كلمات و تناقض مضامينش منحصـربه  يبا دوپهلوي
اي طنزآميـز    گاه تكرار در زمينـه  .)433: 1373 ،كدكني  (شفيعي» سياسي عصر خويش است

هم جناس زيبايي  »باد«، ذيل ةرساند. در نمون  گيرد و به القاي اين مفهوم مدد مي  صورت مي
اما كل بيت اسـتهزاء و   ،ته و هم تكرارش مفيد نوعي تمنا و آرزوي دوام استساخ »باده«با 

  ارشادي دارد كه اين تكرار به كمك آن آمده است:
ــ   بـاد صوفي ار باده به اندازه خورد نوشـش   ــه انديش ــار فراموشــش   ةورن ــن ك ــاداي  ب

  )178غزل  :1393 ،حافظ(

 ابـرو  افشان ز دست آن كمان  ي است خونشمچمرا 
 ابروو از آن  چشمجهان بس فتنه خواهد ديد از آن 
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امـا   ،شرمساري اسـت  ةش و القاكنندبخ  قاعدتاً تأكيد »خجل« ةدر بيت بعدي، تكرار واژ
اش از   توبـه  بـا جالب اين بيت آن است كه حافظ در فضايي باز هـم مغانـه و نمـادين     ةنكت
و تقرب است و از  ،كند. شراب حافظ نماد معرفت، عشق، فنا  نوشي اظهار شرمساري مي  باده
و با ايـن بيـت    بخشد؛ پس طبيعي است كه توبه از آن ناصواب باشد  بشري رهايي مي خود

  كنندگان باور خويش بزند:  اي به تقبيح  بخواهد طعنه
 خجـل كه كس مبـاد ز كـردار ناصـواب       خجـل شـراب   ةبه وقت گل شدم از توب

  )375 غزل :همان(
  تفخيم و مفاخره 2.2.2.1.3

بـه   نيـز كه اشارتي  كند؛ ضمن اين  ارجمندي و ارزش را القا ميذيل در بيت  »زر«تكرار 
  :هاي عشق و حال نزار عاشق دارد  دشواري
 شود زر خاك شما لطف يمن به آري   من روي گشت زر تو مهر كيمياي از

  )296 غزل :همان(

 بخشي  حيات و ،گوارايي پذيري، دل حس ةالقاكنند »شربت« ةواژ تكرار نيزه نمون اين در
  افظ:تفخيم شعر ح منظور به ديگر، تصويري است مؤكد و تشبيهي ازسويي و است

 بخـوان  شـربتم  ةنسخ بيا كن طبيب ترك   شـربتم  داد تو شعر زندگي آب از حافظ
  )450 غزل :همان(

 اسـتمرار،  نـوعي  »بـه «بـا وسـاطت    »دست«تكرار  اما ،كل تفاخرآميز است اين بيت در
  :كند  مي القا را نيز مشاركت و ،وسعت
 دست؟ به دست برند  مي تا سخن ةگفت كه   گويـد  آن شـكرِ  چـه  حـافظ  تو لكك زبان

  )103 غزل :همان(
  ترغيب و ارشاد 3.2.2.1.3

 تكـرار  اسـت.  خيـامي  تعـابير  و مضـامين  حافظ ديوان در ارشاد هاي  مايه دست از يكي
ر گـ يدرا در كنـار   انـدوه  و حسـرت  نـوعي  و سرعت، فنا تأكيد بر مفهوم بر عالوه ،»شتاب«

  بخشد:  ضايي ارشادي به شعر ميترتيب، ف  كند و بدين  مي اين نمونه القا ياجزا
  كـن  شـتاب  گـون  گل ةباد دور به ساقي   كـرد  شـتاب  رفـتن  بـه  عمر چو گل مااي

  )463 غزل :همان(
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درك  تـالش بـراي   بـه  ترغيبي و ارشادگونه تأكيدي »گوش« ة  واژ تكرار بعد نيز بيت در
  :است ژرف و درست

