
 

 

 نوکارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در شعر 
 سیّاب(بدر شاکر  شعر مورد پژوهی)

 عبدالعلی آل بویه لنگرودی
 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

 حشمت اهلل زارعی کفایت

 )ره( زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی ةدانشجوی دکتری در رشت
(1-11) 

 80/81/1931: رشیپذ خی، تار18/1931/ 81: تافیدر خیتار

  چکیده
  تکرار در شعر نو با تکیه بر اشععار بعدر شعاکر سعیبار بررسعی شعود       ر در این جستار، سعی شده عنص

تکعرار، محعور اساسعی    ای اسع.   ، کتابخانهها دادهجمع آوری  ةتحلیلی و شیو -پژوهش، توصیفی ةشیو

 رود  یعی در نرعر صعورتگرایان بعه شعمار معی      آشعنایی زدا  موسیقی درونی شعر و یکی از عوامع  ممع   

ی بعا دیگعر   اساسی در تکرار آن اس. که در خدم. معنای شعر باشعد و ارتاعام محکع  و دقیقع     ةقاعد

بعه   ؛تکرار اسع.  عنصر، یدر ادبیات عرب شعر نو هاییکی از بارزترین ویژگی داشته باشد  اجزای شعر

سعیبار، شعاعر   بعدر شعاکر   دانس.   ،معاصر نوآوری در شعر هایشیوهتوان آن را یکی از طوری که می

 موسعیقی درونعی،    تقویع.  جملعه بمعره بعرده اسع.      س. که در شعر خود بیشعتر از تکعرار   ا ینوپرداز

  ،تاکیعد بعر ّعدب درونعی شعاعر      و ، دیداری کعردن تصعاویر  اجتماعی -سازی مضامین سیاسی برجسته

   س.وکارکردهای تکرار در شعر ااز جمله 

  سیباربدر شاکر موسیقی درونی، ، تکرارشعر نو،  :دیهای کلیواژه

                                                 
 ول:ؤپس. الکترونیک نویسنده مس alebooye@hum.ikiu.ac.ir   
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 مقدمه -1

 ادبیات معاصعر عطفی در  ةشعر نو عربی چه از لحاظ شک  و چه از لحاظ مضمون، نقط

، هنگان عراقعی شععر نعو: نعازم الم  کع     مشمور اس. که پیشعاه » آید عربی به شمار می

: 4831)عاعا،،   «انگلیسی، پیاماران این نمض. بودند پذیری از شعربا تأثیر ،سیبار و بیاتی

تأثیرپعذیری از ععرو     جم.که به  از میان آنما، نازم الم  که نخستین کسی بود  (95

و قواععد   (471: 4851، ممعتحن ) ربی و خواندن شععر انگلیسعی بعه نعوآوری روی آورد    ع

شعرایا  »شار دیوان با انت»این شاعر،     بن اّمد فراهیدی را در ه  شکس.خلی یعروض

 «در بغداد، به طور رسعمی آاعاز شععر نعو را اعع م کعرد       «(ها و خاکسترترکش) و رماد

مم   ةنکت  رها ساخ. ،واّد ةها و قافیمصراع و شعر را از تساوی (959: 1117)الجیوسی، 

ولعی   قید و بند عرو  خلیلعی آزاد کعرد،  اینجاس. که نازم الم  که، شعر عربی را از 

همچون سیبار، ع وه بر شکستن اوزان خلیلی، زبان شعر عربی را برای معانی  شاعرانی

شعر نو، دارای خصوصیاتی همچون ابمعام،    (3-5: 4831)الضاوی،  کردند ترادهآم ،جدید نیز

  ت معردم اسع.  زبان مردمی، استفاده از رمز و اسعطوره و بعازگو کعردن مسعا   و مشعک     
   (499: 4851)ممتحن، 

ای عمده رار یکی از عوام کت ؛کارکرد عنصر تکرار اس. ،ای شعر نوهژگیاز دیگر وی

 مفمومی موسیقی درونی شعر قرار  ةدر ّوز»و  اس. که نقش بسزایی در شعر داشته

فرآیند در چارچور  توان یمرا این موسیقی درونی »و (851: 4833)شفیعی کدکنی،  «گیردمی

 (formalists) که صورتگرایان (Defamiliarization)زبان و آشنایی زداییسازی برجسته

آن اس.  ،اساسی در تکرار ةقاعد  (443: 4877)علوی مقدبم،  «جای داد ،بسیار بدان باور دارند

داشته ارتاام محک  و دقیقی معنای کلّی شعر  شوند، بامیکه لفظ یا عااراتی که تکرار 

د  نپیروی کن ،اثر ادبی ّاک  اس. ةباشند و از قواعد ذوقی و زیاایی شناسی که بر مجموع

ساب  ،به طوری که ّذف آن ؛تکرار موثّر آن اس. که به ساختار کلّی قصیده مرتاط باشد

   (441: 4873 )رجایی، از دس. رفتن معنای اصلی آن گردد فرو ریختن بنای قصیده و

د، هجو ای چون توبیخ، تعری ، تمدیوظیفه ،اگر تکرار در شعر که معتقد اس.ابن رشیق 

ابن اثیر اعتقاد دارد که تکرار   (338: 4533)ابن رشیق،  شودعیب شمرده می ،و    نداشته باشد
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تکرار مفید آن اس. که برای تأکید در  ؛تکرار ایر مفید -1  تکرار مفید -دو نوع اس.: ا

 آن د بر کاربرتکرار ایر مفید نیز آن اس. که  و (1/17: 4551)ابن اثیر،  شودک م آورده می

»ّات  الصکر در نوشتاری با عنوان   ب نااشدمترتّای فایده ،در ک م

 کند  وی تکرار را به سه نوع لفری، تزیینی، و ب ای تقسی  می ،«

کاربردی جز تأکید لفری یا معنوی نداشته و فاقد هرگونه  ،معتقد اس. که تکرار لفری

تکرار تزیینی را دانند  وی بیموده و ّشو می را که برخی از ناقدان آن مفموم مجازی اس.

