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چکیده
در این جستار ،سعی شده عنصر تکرار در شعر نو با تکیه بر اشععار بعدر شعاکر سعیبار بررسعی شعود
شیوة پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و شیوة جمع آوری دادهها ،کتابخانهای اسع .تکعرار ،محعور اساسعی
موسیقی درونی شعر و یکی از عوامع ممع آشعنایی زدایعی در نرعر صعورتگرایان بعه شعمار معیرود
قاعدة اساسی در تکرار آن اس .که در خدم .معنای شعر باشعد و ارتاعام محکع و دقیقعی بعا دیگعر
اجزای شعر داشته باشد یکی از بارزترین ویژگیهای شعر نو در ادبیات عربی ،عنصر تکرار اسع.؛ بعه
طوری که میتوان آن را یکی از شیوههای نوآوری در شعر معاصر ،دانس .بعدر شعاکر سعیبار ،شعاعر
نوپردازی اس .که در شعر خود بیشعتر از تکعرار جملعه بمعره بعرده اسع .تقویع .موسعیقی درونعی،
برجسته سازی مضامین سیاسی -اجتماعی ،دیداری کعردن تصعاویر و تاکیعد بعر ّعدب درونعی شعاعر،
از جمله کارکردهای تکرار در شعر اوس.
واژههای کلیدی :شعر نو ،تکرار ،موسیقی درونی ،بدر شاکر سیبار

 پس .الکترونیک نویسنده مسؤولalebooye@hum.ikiu.ac.ir :
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 -1مقدمه
شعر نو عربی چه از لحاظ شک و چه از لحاظ مضمون ،نقطة عطفی در ادبیات معاصعر
عربی به شمار میآید «مشمور اس .که پیشعاهنگان عراقعی شععر نعو :نعازم الم کعه،
سیبار و بیاتی ،با تأثیرپذیری از شعر انگلیسی ،پیاماران این نمض .بودند» (عاعا:4831 ،،

 )95از میان آنما ،نازم الم که نخستین کسی بود که به جم .تأثیرپعذیری از ععرو
عربی و خواندن شععر انگلیسعی بعه نعوآوری روی آورد (ممعتحن )471 :4851 ،و قواععد
عروضی خلی بن اّمد فراهیدی را در ه شکس .این شاعر« ،با انتشار دیوان «شعرایا
و رماد (ترکشها و خاکستر)» در بغداد ،به طور رسعمی آاعاز شععر نعو را اعع م کعرد»
(الجیوسی )959 :1117 ،و شعر را از تساوی مصراعها و قافیة واّد ،رها ساخ .نکتة مم
اینجاس .که نازم الم که ،شعر عربی را از قید و بند عرو

خلیلعی آزاد کعرد ،ولعی

شاعرانی همچون سیبار ،ع وه بر شکستن اوزان خلیلی ،زبان شعر عربی را برای معانی
جدید نیز ،آمادهتر کردند (الضاوی )3-5 :4831 ،شعر نو ،دارای خصوصیاتی همچون ابمعام،
زبان مردمی ،استفاده از رمز و اسعطوره و بعازگو کعردن مسعا و مشعک ت معردم اسع.
(ممتحن)499 :4851 ،

از دیگر ویژگیهای شعر نو ،کارکرد عنصر تکرار اس.؛ تکرار یکی از عوام عمدهای
اس .که نقش بسزایی در شعر داشته و «در ّوزة مفمومی موسیقی درونی شعر قرار
میگیرد» (شفیعی کدکنی )851 :4833 ،و«این موسیقی درونی را میتوان در چارچور فرآیند
برجسته سازی زبان و آشنایی زدایی( )Defamiliarizationکه صورتگرایان ()formalists

بسیار بدان باور دارند ،جای داد» (علوی مقدبم )443 :4877 ،قاعدة اساسی در تکرار ،آن اس.
که لفظ یا عااراتی که تکرار میشوند ،با معنای کلّی شعر ارتاام محک و دقیقی داشته
باشند و از قواعد ذوقی و زیاایی شناسی که بر مجموعة اثر ادبی ّاک اس ،.پیروی کنند
تکرار موثّر آن اس .که به ساختار کلّی قصیده مرتاط باشد؛ به طوری که ّذف آن ،ساب
فرو ریختن بنای قصیده و از دس .رفتن معنای اصلی آن گردد (رجایی)441 :4873 ،

ابن رشیق معتقد اس .که اگر تکرار در شعر ،وظیفهای چون توبیخ ،تعری  ،تمدید ،هجو
و نداشته باشد ،عیب شمرده میشود (ابن رشیق )338 :4533 ،ابن اثیر اعتقاد دارد که تکرار
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دو نوع اس :.ا -تکرار مفید  -1تکرار ایر مفید؛ تکرار مفید آن اس .که برای تأکید در
ک م آورده میشود (ابن اثیر )17/1 :4551 ،و تکرار ایر مفید نیز آن اس .که بر کاربرد آن

