
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ادبیّات تطبیقینشریّ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

1395، پاییز و زمستان 15، شمارة   8سال   

 هاس سعاد صباح و نادر نادرپوربازتاب تکرار در سروده
 پژوهشی( -)علمی

 1*نیاحسین رسولامیر

 2پورمهوش حسن

 هچکید

سجام متن    جهت ،رد ادبی تکرارشگ  سیقی کالم و ان سته  کارکردی ،القای مو رد. این  اد برج

ر نو،  زیرا در شــع کندمیایفانقشــی فراتر از شــعر کالســیک عنصــر بالغی در شــعر معاصــر، 

سات و عواطف درونی و ایجاد آهنگ دراماتیک    وظیفة سا   ، بر عملکردهای تکرارانتقال اح

ائل من  رس »بر آن است تا انواع تکرار را در دو دفتر شعری    ،اضر جستار ح ت. اس شده  افزوده

صباح   »از « الزمن الجمیل سنگ نه، آتش »و « سعاد  سی  «نادر نادرپور»از « گیاه و  د. از  کنبرر

های نحوی در ســطوح صــامت،  این اســت که تکرارِ ســازه  ،جمله دســتاوردهای پژوهش

ضافی، جمله مصوت، هجا، واژه، ترکیب  شایی های خهای ا سروده  ،بری و ان های این دو در 

ست  فتهیا بروزشاعر   ستِ هر ا وم اللت در ذهن خواننده، تداشدن د متمرکزبه  ،کدامکه کارب

 انجامد.سازی مضمون مییک عمل یا حالت و برجسته

 هاس کلیدس: شعر معاصر، تکرار، موسیقی، سعاد صباح، نادر نادرپور.واژه
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 مقدمب -1
گویی هر دو  کهطوریبه ،قابل انکاریرِاست تنگاتنگ و غارتباطی  ،وسیقیارتباط شعر و م

زرگ، همواره شاعران ب»است: شدهبه همین سبب است که گفته یقیناًیک خاستگاه دارند و 

رساندن قیند و شعر، خاستگاهی جز به موسیاآگاه و ناآگاه، بزرگترین شیفتگان موسیقی بوده

این است که عناصر گوناگونی باعث  ،( قدر مسلّم389: 1389، )شفیعی کدکنی« ندارد. زبان

امان دست به د ،برای موسیقی شعر خود ،شاعران ،شود؛ در شعر قدیمایجاد موسیقی شعر می

امّا  اشتندد موسیقی بیرونی و کناری شعر تأکیدشدند و بر اوزان عروضی، ردیف و قافیه می

ی آن است که موسیقی درونی شعر خود را با در پ ،است و شاعرکردهوضع تغییر ،امروزه

 ند.کها، حروف، واژگان و عبارات ایجادها، مصوتاستفاده از شگردهایی مانند تکرار صامت

تکرار در   ، تکرار اســت.یکی از عوامل ایجاد موســیقی درونی ،شــد که اشــارهطورهمان

شده « کرر» از واژة ،لغت ست و آمده گرفته  ست که  ا ه الحدیث و کَرکَرَتُه إذا  کرَّرتُ علی»ا

شّیء و م ه ب ،ردَّدتُه علیه. و کَرْکَرتُه عن کذا کَرْکَرَةً إذا ردَدْتُه، و الکَرّ نه  معنی الرجوع علی ال

ــطالح  1997)ابن منظور،  «التّکرار. یل واژه( این واژه در اصـ هایی   ترین ویژگیاز مهم ،: ذ

شعر    ست که  شه  ،ا سیقی و دان آن را از ری صر گرفته و آن را       های هنر مو سی معا شنا ش زیبا

 (176: 2005است. )صالح قیصری، دادهخود قراراساس آهنگ 

 بیان مسئلب -1-1

صر،  شعر  در تکرار سلوب  یک قدیم، شعر  در وجودش رغمعلی معا   دآیمیشمار به جدید ا

ــاعران از دیوانی هر در زیرا ــر ش ــودمی یافت آن پای ردّ ،معاص   ایهداللتبردارندة در و ش

ست  فراوانی روانی و هنری شانگر  که ا ضوعی  به توجّه ن ست  مو   ودخ به را شاعر  ذهن که ا

  ،تکرار یان،ب دیگر به. نازیبا و منفی چه و باشد  نیک و مثبت ،موضوع  این چه ،کرده مشغول 

ــلط و چیرگی میزان ــاعر بر را مکرر امر تس ــازدمینمایان ش   همین به و( 67: 1980 جیده،) س

 عاصــرم شــعر با متفاوت ،گذشــته کالســیک و ســنتی شــعر در را آن توانمی که اســت دلیل

ست.  صر  شعر  در دان شکار  هدف، ،معا سات    شدن آ سا ست  درونی  اح   این در تکرار ،لذا ؛ا
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ــعر ــعر در که حالی در آوردوجودمیهب دراماتیک آهنگی ،شـ ــنّتی، شـ   را خطابی آهنگ سـ

 ( 60 تا،بی رجاء،) .کندایجادمی
 و شــودمی شــامل را تریوســیع گســترة و رفته فراتر بیت حدّ از ،معاصــر شــعر در تکرار

ــده باعث   امر همین ــتشـ ــبک  یک  عنوانبه  ،فن این که  اسـ   متون در ،کارآمد   و فعّال  سـ

ــودگرفته کار هب  گوناگون  ــودمندی . شـ ــت تأثیری  در ،تکرار جدید   نقش سـ   دلیل  هب  که  اسـ

 اب  تا  انگیزدبرمی را او و دارد مخاطب   وانر بر متفاوت،  های داللت  و خود منظم های آهنگ 

 .نشودخاطر آزرده و ملول ،آن خواندن از و بخواند را شعر ،خاص ضرباهنگی
 و محکم ارتباط ،آن و اســت اســاســی اصــل یک دارای ،تکرار که اســت توجّه شــایان

ش ز و ذوقی قواعد از پیروی و شعر  کلّی معنای با ،مکرر عبارات و الفاظ ناگسستنی   سی یبا   نا

ست  شد  شرط  این دارای که تکراری. دارد حاکمیّت اثر کلّ بر که ا   در فنّنت برای تنها و نبا

  رارتک علّت به بردنپی در را او و  متوقف قصــیده از را مخاطب ادراک جریان ،بیاید ســخن

ــردرگم ،الفاظ  و عبارات  ــت تکراری باید   را مؤثّر تکرار ،رو این از ؛کند می سـ  با  هک  دانسـ

ــیده  بنای  ،آن حذف  ــلی معنای  و فروبریزد قصـ ــتاز اصـ ( 110: 1378 رجایی، . )بروددسـ

 و کاهدمی نآ ارزش از بلکه افزایدنمی اثر به چیزی تنهانه ،مبتذل و غیرمؤثّر تکرار گمانبی

 .گرددمی ادبی اثر شناسیک جمال هایجنبه سایر شدندیده مانع

 پیشینة تحقیق-12-

  ،که از این میان است شده  انجامد تکرار در شعر تازی و پارسی   های فراوانی در مورپژوهش

