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چکیده
شگرد ادبی تکرار ،جهت القای مو سیقی کالم و ان سجام متن ،کارکردی برج سته دارد .این
عنصــر بالغی در شــعر معاصــر ،نقشــی فراتر از شــعر کالســیک ایفامیکند زیرا در شــعر نو،
وظیفة انتقال اح سا سات و عواطف درونی و ایجاد آهنگ دراماتیک ،بر عملکردهای تکرار
افزوده شدهاست .جستار حاضر ،بر آن است تا انواع تکرار را در دو دفتر شعری «رسائل من
الزمن الجمیل» از « سعاد صباح» و «گیاه و سنگ نه ،آتش» از «نادر نادرپور» برر سیکند .از
جمله دســتاوردهای پژوهش ،این اســت که تکرارِ ســازههای نحوی در ســطوح صــامت،
م صوت ،هجا ،واژه ،ترکیبهای ا ضافی ،جملههای خبری و ان شایی ،در سرودههای این دو
شاعر بروز یافتها ست که کارب ستِ هرکدام ،به متمرکز شدن داللت در ذهن خواننده ،تداوم
یک عمل یا حالت و برجستهسازی مضمون میانجامد.
واژههاس کلیدس :شعر معاصر ،تکرار ،موسیقی ،سعاد صباح ،نادر نادرپور.
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تاریخ دریافت مقاله1394/3/26 :

تاریخ پذیرش1394/10/1 :

164

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،8شمارة  ،15پاییز و زمستان 1395