در ک م ،فایدهای مترتّب نااشد ّات الصکر در نوشتاری با عنوان «
» ،تکرار را به سه نوع لفری ،تزیینی ،و ب ای تقسی میکند وی
معتقد اس .که تکرار لفری ،کاربردی جز تأکید لفری یا معنوی نداشته و فاقد هرگونه
مفموم مجازی اس .که برخی از ناقدان آن را بیموده و ّشو میدانند وی تکرار تزیینی را
دارای کاربردی ایقاعی دانسته که برای کام شدن وزن یا ضرورت قافیه به کار میرود
سرانجام تکرار ب ای را آمیزهای از ایقاع و معنا ،در آن واّد ،تعریف میکند که نقش
بسزایی در آفرینش موسیقی درونی در داخ متن ایفا میکند (الصکر )33 :4551 ،نکتة دیگر
این اس .که تکرار میتواند شام انواعی چون تکرار ّروف یا واج آرایی ،تکرار واژه،
تکرار بیش از یک واژه و تکرار جمله باشد ،همچنان که ّسنی نیز بر این نکته تاکید
کرده و مینویسد« :تکرار در شعر ،شام تکرار ّروف (واج آرایی) ،واژه و جمله اس».
(ّسنی )437 :4535 ،الاته برخی دیگر از نویسندگان ،تکرار را عام

توازن ))parallelism

در شعر دانسته و آن را در شش سطح واج ،هجا ،واژه ،گروه ،جمله و ساخ ،.قاب
بررسی میدانند (صفوی)181 :4854،

در این مقاله سعی شده برخی از قصاید مشمور سیبار چعون «

:

سرود باران»« ،النَّمرُ وَ المَوتُ :رود و مرگ»« ،رََّ َ النمار :روز گذشع« ،».المَسعیحُ بععدَ
الصلب :مسیح بعد از به صلیب کشیده شدن»« ،
«

 :سربرو ،در ععرا » و

 :بازگش .به جیکور» مورد بررسی قرار گیرد و به پرسعشهعای زیعر

پاسخ داده شود:
 -4بدر شاکر سیبار چگونه از عنصر تکرار ،استفاده کرده اس.؟  -1اهداف بدر شاکر
سیبار از بکار بردن عنصر تکرار ،چه بوده اس.؟
 -1پیشینة تحقیق
دربارة تکرار در ادبیات عربی ،پژوهشهای زیر صورت گرفته اسع« -4 :.
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» 4از سند ،کردآبادی که تکرار و برخعی از انعواع آن را در شععر متنابعی
بررسی کرده و دیدگاه بسیاری از ناقدان را در مورد زیاایی تکرار در شعر متنای و هدف
از آن را بیان کرده و کمتر به عیور شععری او توجعه کعرده اسع.؛ زیعرا تکعرار گعاهی
در شعر متنای ساب پیچیدگی لفری میشود « -1کارکرد لفری و معنوی تکرار در شععر
اّمد مطر و عمران صالحی» 1اثر فرهاد رجای کعه نگارنعده در آن بعه کعارکرد لفرعی و
معنوی تکرار در شعر اّمد مطر و عمران صالحی پرداخته و آن را در سه بخش تکعرار
اس  ،تکرار واژگان متوازن و تکرار ّروف مورد بررسی قرار میدهد این مقاله تا ّدبی
نگاهی نو به عنصر تکرار در شعر ایعن دو شعاعر دارد دربعارة بعدر شعاکر سعیبار نیعز،
پععژوهشهععای مختلفععی صععورت گرفتععه و شعععر او از زاویععههععای گونععاگونی ،بررسععی
شده اس .برخی از پژوهشهای انجام شده ،به قرار زیر اسع« -4 :.اربع .گزینعی در
شعر بدر شاکر السیبار» 8از ممین ّاجی زاده و علی فضا مرادی کعه نویسعندگان در آن،
ارب .و انواع آن را در شععر سعیبار ،معورد بررسعی قعرار دادهانعد و در آن ،از عناصعر
زیااشناختی شعر سیبار ،سخنی به میان نیاوردهاند  -1تکنیک نقار در قصعیدة «المسعیح
بعد الصلب بدر شاکر سیار» ،1از نجمة رجا ی و علعی اصعغر ّایاعی کعه نویسعندگان
در آن با مقدمهای کوتاه دربارة نقار ،بیان میکنند که سعیبار ،تجربعة انسعان معاصعر را
بر ماجرای مصلور گشتن مسیح (ع) منطاق میسازد این مقاله در ّعوزة خعود ،مقالعة
ارزشععمندی اسعع ،.امععا هععیث بحرععی در مععورد عنصععر تکععرار در آن وجععود نععدارد و
پژوهشهایی از این قای