رود  به کار میدارای کاربردی ایقاعی دانسته که برای کام  شدن وزن یا ضرورت قافیه 

کند که نقش ای از ایقاع و معنا، در آن  واّد، تعریف میسرانجام تکرار ب ای را آمیزه

دیگر  ةنکت  (33 :4551)الصکر،  کندی در داخ  متن ایفا میی دروندر آفرینش موسیق بسزایی

ّروف یا واج آرایی، تکرار واژه،  تکرارانواعی چون تواند شام  می تکرار اس. که این

ّسنی نیز بر این نکته تاکید  باشد، همچنان کهتکرار بیش از یک واژه و تکرار جمله 

 «)واج آرایی(، واژه و جمله اس. وفتکرار در شعر، شام  تکرار ّر»نویسد: یو م کرده

 ((parallelism تکرار را عام  توازن ،دیگر از نویسندگان الاته برخی  (437: 4535)ّسنی، 

قاب   ،جمله و ساخ. گروه، واژه، هجا، واج، سطحشش  در آن راو در شعر دانسته 

  (181: 4854)صفوی، دانندبررسی می

 :»مشمور سیبار چعون  برخی از قصاید سعی شده در این مقاله 

 بععدَ  یحُس ع المَ»، «گذشع. روز  َ النمار: َّرَ»، «رود و مرگ النَّمرُ وَ المَوتُ:» ،«سرود باران

  و «سربرو، در ععرا   :»، «مسیح بعد از به صلیب کشیده شدن الصلب:

زیعر   یهعا  پرسعش  به و مورد بررسی قرار گیرد« بازگش. به جیکور :»

 پاسخ داده شود: 

بدر شاکر اهداف  -1 استفاده کرده اس.؟ ،از عنصر تکرار سیبار چگونهشاکر بدر  -4

 چه بوده اس.؟  ،سیبار از بکار بردن عنصر تکرار

 تحقیق ةپیشین -1

» -4: اسع.  های زیر صورت گرفتهتکرار در ادبیات عربی، پژوهش بارةدر
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را در شععر متنابعی    و برخعی از انعواع آن   که تکرار از سند، کردآبادی 4«

شعر متنای و هدف در و دیدگاه بسیاری از ناقدان را در مورد زیاایی تکرار  کرده بررسی

 زیعرا تکعرار گعاهی     ؛از آن را بیان کرده و کمتر به عیور شععری او توجعه کعرده اسع.    

ر شععر  کارکرد لفری و معنوی تکرار د» -1 شودیدگی لفری میچدر شعر متنای ساب پی

نگارنعده در آن بعه کعارکرد لفرعی و      اثر فرهاد رجای کعه  1«اّمد مطر و عمران صالحی

معنوی تکرار در شعر اّمد مطر و عمران صالحی پرداخته و آن را در سه بخش تکعرار  

ه تا ّدبی این مقال دهد اس ، تکرار واژگان متوازن و تکرار ّروف مورد بررسی قرار می

بعدر شعاکر سعیبار نیعز،      بعارة درنگاهی نو به عنصر تکرار در شعر ایعن دو شعاعر دارد    

 بررسععی  ،هععای گونععاگونیهععای مختلفععی صععورت گرفتععه و شعععر او از زاویععهپععژوهش

اربع. گزینعی در   » -4های انجام شده، به قرار زیر اسع.:  شده اس.  برخی از پژوهش

 ،کعه نویسعندگان در آن  ّاجی زاده و علی فضا مرادی ممین از  8«شعر بدر شاکر السیبار

از عناصعر   ،انعد و در آن معورد بررسعی قعرار داده    ،ارب. و انواع آن را در شععر سعیبار  

المسعیح  » ةتکنیک نقار در قصعید  -1 اند نیاوردهزیااشناختی شعر سیبار، سخنی به میان 

 کعه نویسعندگان    یرجا ی و علعی اصعغر ّایاع    ةاز نجم ،1«بعد الصلب بدر شاکر سیار

 انسعان معاصعر را    ةتجربع کنند که سعیبار،  بیان می ،نقار بارةای کوتاه دربا مقدمه در آن

 ةخعود، مقالع   ةاین مقاله در ّعوز  سازد منطاق می بر ماجرای مصلور گشتن مسیح )ع(

 و  امععا هععیث بحرععی در مععورد عنصععر تکععرار در آن وجععود نععدارد   ،ارزشععمندی اسعع.

انعد، پژوهشعی   تا آنجا که نگارندگان بررسعی کعرده   از این روقای    هایی از اینپژوهش

 پعژوهش  ایعن عنصر تکرار در شعر نو با مورد پژوهی شعر سیبار انجام نگرفته و  بارةدر

کعام     هعا، با دیگر مقالعه  ،که به یکی از عناصر زیااشناختی شعر سیبار پرداخته از آن جا

 رود ه شمار میب ،و ت شی نو در این زمینه متفاوت اس.

 کالسیکنئوتکرار در شعر شاعران  -8

چعه در قالعب ّعروف و چعه در      ،شعر عربی از هنر تکرار ادوار ةاعران ک سیک در همش

ها( مصوت ها و)صام. اما کاربرد تکرار ّروف ،اندقالب کلمه و یا جمله بسیار بمره برده
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اعران ک سعیک از تکعرار،   اسع.  مممتعرین هعدف شع    بعوده  بیش از تکرار جمله  ،و کلمه

ّروفعی( در شععر ک سعیک،     ه  ة)آرای تکرار صام.  شعر اس. افزایش موسیقی درونی

هعایی  ، بیشتر ماتنعی بعر آرایعه   و تکرار کلمه بودهصدایی(  ه  ة)آرای بیش از تکرار مصوبت

 ّعافظ ابعراهی ،     اسع. طعراف و ایعره   ألچون ردب العجز علی الصدر، انواع جنا،، تشابه ا

 کعه از انعواع تکعرار     هستند یک سیکنئوشاعران  از جمله معروف الرصافیی  مطران و خل

 بعه دناعال    بعا تکعرار در شععر خعود،     نیز مدی جواهریمحمد ماند  در شعر خود بمره برده

 معورد نرعر را    بلکه در پعی آن اسع. تعا مفعاهی      ،تنوع طلای یا زیاایی صرف ک م نیس.

