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سهراب سپهرينگاهی به کارکردهاي تکرار در شعر 
مسعود روحانی

چکیده
هاي بدیعی نقش بسزایی در به عنوان یکی از آرایه» تکرار«

تواند شعر بر عهده دارد و در صورت کاربرد مناسب، می
شناسیک و هنري یک اثر تاثیرگذار باشد.بر جنبۀ زیبایی

تکرار در شعر معاصر نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و 
قافیه و ردیف در شعر کالسیک را به نوعی، نقش همان

نماید.ایفا می
تکرار در ارکان مختلف (واك، هجا، واژه و جمله یا 
عبارت) در شعر معاصر حضور دارد و شاعران معاصر، 

اند؛ چه در جهت توسعه هاي گوناگونی از آن بردهاستفاده
معانی و حسن تاثیر و چه در باب سود جستن از نغمه و 

از شاعرانی که تکرار در شعر او آهنگ کالم. یکی 
کارکردهاي فراوانی داشته، سهراب سپهري است. این مقاله 
بر آن است ضمن ذکر موارد مختلف تکرار در شعر 
سپهري، به کارکردهاي مختلف آن در شعر او بپردازد. نتایج 

ترین کارکردهاي تکرار دهد که مهمبه دست آمده نشان می
نین برشمرد: ایجاد اتحاد توان چدر شعر سپهري را می

شاعر و خواننده، تفسیر مضمون، تقویت موسیقی درونی، 
ایجاد خالقیت و باروري معنا، ایجاد مفاهیم و ترکیبات 
جدید، جلوگیري از سستی شعر، بیان معانی ثانوي از طریق 

سازي مضمون، ایجاد کانون شعري، ایجاد تکرار، برجسته
ناي خاص از طریق وحدت در بیان شاعرانه، القاي مع

ها، انتقال حس درونی، ایجاد مدخل هاي متعدد تکرار واج
در شعر، حفظ شکل ذهنی شعر.

ها: شعر معاصر، سهراب سپهري، انواع تکرار، کلیدواژه
کارکردهاي تکرار.
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Look at the functions of repetition in
the poetry of sohrab sepehri

Masoud Rouhani
Abstract
Repeat as one of the innovative array
significant role in the poem is responsible
and if used property, repetition can trace on
the aspects of aesthetics and poetical works
repeated in modern poetry were highly
regarded and somhow, plays the role of
rime and row in classic poetry .
Repeats at different levels (voice, syllables,
words and sentences or phrases) is present
in modern poetry and contemporary poets
use it have been different, how to develop
good meaning and effects and what about
taking advantage of the melody and words
of song. One poets repeated in his poetry
had many functions, is sohrab sepehri.
Considerning the importance of repeatition
in poetry sepehri target article is that in
addition to mentioning several cases of
repeated, to pay functions in his poetry.
The results show that the most important
functions of repeatition in the sepehri poem
are: create unity between poet and reader,
detailed content, reinforcement inner
music, create a sense of creativity and
feritility, create new concepts and
components, prevent farailty poetry,
secondary meanings expressed through
repeated, highlighting themes, create a
poem association, create unity of poetic
expression, induction of specific meaning
through repeated vajha, transfer inner
sense, create multiple entries in poetry and
maintaining mental shape poetry
Key words: contemporary poem, sohrab
sepehri, type of repetition, functions of
repetition.
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دهد. در حقیقت اي است که در زبان روي میشعر حادثه«
شعر خود عملی در زبان انجامشاعر با 

دهد که خواننده میان زبان شعري او و زبان روزمره و می
). 3: 1385کدکنی،شفیعی»(کندعادي تمایزي احساس می

ها یکی از صورتگرایان روسی، شعر را رستاخیز کلمه
- خوانده است و مرز شعر و ناشعر همین رستاخیز کلمه

ن زبان قابل گمان شعر بیرو). بی5هاست(ر.ك همان: 
تصور نیست و هرچه هست تغییراتی است که در زبان 

ترین شرایط دهد. از سوي دیگر، یکی از مهمروي می
ارتباط با متن ادبی، شناختی است که خواننده نسبت به 

دارد. شناخت » واژه«هاي کوچکتر متن از قبیل اجزا و سازه
یرا ترین نقش را در شناخت و تفسیر متن دارد زواژه مهم

واژگان اندوخته در ذهن شاعر است که هر کدام بر شیئی 
کند. یا مفهومی که شاعر به آن آشنایی دارد، داللت می

آید که برخی اصوالً زبان شعر هنگامی به وجود می«
هنجارها را شکسته، درهم بریزد و سنت کالمی خاصی را 

ایستد، بنیان که از سطح معیارهاي عمومی فراتر می
هایی که در شعر ). یکی از شیوه25: 1378پور،یعل»(نهد

گردد به باعث ایجاد هنجارشکنی در حیطۀ زبان می
در ادبیات و به » تکرار«است. » تکرار«کارگیري روش 

خصوص در شعر، نقش بسزایی دارد و درصورت کاربرد 
شناسیک و هنري تواند بر جنبۀ زیباییمناسب، تکرار می

تکرارهاي هنري تکرارهایی است «یک اثر تاثیرگذار باشد؛ 
که الزمۀ که در ساختمان شعر نقش خالق دارند و با این

هایی از تکرار، ابتذال است و ابتذال، نفی هنر، تاثیر گونه
تکرار در ترکیب یک اثر هنري، گاه تا بدان پایه است که 

- شفیعی»(گیرددر مرکز خالقیت هنري گوینده قرار می

).408:  1385کدکنی،
ادب فارسی بعد از اسالم به خصوص به تاثیر از نثر در

شده است و آن را از جمله معایب عربی، از تکرار پرهیز می
) ورود عدة زیادي لغت نامانوس 1اند.(دانستهسخن می

عربی در متون ادب فارسی به منظور خودداري از تکرار 
بوده است. با وجود این، هم در ادب عرب و هم فارسی، 

اي تکرار در انواع و اشکال مختلف به خصوص در هنمونه
-484: 1354شود(ر.ك متحدین، شعر فراوان یافت می

485.(
یا )repetitation(در آفرینش اثر هنري، اصل تکرار 

عنصري اساسی است؛ یعنی )recurrence(وقوع مجدد
آنچه در موسیقی، وزن و در نقاشی، انگاره را به وجود 

با این همانی بین جهان بشري و جهان آورد. ادبیات نیز می
ها سر و طبیعی پیرامون آن و یافتن وجوه تشابه میان آن

کار دارد. در طبیعت آشکارترین جنبه تکرار، وقوع مجدد 
- آیند و میها میحرکت دوري است؛ خورشید، ماه، ستاره

ها با حرکت دوري خود در حال آمد و شد روند، فصل
دد و این حرکت دوري و گرهستند، چرخۀ طبیعت می

مکرر و متصل، ستون فقرات زندگی بشري و جانوري 
).67: 1372است(ر.ك: فراي،

هاي مختلف گونهدر تمام نمادهاي عالم به» تکرار«وجود 
وجود هستی مبتنی بر قابل تشخیص و تبیین است. اصوالً