از این رو تا آنجا که نگارندگان بررسعی کعردهانعد ،پژوهشعی

دربارة عنصر تکرار در شعر نو با مورد پژوهی شعر سیبار انجام نگرفته و ایعن پعژوهش
از آن جا که به یکی از عناصر زیااشناختی شعر سیبار پرداخته ،با دیگر مقالعههعا ،کعام
متفاوت اس .و ت شی نو در این زمینه ،به شمار میرود
 -8تکرار در شعر شاعران نئوکالسیک
شاعران ک سیک در همة ادوار شعر عربی از هنر تکرار ،چعه در قالعب ّعروف و چعه در
قالب کلمه و یا جمله بسیار بمره بردهاند ،اما کاربرد تکرار ّروف (صام.ها و مصوتها)
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و کلمه ،بیش از تکرار جمله بعوده اسع .مممتعرین هعدف شعاعران ک سعیک از تکعرار،
افزایش موسیقی درونی شعر اس .تکرار صام( .آرایة ه ّروفعی) در شععر ک سعیک،
بیش از تکرار مصوبت (آرایة ه صدایی) بوده و تکرار کلمه ،بیشتر ماتنعی بعر آرایعههعایی
چون ردب العجز علی الصدر ،انواع جنا ،،تشابه األطعراف و ایعره اسعّ .عافظ ابعراهی ،
خلی مطران و معروف الرصافی از جمله شاعران نئوک سیکی هستند کعه از انعواع تکعرار
در شعر خود بمره بردهاند محمد ممدی جواهری نیز بعا تکعرار در شععر خعود ،بعه دناعال
تنوع طلای یا زیاایی صرف ک م نیس ،.بلکه در پعی آن اسع .تعا مفعاهی معورد نرعر را
در ذهن شنونده به شیوهای فنّی ترای .کند و آن چنعان مخاطعب را بعه خعود جعذر کنعد
که معانی در جان او نقش بندد و ملکة ذهن او شود (آل بویعه )71 :4833 ،ابوالقاسع شعابی
از دیگر شاعران معاصر اس .که در شعر خود ،از انواع تکعرار ،بخصعو
بمره میبرد نمونة بارز آن ،قصیدة «صلوات في هیکل

تکعرار جملعه،

الحل » اس .کعه شعاعر در آن،

جملهها را به طرز زیاایی تکرار کرده و این گونه برجسته سازی میکند:

«تو تو زندگی هستی در لطاف .سپیده دمان! تو تو زندگی هستی در طراوت بمار
نورسیده! /تو

تو زندگی هستی ،همیشه ،در جلوة تازهای از جوانی! /تو

تو زندگی هستی

(و) در تو و در چشمان تو ،نشانههایی از راز بیکران زندگی اس».

سال معوبش در خصو

عل .تکرار در شعر شابی مینویسد« :او در قصیدة خود،

برخی از الفاظ و قافیهها را بسیار تکرار میکند و این تکرار ،دالل .بر طغیان عاطفة او
دارد» (المعوبش)315 :1144 ،؛ زیرا او شاعر رمانتیس اس .و در «مکتب رمانتیک نیز عاطفه
و خیال باید بر شعر ّاک باشد» (شراره)111 :4531 ،

 -4شعر نو و عنصر تکرار
در دورة معاصر با پیدایش شعر نو ،موسیقی شعر نیز به تأثیر از ارر ،تغییر و تحول یاف.
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(أنید )47 :4591 ،و شاعران شعر نو ،در اشعار خود به موسیقی درونی در قالب تکعرار و
هماهنگی کلمات ،توجه خاصی نشعان دادنعد بنعابراین تکعرار ،یکعی از عوامع ایجعاد
موسیقی درونعی شععر و یکعی از بعارزترین ویژگعیهعای شععر نعو بعه شعمار معیرود
(سنیر )71 :1111 ،این عنصر ،یکی از ابزارهعای زیااشناسعی در شععر معاصعر اسع .کعه
شاعران ،چه در یک سطر و چه در ک قصعیده از آن بمعره بعردهانعد (وادی)443 :1111 ،

نازم الم که دربارة تکرار مینویسد« :پدیدة تکعرار اگعر چعه از نخسعتین ادوار شععر
عربی به صورتهای گوناگون در شعر به کار رفته ،اما در عصر ّاضر به عنوان یکعی از
شیوههای بیان ،شک واضحی گرفته و ّتّی در برخی موارد ،به عنوان وجمی از نوآوری
و ابداع ،معرفی شده اس( ».

 )113 :4531 ،شاعران نو پعرداز بعرخ ف شعاعران

ک سیک ،از آرایههای ادبی ،زیاد بمره نمیبرند آنما در شعر خود به دناعال ایعن هسعتند
که از آرایههای سعادهای چعون تکعرار ،اسعتفاده کننعد کعه از جمع .زیااشناسعی بسعیار
ّا ز اهمی .اس .و ساب افعزایش موسعیقی درونعی شععر معیگعردد ّضعور تکعرار
در شعر ،بخصو