 ی ترای. کند و آن چنعان مخاطعب را بعه خعود جعذر کنعد       نّای فدر ذهن شنونده به شیوه

 ابوالقاسع  شعابی     (71 :4833 )آل بویعه،  ذهن او شود ةکه معانی در جان او نقش بندد و ملک

 ،بخصعو  تکعرار جملعه    ،از دیگر شاعران معاصر اس. که در شعر خود، از انواع تکعرار 

اس. کعه شعاعر در آن،    «لحل   ا هیکل  يف صلوات» ةبارز آن، قصید ةبرد  نمونبمره می

 کند:می برجسته سازیگونه  را به طرز زیاایی تکرار کرده و این ها جمله

بمار  طراوتان! تو    تو زندگی هستی در سپیده دمهستی در لطاف.  تو    تو زندگی»

تو     تو زندگی هستی  /ای از جوانی!تازه ةدر جلوهمیشه،  ،هستی زندگیتو     تو  /نورسیده!

 « زندگی اس. بیکراناز راز  یهاینشانه ،)و( در تو و در چشمان تو

خود،  ةاو در قصید»نویسد: عل. تکرار در شعر شابی می در خصو سال  معوبش 

او  ة. بر طغیان عاطفکند و این تکرار، داللرا بسیار تکرار می هاافیهبرخی از الفاظ و ق

مکتب رمانتیک نیز عاطفه »زیرا او شاعر رمانتیس  اس. و در  ؛(315: 1144)المعوبش،  «دارد

  (111: 4531)شراره،  «و خیال باید بر شعر ّاک  باشد

 و عنصر تکرارشعر نو  -4

 .تحول یافتغییر و  ،معاصر با پیدایش شعر نو، موسیقی شعر نیز به تأثیر از ارر ةدر دور
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شاعران شعر نو، در اشعار خود به موسیقی درونی در قالب تکعرار و   و (47: 4591)أنید، 

تکعرار، یکعی از عوامع  ایجعاد      بنعابراین   شعان دادنعد  نهماهنگی کلمات، توجه خاصی 

  رودبعه شعمار معی    شععر نعو   هعای  یژگعی ویکعی از بعارزترین   شععر و  موسیقی درونعی  

ناسعی در شععر معاصعر اسع. کعه      ابزارهعای زیااش یکی از  این عنصر،  (71: 1111)سنیر، 

  (443: 1111)وادی،  انعد  بعرده چه در یک سطر و چه در ک  قصعیده از آن بمعره    ،شاعران

تکعرار اگعر چعه از نخسعتین ادوار شععر       ةپدید»نویسد: تکرار می بارةنازم الم  که در

 عنوان یکعی از  به کار رفته، اما در عصر ّاضر به شعرگوناگون در  یها صورتعربی به 

به عنوان وجمی از نوآوری  ،و ّتّی در برخی موارد های بیان، شک  واضحی گرفتهشیوه

بعرخ ف شعاعران    پعرداز  نوشاعران   (113: 4531، ) «معرفی شده اس. ،و ابداع

برند  آنما در شعر خود به دناعال ایعن هسعتند    زیاد بمره نمی ،های ادبیک سیک، از آرایه

 اسعتفاده کننعد کعه از جمع. زیااشناسعی بسعیار        ،ای چعون تکعرار  های سعاده آرایه که از

 ّضعور تکعرار   گعردد   ّا ز اهمی. اس. و ساب افعزایش موسعیقی درونعی شععر معی     

یعنعی اگعر    ؛یابعد معنا و محتوای شعر اهمی. میبخصو  شعر نو در راستای  ،در شعر

کند و اگر رتر جلوه میم نیز موثّک  آهنگتکرار از جم. معنایی با شعر هماهنگ باشد، 

زند  از جملعه شعاعرانی کعه در اشععار     های ک م را بر ه  میبر خ ف آن باشد، زیاایی

 نعام بعرد     تعوان  یمع را  اند، نازم الم  که، سعیبار و بیعاتی  خود از انواع تکرار بمره برده

او موسعیقی شععر را    دهد بسیار ع قه نشان می ،نازم الم  که به موسیقی شعر و تکرار

معنعی   تواند یمتکرار در شعر »و معتقد اس. که  داند یمعنصری مم  در ساختار قصیده 

 با ایعن شعرم کعه شعاعر آن را      ؛اصال. برساند ةکند و آن را به مرتا ی.و تقورا تکمی  

 اساسعی در   ةقاععد »نویسعد:  او در ادامه معی   (184و  181: همان) «در جای خود بکار بارد

  «تکرار شده ایعن اسع. کعه ارتاعام محکمعی بعا معنعای کلعی شععر داشعته باشعد            لفظ

تکرار ع قه نشعان   ةسیبار نیز در شعر خود به موسیقی درونی شعر و پدید ( 184)همان: 

 تکععرار و موسععیقی درونععی شعععر، بععه موسععیقی بیرونععی    او ععع وه بععر   ه اسعع.داد

(besides music) بععردری متنععوعی بمععره مععی و از اوزان شععع داشععتهنیععز توجععه  آن  

   (18: 1113)الطریفی، 
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 ابتکرار در شعر بدر شاکر سیّ -9

 )واج آرایی( ار حرفتکر -1-1

نعوعی  از جمله عواملی اس. کعه در شععر،    ها مصوتو  ها صام.تکرار منر  و هماهنگ 

و ارتاام محکمعی بعا مععانی و اّساسعات وجعدانی       آوردموسیقی درونی را به وجود می

