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چکیده
شعر امروز میکوشد بیآنکه محدودیت غلبۀ وزن و قافیه را متحمل شود ،امتیازاتی بیش از آنچه اینن دو
عنصر به شعر گذشته میبخشند ،برای خویش کسب کند؛ بر همین اساس از سنازککارهای مختلفنی سنود
میجوید که عمدهترینش استفاده از ظرفیتهای آوایی و معنایی کالم در مسیر تکرار اسنت؛ اینن پدیندۀ
زبانی با کارکرد خاص خود تأثیر بسزایی در غنای اثر هنری و کمک به خلق زیبایی دارد .اینن جسنتار بنا
تکیه بر روش توصیفی ن تحلیلی ،جدا از جنبۀ لغوی تکرار ،ابعاد فننی و معننایی و اهمینت آن را در چنند
قصیده از نازک المالئکه و نیما یوشیج مطمح نظر قرار داده و به بررسی و شناسنایی محورهنای تکنرار و
انواع این شاخصۀ سبکساز در زبان شعریشان پرداختهاست .هر دو شاعر ،این پدیدۀ زبانی را بهمثابۀ یک
ابزار زیباییشناسی ،در راستای دو اصل تناسب و هماهنگی و انسجام به کار بستهاند که موجنب تحنرک
متن به سوی موسیقی و نهایتاً انتقال معنی شدهاست؛ بنابراین ،با موسیقی درونی شعرشنان همگراسنت و
اثرگذاری معنا را افزایش میدهد؛ همچنان کارکرد اسلوب تکرار در دو محور معننایی و موسنیقیایی نمنود
یافته و در سطوح (واج ن کلمه ن عبارت) ،در شعر هر دو یافت میشود.
واژههای کلیدی :شعر ،نازک المالئکه ،نیما یوشیج ،تکرار ،معنا ،موسیقی ،زیباییشناسی.

 .1رایانامة نویسنده مسئول:
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 .1مقدمه
زبان ابزاری است که آدمی در عرصههای مهم زندگی روزمنره و نینز علنم و ادب بنه آن
توجه دارد .مهمترین نقش یا وظیفۀ زبان ،ارتباط بین انسانها و انتقال اندیشههای آنان به
یکدیگر است؛ عالوهبنراین در نقنشهنای دیگنری ازجملنه انتقنال عواطن و مضنامین
هنرمندانه کاربرد دارد .زبان ،جایگاه مهمی در سناختار شنعر معاصنر بنه خنود اختصناص
دادهاست که تجربۀ شعری در رأس آن است .شعر جدید از ویژگیهای لغوی زبان بهعنوان
مادۀ ساخت شعر اسنتفاده منیکنند (النورقی .)11 :1314 ،کنارکرد زبنان در ادبینات و هننر،
کارکردی آفرینشگر و خالق است؛ بهطورکلی یک اثر هنری در پی خلق زیبنایی و تنأثیر
لذتبخش در مخاطب است .در بین انواع هنر ،شعر ،هنری کالمی است و به لحاظ آنکنه
در قالب زبان بیان میشود ،خیلی بیشتر از هنرهای دیگر با مخاطب پیوند برقرار میکند و
درصورتیکه برخوردار از زیبایی باشد ،می تواند او را به اقناع درونی برساند .زیباییشناسنی
که یکی از شاخههای مهم نقد ادبی معاصر است ،به بررسی جنبۀ زیبایی شعر منیپنردازد.
نقدی بر هنر که بر پایۀ اصول زیباییشناسی یا استتیک استوار است و به بررسی اثر هنری
از جهت مزایای ذاتی و درونی و زمینههای حسن و نیکویی آن اهتمنام دارد؛ بندون آنکنه
محیط و عصر و تاریخ و ارتباط آن اثر را با شخصیت هنرمندی که آن را آفریندهاسنت ،در
نظر بگیرد (غریب .)19 :1911 ،از میان دیدگاههنای صناحبنظنران اینن حنوزه ،باتوجنهبنه
تفاوتهای نظری آنان ،میتوان اصول و قواعدی را بهصورتکلی در نظر گرفت که منورد
تأیید جمیع این صاحبنظران است :الن  .وحندت؛ ب .همناهنگی و انسنجام؛ ج .تعنادل؛
د .تقویت و تأکید؛ ه .ابداع؛ و .الهام و پیچیدگی؛ ز .کمال.
ازاینرو ،تکرار ،نوعی کارکرد زبانی و ادبی است که در ادبیات و بهخصنوص در شنعر،
نقش بسزایی دارد و از عوامل مؤثر در اصول زیباییشناسنی ن همچنون اصنل انسنجام و
تناسب و تقویت و تأکید ن است و در صورت کاربرد مناسب میتواند بر جنبۀ زیباییشناسی
و هنری یک اثر ،تأثیرگذار باشد؛ البته با فرض این موضوع که این پدیدۀ زبانی با کنارکرد
خاص خود تأثیر چشمگیری در غنای موسیقیایی و معنایی اثر هننری و کمنک بنه خلنق
زیبایی دارد و عالوه بر تکرار تفعلهها در وزن عروضی ،تکرار در واجها و کلمات و عبارات
نیز وجود دارد و شاعر میتواند با بهکارگیری تجربۀ شعریاش ،بدون آنکه در لفن گراینی
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مبتذل قرار گیرد ،به معنا و مقصود خود دست یابد .ضرورت پژوهش این عنصر ،در شعر دو
شاعر نامآور ادبیات عربی و فارسی همچنان احساس میشود و ازآنجاکه «نازک» و «نیمنا»
از نظریه پردازان در عرصۀ شعر و ادبیات معاصر عربی و فارسی هستند ،دستاورد این دو را
در بارزترین وجه آن ،سرپیچی از قواعد کالسیک عروضی و کوتاه و بلنند کنردن سنطرها
میتوان دید؛ اما ویژگیهای زبانی یا زبان شعریشان ،از مهمترین نتایج آننان اسنت کنه
اساساً همان تجربۀ خاص شعری در نزد هر شاعری است؛ یعنی بهکناربردن توانناییهنای
حسی و روانی و عقالنی و آوایی زبان ،که «تکرار» یکی از این تواناییهاست.
جستار پیش رو بر آن است تا به کارکرد زیباییشناسی و معناشناسی اسلوب تکنرار بنر
مبنای روش توصیفی ن تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای ،در دو محور موسیقی و معنا
و در سطوح مختل زبانی (از واج تا ترکیب) بهصورت موردی در چند شعر نازک المالئکه و
نیما یوشیج بپردازد و امید است در پایان بحث به این پرسشها پاسخ گفته باشد:
ن تکرار در ایجاد موسیقی درونی اشعار این دو شاعر تا چه میزان نقش دارد؟
ن آیا بین معنا و تکرارهای شعری در متن شعری این دو شاعر ،ارتباطی وجود دارد؟
ن آیا تکرار از عناصر سبکساز شعری نازک و نیماست و در شعر کدامیک ،کیفیت فنی
بیشتری دارد؟
 .3پیشینۀ پژوهش
از دیرباز صنعت ادبی تکرار در شعر کالسیک عربی و فارسنی رواج داشنتهاسنت ،و زبنان
عربی و فارسی در قدیمیترین متنهایش آن را میشناخته و کتابهنای بسنیاری بنه آن