شعر نو در راستای معنا و محتوای شعر اهمی .مییابعد؛ یعنعی اگعر

تکرار از جم .معنایی با شعر هماهنگ باشد ،آهنگ ک م نیز موثّرتر جلوه میکند و اگر
بر خ ف آن باشد ،زیااییهای ک م را بر ه میزند از جملعه شعاعرانی کعه در اشععار
خود از انواع تکرار بمره بردهاند ،نازم الم که ،سعیبار و بیعاتی را معیتعوان نعام بعرد
نازم الم که به موسیقی شعر و تکرار ،بسیار ع قه نشان میدهد او موسعیقی شععر را
عنصری مم در ساختار قصیده میداند و معتقد اس .که «تکرار در شعر میتواند معنعی
را تکمی و تقوی .کند و آن را به مرتاة اصال .برساند؛ با ایعن شعرم کعه شعاعر آن را
در جای خود بکار بارد» (همان 181 :و  )184او در ادامه معینویسعد« :قاععدة اساسعی در
لفظ تکرار شده ایعن اسع .کعه ارتاعام محکمعی بعا معنعای کلعی شععر داشعته باشعد»
(همان )184 :سیبار نیز در شعر خود به موسیقی درونی شعر و پدیدة تکرار ع قه نشعان
داده اسعع .او ععع وه بععر تکععرار و موسععیقی درونععی شعععر ،بععه موسععیقی بیرونععی
( )besides musicآن نیععز توجععه داشععته و از اوزان شعععری متنععوعی بمععره مععیبععرد
(الطریفی)18 :1113 ،
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 -9تکرار در شعر بدر شاکر سیّاب
 -1-1تکرار حرف (واج آرایی)
تکرار منر و هماهنگ صام.ها و مصوتها از جمله عواملی اس .کعه در شععر ،نعوعی
موسیقی درونی را به وجود میآورد و ارتاام محکمعی بعا مععانی و اّساسعات وجعدانی
ناشی از تجربة شعری شاعر دارد (کردآبادی )85 :4835 ،در شعر نو ،تکرار ّرف و موسعیقی
که از آن ّاص میشود ،در خدم .معنی و مفموم شعر اس .و میزان این هماهنگی میعان
موسیقی قصیده با معنا ،از مممترین مسا موسیقیایی و نوگرایی اس .که ّرک .شعر نعو
با آن مواجه بوده و این مسألهای اس .که سیبار هعیث گعاه از آن چشع پوشعی نمعیکنعد
(سویدان )415 :1111 ،وی به موسیقی درونی شعر از رهگذر واجآرایی توجه خاصی داشعته
اس ،.زیرا این موسیقی و هارمونی درونی از لحاظ زیاعا شعناختی ّعا ز اهمیبع .بعوده و
«بین روّیة خواننده و واقعی.های خارجی وّدت ایجاد میکنعد » (

)443 :4831 ،

واج آرایی در شعر سیبار ،گاهی از طریق ه ّروفی و گاهی از رهگعذر هع صعدایی و
گاهی از اشترام هر دوی اینما شک میگیرد اما واج آرایی در شععر او ،بیشعتر ماتنعی بعر
آرایة ه ّروفی اس .او در اشعار خود از واج آرایعی بعرای ااعرا

گونعاگون ،بسعیار

بمره برده که در القای افکار و عواطفش ،نقش به سزایی را ایفا کرده اسع .بعرای نمونعه،
» که «موسیقی شعری آن با تکام ساختمان و ساختار شعر

وی در قصیدة «

کام منسج اس( .خیر بک ،)98 :4533 ،صام« .شین» را  81مرتاعه تکعرار کعرده و سعاب
قاعده افزایی ( )extra regularityدر شعر گشته اس.؛ این شاعر در سطوری از این شععر،
با تکرار کلمة «

» و تکرار چمار بار ّرف «شین» که از لحاظ لغوی ،بر انتشار ،پراکنعده

بودن ،آشفتگی و اضطرار دالل .میکند (عاعا ،)448 :4553 ،،عع وه بعر ایعن کعه آهنعگ
خاصعی در شعععر ایجععاد کععرده ،بععر مفمعوم اضععطرار و تععر ،و آشععفتگی کشععور عععرا
دالل .دارد؛ زیرا این شعر ،سیاسی بوده و شاعر در آن ،مردم را به انق ر دعوت میکند:
(سیبار)445/1 :1119 ،

«لرزش ( ناشی از) گریه ،همة وجودم را بیدار میکند /و مستی وّشیانهای که آسمان را به
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آاوش میکشد  /همچون مستی کودکی که از ماه بترسد»

او در قصیدة «النمر و الموت»« ،که تصویر اشتیا شاعر به مرگی اس .که بعه دناعال
آن زندگی وجود دارد» (رجا ی ،)411 :4834 ،نیعز از انعواع تکعرار بخصعو

واج آرایعی

استفاده میکند وی در ایعن قصعیده 38 ،بعار ّعرف «راء» را تکعرار کعرده اسع .او در
سطرهای زیر از این قصیده ،با تکرار کلمة «بویب» ،و ّرف «راء» در کلمات «أجعرَا،،
بُرجُ،

 ،بَحرُ ،الجرارُ ،الغُرُورُ ،الشَّجَرُ ،الجراء ،أجرَاسَا و المَطَر» ع وه بعر تقویع.

موسیقی درونی شعر ،بر مفموم انق ر سیاسی تأکید میکند ،گعویی کعه او معیخواهعد
همة مخاطاان خود را به ماارزه و ّرک .علیه استعمار برانگیزد؛ زیعرا «ّعرف «راء» بعر
ّرک .و تکرار دالل .میکنعد همچعون فعع «أرْقَع َ» کعه دارای ّعرف «راء» اسع .و
به معنای شتافتن و سریع ّرک .کردن اس(».عاا:)31 :4553 ،،
(سیبار.)418/1 :1119 ،
«بویب

/بویب

 /زنگهای برجی که در ته دریا گ شده /آر در سَاو و ارور روی

درختان /و ساو که لاریز میشود از زنگهای باران»