 -1مقدمب
ارتباط شعر و موسیقی ،ارتباطی است تنگاتنگ و غیرِقابل انکار ،بهطوریکه گویی هر دو
یک خاستگاه دارند و یقیناً به همین سبب است که گفتهشدهاست« :همواره شاعران بزرگ،
آگاه و ناآگاه ،بزرگترین شیفتگان موسیقی بودهاند و شعر ،خاستگاهی جز به موسیقیرساندن
زبان ندارد( ».شفیعی کدکنی )389 :1389 ،قدر مسلّم ،این است که عناصر گوناگونی باعث
ایجاد موسیقی شعر میشود؛ در شعر قدیم ،شاعران ،برای موسیقی شعر خود ،دست به دامان
اوزان عروضی ،ردیف و قافیه میشدند و بر موسیقی بیرونی و کناری شعر تأکید داشتند امّا
امروزه ،وضع تغییرکردهاست و شاعر ،در پی آن است که موسیقی درونی شعر خود را با
استفاده از شگردهایی مانند تکرار صامتها ،مصوتها ،حروف ،واژگان و عبارات ایجادکند.
همانطورکه اشــاره شــد ،یکی از عوامل ایجاد موســیقی درونی ،تکرار اســت .تکرار در
لغت ،از واژة «کرر» گرفته شدها ست و آمدها ست که «کرَّرتُ علیه الحدیث و کَرکَرَتُه إذا
ردَّدتُه علیه .و کَرْکَرتُه عن کذا کَرْکَرَةً إذا ردَدْتُه ،و الکَرّ ،به معنی الرجوع علی ال شّیء و منه
التّکرار( ».ابن منظور :1997 ،ذ یل واژه) این واژه در اصـــطالح ،از مهمترین ویژگی هایی
ا ست که شعر ،آن را از ری شههای هنر مو سیقی و دانش زیبا شنا سی معا صر گرفته و آن را
اساس آهنگ خود قراردادهاست( .صالح قیصری)176 :2005 ،
 -1-1بیان مسئلب
تکرار در شعر معا صر ،علیرغم وجودش در شعر قدیم ،یک ا سلوب جدید به شمارمیآید
زیرا در هر دیوانی از شــاعران معاصــر ،ردّ پای آن یافت میشــود و دربردارندة داللتهای
هنری و روانی فراوانی ا ست که ن شانگر توجّه به مو ضوعی ا ست که ذهن شاعر را به خود
مشغول کرده ،چه این موضوع ،مثبت و نیک باشد و چه منفی و نازیبا .به دیگر بیان ،تکرار،
میزان چیرگی و تســلط امر مکرر را بر شــاعر نمایانمیســازد (جیده )67 :1980 ،و به همین
دلیل اســت که میتوان آن را در شــعر ســنتی و کالســیک گذشــته ،متفاوت با شــعر معاصــر
دان ست .در شعر معا صر ،هدف ،آ شکار شدن اح سا سات درونی ا ست؛ لذا ،تکرار در این
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شـــعر ،آهنگی دراماتیک بهوجودمیآورد در حالی که در شـــعر سـ ـنّتی ،آهنگ خطابی را
ایجادمیکند( .رجاء ،بیتا) 60 ،
تکرار در شــعر معاصــر ،از حدّ بیت فراتر رفته و گســترة وســیعتری را شــامل میشــود و
همین امر باعث شـــدهاســـت که این فن ،بهعنوان یک ســـبک ف عّال و کارآمد ،در متون
گوناگون بهکارگرفتهشـــود .ســـودمندی نقش جدید تکرار ،در تأثیری اســـت که به دلیل
آهنگهای منظم خود و داللتهای متفاوت ،بر روان مخاطب دارد و او را برمیانگیزد تا با
ضرباهنگی خاص ،شعر را بخواند و از خواندن آن ،ملول و آزردهخاطر نشود.
شــایان توجّه اســت که تکرار ،دارای یک اصــل اســاســی اســت و آن ،ارتباط محکم و
ناگ س ستنی الفاظ و عبارات مکرر ،با معنای کلّی شعر و پیروی از قواعد ذوقی و زیباشنا سی
ا ست که بر کلّ اثر حاکمیّت دارد .تکراری که دارای این شرط نبا شد و تنها برای تفنّن در
ســخن بیاید ،جریان ادراک مخاطب را از قصــیده متوقف و او را در پیبردن به علّت تکرار
عبارات و الفاظ ،ســـردرگم میکند؛ از این رو ،تکرار مؤثّر را باید تکراری دانســـت که با
حذف آن ،بنای قصـــیده فروبریزد و معنای اصـــلی ازدســـتبرود( .رجایی)110 :1378 ،
بیگمان تکرار غیرمؤثّر و مبتذل ،نهتنها چیزی به اثر نمیافزاید بلکه از ارزش آن میکاهد و
مانع دیدهشدن سایر جنبههای جمال شناسیک اثر ادبی میگردد.
-2-1پیشینة تحقیق
پژوهشهای فراوانی در مورد تکرار در شعر تازی و پارسی انجام شدهاست که از این میان،
میتوان به موارد زیر اشارهکرد:
 « -1واج آرایی و تکرار در شعر خاقانی» ،محمّدح سین کرمی و سعید ح سامپور ،ف صلنامة
پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،شمارة  ،3زمستان .1383
 « -2کارکرد واجآرایی و تکرار در مو سیقی شعر احمد شاملو» ،م سعود روحانی و محمّد
عنایتی قادیکالیی ،فصلنامة پژوهشهای ادبی ،شمارة  ،28تابستان .1389
« -3نقش تکرار آوایی در انسجام واژگانی شعر عروض فارسی» غالمحسین غالمحسینزاده
و حامد نوروزی ،نشریة ادب و زبان ،شمارة  ،27بهار .1389
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« -4بررسی کارکردهای تکرار در شعر معاصر» ،مسعود روحانی ،مجلة بوستان ادب ،شمارة
 ،2تابستان .1390
با بررسی محتوای پژوهشهای صورتگرفته ،معلوم میشود که تاکنون پژوهش مستقلی
به بررسی تکرار در سرودههای سعاد صباح و نادر نادرپور نپرداختهاست؛ از این رو ،پژوهش
حاضر میکوشد تا اشعار دو شاعر را از این زاویه مورد بررسی قراردهد.
 -3- 1ضرورت و اهمیّت تحقیق
با توجه به اینکه تکرار ،سابقهای ب سیار طوالنی در ادبیات عربی و فار سی دارد ،آنچنان که
شای ستها ست ،مورد توجه واقع ن شدها ست ،نگارندگان در پژوهش پیشِرو ،ق صد دارند که
این م شخصة سبک ساز را در دفترهای «رسائل من الزمن الجمیل» از سعاد صباح و «گیاه و
سنگ نه ،آتش» از نادر نادرپور ،بررسی کنند و به این پرسشها پاسخدهند که کدامیک از
ســازههای نحوی ،در ســرودههای این دو شــاعر تکرار ش ـدهاســت؟ تکرار این ســازهها ،چه
کارکردی در القای مفاهیم و عواطف شاعران به مخاطب دارد؟ سعاد صباح و نادر نادرپور،
در چه موضوعاتی از تکنیک تکرار بیشتر بهرهمیگیرند؟
 -2بحث
اگر نیمنگاهی به شــعر معاصــر بیفکنیم ،خواهیمدید که تالش برای ارائة یک تقســیمبندی
معیّن از تکرار و انواع آن ،کاری ب سیار د شوار ا ست .در حقیقت ،توانایی شاعر در ابداع و
خلق تکرارهای جدید که متناســـب با خودآگاه ،فرهنگ معاصـ ـر و نیز ژرفای تجربة ادیب
ا ست ،باعث ایجاد این تنوع و گوناگونی شدها ست .نوی سندگان در این پژوهش ،با توجه به
اینکه هریک از سازههای نحوی در چه مکانی از شعر شاعران تکرار شدها ست ،به واکاوی
این سبک در سرودههای سعاد صباح و نادر نادرپور میپردازند.
 -1-2تکرار صامت
این شــکل از تکرار ،در واقع ،همان تکرار اصــوات اســت که نوعی از موســیقی درونی را
ایجاد کند .از نمونههای این نوع تکرار در شــعر ســعاد صــباح ،میتوان به مقطع زیر اشــاره
نمود .تکرار حرف«ن» در این سطرها ،پرواضح است .کاربرد این صامت ،بدین جهت است
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که صدای «ن» در زبان عربی ،برگرفته از واژة «أنین» است و این واژه ،به معنای بیان هیجانی
و مستقیم درد روانی است ،چه همراه بادرد جسمی باشد ،چه نباشد( .عباس)289 :1998 ،
«نحن نصــنع المدن ال هی التی تصــنعنا /نحن نص ـوغها علی طریقتنا  . .ال هی التی تصــوغنا /
نحن الذین نطلق علی المدن أسماءها  / . .و نحدد جغرافیتها»
«ما شهرها را میسازیم ،نه اینکه آنها ما را بسازند /ما آنها را بر سر راهمان پدیدمیآوریم ،نه
اینکه آنها ما را پدیدآورند /ما همان کســـانی هســـتیم که شـــهرها را نامگذاریمیکنیم /و
محدودة آنها را مشخصمیسازیم( ».صباح) 264 :2006 ،
ســـ عاد صـــ باح در این مقطع کو تاه از شـــعر خود ،ه جده مرت به صــــدای «نون» را
تکرارکردها ست تا میزان تنفر و کراهت خود را از شهرها ن شان دهد .دردناکی این امر نزد
شاعر ،آنقدر زیاد است که در سخن وی نیز بروز یافتهاست و تکرار صدای نون ،گواه این
امر است .این حرف با فعلهای مضارع بهکاررفتهاست تا استمرار تنفر و همیشگیبودن این
بیزاری ،به مخاطب القا شود.
این نوع از تکرار ،در ســـروده های نادرنادرپور هم فراوان یافت میشـــود .در بند زیر،
همخوان «س» تکرارشــدهاســت تا عالوه بر اداکردنِ کارکرد موســیقایی خود ،مفهوم مورد
نظر شاعر را نیز به مخاطب القا کند:
«بی سر از راه سفر آمدهام /سر من در شب تاریک زمین /همچنان چشم به راه سحر ا ست/.
جاده خالی اســت ولی میشــنوی؟/آه! با من ،با من /،پای ســنگین کســی همســفر اســت».
(نادرپور)465 :1381 ،
واج سـایشـی «س» ،ده مرتبه بهکارگرفتهشـدهاسـت تا احسـاسـاتی چون حسـرت ،کینه،
نفرت ،ترس و تحقیر را نشاندهد زیرا این احساسات ،وجوه م شترکی دارند و غالباً همزمان
ظاهرمیشـــو ند (.قویمی )56-54 :1383 ،در ضـــمن ،نبا ید از نه بار تکرار همخوان «ن»،
غافل شد .این حرف که از حروف خی شومی ا ست ،بیزاری و ناخ شنودی و عدم ر ضایت را
دوچندان کردهاست ( .بشیری و خواجهگیری)82 :1390 ،
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 -2-2تکرار مصوت
تکرار مصوت یا به گفتة « شمیسا» «هم صدایی» ( ،)58 :1373در سرودههای شاعران معاصر
شایستة بررسیاست .سعاد صباح ،با کاربرد اسلوب تکرار مصوت «آ» ،اینگونه اندوه خود
را نسبت به جایگاه زن در جوامع عرب ،به ذهن مخاطب انتقالمیدهد:
« فالمرأة مطلوب منها أن تکون ولوداً  . .و خصبة  . .و کثیرة /النسل  . .أنّهم یفضلونها ساخنة،
و الیریدونها باحثة ،أو  /عالمة ،أو مفکرة.یفضـــلونها صـــامتة ،و ال یریدونها /مجادلة  / . .أو
مناظرة  . .أو متحدثة /.یریدونها خرســـاء  . .و صـــماء  . .و بکماء  . .أل ّن المرأة /المعاقة هی
مثلهم األعلی .یریدونها زوجة باألجرة ». .
«از زن خوا سته شدها ست که زایا و بارور و با فرزندان ب سیار با شد .آنان زن را در حالی که
گرم است ،ترجیح میدهند و نمیخواهند که او پژوه شگر یا دان شمند یا اندی شمند باشد .او
را در حالی که ساکت و خاموشباشد ،ترجیحمیدهند و او را منازعهگر یا رقیب و سخنگو
نمیخواهند /بلکه او را بیزبان و الل و ناشــنوا میخواهند زیرا ایدهآلشــان زنی اســت که از
همة اینها محروم شدهباشد .او را بهعنوان یک همسر کرایهای میخواهند ( ».صباح: 2006 ،
)285
این واکة درخشان ،نوزده مرتبه تکرار شدهاست تا عالوه بر القای اندوه شاعر ،اعتراض و
خشم او را نسبت به جامعة مردساالرعرب ،بهطور غیرِمستقیم نشان دهد.
نادرپور هم در ســـرودة «شـــهادت» ،اندوه خود را با تکرار هفده مرتبه مصـــوت بلند «آ»،
اینچنین القا میکند:
« ب مان مادر ،ب مان در خا نة خاموش خود ،مادر!  /که باران بال می بارد از خورشـــ ید /درِ
ماتمســرای خویش را بر هیچکس مگشــا /که مهمانی به غیر از مرگ را بر در نخواهیدید».
(نادرپور)408 :1381 ،
بهطور کلی ،میتوان گفت که نادرپور با تکرار صـــدای «آ» ،این مفهوم را القا میکند
که فرزند ازدنیا رفتهاست و بهجای او ،خبر مرگ ،پشت درِ ماتمسرا در انتظار مادر است.
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 -3-2تکرار هجا
تکرار یک هجا در ســطح کالم یا جمله ،از ویژگیهای بارز شــعر معاصــر عربی و فارســی
است .سعاد صباح ،در سطرهای زیر ،چهار مرتبه هجای «نی» را تکرار کردهاست.
«دائما کنت أحلم أن یحبنی رجل عظیم مثلک  /. .و أن یکرّرنی ،و ینســخنی  . .و یضــربنی
بإثنین ». .
«همی شه رؤیایم این بودها ست که مردی بزرگ ،همچون تو ،مرا دو ست بدارد و مرا تکرار
کند و در ذهنش مرا دوباره بسازد و مرا با دو انگشت بزند( ».صباح)181 :2006 ،
شــاعر کویتی ،با تکرار هجای «نی» ،ســعیدارد که دوســتداشــتن همســرش ،عبداهلل
مبارک ،را مختص و محصور به خود کند( .صباح)7 :2006 ،
نادرپور نیز در ســـرودههایش ،برای القای مفاهیم مورد نظر خود به مخاطب ،از این نوع
تکرار بهرهمیگیرد و میسراید:
«من از خمیازههای درّهها و خواب خندقها /من از آشـــوب دریاها و از تشـــویش زورقها/
ســخنآغاز خواهمکرد /من از تاریکی شــبها و از تنهایی پلها /من از نجوای زنبوران و از
بیتابی گلها سخنآغاز خواهمکرد ( ».نادرپور) 416 :1381،
هجای «ها» در این سطرها ،هشت مرتبه بهکاررفتهاست .کاربرد این هجا ،همراه با تکرار
واج«آ» ،القاگر ضعف و اندوه شاعر نسبت به نابهسامانیهای جامعه است.
 -4-2تکرار واژه
در اینگونه از تکرار ،شاعر یک واژه را تکرارمیکند؛ این واژه میتواند اسم ،فعل و ضمیر
با شد .جایگاه هریک از این کلمات در متن ،تا حدّ زیادی در آهنگین ساختن متن اثردارد و
باعث تقویت معنای ا صوات می شود .شاعر با تکرار یک واژه ،بر تکآواییکردن سروده
تأکیدمیورزد و از پراکندگی معنا و چ ندآواییشـــدن کالم ،دوریمیجو ید( .روحانی،
)160 :1390
 -1-4-2تکرار واژه در آغاز سطرها
تکرار بدایات یا همآغازی ،زمانی رخ میدهد که یک ا سم یا فعل یا یکی از حروف معانی
و حتّی یک عبارت ،در ابتدای همه یا برخی از ســـطرهای شـــعری تکرار شـــود و دارای
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داللتهای مشخصی باشد .شرط بهکاربستن این تکرار ،آن است که با رویکرد مورد هدف
شـــاعر هماهنگ باشـــد؛ در غیر اینصـــورت ،زائد اســـت و بدون غرض بهکاررفتهاســـت.
(المالئکه)232 :1962 ،
 -1-1 -4-2تکرار حرف در آغار سطرها