پرداخته شدهاست؛ کتابهایی چون البیان و التبیین نوشتۀ جناح  ،التکرینر بنین المثینر و
التأثیر نوشتۀ عزالدین علی السید ،التکرار و فعل الکتابة فی االشارات االلهیة نوشنتۀ عبیند
خاتم ،القضایا الشعر المعاصر نوشتۀ نازک المالئکه .اما این کتابها فقط به جنبۀ نظنری و
عمومی این عنصر پرداختهاند و بهصورت عملی در شعر بدان نپرداختهاند .دربارۀ دو شناعر
منظور ما ،تاکنون مقاالتی نگاشته شدهاست ازجمله «بررسی مضامین شعر نازک المالئکه»،
«تجربة االغتراب عند نازک المالئکه»« ،نازک المالئکه و ابداعاتها الشعریة»« ،کهنالگوهنا
در شعر نیما یوشیج»« ،سیر تاریخی شعر نیما از دیدگاه جامعهشناختی»« ،مطالعنۀ تطبیقنی
واژۀ شب در شعر نیما و نازک المالئکه»« ،بررسی تطبیقی نمود فقنر و تهیدسنتی در شنعر
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نیما و نازک المالئکه» ،که بیشتر به اندیشه و مضامین شعریشان پرداخته شده ،و تاکنون
دربارۀ بررسی سبک تکرار در شعر این دو ،پژوهشی انجام نگرفتهاست.پژوهش پیشک رو با
تمرکز بر عنصر تکرار ،ابتدا به اهمیت زبانی و معنایی و موسیقیایی آن میپردازد و ارتبناط
آن را با معنا بررسی میکند.
 .9تکرار؛ از موسیقی تا معنا
تکرار در لغت بر رجوع و عط

داللت دارد .در لسان العرب آمده است« :الکرّ :الرجوع ،والکرّ:

مصدر کرّ علیه یککرّ کراً وکروراً و تکراراً ،یقال کرّرتُ علیه الحدیث :اذا رددتُه علیه ...والکرّ :الرجوع
علی شیء ومنه التکرار ،...قال ابوالسعید الضریر قلت ألبی عمرو :ما بنین تففعنال و تکفعنال؟ فقنال:

تکفعال اسم و تففعال مصدر» (ابنمنظنور .)199/9 :1414 ،جاح ( )13/1 :1331از نخستین کسنانی
است که از تکرار سخن به میان آورده و اهمیت و محاسن آن را بیان داشتهاسنت« :تکنرار،
ضع و عیب نیست ،بلکه همواره برای غرضی است مثل تقریر معنی یا خطناب قنرار دادن فنرد
احمق و تنبل .باید در نظر داشت تکرار الفاظ تازمانیکه از مقدار نیاز خارج نگنردد ،عینب نیسنت،
وگرنه بهسوی بیهودگی میرود»؛ و یا گفتهاند «تکرار کلمه یا لف بیش از یک مرتبنه در سنیاق
مشخص برای بیان نکته؛ چه تأکید باشد یا ایجاد آگاهی ،ترساندن ،بزرگ جلوه دادن و ینا ایجناد

تلذذ» (ابنمعصوم .)99/9 :1363 ،معاصران ،تکرار را اینگونه تعری

کنردهانند« :آوردن عناصنر

مشابه در مواضع مختل یک اثر فنی را تکرار میگویند .تکرار ،اصنل و اسناس هرگوننه نظنم و
هماهنگی است؛ چه در موسیقی ،چه در شعر» (المجدی و المهندس.)111/3 :1314 ،

در گذشته ،منتقدان مبنای تشخیص تکرار را یک بیت یا کالم کوتاه میدانسنتند و آن
را به دو دستۀ زشت و زیبا تقسیم میکردند .آنان تکرار را در ارتباط با معنا مورد توجه قرار
میدادند و هدف از آن را بیان اشتیاق و تقریر و تهدید و توجع و ...برمنیشنمردند (بندوی،