شایان ذکر اس .که سیبار در شعر «النَّمرُ وَ المَوتُ» ،با تکعرار ّعرف «راء» خواسعته
اس .میان کلمات داخع سعطر و قعوافی شععرش همچعون «الاَحعرُ ،الشَّعجَرُ و المَطَعرُ»
هماهنگی ایجاد کند و بدین وسیله موسیقی درونی شعر خود را افزایش دهد و خواستار
تحول سیاسی در کشور خود شود نکتة آخر این اس .که وی در اشعار خعود همچعون
«

» و«النَّمرُ وَ المَوتُ» ،از واج آرایی صام ،.بعیش از واج آرایعی مصعوبت

بمعره مععیبعرد عع وه بععر آن ،او در ایعن اشعععار بیشععتر ّروفعی ( مرع ّععرف راء) را
تکرار میکند که در قافیه وجود دارد ،زیرا وی سعی دارد بعا ایعن شعیوه ،میعان قافیعه و
کلمات دیگر شعر هماهنگی ایجاد کند
 -1-1تکرار واژه
«تکرار در سطح واژگان ،از عواملی اس .که موجب قاععده افزایعی و رسعتاخیز واژههعا
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( )The resurrection of wordمیشود» (مدرسی )481 :4837 ،همچنین عام ایجاد توازن
در شعر اس ،.زیرا «از قویترین عوام تأثیرات و بمترین وسیله ای اس .که عقیعده یعا
فکری را به کسی القا میکند» (شفیعی کدکنی)55 :4833 ،

تکرار و آهنگ درونی واژههای شعر سیبار و هماهنگی و نرام آوایی آنما در ساختار
زبانی ،نرامی موسیقایی به وجود آورده که در این ساختار ،فضا برای رستاخیز کلمات و
بالندگی و رشد معنایی واژهها گسترده شده اس .او در شعر «المسیح بعد الصلب» با
تکرار کلمة «قلای» بر ّدب درونی خود تأکید میکند که دوس .دارد فدا شود و وجود او
در میان زندگی هزاران تن از نس های آینده استمرار یابد (رجا ی)441 :4834 ،
(سیبار)441/4 :1119 ،

«قلا زمین اس .که گندم و شکوفه و آر گوارا میبخشد /قلا  ،آر اس ،.قلا سنا اس/.
مرگش ،رستاخیز اس :.و با کسی زندگی مییابد که از خمیر جس او میخورد»

سیبار ،گاهی در شعر خود به تکرار صیغه (مر تکرار فع ماضی یا مضارع) دسع.
میزند برای نمونه ،وی فع های ماضعی «

» را در شععر

زیر ،این گونه تکرار کرده کعه از جمع .دیعداری ،زیاعا بعوده و عمعق انعدوه شعاعر را
نشان میدهد ،زیرا آرزوهای او در عرا  ،محقعق نشعده و اندیشعة او مانعی بعر داشعتن
کشوری آزاد در عرا  ،شکس .خورده اس.
(همان)419/1 :

«پروردگارا! چرا رهای کردی ؟ /و اندیشهام را ناکام گذاشتی؟ /و قلا را خونین نمودی ؟/
و چشمان را اشک بار کردی؟»

وی در شعری دیگر ،آنگاه که آگاه میشود انقع ر در ععرا  ،تنمعا سعر و صعدایی
بیفرجام بوده و تنما باران خون به همراه داشته ،مرگ را بر زنعدگی پعر از اع و سعت
ترجیح میدهد و برای ابراز اندوه خود ،ع وه بر تکرار واژگان «نَوَدب ،من ،جَدید» ،صیغة
فع مضارع «ننام و نموت» را نیز اینگونه تکرار معیکنعد کعه بعا معرگ او ،رسعتاخیزی
ّاص شود و مردم به زندگیی دوباره دس .یابند:
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(همان)31/1 :

«دوس .داری که از نو بخوابی  /دوس .داری که از نو بمیری  /که خوار ما ،انچههای
بیداری  /و مرگ ما ،پنمان کنندة زندگی اس».

بسامد برخی واژگان در شعر سیبار ،چنان چشمگیر اس .کعه خواننعده یعا شعنونده
بی آنکه گویندة آن را بشناسد ،میتواند ّد ،بزند که شععر از آن اوسع .آنطونیعو،
بطر ،مینویسد« :سیبار ،کلمات خا

و اسلور مشخصی را بکار میبندد ،به طعوری

کعه مخاطععب معیتوانععد قصعیدة او را از میععان مجموععهای از قصععاید تشعخیه دهععد»
(بطر ،،بی تا)184 :؛ زیرا «او تصاویر شعری خود را از طایع .و مراهر آن المام میگیرد»
(ّاج ابراهیمی )413 :4873 ،و به همین دلی واژههایی چون «
» را در شعر خود بسیار تکرار میکند یکی از شعگردهای
سیبار در تکرار واژه ،این اس .که او در آااز سطرها ،واژه را تکرار میکنعد و موسعیقی
دلنشینی در شعر ،ایجاد میکند که ما این شگرد را کمتر در شعر ک سیک میبینی
نمونه ،او در قصیدة «سربرو،