هر نمودي در عالم، نمودي چون خود را به ؛است» تکرار«
آفرینش نیز بر همین نکته قرار یافته ۀفلسف.آوردوجود می

آمد و شد فصول، .است» تکرار«اصل زایش نوعی ؛است
از همین مقوله است و نیزحرکت سیارات و ستارگان،

به تعبیر دکتر شفیعی کدکنی، بنیاد جهان و .زندگی و مرگ
است؛ از تپش » تکرار«و » تنوع«حیات انسان، همواره بر 

.تا شد آیند روز و شب و توالی فصولقلب و ضربان نبض 
این تنوع و تکرارهاست که موسیقی در نسبت خاصی از

تعبیر به» نظام افضل«یابد، یعنی مفهوم خویش را باز می
: 1385شفیعی کدکنی،»(الصفا...نویسندگان رسائل اخوان

390.(
تکرار در شعر کالسیک-2
از قافیه در شعر کالسیک بیشتر به صورت استفاده » تکرار«

نماد کامل » ردیف«و ردیف نمود یافته و به خصوص 
ردیف، تکرار یک یا چند «در شعر کالسیک است؛ » تکرار«

وحیدیان »(کلمه هم معنی بعد از واژة قافیه است
اي از تکرار است که ) ردیف، گونه116: 1372کامیار،
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اند و در ادب هیچ زبانی، بسیاري از شاعران از آن بهره برده
: 1366کدکنی،وسعت شعر فارسی نیست(ر.ك شفیعیبه 

- ترین غزل) از سوي دیگر، زیباترین و موسیقایی2).(221

مندند و به قول دکتر شفیعی هاي فارسی از ردیف بهره
شود، بسامد ردیف هم در تر میکدکنی هر چه غزل کامل

)3).(157: 1385کدکنی،رود(ر.ك: شفیعیآن باالتر می
ها را از فارسی، مولوي بیشترین بهرهدر ادبیات کالسیک

برده است و در » تکرار«شناسی و هنري ویژگی زیبایی
شناسی حاکم بر خالقیت هنري موالنا، تنوع از مبانی جمال

ناپذیر است و در استتیک شعر او، تکرار، تکرار، جدایی
آوري دارد. در حقیقت یکی از هاي خالق شگفتجلوه
همین » ندآواییِ موسیقی شعر مولويچ«ها در ترین مایهمهم

).407تکرارهاست(رك همان: 
تکرار در شعر معاصر-3

در شعر نو، با تغییراتی که نیما یوشیج در قوالب عروض 
سنتی به وجود آورد، ردیف و قافیۀ سنتی جایگاه خود را 
از دست دادند؛ شعر نیما آزاد است یعنی هر یک ترکیب 

هجاها، گاهی به صورت نامنظم شده از شمارة نابرابري از 
قافیه است. در شعر شاعران پس از داراي قافیه و غالباَ بی

شود که نه تنها قافیه به طور مرتب رعایت نیما نیز دیده می
هاي بی قافیه نشده، بلکه غلبه با مصراع

جا که حضور ردیف نیز ). و از آن63: 1371است(حسنی،
ردیف نیز از ساختار وابسته به قافیه است، خود به خود 

شعر معاصر حذف گردید.
هاي شعري و البته نوآوري نیما به معنی نفی مطلق سنت

ها نیست؛ یعنی تفاوت شعر سنتی و گسستگی کامل از آن
نو در این نیست که برخی از این عناصر در شعر سنتی 
باشد و در شعر نو نباشد زیرا شعر، شعر است چه سنتی 

در واقع شکستن قراردادها و قواعد باشد چه نو. کار نیما
- گیري از این عناصر است(رك امیناي بهرهکلیشه

- را به گونه» ردیف«توان ). بدین سبب می473: 1384پور،

وجو کرد و آن همان اي دیگر در شعر معاصر جست
است.» تکرار«

است » تکرار«موسیقی درونی در شعر معاصر،محور اصلی 
و جمله واژه ها، هجا،صامتها،که بسامد آن در مصوت

؛ نمونۀ برجستۀ موسیقی استایجادزیبایی وبموج
تکرارهاي هنري و موسیقایی، ردیف، ردالصدر، ردالعجز 

اي داشتند. و... هستند که در شعر گذشته کاربرد گسترده
در شعر معاصر که قافیه و ردیف مانند گذشته کاربرد ندارد 

عنوان واحد شعري جایگاه بیت به » بند«که یا به دلیل این
کند، را گرفته است و ردالصدر و ردالعجز مصداق پیدا نمی

هاي نحوي در ابتدا یا پایان سطرها جاي تکرار یکی از سازه
ترین ها را گرفته است و به ویژه در شعر سپید از مهمآن

: 1386پور،رود(ر.ك: عمرانعوامل موسیقایی به شمار می
86.(

نباید از نظر دور داشت که وجود تکرار در از سوي دیگر،
یعنی «یابد؛ شعر در راستاي معنا و محتواي شعر اهمیت می

جا که تکرار از جهت معنوي بجا نشسته باشد، زنگ آن
آهنگ، در کند و این نغمۀ خوشکالم نیز موثرتر جلوه می

قبول معناي مد نظر یاري دهنده است. بالعکس تکراري که 
و اعنات در معنی لغوي » ري دشوار افکندندر کا«نتیجۀ 

هاي کالم را انگیز است و اثرِ دیگر زیباییآن باشد، مالل
نیز درهم می شکند. به همین جهت تکرار از مواردي است 

- که آمد و بیرون شد از آن توانایی و ذوق سرشار می

).501: 1354متحدین،»(خواهد
گوناگونی از هاي آنچه مسلم است شاعران معاصر، استفاده

اند؛ چه در جهت توسعه معانی و حسن تاثیر و تکرار برده
هاي چه در باب سود جستن از نغمه و آهنگ کالم. نمونه

شود دیده می» سهراب سپهري«فراوانی از تکرار در شعر 
ها را در قاالب عناوینی چون ردالصدر، توان آنکه می

د. تکرار ردالعجز، و... با کارکردهاي متفاوت بررسی کر
نیز شواهد بسیار دارد » شاملو«ارکان مختلف جمله در شعر 
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و اغلب نشان دهندة تکیه و تاکید و یا توجه شاعر بر 
موضوع و معنی مکرر است و نیز در شعرهاي سپید وي، 
به ایجاد نوعی ریتم و انسجام ساخت شعر مدد می 

)4رساند.(
مختصات یکی از» تکرار«همچنین به عقیدة بیشتر محققان، 
است(رك شمیسا، » فروغ«اصلی و مهم و سازندة اندام شعر 

در سطوح » تکرار). «52: 1384و حقوقی، 228: 1376
هاي دگرگون بالغی و به ویژه گوناگون، گذشته از جنبه

تکیه و تاکید و جلب نظر مخاطب، از مختصات مهم زبان 
نظیر او در شناخت شعر فروغ است که ناشی از توانایی بی

- هم از روش» سجع«و  » جناس«ابعاد مختلف واژه است. 

