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 چكيده

ا» تكرار« درز مسايل اساسي است در زيباشناسي هنر و بـه خـصوص و در ادبيات

ميي بسزا نقش،شعر ي توانند بـر جنبـه دارد كه در صورت كاربرد مناسب، تكرارها

و هنري يك اثـر زيبايي از ديـدگاه از سـوي ديگـر،. تاثيرگـذار باشـند،شناسيك

مي نيز شناسي سبك ) شاخـصه سـبكي=( گر، سبك شخـصي تواند بيان تكرار واژه

.باشد

و رديف در جايگاه يكي از اركان شعري حـضور دارد؛ در شعر كالسيك، قافيه

و اما و پاگير محـسوب مـي-رديف اين قافيه از-شـود كه در شعر معاصر دست

و عنصر تكرار، جايگزين آن شده است يافت بروزجهتي ديگر تكـرار در سـطوح.ه

و جمله يا عبـارت(مختلف  و شـود ديـده مـير در شـعر معاصـ) واك، هجا، واژه

دري توسعهبرايچه شاعران معاصر، و چه و حسن تاثير  سود جستني زمينه معاني

و آهنگ كالم تـوان روش تكـرار را روي هم رفته مـي.اند، از آن بهره برده از نغمه

تـرين عناصـر پركاربردترين روش در شعر اين دوره دانست كه بـه يكـي از مهـم 

.ر تبديل شده استآفريني در شعر معاصزيبايي

و ادبيات فارسي∗  ruhani46@yahoo.com استاديار زبان
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و بسامد باالي استفاده از تكرار در شعر معاصر، در اين مقالـه با توجه به اهميت

و نقش،سعي شده است به طور دقيق  هاي تكـرار در شـعر نـو توجـه به كاركردها

س،بدين منظور. شود پهري، فروغ اشعار برخي از بزرگان شعر معاصر مانند سهراب

و احمد شاملو  و كاركردهاي گونـاگون تكـرار از موردفرخزاد  بررسي قرار گرفتند

و نتايج قابل مالحظه اي به دست آمد جهات مختلف در شعر ايشان واكاوي گرديد

. آمده است،كه در متن اين جستار

تك.2و ـــاحمد شامل.1: واژگان كليدي  شـعر معاصـر.5سهراب سپهري.3رارـانواع

.تكراركاركردهاي.7زاد فروغ فرخ.6

 مقدمه.1

،)recurrence(يـا وقـوع مجـدد) repetitation(در آفرينش اثر هنري، اصل تكرار

و در نقاشـي، انگـاره را بـه وجـود عنصري اساسي است؛ يعني آن چه در موسيقي، وزن

و يـافتن ادبيات نيز با اين. آورد مي و جهان طبيعـي پيرامـون آن هماني بين جهان بشري

و كـار داردهاآن وجوه تشابه ميان   تكـرار، وقـوعي در طبيعـت آشـكارترين جنبـه. سر

و مي ها مي ماه، ستاره مجدد حركت دوري است؛ خورشيد، ها با حركت فصل روند،آيند

خ  و شد هستند، دوري مييچرخهود در حال آمد و طبيعت و اين حركت دوري گردد

و متصل ز،مكرر و جانوري استن ستون فقرات )67: 1372فراي،:ك.ر(. دگي بشري

و،هاي مختلـف گونه تكرار در تمام نمادهاي عالم به وجود تبيـين قابـل تـشخيص

ن؛ وجود هستي مبتني بر تكرار است اصوالً. است مودي چون خـود هر نمودي در عالم،

، اصـل زايـش؛نيز بر همين نكته قرار يافته اسـت آفرينشي فلسفه.آورد را به وجود مي 

ا نوع و ستارگان،؛ستي تكرار و شد فصول، حركت سيارات از همين مقولـه اسـت آمد

و مرگو نيز .زندگي

و حيـات انـسان، همـواره بـر«:به تعبير دكتر شفيعي كدكني و» تنـوع«بنياد جهـان

و تـوالي فـصول» تكرار« و شب و ضربان نبض تا شد آيند روز در.است؛ از تپش قلب

و تكرارها نسبت خاصي از يابـد، مفهـوم خـويش را بـاز مـي،ست كه موسيقي اين تنوع

: 1385شـفيعي كـدكني،(»...لـصفاال اخـواني تعبير نويسندگان رسـابه» نظام افضل«يعني 

390(
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و به خـصوص در شـعر و درصـور، نقـش بـسزا تكرار در ادبيات ت كـاربرد دارد

و هنـري يـك اثـر تاثيرگـذار شناسـي زيبايي تواند بر جنبه مي مناسب، تكرار :باشـد يك

ك،تكرارهاي هنري« كـهو با اينه در ساختمان شعر، نقش خالق دارند تكرارهايي است

و ابتذال، نفي هنر، تاثير گونه الزمه هايي از تكرار در تركيـب يـكي تكرار، ابتذال است

».گيـرد اثر هنري، گاه تا بدان پايه است كه در مركز خالقيـت هنـري گوينـده قـرار مـي 

)408همان،(

ا ب در تـه دب فارسي بعد از اسالم،  از نثـر عربـي، از تكـرار پرهيـز ثيرأخصوص به

مي مي و آن را از جمله معايب سخن ي زيـادي لغـت ورود عـده1.انـد دانستهشده است

، حال با اين. بوده است تكرارنامانوس عربي در متون ادب فارسي به منظور خودداري از

و هم بـ فارسي، نمونه ادب هم در ادب عرب و اشـكال مختلـف، ه هاي تكرار در انـواع

(شودمي فراوان يافت،خصوص در شعر )485-484: 1354متحدين،.ك.ر.

 كالسيكتكرار در شعر.2

و بيش،تكرار در شعر كالسيك و رديف نمود يافته اسـت تر به صورت استفاده از قافيه

، تكـرار يـك يـا رديف«. كامل تكرار در شعر كالسيك است نماد،»رديف«خصوصهب

رديـف،) 116: 1372وحيديان كاميـار،(».ي قافيه است هم معني بعد از واژهي چند كلمه

و در ادب هـيچ زبـاني، اي از تكرار است كه بسياري از شاعران از آن بهره برده گونه اند

از سـوي ديگـر،2)221: 1366كـدكني، شـفيعي.ك.ر(. به وسعت شعر فارسـي نيـست 

و موسيق  و به قول دكتـر شـفيعي هاي فارسي از رديف بهره ترين غزل اييزيباترين مندند

مي هرچه غزل كامل،كدكني :ك.ر(. رودشـود، بـسامد رديـف هـم در آن بـاالتر مـي تر

3)1385:157 كدكني، شفيعي

و ها را از ويژگي زيبـايي ترين بهره در ادبيات كالسيك فارسي، مولوي بيش شناسـي

و  شناسي حاكم بر خالقيت هنري موالنا، تنـوع از در مباني جمالهنري تكرار برده است

و در استتيك شعر او، تكرار، جلوه جدايي،تكرار آوري هاي خـالق شـگفت ناپذير است

همـين» شـعر مولـوي چندآواييِ موسـيقي«ها در ترين مايه در حقيقت يكي از مهم. دارد

)407، همان.ك.ر(. تكرارهاست
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رتكرار در شعر معاص.3

و« در شعر نو، با تغييراتي كه نيما يوشيج در قوالب عروض سنتي به وجود آورد، رديف

شعر آزاد نيمايي از تعدادي هجـاي نـابرابري سنتي جايگاه خود را از دست دادند؛ قافيه

در شـعر شـاعران. تركيب شده است كه گاهي به صورت نامنظم نيز داراي قافيـه اسـت 

ود كه نه تنها قافيه به طور مرتب رعايت نشده، بلكـه غلبـه بـاشپس از نيما نيز ديده مي 

آن)63: 1371حسني،(».قافيه است هاي بي مصراع  جا كه حضور رديف نيـز وابـستهو از

. قافيه است، خود به خود رديف نيز از ساختار شعر معاصر حذف گرديدبه

ك البته نوآوري نيما به معني نفي مطلق سنت و گسـستگي هـا امـل از آن هاي شعري

و نو در اين نيست كـه برخـي از ايـن عناصـر در شـعر؛نيست  يعني تفاوت شعر سنتي

و در شعر نو نباشد ، در واقـع چه سنتي باشد چـه نـو؛ شعر است، زيرا شعر؛سنتي باشد

و قواعد كليـشه .ك.ر( گيـري از ايـن عناصـر اسـت اي بهـره كار نيما شكستن قراردادها

مي بدين؛)473: 1384پور، امين اي ديگر در شـعر معاصـر را به گونه» رديف«توان سبب

و آن همان تكرار استو جست .جو كرد

موسيقي دروني محور اصلي تكرار در سطوح مختلف در شعر معاصر حضور دارد؛

و هـا واژه،هـا هـا، هجا هـا، صـامت تكرار است كه بسامد آن در مصوت در شعر معاصر، 

وب موجت،جمال وي برجستهي نمونه. موسيقي استد ايجا زيبايي  تكرارهـاي هنـري

و موسي  گـستردهيكه در شعر گذشته كـاربرد هستند ... قيايي، رديف، ردالصدر، ردالعجز

و رديف مانند گذشته كاربرد ندارد يا بـه دليـل ايـن.ندداشت كـه در شعر معاصر كه قافيه