 آمـد  گـوش  بـه  هـاتفم  از حرسـ  سـخن  اين كه   كوش عشرت به و من از نيوش هوش گوش به
  )274 غزل :همان(

  اندوه و نارضايتي 4.2.2.1.3
شود و با تكـرار مـورد تأكيـد قـرار       تابي و نگراني تبديل مي  گاه نارضايتي و اندوه به بي

و بالتكليفي داللت دارد. شـكل پرسشـي    ،قراري  گيرد. اين تكرار بر ابهام، درماندگي، بي  مي
  تگي افزوده است:سرگش دتكلمه نيز بر ش

 ام ز غم و جور روزگـار ملـول    كه گشته   جـويم؟  كجـا روم چه كنم چاره از  كجا
  )376 غزل :همان(

اثبات حزن و تـداوم   »حزين«هايي چون   در كنار واژه »باشد«در جايي ديگر، تكرار فعل 
  دهد:  آن را انتقال مي

 باشـد اين معني گفتيم و همين يك نكته از    ؟باشدكــي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين 
  )235 غزل :همان(

  آرزو و تمنا 5.2.2.1.3
متضاد يافته است؛ بـه ايـن    جزئي از فعل كاركردي منزلة به »سر«در اين بيت، تكرار 

يـافتن شـادي و در مصـراع     خاتمه لمعنا كه باوجود تأكيد بر پايان و انتها، در مصراع او
بـار و آرزومندانـه    اين بيت در فضايي حسرت ،كل . دردهد  انتقال مي پايان اندوه را مدو

  شود:  عرضه مي
 آيـد   سرهم  هحافظ كاين غصگفتا خموش    آمـد   سرگفتم زمان عشرت ديدي كه چون 

  )231(همان: غزل 

كند كه اين مفهـوم در    گذر زمان مي   مخاطب را متوجه »سال« ةبعد، تكرار واژ ةدر نمون
  شود:  ، همراه با حسرت و اندوه به مخاطب القا ميو مشتاقانه نافضايي پرتم

ــه   ــر ب ــالاگ ــاي س ــد بگش ــافظ دري زن  هاست كه مشتاق روي چون مه ماست  سالكه    ي ح
  )100 غزل :همان(
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  تحذير 6.2.2.1.3
ـ  در .پربسامدهاسـت  از يكـي  انتقادي ـ موضوعيِ اجتماعي ةزمين در تحذير جلوة  ةنمون

 »هيچ«تكرار  مقابلش، ةنقط در درست و كند  مي القا را يبزرگ و عظمت »جهان«تكرار  ،ذيل
 تكـرارِ  از برآمـده  بزرگيِِ آن ةهم» هيچ«تكرار  كه جاست  اين را. جالب ارزشي  بي و ناچيزي

 از آن از تحـذير  و دنيـا  پـوچي  مفهوم. دهد  مي نشان تياهم  بي و كشد  مي زير  به را »جهان«
  :كند  بيت تراوش مي هاي  واژه الي  البه
 تحقيــق ام  كــرده نكتــه ايــن مــن بــــار هـــزار   اسـت  هـيچ  بـر  هيچ جمله جهان كار و جهان

  )368غزل  :1393 ،حافظ(

اسـت. ايـن    آز و طمـع  از تحـذير  و قناعـت  به ارشاد »بس« ةواژ تكرار ديگر،  جايي در
و مفهـومي   اسـت  يافتـه  اي و برجسـتگي ويـژه   جلـوه  »جهان«با تكرار  تكرار در مجاورت

  پرهيزدهنده از امور دنيوي را القا كرده است:
ــد ـــازار نق ــان بـ ـــنگر جه ــان آزار و بـ  بس را ما زيان، و سود اين بس نه را شما گر   جه

  )338 غزل :همان(

  تكرار جمله 3.1.3
نيز مطابق روال پيشـين   مورد   ترين فراوانيِ تكرار در غزل حافظ به جمله تعلق دارد. اين كم

