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 چکیده 

یای مهمی  اوایل قرن یازدی  یجری قمری اسا  ک  من ویزاللی خوانسااری از ااااران ساهن ی دی در اواخر قرن دی  و 

یای زاللی خوانسااری  رو، سااختار زبانی من ویاز او بر جای مانده ک  از لحاظ زبانی دارای ایمی  یسات د  در ژوویش ژیش

   حاصاال  اساا لوصاای ی مورد مطالع  و بررساای قرار گرفت   -ای و ب  صااورت لحلیلیگیری از روش مطالعة کتابخان با بهره

یای زاللی خوانسااااری، یر سااا  ساااطو لوازن ژوایی، واحگانی و نحوی مورد لوج   دید ک  در من ویمیمطالعات نشاااان

 اسا  موسایقی کم  را افاایش داده  یای ساازند  اااعار،اسا   از نرر لوازن ژوایی، وزن ارویای اااعار و لوازنی میان وا بوده

یای لکرار ژوایی کامل و لکرار ژوایی ناقص، موسایقی  لوازن ی موجود در اااعار ب  صاورتاموه بر لوازن ژوایی، لوازن واحگان

و انواع لکراریا قوت    یایی چون انواع ج اس، انواع ساج،، صا ااات وابسات  ب  ساج،، قافی برخاسات  از متن را ب  واساطة ژرای 

ب  لوازن نحوی یسات د، با اسات اده از   ساازی نقشای ک  مربو ساازی نقشای و جانشاینیمچ ین یم شاین  اسا  بخشایده

اند  دادهاند و ژن را افاایشالص ات و     در خدم  موسیقی متن قرار گرفت یایی چون لقسی ، ااداد، لف و نشر، ل سیقژرای 

سایار  یای زاللی خوانسااری از لحاظ زبانی، بلوان گ   ک  من وییای انجا  گرفت  در یر سا  ساطو، میبا لوج  ب  بررسای

 حائا ایمی  یست د 

 : ساختار، ساختارگرایی، زبان، زاللی خوانساری  هاکلیدواژه

 مقدمه  -1

یای  نریری در ژوویشیای ژوویش در ادبیات، سااختار و سااختارگرایی اسا  ک  با اساتقها  ک امروزه، یکی از حیط 

یا و الو  مختلف از جمل   یشاگران، در زمی  لرین ارصاة کار ژوواسا   ژرداختن ب  سااختار، یکی از مه رو اادهادبی روب 

م د بودن زبان از ساوی ساوساور، م تقدان را بر ژن دااا  لا ادبیات را نیا مان د زبان، امری اسا   فریایة نرا ادبیات بوده

 اوند لای را برای خود در حیطة ادبیات و نقد ادبی قائم د بدان د و ب  دنها  مکتب فرمالیس  روسی، جایگاه ویوهنرا 

لرین بحس این اسا  ک ، یی  جائی از ین سااختار ب  اا اسای سااختارگرا، مهاحس بسایاری وجود دارد، اما مه در ساهن 

ک د و ل هایی قادر ب  القای مع ی خاص نیسا ، بلک  در ارلها  با ساایر اجاای ین سااختار اسا  ک  مع ا و م هو  ژیدا می

اهارلی دیگر، نهاید اجاای ین سااختار را ب  ل هایی و بدون در نرر گرفتن ژن با ساایر گذارد  ب  مینقش خود را ب  نمایش

یای میان اجاای ین ساااختار را باید در نرر گرف  مااامیسااا،  اجاا مورد مطالع  و بررساای قرار داد، بلک  لمامی ارلها 

ادبی را مورد مطالع  و بررسی قرار داد و لوان متون کمساین و معاصار  (  با این روش مطالعالی در ادبیات، می129:  1373

لوان با اسات اده از سااختارگرایی، اااعار او را مورد مطالع  و بررسای ژورد  یکی از اااارانی ک  میدسا نتایج ارزاام دی ب 



را ب    یای این ااار سهن ی دیرو، این ژوویش بر ژن اس  لا ساختار زبانی من ویقرار داد، زاللی خوانساری اس   از این

 ای، مورد مطالع  و بررسی قرار دید لوصی ی و با است اده از روش مطالعة کتابخان   -روش لحلیلی

 پیشینة پژوهش  -1-1

یای زاللی  دید ک  یی  ژوویشای در زمی ة بررسای سااختار زبانی من ویمطالع  در ژیشای ة ژوویش حایار نشاان می

( در مقالة »حکی  زاللی  1385خراساااانی و حیدرالی دیمرده ماسااا   با وجود این، احمد امیرخوانسااااری انجا  نگرفت 

ای  ( در مقال 1393اند  یمچ ین، فاطم  جمالی مژثار زاللی خوانسااری ژرداخت خوانسااری  ب  مطالع  و بررسای زندگی و 

ای، م رومة مقایسا با ا وان »معرفی م رومة ااااقانة سالیمان و بلقیز زاللی و مقایساة ژن با قرژن و ل اسایر  با روش  

ای از یای فارسای  مقال اسا   »بازلا  اشاق محمود ب  ایاز در داساتانذکر ااده را با قرژن و ل اسایر مورد بررسای قرار داده

یای ااااقان  و ب  ویوه در  ( اسا  ک  در ژن، بازلا  داساتان محمود و ایاز در بسایاری از داساتان1390حسان ذوال قاری م

اسا   مقالة »اا اختی لازه از زاللی خوانسااری و ااعر او  از زاللی خوانسااری مورد بررسای قرار گرفت   من وی محمود و ایاز

المللی مطاالعاات اجتمااای فری گی و ژوویش دی ی و ( در اولین ک  رانز بین1395محماد مهادی مممی و محمود برالی م

یای ( در ک گره ملی ژوویش1393اممی و دیگران میای زاللی خوانسااری  از ذوال قار  مقالة »سایمای جامع  در من وی

 اند کاربردی الو  انسانی اسممی، از جمل  مقااللی یست د ک  در رابط  با زاللی خوانساری ثه  اده

 ای مختصر از زاللی خوانساری و آثار او نامهزندگی  -2

ااادگان حکی  و قمری و از لربی حکی  زاللی خوانساااری از اااااران مشااهور اواخر قرن دی  و اوایل یازدی  یجری 