و، واحد شعري در جايگاه» بند« و ردالعجز مـصداق رداجاي بيت را گرفته است لصدر

آن،هاي نحوي در ابتـدا يـا پايـان سـطرها يكي از سازه كند، تكرارِ پيدا نمي  را جـاي هـا

بگ و . رودترين عوامـل موسـيقايي بـه شـمار مـي از مهم،ويژه در شعر سپيده رفته است

)86: 1386 پور، عمران.ك.ر(

و،شعراز سوي ديگر، نبايد از نظر دور داشت كه حضور تكرار در  در راستاي معنا

آن«يابد؛ محتواي شعر اهميت مي جا كه تكرار از جهت معنوي بجا نشـسته باشـد، يعني

م  و اين نغمهميثرتر جلوهؤزنگ كالم نيز  در قبـول معنـاي مـورد،آهنـگي خـوش كند

و اعنـات» در كاري دشوار افكندن«ي تكراري كه نتيجه،بالعكس. دهنده است ياري،نظر

و اثـرِ ديگـر زيبـاييي لغوي آن باشد، مالل در معن هـاي كـالم را نيـز درهـم انگيز است
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آن، به همين جهت؛شكند مي و بيرون شـد از و، تكرار از مواردي است كه آمد  توانـايي

)501: 1354متحدين،(».خواهدذوق سرشار مي

 چـه؛انـد گونـاگون بـردهيهـاي شاعران معاصر، از تكرار استفاده،چه مسلم است آن

دري توسعهبراي و چه و حسن تاثير و آهنگ كـالمي زمينه معاني . سود جستن از نغمه

درهاآنتوان شود كه مي هاي فراواني از تكرار در شعر سهراب سپهري ديده مي نمونه  را

و تكـرار. با كاركردهاي متفاوت بررسي كـرد ... قالب عناويني چون ردالصدر، ردالعجز،

و اغلب اركان مختلف جمله  و دهنده نشان،در شعر شاملو نيز شواهد بسيار دارد ي تكيه

و نيز در شـعرهاي سـپيد وي، بـه و معني مكرر است و يا توجه شاعر بر موضوع تاكيد

و انسجامِ مي، شعر ساختايجاد نوعي ريتم 4.دنارس مدد

و تـر محققـان،ي بيش همچنين به عقيده و مهـم تكـرار يكـي از مختـصات اصـلي

تكرار)52: 1384و حقوقي، 228: 1376 شميسا،.ك.ر(.ي اندام شعر فروغ است زندهسا

و جلب در سطوح گوناگون، گذشته از جنبه  و تاكيد و به ويژه تكيه هاي دگرگون بالغي

نظيـر او در نظر مخاطب، از مختصات مهم زبان شعر فروغ است كه ناشي از توانايي بـي 

هاي بديع لفظينـد كـه هم از روش» سجع«و» جناس«. شناخت ابعاد مختلف واژه است 

و دالور، حسن.ك.ر(. تكرار قرار دارندي زير سايه،به نوعي )44: 1387پور

و بسامد باالي استفاده از تكرار در شعر معاصر، در ايـن بنابراين با توجه به اهميت

و نقش،مقاله سعي شده است به طور دقيق  شع به كاربردها ر معاصر توجه هاي تكرار در

فـروغي معاصـر، سـهراب سـپهري، سه شاعر برجسته ديوان اشعار،به اين منظور. شود

و احمد شاملو، فرخ و كاركردهاي مختلف تكـرار در شـعر زاد  مورد بررسي قرار گرفت

.، واكاوي گرديدايشان

 انواع تكرار در شعر معاصر.4

و شـاعر معاصـرم شعر معاصر به طور كلي برخالف شعر كالسيك، آرايـه حـور نيـست

ب  تر موارد تصنعي هـستند،ي اين ابزارها كه در بيش وسيلهه توجهي به آرايش كالم خود

مي) 101-100: 1384 سالجقه،.ك.ر(.ندارد رسد يكـي از داليلـي كـه شـاعران به نظر

و دور بودن آن از تر از روش تكرار استفاده نموده معاصر بيش  اند، ساده بودن اين روش

 زيرا شاعران اين دوره، از اين كـه پـا جـاي پـاي؛هاي تصنعي است هاي آرايه يچيدگيپ
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و گذشتگان نهند، پرهيز مي و دوست نداشـتند خـود را در چـارچوب موسـيقي نمودند

و همچنين آرايه   بـه نيـز توجـه چنـداني اين شـاعران. محدود نمايند،هاي صوريسنت

. آراستن كالم خود نداشتند

ازاي معاصر در شعر دورهآرايه پركاربردترين،كرارتاز اين رو سـت كـه بـه يكـي

تكـرار در سـطوح؛ آفريني در شعر اين دوره تبديل شـده اسـت ترين عناصر زيبايي مهم

مي،مختلف و توان آن را در سـطح واك، هجـا، در شعر شاعران معاصر نمود يافته است

و جمله يا عبارت  مي» تكرار در سطح واك«. يافت،واژه اي قابل توان به صورت آرايه را

و در بين نـوپردازان واج ديد؛» آراييواج«اعتنا به نام  ي از بـسامد،آرايي در شعر معاصر

مي طوريهب؛باال برخوردار است غير( معاصري توان آن را از مختصات سبكي دوره كه

ش. به حساب آورد) شعر نيما از  در اشـعارت،املو كه شهرتش به شـعر سـپيد اسـ احمد

وي آرايي بهره از واج خود و همين آرايه موجب ايجاد نوعي آهنـگ  فراواني برده است

و سـهراب سـپهري نيـز فروغ فرخـزاد در شعر. موسيقي خاص در شعر وي شده است

.آرايي پيدا كرد زيبا از واجيهايتوان نمونهمي

ي يـك هجـا در سـطح يعنـ؛ نيز در شعر معاصر كاربرد دارد» تكرار در سطح هجا«

مي،كالم يا جمله كلماتي كـه بـه است؛» واژه«ديگر انواع تكرارها، تكراراز.شود تكرار

 در بحث تكـرار مـورد توجـه قـرار، به دفعات در مسير شعر نشسته باشند،معناي واحد 

. گيرندمي

و مهيـا هـستند رچـه واژهگو ترين ابزار شعر است واژه مهم« ، هـا از پـيش سـاخته

و تاليف آن گز و اتفاقـاً يكـي از عـواملي كـه شـعر را بـهي ها بر عهده ينش  شاعر است

و دلنشين عرضه مي زلهمن و تـاليف واژه،كندي هنر زيبا و به گـزينش ».ابـسته اسـت هـا

مي)167: 1388پور، عمران( ردالعجـز الـي: تواند بـه شـكل صـنايعي چـون تكرار واژه

و و عكس، تكرير، تشابهالصدر، ردالصدر علي العجز، طرد .بروز يابد... االطراف

 متـداول اسـت؛، نيـز در شـعر معاصـر،)مـصراع(ار در سطح جمله يا عبـارت تكر

و عبارات به صور مختلف در شعر اين شاعران تكرار مي و جمالت  به طـرقهاآنشوند

ت.نمايـدد فرمي شـاعرانه اسـتفاده مـي از اين ابزار براي ايجا،مختلف وجـه بـه البتـه بـا

،ي اين شاعران از اين نوع تكرار، بايد بين انواع تكرار در سطح جملـه چگونگي استفاده 

شديتقسيماتي قا .ل
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»واك«از تكرار در هايي نمونه
: 1387شـاملو،( اي غـزل؟/يايدهصلت كـدام قـص/يتسرابه/يتسني/يببسبي/تو/ مرا

722(

اي/رگردانس/نگينس/ بورص/انس رود ايني كه ميسك شود به آن چگونه مي .ت دادسفرمان

)397: 1368فرخزاد،(

دراي نمونه »هجا«از تكرار
)314: 1368فرخزاد،(ها، طالييها، سبزهاسالم قرمز/هاسالم ماهي ...هاسالم ماهي