قرار » تکرار«اند که به نوعی زیر سایه هاي بدیع لفظی
).44: 1387پور و دالور،دارند(رك حسن

بنابراین با توجه به اهمیت و بسامد باالي استفاده از تکرار 
در شعر معاصر، در این مقاله سعی شده است به طور دقیق 

هاي تکرار در شعر سهراب سپهري نقشبه کاربردها و
توجه شود. به این منظور دیوان اشعار وي دقیقاً مورد 
بررسی قرار گرفت و کارکردهاي مختلف تکرار در شعر 

ایشان واکاوي گردید.
درخور ذکر است در خصوص تکرار در شعر سپهري و 
کارکردهاي آن تحقیق مستقلی دیده نشده است و محققان 

هایی از تکرار در شعر و گریخته به نمونهبه صورت جسته 
اند. از این منظر، این مقاله جزو نخستین وي اشاره داشته

جستارهایی است که به صورت دقیق و فراگیر به 
کارکردهاي تکرار در شعر سپهري پرداخته است. 

انواع تکرار در شعر معاصر-4
پرکاربردترین آرایه در شعر دورة معاصر است که» تکرار«

آفرینی در شعر این دوره ترین عناصر زیباییبه یکی از مهم
تبدیل شده است؛ تکرار انواع مختلفی دارد و در سطوح 
(واك، هجا، واژه و جمله یا عبارت) در شعر شاعران 

آرایی) (واج» تکرار در سطح واك«معاصر نمود یافته است؛ 
در شعر معاصر از بسامد باالیی برخوردار است به طوري 

توان آن را از مختصات سبکی دوره معاصر(به جز ه میک

شعر نیما) به حساب آورد. احمد شاملو که اشتهارش به 
آرایی بهره فراوانی برده شعر سپید است در اشعارش از واج

است و همین آرایه موجب ایجاد نوعی آهنگ و موسیقی 
خاص در شعر وي شده است. در شعر فروغ فرخزاد و 

آرایی هاي زیبایی از واجتوان نمونهز میسهراب سپهري نی
پیدا کرد. 

نیز در شعر معاصر کاربرد دارد؛ یعنی » تکرار در سطح هجا«
شود. دیگر از یک هجا در سطح کالم یا جمله تکرار می

است؛ کلماتی که به معناي » واژه«انواع تکرارها، تکرار 
واحد به دفعات در مسیر شعر نشسته باشند در بحث تکرار

ترین ابزار شعر است واژه مهم«گیرند. مورد توجه قرار می
ها از پیش ساخته و مهیاست، گزینش و تالیف گرچه واژه

ها بر عهده شاعر است و اتفاقاً یکی از عواملی که شعر آن
کند به گزینش و را به منزلۀ هنر زیبا و دلنشین عرضه می

). تکرار 167: 1388پور،عمران»(ها وابسته استتالیف واژه
تواند به شکل صنایعی چون ردالعجز الی الصدر، واژه می

االطراف ردالصدر علی العجز، طرد و عکس، تکریر، تشابه
و... بروز یابد.

نیز در شعر » تکرار در سطح جمله یا عبارت (مصراع)
معاصر متداول است؛ جمالت و عبارات به صور مختلف 

ها  به طرق نشوند و آدر شعر این شاعران تکرار می
- مختلف از این ابزار براي ایجاد فرمی شاعرانه استفاده می

نماید؛ البته با توجه به چگونگی استفادة این شاعران از این 
نوع تکرار، باید بین انواع تکرار در سطح جمله تقسیماتی 

قائل شد.
بینیم که وي نیز بهرة فراوانی از با بررسی شعر سهراب می

است و تکرار در تمامی سطوح در شعر آرایۀ تکرار برده
هایی از این تکرارها وي بازتاب داشته است. در ذیل نمونه

گردد:ذکر می
»واك«تکرار 

تکرار حرف (چ) 
).286: 1385چک چک چلچله از سقف بهار(سپهري،

تکرار حرف (س) 
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هایت آهسته تَرَك ... و سفالینه انس، با نفس
)  334خورد(همان: می

رف (ج) تکرار ح
).451شنید(همان: جمله جاري جوي را می

تکرار به صورت کاربرد سجع 
).315شراب را بدهید/ شتاب باید کرد(همان: 

هاي ترنّم، جاي  پاي دوست(همان: یک فضاي باز، شن
382(

)351بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه(همان: 
)389... که دعاهاي نخستین بشر را تر کرد(همان:

به صورت کاربرد جناس تکرار
- اي در طرف دیگر شب ساختهمن با تاب، من با تب/ خانه

).286ام(همان: 
)342تر(همان: تر، آب، آبیآسمان آبی

)347گمان پاي چپرهاشان جا پاي خداست(همان: بی
)367منطق زبر زمین در زیر پا جاري(همان: 

تکرار واژه: 
اسب در چرخ یک گاري در حسرت واماندن اسب/ 

چی در حسرت چی  / مرد گاريحسرت خوابیدن گاري
).281مرگ(همان: 

قشنگ یعنی چه؟ / قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه 
).306اشکال...(همان: 

).385پشت کاجستان برف/ برف یک دسته کالغ(همان: 
ایم/ ما شب گامیم، ما ایم، ما صخرة وزندهما وزش صخره

).174ایم(همان: گام شبانه
).350انی هست، سیب هست، ایمان هست(همان: مهرب

فتح یک قرن به دست یک شعر/ فتح یک باغ به دست یک 
سار/ فتح یک کوچه به دست دو سالم/ فتح یک شهر به 

).284-283دست سه چهار اسب سوار چوبی/ ...(همان: 
تکرار جمله: 
خانه دوست «عبارت آغازین شعر » نشانی«مثالً در شعر 

در پایان شعر نیز تکرار شده است(رك عیناً » کجاست

مصراع » آب را گل نکنیم«) و یا در شعر 359-358همان: 
چندین بار در سطح شعر تکرار » آب را گل نکنیم«مکرر 

).       345شده است(رك همان: 
کارکردهاي تکرار در شعر سپهري-5

اما آنچه بیش از اشاره به انواع تکرار در شعر سهراب 
هایی است که این تکرارها کارکردها و نقشاهمیت دارد، 
کشند؛  آنچه مسلم است کارکردهاي تکرار از بر دوش می

هاي مختلف زبانی، موسیقایی، بالغی و.. قابل بررسی جنبه
ترین کارکردهاي تکرار در شعر سپهري است که به مهم

شود.اشاره می
ایجاد اتحاد شاعر و خواننده-1-5

تواند پس از یک بیت در ر میوقتی خواننده در یک شع
موقعیتی خاص، کلمه یا عبارتی را حدس بزند، خواه 

پندارد ناخواه خود را با شاعر در آفرینش شعر شریک می
برد. در این حالت شنونده در متن و لذت بیشتري می

ماجراست پس شعر تاثیر بیشتري بر او خواهد داشت(ر.ك: 
نوع عبارت یا ). تکرارهایی که از 517: 1354متحدین،

جمله باشند، اتحاد و هماهنگی بین شاعر و خواننده را 
که » صداي پاي آب«سازند. مثالً در شعر بیشتر نمودار می