زاللی را با   اهلل صادر اسا   ساا  مر دانشام د معرو،، میرمحمد باقر داماد و از مداحان اااه اهاس و وزیر او، میرزا حهیب

ملاریخ ادبیات ادوارد براون(،   1024المک ون(،  مایضاا   1037ماام، انجمن(،    1031خوااگو(،    مسا ی ة  1061اختم،،  

دانسات     1025اما نرر بلواا  ک  مر  زاللی را ژیرامون ساا    اند   کتابخانة ملی( و     نواات فهرسا   مبلواا  در  1025

ب  الما  رسااانده، لیکن اجل   1024رسااد  چراک  زاللی، من وی »محمود و ایاز  را در سااا   لر ب  نرر میاساا ، درساا 

(  دربار  زندگی او اطماات چ دانی در  965  -967  /5  :1364  گرف  مصا ا،دسا  دیگران انجا  مجالش نداد و این کار ب 

روزگاران م ت ذش، سهب این امر اش را در جلب نرر ی لوان فاصلة زمانی بسیار، اناواطلهی و ک  طالعیدس  نیس  و می

 ، اند: »ژذر و سام در ، »حسان گلوساوزیای زاللی را چ ین براامردهنویساان، من وی(  لذکره6:  1387دانسا  ماا یعیون،  

نام  ، »اااعلة دیدار ، »میخان   و »محمود و ایاز   زاللی در ل ری  این مجموا  از ی   »ذره و خوراااید ، »ساالیمان

من وی، در حقیق  خواسات  اسا  لا از اااارانی چون نرامی، مولوی، امیرخسارو دیلوی، امیرالی اایر نوایی و جامی لقلید  

نویساد: »زاللی خوانسااری ااااری  صا ا در مورد خصاوصایات ااعری وی میاهلل  (  ذبیو23:  1385ک د مامیری و دیمردی،  

ژورد ک  یایی لازه ب  وجود میبیان افکارش دااا  و از این راه، لرکیب رواای ب  لما  مع ی مخصاوص در نحو  نوژور بود و

 ( 971  /5  :1364  م د ل سیر و لوجی  اس   مص ا،گاه نام هو  و نیاز
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نام د  اما در زبان اد ،  رود، زبان خودکار مییا، زبانی را ک  ب  صورت روزمره، برای ایجاد ارلها  ب  کار میفرمالیس 

ک د صورت ژیا  را ب  اکلی درژورد ک  زبان از حال  کاربرد  فرست ده با دستکاری در قوااد حاک  بر زبان خودکار، سعی می 

اود ک   گ تاریا مواج  میژیا  نیا با اکلی از ژاره    اود  در چ ین ارایطی، گیرندبرجست بیرون بیاید  یع ی   خودکارش

 ( 394: 1388اس  مکالر، زدایی ادهیا، ژا اییبرایش ژا ا نیس  و از ژن

(  لی   105:  1377زدایی اسااا   مالوی مقاد ،  »ااااکلوفساااکی معتقاد بود کا  کاارکرد اصااالی ادبیاات، ژاااا اایی

ک  نساه  ب  قوااد حاک  بر زبان خودکار، انحرا،  ی جارگریای: ژن  -1داند:  ژذیر میب  دو ااکل امکان  ساازی رابرجسات 

کدک ی، معتقد  افاایی  ژنک  قواادی بر قوااد حاک  بر زبان خودکار می جار( افاوده ااود  اا یعیقااده  -2صاورت ژذیرد   

و گروه زبانی، لهیین کرد  ایشاان در گروه او ، زبان ادبی را با لوان در دو گروه موسایقایی  ساازی را میاسا  انواع برجسات 

ک د و در گروه دو ، اواملی ژی ا  و لوازن و با اواملی چون وزن، قافی ، ردیف و یمای گی ژوایی از زبان ی جار متمایا می

ب  دو گروه موسایقایی و کدک ی و لهیین ژن ساازی اا یعیاامارد  برجسات چون اساتعاره، مجاز، ایجاز و جا ژن را برمی

ک  ایجاد ارلها ، مختل نشاود و اصال ک د، ب  اار  ژنزبانی، ب  لرلیب، لوازن و انواع ی جارگریای اسا  ک  لی  ا وان می

 ( 46-47:  1390»رسانگی  مرااات گردد مص وی،  

ر لکراری، بااس ایجاد وزن  ژید  الهت  یلواند از راه لکرار ی  ب  دساا لوازن، اامل ایجاد نر  موساایقایی اساا  ک  می

افاایی اسا ، نخساتین بار لواند در چارچو  لوازن قرار گیرد  لوازن ک  نتیجة قاادهااود  لکرار کامل یا مکانیکی نمینمی

لرین افاایی چیای نیس  جا لوازن در وسی،اس   یاکوبسن بر این ااتقاد اس  ک  فرای د قاادهلوسط یاکوبسن مطر  اده

و لکرار کممی حااصاااال می  م هو  خود  از طریق  لوازن  میماان:  این  با  ا وان گونا 164ژیاد  لوازن  فرای اد  (   از  ای 

ژفری ی   لواند ابااری برای »نر ااااود و میزدایی  ااااامل انواع لکرار در ساااطو وا ، لکواح، واحه و جمل  می»ژاااا ایی

 ( 496گردد میمان:  محسو 

اود،  لر ادن اثر ادبی میک  د و از ژنجا ک  لوازن، بااس موسیقاییحوی لقسی  میلوازن را ب  س  نوع ژوایی، واحگانی و ن

یای ادبی حیطة خود، در ایجاد ل اسب موسیقایی، نقش دارند  »ص ااالی  یر ین از انواع لوازن، با لوج  ب  ص ای، و ژرای 

لوصیف انواع لوازن، ب  س  سطو ژوایی، واحگانی  ژی د، از ماییتی یکسان برخوردار نیست د  برای  ک  از طریق لوازن حاصل می

ولی لف و نشر در سطو    اود در سطو ژوایی قابل بررسی اس  و نحوی نیاز اس   برای منا ، لوازنی ک  موجب وزن می