کاربرد این نوع از تکرار ،در سرودههای هر دو شاعر دیدهمیشود .سعاد صباح ،هنگامی که
معشـــوقهاش را موردخطاب قرارمیدهد ،چهار مرتبه حرف جر «فی» و ســـه مرتبه حرف
عطف«و» را بهکارمیبرد:
« صدقنی لم أعد أعرف کیف أتعامل /مع مناخاتک األستوائیة  /. .ففی یوم أحترق بلهیبک .
 / .و فی یوم أتجمد تحت صقیعک  /. .و فی یوم أطیر معک إلی سابع ال سماء  /. .وفی یوم
تکسر أجنحتی  /. .أتناثر علی األرض ملیون قطعة ». .
«مرا باورکن! دیگر نمیدانم چگونه با آب و هوای ا ستوایی تو رفتارکنم .روزی که با شعلة
آتش تو میســوزم و روزی که زیر شــبنم یخزدة تو منجمدمیشــوم .روزی که همراه تو ،به
آســـ مان هفتم پرواز میکنم و ز مانی که بال هایم میشـــک ند ،میلیون ها ت کّه را بر زمین
میپاشم( ».صباح)136 :2006 ،
شاعر در این سطرهای شعری ،با تکرار جار و مجرورِ «فی یوم» ،آن روز آرمانی را مرکز
سخن خود قراردادهاست تا سایر رویدادها پیرامون آن بچرخد.
نادرپور نیز از این شـــکل تکرار ،برای بیان حاالت درونی خود ک مک میگیرد .وی
حرف «در» را به همرا ضمیر متکلم «من» ،چهار مرتبه تکرار میکند:
«در من ،سپیده نیست /در من ،شکوفه نیست /در من ،سپیدهها همه ازیادرفتهاند /در من،
شکوفهها همه بربادرفتهاند( ».نادرپور)381 :1381 ،
شـــاعر درون خویش را مرکزکالم خود قراردادهاســـت تا بر ازبینرفتن شـــادی های
درونیاش تأکیدکند.
 -2-1-4-2تکرار اسم در آغاز سطرها