 .)461 :1336نازک المالئکه در کتاب قضایا الشنعر المعاصنر دربنارۀ تکنرار ،نظراتنی بینان
میکند و معتقد است که تکرار بدین صورت و در سطح امروزی که ما به کار میبندیم ،در
کتابهای بالغی قدیم بدان پرداخته نشدهاست و بیشتر به شکل بیانی یا همنان تأکیند و
تقریر بودهاست؛ پس از جنگ جهانی ،تفاوت گستردهای در اسلوبهای بیانی شنعر ایجناد
شد که تکرار هم یکی از آنهاست و شعر بدان اتکای فراوانی کرد .وی اعتقاد دارد تکرار،
زیبایی محض نیست که در قصیده ،شاعران آن را فقط بیاورند و صننعت ادبنی بنه شنمار
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آورند ،بلکه چون سایر اسلوبها ،در ذات خود الزم است در مکان مشخصی از قصیده بیاید
و شاعر کارکردی سحرانگیز با آن بیافریند کنه روح حینات را در کلمنات برانگیزانند .اینن
اسلوب ،طبیعت سحرانگیزی در پر کردن بیت و ایجاد موسنیقی دارد .اینن عنصنر کمنک
میکند معنی غنا یابد و به مرحلۀ اصالت برسد و شاعر میتواند بر مقصود خود سیطره یابد
و لف را در جایگاه درستش به کار بندد (المالئکه.)361 :1314 ،
بنابراین ،حضور تکرار در شعر ،در راستای موسیقی و معننا و محتنوا اهمینت منییابند
تکرار در سطح واج و کلمه (اسم ن حروف) و عبارت و بیت شعری و مقطع نمنود منییابند.
یکی از ناقدان معاصر عرب دراینباره میگوید« :شایسته است به تکرار از زاوینۀ موسنیقایی و
لغوی بنگریم؛ از جهت موسیقایی ،در کلمه و بیت ،ایجاد تأثیر موسیقایی میکند و از جهت لغوی،
هر زمان که واژه یا عبارتی تکرار گردد ،بیانگر نقش کلیدی آن در تفهیم معننا و مقصنود اسنت»

(الغرفی .)13 :3221 ،ناقدان معتقدند موسیقی شعر وسیلۀ آمادهسازی فضنای الزم و آفریندن
استعدادی روحی در شنونده یا مخاطب است تا اهتزازات و احساسات و انفعناالت شناعر را
ن که همان هوای تجربۀ شنعری اسنت ن بپنذیرد .اینن بنه آن معناسنت کنه بنین روح و
آهنگهای شعری ،همخوانی وجود دارد و همچنین ضرورتی نیست موسیقی لزوماً از اوزان
عروضی حاصل شود ،بلکه آنچه الزم است ،اینکه آهنگی باشند کنه شناعر بنه پینروی از
تجربهاش میسازد و ذوق عمومی ،آن را خوشایند و گوارا میآید و با آن احسناس زیبنایی
کند (رجایی .)321 :1911 ،بنابراین ،تکرار ،ارتباط تنگاتنگی با معنی و موسیقی دارد و شاعران
سعی دارند از رهگذر این پدیده ،ایجاد تناسب موسنیقایی و معننایی کننند کنه منجنر بنه
آفرینش ادبی شود .اکنون به بررسی اسلوب تکرار در اشعار نازک المالئکه و نیمنا یوشنیج
میپردازیم و به کارکرد زیباییشناسی و معناشناسی اینن پدینده در سنطح واج و کلمنه و
عبارت و بیت و مقطع نگاهی میافکنیم.
9ن .1تکرار حروف (واجآرایی)
استفاده از ظرافتهای آوایی حروف برای ایجاد القای معنای موردنظر ،از ویژگیهای زبان
شعری امروز است .هارلند میگوید« :معنای واژگان با آوا تعندیل و تقوینت منییابند .شنعر بنا
دگرگونیهای آوایی ،معنای ثانوی و رنگآمینزیهنایی را برمنیانگیزانند کنه از دورن بدرخشند»

(ریچارد .)391 :1913 ،در قالب کلی و عمومی ،واجآرایی آن است که یک حنرف در سناختار
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شعری ،بسامد بیشتری داشته باشد .باید هدفمند و براساس اصل زیبناییشناسنی بنه کنار
گرفته شود ،بهطوریکه واجها عالوه بر نقش موسیقیاییشان ،هماهنگ بنا سنایر عناصنر
سازندۀ کالم باشند و در راستای معنا به کار روند؛ درحقیقت ،زیباییآفرین و بیانگر عواط
باشند .هنر شاعری این است که شاعر برای انتقنال مفهنوم منوردنظر خنود ،واژههنایی را
برگزیند که واجهای تشکیلدهندۀ آنها با تصاویر ذهنی یا اندیشههنای وی هماهننگ و
متناسب باشد و با توسل به این ویژگی آوایی زبان ،بیآنکه به توصی یا شنرحی دقینق و
جزءبهجزء نیاز داشته باشد ،میتواند تصناویر ذهننی و اندیشنههنای منوردنظر را در ذهنن
خواننده بیدار کند (قویمی.)92 :1919 ،
نازک المالئکه و نیما یوشیج ،از واجآرایی استفاده میکنند ،ولی مرکز را بر کاربرد تکرار
یک واج قرار نمیدهند ،بلکه سبک واجآرایی در شعرشان بیشنتر تکینه برکناربرد چنندین
آوای همصدا و همسطح است؛ برای مثال« :یا صائمون! ربکنم قند سنمع الندعاء و الطنائرات
أقبلت تهدر فی الفضاء /تقذفکم صواعقاً و تمطر علی روابیکم لظی حرائق /ترید أن تغنرقکم فنی
برک الدماء» (المالئکه .)96 :1331 ،ترجمه :ای روزهداران! پروردگارتان صدای دعای شما را شننید.
هواپیماها آمدند درحالیکه در فضا صدای مهیبی میدهند /صاعقههنایی را بنر شنما منیافکننند
(بمبارانتان میکنند) /و بر دشتهایتان شعلههای آتش سوزنده میبارنند /منیخواهنند شنما را در
برکههای خون غرق کنند.