برای

باب  :سعربرو ،در ععرا » ،بعه هنعر تکعرار در آاعاز

سطور توجه داشته و «أکان ».را این گونه تکرار نموده تا نمای .اشتیا خعود را نسعا.
به تحول در عرا نشان دهد:
(سیبار)413/1 :1119 ،

«آیا دش.ها شکوفا میشوند؟ /آیا آسمان ،باران میبارد؟ /آیا زنان و مردان ایمان دارند/
که در آسمان نیرویی هس .که تدبیر کنندة همة کارهاس.؟»

 -9-1تکرار بیش از یک واژه و تکرار جمله
در شعر نو به گونهای از تکرارها بر میخوری که بیش از یک کلمه هستند و گاهی جملعة
مستق یا یک عاارت را تشکی میدهند که پی در پی به صورت کام یا با انعدکی تغییعر
تکرار میشوند «چنین تکرارهایی ع وه بر آن که موسیقی ک م را کام میکنند ،عواطعف
شاعر را نیز ّسبی و ملمو ،معی سعازند و در پیونعد ععاطفی مخاطعب بعا معتن موثّرنعد
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در چنین تکرارهایی ،نوعی نر صوری نیز در نوشتار به چش میخورد که هع از لحعاظ
دیداری و ه از لحاظ شنیداری باعث اقناع مخاطب و تلعذّذ او معیشعود» (مدرسعی:4835 ،

 )417نمونة آن را در شعر «رّ َ النمار :روز گذش ».از سیبار معیتعوان دیعد کعه در آن،
عنوان قصیده را  44بار تکرار کرده و برای تشدید صدای یأ ،و نومیدی ،جملعههعا را بعه
گونهای تکرار نموده که ع وه بر ایجاد وّدت در محور عمودی شعر ،از لحعاظ دیعداری
و شنیداری نیز ّا ز اهمیب .اس:.

(سیبار)131/1 :1119 ،

«او هرگز باز نخواهد گشع /.افعق ،بیشعههعایی از ابرهعای سعنگین و رعدهاسع /.معرگ از
میوههای آن و بخشی از خاکسترهای روز اس /.مرگ از بارانهای آن و جلعوهای از خاکسعترهای
روز اس /.تر ،از رنگهای آن و پارهای از خاکسترهای روز اس /.روز گذش /.روز گذش».

«این قصیده ،فریادی اس .با صدای یأ ،و نومیدی شعاعر در ایعن قصعیده ،مععادل
سندباد اس .که اع م میدارد در برابر رنج و سختی بیماری ،نعاتوان اسع .و شکسع.
خود را در برابر بیماری و مرگ ،اظمار میکند» (الضاوی )449 :4853 ،آنچه که ساب شده
سیبار در شعر فو از تکرار جمله بمره بارد ،وضعی .نابسامان عرا اس .که شعاعر از
آن خسته شده اس .او بیان میکند که افق و آسمان عرا را جنگلی از ابرهای سعنگین
و سیاه و رعد و بر پوشانده اس ،.ابرهایی که جز مرگ نمیبارانند و روز را با سعیاهی
خود به خاکستر(شب) بدل کردهاند و میوة ابرها ،باران آنما و رنگشان ،همه مرگ اسع.
شاعر در این شعر ،عاعارت «

» را تکعرار معیکنعد تعا اشعاره بعه ایعن

مطلب باشد که انترار بی فایده اس.؛ چرا که برای او چیزی جز خاکستر نمانعده اسع.
نیز عاارت «رََّ َ النَّمارُ» و «هُوَ لَن یَعُودَ» را تکرار میکنعد تعا بیعان کنعد کعه از انترعار
خسته شده و نومیدی بر او الاه کرده اس( .همعان )447 :سیبار در این قصیده ،ع وه بر
تکرار جملهّ ،رف «راء» را نیعز بعرای دععوت بعه انقع ر و تحعول در کشعور ،بسعیار
تکرار میکند ،زیرا «ّرف «راء» بر ّرک .و تحول دالل .میکند» (عاا)31 :4553 ،،
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 -0اهداف تکرار در شعر بدر شاکر السیاب
تکرار در شعر نو ،کارکردهای مختلفعی دارد از مممتعرین ایعن کارکردهعا کعه در شععر
سیبار نیز وجود دارد ،میتوان به معواردی همچعون ایجعاد تعوازن و افعزایش موسعیقی
درونی شعر ،برجسته سازی مضمون ،تأکید بعر ّعدب درونعی شعاعر و دیعداری کعردن
تصاویر ،اشاره داش.
 -1-0افزایش موسیقی درونی شعر
مممترین هدف از تکرار در شعر نو ،افزایش موسیقی درونی شعر اسع .از آنجعایی کعه
شعر نو ،توجه چندانی به موسیقی بیرونی و کناری شعر ندارد ،شاعران نو پرداز به دناال
آن هستند که با تکرار ،موسیقی درونی شعر خعود را ارتقعا باخشعند؛ زیعرا ایعن عنصعر،
موسیقی درونی شعر را تقوی .میکند و این موسیقی نیز میعان اجعزاء شععر همعاهنگی
ایجاد میکند (علوان )455 :4579 ،بعرای نمونعه ،سعیبار در شععر «