گاهی تکرار یک اســم در آغاز ســطرهای شــعری ،باعث یک نوع همآغازی و در نتیجه،
انسجام متن میشود .سعاد صباح ،در سطرهای زیر ،دو مرتبه واژة «الشوق» را بهکاربردهاست

بازتاب تکرار در سرودههای سعاد صباح و نادر نادرپور

تا هم شوق خود را ن سبت به مع شوقش ن شاندهد و هم شوق مخاطب را برای شناخت این
معشوقه برانگیزد:
«أمّی . .أبوی . .طوایفی  /. .الشـــوق ج یّد  . .و أنت أعظم رجل فی الدن یا /الشـــوق یزحف
باتجاهک  /. .أنت القارّة التی یحلم بها کل الفاتحین /،و لم یکتشفها أحد غیری».
«مادرم ،پدرم ،خاندانم ،شوق نیک ا ست و تو بزرگترین مرد در این دنیا ه ستی .شوق به
سوی تو میخزد .تو همان قارهای هستی که همة فاتحان در رؤیای فتح آن بهسرمیبرند ولی
کسی غیر از من ،آن را کشف نکردهاست( ».صباح)131 :2006 ،
نادرپور نیز در سرودة «دری بدان سو» ،بیستوپنج بار واژة «بو» را در آغاز سطرهای این
شعر آوردهاست؛ به دیگر بیان ،از چهلوچهار سطر شعری این سروده ،بیستوپنج سطر آن،
با کلمة «بو» آغازمیشود:
«بوی برف بامداد کودکی /بوی بســـترها و بوی الجورد /بوی گیســـوی ســـپید دایهام /بوی
مطبخ ،بوی کلفت ،بوی مرد /بوی صبح آسمان دهکده /با ملخها و کبوترهای او /بوی شیر
تازه و بوی علف /بوی سنجدها و دخترهای او( ».نادرپور)471 :1381 ،
بو ،از عنا صری ا ست که یادوارهها را از ناخودآگاه به خودآگاه و از آنجا ،به قلم شاعر
میآورد؛ از این رو ،شاعر با تکرار این واژه ،سعیدارد که تمام خاطرات دوران کودکی را
به یادآورد و احساسات نوستالژیک خویش را به مخاطب القانماید.
 -3-1-4-2تکرار ضمیر در آغاز سطرها

سعاد صباح ،هنگامیکه «عبداهلل» را مورد خطاب قرارمیدهد ،چهار بار ضمیر مخاطب«أنت»
را در آغاز  4سطر شعری ،تکرار میکند:
«معک  . . .و لک  . . .و فیک  . . .هل یمکن أن یشرد الفکر /خارج جغرافیتک  / . . .أنت
الجغرافیا کلها  / . . .أنت المسافة  / . . .أنت الوقت  / . .أنت الزمن الذی مضی ،و الزمن الذی
یأتی».
«با تو و برای تو و در ت،و آیا ممکن اســت که اندیشــه در خارج از محدودة جغرافیای تو
ســرگردان شــود .تو ،تمام جغرافیایی .تو ،همان فاصــلهای .تو ،همان زمانی .تو ،همان زمانی
هستی که سپری شد و همان زمانی هستی که میآید( ».صباح)88 :2006 ،
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این گونه از تکرار ،از سویی حکایت از سوزش وجود شاعر دارد و باعث بازتاب بیشتر
عواطف و احساسات شاعر نسبت به همسرش می شود (روشنفکر )120 :1392 ،و از سوی
دیگر ،نشــان میدهد که ســعاد صــباح« ،عبداهلل» را درکانون توجّه خود قرارمیدهد .نباید از
ذکر این نکته غافلماند که تکرار ضمیر مخاطب «ک» ،به صورت مت صل و در آغاز کالم،
بر بازتاب عواطف وی افزودهاست.
نادر نادرپور نیز از تکرار ضــمیر ،برای بیان عواطف و احســاســات عاشــقانة خود بهره
میجوید:
«من ،از تو با باران /من ،از تو با درختان /من ،از تو با نسیم سخن گفتم /من ،از تو دور بودم/
من ،از تو کور بودم /من ،چون تو ،راز شیفتگی را /در تنگنای سینه نهفتم( ».نادرپور:1381 ،
)432
شاعر در این چرخه از سرودة «دو آینه» ،شش بار ضمیر متکلم «من» را در آغاز سطرهای
شـــعری تکرارکردهاســـت تا بدین صـــورت ،خودش را در مرکز توجه مخاطب جایدهد.
ضمن اینکه وی با تکرار ضمیر «تو» ،بر این امر تأکید دارد که سخنان من با طبیعت ،همه در
مورد تو بودهاست و تنها کسی که از تو با طبیعت سخنگفتهاست ،من هستم .وی ،در ادامه،
با تکرار ضمیر متکلم ،خود را سرزنشمیکند که چرا شیفتگی خود را پنهانکردها ست و
دربارة آن با هر چیزی صحبت کردهاست ،جز با خود معشوق.
 -4-1-4-2تکرار فعل در آغاز سطرها

شاعر از طریق تکرار میتواند تداوم و استمرار یک امر را به مخاطب القا کند .این تداوم ،با
تکرار «فعل» بیشتر نمایانمی شود « زیرا در یک ساختار کالمی ،این فعل است که بار اصلی
معنا و احساس را بردوشدارد( ».علیپور)89 :1378 ،
سعاد صباح در سرودة زیر ،فعل مضارع «أتذکر» را چهار مرتبه تکرارمیکند تا استمرار
یادآوری خاطرات زیبای گذشته را نشاندهد:
«أتذکّر قصـــرنا  . . .أتذکّر ذاکرتنا التی ســـرقوها  / . .أتذکّر شـــعر أوالدی المتناثر و ثیابهم
المنسیّة  /علی أشجار النخیل  / . .أتذکّر البیت الدافئ  . .و التفاصیل الصغیرة الصغیرة ». .