  گيرد:  د بررسي قرار ميدر دو بخش مور
  عارفانهـ  عاشقانه زمينة 1.3.1.3

، مفـاهيمي چـون تسـكين و    اسـت  كه در بيتي عاشقانه قـرار گرفتـه   ،»غم مخور«تكرار 
  كند:  شوق و نويد شادي را القا ميو داري، اميد همراه با صبر،  دل

 غـم مخـور  احزان شود روزي گلسـتان   ةكلب   غـم مخـور  گشته بازآيد به كنعان  يوسف گم
  )326 غزل :همان(

دهد كـه چنـدان     آرزو و تمنايي را انتقال مي »هوس است«ديگر، تكرار رديف   جايي در
  اندوهگينانه نيست:

 هـــوس اســـتخبـــر دل شـــنفتنم    هـوس اسـت  حال دل با تـو گفتـنم   
  )119 غزل :همان(
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  انتقاديـ  اجتماعي زمينة 2.3.1.3
محتواي انتقادي و طنزآميز اين  »توبه«و  ،»عاشق« ،»رند«در مجاورت با  »استغفار«تكرار 
  بخشيده است: توبيت را ق

 هللااســـــتغفر اســـــتغفراهللا   گـاه توبـه    من رند و عاشق آن
  )407 غزل :همان(

تواند القاگر نوعي ارشاد همراه با ابهام،   مي »چه خواهد بودن؟« ة، تكرار جملذيلدر بيت 
كه برخالف ظاهر  يما مواجهبا استفهام انكاري  ،صراع اولو اميد به مخاطب باشد. در م ،بيم

خـوف و   ، ابهام و انتظار در فضايي آكنده ازمرازآلودش مفهومي واضح دارد. در مصراع دو
  :شود  تر مي بيش رجا

ــرانجام     ؟چه خواهد بودنتر از فكر مي و جام  خوش ــيم س ــا ببين ــودن ت ــد ب ــه خواه  ؟چ
  )458 غزل :همان(

  
  زيباشناختي تكرار در غزل حافظكاركرد  2.3

شاعران سبك عراقي مانند  ةشناسي از سبك خراساني به بعد در شيو تكرار در مباحث سبك
لطـف و    هاي دشوار و بي  از التزام«حافظ  ،البتهدارد.  يهاي بالغي بارز  سعدي و حافظ جلوه

يافته بود و گروهي  تدريج در شعر فارسي راه هصنايع بديعي خنكي كه از قرن ششم به بعد ب
وجـود   .)194: 1381 ،رضـايي  (غـالم » بسته بودند پرهيز كـرد  ها دل  از معاصران او نيز بدان

ويژه اگـر تكـرار در     به ،كند  تر مي تكرار در ساخت و فرم شعر ارزش زيباشناختي آن را بيش
  ق چون حافظ رخ دهد.الشعر شاعري خ

هـم از جـنس معنـي و مضـمون و هـم از       چه در شعر حافظ  ايم كه آن  اغلب پذيرفته
اسـت. چنـين    عها و لطايف لفظي و صـوري نهفتـه اسـت بسـيار متنـو       جنس تناسب

شعر حافظ موجد آن بوده سبب شده اسـت   ةيافت تدريج فعليت هپذيرشي كه امكانات ب
آن، شـعر   ةشعر او بر ما حاكم گردد كه درنتيج ةهنگام مطالع يكه شرايط رواني خاص

هـا و ظرايـف بـديع بخـوانيم       جوگرانه بـراي كشـف نكتـه   و تأملي جست حافظ را با
  .)90: 1388 ،(پورنامداريان

. شـوند  نمايـان مـي  حافظ از انواع تكرار نيز  ةها در هنگام استفاد  ها و ظرافت  اين ظرفيت
  پردازيم:  مي   هاي يادشده، براساس شواهد گزيده  ترين جلوه  اينك به بررسي مهم
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  حروفي  ايي و همصد  هم 1.2.3
 بار  پنج »ن«واج  تكرار بار،  ده ِ»ـِـ«واك  تكرار بار،  هفت »آ«بلند  وتمص ، تكرارذيلدر بيت 