ر ّرف و موسعیقی  در شعر نو، تکرا  (85: 4835)کردآبادی،  شعری شاعر دارد ةتجرب ناشی از

شود، در خدم. معنی و مفموم شعر اس. و میزان این هماهنگی میعان  که از آن ّاص  می

ه ّرک. شعر نعو  موسیقی قصیده با معنا، از مممترین مسا   موسیقیایی و نوگرایی اس. ک

 کنعد یبار هعیث گعاه از آن چشع  پوشعی نمعی     ای اس. که ساین مسألهو  با آن مواجه بوده

 داشعته  خاصی توجه آراییواج شعر از رهگذر درونی به موسیقی وی  (415: 1111)سویدان، 

 زیرا این موسیقی و هارمونی درونی از لحاظ زیاعا شعناختی ّعا ز اهمیبع. بعوده و       ،اس.

  (443: 4831، ) « کنعد خارجی وّدت ایجاد می های ی.واقع خواننده و ةبین روّی»

ّروفی و گاهی از رهگعذر هع  صعدایی و     ، گاهی از طریق ه سیبارواج آرایی در شعر 

گیرد  اما واج آرایی در شععر او، بیشعتر ماتنعی بعر     ی اینما شک  میگاهی از اشترام هر دو

 ر بسعیا  بعرای ااعرا  گونعاگون،    در اشعار خود از واج آرایعی  اوّروفی اس.   ه ة آرای

نمونعه،  بعرای    اسع.  ایفا کرده را نقش به سزایی ،که در القای افکار و عواطفش بمره برده

شعر موسیقی شعری آن با تکام  ساختمان و ساختار »که  «» ةوی در قصید

تکعرار کعرده و سعاب     مرتاعه  81را « شین»صام. ، (98: 4533)خیر بک،  منسج  اس. کام  

 ،سطوری از این شععر این شاعر در  ؛در شعر گشته اس. (extra regularity) قاعده افزایی

که از لحاظ لغوی، بر انتشار، پراکنعده   «شین»ّرف  بار چمارتکرار  و «» ةتکرار کلم با

آهنعگ   کعه  ، عع وه بعر ایعن   (448: 4553)عاعا،،   کندمیدالل. بودن، آشفتگی و اضطرار 

 رار و تععر، و آشععفتگی کشععور عععرا  ، بععر مفمعوم اضععط خاصعی در شعععر ایجععاد کععرده 

   :کند، مردم را به انق ر دعوت میزیرا این شعر، سیاسی بوده و شاعر در آن ؛دالل. دارد

 (1/445 :1119)سیبار، 

 به ای که آسمان را/ و مستی وّشیانهکند یمبیدار  وجودم را ة، همگریه ) ناشی از( لرزش»
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 « بترسد که از ماه یمستی کودک همچونکشد / آاوش می

که تصویر اشتیا  شاعر به مرگی اس. که بعه دناعال   » ،«النمر و الموت» ةاو در قصید

از انعواع تکعرار بخصعو  واج آرایعی     ، نیعز  (411: 4834)رجا ی،  «آن زندگی وجود دارد

او در  را تکعرار کعرده اسع.    « راء»ّعرف   بعار  38 ،در ایعن قصعیده   وی  کندمیاستفاده 

ا،، أجعرَ »در کلمات « راء»ّرف  و، «بویب» ةتکرار کلم با سطرهای زیر از این قصیده،

تقویع.  ع وه بعر   «رطَالمَا  و اسَ، الجراء، أجرَرُجَ، الشَّورُرُ، الغُ، الجرارُحرُبَ ، ،رجُبُ

خواهعد  معی  کعه او  ، گعویی کندبر مفموم انق ر سیاسی تأکید می موسیقی درونی شعر،

بعر  « راء» ّعرف »زیعرا   مخاطاان خود را به ماارزه و ّرک. علیه استعمار برانگیزد؛ ةهم

 و  اسع.  «راء»ّعرف  دارای کعه  «  َقَع أرْ»کنعد همچعون فعع     ّرک. و تکرار دالل. می

 :(31: 4553)عاا،، «شتافتن و سریع ّرک. کردن اس. به معنای

 .(1/418 :1119)سیبار، 

او و ارور روی آر در سَ/ گ  شده دریا در ته که برجی  یها زنگبویب     /بویب     / »

 « باران یها زنگاز  شود یمدرختان/ و ساو که لاریز 

 خواسعته « راء»با تکعرار ّعرف    ،«النَّمرُ وَ المَوتُ»در شعر  سیبارشایان ذکر اس. که 

 «رُطَع و المَ رُجَ، الشَّع حعرُ الاَ»شععرش همچعون   میان کلمات داخع  سعطر و قعوافی     اس.

و خواستار  دهدافزایش  خود را هماهنگی ایجاد کند و بدین وسیله موسیقی درونی شعر

که وی در اشعار خعود همچعون    آخر این اس. ةنکت  تحول سیاسی در کشور خود شود

بعیش از واج آرایعی مصعوبت     ،از واج آرایی صام. ،«وتُالمَ وَ مرُالنَّ»و «»

 را  ) مرعع  ّععرف راء( بیشععتر ّروفعی  اشعععاردر ایعن   و  ععع وه بععر آن، ابعرد مععیبمعره  

زیرا وی سعی دارد بعا ایعن شعیوه، میعان قافیعه و       ،ند که در قافیه وجود داردکمی تکرار

  کلمات دیگر شعر هماهنگی ایجاد کند

واژهتکرار  -1-1

 هعا  واژهتکرار در سطح واژگان، از عواملی اس. که موجب قاععده افزایعی و رسعتاخیز    »
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(The resurrection of word) عام  ایجاد توازن  همچنین  (481: 4837)مدرسی،  «شودمی

عقیعده یعا   عوام  تأثیرات و بمترین وسیله ای اس. که  ترین یقواز »زیرا  ،در شعر اس.