 :کردتوان به موارد زیر اشارهمی

شعر خاقانی واج آرا»  -1 سعید حسام   حس ، محمّد«یی و تکرار در  صلنام ین کرمی و    ةپور،  ف

 .1383 ، زمستان3 پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارة
س کارکرد واج»  -2 شاملو   آرایی و تکرار در مو شعر احمد  سعود روحانی و محمّد  «یقی  ، م

 .1389، تابستان 28های ادبی، شمارة پژوهش فصلنامة کالیی،عنایتی قادی
اده  زغالمحسین غالمحسین  « عروض فارسی نقش تکرار آوایی در انسجام واژگانی شعر   » -3

 .1389، بهار 27زبان، شمارة  ادب و  وزی، نشریةو حامد نور
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 ، مسعود روحانی، مجلة بوستان ادب، شمارة«دهای تکرار در شعر معاصربررسی کارکر» -4

 .1390، تابستان 2
قلی تاکنون پژوهش مست شود کهمی معلوم ،گرفتههای صورتبررسی محتوای پژوهش با

پژوهش   ،رو از این ؛استصباح و نادر نادرپور نپرداختههای سعاد به بررسی تکرار در سروده

 قراردهد. بررسی اشعار دو شاعر را از این زاویه مورد کوشد تاحاضر می

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-3 

سی دارد   سابقه  ،با توجه به اینکه تکرار سیار طوالنی در ادبیات عربی و فار   چنان کهآن ،ای ب

سته   ست شای شده  توجه مورد ،ا ست، واقع ن   هک قصد دارند   ،رونگارندگان در پژوهش پیشِ ا

صباح و   « رسائل من الزمن الجمیل »ساز را در دفترهای  سبک  این مشخصة   سعاد  اه و گی»از 

ک از  یدهند که کدامسخ ها پاو به این پرسش  کنند بررسی  ،از نادر نادرپور« سنگ نه، آتش 

چه   ،هااســت؟ تکرار این ســازهدههای این دو شــاعر تکرار شــدر ســروده ،های نحویســازه

  ،عواطف شاعران به مخاطب دارد؟ سعاد صباح و نادر نادرپور   کردی در القای مفاهیم و کار

 گیرند؟میعاتی از تکنیک تکرار بیشتر بهرهدر چه موضو

 بحث -2
ندی  بدید که تالش برای ارائة یک تقســیمنگاهی به شــعر معاصــر بیفکنیم، خواهیم اگر نیم

شوار    ،معیّن از تکرار و انواع آن سیار د ست. در حقیقت، توا  کاری ب شاعر در ابداع و ا  نایی 

ــ ــب با خودآگاه، فرهنگ معاصـ دیب  ا ر و نیز ژرفای تجربةخلق تکرارهای جدید که متناسـ

ست،   سندگان در این پژوهش   شده باعث ایجاد این تنوع و گوناگونیا ست. نوی وجه به  ، با تا

سازه اینکه هر شاعران تکرار   یک از  شعر  ست شده های نحوی در چه مکانی از  به واکاوی   ،ا

 پردازند.های سعاد صباح و نادر نادرپور میاین سبک در سروده

 تکرار صامت -2-1

ــکل از تکرار ــیقی درونی    ،در واقع ،این ش ــت که نوعی از موس ــوات اس را  همان تکرار اص

ــباح از نمونه کند. ایجاد ــعاد ص ــعر س ــاره  می ،های این نوع تکرار در ش توان به مقطع زیر اش

بدین جهت است    ،پرواضح است. کاربرد این صامت   ن سطرها،  در ای« ن»نمود. تکرار حرف
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انی  به معنای بیان هیج ،است و این واژه « أنین» ، برگرفته از واژةعربی در زبان« ن» که صدای 

 (289: 1998چه نباشد. )عباس، چه همراه بادرد جسمی باشد،  ،است و مستقیم درد روانی

/  قتنا . . ال هی التی تصــوغنایوغها علی طر/ نحن نصــحن نصــنع المدن ال هی التی تصــنعنان»

 «تهاینحن الذین نطلق علی المدن أسماءها . . / و نحدد جغراف

ه  ن آوریم،میها را بر سر راهمان پدیدها ما را بسازند/ ما آنننه اینکه آ ،سازیما شهرها را میم»

ــهرها را نام آورندها ما را پدید  اینکه آن  ــتیم که شـ ــانی هسـ  / وکنیممیگذاری/ ما همان کسـ

 ( 264: 2006)صباح، « سازیم.میآنها را مشخص محدودة

ــعر خود       تاه از شـ باح در این مقطع کو ــ عاد صـ ــ به صــــدای    ،سـ جده مرت   را« نون» ه

شهرها    کردهتکرار ست تا میزان تنفر و کراهت خود را از  شان ا اکی این امر نزد دهد. دردن ن

واه این  گ ،است و تکرار صدای نون  یافته بروز ت که در سخن وی نیز اس  قدر زیادآن ،شاعر 

ودن این  باست تا استمرار تنفر و همیشگی   رفتهکارههای مضارع ب حرف با فعل امر است. این 

 به مخاطب القا شود.   ،بیزاری

ــروده ،این نوع از تکرار ــود. در بند زیر می وان یافت  های نادرنادرپور هم فرا   در سـ  ،شـ

  دکارکرد موســیقایی خود، مفهوم مور کردنِتا عالوه بر ادااســت شــدهتکرار« س»همخوان 

 کند: نظر شاعر را نیز به مخاطب القا

ت./  س حر اس ر من در شب تاریک زمین/ همچنان چشم به راه   س / امفر آمدهس ر از راهس بی»

ــجاده خالی ا ــنوی؟/آهت ولی میس ــپای  با من، با من،/ !ش ــنگین کس ــی همس ــفر اس «  ت.س

 (465: 1381)نادرپور، 

ینه،  کاسـت تا احسـاسـاتی چون حسـرت،     شـده کارگرفتهمرتبه بهده  ،«س»واج سـایشـی   

مان  زشترکی دارند و غالباً هم وجوه م ،دهد زیرا این احساسات  نفرت، ترس و تحقیر را نشان 

ند.) قویمی،  میظاهر  ــو ــمن56-54: 1383شـ بار      ،( در ضـ نه  ید از  با   ،«ن»تکرار همخوان  ن

ست    این حرف شد. غافل شومی ا شنودی و  ،که از حروف خی ضایت را   عد بیزاری و ناخ م ر

 (82: 1390گیری، و خواجهبشیری )  است.چندان کردهدو

 



 

 

 

 

 

 

 168 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

 تکرار مصوت -2-2

معاصر   های شاعران در سروده  ،(58: 1373« )صدایی هم« »شمیسا  »گفتة تکرار مصوت یا به  

اندوه خود   گونهاین ،«آ»وت با کاربرد اسلوب تکرار مص   ،است. سعاد صباح   شایستة بررسی   

 دهد:میمخاطب انتقالبه  ذهن  ،را نسبت به جایگاه زن در جوامع عرب

فالمرأة مطلوب منها أن تکون ولوداً . . و خصبة . . و کثیرة/ النسل . . أنّهم یفضلونها ساخنة،      »

ــامتة، و ال یریدونها/ مج            ــلونها صـ و ادلة . . / أو الیریدونها باحثة، أو / عالمة، أو مفکرة.یفضـ

ــماء . . و بکماء . . ألّن المرأة /المعاقة هی             ــاء . . و صـ مناظرة . . أو متحدثة./ یریدونها خرسـ

 .«مثلهم األعلی.  یریدونها زوجة باألجرة . 