بازتاب تکرار در سرودههای سعاد صباح و نادر نادرپور

«کاخمان را بهیادمیآورم .حافظة ربودهشـــدة خویش را بهیادمیآورم .موی پریشـــان فرزندانم و
جامههای فراموش شدة آنان بر باالی درختان خرما را بهیادمیآورم .آن سرای گرم و جزییات بسیار

ریزش را بهیادمیآورم( ».صباح)239 :2006 ،
سعاد صباح از طریق این تکرار ،از احساسات و حالتهای روانی خود در مقابل گذشتة
زیبای سپری شده ،پردهبرمیدارد و سعی میکند ،بگوید که گذ شته را با تمامی خاطراتش،
بهخوبی بهیاددارد و ذرهای از آن را به فراموشی نسپردهاست.
نادرپور نیز برای اینکه انتظار پیو ستة خود را برای یک روز آرمانی ن شاندهد ،با ا صرار
از مخاطب خود میخواهد که اجازه دهد این انتظار بهسرآید:
«در انت ظارآنچ نان روز /ب گذار تا پی مان بب ندیم /ب گ ذار تا با هم بگرییم /ب گذار تا با هم
بخندیم ( ».نادرپور)389 :1381 ،
شــاعر ،ســه مرتبه فعل امر «بگذار» را در آغاز ســطرهای شــعری تکرارمیکند تا دیدگاه
مخاطب را تغییردهد زیرا تکرار در حوزة فعل ،از یک سو ،ذهنیات و حس درونی شاعر را
به مخاطب القا میکند و از ســـوی دیگر ،اهمیت زیباشـــناختی تکرار در این حوزه ،بیشـ ـتر
نمایانگرشـــود( .روحانی و عنایتی )53 :1389 ،تکرار بدایات ،از پربســـامدترین تکرارهای
موجود در دفترهای شـــعری مورد بررســـیاســـت .در دفتر «رســـائل من الزمن الجمیل» ،در
سیوچهار سروده از چهلوپنج سروده ،همآغازی دیدهمی شود که نمودار آن به شرح زیر
است:
مقایسة تکرار بدایات
63.27

75.56

تکرار بدایات در دفتر شعری "رسائل من الزمن الجمیل"
تکرار بدایات در دفتر شعری "گیاه و سنگ نه ،آتش"
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 -2-4-2تکرار واژه در میان سطرها
 -1-2-4-2تکرار فعل در میان یک سطر

این ق سم از تکرار ،باعثمی شود که آنچه را مخاطب دریافتها ست ،بار دیگر ،با ضرباهنگی
متفاوت بهخاطرآورد و در ذهن خود مرورکند و در ادامة راه ،با شاعر همراه شود( .روحانی
و عنایتی )54 :1389 ،ســعاد صــباح ،هنگامی که لحظة ســفرمحبوب را بهیادمیآورد ،از این
تکرار و ظرفیتهای آن ،برای بیان آن لحظات تلخ استفاده میکند و با تکرار فعل «رحلت»،
مخاطب را در این اندوه با خود همراهمیسازد:
«عندما رحلت  . .رحلت األلوان  . .و اختلّ توازنی»
«هنگامی که توکوچیدی ،رنگها کوچیدند و تعادل خودم را ازدستدادم( ».صباح:2006 ،
)245
نادرپور نیز برای القای همین مقصود ،یعنی اندوه محبوب ،از این سبک استفاده کرده و
دو بار ،فعل «سوختی» را تکرار کردهاست« :مرا سوختی ،سوختی با نگاهی /نگاهت چون
خون شعلهزد در تن من( ».نادرپور)376 :1381 ،
مجاورت دو فعل دراین سطر شعر ،از شرایط روانی نابهسامانی که شاعر در نبود محبوب
درآن بهسرمیبرد ،پرده برمیدارد.
 -3 -4-2تکرار واژه در پایان سطرها
تکرار نهایات یا همپایانی ،بدین معنی است که یک اسم یا فعل یا حرف ،در پایان سطرهای
یک ســروده تکرار شــود .این نوع از تکرار ،از یک ســو ،نوعی فضــای شــعری گســترده و
ارزشمند را ایجادمیکند و از سوی دیگر ،به انسجام متن میانجامد( .صالح قصیری:2005 ،
)189
 -1-3-4-2تکرار اسم در پایان سطرها

سعاد صباح ،واژة «ابداع» را دو مرتبه در پایان دو سطر تکرارکردها ست تا به مع شوق خود
بفهماند که کارهای او در مورد عشق ،جدید است و فراتر از عقل و اندیشه رفتهاست:
«ثمّ أشعر بأننی صغیرة أمام قدراتک الهائلة علی/الحنان و علی ا بداع  /. .نعم وجدت الکلمة
 . . .إبداع  /. .إنّ إبداعاتک فی الحبّ شیءیتجاوز العقل».

بازتاب تکرار در سرودههای سعاد صباح و نادر نادرپور

«ســـپس ،اینگونه احســـاسمیکنم که من در برابر تواناییهایی شـــگفت تو در مهربانی و
نوآوری ،کوچک ه ستم .آری ،این سخن را یک نوآوری یافتم چراکه نوآوریهای تو در
زمینة عشق ،چیزی است که از حدود عقل فراتر رفتهاست (».صباح)230 :2006 ،
نادرپور نیز ا سم «ابر» را در پایان سه سطر تکرار میکند؛ این تکرار ،یک آهنگ مالیم
را در انتهای سطرها ایجادکرده است:
«در چشم آفتاب /منقار تیز خویش به خون شستهبود ابر /از الشههای سوختة برگهای پیر/
دل کندهبود و چشم فروبستهبود ابر /پرمیگشود ابر  ( ». . .نادرپور)386 :1381 ،
هنگام تلفظ واژة «ابر» ،ابتدا دهان به آرامی باز میشـــود ا مّا در میانة تلفظ ،یعنی هنگام
ادای همخوان ان سدادی «ب» ،لبها ب سته می شود و سپس به صورت ناگهانی ،هوا با ف شار
خارج میشود؛ لذا ،تکرار این واژه ،باعث ایجاد یک موسیقی نرم و مالیم شدهاست.
 -2-3-4-2تکرار ضمیر در پایان سطرها

این نوع از تکرار ،در بیان روحیات و افکار شاعران ،از ب سامد باالیی برخوردار ا ست .سعاد
صباح ،ضمیر مخاطب «ک» را در انتهای پنج سطر تکرارکردهاست تا با موسیقی ایجادشده،
بر انتقال احساس خود به مخاطب تأکید ورزد:
«وظیفتی أن أکون الناطقة باســـمک  /. . .و المحافظة علی کبر یائک و أفکارک  /. . .مرة
أخری أقول لک  /. . .ستکون أحمق إذا ظننت أننی أتخلی عنک /.فأنا نذرت نف سی أل صل
معک /إلی أبعد نجمة فی السماء ». . .
«وظیفهام این است که اسم تو بر زبانم باشد .بزرگیها و اندیشههای تو را نگهداریکنم .یک
بار دیگر ،برای تو میگویم که کودن هستی اگر گمان بری که من ،از تو دست میکشم چرا
که من ،با خود پیمان بستهام که با تو به دورترین ستارة آسمان برسم( ».صباح)73 :2006 ،
نادرپور نیز ضمیر «من» را در انتهای دو سطر تکرارکردهاست تا جایگاه مخاطب ،یعنی
«علی فیروزآبادی» ،در نزد شاعر واضح شود:
«تو آن پرندة رنگین آسمان بودی /که از دیار غریب آمدی به النة من /چو موج باد که در
پردة حریر افتد /طنین بال تو پیچید در ترانة من ( ».نادرپور)359 :1381 ،