  (55: 4833)شفیعی کدکنی،  «کندفکری را به کسی القا می

ام آوایی آنما در ساختار های شعر سیبار و هماهنگی و نرتکرار و آهنگ درونی واژه

زبانی، نرامی موسیقایی به وجود آورده که در این ساختار، فضا برای رستاخیز کلمات و 

با « المسیح بعد الصلب»او در شعر  گسترده شده اس.  ها واژهبالندگی و رشد معنایی 

او کند که دوس. دارد فدا شود و وجود بر ّدب درونی خود تأکید می« قلای» ةتکرار کلم

  (441: 4834)رجا ی،  آینده استمرار یابد یها نس در میان زندگی هزاران تن از 

 (4/441 :1119سیبار، ) 

بخشد/ قلا ، آر اس.، قلا  سنا  اس./ . که گندم و شکوفه و آر گوارا میقلا  زمین اس» 

 « خوردکه از خمیر جس  او می یابد یممرگش، رستاخیز اس.: و با کسی زندگی 

گاهی در شعر خود به تکرار صیغه )مر  تکرار فع  ماضی یا مضارع( دسع.   ،سیبار

را در شععر   «»ماضعی   یها فع  وینمونه،  برایزند  می

 عمعق انعدوه شعاعر را    بعوده و  زیاعا   ،از جمع. دیعداری  کعه  گونه تکرار کرده  این ،زیر

داشعتن  او مانعی بعر    ةو اندیشع  همحقعق نشعد   ،در عرا  او زوهایآرزیرا  ،دهدنشان می

  ه اس.شکس. خورد ،در عرا کشوری آزاد 

 (1/419 :همان)

؟/  نمودیخونین ؟/ و قلا  را ناکام گذاشتیرا  ام یشهاند؟/ و رهای  کردی چرا پروردگارا! »

 «؟کردی بارچشمان  را اشک  و

 تنمعا سعر و صعدایی     ،انقع ر در ععرا    دشومی آگاهآنگاه که  در شعری دیگر، وی

ما باران خون به همراه داشته، مرگ را بر زنعدگی پعر از اع  و سعت      نفرجام بوده و تبی

 ةصیغ ،«یدد ، م ن، جَدبنَوَ»ع وه بر تکرار واژگان  ،خود دهد و برای ابراز اندوهترجیح می

کعه بعا معرگ او، رسعتاخیزی      کنعد تکرار معی اینگونه را نیز  «ننام و نموت» فع  مضارع

 :ّاص  شود و مردم به زندگیی دوباره دس. یابند
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 (1/31 :همان)

های انچه ،/ که خوار مامیری باز نو که داری   / دوس.بخوابی از نو  کهی  دوس. دار»

 « زندگی اس. ةپنمان کنندمرگ ما،  بیداری / و

 چنان چشمگیر اس. کعه خواننعده یعا شعنونده      ،سیباربسامد برخی واژگان در شعر 

و، نیع آنطو تواند ّد، بزند که شععر از آن اوسع.   آن را بشناسد، می ةآنکه گویند بی

به طعوری   ،بنددر مشخصی را بکار میار، کلمات خا  و اسلوسیب»نویسد: میبطر، 

  «ای از قصععاید تشعخیه دهععد او را از میععان مجموععه  ةقصعید  توانععد یمع کعه مخاطععب  

 «گیردالمام میطایع. و مراهر آن از او تصاویر شعری خود را »زیرا  ؛(184)بطر،، بی تا: 

»چون  ییها واژهو به همین دلی   (413: 4873)ّاج ابراهیمی، 

یکی از شعگردهای  کند  را در شعر خود بسیار تکرار می «

 موسعیقی کنعد و  این اس. که او در آااز سطرها، واژه را تکرار می ،سیبار در تکرار واژه

برای  بینی  یمکند که ما این شگرد را کمتر در شعر ک سیک ایجاد می ،در شعر دلنشینی

ار در آاعاز  تکعر  هنعر بعه   ،«: سعربرو، در ععرا   باب  سربرو، » ةاو در قصید، نمونه

را نسعا.   خعود تا نمای. اشتیا   گونه تکرار نموده را این «کان.أ»سطور توجه داشته و 

  :به تحول در عرا  نشان دهد

 (1/413 :1119سیبار، ) 

 بارد؟/ آیا زنان و مردان ایمان دارند/ باران می ،شوند؟/ آیا آسمانشکوفا می ها دش.آیا »

  «کارهاس.؟ ةهم ةکه در آسمان نیرویی هس. که تدبیر کنند

 جملهو تکرار  واژهیک بیش از تکرار  -1-9

 ةخوری  که بیش از یک کلمه هستند و گاهی جملع ای از تکرارها بر میدر شعر نو به گونه

با انعدکی تغییعر    کام  یابه صورت  پی در پیدهند که مستق  یا یک عاارت را تشکی  می

اطعف  کنند، عوبر آن که موسیقی ک م را کام  میچنین تکرارهایی ع وه »شوند  تکرار می

 سعازند و در پیونعد ععاطفی مخاطعب بعا معتن موثّرنعد         شاعر را نیز ّسبی و ملمو، معی 
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خورد که هع  از لحعاظ   نوعی نر  صوری نیز در نوشتار به چش  می ،چنین تکرارهایی در

: 4835)مدرسعی،   «شعود دیداری و ه  از لحاظ شنیداری باعث اقناع مخاطب و تلعذّذ او معی  

تعوان دیعد کعه در آن،    یبار معی از س «گذش.روز رّ َ النمار: » آن را در شعر ةنمون  (417

بعه  را  هعا هجملع  ،برای تشدید صدای یأ، و نومیدی وتکرار کرده  بار 44عنوان قصیده را 