 و صـدايي   هم ةآراي از برخاسته كه نوازي آفريده  گوش موسيقي بار، چهار» ب«واج  تكرار و
د و فراتر از سطح بالغي دارـ  بايد گفت، مسلماً تكراري ارزش هنري هاست. البت حروفي  هم

گيرد كه با تقويت ارزش موسيقايي و معنايي كالم به آن حيثيـت    تكرارهاي معمولي قرار مي
  ادبي ببخشد:

ــوآ ــابِ حي ــي رِ بالانش زِ منق ــت م ــد  غ  مشرب است   ليام ايزد چه عاغِ كلك من به ناز   چِك
  )107غزل  :1393 ،حافظ(

صامت  تكرار با حروفي بار و هم  يازده» ِـِـ« واك تكرار با صدايي  اي ديگر نيز هم    در نمونه
  د:شو گر مي  جلوه »ز«و  »ب«

ــ باالب ــد عش ــش   هولن ــرِ نق ــ  گ ــنزِ اب ــرد قصــ     م ــاه ك ــد دراز ةكوت ــن زِه  م
  )467 غزل :همان(

وي در تأمل در تكرارهاي حافظ اين است كه در بسياري مواضع، حرف ر درخور ةنكت
هايي كه ازنظر مخرج حروف بـه    شود يا واج  يا عيناً همان واج تكرار مي هرچه باشد، ،قافيه

نيزآخرين حرف رديف  ةند. اين نكته گاه دربارشو  ند مشمول تكرار ميا وي نزديكحرف ر 
مشـهود اسـت كـه     »ل«نمونه، در بيت آشناي آغازين غزل حافظ، تكرار  رايصادق است. ب

ست:اوي نيز حرف ر  
ــالا ــا ايهاالسـ ــاً و ناو يـ ــالاقي ادر كأسـ  ها  لي افتاد مشكلو لكه عشق آسان نمود او   هـ

  )1 غزل :همان(

  حرف پاياني رديف، در طول بيت نيز تكرار شده است:  منزلة به »ش«يا در اين نمونه كه 
 شان باشپري اق گوشكه خاطر عمگو    ان به دست باد مـده شكنج زلف پريش

  )265غزل  :همان(

  و نيز:
 ندايي بر خسروي گزيدر كوي او گد   نديدار يار ديدولت دكه چيست اني د

  )381غزل  :همان(
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ترين عوامل در   ترين ركن قافيه است و قافيه نيز يكي از مهم  وي مهمدانيم كه حرف ر  مي
وبسـت   قافيه چفـت «بيان،  ديگر  رود. به  مي  شمار حفظ وحدت احساس و حالت هنرمند به

ديگـر   تر و استوارتر باشد؛ زيرا اشعار را به يك  از تمام كلمات شعر محكم شعر است و بايد
اين شگرد حافظ پيوند قافيه و حتي رديف را با  .)83: 1373 ،كدكني  (شفيعي» دهد  پيوند مي

غـزل   ةكند و نوعي موسيقي بليـغ را در بيـت و درنتيجـه همـ      تر مي ر اجزاي بيت بيشگيد
  آورد.  مي  وجود   به

  جناس اشتقاق 2.2.3
  يكي از شگردهاي پربسامد حافظ است:جناس اشتقاق 

 بسازو بسوز گرت چو شمع جفايي رسد    بدين سپاس كه مجلس منور است به تـو 
  )331غزل  :1393 ،حافظ(

 عـالم زيـر پـا بـاد     شاهاندل    شهپرت را شاهينهماي زلف 
  )177 غزل :همان(

  تسجيع 3.2.3
  سجع متوازي 1.3.2.3

 كند مكّاري بسيار او شنگ مست چشم كان   او آهنـگ  مكـن  حافظ او نيرنگپر مچش با
  )184 غزل :همان(

 ــف ــرِ لط ــنيِ چشــمِ  ازلمظه ــلروش  جانِ جهان شاه شـجاع  عملجامعِ علم و    ام
  )363 غزل :همان(