آید، شاعر در چندین مقطع، شعري طوالنی به حساب می
- برخی واژگان یا عبارات را به صورت مکرر پشت هم می

ی و شود که مخاطب دچار خستگآورد. این کار باعث می
مالل ناشی از طوالنی بودن شعر نگردد و با خوانش واژه 
یا عبارت تکراري، خود را در ساختار شعر سهیم بداند و 

صدا با شاعر، شعر را ادامه دهد یا ادامه آن را حدس هم
بزند.  در این نوع تکرارها، مخاطب هر بار منتظر دوباره 

شنیدن آن واژه یا عبارت است:
رفتم/ من به دشت اندوه/ من به باغ من به مهمانی دنیا

: 1385عرفان/ من به ایوان چراغانی دانش رفتم...(سپهري، 
276.(
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ها، پشت دو برف/ پدرم پدرم پشت دوبار آمدن چلچله
ها مرده پشت دو خوابیدن در مهتابی/ پدرم پشت زمان

).274ست/ پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود(همان: 
ر/ جنگ یک پله با پاي بلند جنگ یک روزنه با خواهش نو

ها خورشید/ جنگ تنهایی با یک اواز/ جنگ زیباي گالبی
- با خالی یک زنبیل/ جنگ خونین انار و دندان/ جنگ نازي

ها با ساقه ناز/ جنگ طوطی و فصاحت با هم/ جنگ 
).283-282پیشانی با سردي مهر...(همان: 

تفسیر مضمون شعر-2-5
ر، جنبۀ تفسیري آن است که یکی دیگر از کارکردهاي تکرا

به عنوان ابزاري براي تبیین و توضیح بیشتر و روشن شدن 
رود. گویی شاعر قصد توضیح و مقصود شاعر به کار می

جا انداختن مطلبی براي مخاطب دارد که با تکرار یک واژه 
یابد. در شعر سهراب، این یا عبارت به این هدف دست می

شود؛  مثًال او با یار دیده میبس» تکرار«از گونه استفاده
را چنین تفسیر» مرگ«استفاده از تکرار، مفهوم 

کند: می
و نترسیم از مرگ/ مرگ پایان کبوتر نیست/ مرگ وارونه 
یک زنجره نیست/ مرگ در ذهن اقاقی جاري است/ مرگ 
در آب و هواي خوش اندیشه نشیمن دارد/مرگ در ذات 

با خوشه انگور گوید/مرگشب دهکده از صبح سخن می
خواند/مرگ گلومی-آید به دهان/مرگ در حنجره سرخمی

). 296: 1385پرشاپرك است(سپهري، مسئول قشنگی
بینیم که سهراب، به کمک تکرار به خوبی به تفسیر و می

پردازد؛ به عبارت دیگر، در باب می» مرگ«تبیین مفهوم 
ریح کند و تمام زوایاي آن را تشپردازي میمرگ نظریه

نماید. می
هر بار » کعبه«یا در شعر دیگري با تکرار چندبارة واژة 

دهد:توضیح جدیدي از آن ارائه می
ام مثل هاست/ کعبهام زیر اقاقیام بر لب آب/ کعبهکعبه

رود شهر به شهر...(همان: رود باغ به باغ، مینسیم، می
273.(
تقویت موسیقی درونی-3-5

روض و موسیقی سنتی دلبسته شعر معاصر که کمتر به ع
است، توجه چندانی به ابزار موسیقی کناري(قافیه و 

- ردیف) و موسیقی بیرونی (وزن عروضی) ندارد اما بهره

هاي فراوانی از موسیقی درونی برده است. منظور از 
هایی است که موسیقی داخلی یا درونی مجموعه تناسب

است هاي کلمات یک شعر ممکنها و مصوتمیان صامت
یا » آ«هاي وجود داشته باشد؛ مثالً اگر در شعري مصوت

تکرار شوند، این خود نوعی موسیقی ایجاد » اي«یا » او«
هایی از صوت و معنی کند. کلمات با کمک بدیع با رشتهمی

- خورند و یک شبکۀ موزون را به وجود میبه هم گره می

آورند.
نبوده موسیقی درونی در شعر نیما زیاد مورد توجه 

اند. ) ولی شاگردانش از آن بسیار استفاده کرده5است(
عمده دالیل کاربرد این نوع موسیقی، شاید همان پرکردن 

توجهی به عروض سنتی در شعر معاصر خال ناشی از بی
باشد که شاعران نوگرا را بر آن داشته است تا به کارگیري 
صنایع بدیع لفظی، موسیقی شعر خود را غنی نمایند. 

قیقت آن است که بیشتر صنایع لفظی اعم از انواع سجع ح
هایی از تکرار هستند. در شعر سپهري و جناس و... گونه

هاي فراوانی از استفاده از این نوع تکرارها در جهت نمونه
شود. شمیسا معتقد است موسیقی درونی شعر دیده می

که جنبۀ مهارت شاعر(سپهري) بر مسائل ادبی، بدون این«
ی و تظاهر داشته باشد، همه جا محسوس است و تصنع

هاي هنري نموده سپهري از علوم بدیعی استفاده
).213: 1382شمیسا،»(است

» بوها، پاي آن کاج بلندالي این شب«مثالً در این عبارت 
پاي) سجع متوازي است که به گفتۀ -بین واژگان (الي

اعتال شمیسا، شاعر بدین وسیله موسیقی درونی شعرش را 
).54داده است(همان: 
بین » هر کالغی را کاجی خواهم داد«یا در عبارت 

دا)جع متوازي برقرار است که -خوا-کا-را-هجاهاي(ال
: 1385این امر به موسیقی کالم افزوده است(ر.ك سپهري،

340.(
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یکی دیگر از انواع تکرار که به موسیقی شعر معاصر کمک 
آرایی) اصوات (واجشایانی نموده است، تکرار حروف و 

است؛ روشن است که وقتی حروف یا اصواتی با بسامد 
شوند تا چه اندازه در باال در یک عبارت تکرار می

گوشنوازي شعر موثرند:
هاشان جوشان، گاوهاشان شیرافشان باد(همان: چشمه

346.(
).287چک چک چلچله از سقف بهار(همان: 

و حرف » ش«حرف ها، تکرار بینیم که در این عبارتمی
موسیقی کالم را مضاعف نموده است.» چ«

ایجاد خالقیت و باروري معنا-4-5
حضور تکرار در شعر معاصر نوعی ساختار باز را در شعر 

اي دست مخاطب را براي ایجاد کرده است که به گونه
هاي شخصی)، باز گذاشته هاي متعدد(=برداشتتاویل

ک، غیر زایا و تک ساختار شعر کالسی«است. حال آن که 
شکیب و خسروي»(بست استخط، تک آوا و بن

) و جایی براي تخیل خواننده باقی 167: 1388صحرایی،
گذارد. شعر معاصر در پی تحمیل هدف یا معنایی نمی

وجوي خاص از جانب نویسنده نیست، بلکه در جست
امکانی است تا مخاطب اثر، خود به نویسنده (و شاعر) 

وقفه در کار خواندن متن، معنا را ی بیتبدیل شود؛ یعن
). این امر، مخاطب را از 10: 1366بیافریند(ر.ك: بنیامین،