از لحعاظ دیعداری    ایجاد وّدت در محور عمودی شعر، برع وه  تکرار نموده کهای گونه

 :اهمیب. اس. ّا ز نیز و شنیداری

  (1/131 :1119)سیبار،  

 هعایی از ابرهعای سعنگین و رعدهاسع./ معرگ از      او هرگز باز نخواهد گشع./ افعق، بیشعه   »

ای از خاکسعترهای  آن و جلعوه  یها بارانهای آن و بخشی از خاکسترهای روز اس./ مرگ از میوه

 « گذش./ روز .گذشای از خاکسترهای روز اس./ روز آن و پاره یها رنگروز اس./ تر، از 

مععادل    ،این قصیده، فریادی اس. با صدای یأ، و نومیدی  شعاعر در ایعن قصعیده   »

نعاتوان اسع. و شکسع.     ،دارد در برابر رنج و سختی بیماریسندباد اس. که اع م می

آنچه که ساب شده   (449: 4853 ضاوی،ال) «کنداظمار می ،خود را در برابر بیماری و مرگ

که شعاعر از   اس.عرا  از تکرار جمله بمره بارد، وضعی. نابسامان  فو  سیبار در شعر

های سعنگین  از ابر جنگلیرا  عرا  و آسمان افقکند که او بیان می  آن خسته شده اس.

یاهی بارانند و روز را با سع پوشانده اس.، ابرهایی که جز مرگ نمیو رعد و بر   و سیاه

 همه مرگ اسع.   ،ابرها، باران آنما و رنگشان ةمیواند و خود به خاکستر)شب( بدل کرده

 بعه ایعن   کنعد تعا اشعاره    را تکعرار معی   «»، عاعارت  در این شعر شاعر

چیزی جز خاکستر نمانعده اسع.     او چرا که برای ؛که انترار بی فایده اس. مطلب باشد

 کنعد کعه از انترعار    بیعان  تعا   نعد کرا تکرار می «هُوَ لَن یَعُودَ»و  «مارُ َ النَّرََّ»عاارت  نیز

بر  سیبار در این قصیده، ع وه  (447: همعان ) خسته شده و نومیدی بر او الاه کرده اس.

 بسعیار   ،دععوت بعه انقع ر و تحعول در کشعور      بعرای نیعز  را « راء»ّرف  تکرار جمله،

   (31: 4553)عاا،،  «کندبر ّرک. و تحول دالل. می« راء»ّرف »زیرا  کند،تکرار می
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 بدر شاکر السیاباهداف تکرار در شعر  -0

کعه در شععر    تکرار در شعر نو، کارکردهای مختلفعی دارد  از مممتعرین ایعن کارکردهعا    

افعزایش موسعیقی   ایجعاد تعوازن و   توان به معواردی همچعون   می ،وجود داردسیبار نیز 

دیعداری کعردن   و  درونی شعر، برجسته سازی مضمون، تأکید بعر ّعدب درونعی شعاعر    

    اشاره داش. ،تصاویر

 افزایش موسیقی درونی شعر -0-1

مممترین هدف از تکرار در شعر نو، افزایش موسیقی درونی شعر اسع.  از آنجعایی کعه    

به دناال  نو پردازشعر نو، توجه چندانی به موسیقی بیرونی و کناری شعر ندارد، شاعران 

ر، زیعرا ایعن عنصع    ؛باخشعند  آن هستند که با تکرار، موسیقی درونی شعر خعود را ارتقعا  

کند و این موسیقی نیز میعان اجعزاء شععر همعاهنگی     موسیقی درونی شعر را تقوی. می

 ، «»در شععر  سعیبار ، بعرای نمونعه    (455: 4579)علوان،  کندایجاد می

 )ّعروف جعر(،    م عن، عَعن  »واژگعان  مضعارع،   هایفع و « جیکور» ةع وه بر تکرار واژ

و  کنعد ااز سطرها بسیار تکعرار معی  را در آ« )ّرف ندا(، الی نفی و لو فمام(، یا)است مَن

تکعرار   بعا  ،شعراین در بخشی از همچنین   دهدموسیقی درونی شعر خود را افزایش می

 و «طُوفَانَعه  و ن یرَانَعه  ،الاُرکَانُ ،أن ،العَاب دُون ،الاَا سُون، الجَا عُون»در کلمات « نون»صام. 

 ،مضعارع  ةو صعیغ « هعذا، أیبمعا، أن، کَعی   »تکعرار  تی هع  وزن و  او عاعار  هاهآوردن جمل

 سعاب برجسعتگی زبعان شععری او     را پدیعد آورده کعه    درونعی  گعوش نعوازی   موسیقی 

 خود از ناودن تحعول و انقع ر و نیعز   اندوه شاعر با تکرار در سطور زیر بر   شده اس.

زیرا همان گونعه   ؛کندتأکید می مو ظل  ّکّا عرا  از وضعی. نابسامان کشور رشانزجا

 ویآیعد،  بعر معی   «أن یَقعذ فَ الاُرکَعانُ ن یرَانَعه/ أن یُرس ع َ الفُعرَاتُ طُوفَانَعه      »که از عاارات 

 :  ظل  و استاداد اس. بر ضدخواستار شورش مردم  فقیر  عرا  

 (1/34 :1119)سیبار، 

های من اس. ای بیچارگان!/ این دعای من من اس. ای گرسنگان!/ این اشکاذای این »
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های خود را بیرون بیفکند/که رود فرات، طوفان خود را که آتشفشان، گدازه اس. ای بندگان!/

 « / تا رّم. را بشناسی ، روشنایی باخشی ظل  و تاریکیبه بفرستد/ تا 

 برجسته سازی مضمون -0-1

همچعون   ینعو پعرداز  برجسته سازی مضمون، از دیگر اهداف تکرار در شععر شعاعران   

 بعر ایعن اعتقعاد اسع. کععه     ه نععازم الم  کع اسع.    دیگعران نعازم الم  کعه، سعیبار و    

اصال. برسعاند و آن زمعانی اسع.     ةتواند معنی را برجسته کند و آن را به مرتاتکرار می

: 4531)م  کعه،   گیرده باشد و آن را در جای خود بکار که شاعر کام   بر آن سیطره داشت

اعی اجتم و مشک ت سیاسی و به مسا   بسیار ،در شعر خود سیبار و بیاتی  (111 -118

برنعد   تکرار بسعیار بمعره معی    ةاز پدید ،پردازند  آنما برای برجسته کردن این مضامینمی

 رمعز تحعول و    کعه را « مطعر » ةواژ ،«»سعیبار در شععر   نمونعه،   برای

مضمون تحوبل و خواهد با این تکرار، زیرا او می ؛اس.تکرار کرده  بار 89 ،انق ر اس.