سته » شد. آنان زن را در حالی     شده از زن خوا سیار با ست که زایا و بارور و با فرزندان ب ه  ک ا

ست  شد. او      خواهند که او پژوهشگر نمی هند ودمی ترجیح ،گرم ا شمند با شمند یا اندی یا دان

گر یا  رقیب و سخنگو  و او را  منازعه دهندمیترجیح ،باشدکه ساکت و خاموش را در حالی

آلشــان زنی اســت که از  زیرا ایده خواهندمی زبان و الل و ناشــنوا/ بلکه او را بیخواهندنمی

:  2006صباح،  « ) خواهند.ای میعنوان یک همسر کرایه را بهباشد. او  اینها محروم شده  همة

285) 

است تا عالوه بر القای اندوه شاعر، اعتراض و   مرتبه تکرار شده  نوزده ،درخشان  این واکة 

 دهد. مستقیم نشانطور غیرِ، بهخشم او را نسبت به جامعة مردساالرعرب

ــرودة  ــهادت»نادرپور هم در سـ ــوت بلند هفده مر کراراندوه خود را با ت ،«شـ ، «آ»تبه مصـ

 کند:می چنین القااین

نة       » خا مان در  مادر، ب مان  مادر   ب باران بال می   !خاموش خود،  که  ید/ درِ     /  ــ بارد از خورشـ

  «د.دیغیر از مرگ را بر در نخواهی کس مگشــا/ که مهمانی بهخویش را بر هیچ ســرایماتم

 (408: 1381)نادرپور، 

ــدای   که  گفت  توانمی ،طور کلیبه   کند   یم این مفهوم را القا  ،«آ» نادرپور با تکرار صـ

 سرا در انتظار مادر است.خبر مرگ، پشت درِ ماتم ،جای اواست و بهرفته دنیاکه فرزند از
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 تکرار هجا -2-3

ــطح کالم یا جمله ــی   از ویژگی ،تکرار یک هجا در س ــعر معاصــر عربی و فارس های بارز ش

 است.کرده را تکرار« نی»مرتبه هجای  چهار ،سطرهای زیر در ،است. سعاد صباح

ربنی  ضــینســخنی . . و یکرّرنی، و یم مثلک . ./ و أن یحبنی رجل عظیدائما کنت أحلم أن »

 «ن . .یبإثن

شه رؤیایم این بوده »  ست که مردی بزرگ همی ست بدارد  ،همچون تو ،ا و مرا تکرار   مرا دو

 (181: 2006)صباح، « و مرا با دو انگشت بزند.کند و در ذهنش مرا دوباره بسازد 

داشــتن همســرش، عبداهلل   که دوســتدارد ســعی ،«نی»با تکرار هجای  ،کویتی شــاعر

 (7: 2006کند. )صباح،  خود محصور به مبارک، را مختص و

ــروده   نوعاز این  ،نظر خود به مخاطب    برای القای مفاهیم مورد   ،هایش نادرپور نیز در سـ

 سراید:گیرد و میمیتکرار بهره

/  هاو از تشـــویش زورق ها/ من از آشـــوب دریاهاو خواب خندق های درّههامن از خمیازه»

نجوای زنبوران و از   / من ازهایی پلهاو از تن هاکرد/ من از تاریکی شــبخواهم آغازســخن

 ( 416: 1381نادرپور،« ) کرد.خواهم آغازسخن هاتابی گلبی

رار همراه با تک ،است. کاربرد این هجارفتهکارهشت مرتبه به ،سطرها در این« ها»هجای 

 های جامعه است.سامانیهالقاگر ضعف و اندوه شاعر نسبت به ناب ،«آ»واج

 تکرار واژه -2-4

ر تواند اسم، فعل و ضمی  این واژه می ؛کندمیشاعر یک واژه را تکرار  ،از تکرار گونهدر این

شد.  و  ردادمتن اثر ساختن تا حدّ زیادی در آهنگین ،این کلمات در متنیک از هرجایگاه  با

صوات می  شا   باعث تقویت معنای ا س آواییبر تک ،عر با تکرار یک واژهشود.  روده کردن 

نا و چ  میتأکید   جوید. )روحانی،    میشـــدن کالم، دوریآواییند ورزد و از پراکندگی مع

1390 :160) 

 هارتکرار واژه در آغاز سط -2-4-1

سم یا فعل یا یکی از حروف معانی   می زمانی رخ ،آغازیتکرار بدایات یا هم دهد که یک ا

ــعری       ،ی یک عبارت  و حتّ ــطرهای شـ ــود و دارای   تکرار در ابتدای همه یا برخی از سـ شـ
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هدف  با رویکرد مورد آن است که  ،کاربستن این تکرار ههای مشخصی باشد. شرط ب    داللت

اســـت.  رفتهکارهزائد اســـت و بدون غرض ب ،صـــورتر غیر ایند ؛باشـــد شـــاعر هماهنگ

 (232: 1962)المالئکه، 

 تکرار حرف در آغار سطرها -1-1 -2-4

ه  ک هنگامی ،شود. سعاد صباح میهای هر دو شاعر دیده ر سروده د ،کاربرد این نوع از تکرار

ــوقه  ــه « فی»چهار مرتبه حرف جر    ،دهد میخطاب قرار اش را موردمعشـ مرتبه حرف  و سـ

 برد:  میکاررا به« و»عطف

بک . یلهوم أحترق بیة . ./ ففی یاألستوائ مناخاتک  ف أتعامل/ معیصدقنی لم أعد أعرف ک » 

صق ی. / و فی  سماء . ./ وفی    یوم أطیعک . ./ و فی یوم أتجمد تحت  سابع ال وم یر معک إلی 

 «ون قطعة . .یتکسر أجنحتی . ./ أتناثر علی األرض مل

ستوایی تو رفتار  یدانم چگونه با آب و هوادیگر نمی !ورکنمرا با» شعلة روزی که بکنم. ا   ا 

ه  ب ،شــوم. روزی که همراه تومیزدة تو منجمدی که زیر شــبنم یخروز ســوزم وآتش تو می

مان    ــ بال     کنم ومی هفتم پروازآسـ که  مانی  ند  میهایم  ز ــک کّه را بر زمین     میلیون ،شـ ها ت

 (136: 2006)صباح، « پاشم.می

را مرکز آن روز آرمانی  ،«فی یوم»با تکرار جار و مجرورِ  ،شاعر در این سطرهای شعری

 است تا سایر رویدادها پیرامون آن بچرخد.دادهسخن خود قرار

کل تکرار    ــ یان  ،نادرپور نیز از این شـ  گیرد. ویمی حاالت درونی خود کمک   برای ب