»،

ع وه بر تکرار واژة «جیکور» و فع های مضعارع ،واژگعان «معن ،عَعن (ّعروف جعر)،
مَن (استفمام) ،یا (ّرف ندا) ،الی نفی و لو» را در آااز سطرها بسیار تکعرار معیکنعد و
موسیقی درونی شعر خود را افزایش میدهد همچنین در بخشی از این شعر ،بعا تکعرار
صام« .نون» در کلمات «الجَا عُون ،الاَا سُون ،العَابدُون ،أن ،الاُرکَانُ ،نیرَانَعه و طُوفَانَعه» و
آوردن جملهها و عاعاراتی هع وزن و تکعرار «هعذا ،أیبمعا ،أن ،کَعی» و صعیغة مضعارع،
موسیقی درونعی گعوش نعوازی را پدیعد آورده کعه سعاب برجسعتگی زبعان شععری او
شده اس .شاعر با تکرار در سطور زیر بر اندوه خود از ناودن تحعول و انقع ر و نیعز
انزجارش از وضعی .نابسامان کشور عرا و ظل ّکّام تأکید میکند؛ زیرا همان گونعه
که از عاارات «أن یَقعذفَ الاُرکَعانُ نیرَانَعه /أن یُرسع َ الفُعرَاتُ طُوفَانَعه» بعر معیآیعد ،وی
خواستار شورش مردم فقیر عرا بر ضد ظل و استاداد اس:.
(سیبار)34/1 :1119 ،

«این اذای من اس .ای گرسنگان! /این اشکهای من اس .ای بیچارگان! /این دعای من
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اس .ای بندگان! /که آتشفشان ،گدازههای خود را بیرون بیفکند/که رود فرات ،طوفان خود را
بفرستد /تا به ظل و تاریکی ،روشنایی باخشی  /تا رّم .را بشناسی »

 -1-0برجسته سازی مضمون
برجسته سازی مضمون ،از دیگر اهداف تکرار در شععر شعاعران نعو پعردازی همچعون
نعازم الم کعه ،سعیبار و دیگعران اسع .نععازم الم کعه بعر ایعن اعتقعاد اسع .کععه
تکرار میتواند معنی را برجسته کند و آن را به مرتاة اصال .برسعاند و آن زمعانی اسع.
که شاعر کام

بر آن سیطره داشته باشد و آن را در جای خود بکار گیرد (م کعه:4531 ،

 )111 -118سیبار و بیاتی در شعر خود ،بسیار به مسا

و مشک ت سیاسی و اجتماعی

میپردازند آنما برای برجسته کردن این مضامین ،از پدیدة تکرار بسعیار بمعره معیبرنعد
برای نمونعه ،سعیبار در شععر «

» ،واژة «مطعر» را کعه رمعز تحعول و

انق ر اس 89 ،.بار تکرار کرده اس.؛ زیرا او میخواهد با این تکرار ،مضمون تحوبل و
انق ر را در شعر خود برجسته کند و مردم را از خوار افل .بیدار نماید و به تحعول
و انق ر در جامعه تشویق کند سیار در شعر زیر نیعز ،واژة «حِجاار» را  1بعار تکعرار
کرده اس .او خواسته بعا هنعر تکعرار ،وضععی .نابسعامان جامععه و قسعاوت در آن را
برجسته کند ،همعان وضععیتی کعه معردم از آن بعه سعتوه آمعدهانعد و شعاعر نیعز از آن
رنج میبرد در این شعر ،نمای .خش شعاعر از وضععی .نابسعامان جامععه و قسعاوت
ّاک در آن چنان اس .که او هعر کعدام از واژههعای «ّجعار» را کعه تکعرار شعدهانعد،
سنگی میپندارد که بر سرش فرود میآیند:

(سیبار)491/1 :1119 ،

«چنانچه شاخهها را تکان دهی /جز سنگهای نابود کننده چیزی فرود نمیآید /سنگها اس.
و میوهای نیسّ /.تّی چشمهها /و هوای تازه ( /نیز همچون) سنگها هستند /فریاد من ،سنگها
هستند/و دهان من ،اماکن تخته سنگها /و پاهای  ،بادی اس .که در سرزمینها میچرخد»
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 -9-0تأکید بر حسّ درونی شاعر
گاهی شاعران نوگرا برای تأکید بر اّساسات و عواطف درونی خود ،از پدیعدة تکعرار،
بمره برده و بدین صعورت بعا مخاطعب ،ارتاعام نزدیکعی ،برقعرار معیکننعد سعیبار در
ابیات زیر با تکرار  7بار «همزه» ،بر ّدب درونی خود و ّضور ا و اصبه در وجودش
تأکید میکند ،زیرا «ّرف همزه ،بر ّضور و آشکار بودن ،داللع .دارد و نمونعة آن در
ضمایر «أنا ،أن .و أنت » مشاهده میشود که با همزه شروع شدند و بر ّضعور شعخه
دالل .دارند» (عاا:)58 :4553 ،،
(سیبار)53 /1 :1119 ،

«آیا سالها این چنین میگذرد؟ /آیا زندگی این چنین به پایان میرسد؟ /اّسا ،میکن
که ذور میشوم ،خستهام /همچون درخ .میمیرم»