 ( 168یابد  ص ع  لرصی، بیشتر در سطو واحگانی احتما  بررسی دارد  میمان: نحوی امکان لوصیف می

 

 

 آواییتوازن  -3-1

ب دد  این »لوازن ژوایی  در زمر  صاا ایعی قرار دارد ک  ااااار، خواه یا ناخواه، ژن را در ژیکر  اااعر خویش ب  کار می

در زبان روزمره، یا و یجایا در فر  ااعر اسا  ک  املب دارای لرلیب خاصای اسا  و یا و مصاوتلوازن، ااامل لکرار صاام 



یایی اسا  ک  در ساطو لحلیل ژوایی امکان بررسای  ز لوازن ژوایی، مجموا  لکرارب  طور کلی، م رور ا  مریب و ناژاا اسا  

 اود (  این لوازن، خود ب  دو دستة »لوازن ژوایی کمّی  و »لوازن ژوایی کی ی  لقسی  می161یاب د میمان:  را می

 توازن آوایی کمّی )وزن( - 3-1-1

رلها  مستقیمی با وزن دارد  وزن، نوای موسیقی اس  ک  از مجمواة ژی   برخاست  از اعر، یمان لوازن ژوایی کمی اس  ک  ا

ب دی خاصای یسات د یا دارای نرا یا و مصاوتیا و یا لرکیب صاام ااود ک  ب  لحاظ کولایی و بل دی مصاوتژوایی حاصال می

 ( 9:  1391کدک ی،  ما یعی

بررسای اسا ، اروی یا یمان موسایقی بیرونی خوانسااری قابلیای زاللی  یای موسایقیایی ک  در من وییکی از ج ه 

لرلیب یساات د: من ویی حساان گلوسااوز بر وزن »م تعلن م تعلن  یای زاللی خوانساااری بدیناساا   اوزان اااعری من وی

فاالن  مساری، مسادس مطوی مکشاو،(، ااعلة دیدار بر وزن »فااملن فااملن فاالن  مرمل مسادس محذو،(، میخان  بر  

»فااملن م االن ف، لن  مخ یف مساادس مخهون اصاال (، ذره و خوراااید بر وزن »فااملن فعملن ف، لن  مرمل    وزن

نام   مسادس مخهون اصال (، ژذر و سام در بر وزن »م عو  م االن فعولن  میا  مسادس اخر  مقهوی محذو،(، سالیمان

ایااز بر وزن »م ااایلن م ااایلن فعولن  میا  بر وزن »فعولن فعولن فعولن فعال  ممتقاار  منمن محاذو،( و محمود و  

 مسدس محذو،( 

 توازن آوایی کیفی )توازن واجی(  -3-1-2

یا با نر  و یمای گی خاصای در ک ار یکدیگر قرار  یا و مصاوتای اسا  ک  در ژن، صاام »لوازن ژوایی کی ی  اایوه

وازن اموه بر کاارکرد ل ری، یع ی لایثیر در ج هاة  ژیاد  این لگیرناد و با  وسااایلاة لکرار، لوازن موسااایقیاایی با  وجود میمی

یای صاولی با موقعی  ویوه اگر این نوع یمای گیب   باااد محتوایی و مع ایی نیا دااات لواند کارکردیای  موسایقی ااعر، می

زن ژوایی، (  این نوع از لوا116:  1377مقد ،  افتد مالویو زمی ة مویاوای و محتوایی ااعر مت اساب باااد، بسایار میثر می

 اود مییایی از زاللی خوانساری بیانمنا  اود و نمون ب دی مییای زیر لقسی ب  بخش

 تکرار همخوان آغازین  -

حروفی   گون  لکرار را »ی اود ک  دکتر امیسا ایندر این نوع لکرار، در ابتدای چ د واحه، صامتی میمخوان( لکرار می

 ( 57:  1383اس  مامیسا،  نامیده

 گاذا ها ژا ب  یوا می ص ها دا          باد س هل ژن سمن و سبر 

 ( 118: 1387مخوانساری،                                                        

 شاند ک ش ی دررسااند         بهر فرومانده، ج یه   کارام  کشف  ک

 میمان(                                                                               

 ایتکرار واکه  -

 ( 57:  1383اس  مامیسا،  صدایی  نامیدهاود ک  دکتر امیسا ژن را »ی در این نوع لکرار، ین مصوت لکرار می

 ر ان و ار  یاا اق ار      یمچااو مهار اا  ناااوبهاااادر لماااوزش، ااتاااد



 ( 125: 1387مخوانساری،                                                             

 را ب  سیل خون نداد  ی رون نداد       رخ  اادیش  ن  بین ا یاکس ، ایب

 ( 127میمان:                                                                                    

 ایانیتکرار همخوان پ -

اود و حتی ممکن اس ، لکرار در قالب قافی  نیا ب  در این روش از لکرار ژوایی، صام  ژایانی در چ د کلم  لکرار می

 کار رود  

   رگو رن  گی راان از خون جگ      رد  ل   گیا رب ریمچو م چ  کا

 ( 127: 1387مخوانساری،                                                                   

 بسیار و راح  اندکای باود   یکی بود        الا  ، د   را دمااد   دو یماد

 ( 201میمان:                                                                            

 واکه و همخوان آغازینتکرار  -

گیرند  مییای سج، متوازن نیا در یمین دست  جایلکرار ین مصوت و ین صام  در ابتدای واحه ک  برخی از گون 

 ( 175: 1390مص وی، 

 حلقة دار                 انااالحق گوی بسمل ران دیادار سرکرد  سری سر

 ( 205: 1387مخوانساری،                                                          

 ی ش خرمن گل  سرش ژر گل سرمس  لغاافل                 سرفروخوابید 

 ( 208میمان:                                                                              

 تکرار همخوان کامل  -

 ( 176:  1390یای یجا را گوی د مص وی،  لکرار لما  صام 

 د  درستی نیست ، معذور دار                دار  دور ا اکستن، خاطرت را ک

 ( 128: 1387مخوانساری،                                                             

 اند و اغاا   ژیش خوانان روب                 قاا  را چون ک  د مخر    قیال

 ( 135میمان:                                                                          