 کند:می مرتبه تکرار ارچه ،«من» را به همرا ضمیر متکلم« در»حرف 

، اند/ در منرفتهیادها همه ازیست/ در من، سپیدهدر من، سپیده نیست/ در من، شکوفه ن»

 (381: 1381)نادرپور، .« اندرفتهبادها همه برشکوفه

تا بر از  درون خویش را مرکزکالم خود قراردادهشـــاعر  های   رفتن شـــادیبیناســـت 

 کند.ش تأکیدادرونی

 تکرار اسم در آغاز سطرها -2-4-1-2

  ،آغازی و در نتیجهباعث یک نوع هم ،گاهی تکرار یک اســم در آغاز ســطرهای شــعری   

است  دهبرکارهرا ب« الشوق»دو مرتبه واژة  ،در سطرهای زیر ،شود. سعاد صباحانسجام متن می
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شان       تا هم شوقش ن سبت به مع شناخت این   شوق خود را ن شوق مخاطب را برای    دهد و هم 

 معشوقه برانگیزد:

ــوق ج فی . ./یأمّی . .أبوی . .طوا» لدن   یّ الشـ ــوق ی د . . و أنت أعظم رجل فی ا زحف  یا/ الشـ

 «.رییکتشفها أحد غین،/ و لم یحلم بها کل الفاتحیة التی تجاهک . ./ أنت القارّاب

ست و تو بزرگ   » شوق نیک ا شوق به     مادرم، پدرم، خاندانم،  ستی.  ترین مرد در این دنیا ه

ند ولی  برمیسرای هستی که همة فاتحان در رؤیای فتح آن بهخزد. تو همان قارهوی تو میس

 (131: 2006)صباح،  «است.نکرده آن را کشف ،کسی غیر از من

  را در آغاز سطرهای این « بو»پنج بار واژة و، بیست «دری بدان سو »نادرپور نیز در سرودة  

 ،ر آنپنج سط و، بیست چهار سطر شعری این سروده   و، از چهلاست؛ به دیگر بیان شعر آورده 

 شود:میآغاز« بو»با کلمة 

م/ بوی  ابوی برف بامداد کودکی/ بوی بســـترها و بوی الجورد/ بوی گیســـوی ســـپید دایه»

وی شیر   های او/ بها و کبوترمطبخ، بوی کلفت، بوی مرد/ بوی صبح آسمان دهکده/ با ملخ  

 (471: 1381)نادرپور، « دخترهای او.تازه و بوی علف/ بوی سنجدها و 

ست که    ،بو صری ا شاعر    ،ها را از ناخودآگاه به خودآگاه و از آنجایادواره از عنا به قلم 

رات دوران کودکی را  تمام خاطکه دارد سعی  ،شاعر با تکرار این واژه  ،رو از ایند؛ آورمی

 د.نماینوستالژیک خویش را به مخاطب القاآورد و احساسات به یاد

 تکرار ضمیر در آغاز سطرها -2-4-1-3

«  تنأ»چهار بار ضمیر مخاطب ،دهدمیقرار خطاب را مورد« عبداهلل»که هنگامی ،سعاد صباح

 کند:می تکرار ،سطر شعری 4را در آغاز 

تک . . . / أنت یشرد الفکر/ خارج جغرافیمکن أن یک . . . هل یمعک . . . و لک . . . و ف»

ا . . . / أنت المسافة . . . / أنت الوقت . . / أنت الزمن الذی مضی، و الزمن الذی ا کلهیالجغراف

 «أتی.ی

اندیشــه در خارج از محدودة جغرافیای تو   که و آیا ممکن اســت،تو و برای تو و در ت با»  

  همان زمانی ،همان زمانی. تو ،ای. توهمان فاصــله ،تمام جغرافیایی. تو ،شــود. تو ســرگردان

 (88: 2006)صباح، « آید.شد و همان زمانی هستی که می که سپریهستی 
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از سویی حکایت از سوزش وجود شاعر دارد و باعث بازتاب بیشتر        ،این گونه از تکرار

سبت به همسرش می        شاعر ن از سوی   و  (120: 1392شود )روشنفکر،   عواطف و احساسات 

د از  نبای دهد.میه خود قرارانون توجّرا درک« عبداهلل»دهد که ســعاد صــباح، می نشــان ،دیگر

ضمیر مخاطب  ذکر این نکته غافل صل   ، به«ک»ماند که تکرار    ،المک در آغاز و صورت مت

 است.بر بازتاب عواطف وی افزوده

  خود بهره برای بیان عواطف و احســاســات عاشــقانة   ،نادر نادرپور نیز از تکرار ضــمیر

 جوید:می

دم/ گفتم/ من، از تو دور بو سخن ز تو با درختان/ من، از تو با نسیممن، از تو با باران/ من، ا»

: 1381پور، )نادر« نهفتم. فتگی را/ در تنگنای سینهمن، از تو کور بودم/ من، چون تو، راز شی

432) 

غاز سطرهای  را در آ« من»شش بار ضمیر متکلم  ،«ینهدو آ» شاعر در این چرخه از سرودة

ــعری تکرارکرده ــت تاشـ ــورت اسـ دهد.  جای خودش را در مرکز توجه مخاطب ،بدین صـ

همه در   ،تمن با طبیعدارد که سخنان   بر این امر تأکید ،«تو»ضمن اینکه وی با تکرار ضمیر   

  ،در ادامه ،من هستم. وی  ،است گفتهناست و تنها کسی که از تو با طبیعت سخ   مورد تو بوده

ضمیر متکلم  سرزن  ،با تکرار  شیفتگی خود را پنهان د کنمیشخود را  ست ردهککه چرا  و  ا

 جز با خود معشوق. ،استکرده دربارة آن با هر چیزی صحبت

 تکرار فعل در آغاز سطرها -2-4-1-4

ستمرار یک امر را به مخاطب القا تواند تداوم و شاعر از طریق تکرار می  ، با موکند. این تدا ا

  ییک ساختار کالمی، این فعل است که بار اصل    زیرا در» شود  میتر نمایانبیش « فعل»تکرار 

 (89: 1378)علیپور، « دارد.دوشمعنا و احساس را بر

تمرار کند تا اس میمرتبه تکرار را چهار« أتذکر»زیر، فعل مضارع   سعاد صباح در سرودة   

 دهد:انیادآوری خاطرات زیبای گذشته را نش

ــرقوه» ــرنا . . . أتذکّر ذاکرتنا التی سـ ــعر أوالدی المتناثر و ثأتذکّر قصـ ابهم  یا . . / أتذکّر شـ

   «رة . .یلصغرة ایل الصغیت الدافئ . . و التفاصیل . . /  أتذکّر البیة / علی أشجار النخیّالمنس
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ــدةآورم. حافظة ربوده  مییاد اخمان را به  ک » ــانمییاد به  خویش را  شـ فرزندانم و   آورم. موی پریشـ