تکرار همزه در ابیات فو  ،ع وه بر اینکه ساب هماهنگی مجموعة سطرها شده و
موسیقی درونی شعر را تقوی .کرده ،بیانگر اّسا ،امنام دل شاعر و سؤال عاجزانة
اوس .به طوری که ذور شدن و خستگی خود را اّسا ،میکند و خود را همچون
درختی میپندارد که در پاییز برگ میریزد و میمیرد
 -4-0دیداری کردن تصاویر
یکی دیگر از اهداف شاعران نعوگرا از تکعرار ،دیعداری کعردن تصعاویر شععری اسع.
«عمدة این تصاویر ،آنمایی هستند که م زم ّرک .و پویاییاند از این رو بعرای اینکعه
تصویر ،جناة دیداری پیدا کند ،با برشهایی که بین اجزای جمله ایجاد گردید ،آن اجعزا
را به صورت مکرّر و به صورت عمودی یا پلکعانی معینویسعند» (روّعانی)431 :4851 ،

در اینگونعه شععر« ،صعورت و ّالع .فیزیکععی واژههعا ،تصعویری از معنعای آنماسعع.
این شعر ،نوعی نقاشی اس .کعه در آن ،شعاعر ،تصعویری از معنعا را ترسعی معیکنعد»
(علوی مقدبم )55 :4877 ،نمونة تکرار با هدف دیداری کردن تصاویر در شععر سعیبار نیعز
وجود دارد نمونة آن ،تکرار کلمه «بویب» اس .در شعر «النمر و الموت» ،که تصعویری
دیداری از ریزش آر رود «بویب» و آوای آن را به نمایش میگذارد نمونة دیگعر ،شععر
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» اس .که شاعر ،با تکرار واژة «مطر» ،ع وه بر اینکه به تحول و انق ر

«

در عرا تأکید میکندّ ،ال .و صدای فرود آمدن باران بر زمعین را در ذهعن مخاطعب
تداعی میکند توضیح اینکه واژة «مطر» به گونهای تکرار شده و در زیعر یکعدیگر قعرار
گرفته اس .که تصویری مناسب با ّالع .فعرو ریخعتن قطعرههعای بعاران را بعه ذهعن
القا میکند که در هماهنگی و تناسب میان شعک و محتعوا و نیعز از جمع .زیااشناسعی
سخن ،بسیار ّا ز اهمیب .اس .به عاارت دیگر ،تکرار واژة «مطر»ّ ،ال« .فرود آمعدن
قطرههای باران» را ذهن مجسب میکند:

(سیبار 411/1 :1119 ،و)418

«هر سال ،هنگامی که زمین سرساز میشود ،ما گرسنه هستی  /هعیث سعالی نگذشعته کعه در
عرا گرسنگی ناوده باشد /باران

 /باران

 /باران

»

 -7نتیجه
تکرار ،یکی از برجستهترین ویژگیهای شعر نو به شمار میرود ،و آمیعزهای از ایقعاع و
معنا اس .که نقش بسعزایی در آفعرینش موسعیقی درونعی شععر دارد سعیبار از جملعه
شاعران نو پردازی اس .که در شعر خود از تکرار به سعاب سعادگی و دور بعودن آن از
پیچیدگیها ،بسیار بمره برده ،و ایعن عنصعر در سعاختمان شععرش ،نقشعی خلّعا دارد
تکرار در شعر او ،برخ ف شعر ک سیک در چند سطر مشاهده نمیشعود بلکعه در کع ّ
قصیده و گاهی در همة دیوان او برجستگی دارد تکرار در شعر او ،شام تکرار ّعرف
(واج آرایی) ،تکرار کلمه و تکرار بیش از یک کلمه و جمله میشود تکعرار ّعروف و
واج آرایی در شعر سیار ،ع وه بر اینکه آهنگ خاصی در شعر ایجاد کرده ،در خدم.
مفاهی سیاسیی چون تحول و دعوت مردم به انق ر بکعار گرفتعه شعده اسع .سعیبار
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در مورد تکرار واژه در شعر خعود بیشعتر کلمعاتی همچعون «مطعر ،لیع  ،شعمد و »
را تکرار کرده که از مراهر طایع .هستند تکرار واژه در شععر او گعاهی بعرای تقویع.
موسیقی درونی شعر و گاهی برای اشتیاقش نسا .به تحول و انق ر در ععرا اسع.؛
زیععرا او شععاعر سیاسععی اسعع .و از فقععر ،ناععودن آزادی ،ظلعع و اسععتاداد در عععرا ،
امگین اس .گفتنی اس .که تکرار جمله در شععر سعیبار ،بعیش از تکعرار ّعروف و
کلمه بوده و این نوع تکرار نیز در شعر او گاهی برای برجسته نمودن مفاهی سیاسعی و
گاهی برای تقوی .موسیقی شعر و گاهی برای نشان دادن انعدوه وی از ناعودن آزادی و
انق ر اس .بطور کلی ،تکرار در شعر سیبار کارکردهای مختلفعی دارد کعه مممتعرین
آنما عاارتند از :برجسته سازی مفاهی سیاسی و اجتماعی ،افزایش موسیقی درونی شعر،
دیداری کردن تصاویر و تأکید بر ّدب درونی شاعر
پینوشتها
 -4تمران،

 ،العدد 4835 ،43
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