 تکرار واکه و همخوان پایانی   -

 یای ژز از ژن اس  لکرار مصوت و صام  یا صام 

 فهم د   نفهم د                 نقط  را دان  براتَ  ن و کشتَ ن حر، را راتَ

 ( 153میمان:                                                                            

 ار ایان در ژوازه و او بر دید                  اراد و گوش چه   اریا چ چش 

 ( 150میمان:                                                                        



 تکرار کامل هجایی   -

 یا اس  لکرار کامل ساخ  ژوایی یجا

 خوراید  جاویخوراید             چشمة یم  و  روی ک  ب  چش  من و 

 ( 154میمان:                                                                              

 توازن واژگانی   -3-2

بر اثر ژشاااتوانة فری گی  یایی ک  برای ارائة اواطف و لخیمت خویش دارد،  اااان، ین اااااار بار ، ب ا ب  نیازبدون

لرین اباار اااار و نویسا ده برای خلق ین  (  ژز، مه 92:  1387کدک ی،  ژه اور، باید واحگان خاصای را برگای د ماا یعی

ب دی مع ا ب  واساطة امل واحگان  اثر، واحگان یسات د و باید گای ش واحه براسااس الگوی خاصای باااد  چراک  »ساازمان

 ( 35:  1367ژذیرد  ممهاجر و نهوی، میصورت

ااود  ب دی میافاایی اسا  ک  ب  دو دساتة »لکرار ژوایی کامل  و »لکرار ژوایی ناقص  طهق لوازن واحگانی، نوای قااده

 ( 219:1390اوند مص وی،میلری لقسی یای کوچن یا نیا ب  بخشو یر ین از ژن

 تکرار آوایی کامل  -3-2-1

ااود  ب دی میلکرار، ب  دو صاورت »لکرار ژوایی چ د صاورت زبانی  و »لکرار ژوایی ین صاورت زبانی  لقسای این نوع 

 ( 223-224میمان:  

 تکرار آوایی چند صورت زبانی   -3-2-1-1

 ج اس خطمیمان(   -2ج اس لا      -1این نوع لکرار بر دو قس  اس : 

 جناس تام  -3-2-1-1-1

ج اس اساا  و از نرر اسااتاد یمایی، ج اساای اساا  ک  »ال اظ متجانز در گ تن و لرین نوع  این نوع ج اس، ی ری

(  الهت ، این نکت  را باید افاود ک  60:  1391نوااتن یع ی حرو، و حرکات یکی و فقط در مع ا مت اوت بااا د  میمایی،  

ااامارد  ع ج اس لا  میج اس مرکب نیا جاء لکرار ژوایی کامل چ د صااورت زبانی اساا  ک  دکتر ااامیسااا ژن را از فرو

 ( 56:  1383مامیسا،  

 یکی بدبخ  نامسعود، مسعود                محمود ، محمود یکی در ااقه ، 

 ( 219: 1387مخوانساری،                                                                 

 گور بودی گاور را  گاورب  نا                  گورز بز افتاادی از لیغ اجل، 

 میمان(                                                                                   

 جناس خط  -3-2-1-1-2

 ( 59: 1383گذاری اختم، وجود دارد مامیسا،  ج اسی اس  ک  بین دو کلم ، ل ها از لحاظ نقط 



 ی ک  یابی، بریایاچدر این رخ         خیاسوی من چ ین حک  ژمد ک   

 ( 176: 1387مخوانساری،                                                              

 میارت بر جگر لاف    ناااردریاااف       نگاا  را  نااز چاو مضماون نیاز و 

 ( 203میمان:                                                                              

 تکرار آوایی کامل یک صورت زبانی   -3-2-1-2

ااوند  یمگونی کامل یع ی، ین واحه بدون لغییر از  در این اایوه از لکرار ژوایی، ین صاورت زبانی منل ی ، لکرار می

لحااظ ژوایی در یان یاا چ اد بیا  لکرار ااااود  الهتا  باایاد اذااان دااااا  کا  لوازن واحگاانی و لکرار در ساااطو واحه محادود  

یای    چ ین لکراریایی در من وی(219:  1390صا وی،  مااود  لر از واحه را نیا ااامل میااود و ا اصار دساتوری بار نمی

 اود:یای ژن ژورده میاود ک  در زیر، نمون زاللی خوانساری یاف  می

 (واژه، گروه و جمله) تکرار آغازین  -

ک  د ک   ای م ر  لکرار میابتدای مصااراع یا ابیات ب  گون گایی، برخی از اااااران، بعضاای از کلمات و اهارات را در  

 اهی  ژوردن ردیف در ااعار اس  

 ی دویی ز ایمان رمیده            سیایی ژای بر مصحف کشیده  چ  زل ی!

 قااراری دود و ژه و لار و مااری            ب  گ ج حسن، ماار بی  چ  زل ی!

 کاو ب  رنا  دود ژید            کاا  از بوی کها  د  باارژیاد  چا  زل ی!

 ( 210: 1387مخوانساری،                                                                 

 تکرار پایانی   -

:  1390صا وی،میا یا ابیات اسا  لکرار ین ا صار دساتوری مواحه، گروه، ب د و یا جمل ( با لوالی یکساان در ژایان مصاراع

228 ) 

 اس  ین گردش چش  در میان                اس چ دین اورش کا  در جهاان 

 اس  در ژارده، د  خیااا  باااز                اس اب خوش ک  حادیس او دراز 

 اس  لاا خاار بارون باااغ، گوش                اس ناماش گویاد گال و خماوش 

 ( 157: 1387مخوانساری،                                                                       

 تکرار میانی   -

یا یا ابیات ک  ااامل دوگون  اسا : لکرار ین ا صار دساتوری مواحه، گروه، ب د یا جمل ( با لوالی یکساان در میان مصاراع

 (288:  1390مص وی،  

 فاصل لکرار بدون  -

 در ک اان محتلا  صهاو ژیا                 یی  یی کاش زاد  این اوی 

 ( 112: 1387مخوانساری،                                                                



   نی  نی یای اان لخ  ابری یمچو موگان یتیا               در چکیدن

 ( 129میمان:                                                                              