ار یات بسی آورم. آن سرای گرم و جزی یادمیرا بهی درختان خرما آنان بر باال شدة های فراموشجامه

 (239: 2006)صباح، « آورم.مییادبه را شریز

  های روانی خود در مقابل گذشتةتسعاد صباح از طریق این تکرار، از احساسات و حال     

سعی  برمیپرده ،شده سپری زیبای    ،اتشگذشته را با تمامی خاطر  کهید بگوکند، میدارد و 

 است.  نسپرده فراموشی ای از آن را بهدارد و ذرهیادخوبی بهبه

شان   نادرپو ستة خود را برای یک روز آرمانی ن صرار  ،دهدر نیز برای اینکه انتظار پیو   با ا

 سرآید:این انتظار بهدهد  اجازهکه  خواهداز مخاطب خود می

ظارآن در » نان انت گ         /وزر چ ندیم/ ب مان بب تا پی گذار  با        ب تا  گذار  با هم بگرییم/ ب تا  م  ه ذار 

 (389: 1381نادرپور، « ) بخندیم.

ه کند تا دیدگامیتکرار را در آغاز ســطرهای شــعری« بگذار»ســه مرتبه فعل امر  ،شــاعر

سو  ،دهد زیرا تکرار در حوزة فعلمخاطب را تغییر شاعر را    ،از یک  ذهنیات و حس درونی 

تر  شـــ، بیشـــناختی تکرار در این حوزهاهمیت زیبا ،گرکند و از ســـوی دیمی القا به مخاطب

ــود. )روحانی و عنایتی،   نمایانگر   ــامدترین تکرارهای     ،( تکرار بدایات  53: 1389شـ از پربسـ

، در  «رســـائل من الزمن الجمیل»در دفتر  اســـت.وجود در دفترهای شـــعری مورد بررســـیم

سروده از چهل سی   زیر شرح  که نمودار آن بهشود  میآغازی دیدههم ،سروده  پنجووچهار 

 است:

 

 

63.27
75.56

بدایاتتکرارمقایسة

"رسائل من الزمن الجمیل"تکرار بدایات در دفتر شعری 

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

سم از تکرار  ست چه را مخاطب دریافتهکه آند شو میباعث ،این ق ض ب ،بار دیگر ،ا رباهنگی  ا 

شاعر همراه  ،راه کند و در ادامةدر ذهن خود مرورو  آوردخاطرمتفاوت به روحانی  . )ودش با 

  از این، آوردمییادبه ســفرمحبوب را لحظةهنگامی که  ،ســعاد صــباح (54: 1389و عنایتی، 

  ،«رحلت» کند و با تکرار فعلمی برای بیان آن لحظات تلخ استفاده ،های آنتکرار و ظرفیت

 :سازدمیهمراه مخاطب را در این اندوه با خود
 «توازنی ختلّا عندما رحلت . . رحلت األلوان . . و»

: 2006 صباح، ) «.دادمدست تعادل خودم را ازها کوچیدند و رنگ ،هنگامی که توکوچیدی»

245) 

و رده ک  سبک استفادهنادرپور نیز برای القای همین مقصود، یعنی اندوه محبوب، از این 

 تی با نگاهی/ نگاهت چونمرا سوختی، سوخ»: استکرده را تکرار« سوختی»فعل  ،باردو 

 (376: 1381)نادرپور، .« زد در تن منخون شعله

وب نبود محب در سامانی که شاعرهاز شرایط روانی ناب مجاورت دو فعل دراین سطر شعر،

 .داردبرمی ،  پردهبردمیسردرآن به
 هاتکرار واژه در پایان سطر -3 -2-4

طرهای در پایان س ،رفبدین معنی است که یک اسم یا فعل یا ح  ،پایانیتکرار نهایات یا هم

 گســترده وفضــای شــعری نوعی  ،از یک ســو ،شــود. این نوع از تکرار یک ســروده تکرار

: 2005  قصیری،)صالح  .انجامدبه انسجام متن می ،و از سوی دیگر کندمیرا ایجاد ارزشمند

189)  

 تکرار اسم در پایان سطرها -2-4-3-1

صباح    سطر تکرار را دو مرتبه در « ابداع»واژة  ،سعاد  شوق خود   کردهپایان دو  ست تا به مع   ا

 است:جدید است و فراتر از عقل و اندیشه رفته ،کارهای او در مورد عشقکه  بفهماند

کلمة  نعم وجدت ال رة أمام قدراتک الهائلة علی/الحنان و علی ا بداع . ./یثمّ أشعر بأننی صغ»

 «ز العقل.تجاویءیإنّ إبداعاتک فی الحبّ ش . . . إبداع . ./
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ــپس» ــاس این ،سـ ــگفت تو در مهربانی و    کنم که من در برابر توانایی  میگونه احسـ هایی شـ

ستم. آری،  ،نوآوری سخن را یک نوآوری یافتم چرا  کوچک ه های تو در  که نوآوریاین 

 (230: 2006) صباح، «.استرفته فراترچیزی است که از حدود عقل  ،عشق زمینة

سم   سطر تکرار می   ا در پایر« ابر»نادرپور نیز ا سه  الیم م یک آهنگ ،این تکرار کند؛ان 

 کرده است:را در انتهای سطرها ایجاد

ای پیر/ ههای سوختة برگ بود ابر/ از الشه / منقار تیز خویش به خون شسته  در چشم آفتاب »

 (386: 1381نادرپور، .« ) گشود ابر . . میبود ابر/ پربستهفرو بود و چشمدهکن دل

ــود امّ می ابتدا دهان به آرامی باز     ،«ابر»نگام تلفظ واژة  ه   ا در میانة تلفظ، یعنی هنگام   شـ

سدادی   سته لب ،«ب»ادای همخوان ان شار    ،صورت ناگهانی هب سپس  شود و می ها ب هوا با ف

 است.  باعث ایجاد یک موسیقی نرم و مالیم شده ،تکرار این واژه ،لذا شود؛می خارج

 ضمیر در پایان سطرها تکرار -2-4-3-2

سامد باالیی برخوردار  ،شاعران در بیان روحیات و افکار  ،این نوع از تکرار ست  از ب سعاد   ا  .

  ،دهش است تا با موسیقی ایجاد  کردهسطر تکرار  را در انتهای پنج« ک»ضمیر مخاطب   ،صباح 

 ورزد:  حساس خود به مخاطب تأکیدبر انتقال ا

ب   یوظ» ــمک . . ./ و المحافظة علی کبر    افتی أن أکون الناطقة   ائک و أفکارک . . ./ مرة  ی سـ

صل        سی أل ستکون أحمق إذا ظننت أننی أتخلی عنک./ فأنا نذرت نف أخری أقول لک . . ./ 

 «معک/ إلی أبعد نجمة فی السماء . . .