175

176

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،8شمارة  ،15پاییز و زمستان 1395

شاعر به وسیلة تکرار ،حصر و اختصاص را ایجاد کرده است زیرا وی میخواهد بگوید
که جایگاه آن پرندة تنها نزد او و در النه و ترانههای اوست و به کس دیگری تعلق ندارد.
 -3-3-4-2تکرار فعل در پایان سطرها

این تکرار ،زمانی در شعر سعاد صباح خودنماییمیکند که از شهر و تمام مظاهر آن ،اظهار
دلزدگی میکند:
«األضـــواء أتعبتنی  / . .و المیکروفو نات أتعبتنی  / . .و الوالئم أتعبتنی  / . .و صـــوری فی
الصحف أتعبتنی ». .
«نورها ،مرا خ ستهکردها ست و میکروفونها ،مرا به ستوه آوردها ست  .مهمانیها ،مرا خ سته
کردهاست .عکسهایم در روزنامهها نیز مرا خستهکردهاست( ».صباح)159 :2006 ،
این دلزدگی تا حدی بودهاست که شاعر به صورت ناخودآگاه ،فعل منفعل « أتعبتنی» را
چهار مرتبه در یک مقطع کوتاه تکرار کردهاســت تا عالوه برکارکرد موســیقایی ،نشــانگرِ
روان خسته ،نگران و آشفتة شاعر نیز باشد.
نادر نادرپور از تکرار فعل در پایان مصـــراع ،برای القای عواطف عاشـــقانة خود بهره
جستهاست تا با تأکید بگوید که غم محبوب ،به او زیستن در سختی وگریستن در تنهایی را
آموختهاست:
«غم گریز تو نازم که همچو شعلة پاک /مرا در آتش سوزنده ،زیستن آموخت /مالل دوریت
ای پرکشیده از دل من /به من طریقة تنها گریستن آموخت ( ». . .نادرپور)360 :1381 ،
همپایانی در ســرودههای هر دو شــاعر دیدهمیشــود امّا با بســامدی کمتر از همآغازی.
سعاد صباح در یازده سروده و نادرپور در هجده سروده ،از تکرار نهایات ا ستفاده کردهاند
که درصد بهکارگیری آن به شرح زیر است:

بازتاب تکرار در سرودههای سعاد صباح و نادر نادرپور

مقایسة تکرار نهایات
24.44
36.73

تکرار نهایات در دفتر شعری"رسائل من الزمن الجمیل"
تکرار نهایات در دفتر شعری " گیاه و سنگ نه ،آتش"

 -4 -4-2تکرار واژگان مشتق

با توجّه به اشـــتقاقیبودن زبان عربی ،کاربرد کلمات مشـــتق در ســـرودههای شـــاعران ،امر
شگفتی به نظر نمیر سد .تکرار ا شتقاقی ،زمانی رخمیدهد که شاعر ،دو یا چند واژه را که
دارای یک ری شة لغوی ا ست ،در کنار هم میآورد .این ق سم از تکرار ،باعث متمرکز شدن
داللت در ذهن خواننده و شنونده میشود.
سعاد صباح ،دو واژة «بصری» و «بصیرتی» را که از ریشة «بصر» گرفتهشدهاند ،پشت سر
هم آوردهاست تا ذهن خواننده بر این دو واژه و داللتشان متمرکزشود:
«شکراً لحبّک  . .الّذی کشف عن بصری و بصیرتی ». . .
«سپاسگزارم از عشق تو که از بینایی و بصیرتم پرده برداشت( ».صباح)29 :2006 ،
کاربرد واژگان مشــتق در شــعر نادرپور هم دیدهمیشــود؛ البته ،نه به آن فراوانی که در
سرودههای سعاد صباح بهکاررفتها ست .وی در سرودة « چراغی از پس نیزار» ،خطاب به
یکی از دوستان خود چنین میسراید:
«به گاه رفتنت ای مهمان بیغم من! /خموش ماندم و منقار زیر پر بودم /چو تاج کاج ،طالیی
شد از طالیة صبح /پناه سوی درختان دورتر بردم( ».نادرپور)360 :1381،
دو واژة «طالیی» و «طالیه» ،در این شعر تکرارشدهاست تا با ایجاد همآوایی ،مخاطب را
بیاختیار تسخیر و پیام نهفته در این عبارات را به او تلقین کند( .شفیعی کدکنی)417 :1391 ،
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 -5-2تکرار ترکیب اضافی
قسم دیگر تکرار ،تکرار مضاف و مضافالیه است .این نوع از تکرار در شعر سعاد صباح،
به صورت زیر نمود پیدا کردهاست:
«أ سماؤک کثیرة یا حبیبی  / . .فالقمر من بعض أ سمائک  /و البحر من بعض أ سمائک / .و
اللیل و النهار بعض أسمائک».
«ای محبوب من! تو نامهای بسیار داری .ماه ،از اسمهای توست و دریا ،از اسمهای توست و
شب و روز ،از نامهای توست( ».صباح)181 :2006 ،
در این ســطرها ،دو ترکیب اضــافی ،بهصــورت مکرر بهکاررفته اســت؛ ترکیب اضــافی
«بعض+أســماء» و «اســماء+ک» در این شــعر ســه مرتبه تکرار شــدهاســت و باعث ایجاد
همپایانی ،انسجام و موسیقی در کالم شدهاست.
نادرپور نیز از این تکرار در ســـرودههای خود بهرهب رده اســـت .وی ترکیب اضـــافیِ
«درون +خانة +ما» را  4مرتبه در آغاز سطرهای شعر خود آوردهاست:
«درونِ خانة ما ،گرمی نفسها نیست /درون خانة ما ،سردی جداییهاست /درون خانة ما،
جشن دوستینیست /درونِ خانة ما ،مرگ آشناییهاست( ».نادرپور)423 :1381 ،
در این شعر ،تکرار ترکیب اضافی ،عالوه بر ایجاد همآغازی و انسجام متن ،بر موسیقی
سخن افزوده است زیرا آوردن واک «ِ »-در اینگونه ترکیبات ،القاگر آهنگی مالیم است
که داللت بر حزن و حسرت شاعر دارد.
 -6-2تکرار ملب
تکرار جمله ،از حدّ خبردهی صِرف فراتر میرود و عالوه بر اضافهکردن معانی جدید به شعر
و شرکتدادن سرایندة آن در ارتقای شعریت اثر ،دربردارندة تأکید ،تقویت و اتحاد بیشتر
شاعر و خواننده است( .السد ،د.ت)39 :