 از این نگون باغ               ژمااد باا  در ساارای ماازاغ   رقصان رقصان

 ( 161میمان:                                                                            

 لکرار با فاصل   -

 لاااوو ساااز  لااو سااوز و  لااااودرد     لااوکااد  ناااز  ای باا  صهاوحاای

 ( 111میمان:                                                                                 

 ب  یر بحر و کشتی، خطا در خطاس      س     خدا نا خدا یی کا  بای او، خادا

 ( 179میمان:                                                                                    

 خاوا یا در زیاار سر داری م خااوا     ی ای دو جا خان  خرا ؟   خوابچ د 

 ( 128میمان:                                                                                   

 اعنات  -

 ( 84: 1383لکرارک  د مامیسا، ای را اا ات ژن اس  ک  در یر مصراع یا بی  اعر، کلم 

 اسا  زنااده        باود چاون م چااة از ااااخ ک ااده  اشقدلای کاو بای ما  

 چاون اس          اهیاد بای سار و ژا سرنگون اساا   اشاقخا  لان از خماار  

 را باااایااد بااریاادن       با  دوش ایان باار را نتاوان کشیادن  اشاقسار بای

 ژیونااد      کا این خ  بایدت این خش  بارکا د  اشاقااا لان سار بایمکان ب

 سار ژساودگای گاارد سااار اشااق          اشاقبا  فاارق خوش دلی خاکستر  

 سامان اشق اساا اسا          دلاای ناز  ک  بی   اشق سری گرد  ک  سرگردان 

 ( 191: 1387مخوانساری،                                                                            

اساا   گویی ااااار، خود را ملا   اااود، کلمة »اشااق  در لمامی ابیات این من وی لکرار ااادهک  ممحر  میچ ان

 ک د است ادهاس  ک  در یر بی  از اعر خود از این واحه  ساخت 

 تکرار در آغاز و پایان  -

لکرار ین ا صار دساتوری مواحه، گروه، ب د یا جمل ( با لوالی یکساان در ژماز ین مصاراع و ژایان مصاراع بعد مرد الصادر  

 ( 290: 1390الی العجا( مص وی،  

 کجااس    د و دیده! لو را م ا  چ  جاس      دیده جست ، کااز ندید    د  ای 

 ( 124: 1387مخوانساری،                                                                      

  باارخیاااو بیااا حشری برانگیا        بخااوان دیااوان اااال  را و  باارخیاکا  

 ( 216میمان:                                                                                     



 تکرار در پایان و آغاز  -

لکرار ین ا صار دساتوری مواحه، گروه، ب د یا جمل ( با لوالی یکساان در ژایان ین مصاراع و ژماز مصاراع بعد مصا وی،  

1390 :290 ) 

 نورجمهور              بااردند چااو دود اما، از او مشاکات نهااوت اسا  و 

 از او باا  نااار بردند                ژخاار باا  لهسمای سپااردنااد  کاا  نااوری

 ( 159: 1387مخوانساری،                                                                     

 جمد س  یان! جمد ک  خشمی     ز سری گان چ ین بارخاس  فریاد         

 حایر اد ب  درگاه              ک  ژرخون گش  از وی دید  ااه   جامدیکاای 

 ( 203میمان:                                                                                   

 پایان مصراع اول و آغاز مصراع دوم  -

 و  در ژماز مصراع دو  نیا بیاید ژن اس  ک  کلمة ژخر مصراع ا

 و ساوز لاو و ساز لو   لااودرد                      لوکد  ناز ای ب  صهاوحی 

 ( 111: 1387مخوانساری،                                                                   

 خواره بوددیده روزی  نرارهبود                در  نرارهروزگاری رزق لو 

 ( 129میمان:                                                                                 

 غاز مصراع اول در آغاز مصراع دومتکرار آ  -

 ژن اس  ک  کلمة او  مصراع او  در ژماز مصراع دو  نیا لکرار اود 

 اوی این ارا  ، می اکستید  فرو او چون حها             چون   اکس در 

 ( 127میمان:                                                                                          

 

 

 دیگر تکرارها  -

    در   گذااات  از بحس لصاادیر و انواع ژن در ااااعار زاللی، لکراریایی از قهیل لکرار فعل، صاا  ، قید، یاامیر، حر، و

اناد کا  در زیر با  برخی از این لکراریاا ااااود کا  با  ااااکال ناام ر  با  کاار رفتا یاای مختلف اااااعاار او دیاده میقساااما 

 اود میاااره

 تکرار فعل  -

  اس لکلف چکید  جان  بی         اس ، ژ  حیوانی اس این ن  زیر 

 ( 142میمان:                                                                              



 ؟ بی یژیی اا  کجا و ژیش          بی ی لاو در او با  خویااش  بی اای

 ( 158میمان:                                                                              

 تکرار ضمیر-

 را ا اااس ااد   لاااواند         بی  ااد مااارا، کساان کا  در قیااس  لااوای ز

 میمان(                                                                                               

 و کوی یار اس   ماامار اس           ک  ژن مخصوص را بی ما ره ژز کوچ ، 

 (185میمان:                                                                                

 تکرار صفت-

   خو و می  خو یمین دان  ک  در دس  دو محهو            ژیال  خو ، ساقی  

 ( 188میمان:                                                                                        

 گریهاااناش اکااا، ک ااج افلاااک           چاکو د    چااکسجااا، دام ش 

 ( 195میمان:                                                                                 

 حرف-

 سخن بود   وسخن بود  ودر ایاان اااال  ک  نا  نو، ن  کهن بود         سخن بود 

 ( 192میمان:                                                                                       

 ین ین لن نرس ز ان لیمل رس  زان دو لن یر ین گلای چیدند چس          ز

 ( 130میمان:                                                                                 

 

 تکرار آوایی ناقص  -3-2-2

 لری دارند اامل قافی ، سج، و ج اس اس  ک  خود، لقسیمات جائی

 قافیه  -3-2-2-1

 اد صااااما  و متحرک کا  در ژخرین کلماة  ای از چ»در لغا  با  مع اای از ژی روناده مژن ادرا ( و در اصاااطم ، مجمواا 