شود رهاند. مثالً دیده میاستبداد معنایی شعر کالسیک می
مصراع یا عبارت تکرار شونده در سطح شعر، در پایان شعر 

سازي آن، شود و عالوه بر تاکید و برجستهنیز ذکر می
سازد و رو میا با نوعی رها شدگی در معنا روبهخواننده ر

دارد. ذهن او را به تفکر بیشتر دربارة آن عبارت وا می
از » نشانی«توان در شعر هاي چنین تکراري را مینمونه

خانه دوست «سهراب سپهري، دید؛ عبارت آغازین شعر 
عینًا در پایان شعر نیز تکرار شده است و عالوه » کجاست

دهد، نوعی مخاطب را به ابتداي شعر ارجاع میبر این که
دهد تا خالقانه، فضاي باز اندیشه را پیش روي قرار می

). در 359-1385:358معناپردازي نماید(ر.ك: سپهري،
بینیم که سطر ابتدایی شعر یعنی نیز می» نداي آغاز«شعر 

در انتهاي شعر نیز تکرار گردیده » هایم کوکفش«عبارت 
).394-390: است(رك همان

دهد که این تکرارها باعث هاي فوق نشان میبررسی نمونه
شود و غیر مستقیم ایجاد حرکتی دورانی در شعر نیز می

کند تا دهد و دعوت میمخاطب را به آغاز شعر ارجاع می
تر شعر آن را دوباره بخواند. از سوي براي درك عمیق

خواننده را دیگر، تکرار این مصراع کانونی در پایان شعر،
کند رو میبا توقف ناگهانی شعر در جایی حساس روبه

چرا که در روند تکاملی شعر این مصراع مکرر بود که 
شد. اکنون پایان ها میباعث باروري معنا در دیگر مصراع

پذیري شعر با همان مصراع، نوعی خال ذهنی براي خواننده 
یاب شاعر شود خواننده در غآورد که باعث میبه وجود می

به فعالیت ذهنی بپردازد(ر.ك: نیکوبخت، بیرانوندي، 
1383 :138.(
ایجاد مفاهیم و ترکیبات جدید-5-5

شود، وقتی کلمه یا عبارتی در یک شعر پی درپی تکرار می
هاي جدیدي متناسب و هماهنگ با آن در ذهن مضمون

کند. به عبارت دیگر شاعر در حرکت ذهنی شاعر ایجاد می
اي شعر، با تکرار کردن، به مضامین یا تعبیرات تازهخود در 

صداي «در شعر » زندگی«یابد. مثًال تکرار واژة دست می
سهراب سپهري، به تعابیر و تخیالت شاعرانۀ » پاي آب

یابد که شاعر با هر بار تکرار بدان دست جدیدي راه می
اي که در مسیر شعر به ذهن شاعر یافته است. تعابیر تازه

نموده است:رسوخ
زندگی رسم خوشایندي است/ زندگی بال و پري دارد با 
وسعت مرگ/ پرشی دارد اندازة عشق/ زندگی چیزي 
نیست که لب طاقچۀ عادت از یاد من و تو برود/ زندگی 

چیند/ زندگی نوبر انجیر سیاه در جذبه دستی است که می
دهان گس تابستان است/ زندگی بعد درخت است به چشم 
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./ زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر حشره..
).290-289: 1385دارد(سپهري،

توان گفت چنین تکرارهایی نقش ردیف را در شعر می
نمایند کنند و تقریباً به همان گونه عمل میکالسیک ایفا می

اي در ذهن شاعر به عنوان ردیف جاي وقتی کلمه«چنانکه 
در ذهن هاي جدیدي هماهنگ با آنگیرد، مضمونمی

زند و نقاط مبهم ذهن و اندیشۀ شاعر تا شاعر جرقه می
طالبیان و »(شودپایان شعر به صورت تدریجی کامل می

). 13: 1384دیگران،
» باغ ما...«نمونۀ دیگر چنین کارکردي را در تکرار عبارت 

توان دید: می» صداي پاي آب«در شعر 
گره خوردن باغ ما در طرف سایه دانایی بود/ باغ ما جاي 

احساس و گیاه/ باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه 
بود/ باغ ما شاید، قوسی از دایره سبز سعادت بود... (رك 

).275: 1385سپهري،

جلوگیري از سستی شعر-6-5
شعر کالسیک به صورت ساختاري پیش رونده از آغاز 
شعر به سوي پایان شعر که البته این پایان، هدف نهایی آن

نیز هست، در حرکت است و تمام هدف و غایت را در 
یابد و در این روند، چه بسا دچار سستی و انتهاي شعر می

روانی بیش از حد و به نوعی ایجاد کسالت شود. ترس از 
ابتذال و سستی، نیما را بر آن داشت تا با تکرار مصراع و 
تشکیل مرکزیت در فواصل عمودي شعر، نوعی مکث و 

تو را من چشم در «یشنهاد کند. مثالً در شعر توقف را پ
از شروع این مصرع تا تکرار دوبارة آن، توقف و » راهم

مکثی جایز نیست و اگر تکرار این مصرع نبود، روانی و 
نمود. فرار از این روح میتداوم زبان، کسل کننده و بی

تو را من «تسلسل مبتذل، نیما را بر آن داشت که مصرع 
را  در فواصل مشخص، آگاهانه تکرار »چشم در راهم

).  141: 1383نماید(ر.ك: نیکوبخت، بیرانوندي،
بنابراین یکی از کارکردهاي تکرار، ایجاد مکث و توقف 
در فواصل عمودي شعر است. در شعر سپهري نیز چنین 

از دفتر » یادبود«شود؛ مثًال در شعر کارکردي مشاهده می
ایه دراز لنگر ساعت/ س«تکرار عبارت » زندگی خوابها«

در فواصل مختلف شعر، » پایان در نوسان بودروي بیابان بی
توقف ایجاد نموده و مانع از سست شدن شعر گردیده 

).87-85: 1385است(رك سپهري،
توان دید نیز می» مرغ افسانه«چنین کارکردي را در شعر 

گردد و در فواصل مختلف تکرار می» مرد«ي آنجا که واژه
افزاید. شاعر می-که نسبتاً طوالنی است–تحکام شعر بر اس
را به همراه عبارت پس از آن که متغیر است در » مرد«واژه 
هاي مختلف شعر تکرار کرده است: مقطع

اي نشسته بود/ ... مرد آنجا بود/ مرد افسانه بر بام گمشده
...مرد در اتاقش بود/...مرد تنها بود/...مرد در بستر خود 

).117-110ه بود(رك همان: خوابید
این نوع تکرار در جهت جلوگیري از مرگ ساختار زبانی 

ها، خود شروع مجددي ها و مکثشعر است و این توقف
سازد.است که شعر را از کسالت و سستی خارج می

سازي مضمون برجسته-7-5
سازي است؛ یکی از مهمترین کارکردهاي تکرار، برجسته

زي در جهت مثبت باشد و خواه به ساخواه این برجسته«
منظور تحقیر و ابراز نفرت در هر دو حال، تکرار بهترین 