بازتاب تکرار در سرودههای سعاد صباح و نادر نادرپور

 -1-6-2تکرار ملبهاس خبرس
 -1 -1-6-2تکرار ملبهاس اسمیة خبرس

میدانیم که جمالت اســمیه ،ثبوت و دوام را میرســانند ،حال اگر این جمالت بهصــورت
مکرر بهکارروند ،این دوام و ثبات دوچندان می شود .این سبک در شعر سعاد صباح ،چنین
بکاررفتهاست:
«القمر من بعض أسمائک /و البحر من بعض أسمائک /.و اللّیل و النهار من بعض أسمائک».
«ماه از اسمهای توست و دریا از اسمهای توست و شب و روز نیز یکی از نامهای توست».
(صباح)181 :2006 ،
در شعر نادر نادرپور نیز این نمونه ،با اندکی تفاوت دیدهمیشود .سعاد صباح ،در تکرار
جمالت اسمیه ،مبتدا را تغییرمیدهد امّا نادرپور ،نهاد جمله را تکرارمیکند؛ برای مثال ،وی
در سرودة «یک لحظه زی ستن» جملة « باران دوباره کوفتن آغاز کردهبود» را سه بار تکرار
میکند:
«باران دوباره کوفتن آغاز کردهبود /بر شیشههای پنجرة کوچک اتاق /خاکستر سپید هزاران
خیال دور /دامنگشودهبود به ویرانة اجاق ( ».نادرپور)383 :1381 ،
نادرپور ،درمرتبة دوم ،تغییری در جمله ایجاد کردهاســـت و به جای واژة «دوباره» ،کلمة
«گریه» را قراردادهاست تا مخاطب را غافلگیرکند:
«باران گریه کوفتن آغازکردهبود /بر شیشههای پنجرة دیدگان تو( ».همان)384 :
مخاطب هنگام دیدن این جمله برای بار دوم ،انتظار دارد که جمله عیناً تکرارشـــود امّا
شاعر خالف انتظار وی عملمیکند.
 -2-1-6-2تکرار ملبهاس فعلیبس خبرس

جمالت فعلیه ،حادثشدن را در یکی از زمانهای گذشته ،حال و آینده نشان میدهند.
شاعرکویتی ،فعل مضارع «أحاول» را پنجمرتبه تکرارکرده است تا سعی همیشگی خود را به
مخاطب گوشزدکند:
«أحاول أن أ سحب من لحمی خنجرا طعنت به نف سی /...أحاول أن أ صلح المرکب المثقوب
 /...أحاول أن ألحق بالقطارات الذاهبة إلی عینیک /...أحاول أن ألصــق الزمن المکســور /...
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أحاول أن أقنعک أنّنی لســـت مســـئوله  . .لکننی طفلة  . .الطفلة ال تُســـأل عن األوانی التی
کسرتها»...
«میکو شم از گو شتم خنجری برگیرم که به و سیلة آن ،به خودم ضربهبزنم .سعی دارم آن
ک شتی سوراخ را تعمیرکنم .میکو شم به قطارهایی که به سوی چ شمانت روانه شدها ست،
بر سم .میکوشم آن زمان شک سته شده را بههم بچ سبانم .سعیمیکنم تو را قانع سازم ،چرا
که من مســـئول نیســـتم ا مّا من ،دختر بچهای هســـتم .از دختر بچه در مورد ظرفهایی که
شکستهاست ،سؤالنمیشود( ».صباح)36 :2006 ،
این تکرار ،در ســرودة «در غبارخندة خورشــید» ،بیشــتر از ســایر اشــعار نادرپور جلوهگر
شدهاست .وی فعل مضارع «میروم» را درآغار سه سطر شعر ،بهصورت مکرر میآورد:
«میروم آنســان که گرمای نفسهای تبآلودش /پردة ابریشــمین آبشــاران را بســوزانند،
می روم آنجا که چون چ شمم به طاق آ سمان افتد /ب شکفد در باغ چ شمم سو سن خورشید/
همچو عکس بیشـــهها در چشـــم آهوها /میروم آنجا که چون اســـبم دو چشـــم از خواب
بگشــاید /نقش بندد در نگین مردمکهایش /ســایة پرواز خاموش پرســتوها( ».. . .نادرپور،
)407 :1381
فعل مضـــارع ،بر اســـتمرار و پیوســـتگی عمل داللت دارد ،حال اگر این فعل چند مرتبه
تکرار شود ،این پیو ستگی بیش از پیش نمود مییابد .تکرار فعل «میروم» ،با گامبردا شتن و
رفتن شاعر بهصورت آهسته و پیوسته ،سازگاری کامل دارد.
 -2-6-2تکرار ملبهاس انشایی
جمالت استفهامی ،امر ،ندا ،نهی ،ترجّی و تمنّی در زمرة جمالت انشایی قراردارند .کاربرد
این جمالت در سرودههای شاعرانِ مورد نظر ،قابلتوجه است امّا از این میان میتوان به تکرار
جمالت استفهامی ،امر و ندا اشاره کرد.
 -1 -2-6-2تکرار ملبهاس استفهامی

ا ستفاده از ا ستفهام در معنای حقیقی خود ،برای ک شف یک امر مجهول ا ست امّا گاهی از
معنای حقیقی خارج میشود و در معنای فرعی یا ثانوی بهکارمیرود که این مورد ،از طریق
لحن و مقتضای حال شاعر یا گوینده قابلتشخیصاست( .تفتازانی )137 :1388 ،بهکارگیری

بازتاب تکرار در سرودههای سعاد صباح و نادر نادرپور

این اسلوب به شکل مکرر ،بر تحیر ،عدم اطمینان و تغییر و تحول داللت دارد( .مختار عمر،
 )107-106 :1996ســـعاد صـــباح ،با تکرار جملة اســـتفهامی «ماذا أســـمّی هذا» ،ناتوانی و
سرگردانی خود را در نامگذاری احساساتش ،اینگونه بیان میکند:
«ماذا أ سمّی هذا النزوع إلی التوحد بک /. .ماذا أ سمّی هذا ال شعور بالغربة و اال ستالب /حین
ال أجلس إلی یمینک فی أی مکان ». .
«گرایش به یکی شدن با تو را چه بنامم؟ این اح ساس غربت و غارت را چه بنامم؟ آنگاه که
در هیچ مکانی کنار تو نمینشینم( ».صباح)132 :2006 ،
تکرار جملههای پر س شی در ا شعار نادرپور نیز دیدهمی شود .وی برای اینکه به مع شوق
خود بگوید که بدون او قادر به زندگی نیست ،از این تکرار استفاده میکند:
«چگونه بی تو توانم زیست؟ /چگونه بی تو توانم زیست؟ /چگونه بی تو سخن بر زبان توانم
راند» ( نادرپور)441 :1381 ،؟
وی برای این که معشـــوق را ت حت تأثیرقرارد هد جم لة اســـتف هامی«چگو نه بی تو
توانمزیست» را پی در پی تکرارمیکند تا به وسیلة این استفهام انکاری احساسات خود را به
مخاطبش انتقالدهد.
 -2-2-6-2تکرار ملبهاس امرس