حروف مجهورک «ع ،ق ،ط ،ظ ،د» که بر درشتی و فضای موسنیقیایی خشنن و سنخت
داللت دارند (عبناس )62:1331 ،با تصویری که گوینده قصد دارد ،مطابقت منیکنند .حالنت
کوبندگی ،بمباران و صوت ناشی از صدای هواپیما ،توأم با شدت تشنگی روزهداران را القنا
میکند و نوعی موسیقی درونی به شعر بخشیدهاست که در راستای معناست ،چون تکنرار،
ابزاری از ابزارهای بیان است که شاعران بدان روی میآورنند تنا بنه شعرشنان موسنیقی
درونی ببخشند .موسیقی درونی که بیانگر تجربههای شعریشان از خالل پیدرپی آوردن
الفاظ و بازگرداندن آنها در بافت متن بیان میشود (هنالل ،)393 :1312 ،عناملی در ایجناد
اصل تناسب و هماهنگی است .نمونۀ دیگر در قصیدۀ «سنابل النار» که حول توصی آتش
و سوزندگی و رنگارنگی پرتو نورش است که شاعر از حروفی که به حرف مطبقنه (بسنته)

مشهورند ،استفاده کردهاست .این حروف ،مجموعۀ حروفک «ص ،ض ،ط ،ظ» است و دیگر
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حروف ،باز هستند؛ براساس گفتۀ عبدالقاهر ،بسته از آن جهت که این حروف ،صفت قوت
و شدت در صوتاند (سلوم .)11 :1319 ،شاعر ،با کاربست این حنروف ،بنه توصنی بهتنر و
انتقال معنای توأم با موسیقی کمک میکند« :شعاع النار مدّ ساطع األلوان /غفا فی لجّه أبند و
نام زمان /أصابعه مضت تلمسنی تسقط عن ظهنری /ثقنل سالسنل النرّق /بیناض ننار یبهرننی
(المالئکه162 :1331 ،ن .)161ترجمه :آتش آنچنان شعله کشنیده کنه ننورش در همنهجنا پخنش
میشود /پرتو نورش در قعر ابدیت به خواب رفنت و زمنانی خوابیند /انگشنتانش پشنتم را لمنس
میکرد /و از پشتم سنگینی غل و زنجیرهای بندگی را برمیداشت /نور آتش مرا مبهوت میکند.

نازک المالئکه بهخوبی از کارکرد آواها در ایجاد فضای موسیقایی استفاده کنرده و بنه
انتخاب واژههایی دست زده که حروف خاصی در آن بهکار رفتهاست تا به یناری واجهنا و
واژهها معنا را القا کند .در قصیدۀ «الماء والبارود» با تکرار صامتهای «ه ،ح» ن که از حروف
مهموسه هستند ن این مهم را بهکار بستهاست« :یا هناجر! الصنبی سسنماعیل سنوف یرتنوی/
برحمة من ربه تنطوی /دموعک المحمومة الحزینة  /سیدفق الماء یسنقی سنیله الغصنن الکسنیر
الملتوی» (همان .)91 :ترجمه :ای هاجر! اسماعیل کوچکت سیراب خواهد شد /با رحمتی از جاننب
پروردگارش .اشکهای سوزان و غمناک تو پایان مییابد /آب جناری خواهند شند و جرینان آن،

شاخۀ شکسته و پژمرده را (اسماعیل) سیراب میکند .تکرار حرف «س» نیز عنالوه بنر ایجناد
موسیقی ،با ویژگی رخوت و آرامی که دارد ،هم بر پژمردگی و ضنع اسنماعیل بنهدلینل
تشنگی داللت دارد و هم جاری شدن آب و گشایش سختی؛ درحقیقت ،موسنیقی منتهنی
به معنا میشود و به درک مخاطب کمک میرساند .گرامون ،زبانشنناس فرانسنوی ،اینن
ویژگی را هماهنگی القاگر ( )harmony suggestiveمیداند .اینکه شاعر برای انتقنال
مفهوم خود ،واژههایی را برگزیند که واجهای تشکیلدهنندۀ آنهنا بنا تصناویر ذهننی ینا
اندیشههای وی هماهنگ و متناسب باشد .نیما نیز از کناربرد اصنوات در ایجناد موسنیقی
دورنی غافل نبوده است؛ برای مثال« :بانگ بلند دلکنش نناقوس /در خلنوت سنحر /بشنکافته
خرمن خاکستر هوا /وز هر شکافته با زخمههای خود /دیوارهای سرد سحر را میدرد» (نیما یوشیج،

 .)496 :1964تکرار حروف «خ ،د» باتوجهبه خصیصۀ آوایی خشنی که دارند ،به تداعی معنا ن
که شکستن سکوت و آرامش سحر است ن یاری میرساند و موسیقی خشنی ایجاد میکند؛
تکرار کلمۀ «شکافته» ،به این تداعی بیشنتر جلنوه منیدهند .درواقنع تکرارهنای هننری،
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تکرارهاییاند که در ساختمان شعر نقش خالق دارند و با اینکه الزمۀ تکرار ابتذال است و
ابتذال ،نفی هنر است ،تأثیر گونه هایی از تکرار در ترکیب یک اثری هنری ،گناه تنا بندان
پایه است که در مرکز خالقیت هنری گوینده قرار میگیرد (شفیعیکدکنی.)421 :1919 ،
نمونۀ دیگری از این نوع تکرار هننری ،در قصنیدۀ «بنا قطنار روز و شنب» اسنت« :در
نهانخانۀ روزان و شبان دلسرد /سخنانی برجاست /از نوای دل افسای تنن بیمناری /زینر دنداننۀ

شب فرتوت هنوز (نیما یوشنیج .)961 :1964 ،تکنرار حنرف «ن ،د» براسناس همنان شندت و
درشتی که دارند ،به موسیقی متن که در راستای معناست کمک منیکنند و تکنرار حنرف
«س» بر حزن و اندوه ناشی از آن رنجها داللت دارد؛ همان دردهنا و حنرفهنایی کنه در
سینه محبوس است و بر فرد گران میآید.
سبک این دو شاعر در واجآرایی و تکرار واجها ،فقط در تکرار صامتها نیسنت ،بلکنه
برای ایجاد فضای موسیقایی و تناسب با معنا ،از مصوتها نیز استفاده میکنند .حروف مد
بر استعال و شدت داللت دارد و دارای صفت قوت و درشتیاند.
اکنون به نمونههایی از کشش موسیقایی که با کاربرد مصوتهنا ایجناد شندهاسنت و
تصویر موردنظر را القا میکند ،اشاره میکنیم« :و ورود أحزانی تعشش فی مدائنها /تعطر کنل
زاویة وضلع وبأدمعی /حندّدتُ أرصنفه الشنوارع فنی الخلینل» (المالئکنه .)131 :1331 ،ترجمنه :و
گلهای اندوه من در شهرهایش ریشه دوانده و هنر گوشنه و کننار را عطنرآگین منیکنند /و بنا