  سجع مطرّف 2.3.2.3
ل حـافظ دارد.  هاي ادب فارسي جايگاهي ويژه در غـز   ها و عاشقانه  نام قهرمانان حماسه

  ها موجد تقويت موسيقي نيز شده است:  در اين بيت، اشاره به اين نام
 زنـم   مـي  تمـامي  داو عاشـقي  اندر من حالي   كـو؟  مهر و وفا نقش كو چهر گل كو اورنگ

  )412 غزل :همان(
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  سجع متوازن 3.3.2.3
 دوسـت  كـامِ  برآيد تا گرِفتم خود كامِ ترك   فراق سويِ او قصد و صالوِ سويِ من ميلِ

  )139 غزل :همان(

  تصدير 4.3.2.3
 دوست صنوبر چون بااليِ و قد حسرت زِ   اسـت  لـرزان  بيـد  چو هم ام  يصنوبر دل

  )138غزل  :همان(
 آدمـي  نـو  وز سـاخت  ببايد ديگر عالمي   دسـت    بـه  آيـد   نمي خاكي عالم در آدمي

  )538غزل  :همان(

  جناس 4.2.3
  بارز تكرار نامرئي در شعر حافظ است. هاي جلوهيكي ديگر از 

  جناس زايد 1.4.2.3
ترين  هاي زايد، بيش  اين نوع جناس ازنظر بسامد تكرار در غزل حافظ و در ميان جناس

  خود اختصاص داده است.  آمار را به

  )284 غزل :همان(
 ناز از سر بنه و سايه بر ايـن خـاك انـداز      كه چون خاك شوم سروسبز تو اي  سربه 

  )334غزل  :همان(

2.4.2.3  
ــدازم    چنــان بگــريم زار  آن ديــارو  يــار بــه يــاد  كــه از جهــان ره و رســم ســفر بران

 )403 غزل :همان(

 رود تــاب عور آشــتي طلــبم بــا ســر        رود تـاب چو دست در سر زلفش زنم به 
  )292غزل  :همان(

ــرم گوشــه  نقــش مــي  اي زآن چشــم مســت  بســتم كــه گي
ــت  ــروش  طاقـ ــم ابـ ــبر از خـ ــاقصـ ــود طـ ــاده بـ  افتـ
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  وسط 3.4.2.3
ــده  ــدار ب  برخيزم جهانو  جانتا چو حافظ ز سر    روز مــرگم نفســي مهلــت دي

  )404 غزل :همان(
 كنيــد نيــازنمايــد شــما  نــازچــو يــار    ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است

  )315 غزل :همان(

 جناس الحق 4.4.2.3

  :است جناس الحق حافظ هاي پربسامد در غزليات  يكي از جناس
 است آباد  خراب زآن من هستي اساس    ولـي  كرد خراب عشقم مستي اگرچه

  )112 غزل همان:(
ــد   سـالمت  بـه  يارم كه ساز سببي يارب ــدم و بازآي ــد از برهان ــت بن  مالم

  )166غزل همان: (

  جناس تام 5.4.2.3
ــ    منـي  جـام يـك   طيده به ياد حاتم  در ــا نام ــ  ةت ــيالن كن ــياه بخ ــييم س  ط

  )497غزل همان: (
 رويورنه هرگز گل و نسرين ندمد ز آهن و    جانــان طلبـــي آينــه را قابـــل ســـاز   روي

  )553غزل همان: (

  جناس مركّب 6.4.2.3
  ند:ا و محرّف ،تلفيق جناس مركّب، ملفّق هاي جلوهاين دو نمونه 

ــذاريم    ــا نگ ــا ت ــت بي ــت در و دش ــبز اس  است رابس كه جهان جمله سرِ آبيدست از    س

  )106 غزل همان:(
 نباشـد  گـوهر  صـدف  در دايم كه   دريـاب  و درياب دلي خوش زمان

  )233 غزل همان:(
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  مضارع جناس 7.4.2.3
 سـت   نمانده نور مرا چشم تو رخ از دور   كـردم  كـه  گريـه  بـس  ز تو وداع هنگام