کنم. یک یدارهای تو را نگهها و اندیشهام این است که اسم تو بر زبانم باشد. بزرگیوظیفه»

کشم چرا یم از تو دست ،کودن هستی اگر گمان بری که منکه گویم برای تو می ،ار دیگرب

 (73: 2006)صباح، « ام که با تو به دورترین ستارة آسمان برسم.بسته با خود پیمان ،که من

 است تا جایگاه مخاطب، یعنیکردهرا در انتهای دو سطر تکرار« من»نادرپور نیز ضمیر 

 شود: ، در نزد شاعر واضح«ادیعلی فیروزآب»

من/ چو موج باد که در  ةرنگین آسمان بودی/ که از دیار غریب آمدی به الن تو آن پرندة»

 (359: 1381) نادرپور، « پردة حریر افتد/ طنین بال تو پیچید در ترانة من.
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وید  خواهد بگمیحصر و اختصاص را ایجاد کرده است زیرا وی     ،تکرار شاعر به وسیلة  

 دارد. ن تعلق یدیگر های اوست و به کسهتنها نزد او و در النه و تران ه جایگاه آن پرندةک

 تکرار فعل در پایان سطرها -2-4-3-3

ظهار  ا ،کند که از شهر و تمام مظاهر آن میزمانی در شعر سعاد صباح خودنمایی    ،این تکرار

 کند:  دلزدگی می

نات   » ــواء أتعبتنی . . / و المیکروفو ــوری فی  األضـ أتعبتنی . . / و الوالئم أتعبتنی . . / و صـ

   «الصحف أتعبتنی . .

سته  ،نورها» ست و میکروفون کردهمرا خ ست . مهمانی آورده ستوه  مرا به ،هاا سته  ،هاا   مرا خ

 (159: 2006)صباح،  «.استکردهستهها نیز مرا خهایم در روزنامهاست. عکسکرده

را  « تنیأتعب» فعل منفعل  ،صورت ناخودآگاه که شاعر به  است این دلزدگی تا حدی بوده

ــانگرِ   کرده رتبه در یک مقطع کوتاه تکرارچهار م ــیقایی، نش ــت تا عالوه برکارکرد موس اس

 روان خسته، نگران و آشفتة شاعر نیز باشد.

ــراع       ــقانة      ،نادر نادرپور از تکرار فعل در پایان مصـ   خود بهره برای القای عواطف عاشـ

ن در تنهایی را  ختی وگریست به او زیستن در س   ،محبوبغم که تا با تأکید بگوید  است جسته 

 است:آموخته

زیستن آموخت/ مالل دوریت  ،مرا در آتش سوزنده که همچو شعلة پاک/ غم گریز تو نازم»

 (360: 1381)نادرپور، « ای پرکشیده از دل من/ به من طریقة تنها گریستن آموخت . . .

ــپایاهم ــاعر دیدهرودهنی در س ــامدی  میهای هر دو ش ــود امّا با بس آغازی.  کمتر از همش

سروده و نادرپور در هجده     صباح در یازده  ستفاده  ،سروده  سعاد  ند اکرده از تکرار نهایات ا

 کارگیری آن به شرح زیر است:هکه درصد ب
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 تکرار واژگان مشتق -4 -2-4

امر  ،های شـــاعراند کلمات مشـــتق در ســـرودهبودن زبان عربی، کاربره به اشـــتقاقیبا توجّ

شتقاقی   نمی نظر شگفتی به  سد. تکرار ا شاعر میرخزمانی  ،ر ا که  یا چند واژه ر دو ،دهد که 

شة  ست  دارای یک ری سم از تکرار هم می کنار در ،لغوی ا شدن   ،آورد. این ق باعث متمرکز

   .شودداللت در ذهن خواننده و شنونده می

 پشت سر   ،دانشده گرفته «بصر » را که از ریشة  «بصیرتی »و  «بصری » ژةدو وا ،صباح سعاد  

 :شوداست تا ذهن خواننده بر این دو واژه و داللتشان متمرکزهم آورده
 «. . . رتییبصو  بصریلحبّک . . الّذی کشف عن  شکراً»

 (29: 2006 صباح،) «.برداشت پرده و بصیرتم سپاسگزارم از عشق تو که از بینایی»

ــعر نادرپور هم دیده کاربرد واژ ــتق در ش ــودمیگان مش   نه به آن فراوانی که در ،البته ؛ش

سعاد  سروده  سرودة   رفتهکارصباح به های  ست. وی در  خطاب به   ،«چراغی از پس نیزار»  ا

 سراید: یکی از دوستان خود چنین می

 الییطم/ چو تاج کاج، / خموش ماندم و منقار زیر پر بود!غم منبه گاه رفتنت ای مهمان بی»

 (360: 1381)نادرپور،.« صبح/  پناه سوی درختان دورتر بردم ةطالیشد از 

ا مخاطب ر ،آواییاست تا با ایجاد هماین شعر تکرارشدهدر  ،«طالیه»و « طالیی» دو واژة 

 (417:  1391نی، )شفیعی کدک. کند ات را به او تلقیناختیار تسخیر و پیام نهفته در این عباربی

  

24.44

36.73

مقایسة تکرار نهایات

"رسائل من الزمن الجمیل"تکرار نهایات در دفتر شعری

"گیاه و سنگ نه، آتش"تکرار نهایات در دفتر شعری 
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  تکرار ترکیب اضافی -2-5

  ،باحسعاد ص  الیه است. این نوع از تکرار در شعر   قسم دیگر تکرار، تکرار مضاف و مضاف    

 است:  کرده پیدا به صورت زیر نمود

س » سمائک. /  و     ماؤکأ سمائک / و البحر من بعض أ کثیرة یا حبیبی . . / فالقمر من بعض أ

  «اللیل و النهار بعض أسمائک.

های توست و از اسم دریا،های توست و از اسم ،های بسیار داری. ماهتو نام !ای محبوب من»

 (181: 2006)صباح، « .های توستاز نام ،شب و روز

ی  رفته اســت؛ ترکیب اضــافکارهصــورت مکرر ب، دو ترکیب اضــافی، بهدر این ســطرها

ایجاد  ســت و باعث اشــده مرتبه تکرار در این شــعر ســه « اســماء+ک»و « بعض+أســماء»

 است.  نی، انسجام و موسیقی در کالم شدهپایاهم

ــرودهنادرپور نیز از این تکرار  ــافیِ بهای خود بهرهدر سـ ــت. وی ترکیب اضـ   رده اسـ

 است:خود آورده در آغاز سطرهای شعرمرتبه  4  را «خانة+ ما درون+»

هاست/ درون خانة ما، ها نیست/ درون خانة ما، سردی جداییگرمی نفس ،درونِ خانة ما»

 (423: 1381)نادرپور،  .«ستهاییمرگ آشنا ،نیست/  درونِ خانة ماجشن دوستی

سیقی بر مو ،آغازی و انسجام متنعالوه بر ایجاد هم ،در این شعر، تکرار ترکیب اضافی 

القاگر آهنگی مالیم است  ،نگونه ترکیباتدر ای« ِ-» سخن افزوده است زیرا آوردن واک

 داللت بر حزن و حسرت شاعر دارد. که 

 تکرار  ملب -2-6

ر کردن معانی جدید به شعر اضافهو عالوه برود میاز حدّ خبردهی صِرف فراتر  ،تکرار جمله