: هايي از تكرار واژهنمونه
 مـرد/چـي گـاري در حسرت خوابيدناسب/اسبچرخ يك گاري در حسرت واماندن

؛)281: 1385سپهري،( در حسرت مرگچيگاري

؛)326: 1387شاملو،(مارچون آن جاده پيچان چون/مارخزد مي

؛)306: 1385سپهري،...(اي اشكال شقانه يعني تعبير عاقشنگ/ يعني چه؟قشنگ

و آراميمافسوس و خاموشيم ما دلافسوس/ ما خوشبخت ؛)297: 1368فرخزاد،(تنگ

خـويش كـه بـهي روزهـايپيمانـه بـا/ كنمميپيمانهكه/ مصرفپاي در پاي آفتاب بي

؛)603: 1387شاملو،(يان ماننده استي جزامكاسهچوبين

؛)385: 1385سپهري،(ف يك دسته كالغبر/برفپشت كاجستان

؛)303: 1368فرخزاد،(وه صداهاي تهي سرشار از انبشب/شبناگهان پنجره پر شد از

سـپهري،(ايـمهگـام شـبان يم، مـاشب گـامما/ايمي وزنده صخره، ماايموزش صخره ما

1385 :174(

:هايي از تكرار در سطح جملهمونهن
تكـرار«، شـاملو» دشـنه در ديـس«از دفتر شـعر» ترين آرزوي بزرگ ترانه«مثالً در شعر

مي» جمله يا عبارت آغازين شعر در انتهاي آن  مي«:بينيمرا / خواند آه اگر آزادي سرودي

كـه» مانـد كجا ديواري فروريخته بر جـاي نمـي هيچ/ايهمچون گلوگاه پرنده/ كوچك

مي«ي گزاره :ك.ر(. شـود تكـرار مـي نيـز در پايـان شـعر» خوانـد آه اگر آزادي سرودي

)799: 1387شاملو،

از نمونهيك تكرار جمله يا عبارت در ابتـداي هـر« تكرار عبارت يا جمله،ي ديگر

د» بند در» در تمام طول تـاريكي« از اشعار فروغ، عبارت،»تنهايي ماه«ر شعر است؛ مثالً
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و يـا در شـعر) 322-321: 1368 فرخـزاد،:ك.ر( ابتداي هر سه بند شعر ذكر شده است

:ك.ر(. همين عبارت در ابتداي بندهاي مختلف شعر تكرار شده است،»بر او ببخشاييد«

)303-301: همان

شع.5 ر معاصركاركردهاي تكرار در

و نقش،چه در اين جستار مورد توجه است آن در كاركردها هايي است كه اين تكرارهـا

هـاي مختلـف زبـاني، كاركردهاي تكرار از جنبـه مسلماً. كشندشعر معاصر بر دوش مي 

و  ...موسيقايي، بالغي در به مهم، قابل بررسي است كه در ادامه. ترين كاركردهاي تكرار

:شودمي، اشارهشعر معاصر

و مخاطب.5.1  ايجاد وحدت بين شاعر

تواند پس از يك بيت در موقعيتي خاص، كلمه يا عبارتي وقتي خواننده در يك شعر مي

مي،را حدس بزند، خواه ناخواه خود را با شاعر در آفرينش شعر  و لـذت شريك پندارد

مي بيش ت؛ شنونده در متن ماجراست،در اين حالت. بردتري تـري بـر اثير بيش پس شعر

،اگر تكرار از نوع عبارت يا جملـه باشـد) 517: 1354 متحدين،:ك.ر(. او خواهد داشت 

و خواننده بيش و هماهنگي بين شاعر مي اين اتحاد او«مثالً در شعر. كندتر نمود پيدا بر

در سـطور» بر او ببخـشاييد«فروغ فرخزاد، عبارت، اثر»تولدي ديگر«از دفتر» ببخشاييد

و خواننده به سادگي پس از شروع شعر  تواند حضورمي،مختلف شعر تكرار شده است

از» سـاعت اعـدام«و يا در شعر) 302-301: 1368فرخزاد،(. اين عبارت را حدس بزند 

ي مشخص در سطح شـعر تكـرارا، با فاصله»در قفل در كليدي چرخيد«شاملو، عبارت

 چند سطر، مخاطب چشم به راه تكـرار مجـدد اي كه پس از خواندن شده است؛ به گونه

(آن است مي بدين)139: 1387شاملو،:ك.ر.  باعث ايجاد همـاهنگي،بينيم كه تكرار سان

و به نوعي و مخاطب گشته مي سهم خواننده را در شعر بيش،بين شاعر .كندتر

و تفسير مضمون شعر.5.2  توضيح

دميي تفسيري پيدا گاهي تكرار جنبه و و توضـيحر جايگـاه كنـد  ابـزاري بـراي تبيـين

و روشن شدن مقصود شـاعر بيش و. رود بـه كـار مـي،تر گـويي شـاعر قـصد توضـيح
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 بـه ايـن هـدف،براي مخاطب دارد كه با تكرار يك واژه يا عبارت را جاانداختن مطلبي

در مـثالً.شـود از تكرار، بسيار ديـده مـيهگونه استفاد اين،در شعر فروغ. يابددست مي

يك،»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«شعر را براي مخاطب چنين تفـسير»شب« فروغ

: نمايدمي

و نطفه شكل گرفت/ انگار مادرم گريسته بود آن شب آن/ آن شب كه من به درد رسيدم

آن شب كه اصفهان پر از طنـين كاشـي آبـي/ هاي اقاقي شدمشب كه من عروس خوشه

ي) 402،همان...(بود مي،ي مورد نظر خودي پرندها در تبيين چهرهو : گويد چنين

پرنـده قـرض/ خوانـد پرنـده روزنامـه نمـي/ كـرد پرنده فكر نمي/ پرنده كوچك بود ...

آ/ نداشت )372همان، ...(شناختها را نميدمپرنده

مي» مرگ«سهراب سپهري نيز به كمك تكرار، مفهوم : كندرا چنين تفسير

در/ مرگ وارونه يك زنجـره نيـست/ مرگ پايان كبوتر نيست/و نترسيم از مرگ مـرگ

و هـواي خـوش انديـشه نـشيمن دارد/ ذهن اقاقي جاري است  در/ مرگ در آب مـرگ

ميي مرگ با خوشه/ گويدذات شب دهكده از صبح سخن مي   مرگ/ آيد به دهان انگور

مي- در حنجره سرخ مسوؤل ا/ خواندگلو .../ سـت مـرگ مـسئول قـشنگي پـر شـاپرك

و تبيـين به خوبي به تفـسي،بينيم كه سهراب، به كمك تكرارمي) 296: 1385 سپهري،( ر

در. پردازدمي» مرگ«مفهوم و تمـام پـردازي مـي نظريـه، مرگ باره به عبارت ديگر، كنـد

. نمايدزواياي آن را تشريح مي

 تقويت موسيقي دروني.5.3

س شعر معاصر كه كم و موسيقي نتي دلبسته است، توجه چنـداني بـه ابـزار تر به عروض

و رديف(موسيقي كناري  هـاي امـا بهـره؛ندارد) وزن عروضي(و موسيقي بيروني) قافيه

 مجموعـه،منظور از موسـيقي داخلـي يـا درونـي. فراواني از موسيقي دروني برده است 

و مصوت هايي است كه ميان صامت تناسب  مـثالً.وجـود دارد هاي كلمات يك شـعر ها

تكرار شوند، ايـن خـود نـوعي موسـيقي»اي«يا»او«يا»آ«هاي مصوت،اگر در شعري

. كندايجاد مي

 ولـي شـاگردانش از آن5؛موسيقي دروني در شعر نيما زياد مورد توجه نبوده اسـت

يقي، شايد پركردن خال ناشـي از عمده داليل كاربرد اين نوع موس.ندابسيار استفاده كرده
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ع بي روض سنتي در شعر معاصر باشد كه شاعران نوگرا را بر آن داشته اسـت توجهي به

از. به كـارگيري صـنايع بـديع لفظـي، موسـيقي شـعر خـود را غنـي نماينـد با تا  يكـي

ع تكرار كه به موسيقي شعر معاصر كمك شاياني نموده اسـت، تكـرارانواپركاربردترين 

و اصوات حروف يا اصواتي بـا بـسامد روشن است كه وقتي.است) آراييواج(حروف

بـه. نـوازي شـعر موثرنـد شـوند تـا چـه انـدازه در گـوش باال در يك عبارت تكرار مي 

:هاي زير توجه نماييد نمونه

تـ/ تـاريكي اسـتي هـستي مـن آيـهي همـه-:»آ«تكرار مصوت-  در خـودراو كـه

و رستن به سحرگاه شكفتن/ كنانتكرار اي/ هاي ابدي خواهد برد ها ـ من در آهون آيه ت را

ت/ كشيدم، آه  و/راو من در اين آيه و آب (آتـش پيونـد زدم به درخت : 1368فرخـزاد،.