  )115غزل همان: (
ـ  كـزو  يار آن  بود بري عيب از پري چون قدمش تا سر   بـود  پـري  جـاي  مـا  ةخان

  )288غزل همان: (

  جناس خط 8.4.2.3
 گالب است غرقدر آتش رشك از غم دل    ديـد  عـرق گل بر رخ رنگين تو تـا لطـف   

  )106 غزل همان:(

  ازدواج: ةشود و هم آراي  مي مصحف ديدهدر اين نمونه، هم جناس 
 جاعز خــاك بارگــه كبريــاي شــاه شــ   مكنـاد  جدا خداحافظ  ةجبين و چهر

  )366 غزل همان:(

  جناس ناقص يا محرّف 9.4.2.3
 از ياقوت خام نَقلشاز لعلِ نگار و  نُقلش   خـوارِ سـبك    گلرنگ تلخِ تيزِ خـوش  ةباد

  )378 غزل همان:(
 بشـكني  اگردن سالوس و تقـو    وار  تـا مردانـه   گَـرد رندان  گرد

  )545غزل همان: (
  
  گيري  نتيجه. 4

هـاي حـافظ     غزل يبوط به كاركرد معنايي و زيباشناختي تكرار در تمامهاي مر  يافته ةخالص
  ند از:ا عبارت
تـرين ميـزان آن    كـه بـيش   شـد و جمله بررسي  ،تكرار در سه سطح واج، واژه ة. آراي1

هـاي    تـرين تكـرار صـامت بـه واج     و جمله است. بيش ،بسامد در سطح واج، واژه ترتيبِ به
 بـا فراوانـي   »و«تـرين تكـرار بـه واج     و كـم  درصـد  5/14 با فراوانـي » ص«و  ،»ش« ،»س«
بـا   »ِ- « ترين تكرار مصوت مربوط به تكرار مصوت كوتـاه  اختصاص دارد. بيش درصد  9/2

 درصد  25/1 با فراواني »او«بلند  تترين تكرار آن مربوط به مصو كم و درصد 7/42 فراواني
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اسـت و   درصـد  47 سم بـا فراوانـي  ا ةترين تكرار مربوط به مقول واژه، بيش ةزمين است. در
بيـت   1778حـافظ،   ةشد غزل بررسي 484ق دارد. از لتع درصد 19/2ترين تكرار به قيد  كم
معنـايي دارنـد)؛ يعنـي فراوانـي      ـ ند (تكرارهايي كه اغلب ارزش موسيقاييدار تكرار ةآراي
  است. صددر 35/0و جمله  ،درصد 95/16، واژه درصد 7/82. فراواني تكرار واج درصد  43

عارفانه با ـ  ترين كاركرد معنايي تكرار در غزل حافظ در فضاي محتواييِ عاشقانه . بيش2
انتقادي بـا  ـ  معناييِ اجتماعي ةزمين از آن، تكرار در دهد و پس  روي مي درصد 4/67 فراواني
شق و هاي ع  مايه ترتيب براي القاي درون دارد. حافظ از تكرار، به جلوه درصد 6/32 فراواني

شـادي و هيجـان،    ارشـاد،  و ا، ترغيـب نو تحقير، آرزو و تم اشتياق، اندوه و نارضايتي، طنز
القاييِ عشق و اشـتياق در   ةاست. جايگاه عاطف   و نيز تحذير استفاده كرده ،سرزنش و توبيخ

انتقـادي نيـز   ــ   محتواييِ اجتمـاعي  ةزمين توجه است. از كاركرد تكرار در درخوراشعار او 
شـود: طنـز و اسـتهزاء، تفخـيم و مفـاخره،        اين مفاهيم استفاده مي دادن تيب براي انتقالتر به