تر یشتقویت و اتحاد ب تأکید، اثر، دربردارندةآن در ارتقای شعریت  دادن سرایندةو شرکت

 (39السد، د.ت: . )شاعر و خواننده است
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 هاس خبرستکرار  ملب -2-6-1

 خبرس هاس اسمیةتکرار  ملب -1 -2-6-1

ــمیهمی ــانند، حال ثبوت و دوام را می ،دانیم که جمالت اس ــورت  اگر این جمالت بهرس ص

چنین    ،. این سبک در شعر سعاد صباح    دشو چندان میاین دوام و ثبات دو ،روندکارمکرر به

 :استرفتهبکار

 «ل و النهار من بعض أسمائک.یو البحر من بعض أسمائک./ و اللّالقمر من بعض أسمائک/ »

  «های توست. های توست و شب و روز نیز یکی از نام  یا از اسم های توست و در ماه از اسم »

 (181: 2006)صباح، 

ر تکرار  د ،سعاد صباح  شود.  میدیدهبا اندکی تفاوت  ،نادر نادرپور نیز این نمونهدر شعر  

وی  ،برای مثال کند؛میرا تکرار نهاد جمله ،امّا نادرپور دهدمیدا را تغییرمبتجمالت اسمیه،  

سرودة  ستن » در  سه بار تک « بودباران دوباره کوفتن آغاز کرده»  جملة« یک لحظه زی رار  را 

 کند:می

ن پید هزارا/ خاکستر سهای پنجرة کوچک اتاقبود/ بر شیشهاز کردهباران دوباره کوفتن آغ»

 (383: 1381) نادرپور، .« اجاق ویرانةبود به گشوده/ دامنخیال دور

ــتکرده در جمله ایجاد   تغییری ،دوم ةدرمرتب  ،نادرپور   به  اسـ   ة، کلم «دوباره »ة جای واژ و 

 کند:تا مخاطب را غافلگیر استدادهقرار را« گریه»

 (384: همان).« دیدگان تو های پنجرةبود/ بر شیشهکوفتن آغازکرده باران گریه»

ــود اانتظار دارد که جمله عیناً تکرار     نگام دیدن این جمله برای بار دوم،    مخاطب ه    ا مّ شـ

 کند.میشاعر خالف انتظار وی عمل

 س خبرسهاس فعلیبتکرار  ملب -2-6-1-2

 .دهندمی های گذشته، حال و آینده نشانشدن را در یکی از زمانحادث جمالت فعلیه،

خود را به  عی همیشگیسکرده است تا مرتبه تکرارپنجرا « أحاول» فعل مضارع ،شاعرکویتی

 کند: مخاطب گوشزد

سح » سی أحاول أن أ صلح المرکب المثقوب    /...ب من لحمی خنجرا طعنت به نف أحاول أن أ

 /...أحاول أن ألصــق الزمن المکســور   /...کینی/ أحاول أن ألحق بالقطارات الذاهبة إلی ع...
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ــ أحاول أن أقنعک أنّن   ــت مسـ ــأل عن األوانی   هل ئوی لسـ لتی  ا . . لکننی طفلة . . الطفلة ال تُسـ

 «...کسرتها

سیلة آن     می» شتم خنجری برگیرم که به و شم از گو ضربه  ،کو سعی د به خودم  ارم آن بزنم. 

سوراخ را تعمیرکنم. می   شده     کشتی  سوی چشمانت روانه  ست،   اکوشم به قطارهایی که به 

شکسته    برسم. می  سعی  شده را به کوشم آن زمان  ازم، چرا  س  کنم تو را قانعمیهم بچسبانم. 

ــتم   ــئول نیسـ ــتم. از دختر بچه در مورد ظرف دختر بچه  ،ا منامّ  که من مسـ هایی که    ای هسـ

 (36: 2006)صباح، « شود.نمیسؤال ،استشکسته

   رگبیشــتر از ســایر اشــعار نادرپور جلوه ،«خورشــید در غبارخندة»این تکرار، در ســرودة 

 آورد:می صورت مکررغار سه سطر شعر، بهرا درآ« روممی» است. وی فعل مضارعدهش

ــان که گرمای نفسروم آنمی» ــوزانند،     آلودش/ پردةهای تبس ــاران را بس ــمین آبش ابریش

سوسن خورشید/          می شکفد در باغ چشمم    روم آنجا که چون چشمم به طاق آسمان افتد/ ب

ــه ــم آهوها/همچو عکس بیشـ ــم از خواب  می ها در چشـ ــبم دو چشـ روم آنجا که چون اسـ

ــاید/ نقش  ــایةبندد در نگین مردمکبگش ــتوها. . . هایش/ س ور،  )نادرپ.« پرواز خاموش پرس

1381 :407) 

اگر این فعل چند مرتبه   حال ،بر اســـتمرار و پیوســـتگی عمل داللت دارد ،فعل مضـــارع

شتن و  امبا گ ،«روممی» ار فعلیابد. تکرمی نمود این پیوستگی بیش از پیش  ،شود تکرار بردا

 سازگاری کامل دارد. ،صورت آهسته و پیوستهرفتن شاعر به

 انشایی هاستکرار  ملب -2-6-2

 دارند. کاربردرجمالت انشایی قرا ةجمالت استفهامی، امر، ندا، نهی، ترجّی و تمنّی در زمر

کرار تبه توان می ا از این میانامّ است توجهبلقا ،مورد نظر های شاعرانِاین جمالت در سروده

 کرد. اشاره جمالت استفهامی، امر و ندا

 هاس استفهامیتکرار  ملب -1 -2-6-2

ستفهام در معنای حقیقی خود    ستفاده از ا ست    ،ا از   ا  گاهیامّ برای کشف یک امر مجهول ا

ریق از ط ،مورد رود که اینمیکارشود و در معنای فرعی یا ثانوی بهمی معنای حقیقی خارج

کارگیری  هب (137: 1388)تفتازانی، . استتشخیصل شاعر یا گوینده قابللحن و مقتضای حا
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تار عمر، )مخدارد.  و تغییر و تحول داللتبر تحیر، عدم اطمینان  ،این اسلوب به شکل مکرر  

ــباح    (106-107: 1996 ــعاد صـ ــتفهامی   با تکرار   ،سـ ــمّی هذا »جملة اسـ  ناتوانی و ،«ماذا أسـ

 کند:می گونه بیاناین ،گذاری احساساتشنام سرگردانی خود را در

سمّ » سمّ ماذا أ شعور بالغربة و اال ی هذا النزوع إلی التوحد بک . ./ماذا أ ن  یستالب/ ح ی هذا ال

 «نک فی أی مکان . .یمیال أجلس إلی 

اه که  آنگشدن با تو را چه بنامم؟ این احساس غربت و غارت را چه بنامم؟    گرایش به یکی»

 (132: 2006)صباح،  «.نشینمدر هیچ مکانی کنار تو نمی

شعار نادرپور نیز دیده     های تکرار جمله شی در ا س ش شود. وی برای این میپر وق  که به مع