به تحعول  و  بیدار نماید رجسته کند و مردم را از خوار افل.د بانق ر را در شعر خو

تکعرار   بعار  1 را« جاار حِ» ةواژ نیعز،  در شعر زیر سیار  و انق ر در جامعه تشویق کند

را  جامععه و قسعاوت در آن  وضععی. نابسعامان   ، کرده اس.  او خواسته بعا هنعر تکعرار   

 از آن  نیعز  شعاعر  انعد و دهمعردم از آن بعه سعتوه آمع     کعه  ، همعان وضععیتی  برجسته کند

قسعاوت  نابسعامان جامععه و   وضععی.  نمای. خش  شعاعر از  در این شعر، برد  رنج می

 نعد، اهکعه تکعرار شعد   را  «ّجعار »هعای  هعر کعدام از واژه  او چنان اس. که  آنّاک  در 

 د:نآیفرود میش که بر سر پنداردمیسنگی 

  

   (1/491 :1119)سیبار، 

 اس.ها آید/ سنگرود نمیفنابود کننده چیزی  هایسنگجز ی/ ها را تکان دهشاخه چنانچه»

 هاسنگفریاد من، / ها هستندچون( سنگنیز هم)و هوای تازه / ها/ ای نیس./ ّتّی چشمهو میوه

 « چرخدمی ها ینسرزمبادی اس. که در  ،/ و پاهای هاتخته سنگاماکن دهان من، هستند/و 
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 تأکید بر حسّ درونی شاعر -0-9

 ،تکعرار  ةاز پدیعد  ،اسات و عواطف درونی خودبرای تأکید بر اّسگاهی شاعران نوگرا 

 در  سعیبار کننعد   برقعرار معی   ،نزدیکعی  ارتاعام و بدین صعورت بعا مخاطعب،     بردهبمره 

 در وجودش و اصبه ا ّضور  و بر ّدب درونی خود ،«همزه» بار 7با تکرار  زیر ابیات

آن در  ةونع و نم داردداللع.   ،و آشکار بودن بر ّضورّرف همزه، »، زیرا کندتأکید می

که با همزه شروع شدند و بر ّضعور شعخه    شودمشاهده می «أنا، أن. و أنت »ضمایر 

 :(58: 4553، عاا،) «دندالل. دار

 

 (53 /1 :1119سیبار، )

کن  رسد؟/ اّسا، میبه پایان می این چنین زندگیگذرد؟/ آیا نین میاین چ ها سالآیا »

 « میرم/ همچون درخ. میام خسته ،شوم یمذور که 

سطرها شده و  ة، ع وه بر اینکه ساب هماهنگی مجموعابیات فو تکرار همزه در    

 ةال عاجزانؤموسیقی درونی شعر را تقوی. کرده، بیانگر اّسا،  امنام دل شاعر و س

کند و خود را همچون ذور شدن و خستگی خود را اّسا، میبه طوری که  اوس.

  میردریزد و میکه در پاییز برگ می پندارد یمدرختی 

 دیداری کردن تصاویر -0-4

 دیعداری کعردن تصعاویر شععری اسع.       یکی دیگر از اهداف شاعران نعوگرا از تکعرار،   

  از این رو بعرای اینکعه   اند یاییپورک. و این تصاویر، آنمایی هستند که م زم ّ ةدعم»

هایی که بین اجزای جمله ایجاد گردید، آن اجعزا  دیداری پیدا کند، با برش ةجنا ،تصویر

   (431: 4851)روّعانی،   «نویسعند ر و به صورت عمودی یا پلکعانی معی  را به صورت مکرّ

 آنماسعع.  هعا، تصعویری از معنعای    صعورت و ّالع. فیزیکععی واژه  »در اینگونعه شععر،   

  «کنعد اعر، تصعویری از معنعا را ترسعی  معی    شع  ،این شعر، نوعی نقاشی اس. کعه در آن 

 نیعز تکرار با هدف دیداری کردن تصاویر در شععر سعیبار    ةنمون  (55: 4877)علوی مقدبم، 

تصعویری   ، که«النمر و الموت»در شعر  اس. «بویب»تکرار کلمه آن،  ةنمون  دارد وجود

  شععر دیگعر،   ةنمون  گذاردو آوای آن را به نمایش می« بویب»رود  دیداری از ریزش آر 
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تحول و انق ر  ، ع وه بر اینکه به«مطر» ةبا تکرار واژاس. که شاعر،  «»

کند، ّال. و صدای فرود آمدن باران بر زمعین را در ذهعن مخاطعب    در عرا  تأکید می

ای تکرار شده و در زیعر یکعدیگر قعرار    گونه به« مطر» ةواژتوضیح اینکه  کند می تداعی

 را بعه ذهعن    هعای بعاران  فعرو ریخعتن قطعره   گرفته اس. که تصویری مناسب با ّالع.  

که در هماهنگی و تناسب میان شعک  و محتعوا و نیعز از جمع. زیااشناسعی       کندالقا می

آمعدن  فرود » ّال.، «مطر» ة  به عاارت دیگر، تکرار واژسخن، بسیار ّا ز اهمیب. اس.