اشکهایم پیادهروهای خیابان الخلیل را مرزبندی کنردم (نگریسنتم) .ننازک در قصنیدۀ «مراینا
الشمس» ،از فلسطین و شهرهای آن سخن میگوید و در خالل این قصنیده قصند دارد از
حس درونی خویش پرده برگیرد .او حالت پراکندگی ریشه دواندن و انتشار بوی گنلهنا را
در هر گوشه و کناری ،و نیز عمق نگریستن خویش را با مصوت «آ ،ای ،او» بیان میکند.
نیما در قصیدۀ «ناقوس» قصد دارد صدای دینگ و دانگ ناقوس را که انعکاس وسیعی
دارد ،به تصویر کشد؛ هرچند کل این قصیده ،موضوعی اجتماعی دارد؛ ناقوس نمناد آزادی
و افشاگری است .شاعر با تکرار مصوت «آ ،ای ،او» ،بزرگی و بلندی دامنۀ صوت ناقوس را
نشان می دهد و موجب خلق فضای موسیقایی زیبایی میشنود« :دیننگ داننگ ...در مسنیر
بیابان /..../در گیرودار معرکۀ عاجز و قوی /در رهگذار شهوت زشت پلیدها /در رخنههای خلوت و
متروک» (نیما یوشیج.)443 :1964 ،
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کاربرد مصوتها در شعر هر دو شاعر ،بسامد بسیار زیادی دارد .رابطنۀ بنین اصنوات و
معنا چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت؛ درحقیقنت ،صنوت ،هوینت خنود را از راه
سازش با آنچه تاکنون داشتهاست ،کسب میکند .تحریکی که پیشتنر در ذهنن صنورت
گرفتهاست ،از میان یکرشته هویتهای ممکنی که کلمه میتواند عرضنه دارد ،گنزینش
شده که بیشترین تناسب را با آنچه در حال جریان است ،داشته باشد .نحوۀ دریافت صوت
کلمه برحسب عاطفهای که وجود دارد ،تغییر میپذیرد و برحسب معنا نیز تغیینر منییابند
(ریچاردز119 :1913 ،ن.)116
9ن .3تکرار کلمه
تکرار کلمات چیز قراردادی با هدف حشو نیست؛ بلکه بنرای ینک هندف معننایی انجنام
شدهاست .هر کلمه ،قطعهای از وجود یا بخشی از تجربۀ انسانی است؛ پنس هنر کلمنهای
طعم و خصیصۀ ویژهای دارد که کلمات دیگر آن را ندارند .اگر بین زبان و تجربه پیونندی
برقرار شود ،برای هر کلمه ،نظام منحصربهفردی از بقیه ایجناد منیکنند (اسنماعیل:1311 ،

 .)196تکرار کلمه ،سطوح متفاوتی دارد :حرف ،اسم ،فعل.
9ن3ن .1تکرار حرف
تکرار حروف ،کاربرد زیادی در شعر عربی دارد و گاهی در ادات ربط ،نصب ،ندا ،حروف و...
نمود مییابد .حروف دارای خصایص و داللتها و معانی متفاوتی هسنتند؛ منثالً توسنع و
گسترش دادن چیزی که بدان مقترن میگردد ،در ضمن بنافتی کنه وارد آن شندهاسنت.
تکرار حروف ،جدای از کارکردشان در ایجاد ساختار متن و پیوسنتگی آن ،نقنش بینانی و
موسیقایی دارند و ایجاد تنوع صوتی و جلب توجه مخاطب میکنند .همۀ اینها بنرای آن
است که بر شعریت متن بیفزاید و آفاق جدیدی از برداشت و تفسیر را نمایان سازد (ابومراد،

 .)116 :3229اما در شعر فارسی ،قابلیتهای آن محدود میشود.
نازک نیز از حرف «من» در جهت افزایش ادبیت و توسع تعبیر استفاده میکنند .وی در
قصیدۀ «زنابق صوفیة للرسول» با تکرار حرف ،به زیبایی هنرآفرینی کردهاسنت« :منن أبند
الضوء جاء أحمد /من غابة العطر والعصنافیرهلّ أحمند /عبنر عطنور قنران /...منن عمنق أعمناق
ذکریاتی /من سنواتی المختبئات /فی الشجر السرو /منن عطنور الخشنخاش واللنوز وجنه أحمند
(المالئکه .)11 :1331 ،ترجمه :احمد (رسول خدا) از ابدیتک روشنایی آمند /از جنگنلهنای معطنر و
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گنجشکان پدیدار گشنت /در مینان بوهنای خنوش قنرآن /...از اعمناق خناطراتم /از سنالهنای
پنهانشدهام در درخت سرو /سیمای احمد از عطر خشخاش و شکوفههای بادام است.

این کارکرد در شعر نیما نیز تبلور یافته و با هدف گسترش معنا ،آن را در شعرش بهکار
گرفتهاست« :هنوز از شب دمی باقیست ،میخواند در او شبگیر /و شبتاب از نهنانجنایش ،بنه
ساحل میزند سوسو /بهمانند چراغ من که سوسو میزند در پنجرهی من /بنهماننند دل منن کنه
هنوز از حوصله و از صبر من باقیست در او /بهمانند خیال عشق تلنخ منن کنه منیخوانند (نیمنا