؛)294

اي/ايدهصلت كدام قـصي/ به راستي/ نيستي/ بي سببي/تو/مرا-:»اي«تكرار مصوت-

)722: 1387شاملو،(غزل؟

از ايـن/بنـصي/ حسرتا كـه مـرا/ سيب سرخي است/ سين هفتم:»س«صامت تكرار-

(سروري نيست/ سفره سنت )820 همان،.

عالوه بـر ايجـاد) سين عيد اشاره به هفت(بار تكرار حرف سين در اين نمونه، هفت

.گر نوعي هماهنگي لفظ با معنا نيز هست موسيقي دروني در كالم، بيان

و باروري معنا.5.4  ايجاد خالقيت

د نوعي ساختار باز،حضور تكرار در شعر معاصر ر شـعر ايجـاد كـرده اسـت كـه بـه را

، بـاز گذاشـته)هاي شخصي برداشت(=هاي متعدد اي دست مخاطب را براي تاويل گونه

آن. است تك«كه حال و تك ساختار شعر كالسيك، غيرزايا بن خط، و ».بـست اسـت آوا

و صحرايي، خسروي( . گذاردو جايي براي تخيل خواننده باقي نمي) 1388:167 شكيب

در؛ معاصر در پي تحميل هدف يا معنايي خاص از جانـب نويـسنده نيـست شعر  بلكـه

تبديل شود؛ يعنـي)و شاعر(جوي امكاني است تا مخاطب اثر، خود به نويسندهو جست

 امـر، ايـن)10: 1366 بنيـامين،:ك.ر(. وقفـه در كـار خوانـدن مـتن، بيافرينـد معنا را بي 

د. رهاند مي مخاطب را از استبداد معنايي شعر كالسيك شـود مـصراع يـا يـده مـي مـثالً

و شونده در سطح شعر، در پايان شعر نيز ذكر مي عبارت تكرار  و عـالوه بـر تاكيـد شود
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ميه روب،سازي آن، خواننده را با نوعي رها شدگي در معنا برجسته و ذهن او را رو سازد

اي. داردي آن عبارت وامي تر درباره به تفكر بيش  جاد حركتي دورانـي در اين تكرار باعث

و مخاطب را غيرمستقيم به آغاز شعر ارجاع مي شعر نيز مي  و شود  خواهـد از او مي دهد

تكـرار ايـن مـصراع از سـوي ديگـر،.آن را دوباره بخوانـد تر شعر، اي درك عميق تا بر

ـ  روهكانوني در پايان شعر، خواننده را بـا توقـف ناگهـاني شـعر در جـايي حـساس روب

در،ا كه در روند تكاملي شعرچر؛كند مي  اين مصراع مكرر بود كه باعث بـاروري معنـا

 ذهنـي بـراي پذيري شعر با همان مصراع، نوعي خـال اكنون پايان.شدها مي ديگر مصراع

ميآخواننده به وجود مي  بـه فعاليـت ذهنـي،شود خواننده در غياب شاعر ورد كه باعث

و بيرانوندي،.ك.ر(. بپردازد )138: 1383نيكوبخت

ميهانمونه از شـاملو» تـرين آرزوي بـزرگ رانـهت«در شعر تواني چنين تكراري را

 دال بـر،»خوانـد آه اگـر آزادي سـرودي مـي«پذيري شعر با مصراع مكـرر ديد كه پايان 

از» نـشاني«و يـا در شـعر) 799: 1378شـاملو،:ك.ر(. كشش معنايي باالي شعر است

عيناً در پايـان شـعر نيـز»ي دوست كجاست خانه«زين شعر سهراب سپهري، عبارت آغا

و عالوه بر اين  دهـد، نـوعي كه مخاطب را به ابتداي شـعر ارجـاع مـي تكرار شده است

(دهد تـا خالقانـه، معنـاپردازي نمايـد فضاي باز انديشه را پيشِ روي او قرار مي  :ك.ر.

)359-358: 1385سپهري،

و تركيبات.5.5  جديدايجاد مفاهيم

و پرورش معاني جديدي در ذهن شاعر گردد؛ وقتي كلمه يـا تكرار مي تواند باعث بروز

ميپي،عبارتي در يك شعر  و هماهنگ بـايهايشود، مضمون درپي تكرار  جديد متناسب

 شاعر در حركت ذهني خـود در شـعر،،به عبارت ديگر. بنددآن در ذهن شاعر نقش مي

ي ميي تازها تعبيراتبا تكرار كردن، به مضامين از» تولدي ديگـر«مثالً در شعر. يابد دست

و تعبيراتـ» ...زندگي شـايد«فروغ فرخزاد، تكرار عبارت  كـشانده جديـديبـه مـضامين

هر مي و شاعر با تكرار اين عبارت، ميشود :يابدبار به مضموني تازه دست

مييك خيابان دراز است كه هر روز زني با زنبيلي/ زندگي شايد زنـدگي/ گـذرد از آن

مي/ شايد سـتا زندگي شايد طفلي/ آويزدريسمانيست كه مردي با آن خود را از شاخه

...زندگي شايد/ گرددكه از مدرسه برمي )391-387: 1368د، فرخزا:ك.ر(.
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و بينيم كه با تكرار يك عبارت، تخـيالت شـاعر برانگيختـه مـي مي ،هـر بـار شـود

م آب«در شعر» زندگي«ي همچنين تكرار واژه.گردديتوصيفي جديد ارائه » صداي پاي

و تخيالت شاعرانه يابد كه شاعر با هـر بـاري جديدي راه مي سهراب سپهري، به تعابير

 اي كه در مسير شعر به ذهن شاعر رسوخ نموده تعابير تازه. تكرار بدان دست يافته است 

:است

پ/ زندگي رسم خوشايندي است و پرشـي دارد/ ري دارد با وسعت مرگ زندگي بال

و تـو بـرودي زندگي چيزي نيست كه لـب طاقچـه/ي عشق اندازه / عـادت از يـاد مـن

زندگي نوبر انجير سـياه در دهـان گـس تابـستان/ چيندزندگي جذبه دستي است كه مي

زندگي حس غريبـي اسـت كـه يـك .../ زندگي بعد درخت است به چشم حشره/ است

(مهاجر داردمرغ  )290-289: 1385سپهري،.

و ايفـا مـي توان گفت چنين تكرارهايي نقش رديف را در شـعر كالسـيك مي كننـد

مي تقريباً به همان  اي در ذهـن شـاعر بـه عنـوان وقتي كلمـه«كه چنان؛نمايندگونه عمل

مي گيرد، مضمون رديف جاي مي  و هاي جديدي هماهنگ با آن در ذهن شاعر جرقه زند

و  ش انديشه نقاط مبهم ذهن ».شـود عر بـه صـورت تـدريجي كامـل مـيي شاعر تا پايان

و ديگران،( )13: 1384 طالبيان

و مكث براي جلوگيري از سستي شعر.5.6  ايجاد توقف

و يكي از كاركردهاي تكرار،  مخصوصاً تكرار مصراع يا يك بنـد از شـعر، ايجـاد مكـث

ر كالسـيك بـه صـورت شـع،چه مـسلم اسـتآن. توقف در فواصل عمودي شعر است

كه البته اين پايان، هـدف نهـايي- رونده از آغاز شعر به سوي پايان شعر ساختاري پيش

و غايت را در انتهاي شـعر مـي-آن نيز هست  و تمام هدف در در حركت است و يابـد

و به نـوعي  و رواني بيش از حد . ايجـاد كـسالت شـود،اين روند، چه بسا دچار سستي

و در، سستي ترس از ابتذال و تـشكيل مركزيـت  نيما را بر آن داشت تا با تكرار مصراع

و توقف را پيـشنهاد كنـد؛ فواصل عمودي شعر، تـو را مـن«مـثالً در شـعر نوعي مكث

و از شروع اين مصرع تا تكرار دوباره» چشم در راهم  و مكثي جايز نيست ي آن، توقف

ك و تداوم زبان، بيسلاگر تكرار اين مصرع نبود، رواني و از. نمـود روح مـي كننده فـرار

در» تـو را مـن چـشم در راهـم«اين تسلسل مبتذل، نيما را بر آن داشت كه مـصرع  را
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در) 141: 1383نيكوبخت، بيرانونـدي،.ك.ر(. فواصل مشخص، آگاهانه تكرار نمايد يـا

مي» غزلي براي نتوانستن«شعر  » غم نان اگر بگـذارد«بينيم كه تكرار عبارت از شاملو نيز

و سـستي و اين امر مانع از دست رفتن ريـتم در انتهاي هر بند، باعث ايجاد توقف شده

ض به عبارت ديگر، شاعر با ايجاد اين توقفگاه. گرددشعر مي  من اينكه رونـد معنـايي ها،

(شعرش را حفظ كرده، بر استحكام ساختار زباني آن افزوده اسـت  : 1387شـاملو،:ك.ر.