(  کلمات قافی  نوای 271: 1390اااود ب  ااارطی ک  ب  ین ل م و مع ا نهااااد  مماییار،  یا و یا ابیات لکرار میمصااراع

(  با 13: 1382ک  د و در ادبیات، مان د وزن، اسااس ااعر یا یکی از امور اسااسای یسات د ممحسا ی،  موسایقی ایجاد می

در ساطو ین بی  مع ا ژیدا    ای جداگان  دارد، موسایقی حاصال از قافی ، ل هادر قالب من وی، یر بی  قافی لوج  ب  ای ک   

 خورد:یای زاللی خوانساری، گایی ذوقافیتین نیا ب  چش  میژی   در من وییای خوشاموه بر وجود قافی   ک د می

 ای خ ت  خونگل ب  رزمش مس  در         ای رفت  بیرونمل ز بامش گرد 

 ( 123: 1387مخوانساری،                                                                        



لة دیگری اساا  ک  در  اجب، مساا قافی  یساات د  قافیة حای  و »بیرون  با »خون  ی ای  با »خ ت یای »رفت واحه

 گون  قافی :ای از ایننمون   اود میبرخی از ابیات زاللی دیده

 نی  اشااق اسا رو  کااوچة نالاا     می         اشق اس  اه   خاک در  

 ( 126میمان:                                                                                   

یای زاللی خوانسااری از ایمی  خاصای برخوردار اسا  و موسایقی برخاسات  از لکرار  اموه بر قافی ، ردیف نیا در من وی

 افااید ژن بر موسیقیایی ادن اعر می

   خوش اس  خاطر  خر  ب  زیر گل             ش اس خوبستن اهد و اکس  د  

 ( 127میمان:                                                                                       

 خاود ملطید گال اااد و در بهاار              خاااود ملطیادسااااتی در ک اااار 

 ( 141میمان:                                                                                       

 سجع  -3-2-2-2

یمساانی  در لغ  ب  مع ای ژواز کهولر اسا  و مدار بحس ژن، دو نکتة لسااوی یا اد  لسااوی یجایا و یمساانی یا اد 

 (  سج، بر س  گون  اس :36:1383  ژخرین واک اصلی کلم  مرَوی( اس  مامیسا،

 سجع متوازی  -

ک  د  یا لغییری نمیااود و بقیة واکساجعی اسا  ک  با لغییر دادن صاام  نخساتین در کلمات ین یجایی حاصال می

 ( 36میمان:  

 بر داغ، گل کش چم    داغدر باغ، چاک ژیری                  باغ

 (142: 1387مخوانساری،                                                        

 توازنسجع م  -

برخم، سااج، متوازی و   -اما در واک رَوی   اند کلمات از نرر یجا، از نرر اددی و کمی مکولایی و بل دی( مساااوی

گون  (  این40: 1383لواند متغیر باااد یا نهاااد ماامیساا،  مشاترک نیسات د و صاام  نخساتین یجای قافی  نیا می  -مطر،

 اود:مییا ااارهسج، نیا، در ااعار زاللی بسیار وجود دارد ک  ب  برخی از ژن

 قدی  اس  و کم   صحیوبساا  اهلل الرحماان الاارحی             نص 

 ( 111: 1387مخوانساری،                                                       

 اما، کردند  بااوسجم، کردند            مهماانی  خار مشتی خز و 

 ( 163میمان:                                                                     

 سجع مطرف  -

 ( 40: 1383روی یکسان باا د مامیسا،  یع ی دو واحه از لحاظ وزن، مت اوت، اما از نرر حر، 



 ب  دنهالش فتاده   جانی جهانریا اد ایر سرخی از قمده              

 (199: 1387مخوانساری،                                                             

 ی در میان بود  نیازو  ناز ب  ژ هانی میان او و محمود               گهی 

 ( 202میمان:                                                                          

 ازدواج  -3-2-2-3

اند  قسا  او  را ک  کلمات مساج،، وساط جمل  در  المادو  را با ازدوا  دو صا ع  اامردهبعضای از المای بدی،، لضامین

(  ژربساامدلرین اایو  کاربرد این صا ع ، اسات اده از 59: 1391اند میمایی،  بااا د، ازدوا  نامیدهژهلوی ی  واق، ااده

 (  ازدوا  در ااعار زاللی خوانساری:300: 1390کسر  ایاف  یا واو اطف در میان دو سج، متوازی اس  مص وی،  

 ، ولی الیاا اکر و  اارا  بیسمین یا حیدر جلَّ و جم                   

 (114: 1387مخوانساری،                                                   

 افک د افک د                  در چکیدن، ژیال  میمای حال ، اللاا نیااا  

 ( 139میمان:                                                                          

 ترصیع  -3-2-2-4

قافی  بااااد و ی  وزن   یای خود در قری   یا مصااراع دو  ی معاد »ژن اساا  ک  یر واحه در قری   یا مصااراع او  با 

 ( 50: 1385کامیار،  موحیدیان

 ای خ ت  در خون  مس  رزمش  ب  گل                ایرفت  بیرون مس  بامش ز مل

 ( 123: 1387مخوانساری،                                                                               

 در بی  فوق، کلمات مصراع او  ب  لرلیب با کلمات مصراع دو  دارای سج، متوازی یست د 

 موازنه  -3-2-2-5

وزن باااااد   یای مصاااراع یا قری ا  دو  ب  لرلیاب، ی یای مصاااراع یا قری ا  او  با واحه»ژن اسااا  ک  یرین از واحه

 (50: 1385کامیار،  موحیدیان

 نصو  اهد  و بشکن قد   ژش                   صهو  درد   و بستُر ا ق  ار 

 (112: 1387مخوانساری،                                                              

   او دساا  ژ  ابراییااا  باااغ                 او مسا  چش  اسماایل جا 

 ( 123میمان:                                                                              

 ند سج، متوازن و متوازی داردر بی  فوق، کلمات مصراع او  ب  لرلیب با کلمات مصراع دو   

 جناس  -3-2-2-6



 اد و از نرر مع اا مت ااوت  یاایی بیاایاد کا  از نرر ل م، یکساااان و مشاااابا  باااااا ج ااس ژن اسااا  کا  در ساااخن، واحه