 :  کندرا ذهن مجسب  می« های بارانقطره

 

 (418و 1/411 :1119)سیبار، 

در کعه   نگذشعته هعیث سعالی    /هستی ما گرسنه ، شود یمی که زمین سرساز هنگام ،هر سال»

 «اشد/ باران     / باران      / باران     ناوده ب گیرسنعرا  گ

 نتیجه -7

ای از ایقعاع و  ، و آمیعزه رودهای شعر نو به شمار مییژگیو ینتر برجستهیکی از  تکرار،

سعیبار از جملعه   معنا اس. که نقش بسعزایی در آفعرینش موسعیقی درونعی شععر دارد       

و دور بعودن آن از   سعاب سعادگی  ار به که در شعر خود از تکر اس. ینو پردازشاعران 

  نقشعی خلّعا  دارد  ش، در سعاختمان شععر  ، و ایعن عنصعر   ار بمره بردهبسی ،هاپیچیدگی

شعود بلکعه در کع ّ    برخ ف شعر ک سیک در چند سطر مشاهده نمیتکرار در شعر او، 

 تکرار در شعر او، شام  تکرار ّعرف  برجستگی دارد  او دیوان ةهمقصیده و گاهی در 

ّعروف و  تکعرار   شود واج آرایی(، تکرار کلمه و تکرار بیش از یک کلمه و جمله می)

، در خدم. آهنگ خاصی در شعر ایجاد کرده ، ع وه بر اینکهسیارواج آرایی در شعر 

 چون تحول و دعوت مردم به انق ر بکعار گرفتعه شعده اسع.  سعیبار       یمفاهی  سیاسی
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     «مطعر، لیع ، شعمد و    »کلمعاتی همچعون    در شعر خعود بیشعتر  در مورد تکرار واژه 

تقویع.   تکرار واژه در شععر او گعاهی بعرای     را تکرار کرده که از مراهر طایع. هستند

 ؛اسع. نسا. به تحول و انق ر در ععرا   اشتیاقش  و گاهی برای موسیقی درونی شعر

  ،زیععرا او شععاعر سیاسععی اسعع. و از فقععر، ناععودن آزادی، ظلعع  و اسععتاداد در عععرا    

 از تکعرار ّعروف و    گفتنی اس. که تکرار جمله در شععر سعیبار، بعیش   مگین اس.  ا

این نوع تکرار نیز در شعر او گاهی برای برجسته نمودن مفاهی  سیاسعی و  و  بودهکلمه 

گاهی برای تقوی. موسیقی شعر و گاهی برای نشان دادن انعدوه وی از ناعودن آزادی و   

سیبار کارکردهای مختلفعی دارد کعه مممتعرین     تکرار در شعرانق ر اس.  بطور کلی، 

، افزایش موسیقی درونی شعر، اجتماعی و رجسته سازی مفاهی  سیاسیب از:ند عاارت آنما

  دیداری کردن تصاویر و تأکید بر ّدب درونی شاعر

 هانوشتپی
  4835، 43لعدد ، اتمران،  -4

  4851، 9، سال 1، شماره  دانشگاه تمران یتمران، مجله ادر عرب -1

  4851، 8لسان ماین، شماره  ةفصلنامقزوین،  -8

  4851، 4دانشگاه تمران، شماره  یمجله ادر عربتمران،  -1

   منابع

نی و یمد باقر ّسحعمترج  م

ش 4831، چاپ اول، مشمد فردوسیدانشگاه حه سادات طوسی، مشمد: انتشارات یمل

 هعععای اسعععی ععععرا  در سعععال یژگعععی هعععای شععععر س یکردهعععا و ویرو»، ه، عاعععدالعلییعععآل بو

   33-75صه ،ش 4833 اول، ةشمار ن،یما خصصی لسانععلمی ت ة، فصلنام«4519 -4541
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انتشارات دانشگاه اصفمان،  ،اصفمانحمبد کاظ ،عمی، میّاج ابراه

 ش 4873چاپ اول، 

 ش 4873انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول،  ،مشمد ی با نقد ادبی معاصر عربی،یآشناجمه، عی، نیرجا

 ،«ه بر شعر سپمری، شاملو و فروغ(ی)با تک بررسی کارکردهای تکرار در شعر معاصر» ،روّانی، مسعود

  419-433صه  ،ش 4851 دوم، ةراز، شماریبوستان ادر دانشگاه ش ةجلعم

«»

«»

 ش 4833انتشارات آگاه، چاپ هشت ،  ،تمران قی شعر،یموسحمد رضا، ععی کدکنی، میشف

، چاپ اول انتشارات علمی، ،تمران ،ی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسییآشناصفوی، کوروش، 

 ش 4854

انتشارات سخن،  ،ب اهلل عااسی، تمرانیّا ةترجمّسان،إعاا،، 

 ش 4831چاپ اول، 

 م 4553اتحاد الکتّار العرر،  تمنشورا ه،یحروف و معاناخصائص العاا،، ّسن، 

انتشارات سم.،  ،، تمرانییی و ساختارگرایهای نقد ادبی معاصر، صورتگراهینظرار، یعلوی مقدم، مم

 ش 4877چاپ اول، 
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«»

ساک شناسی نر  و نرر  ةجلعم ،«ات ّافظیازل ةانینقد صورتگرا»نی، یاسید یمدرسی، فاطمه و ام

  443 -414صه  ،ش 4837 اول، ةمار ادر(، شمارع)ب فارسی

 مطالعات زبانی ب ای ،«عی کدکنییقی اشعار شفینگاهی به موس» مدرسی، فاطمه و محمد بامدادی،

  449 -411صه  ،ش4835ک، ی ة(، شماریخصصع)فصلنامه ت

«»

«»

مطالعات ، «ر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسییبررسی س» ن ّاجی زاده،یممتحن، ممدی و مم

  498-431صه ،ش4851، 43 ةقی، شماریات تطایادب

 

 
 

 

 

 