کاربرد ســاختار امر ،همیشــه جنبة دســتوری ندارد بلکه گاهی دارای اغراض فرعی و ثانوی
اســت( .تفتازانی )139 :1388 ،در نمونة زیر ،ســعاد صــباح ،با خواهش و التماس از محبوب
خود میخواهد که او را ببخشد:
« سامحنی إذا قلت لک إنّ ع ساکر الخ شب الینفعونک  /. . .و سامحنی إذا قلت لک إنّ هذه
المهنة التناســبنی  /. . .وســامحنی إذا قلت لک إنّ تصــرفاتک األخیرة تمیزت /بالتســرّع و
اضطراب الرؤیة».
«مرا ببخش اگر به تو بگویم که ســپاهیان چوب ،برایت ســودی نخواهدداشــت و مرا ببخش
اگر که به تو بگویم این شـــغل ،درخور من نیســـت و مرا عفو کن اگر که به تو بگویم در
رفتارهای اخیرت ،شتابزدگی و آشفتگی دیدگاه مشخص است(».صباح)72 :2006 ،
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این خواهش و التماس ،زمانی شدّت مییابد که به صورت مکرر باشد .اگر فرض کنیم
فعل امر« سامحنی» ،تنها در آغاز یک سطر میآمد و در سایر سطرها به قرینة لفظی حذف
میشد ،دیگر تضرّع و درخواستهای شاعر با تأکید و شدت بیان نمیشد.
این ســـبک در ســـرودههای نادر نادرپور هم جلوة خاص خود را دارد .وی از محبوب
خود میخواهد که نزد او «درنگ جاودانی» داشتهباشد:
«درنگت جاودانی باد در ویران سرای من /بمان دیگر ،بمان دیگر برای من /بمان ،تا النة دل
بازگوید داستانش را /بمان ،تا شوق دیدار تو بگشاید زبانش را ( ». . .نادرپور)362 :1381 ،
سه بار تکرار فعل«بمان» ،شدت درخواست و التماس شاعر را میرساند زیرا در پی این
تکرار ،شاعر به هدفش که جاودانبودنِ محبوب در نزد اوست ،دستمییابد.
 -3-2-6-2تکرار ملبهاس ندایی

جمله های ندایی ،زمانی به کارمیروند که فرد مورد خطاب ،برای گوینده ارزش و اهمیت
داشــتهباشــد .تکرار اینگونه عبارات ،حکایت از چندبرابرشــدن اهمیت معشــوق نزد عاشــق
دارد .سعاد صباح ،معشوق خود را دوست تابستان ،زمستان ،پاییز و بهار مینامد و میسراید:
«یا حبیب ال صیف و ال شتاء  /. .و یا حبیب الخریف و الربیع /. .لم أ سمع بین رجال العالم عن
رجل أقدر منک /علی استخراج الغضب من تحت أظافره ». .
«ای دوست تابستان و زمستان و ای دوست پاییز و بهار ،نشنیدهام که از مردان عالم کسی در
بیرونآوردن خشم از زیر ناخنهایش ،تواناتر از تو باشد( ».صباح)135 :2006 ،
نادرپور در سرودة «از پس دیوارها» ،جملة ابتدایی این چرخه را سه بار و جملة دوم را
تکرارکرده که به نوعی هماهنگی موسیقایی در طول سروده انجامیدهاست:
«ای کولی کبودنگاه ستارهچشم /ای با غم غریبی من آشنا هنوز!  /ای نغمهساز عشق که با
پنجة امید /،برمیکشی ز چنگ دلم نالهها هنوز» (نادرپور! )393 :1381 ،
شــــاعر در تکرار جم لة دوم ،با قراردادن حرف «در» به جای « با» ،تغییری ا ندک
ای جادکردهاســــت تا با ای جاد تنوّع در ال فاظ و موســـیقی ،م خا طب را غافلگیرک ند؛ این
غافلگیری ،از این جهت است که واژة «با» با آهنگی خیزان ،به یکباره به «در» ،با ضرباهنگی
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افتان تغییرمییابد .این حالت از طریقة ادای این واژهها و باز و بســتهشــدن دهان هنگام تلفظ
آنها نمایاناست.
 -3نتیجبگیرس
از پژوهش انجام شده نتایج زیر بهدستمیآید:
 تکرار در سـطوح مختلف صــامت ،مصــوت ،هجا ،واژه و جمله ،به شــکلهای گوناگونیمان ند همآ غازی ،هم پا یانی ،تکرار واژه در م یان جم له ،تکرار کل مات مشـــتق ،تکرار
ترکیبهای اضافی و تکرار انواع جمالت خبری و انشایی در سرودههای سعاد صباح و نادر
نادرپور ،هدفمندانه و خالقانه بهکارگرفتهشدهاست.
 تکرار یک واژه در آغاز چند ســطر شــعر ،در ســرودههای ســعاد صــباح و نادر نادرپور،هنرمندانه جلوهگر شدها ست ،بهطوریکه در مقابل سایر انواع تکرار ،بهویژه تکرار نهایات،
این نمونه بسامد بیشتری دارد.
 تکرار ســـازههای نحوی مختلف ،در دفترهای شـــعری هر دو شـــاعر دیدهمیشـــود؛ اینتکرارها گاهی با اغراض مشــابه بهکاررفتهاند و گاهی با اهداف متفاوت؛ برای نمونه ،تکرار
همخوانها یا صــامتها در اشــعار ســعاد صــباح و نادر نادرپور ،برای القای ناراضــیبودن و
ناخشــنودی اســت امّا اگر تکرار مصــوت «آ» را مدنظرقراردهیم ،چنین مییابیم که بســامد
باالی این صدا در شعر سعاد صباح ،نشانگر خشم فراوان وی نسبت به بیاعتنایی به جایگاه
زن در جامعة عرب ا ست در حالیکه تکرار این م صوت در شعر نادرپور ،القاگر ح سرت و
اندوه است.
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