548-549(

 سازي مضمون برجسته.5.7

سـازي در جهـت مثبـت خواه اين برجـسته«سازي است؛ يكي از اهداف تكرار، برجسته

و ابراز نفرت  و خواه به منظور تحقير ي تكـرار بهتـرين وسـيله در هـر دو حـال،،باشد

كـردن يـك واژه يـاي برجـسته شاعر برا)507: 1354 متحدين،(».مشخص كردن است

مي، با تكرار آن در فواصل مختلف شعر، آن را مهم مضمون تكـرار باعـث. دهدتر جلوه

مي تمركز بيش  و به نوعي به برجسته تر روي يك موضوع خاص سـازي آن كمـك گردد

شع. كندمي آب«ر مثالً در و پـاك«سهراب، برجستگي مضمون» صداي پاي تـازه شـدن

مي» شدن :احساس كرد» زير باران بايد رفت«توان در تكرار عبارت را

بـا همـه/ فكر را خاطره را زير باران بايد بـرد/ زير باران بايد رفت/ چترها را بايد بست

شق را زيـر بـاران بايـدعـ/ دوست را زير باران بايد ديد/ مردم شهر زير باران بايد رفت 

.... نيلوفر كاشـت زير باران بايد چيز نوشت، حرف زد،/زير باران بايد بازي كرد/ جست

)292: 1385سپهري،(

البته بايد توجه داشت كه موقعيت قرار گرفتن واژه يـا عبـارت تكرارشـونده نيـز از

ار گـرفتن ميزان برجستگي، به محل قـر، به عبارت ديگر؛ خاص برخوردار استياهميت

و قرار گرفتن آن در ابتدا يا وسط يا انتهاي كـالم نيـز در  و عبارت بستگي دارد آن واژه

.ميزان برجستگي كالم موثر است

و مركز شعر.5.8  تكرار به عنوان كانون

و يـا بـه قـولي شعر يا داستان، يـك نقطـه اعم از هر ساختار هنري،«  گرانيگـاه اصـلي

، كه در واقـع)137: 1368ايگلتون،(».د يك سطح مسطح دار ساختارگرايان مكتب پراگ،
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مفهـوم«.ورزدگرايـي تاكيـد مـي دريدا بر لزوم اين مركزيت. كندنقش مركز را بازي مي

فرض نوعي مركـز معنـاييي ساختارگرايي، همواره متضمن پيش ساختار حتي در نظريه 

) 183: 1380و ويدوسـون، سلدن(».بر ساختار سيطره دارد به طوري كه اين مركز،. است

و سازما« و نقش اين مركز، راستا كردن  اطمينـان،تـر از همـه مهـمن بخشيدن به ساختار

دهـي، عـدم نظـم در سـاختار از نظـر مـضامين كه اصل سـازمان خواننده است دادن به

يافتگي درونـي، تصور ساختاري بدون مركز، براي سازمان. تعديل خواهد كردرامحدود 

)932: 1380احمدي،(».معناستبي

گرايـي در تـشكيل كـانون معنـايي شـعر هاي شعر معاصر، مركزيـت يكي از تئوري

ي ساختار، با تاكيـد در شعر كالسيك، خواننده به لحاظ تيين مركزيت در محدوده. است

و همـههو تشخيص ويژه در پايان شعر روب و عناصـر زبـاني از آغـازي رو است  اجـزا

 شعر دارند كه با حذف عنصر پاياني شعر، خواننـده بـه شـدت بـا شعر، گريزي به پايان

و ابتر روب شدهشعري مهمل )177: 1388 صحرايي،وشكيبخسروي(. رو خواهد

و مركزيت معنايي در شعر معاصر با گـذر از مـسير سـاخت هـاي رسيدن به كانون

و همچنين مايه  و شعري  مـسير ميـسر خواهـد بـود؛ چـرا كـه،هاي تكرارشـونده زباني

بخـشد كـه بـه هاي مضموني متفاوتي زينـت مـي پرورش كانون شعري معاصر را منظره

و مركزيت در شـعر چشمي مثابه و كشف كانون اندازهاي طبيعي ذهن شاعر، بازشناسي

و بيرانوندي،:ك.ر(. را موجب خواهد شد )136: 1383نيكوبخت

ع يا عبارت مكرر است كـهي يك مصرا معاصر، دربردارندهي بسياري از اشعار دوره

ايــن مــصراع مكــرر از يــك طــرف. كنــد كــل ســاختار شــعر را حمايــت مــي، آگاهانــه

و از سوي ديگر، مركزيت معناييي معنا به مصرع كننده توزيع و بعد خود است هاي قبل

ب ميوسيلهه خود را .كندي آن مصرع، موكد

شب«مثالً در شعر ا بيش»شب«از نيما، عنصر» هست ؛ز ساير عناصر اهميت دارد تر

چنـدين بـار» هـست شـب« عبارت،در اين شعر. زيرا بار اصلي معنا بر دوش آن است

:تا فضاي ظلمت حاكم را القا نمايدتكرار شده است 

و خاكهست شب / باد نوباوه ابر از بـر كـوه/ رنگ رخ باخته است/ يك شب دم كرده

شب/ سوي من تاخته است در همچو ورم كرده تنهست هـم از ايـن/ استاده هواي گرم

را شده بيند اگر گم روست نمي  در/ با تـنش گـرم، بيابـان دراز/ اي راهش مـرده را مانـد
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مي/ من ماندي به دل سوخته/ گورش ،هست شـب/ سوزد از هيبت تب به تنم خسته كه

شبآ )502: 1370نيما يوشيج،(. ري

م» آب را گل نكنيم«يا در شعر مركـز» آب را گل نكنيم«صراع مكرر از سهراب سپهري،

؛ حول محور همين مصراع، شـكل گرفتـه،شود كه كليت شعر معنايي شعر محسوب مي 

بياست به گونه مي اي كه با ناديده گرفتن اين مصراع مكرر، شعر : نمايدمعني

مي/آب را گل نكنيم ايي دور سيره كه در بيشهيا/ خورد آب در فرودست انگار كفتري

م مي/آب را گل نكنيم./..شويديپر رود پاي سپيداري تـا فروشـويد شايد اين آب روان

ــي ــدوه دل ــيم.../ ان  پــس نقــش ايــن تكرارهــا)345: 1385ســپهري،(. آب را گــل نكن

و ايـن مركـز، چيـزي مركزيت شعر نقش در جايگاهها است زيرا اين؛انكارناپذير ورزند

ي تـوان همچـون حـضور خود ساختار را مي اساسي در ساختار است كه با توجه به آن، 

)26: 1380پين،:ك.ر(. تصور كرد، در فراسوي زبانكامل

و ايجاد مكـث در كمـك اين مصراع مكرر، عالوه بر تاكيد بر هسته ي معنايي شعر

 رديفـي در كـل سـاختار، باعـث در جايگـاهي شـعر، به خواننده براي يادآوري دوبـاره

مياسكلت .شودبندي شعر نيز

 جان بخشيدن به يك مفهوم يا واژه.5.9

و طبيعت؛ به ايـن عبارت است از جان بخشيدن به اشيا) Personification(تشخيص

از. خـصوصيات انـساني در نظـر گرفتـه شـودهاآنصورت كه براي تـشخيص، يكـي

و پويا است هاي ارائه ترين روش مهم و اشـي البته جان.ي تصاوير زنده ا بخشي به تصاوير

و خلـق» تكـرار«گـاه؛گيرد به خصوصيات انساني شكل نميهاآنتنها از طريق انتساب

بخـشد كـه مضامين گوناگون گرد محور يك كلمه يا تصوير، چنان برجستگي به آن مـي

و تشخص مي آن تصوير يا واژه، به تدريج جان مي  يا،تكرار. يابدگيرد  در پيرامون كلمه

مي مختليهاي عبارت مكرر، طيف و در كند كه به تدريج برهم منطبق مـيف ايجاد شـود

مي كلمه،كانون خود و پرتحرك .نماياندي مكرر را شخصيتي زنده

 را به كرات در مسير گـسترش»678« عدد،»اي مرز پرگهر« فروغ فرخزاد در شعر

مي، خودي انديشه و بـر اين رقم به تدريج به صورت گـرزي در مـي. آورد بر زبان آيـد

همچنـان كـه عـدد شخـصيت. شـودي مورد طنز او فرو كوفته مـي بندهاي پيكر جامعه 
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و بــ هــاي زنــده بــه تــدريج فرومــيت انــسان گــويي فرديــ،يابــد مــي آنه ريــزد ،جــاي

مي شخصيت نمـايي طنزآميـز را از تكـرار اين بـزرگ»678«رقم. گيردهاي كاغذي جان

(حاصل كرده است )508: 1354متحدين،.