 کند:می از این تکرار استفاده ،بدون او قادر به زندگی نیست که خود بگوید

ان توانم ست؟/ چگونه بی تو سخن بر زبتو توانم زیست؟/ چگونه بی تو توانم زی چگونه بی»

 ؟(441: 1381) نادرپور،  «راند

که مع  حت  وی برای این  ــوق را ت لة   قرارتأثیر شـ هد جم هامی   د ــتف نه بی تو   »اسـ چگو

ات خود را به  احساسکند تا به وسیلة این استفهام انکاری  میرا پی در پی تکرار« زیست توانم

 دهد.  مخاطبش انتقال

 هاس امرسلبتکرار  م -2-6-2-2

همیشــه جنبة دســتوری ندارد بلکه گاهی دارای اغراض فرعی و ثانوی   ،کاربرد ســاختار امر

خواهش و التماس از محبوب  با  ،ســعاد صــباح ،در نمونة زیر (139: 1388)تفتازانی،  .اســت

 را ببخشد: او که خواهدخود می

ساکر الخشب ال    سامحنی » ه  لک إنّ هذ إذا قلت یسامحن ک . . ./ وننفعویإذا قلت لک إنّ ع

ع و ســرّبالت زت/یرة تمیاألخ تصــرفاتک إذا قلت لک إنّ ســامحنی./ والمهنة التناســبنی . . 

 «ة.یضطراب الرؤا

بخش  و مرا ب داشــتبرایت ســودی نخواهد ،ســپاهیان چوبکه مرا ببخش اگر به تو بگویم »

ــغل    ــتاگر که به تو بگویم این شـ ویم در  به تو بگ و مرا عفو کن اگر که   ، درخور من نیسـ

 (72: 2006)صباح، «است. شتابزدگی و آشفتگی دیدگاه مشخص ،رفتارهای اخیرت
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شدّت می  ،این خواهش و التماس شد  زمانی  یم  اگر فرض کن .یابد که به صورت مکرر با

سطر می  ،«سامحنی »فعل امر سطرها به قرینة لفظی حذف    تنها در آغاز یک  سایر  آمد و در 

 شد.نمی های شاعر با تأکید و شدت بیاندرخواستشد، دیگر تضرّع و می

ــبک در   ــرودهاین سـ خاص خود را دارد. وی از محبوب   های نادر نادرپور هم جلوةسـ

 باشد:داشته« درنگ جاودانی»خواهد که نزد او خود می

سرای من/ بمان دیگر، بمان دیگر برای من/ بمان، تا النة دل  درنگت جاودانی باد در ویران» 

 (362: 1381)نادرپور، .« گوید داستانش را/ بمان، تا شوق دیدار تو بگشاید زبانش را . . باز

رساند زیرا در پی این شدت درخواست و التماس شاعر را می ،«بمان»سه بار تکرار فعل

 .یابدمیبودنِ محبوب در نزد اوست، دستکه جاودان ، شاعر به هدفشتکرار

 یهاس ندایتکرار  ملب -2-6-2-3

  برای گوینده ارزش و اهمیت   خطاب،  روند که فرد مورد  میکار هزمانی ب   ،های ندایی  جمله 

شــدن اهمیت معشــوق نزد عاشــق  برابراز چند حکایت ،گونه عباراتباشــد. تکرار اینداشــته

 راید:سنامد و میمعشوق خود را دوست تابستان، زمستان، پاییز و بهار می ،دارد. سعاد صباح

ص ب یا حبی» شتاء . ./ و  یال سمع ب یف و الربیب الخریا حبیف و ال لعالم عن  ن رجال ایع . ./لم أ

 «ستخراج الغضب من تحت أظافره . .ارجل أقدر منک/ علی 

ی در  م که از مردان عالم کس او ای دوست پاییز و بهار، نشنیده   ای دوست تابستان و زمستان   »

  (135: 2006)صباح،  «.تو باشد تواناتر از ،هایشآوردن خشم از زیر ناخنبیرون

دوم را  سه بار و جملةجملة ابتدایی این چرخه را  ،«از پس دیوارها»نادرپور در سرودة 

 است:به نوعی هماهنگی موسیقایی در طول سروده انجامیده کهکرده تکرار

 ه باساز عشق ک/ ای نغمه !/ ای با غم غریبی من آشنا هنوزچشمای کولی کبودنگاه ستاره»

 ! (393: 1381)نادرپور، « ها هنوزکشی ز چنگ دلم نالهپنجة امید،/ برمی

ل   ــاعر در تکرار جم با قرار  ةشــ جای   « در» دادن حرفدوم،  ندک  تغییری  ،«با » به  ا

جاد  فاظ و م      کردهای جاد تنوّع در ال با ای تا  ــیقیاســــت  غافلگیر     ،وسـ طب را  خا ند؛ این   م ک

رباهنگی  با ض  ،«در»به به یکباره  ،ا آهنگی خیزانب« با» از این جهت است که واژة  ،افلگیریغ
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تلفظ   ن دهان هنگامشــدها و باز و بســتهیابد. این حالت از طریقة ادای این واژهمیافتان تغییر

 است.ها  نمایانآن

 گیرسنتیجب -3

 آید:میدستهاز پژوهش انجام شده نتایج زیر ب

  های گوناگونیبه شــکل ،جمله طوح مختلف صــامت، مصــوت، هجا، واژه وتکرار در ســ -

ند     غازی، هم هممان ــتق، تکرار           آ مات مشـ له، تکرار کل یان جم یانی، تکرار واژه در م پا

ر  های سعاد صباح و ناد  های اضافی و تکرار انواع جمالت خبری و انشایی در سروده   ترکیب

 است.شدهگرفتهکارمندانه و خالقانه بههدف ،نادرپور
  ،نادرپور های ســعاد صــباح  و نادردر ســروده ز چند ســطر شــعر،رار یک واژه در آغاتک -

ست شده گرهنرمندانه جلوه سایر انواع تکرار، به طوریبه ،ا ،  هایاتنویژه تکرار که در مقابل 

 این نمونه بسامد بیشتری دارد.  
ــازه - ــاعر دیدهدر  ،های نحوی مختلفتکرار سـ ــعری هر دو شـ ــودمیدفترهای شـ این    ؛شـ

ــابه بهکرارها گات تکرار   ،برای نمونه اند و گاهی با اهداف متفاوت؛رفتهکارهی با اغراض مش

بودن و ناراضــیبرای القای  ،ها در اشــعار ســعاد صــباح و نادر نادرپورها یا صــامتهمخوان

ــت  ــنودی اس ــوت امّ ناخش ــامیابیم چنین می ،دهیمارقررا مدنظر« آ»ا اگر تکرار مص د که بس

به جایگاه   اعتنایینشانگر خشم فراوان وی نسبت به بی    ،ر سعاد صباح  باالی این صدا در شع  

ست در حالی  شعر نادرپور   زن در جامعة عرب ا القاگر حسرت و   ،که تکرار این مصوت در 

 اندوه است.
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