). شاعر 507: 1354متحدین،»(وسیله مشخص کردن است
کردن یک واژه، مضمون، با تکرار آن در براي برجسته

دهد. تکرار فواصل مختلف شعر، آن را مهمتر جلوه می
گردد و به میباعث تمرکز بیشتر روي یک موضوع خاص

کند. یکی از مضامینی که نوعی به برجستگی آن کمک می
اي دارد، نگاه تازه و سپهري در شعر خود بدان توجه ویژه

عدم توجه به گذشته است. وي برجستگی این مضمون را 
پشت «با تکرار عبارت » صداي پاي آب«در بخشی از شعر 

به زیبایی و وضوح نشان داده است:» سر
خواند/ یست فضایی زنده/ پشت سر مرغ نمیپشت سر ن

آید/ پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته پشت سر باد نمی
است/ پشت سر.../ پشت سر خستگی تاریخ 

).295: 1385است....(سپهري،
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البته باید این نکته را پیش چشم داشت که موقعیت قرار 
گرفتن واژه یا عبارت تکرار شونده نیز از اهمیت خاصی 

است به عبارت دیگر میزان برجستگی، به محل برخوردار
قرار گرفتن آن واژه و عبارت بستگی دارد و قرار گرفتن 
آن در ابتدا یا وسط یا انتهاي کالم نیز در این امر موثر 

است.
ایجاد کانون شعري-8-5

هر ساختار هنري، اعم از شعر یا داستان، یک نقطه «
ساختارگرایان مکتب پراگ، یک گرانیگاه اصلی و یا به قول 

). که در واقع 137: 1368ایگلتون، »(سطح مسطح دارد
- کند. دریدا بر لزوم این مرکزیتنقش مرکز را بازي می

مفهوم ساختار حتی در نظریۀ «ورزد گرایی تاکید می
ساختارگرایی، همواره متضمن پیش فرض نوعی مرکز 

سیطره معنایی است به طوري که این مرکز بر ساختار 
نقش این مرکز، ). «183: 1380سلدن و ویدوسون،»(دارد

راستا کردن و سازمان بخشیدن به ساختار است و متعادل 
تر اطمینان دادن به خواننده است که کردنش و از همه مهم

دهی، عدم نظم در ساختار از نظر مضامین اصل سازمان
محدود و تعدیل خواهد کرد. تصور ساختاري بدون مرکز، 

: 1380احمدي،»(معناستیافتگی درونی، بیبراي سازمان
932(

گرایی در تشکیل هاي شعر معاصر، مرکزیتیکی از تئوري
کانون معنایی شعر است. در شعر کالسیک، خواننده به 
لحاظ تیین مرکزیت در محدودة ساختار، با تاکید و 

روست و همه اجزا و تشخیص ویژه در پایان شعر روبه
از آغاز شعر، گریزي به پایان شعر دارند که عناصر زبانی

با حذف عنصر پایانی شعر، خواننده به شدت با شعري 
شکیب، رو خواهد شد(خسرويمهمل و ابتر روبه

).177: 1388صحرایی،
رسیدن به کانون و مرکزیت معنایی در شعر معاصر با گذر 

هاي هاي زبانی و شعري و همچنین مایهاز مسیر ساخت
نده میسر خواهد بود؛ چرا که مسیر پرورش تکرار شو

هاي مضمونی متفاوتی زینت کانون شعري معاصر را منظره
اندازهاي طبیعی ذهن شاعر، بخشد که به مثابه چشممی

بازشناسی و کشف کانون و مرکزیت در شعر را موجب 
).136: 1383خواهد شد(ر.ك: نیکوبخت و بیرانوندي، 

ر دورة معاصر، دربردارندة به همین دلیل بسیاري از اشعا
یک مصراع یا عبارت مکرر است که آگاهانه کل ساختار 

کند. این مصراع مکرر از یک طرف شعر را حمایت می
هاي قبل و بعد خود است و از توزیع کنندة معنا به مصرع

سوي دیگر، مرکزیت معنایی خود را به وسیلۀ آن مصرع، 
کند.موکد می

» اهل کاشانم«، مصراع مکرر »آبصداي پاي «مثالً در شعر 
که در ابتداي چندین بند تکرار شده است، مرکز معنایی 

شود که کلیت شعر حول محور همین شعر محسوب می
اي که با نادیده گرفتن مصراع، شکل گرفته است به گونه

نماید: این مصراع مکرر، شعر بی معنی می
پیشه ام اهل کاشانم/ روزگارم بد نیست.../ اهل کاشانم/ 

نقاشی است.../ اهل کاشانم/ نسبم شاید برسد/ به گیاهی 
دذر هند.../ اهل کاشانم اما/ شهر من کاشان نیست/ شهر 

). 286-271: 1385من گم شده است.(سپهري،
ها به بنابراین نقش این تکرارها انکارناپذیر است زیرا این

ورزند و این مرکز، چیزي اساسی عنوان مرکزیت شعر نقش
توان ساختار است که با توجه به آن، خود ساختار را میدر

همچون حضور کاملی در فراسوي زبان تصور کرد(ر.ك: 
).26: 1380پین،
ایجاد وحدت در بیان شاعرانه-9-5

در شعر معاصر، شاعر بر آن است تا وحدت لحن را در 
کلیت شعر حفظ نماید و این امر نیازمند آن است که شاعر 

ی از شعر را در جاهایی خاص، تکرار نماید. واژه یا مصراع
آوایی کردن شاعر با تکرار یک واژه یا عبارت، بر تک

ورزد و از پراکندگی معنا و چند آوایی شعرش تاکید می
که مبناي » مسافر«جوید. مثالً در شعر شدن کالم دوري می

فکري شاعر در آن بر حرکت و عبور استوار است، شاعر 
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کند و با استفاده می» عبور باید کرد«رت چندین بار از عبا
ورزد و آن این تکرار، بر وحدت اندیشه در شعر تاکید می

دهد:را به سمت و سوي واحدي سوق می
عبور باید کرد/ و هم نورد افق هاي دور باید شد/ و گاه 
در رگ یک حرف خیمه باید زد/ عبور باید کرد/ وگاه از 

عبور باید کرد/ صداي سر یک شاخه توت باید خورد.../ 
).327-324آید/ عبور باید کرد....(رك همان: باد می

توان وحدت لحن نیز می» پشت دریاها«همچنین در شعر 
و بیان شاعرانه را در سرتاسر آن احساس کرد و شاعر با 

چنین احساسی را به » همچنان خواهم راند«تکرار عبارت 
توان گفت ). می364-362دهد(همان: مخاطب انتقال می

انجامد. جزء مکرر شعر، به وحدت بیان شاعرانه می
هاالقاي معناي خاص از طریق تکرار واج-10-5

آواهاي شعر عالوه بر نقشی که در زیبایی موسیقایی شعر «
ي واحدها، خود القاکنندة معنی دارند گاه هماهنگ  با بقیه

ها، تصویرساز، و بدون توجه به معنی آشکار واژه
آفرین و بیانگر عواطف هستند. در چنین حالتی یزیبای