پ تكرار كنـد كـه بـه هاي مختلفي ايجـاد مـي طيف،يرامون كلمه يا عبارت مكرر در

و پرتحـرك تدريج برهم منطبق مي  و در كانون خود، كلمه مكرر را شخصيتي زنده شود

و افـسانه همچنان كه قهرمانان شناخته شـده. بخشدمي اي يـاي ادبـي، اعـم از تـاريخي

ـ  و عنوان خـود هال و بر نام و داستاني، دور و وقـايع مـيهمذهبي افكننـد، اي از صـفات

و اهميـت، اشـعه   پـرواز چنـدي را بـهي كلمات مكرر نيز به تدريج به تناسب موضـوع

ميكانون تمركز خود مي و جان )509-508: همان:ك.ر(. يابندخوانند

و انديشه.5.10  ايجاد وحدت لحن

ح و ايـن در شعر معاصر، شاعر بر آن است تا وحدت لحن را در كليت شعر فـظ نمايـد

امر نيازمند آن است كه شاعر واژه يـا مـصراعي از شـعر را در جاهـايي خـاص، تكـرار 

تك. نمايد ازيآوايي كردن شعرش تاكيد مـ شاعر با تكرار يك واژه يا عبارت، بر و ورزد

و چند  مي،آوايي شدن كالم پراكندگي معنا اثر فـروغ» جمعه« مثالً در شعر.جويد دوري

ك مي و كسل بينيم ؛ از ايـن رو، در اوج نااميدي است،كنندهه تاكيد شاعر بر يك روز تلخ

ضاي دهـد، باعـث تاكيـد بـر فـ هايي كه شاعر ارائه مي با توصيف» جمعه«ي تكرار واژه

:گرددذهني مورد نظر شاعر مي

ي جمعـه/انگيـز هـاي كهنـه غـم چون كوچهي جمعه/ي متروك جمعه/ي ساكت جمعه

ي جمعـه/انتظـاري بـي جمعـه/هاي موذي كشداري خميازه جمعه/ل بيمار هاي تنب انديشه

)315: 1368فرخزاد،(....تسليم

و» هــاآي آدم«بــا تكــرار عبــارت» هــاآي آدم«يــا نيمــا يوشــيج در شــعر از پراكنــدگي

وميگسيختگي افكار جلوگيري  و سوي مورد نظـر خـود نمايد  كـه- شعر را در سمت

. كنـد هـدايت مـي-اسـت تر به يكـديگر ها براي توجه بيشنهمان هشدار دادن به انسا

و اي واحـد قـرار مـي تكرار، ساختار كلي شعر را در جهت انديشه شاعر به كمك دهـد

ــرار  ــت تك ــا محوري ــود را ب ــف خ و عواط ــار ــازمان،افك ــي س ــي م ــدده :ك.ر(. كن

)302-301: 1370نيمايوشيج،
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مي مكرر شعر، به وحدت بيان شاعراوتوان گفت جز مي البتـه ايـن بـدان. انجامدنه

 اما حـضور آن تـا؛ها را پر كند ضعفي تواند جاي خالي همه معني نيست كه تكرار مي 

ميحدو .كاهدد زيادي از پراكندگي

 تاكيد بر حس دروني شاعر.5.11

مي،گاهي تاكيد ورزيدن بر انتقال يك احساس گونه كـه گردد؛ بدين موجب ايجاد تكرار

ا  چـهآن. زندلقاي ذهنيات خود به مخاطب، دست به تكرار واژه يا عبارت مي شاعر براي

و تكرار اين كه مسلم است  مي، با تلقين و زودگـذر، بلكـه نه تنها توان عواطـف لطيـف

و تثبيـت كـرد اعتقادات ديرپاي مقاوم را در ذهن  : 1354متحـدين،:ك.ر(. ها رسـوخ داد

ا تكرار از قوي«)509 و بهترين وسيلهترين عوامل تاثير اي است كه عقيده يا فكـري ست

)89: 1378پور،علي(».را به كسي القا كند

ها تكرار در مسير القـاي شود كه در آن هاي فراواني يافت مي در شعر معاصر، نمونه

و تاكيد بر آن  براي نمونه، سپهري، در شعر. به كار گرفته شده است،حس دروني شاعر

آب« از« تكرار تعبيربا» روشني، من، گل، و دروني خود» ...پر بودن به خوبي حس پاك

: حس نابي كه سهراب از آن لبريز است؛كندرا به خواننده القا مي

و پرم مي مي/ روم باال تا اوج، من پر از بال من پـر/ بينم در ظلمت، من پر از فانوسم راه

و شن  و درخت/ از نورم از/و پر از دار ازپرم از راه، ي پـرم از سـايه/ رود، از موجپل،

در/ برگي در آب (ونم تنهاستچه )337-336: 1385سپهري،.

و القاي آن به مخاطب، عبارت اي كـاش«شاملو نيز براي بيان احساس دروني خود

(را چندين بار تكرار نموده است» توانستممي )658: 1387شاملو،:ك.ر.

 تدوام بخشيدن به فعل يا حالتي.5.12

تواند بيان دوام عمل يا حالتي باشد كه شاعر از آن حـرفمي، از كاركردهاي تكرار يكي

و استمرار امري را به مخاطب القـا زند؛ شاعر از طريق تكرار است كه مي مي تواند تداوم

مي بيش،»فعل«اين تداوم با تكرار. نمايد  زيرا در يك ساختار كالمـي، ايـن؛يابدتر نمود

ا و احساس را بر دوش دارد فعل است كه بار ،بنـابراين)89: 1378پور،علي(. صلي معنا
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و استمرار عمل يـا حـالتي را تكرار فعل در شعر، عالوه بر زيبايي آفريني، تاكيد بر تداوم

مي،چنين كاركردي در شعر فروغ.كندنيز القا مي :شود بسيار ديده

شد/ ديدم كه حجم آتشينم- : 1368 فرخـزاد، ...(ريخـت،ريخت،ريختو/ آهسته آب

304(

.را به خوبي بيان كرده است» تداوم ريزش باران«شاعر

هـاي تجربه: هام با چشم/ بوهاي زير خاكي ادامه: با گيسويم/آيممي،آيممي،آيممي-

آيـم مـي،آيـممي،آيممي/ سوي ديوار هاي آن ام از بيشه ها كه چيده با بوته/ غليظ تاريكي 

) 383،همان(

:و در شعر شاملو

و/ خسته- ).354: 1387شاملو،(هستممن/هستممن/هستممن/ دلبسته/ شكسته

 هاي متعدد در شعر ايجاد مدخل.5.13

و آن همان مطلع شعر است شعر از يـك نقطـه. در شعر كالسيك، يك آغاز وجود دارد

و ساختمان شعر بر اساس همان آغاز، شكل مي شروع مي  و ادا شود بـه. يابـد مه مي گيرد

مي،عبارت ديگر  و در نقطـه ساختار شعر چنين ايجاب اي بـه كند كه شعر از جايي آغاز

هـا، باعـث ايجـاد دها يـا مـصرع بينيم كـه تكـرار بنـمي،اما در شعر معاصر. اتمام برسد 

مييهاي مدخل در،گردد؛ در واقع متعدد در شعر  شعر معاصر بـا ذكـر مـصرع تكـراري

و پايان بي،آغاز و بي به ساختاري آغـاز شـعر از عناصـر ميـان. پايان دسـت يافـت آغاز