  و نيز تحذير. ا،آرزو و تمن اندوه و نارضايتي، سرزنش و توبيخ، ارشاد، ترغيب و
ترتيـب   بديعي تكرارهاي مرئي و نـامرئي، بـه   ـ بالغي جلوةترين  . در غزل حافظ بيش3

حروفـي، جنـاس اشـتقاق،      صـدايي و هـم    شود: هـم   ر آشكار ميهاي زي  بسامد درقالب آرايه
تصدير، جناس زايد (مذيل، مطرّف، وسط)، الحق، تـام، مركّـب    ،)مطرّف متوازي،(تسجيع 

  و جناس ناقص يا محرف. ،خط يا مصحف و مركب)، مضارع،فق (مل
هـاي    آرايـه ر گـ يدتر از  حروفي، بيش  صدايي و هم  اشتقاق، بعداز هم ةمنظر، آراي ازاين

 جلـوه  تـرين ميـزان   كـم  فاست و جناس ناقص يا محـر    لفظي مورد استفاده قرار گرفته
  دارد. را

  
  ـ عارفانة غزل حافظ . كاركرد تكرار در موضوعات عاشقانه1نمودار 
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 . كاركرد معنايي تكرار در غزل حافظ2نمودار 

  
 زل حافظغـ انتقادي  تكرار در موضوعات اجتماعي. كاركرد 3مودار ن

 
 . كاركرد زيباشناختي تكرار در غزل حافظ4نمودار 
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 نامه كتاب
  ، تهران: سخن.گمشدة لب دريا .)1388پورنامداريان، تقي (

 ، تصحيح هوشنگ ابتهاج، تهران: كارنامه.ديوان حافظ .)1393ن محمد (يالد حافظ، شمس
 علمي و فرهنگي. ، تهران:نامه  حافظ .)1373شاهي، بهاءالدين (رمخ

 علمي و فرهنگي. ، تهران:عرفان در غزل فارسي .)1383د (مدمحيراستگو، س
با تكيه بر شعر سـهراب سـپهري،   ؛ بررسي كاركردهاي تكرار در شعر معاصر« .)1390روحاني، مسعود (

 .30  ، ششعرپژوهي، »فروغ و شاملو،
 ، تهران: طوس.موسيقي شعر .)1373كدكني، محمدرضا (  شفيعي

 ، تهران: ديدگاه.نگاهي تازه به بديع .)1374شميسا، سيروس (
  ، تهران: پديده.آفاق غزل فارسي .)1355صبور، داريوش (

  .22  ، شادب و زبان فارسي مجلة، »بررسي نقش موسيقايي قافيه در شعر حافظ« .)1388طالبيان، يحيي (
 .: دارالمعارف، قاهرهالتّوجيه االدبي .)1954طه حسين و ديگران (

پژوهشي در نقش موسـيقايي تكـرار و ديگـر كاركردهـاي آن در شـعر فـروغ       « .)1391( دعنايتي، محم
  .35 ، شنامة زبان و ادبيات فارسي  كاوش، »خزادفر

 ، تهران: جامي.شناسي شعر پارسي از رودكي تا شاملو سبك .)1381( مدغالمرضايي، مح
  ، تهران: سخن.بالغت تصوير .)1386فتوحي، محمود (
  ، تهران: هرمس.يافتي به شعر اخوان ثالث آوا و القا: ره .)1383قويمي، مهوش (

  .3 ، شپژوهش زبان و ادبيات فارسي، »آرايي در شعر خاقاني واج« .)1383حسين (مدكرمي، مح
ادبيات و علـوم انسـاني دانشـگاه       دانشكدة مجلة، »تكرار قافيه در شعر حافظ« .)1381جواد ( مرتضايي،

  .2 و 1، ش فردوسي
  طهوري. ةخان ، تهران: كتابتحول شعر فارسي .)1355العابدين (  ينمؤتمن، ز
  ، تهران: سمت.شناختي بديع از ديدگاه زيبايي .)1383كاميار، تقي (  وحيديان

  ، قم: ستاره.فنون بالغت و صناعات ادبي .)1373الدين ( همايي، جالل
  



 