هایی که داراي حروف است که شاعر با انتخاب واژه
خاصی هستند تصویري از آنچه که قرار است به یاري واژه 

- و تصویر بیان کند به وسیله آن حروف القا می

).94: 1384صهبا،»(کند
آرایی در شعر معاصر و در بین نوپردازان از بسامد واج

توان آن را از مختصات االیی برخوردار است بطوریکه میب
سبکی دوره معاصر(به جز شعر نیما) به حساب آورد. 
سهراب نیز از این وسیله در جهت القاي معانی بهره برده 

است. مثالً در شعر:
- اي از خس تاریخ به خاور میباد در گردنۀ خیبر، بافه

).282: 1385راند(سپهري،
خش خش رانده شدن خس و خاشاك » خ«تکرار صامت 

سازد.را در باد به ذهن متبادر می
یا در عبارت: 

).287و صداي متالشی شدن شیشه شادي در شب(همان: 

به نوعی صداي شکسته شدن شیشه را » ش«تکرار حرف 
کند.القا می
انتقال حس درونی -11-5

گاهی تکرار در راستاي تاکید ورزیدن بر انتقال یک 
شود؛ بدین گونه که شاعر براي کار گرفته میاحساس به 

القاي ذهنیات خود به مخاطب، دست به تکرار واژه یا 
زند. آنچه مسلم است با تلقین و تکرار نه تنها عبارت می

توان عواطف لطیف و زودگذر، بلکه اعتقادات دیرپاي می
ها رسوخ داد و تثبیت کرد(ر.ك: مقاوم را در ذهن

ترین عوامل تاثیر تکرار از قوي«). 509: 1354متحدین،
اي است که عقیده یا فکري را به است و بهترین وسیله

)89: 1378پور،علی»(کسی القا کند
شود که در هاي فراوانی یافت میدر شعر سپهري، نمونه

آنها تکرار در مسیر القاي حس درونی شاعر و تاکید بر آن 
روشنی، من، «به کار گرفته شده است. براي نمونه، در شعر 

به خوبی حس پاك » پر بودن از...«با تکرار تعبیر » گل، آب
کند. حس نابی که و درونی خود را به خواننده القا می

سهراب از آن لبریز است:
بینم در روم باال تا اوج، من پر از بال و پرم/ راه میمی

ظلمت، من پر از فانوسم/ من پر از نورم و شن/ و پر از 
پرم از راه، از پل، از رود، از موج/ پرم از دار و درخت/

: 1385ي برگی در آب/ چه درونم تنهاست(سپهري،سایه
336-337.(

احساسش را چنین توصیف » صداي پاي آب«یا در شعر 
کند:می

- دانم/ مثل یک گلدان میمثل بال حشره وزن سحر را می

دهم گوش به موسیقی روییدن/ مثل زنبیل پر از میوه تب 
رسیدن دارم/ مثل یک میکده در مرز کسالت هستم/ تند 

هاي بلند مثل یک ساختمان لب دریا نگرانم به کشش
).289-288ابدي(همان: 

ایجاد مدخل هاي متعدد در شعر-12-5
در شعر کالسیک، یک آغاز وجود دارد و آن همان مطلع 

شود و ساختمان شعر است؛ شعر از یک نقطه شروع می
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یابد. گیرد و ادامه میغاز، شکل میشعر بر اساس همان آ
کند که شعر به عبارت دیگر ساختار شعر چنین ایجاب می

اي به اتمام برسد. اما در شعر از جایی آغاز و در نقطه
ها، باعث ایجاد بینیم که تکرار بندها یا مصرعمعاصر می

گردد؛ در واقع شعر معاصر هاي متعددي در شعر میمدخل
آغاز ي در آغاز و پایان به ساختاري بیبا ذکر مصرع تکرار

اي پایان دست یافت. آغاز شعر از عناصر میان مایهو بی
هاي توانند مدخلیتتشکیل شده است که آنها خود می

).140: 1383متعدد را بیافرینند(نیکوبخت و بیرانوندي ، 
این ساختمان یک طرز مکالمه طبیعی «نیما بر آن است که 
قدر گنجایش دارد که هر چه به آن و آزاد است که آن

پذیرد. این ساختمان از مخاطب پذیرایی بدهی از تو می
گذارد در یک یا چند مصرع، کند براي آنکه آنها را وامیمی

یا یکی دو کلمه از روي اراده و طبیعت، هر قدر بخواهند 
صحبت بدارند. هر جا خواسته باشند شروع کنند و هر جا 

و جواب خود را تمام کنند بدون خواسته باشند سوال
: 1351ناچاري و کم وسعتی ساختمان شعري(یوشیج،

بینیم که در شعر معاصر به تعدد مدخل ). بنابراین می100
در شعر توجه شده است یعنی آغازگاه شعر از یک نقطه 

یابد و بدین ترتیب قطعیت به چندین نقطه افزایش می
متصور نیست.مدخل براي ساختمان شعر معاصر چندان 

از سپهري دید » آب«توان در شعر این تعدد مدخل را می
که نقش کانون » آب را گل نکنیم«که در آن، مصرع مکرر 
کند، به عنوان مدخل در فواصل شعري را نیز بازي می

مختلف شعر تکرار شده است و هر بار تکرار این مصراع، 
شروعی مجدد را براي شعر ایجاد کرده است(ر.ك 

).345: 1385سپهري،
حفظ شکل ذهنی شعر--13-5

تکرار نقش مهمی در انسجام و حفظ شکل ذهنی شعر 
دارد و هسته مرکزي شعر، اغلب در همین واحدهاي تکرار 

کند؛ مثالً کارکرد عنصر تکرار در سازمان شونده تجلی می
صداي پاي «دهی به شکل درونی و بیرونی شعر در شعر 

ست؛  سپهري به معرفی خود و به وضوح نمایان ا» آب
و » من«پردازد. وي با آوردن ضمیر منفصل اش میخانواده
کند و مخاطب ، سازمان ذهنی شعر را حفظ می»م«متصل 

در مسیر معینی به پیش -در چندین صفحه از شعر–را 
برد:می

اهل کاشانم/ روزگارم بد نیست/ تکه نانی دارم.../مادري 
ام.../جانمازم.../ دشت سجاده من/ دارم.../من مسلمانم/قبله

گیرم/ ...کعبه ام بر لب آب..../ من وضو با تپش پنجره ها می
: 1385حجراالسود من روشنی باغچه است... (رك سپهري،

271-298.(

گیرينتیجه
در آفرینش اثر هنري، عنصري » تکرار«همان طور که اصل 

گ و اساسی است، در ادبیات نیز حضور تکرار بسیار پررن
برجسته است. تکرار در شعر کالسیک بیشتر به صورت 
استفاده از قافیه و ردیف نمود یافته است و به خصوص 
ردیف نماد کامل تکرار در شعر کالسیک است. در شعر 
نو، با تغییراتی که نیما یوشیج در قوالب عروض سنتی به 
وجود آورد، ردیف و قافیۀ سنتی جایگاه خود را از دست 

این جایگاه به نوعی به تکرار داده شد؛ بنابراین دادند و 
اي دیگر در شعر معاصر توان ردیف را به گونهمی