یوشیج .)624 :1964 ،نیما با تکرار «مانند» ،سعی در گسترش مفهوم ذهنی خویش دارد.
9ن3ن .3تکرار اسم و فعل
تکرار کلمه ،سادهترین نوع تکرار است و بیشترین کاربرد را در بین قالبهای متفاوت دارد.
این مهم را که بسیاری از قدما بدان پرداختهاند ،تکرار لفظنی نامیندهانند .شناید نخسنتین
قاعده برای این نوع تکرار ،آن باشد که لف تکرار شود و ارتباط قوی با معنی عنام بنافتی
که در آن واقع شدهاست ،داشته باشد ،وگرنه فایدهای در آن نیست و تکرار ،لفظی متکلن
است (عاشور .)62 :3224 ،تکرار کلمنه در شنعر ننازک المالئکنه و نیمنا یوشنیج در اشنکال
مختلفی بهکار گرفته شدهاست :تکرار آغازین ،تکرار پایانی ،تکرار پیوسته.
تکرار آغازین آن است که شاعر ،اسم یا فعل یا حرفی از حروف معانی را در ابتدای هر
سطر شعری یا بعضی از سطور قصیده بیاورد .تکرار میتوانند بنه اشنکال متفناوتی باشند
بهصورتیکه در بافت متن به داللتهای معینی منجر شود و بدان ،تکنرار اسنتهاللی نینز
میگویند .هدف از این نوع ،که با فشار و تأکید لغت در ابتدای کالم قرار میگیرد و چندین
بار به وجوه مشابه یا غیرمشابه تکرار میشود ،رسیدن به وضعیت شعری معینی اسنت کنه
قائم بر دو سطح اساسی است :موسیقایی و معنایی (عبید11 :3221 ،ن .)13هر ساختاری ن اعم
از شعر و داستان ن یک نقطه گرانیگاه اصلی دارد که نقش مرکزی را بازی میکند .دریندا
بر لزوم این مرکزگرایی چنین تأکید میورزد« :مفهوم ساختار ،حتنی در نظرینۀ سناختارگرایی،
همواره متضمن پیشفرض نوعی مرکزیت معنایی است ،بهطوریکه این مرکز بر ساختار سنیطره

دارد» (سلدن و ویدوسون .)119 :1912 ،بنابراین ،تکرار تأثیر بسزایی در انسجام و حفن شنکل
ذهنی شعر دارد و آشکار است که هستۀ مرکزی ،اغلب در همنین واحندهای تکرارشنونده
تجلی مییابد.
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در قصیدۀ «الماء والبارود» که در زمان گیر افتادن سربازان روزهدار مصری در صحرای
سینا سروده شده ،مرکزیت با تشنگی و عطش است که بنا بنهکناربردن داسنتان حضنرت
هاجر(س) و حضرت اسماعیل(ع) و ایجاد توازن بین این دو واقعه که هر دو به سیراب شندن
تشنگان منجر میشود ،تصویرسازی زیبایی انجام میدهد و با تکرار واژۀ «اسماعیل» حالت
عطش را که درحقیقت مرکزیت دارد ،بیان میکند« :تقطّرُ الریاح حباً فی شفا الطفل سسماعیل/
تلمس خدیه بعطر نسمة بلیل /و تسکب الحینا و الخضنر فنی کیاننه النحینل /و قالنت الریناحُ:
سسماعیل! /فردد البیت العتیق تحت حنر الشنمس اسنماعیل! /سنحننت السنماء قوسناً ازرقناً یلنثم
سسماعیل /...یا رب! سسق طفلی الظمان کاس ماء /سسق صغیری سسق اسماعیل /یوشک أن یموت
اسماعیل» (المالئکه61 :1331 ،ن .)63ترجمه :بادها عشق و محبتی را بر لبان اسماعیل میچکاننند/
و گونههایش را با عطر نسیم نمناک لمس میکنند /و زندگی و نشاط را در وجود الغرش جناری
میسازند /بادها گفتند اسماعیل! /خانۀ کعبه در زیر گرمای خورشید پاسخ داد اسنماعیل! /آسنمان
بسان رنگینکمانی نیلی خم شد تا اسماعیل را ببوسد /...پروردگارا! کودک تشنهام را جنامی از آب
بنوشان /طفل کوچکم ،اسماعیل ،را سیراب کن /نزدیک است که اسماعیل جان دهد.

رسیدن به کانون و مرکزیت معنایی در شعر معاصر ،با گذر از مسیر ساختمان زبنانی و
شعری و همچنین مایههای تکرارشونده ،میسر خواهد بود .یکی از تئوریهای شعر معاصر،
مرکزیتگرایی در تشکیل کانون معنایی شعر است .نیما بیشتر در قصاید بلند خود از تکرار
در جهت مرکزیتبخشی معنایی مدد میجوید .وی در قصیدۀ «سوی شهر خاموش» بهقصد
ایجاد مرکزیت معنایی ،واژههای «شهر» و «بیهده» را در قصیدهاش تکرار منیکنند« :شنهر
دیریست که رفتهست به خواب /و از او نیست که نیست نفسی نیز آوا /مانده با مقصد متنروکش
او /مرده را میماند /که در او نیست که نیست /... /شهر را دربندان بر عبنث در بسنته /پاسنبانش
بیهوده به چشمان مهیب /بر فراز بارو ،خفتگان را دارند /خستۀ بیم و نهیب /بیهده روشن فانوس/
بیهده مشتی حیران /بیهده پاری مأیوس (نیما یوشیج.)919 :1964 ،

گاهی تکرار ،جنبۀ تفسیری مییابد و در جایگاهک ابزاری برای تبیین و توضیح بیشنتر و
روشن شدن مقصود شاعر به کار میرود .گویی شاعر قصد توضیح و جا اننداختن مطلبنی
برای خواننده دارد که با تکرار واژه و یا عبارات ،به این هدف دست مییابد .در این سطور،
قصد توضیح محبوبۀ خویش ،رسول اکرم(ص) ،را دارد« :وجه حبیبی اکبر منن النهاینة البحنر/
من مداهُ ،یسد أقطاره الزرق /یطوی طیوره ،موجفه /واه وجنه حبیبنی زننابق ،أکنؤس ،میناه /وجنه
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حبیبی والالنهایات عالم واحد لیس یشطرُ أو یتجزّا» (المالئکه .)13 :1331 ،ترجمه :سیمای محبوبۀ
من از بیکران دریا بزرگتر است /درحالیکه دریا بهسبب گستردگیاش پایانی ندارد /رننگ آبنی،
اطرافش را مسدود میکند (در نظر) /پرندگان ،امواجش را درهم میپیچند /شگفتا سمیای محبوبۀ
من که سوسنها ،جامها ،آبهاست /سیمای محبوبۀ من ،با بینهایت جهان یکنی اسنت ،تقسنیم
نمیگردد و پراکنده نمیشود.