آن مايه . هـاي متعـدد را بيافريننـد تواننـد مـدخليت ها خود مـي اي تشكيل شده است كه

)، و بيرانوندي )140: 1383نيكوبخت

آني اين ساختمان يك طرز مكالمه«: نويسدنيما مي و آزاد اسـت كـه قـدر طبيعـي

ي اين ساختمان از مخاطـب پـذيراي. پذيردكه هرچه به آن بدهي از تو مي گنجايش دارد 

آن كند براي آن مي در ها را وامي كه  يـا يكـي دو كلمـه از روي يك يا چند مصرع گذارد

و طبيعت، هرقدر بخواهند صحبت بدارند وهر. اراده جـا خواسـته باشـند شـروع كننـد

و جواب خود را تمام هر و كـم وسـعتي،كننـد جا خواسته باشند سوال  بـدون ناچـاري

مي)100: 1351يوشيج،(».ساختمان شعري  بـه تعـدد،بينيم كه در شعر معاصـر بنابراين
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 يعني آغازگاه شعر از يك نقطه به چندين نقطه افزايش؛مدخل در شعر توجه شده است

و بدين ترتيبمي . قطعيت مدخل براي ساختمان شعر معاصر چندان متصور نيست،يابد

كـه نقـش كـانون»ها آي آدم«از نيما يوشيج، مصرع مكرر»ها آي آدم«ثالً در شعرم

و هربار تكرار ايـن شعري را نيز بازي مي  كند، در فواصل مختلف شعر تكرار شده است

)301: 1370نيما يوشيج،:ك.ر(. مصراع، شروعي مجدد را براي شعر ايجاد كرده است

مي«همچنين در شعر نگـاه«ي عبـارت فروغ فرخزاد، تكرار چندبارهاز» شودآفتاب

آ گانههاي چند در مقاطع مختلف شعر، مدخل» كن ورده اي را در ساختار شعر به وجـود

ننـده را بـه آغـاز خـوانش شـعر خوا،»نگـاه كـن« گويي شاعر بـا هربـار تكـرار.است

ن» آب را گـل نكنـيم«در شعر) 285-283: 1368 فروغ،:ك.ر(. خواند بازمي يـز سـپهري

)345: 1385سپهري،:ك.ر(. را ديداي توان چنين ويژگيمي

هااز طريق تكرار واج القاي معناي خاص.5.14

ي، گاه هماهنگ با بقيه آواهاي شعر عالوه بر نقشي كه در زيبايي موسيقيايي شعر دارند«

و بـدون توجـه بـه معنـي آشـكار واژه واحدها، خود القاكننده هـا، تـصويرساز،ي معني

و بيانگر عواطف هـستند اييزيب حـ. آفرين التي اسـت كـه شـاعر بـا انتخـاب در چنـين

حر واژه و معـاني خـاص را هايي كه داراي ».دكنـ القـا مـي وف خاصي هستند، تـصاوير

)94: 1384صهبا،(

و در بين نوپردازان واج هبـ؛ باال برخوردار اسـتي از بسامد،آرايي در شعر معاصر

مي طوري را كه به حساب) به جز شعر نيما( معاصري از مختصات سبكي دوره توان آن

و هماهنـگ بـا اغلب اين موسيقي حروف. آورد  در خدمت القاي معاني موردنظر شاعر

مي،محتواي شعر :شعر زير از شاملو در مثالً؛ شود استفاده

از/ آينـد از شـش جهـت بـه سـوي تـو مـي/ بادها/ شبانه/ وقتي/ زيباترين تماشاست و

را/ انگيزشوهمندي ياس شك بـه سـوي مـاه يـك سـر/ پنداري/ پرواز شامگاهي درناها

(است )797: 1387شاملو،.

و توزيع ويـژه»آ«بسامد باالي مصوت بلند« ي آن در كه هجده بار تكرار شده است

اما پـروازي پراكنـده؛ نوعي حالت پرواز را در شكل شعر نقاشي كرده است،بند آغازين

و سام  راو بي سر با،گيري پرواز به سوي ماه جهتنيز در پاره پاياني شعر،. ان  هماهنگ
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و معنـايي بـين»آ«هاي بلند جهت مصوت در اين بند است كه نوعي همـاهنگي آوايـي

ا و محتوا در شعر )383: 1384سالجقه،(».يجاد كرده استشكل

تـ/ تاريكي اسـتي هستي من آيهي همه  سـحرگاه بـه/ را در خـود تكـرار كنـانو كـه

و رستن شكفتن ت/ هاي ابدي خواهد برد ها آهو من در اين آيه من در ايـن/ را آه كشيدم،

ت و آتش پيوند زدم/راو آيه و آب )387: 1368فرخزاد،(. به درخت

را به خواننده القا» آه كشيدن«، مفهوم»آ« بار مصوت17در اين شعر، شاعر با تكرار

. نموده است

ذ.5.15  هني شعرحفظ شكل

و نگه و هـسته،داري شكل ذهني شـعر نقش تكرار در انسجام ي بـسيار آشـكار اسـت

 مثالً كـاركرد عنـصر كند؛واحدهاي تكرارشونده، تجلي مي مركزي شعر اغلب در همين

و بيروني شعر تكرار در سازمان بـه از فـروغ» آن روزهـا«شعردر،دهي به شكل دروني

ك وضوح نمايان است؛ مي  و دوسـته شاعر در وصـف گذشـته بينيم داشـتنيي شـيرين

و پراكنده از آن روزهاي خوب خود، به بيان خاطراتي دور مي  و تصاويري متنوع پردازد

گ ارائه مي  سالياني طـوالني از عمـر شـاعر را اند، رچه در چند صفحه بازگو شده دهد كه

در» آن روزها رفتند«ز انگي با تكرار مصراع تاسف،در چنين حالتي شاعر. شوندشامل مي 

و عناصـر پراكنـده سطور مختلف، انسجام شعر را تا پايان حفظ مي  شـعر را بـهي نمايد

و جور مي (نمايدخوبي جمع )279-274: 1368فرخزاد،:ك.ر.

 ديداري كردن تصاوير.5.16

ديگر هدف شاعران از تكرار، ديداري كردن تصاوير شعريـشان اسـت؛ تـصاوير سـاخته

و تخيل شاعر شده در  . آينـد به نمايش درمـي، به مدد تكرار در ساختار زباني شعر،ذهن

و پوياييي اين تصاوير، آن عمده كه براي اينرو؛ از اين اندهايي هستند كه مالزم حركت

آن با برش،ي ديداري پيدا كند تصوير جنبه هايي كه بين اجـزاي جملـه ايجـاد گرديـده،

و به  مي صورت عمودي يا اجزا را به صورت مكرر مي. نويسند پلكاني توان براي نمونه،

: اشاره كردزيربه موارد 

 توانستماي كاش مي
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 خون رگان خود را

 من

 قطره

 قطره

 قطره

 بگريم

؛)658: 1387 شاملو،(تا باورم كنند

و كالم تو در جان من نشست

و من آن را حرف

 به حرف

 باز

 گفتم

)596،همان(كلماتي كه عطر دهان تو را داشت

 گيري نتيجه.6

و يكي از آرايه درونـي موسـيقي محور اصلي هايي كه در شعر معاصر بسيار كاربرد دارد

م» تكرار«دهد،شعر اين دوره را تشكيل مي  هـا، ها، صـامت صوتاست كه بسامد آن در

وب موج،و جمله واژگان،هاهجا در شـعر گذشـته،. گـردد مـي موسـيقي ايجاد زيبايي

و   كـه در شـعر معاصـر اند؛ امـا در ساختار شعر جاي داشته... رديف، ردالصدر، ردالعجز

و رديـف از،انـدو انـواع ردالـصدر، جايگـاه خـود را از دسـت داده قافيه  تكـرارِ يكـي

. يافته استساز، نقشي برجستهدر جايگاه يكي از عناصر موسيقيهاي نحوي، سازه

و تقويـت چه مسلم است، عمده آن تـرين كـاركرد تكـرار در شـعر معاصـر، تـامين

هـايد از نظـر دور داشـت كـه حـضور تكـرار، در تمـامي زمينـه نبايموسيقي است؛ اما 

و مـضمون نيـ دهندهتشكيل و موضـوع ز قابـل ارزيـابيي شعر مانند صور خيال، عاطفه

و فروغ، به عمل آمد بيان بررسي؛است گـر هايي كه در اين مقاله در شعر شاملو، سپهري

ها توان براي تكرار در نظر گرفت كه برخي از آن كاركردهاي ديگري نيز مي آن است كه 

و مخاطب:عبارتند از و تفـسير مـضمون شـعر، ايجاد وحدت بين شاعر ايجـاد، توضيح
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و بار و تركيبات جديـد وري معنا، خالقيت و، ايجاد مفاهيم مكـث بـراي ايجـاد توقـف

و مركز شـعر،تسازي مضمون، جلوگيري از سستي شعر، برجسته  كرار در جايگاه كانون

و انديشه، تاكيد بر حس دروني  جان بخشيدن به يك مفهوم يا واژه، ايجاد وحدت لحن

مت، ايجاد مدخل تدوام بخشيدن به فعل يا حالتي شاعر،  القـاي معنـاي عدد در شـعر، هاي

.ديداري كردن تصاويرو حفظ شكل ذهني شعر،هاخاص از طريق تكرار واج

هايادداشت

آن مثالً؛اند، گاه تكرار را نكوهيده فارسي در ادب.1 كه دربـاره سعدي  فـصاحت سـحباني جا

را وائل سخن مي ر دانـد مـي سـخن» تكرار نكردن«راند، شرط فصاحت ازو آن جملـه آدابا

(آورد به شمار مي نديمان پادشاه  را» تكـرار سـخن« خواجـه نـصير)1368:129،سعدي.ك.ر.