یاای لاا  ممرکاب( و ج ااس خط مربو  با  لکرار ژوایی کاامال یسااات اد و انواع دیگر (  ج ااس23:  1385کاامیاار،  موحیادیاان

 گیرند ج اس مربو  ب  لکرار ژوایی ناقص یست د ک  در ااعار زاللی خوانساری مورد بررسی قرار می

 جناس قلب  -3-2-2-6-1

 ( 77:  1391باا د میمایی،یا مقلو  ادهک  برخی از حرو، ژن  اس ژوردن ال اظی در کم

 نور              موی گاو زمین امردی کور صافی   ص ایدر لهش از  

 (144: 1387مخوانساری،                                                    

 جناس زاید  -3-2-2-6-2

 اود:ک  خود ب  س  دستة ج اس مطرّ،، وسط و مذیل لقسی  می

 جناس مطرّف:  -

 ( 66: 1383بااد مامیسا،  ژن اس  ک  یکی از کلمات متجانز نسه  ب  دیگری ین یا دو یجا بیشتر داات 

 در ژ ه  ژباد زمستان  دما با زیردستان              سردم  مش در د

 (203: 1387مخوانساری،                                                        

 د  فک ده مهره  اشدر در ناارادی دستخااااون زیااره             

 (161میمان:                                                                        

 جناس وسط  -

سااط ایاااف  دارد  ژن اساا  ک  یکی از کلمات متجانز نسااه  ب  دیگری ین مجمواة »صااام   مصااوت کولاه  در و

 منالی از ج اس وسط: ( 68: 1383مامیسا،  

 اد مان اد   احدزمیان مهاره فک د               اکل احمد ب    احمدمی  

 (152: 1387مخوانساری،                                                              

 جناس مذیل  -

 ( 69: 1383یای ایاف  در ژخر باا د مامیسا،  ژن اس  ک  واک یا واک

 لوان ژنک  دان                   ز لط ش ژنچ  خوای  می نا  ب   نام  ک  این 

 (217: 1387مخوانساری،                                                              

 بیااا و  بیاااارژباااد جااان اوریاا                  اااد  را متاااع وداع ما 

 ( 173میمان:                                                                                  

 خانواده یا جناس ریشه(جناس اشتقاق )جناس کلمات هم  -3-2-2-6-3

 ( 64: 1383مامیسا،    ب  کلمالی ک  از ین خانواده باا د، ج اس ااتقاق گوی د



 حقاا حقاا کا  ایاان چ ین بود            محموداس  و  محمدحق اس  و 

 ( 159: 1387مخوانساری،                                                                    

 ات نشست  س  ک  از ژیبستا           گردی سجادهکا  نقش  سجاااده

 ( 158میمان:                                                                                 

 توازن نحوی  -3-3

ژید  این لوازن در ااعر ب  صاورت  مییای نحوی در داخل ین ساطر یا ین بی  ب  دسا لوازن از لکرار سااخ  این نوع

الهت  باید لوج  دااا    ( 221-223: 1390ژید مصا وی،  ساازی نقشای ب  وجود میساازی و جانشاینلکرار سااخ  یم شاین

یرچ د در اکنر موارد، اااار ب  ی گا  ژدید ژوردن لوازن نحوی از لکرار ژوایی   ازن نحوی متضامن لکرار ژوایی نیسا  ک  لو

 ( 222جوید میمان:  نیا سود می

گردد  لکرار سااخ  ب  مع ی  این نوع لوازن از لکرار سااخ  نحوی جمل  در دو روش یم شای ی و جانشای ی ایجاد می

(  در این ساطو، ژیوندیا میان  237اسا  میمان:  ده اادهژرایش ا اصار دساتوری ساازند  جمل  در مرلهة واحگان بکار بر

یا با یکدیگر در سااطو دسااتوری و نحوی اااوند و ب  ارلها  واحهواحگان با یکدیگر در محور یم شاای ی نقد و بررساای می

ساازی نقشای  ساازی نقشای و جانشاین(  این نوع لوازن ب  دو دساتة یم شاین189:  1377مقد ،  ااود مالویژرداخت  می

 اود:ب دی میی لقس

 سازی نقشی همنشین  -3-3-1

الصااا ات   یایی چون »لف و نشااار ، »ااداد  و »ل سااایقگون  از لوازن نحوی، در ساااطو واحه ب  صاااورت ژرای این

 ( 245:1390اود مص وی،میدیده

 لف و نشر  -3-3-1-1

امر دیگر از قهیل صاا ات یا افعا     گاه چ ددر اصااطم  فن بدی،، ژن اساا  ک  ابتدا چ د چیا را در کم  بیاورند، ژن

اند، لف اند، راج، و مربو  باااد  کلمالی ک  در او  ژوردهیا ب  یکی از ژن چیایا ک  در او  گ ت بیاورند ک  یر کدا  از ژن

 ( 310: 1391گوی د میمایی،  گردد، نشر مییا برمیو اموری را ک  ب  ژن

 چاو ساای  در ق ای اااه میراند         ماند           می ژهو  ماه ش ب  زل  و  رخ

 ( 199: 1387مخوانساری،                                                                      

( مربو  2( ب  ژه منشار1( و زلف ملف1( اسا ، مربو  ب  ماه منشار1لفم  در این بی ، لف و نشار مرلب وجود دارد  رخ

 اس  

 ریخ   بادا  و  اکر، لبو  دیده   ریخ                     جوش نراره ب  در و با 

 ( 120میمان:                                                                                       

 الصفاتتنسیق  -3-3-1-2



الصا ات در اااعار  یق(  نمونة ل سا 112: 1385کامیار،  ژن اسا  ک  برای ین چیا صا ات ژی در ژی بیاورند موحیدیان

 زاللی خوانساری:

 اه ش  خواند جمد و چ  جمد                ز لیغش دوش مر  از اغل ژزاد 

 باا  قاااروره، دو خوراید معلق                  موی ازرق ، دیده ازرق، رخ ازرق 

 ( 207: 1387مخوانساری،                                                                     

 اعداد  -3-3-1-3

اند، از ین جه  م رور ک  د و برای یم  ین فعل یا صا   ژورند ژن اسا  ک  چ د اسا  را ک  ژشا  سار ی  ذکر ااده

 ( 167: 1383مامیسا،  

 دیاان یار ک  یسا  ژیمانا                     یخاان ، م سی  ، باادهنااا  او 

 (133: 1387مخوانساری،                                                               

 وانماندش یی  ژواش جا نرر                    کمرو  ک شو  جام و  قهااز 

 ( 130میمان:                                                                            

 سازی نقشی جانشین  -3-3-2

ژید ک  با جملة نخس  در لوازن ای جدید ژدید میجایی نقش ا اصر سازند  ین جمل ، جمل در چ ین لوازنی، با جاب 

ر واحگانی  ولی از ژنجا ک  امکان لکرا  کرار واحگانی نیا ژدید خواید ژمد ساازی نحوی، لاسا   مشاخص اسا  ک  در جانشاین

یایی از این نوع، در سااطو نحوی ممکن  یایی متضاامن ح م ساااخ  نحوی جمل  اساا ، لحلیل لوازندر چ ین نمون 

صاا ااالی مان د »قلب ، »طرد و اکز  و »لقساای   در دایر  این نوع لوازن  ( 244  -245:  1390د مصاا وی،  سااازمی

 گیرند میجای

 تقسیم  -3-3-2-1

امّا در    یابد یا را خوان ده درمیک  در لف و نشاار، رابطة میان اجاا و وابساات جا ژن    لقساای  یمان د لف و نشاار اساا 

 ( 76: 1385  کامیار،اس  موحیدیانلقسی ، این رابط  مشخص  

 زان دو لن یر ین گلی چیدند چس         زان لیمل رس  زین ین لن نرس 

 بااویید و قی کرد و بمارد ژن یاکی         این یکی خوش در لیمل موط  خاورد

 ( 130: 1387مخوانساری،                                                                   

 گیرینتیجه

یای او از لحاظ سااختار زبانی  خوانسااری از ااااران اواخر ساد  دی  و اوایل ساد  یازدی  یجری اسا  ک  من ویزاللی

یای او از نرر لوازن ژوایی کمی ک  مربو  ب  وزن اسا ، دارای وزن ارویای یسات د   ویایمی  خاصای یسات د  مندارای  

اند  کاربرد این اوزان و لوالی یجایا، ساهب افاونی موسایقی،  اادهک  در بحریای رمل، یا ، متقار ، ساری، و خ یف ساروده

اااعار زاللی،  گیرد،  اجی را در برمیاسا   در ساطو لوازن ژوایی کی ی نیا ک  لوازن وبرجساتگی و ایجاد ریت  خاصای ااده



اااوند  ب  اهارت دیگر، لکراریایی یمچون: لکرار داده میل  در لکراریایی ک  وجود دارد، نشااانمه  یساات د و این مساا 

لکرار ی ی  لکرار واکا خوان ژماازین،  لکرار ی ای، لکرار ی خوان ژاایاانی،  ژاایاانی،  خوان و واکاة  خوان و واکاة ژماازین، 

اس   ب  بیانی دیگر، ریت  برخاست  از لکرار خوانی کامل و لکرار کامل یجایی، موسیقی برخاست  از متن را افاایش دادهی 

 اس  اده در ساختار ااعار سهب افاایش موسیقی ادهیا در ساختمان کلمات ب  کار بردهوا 

لوان ب  ارزش ین اثر ادبی ژی برد و این اامل نیا ژن مییایی اساا  ک  ب  وساایلة  لوازن واحگانی یکی دیگر از ااایوه

گون  لوازن نیا ایمی  خاصای دارند  این نوع از لوازن ب  بخشاد  اااعار زاللی خوانسااری از نرر اینموسایقی متن را قوت می

و دساتة لکرار ژوایی ااود ک  لکرار ژوایی کامل، خود ب  دمیدو صاورت لکرار ژوایی کامل و لکرار ژوایی ناقص نمایش داده

یای ج اس لا  و اااود  در لکرار ژوایی چ د صااورت زبانی، ژرای کامل چ د صااورت زبانی و ین صااورت زبانی لقساای  می

ج اس خط و در لکرار ژوایی ین صاورت زبانی لکراریایی مان د لکرار ژمازین، لکرار ژایانی، لکرار در ژماز و ژایان، لکرار در  

االطرا،، اا ات و     موساایقی برخاساات  از متن را در ااااعار  میانی از نوع لکریر و با فاصاال ، لشاااب ژایان و ژماز، لکرار  

اس   در سطو لکرار ژوایی ناقص ک  در ژن کلمات مان د یکدیگر نیست د، از نرر لل م و خوانساری چ دین برابر کردهزاللی

یاای  اسااا   وجود قاافیا ژردازی، موفق امال کردهیا  و قاافیا زاللی خوانسااااری از نرر قااف   -نراا  ژوایی اااااتراکاالی دارناد

چ ین ااعار زاللی خوانساری اس   یمقیایی ادن بیشتر متن ادهم د، ذوقافیتین و گایی قافیة حاجب، سهب موسیقااده

در سطو باالیی   از نرر کاربرد انواع مختلف ج اس، انواع ساج، و صا ااات وابسات  ب  ساج، مان د لرصای،، موازن ، ازدوا  و    

 قرار دارند و در موسیقی متن سهی  یست د 

اس   این نوع  لوازن نحوی، لوازن دیگری اس  ک  در ااعار زاللی خوانساری موسیقی برخاست  از متن را مضااف کرده

نقشای، اااعار  ساازی  ااود  از لحاظ یم شاینساازی نقشای لقسای  میساازی نقشای و جانشایناز لوازن ب  دو دساتة یم شاین

یای مان د لقسی   سازی نقشی ژرای یایی مان د لف و نشر، ااداد و ل سیق الص ات و از لحاظ جانشینزاللی خوانساری ژرای 

 یا نیا ب  نحوی در موسیقی متن میثر یست د را دارا یست د ک  این ژرای 
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