وجو کرد و آن همان تکرار است.جست
هاي گوناگونی از آنچه مسلم است شاعران معاصر، استفاده

اند؛ چه در جهت توسعه معانی و حسن تاثیر و تکرار برده
هاي آهنگ کالم. نمونهچه در باب سود جستن از نغمه و

ترین شاعران معاصر فراوانی از تکرار در شعر برجسته
شود که مانند: شاملو، اخوان، فروغ و سپهري دیده می

ها را با کارکردهاي متفاوت بررسی کرد. توان آنمی
هاي تکرار در شعر در این مقاله سعی شده است به نقش

تکرار در شعر سهراب سپهري توجه شود؛ لذا تمامی انواع
این شاعر، اعم از تکرار در سطح واك، واژه، عبارت یا 
جمله و تکرارهایی که به شکل سجع و جناس حضور 
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اند، مورد کاوش دقیق قرار گرفت و کارکردهاي آن داشته
ها نشان داد در شعر سهراب بررسی گردید. این بررسی

اف سپهري از به کارگیري این تکرارها، به دنبال تحقق اهد
ند از: اها عبارتترین آنو کارکردهایی بود که مهم

ایجاد اتحاد شاعر و خواننده، تفسیر مضمون شعر، تقویت 
موسیقی درونی، ایجاد خالقیت و باروري معنا، ایجاد 
مفاهیم و ترکیبات جدید، جلوگیري از سستی شعر، بیان 

سازي مضمون، ایجاد معانی ثانوي از طریق تکرار، برجسته
ون شعري، ایجاد وحدت در بیان شاعرانه، القاي معناي کان

ها، انتقال حس درونی، ایجاد خاص از طریق تکرار واج
مدخل هاي متعدد در شعر، حفظ شکل ذهنی شعر.

هایادداشت
اند: سعدي را نکوهیده» تکرار«، گاه فارسیدر ادب) 1(

راند، شرط فصاحت سحبان وائل سخن میةجا که دربارآن
سخن و آن را ازجمله آداب » تکرار نکردن«را فصاحت

خواجه )129: 1368،سعديد(ر.ك: دانندیمان پادشاه می
مگر در ضرورت؛ داندرا جایز نمی» تکرار سخن«نصیر 

و سخن مکرر نکند مگر بدان حاجت «... گوید: می
).231: 1373طوسی،»(افتد...

شعر ) ردیف در شعر فارسی سابقه طوالنی دارد  اما در2(
سایر ملل مثل فرانسه و انگلیسی، ردیف وجود ندارد و 

- تنها در شعر شاعران معاصر عرب نوعی ردیف دیده می

شود. در شعر ترکی نیز ردیف تا پیش از قرن سیزدهم 
جا اي ندارد و مشخص است که از ادب فارسی به آنسابقه

راه پیدا کرده، زیرا شعر ترکی تقلید شعر فارسی است هم 
ر مضامین و هم از نظر قافیه و ردیف و وزن و از نظ

). 125: 1385کدکنی،شعر(ر.ك: شفیعی
) براي کسب اطالع بیشتر دربارة ردیف و سیر تحول 3(

دکتر » موسیقی شعر«آن در شعر فارسی نگاه کنید به کتاب 
.161-123شفیعی کدکنی صص 

شاملو با در پیش گرفتن شعر سپید، دست از موسیقی ) «4(
شست. وي در ازاي از دست دادن موسیقی عروضی

بیرونی و عروض، عناصر دیگري را به خدمت گرفته است 

: 1385کدکنی،شفیعی»(تا جبران موسیقی عروضی را بکند
). از جملۀ این عناصر عبارتند از: تکرار حروف، تکرار 271

وزن، موازنه و تکرار و... (ر.ك: مصوت، آوردن کلمات هم
).442-420: 1381پورنامداریان،

) چون موسیقی درونی ممکن است شاعر را به وادي 5(
بازي با کلمات و نوعی فرمالیسم که مزاحم سالمت شعر 
است، ببرد نیما کمتر بدان نظر داشته ولی استفادة آگاهانه 
و معقول از آن امري است ضروري که هیچ شاعر توانایی 

-1383:122پوشی کند(ر.ك: شفیعی،تواند از آن چشمنمی
123.(
منابع

ز.). ساختار و تاویل متن. تهران: مرک1380احمدي، بابک (
). سنت و نوآوري در شعر معاصر. 1384پور، قیصر(امین

تهران: علمی و فرهنگی.
). نظریه ادبی. ترجمه عباس مخبر. 1368ایگلتون، تري (

تهران: مرکز.
ابک بهایی به رهایی. ترجمه ). نشانه1366بنیامین، والتر (

احمدي. تهران: تندر.
). سفر در مه(تاملی در شعر 1381پورنامداریان، تقی (

احمد شاملو). تهران:  نگاه.
ام ).  لکان، دریدا، کریستوا. ترجمه پی1380پین، مایکل (

یزدانجو. تهران: مرکز.
ر عناص). «1387پور آالشتی، حسین و دالور، پروانه (حسن

مجله زبان و ». رخزادسبک ساز در موسیقی شعر فروغ ف
ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال ششم. 

.87بهار و تابستان
). موسیقی شعر نیما. تهران: کتاب 1371حسنی، حمید (

زمان.
(فروغ فرخزاد). 4). شعر زمان ما 1384حقوقی، محمد (

تهران: نگاه.
اشتراکات «)؛ 1388شکیب، صحرایی، قاسم(خسروي

ي فصلنامه» شعر نیما و چند شاعر معاصرساختاري در 
پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره سیزدهم.
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). هشت کتاب. تهران: طهوري.1385سپهري، سهراب (
به تصحیح .گلستان). 1368سعدي، مصلح بن عبداهللا (

.خوارزمیتهران: .غالمحسین یوسفی
بی ). راهنماي نظریۀ اد1380سلدن، رامان و پیتر ویدوسون(

معاصر. ترجمه عباس مخبر. تهران: طرح نو.
). صور خیال در شعر 1366شفیعی کدکنی، محمدرضا (

فارسی. تهران: آگاه
). ادوار شعر فارسی . 1383ــــــــــــــــــــــــ(

تهران: سخن.
. تهران:موسیقی شعر).1385ـــــــــــــــــــــــــ(

آگاه.
وغ فرخزاد. تهران:). نگاهی به فر1376شمیسا، سیروس (

مروارید.

). نگاهی به سهراب سپهري. 1382ــــــــــــــــ (
تهران: صداي معاصر.

ارزش چند ). «1384طالبیان، یحیی و اسالمیت، مهدیه (
هاي ادبی. فصلنامه پژوهش». جانبه ردیف در شعر حافظ

.8شماره 
اخالق ناصري، به تصحیح و ). 1373الدین (طوسی، نصیر

. تهران: رضا حیدريمجتبی مینوي و علیتوضیح 
.خوارزمی

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

- کارکرد هنري قید و گروه). «1386پور، محمدرضا (عمران

هاي ادبی. فصلنامه پژوهش» هاي قیدي در اشعار شاملو
.18سال پنجم. شماره 