و سخن مكـرر نكنـد مگـر بـدان...«: گويد مي او در اين باره. مگر در ضرورت،داند جايز نمي

)1373:231طوسي،(»...حاجت افتد

داي طوالني دارد؛ رديف در شعر فارسي سابقه.2 و انگلـيس، اما ر شعر ساير ملل مثـل فرانـسه

و تنها در شعر شاعران معاصر عرب در شـعر. شـود نوعي رديف ديده مـي،رديف وجود ندارد

كه از ادب فارسـي بـه تركي نيز رديف تا پيش از قرن سيزدهم سابقه  و مشخص است اي ندارد

از؛ زيرا شعر تركي تقليد شعر فارسي است؛جا راه پيدا كرده آن و هـم از نظـررنظ هم  مضامين

و شعر و وزن و رديف (قافيه )1385:125كدكني، شفيعي.ك.ر.

و ســير تحــول آن در شــعر فارســي تــر دربــاره بــراي كــسب اطــالع بــيش.3 .ك.ر(ي رديــف

)161-1385:123، كدكني شفيعي

از. شاملو با در پيش گرفتن شعر سـپيد، دسـت از موسـيقي عروضـي شـست«.4 وي در ازاي

و عروض، عناصر ديگري را بـه خـدمت گرفتـه اسـت تـا جبـران دس ت دادن موسيقي بيروني

از)271: 1385كدكني،شفيعي(».موسيقي عروضي را بكند از، اين عناصر برخي تكـرار: عبارتند

و وزن، موازنه حروف، تكرار مصوت، آوردن كلمات هم  (و تكرار :1381 پورنامـداريان،.ك.ر...

420-442(

م.5 و نـوعي فرماليـسم كـه چون به وادي بازي با كلمـات وسيقي دروني ممكن است شاعر را

كم،مزاحم سالمت شعر است، ببرد  ازي؛ ولي استفادهتر بدان نظر داشته نيما و معقـول  آگاهانـه

كه هيچ شاعر توانايي نمي (پوشي كنـد تواند از آن چشم آن امري است ضروري  شـفيعي.ك.ر.

)123-122: 1383كدكني،



167 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسي كاركردهاي تكرار در شعر معاصر

 منابعفهرست

و تاويل متن.)1380(.حمدي، بابكا .مركز: تهران.ساختار

و نوآوري در شعر معاصر.)1384(. پور، قيصرامين و فرهنگي: تهران.سنت .علمي

. مركز:ي عباس مخبر، تهران ترجمه. نظريه ادبي.)1368(.يگلتون، تريا

. تندر:ي بابك احمدي، تهران جمهتر. هايي به رهايينشانه.)1366(.بنيامين، والتر

. نگاه: تهران.)تاملي در شعر احمد شاملو( سفر در مه.)1381(.پورنامداريان، تقي

.مركز: جو، تهران پيام يزداني ترجمه.لكان، دريدا، كريستوا.)1380(.پين، مايكل

و دالور، حسن ي شـعر ساز در موسـيق عناصر سبك«.)1387(.پروانه پور آالشتي، حسين

و بلوچستاني مجله.»فروغ فرخزاد و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان ،6، سال زبان

و تابستان .53-27صص.87بهار

(حسني، حميد .كتاب زمان: تهران. موسيقي شعر نيما). 1371.

(حقوقي، محمد .نگاه: تهران). فروغ فرخزاد(4شعر زمان ما ). 1384.

و صحرايي، قا خسروي (سمشكيب، محمد و«). 1388. اشتراكات ساختاري در شعر نيمـا

و ادبيـات فارسـي فـصلنامه.»چند شـاعر معاصـر  ،13ي، شـمارهي پـژوهش زبـان

 184-163صص

.طهوري: تهران.هشت كتاب.)1385(.سپهري، سهراب

: تهـران بـه تـصحيح غالمحـسين يوسـفي،.گلـستان.)1368(.سعدي، مصلح بن عبداله

.خوارزمي

. مرواريد:تهران.هااميرزاده كاشي.)1384(.ينسالجقه، پرو

و ويدوسون سلدن،  عبـاسي ترجمه.ي ادبي معاصرراهنماي نظريه.)1380(.، پيتر رامان

نو: مخبر، تهران .طرح

. نگاه:تهران. شعرها: دفتر يكم،مجموعه آثار.)1387(.شاملو، احمد

ف.)1366(.شفيعي كدكني، محمدرضا  گاهآ: تهران.ارسيصور خيال در شعر

. سخن:تهران. ادوار شعر فارسي.)1383(.شفيعي كدكني، محمدرضا

.آگاه: تهران.موسيقي شعر.)1385(.شفيعي كدكني، محمدرضا

.فردوس: تهران.نگاهي تازه به بديع.)1373(.شميسا، سيروس

.مرواريد: تهران.نگاهي به فروغ فرخزاد.)1376(.شميسا، سيروس
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و انساني دانشگاه.»شناسي شعر مباني زيبايي«.)1384(.وغصهبا، فر مجله علوم اجتماعي
.109-90صص).44پياپي(،3ي، شماره24، دوره شيراز

و اسالميت، مهديه (طالبيان، يحيي .»ي رديف در شعر حـافظ ارزش چند جانبه«). 1384.

صص8ي شمارههاي ادبي، نامه پژوهش فصل ،7-28.

ـ طوسي، نـصير و.اخـالق ناصـري.)1373(.دينال و توضـيح مجتبـي مينـوي تـصحيح

.خوارزمي: تهرانرضا حيدري، علي

. فردوس:تهران.ساختار زبان شعر امروز.)1378(.پور، مصطفيعلي

و گروه«.)1386(.پور، محمدرضا عمران .»هاي قيدي در اشعار شـاملو كاركرد هنري قيد

.102-77صص.18ي شماره،5، سال هاي ادبينامه پژوهش فصل

(پور، محمدرضا عمران .»هـاي زيباشـناختي همـاهنگي در شـعر معاصـر جنبـه«). 1388.

ي جديـد،، دورهو علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشكده ادبياتي نشريه

.187-159صص).22پياپي(،25ي شماره

(فراي، نورتروپ ار ترجمـه . تخيل آشفته ). 1372. نـشر: بـاب شـيراني، تهـراني سـعيد

.دانشگاهي

(فرخزاد، فروغ .نويد: آلمان. مجموعه اشعار فروغ). 1368.

(متحدين، ژاله آن«). 1354. و بالغـي و.»تكرار، ارزش صوتي مجلـه دانـشكده ادبيـات
.530-483صص.3ي، شماره11، سال علوم انساني مشهد

و بيرانوندي، محمد (نيكوبخت، ناصر و هويـت سـاختار در شـعر معنا«). 1383. شناسـي

.146-131صص.5ي، شمارههاي ادبينامه پژوهش فصل.»نيما يوشيج

(وحيديان كاميار، تقي و تكـرار در زبـان عـاطفي«). 1372. مجلـه.»تكرار در زبان خبـر
و علوم انساني مشهد .121-104صص.34ي، شماره26، سال دانشكده ادبيات

و نمايشارزش.)1351(.يوشيج، نيما و پنج مقاله در شعر . گوتنبرگ:تهران. احساسات

: تدوين سيروس طاهباز، تهـران.مجموعه كامل اشعار نيما يوشيج.)1370(.يوشيج، نيما

.نگاه