نیما نیز با تکرار آغازین واژۀ «شب» ،قصد تفسیر و روشن شدن وص خود را از فضایی
دارد که تصور کردهاست« :شب به ساحل چو نشیند پی کین /همه چیز است بنه غنم بنشسنته/
سر فروبردهبهجیب است «کراد» /... /شب دریده به دو چشم آن مطرود /در سیاهی نگاهش همنه
غرق/... /کی ولیکن گوید از در دیگر این روز سپید درنمیآید /شب کسی یناوه بنه ره منیپویند/
شب عبث کینه به دل میجوید (نیما یوشیج.)499 :1964 ،

تکرار همنشینی کلمات نیز شیوۀ دیگری در کاربرد این پدیندۀ زبنانی در شنعر ننازک
المالئکه است .همنشینی ،وجهی از وجوه بدیعیات است؛ بدینصورت که در بیت ،دو لفن
تکرار شود که هریک در مجاورت هم یا نزدیک یکدیگر قنرار گیرنند ،بندون آنکنه یکنی
بیهوده و زائد باشد (عبدالمطلب .)91: 1314 ،در اینجا ،نازک قصند نمنایش دادن زمنانهنای
گذشته و دور و دراز را دارد و با بهکارگیری مصوت «آ» در «اعیاد» ،بنهخنوبی آن را تبینین
میکند« :تتهاوی االزمنة المبهور منتشرات فی اعیاد اعیاد اعیاد اعیاد /یا وجه حبیبتی فی االبعاد
یا ضوئی االخضر» (المالئکه .)321 :1331 ،ترجمه :زمانهای خسته با پراکندگی در عیدها ،عیندها،
عیدها ،عیدها سقوط میکنند /ای سیمای محبوبۀ من در دوردستها! /ای نور سبزمن.

این نوع تکرار همنشینی ،با اینگونه ساختار در شعر نیما نمود ندارد.
9ن .9تکرار عبارت و مقطع
در بررسی سبک تکرار نازک المالئکه ،تکرار بیت و مقطع وجود ندارد ،اما از تکرار عبنارت
در قصاید بهره بردهاست که براساس تناسب با دورنمایه و محتوای معنایی شعر بیان شده
و بر مرکزیت و تفسیر و تبیین و توسع معنا تکیه دارد؛ به یک نمونه از توسنع معننا اشناره
میکنیم« :حمر ذلک الجمر دمّ یجری /بلون الغضب النازف منن جنرح فلسنطین /حمنر ذلنک
الجمر ورد قانیات من حدائق دیر یاسین /مغمسة الشذی فی جرح مطعون /وحمر ذلک الجمر /
کمثل سهولنا الدامیة الخفصر /ومثل حقولنا المحلولة الشعر» (المالئکه .)199 :1331 ،ترجمه :سنرخی
آن اخگر بسان خونی است که جاری میشود /به رننگ خشنم خنونین از زخنم فلسنطین اسنت/
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سرخی آن اخگر آتش ،گل سرخفامی است از بوستان دیر یاسین /گلی آکننده از بنوی خنوش در
زخم طاعونزدگان /سرخی آن اخگر آتنش ،چنون دامننۀ خنونین دشنتهنای ماسنت /و بسنان

کشتزارهای ما ژولیدهموی است .نازک در این قصیده که از ابتدا به وص آتش پرداختهاست،
با بهکارگیری آرایۀ تکرار ،به توسع معنا میپردازد و معانی جدیدی را پیش روی مخاطنب
قرار میدهد.
وحدت لحن ،کلیت شعر را حف میکند .شاعر با کمک تکرار ،ساختار کلی شنعر را در
جهت اندیشهای واحد قرار میدهد و افکار و عواط خود را با محوریت تکرار سازماندهی
می کند؛ برای نمونه ،تکرار عبارت «هللا اکبر» در سراسنر قصنیدۀ «المناء والبنارود» فضنای
موسیقایی خاصی ایجاد کرده و مقصود و تصویر اصلی شعر را ن که فضنای لحظنۀ اذان و
باز کردن روزه است ن حف میکند و با فضای کلی حاکم بر قصیده تناسنب دارد .وی بنا
تکرار عبارت «هللا اکبر» از پراکندگی معنا جلوگیری میکند و بافت شنعر را در ینک راسنتا
قرار میدهد« :هللا اکبر هللا اکبر هتافة األذان /فی سیناء تبحر /من موجها تسیل فی الصحرا أنهر/
هللا اکبر نداء رحمة ید تستر به الرمال /... /هللا اکبر یا صائمون! أفطروا /من شنفة المنؤذن الخاشنع
یهمی المطر /...هللا اکبر علی شفاههم غناء بنورها ،سبرها یزحزحون قلعة الشماء» (المالئکه:1331 ،

 .)49ترجمه :هللا اکبر ،هللا اکبر آوای اذان است /در صحرای سنینا منوج منیزنند /از امنواج آن در
صحرای سینا رودهایی روان میشود /هللا اکبر بانگ رحمتی است بسان شبنمی که شنزارها آن را
مینوشند  /... /هللا اکبر ،ای روزهداران! روزه خود را بازکنید  /از لب منؤذن فنروتن ،بناران جناری
میشود /... /فریاد هللا اکبر بر لبانشان بسان نغمهای است /با ننور و راز (اینن ذکنر) ،قلعنۀ بلنند و
برافراشته را به لرزه درمیآورند.

تکرار در سطح عبارت در شعر نیما ،باالترین سنطح کنارکرد اینن اسنلوب را بنه خنود
اختصاص دادهاست و در میان قصاید شعریاش ،از تکرار یک مقطع یا بینت نینز اسنتفاده
میکند؛ برای نمونه ،با تکرار عبارت «تو را من چشم در راهنم» بنر مرکزینت معننایی کنه
همان انتظار است ،در کنار موسیقی تکیه دارد« :تنو را منن چشنم در راهنم شنباهنگام /کنه
میگیرند در شاخ تالجن سایهها رنگ سیاهی /وزآن دلخستگانت راست اندوهی فراهم /تو را من
چشم در راهم شباهنگام /در آن دم که بر جا درهها چون مردهماران خفتگاناند /...تو را من چشم
در راهم» (نیما یوشیج.)699 :1964 ،
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گاهی نیز با هدف القای حس درونی ،از تکرار استفاده میکننیم .تکنرار از قنویتنرین
عوامل تأثیر است و بهترین وسیله برای این است که عقیده یا فکری را به کسی القا کنرد
(علیپور .)13 :1911 ،نیما برای القای احسناس تنهنایی و انتظنارش بنه مخاطنب ،از تکنرار
استفادۀ بسیار کردهاست« :شب همه شب شکسته خواب به چشمم /گوش به زنگ کاروانسنتم/
با صدای نیمزنده ز دور /همعنان گشته همزبان هستم /جاده اما ز همهکس خالیست /ریخته بنر
سر آوار آوار /این منم مانده به زندان شب تیره که باز /شب همه شب گوش به زنگ کاروانسنتم»
(نیما.)699 :1964 ،

براساس گفتۀ نازک المالئکه در کتاب قضایا الشعر المعاصنر ،قاعندۀ اولینۀ تکنرار ،آن
است که لف تکرارشده ،ارتباط قوی با معنای کلی داشته باشد وگرنه متکل است و راهی
برای پذیرش آن نیست .تکرار ،اصرار و تأکیدی است بر وجه مهم در عبنارت ،کنه شناعر
بدان بیشتر از غیر آن توجه میکند و دست بر نقطۀ حساس منتن منیگنذارد و از اهتمنام
متکلم به آن پرده برمیدارد .تکرار ،تابع مجموعهای از قوانین پوشیدۀ متن باید باشند کنه
یکی از آنها توازن است و در هر عبارتی ،طبیعتاً نوعی از توازن پوشیده و دقیق وجود دارد
که شایسته است شاعر بر آن محافظت کند (نازک المالئکه366 :1314 ،ن.)361
 .4نتیجه
تکرار ،نوعی کارکرد زبانی و ادبی است که در ادبیات و بهخصوص در شعر ،نقش بسنزایی
دارد و از عوامل مؤثر در اصول زیباییشناسی همچون انسجام و تناسب و تقویت و تأکیند
است .تکرار در شعر معاصر فارسی و عربی ،بسامد زیادی دارد ،بهخصوص در شنعر ننازک
المالئکه در سطوح مختل زبانی با رعایت اصول زیباییشناسی و معناشناسی و با تکیه بر
تجربۀ شاعری که در راستای آفرینش ادبی است ،سطح کمیّ و کیفی زیادی دارد ،اما نیما
در بهکارگیری این کارکرد زبانی ،به پای نازک المالئکه نمیرسند .شاخصنههنای سنبکی
تکرار در شعر نازک المالئکه و نیمنا یوشنیج ،کارکردهنای معننایی متعنددی دارد؛ ننازک
المالئکه با به کارگیری آن ،قلمرو پهناوری از خالقیت هنری ایجاد کرده و از همۀ شیوهها
و شگردهای تکرار برای آفرینش موسیقی و آرایش مظاهر سخن خویش بهره جستهاست،
درحالی که نیما در آفرینش اثر ادبی خویش ،به قابلیتهای زیباییشناسی این مهم ،توجنه
کمتری دارد .تکرار بهطورکلی در شعر نازک المالئکه و نیما ،براساس دو اصل موسیقایی و
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معنایی استوار است و از عناصر سبکساز در شعر این دو شاعر محسوب منیشنود .ننازک
المالئکه و نیما از صنعت تکرار واجها (واجآرایی) برای ایجاد موسیقی دروننی بنا تکینه بنر
اصل هویت اصوات و معنا استفاده کردهاند .در بررسی سبک تکرار نازک المالئکه ،تکنرار
بیت و مقطع وجود ندارد ،اما از تکرار عبارت در قصاید بهره برده که براسناس تناسنب بنا
دورنمایه و محتوای معنایی شعر بیان شدهاست .همچنین مرکزیت معننا ،توسنع معننایی،
تفسیر و تبیین مضمون ،ایجاد معنای جدید ،وحدت لحن و اندیشه ،القای حس دروننی ،از
جلوههای معناشناسی تکرار در شعر این دو شاعر است.
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 /93واکاوی زیباییشناسی و معناشناسی سبک تکرار در چند قصیده از نازک المالئکه و نیما یوشیج

غریب ،رز ( ،)1911نقد بر مبنای زیباییشناسی ،ترجمۀ نجمه رجایی ،مشهد ،دانشگاه فردوسی.
الغرفی ،حسن ( ،)3221حرکیة االیقاع فی الشعر العربی المعاصر ،المغرب ،افریقیا الشرق.
قویمی ،مهوش ( ،)1919آوا و القا (رهیافتی به شعر اخوان ثالث) ،چاپ اول ،تهران ،هرمس.
المالئکه ،نازک ( ،)1314قضایا الشعر المعاصر ،الطبعة الثالثة ،قاهره ،مکتبة النهضة.
ننننننن ( ،)1331یغیّر الوانه البحر ،قاهره ،آفاق الکتابه.
المجدی ،وهب و کامل المهندس ( ،)1314معجم المصطلحات العربیة فنی الغنة واألدب ،الطبعنة الثانینة،
بیروت ،مکتبة لبنان.
نیما یوشیج ( ،)1964مجموعه آثار نیما یوشیج ،به کوشش سیروس طاهباز ،چاپ اول ،تهران ،ناشر.
الورقی ،سعید ( ،)1314لغة الشعر العربی الحدیث ،الطبعة الثالثة ،بیروت ،دارالنهضة العربیة.
هالل ،ماهر مهدی ( ،)1312جرس األلفاظ و داللتها فی البحث البالغنی والنقندی عنند العنرب ،الطبعنة
االولی ،بغداد ،دارالحریة.

