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چکیده
تکرار یکی از صنایع بدیعی است که به گونههای مختلف تحقق مییابد :تکرار مصوتها ،تکرار
کلمات و عبارتها ،تکرار صامتها ،تکرار مصوت و صامت با هم .غیر از موارد ذکر شده گاه مفاهیم
شعری با عبارتهای گوناگون و در قالب الفاظ و تصاویر مختلف تکرار میشوند .همچنین تکرار
واژهها در کنار ساختار نحوی یکسان ،موسیقی شعر را تقویت میکند و گسترش معنایی به وجود
میآورد .طاهره صفارزاده ،از شعرای معروف پیش و پس از انقالب ،از این گونه تکرارها بهرة فراوان
برده است؛ به طوری که میتوان یکی از شاخصههای شعری او را همین تکرار و مخصوصاً تکرار
آغازین عنوان کرد .در این مقاله که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام گرفته ،کوشش شده است
عنصر تکرار در شعر او با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» که یکی از مؤثرترین و کوبندهترین آثار
شعری او در بین سالهای  56تا  58است ،تحلیل و بررسی گردد .نتایج به دست آمده نشان میدهد
وی با استفاده از این آرایه اوضاع نابسامان حاکم بر جامعه را به تصویر میکشد .وی با تکرار واج ،واژه
و عبارت ،توانسته است کمبود یا نبود وزن و موسیقی بیرونی را جبران کند و معانی برجسته و قابل
قبولی را بیافریند و نقش مؤثری در آگاهی بخشیدن به مردم در آستانۀ انقالب ایفا کند.
واژههاي کلیدي
تکرار ،تکرار لفظی ،تکرار معنایی ،تکرار نحوی ،بیعت با بیداری.
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مقدمه
تکرار از مقولههاي مهم در ایجاد موسیقی شعر است كه از دیرباز مورد توجه شاعران و
منتقدان ادبی بوده است .همچنین به عنوان یک عامل تربیتی و آموزشی نقش دارد و در امور
روزمره ،به صورت خودآگاه و ناخودآگاه ،تأثیرگذار است .در شعر گذشته فارسی ،تکرار
صنعتی ادبی است كه به شکلهاي مختلف ظهور و بروز مییابد .غیر از این ،عنصر ردیف و
قافیه نیز از مظاهر تکرار هستند كه نقش مهمی در ایجاد موسیقی كناري شعر دارند.
با تغییر ساختار و قالب شعر در دوره جدید و حذف وزن عروضی و ردیف و قافیه به
شکل سنتی آن در شعر نو ،شاعران از این مقوله به عنوان یکی از ظرفیتهاي زبان براي خلق
موسیقی شعر بهره گرفتند .در واقع تکرار در شعر نو جایگزین ردیف در شعر كالسیک شده
است .همانگونه كه ردیف براي غناي موسیقی شعر به كار میرود یا به تداعیهاي شاعر كمک
میرساند و تركیبات و مجازهاي بدیع را در زبان شکل میدهد ،در شعر نو نیز تکرار میتواند
این كاركردها را داشته باشد.
تکرار به گونههاي مختلفی تحقق مییابد :تکرار مصوتها ،تکرار كلمات و عبارتها،
تکرار صامتها ،تکرار مصوت و صامت با هم (فشاركی .)69-64: 1379 ،غیر از موارد ذكر
شده گاه مفاهیم شعري با عبارتهاي گوناگون و در قالب الفاظ و تصاویر مختلف تکرار
میشوند .شاعر با هر بار تکرار ،به دنبال توصیف جدیدي است و مفهوم تازهاي را به ارمغان
میآورد .همچنین تکرار واژهها در كنار ساختار نحوي یکسان ،موسیقی شعر را تقویت میكند
و گسترش معنایی به وجود میآورد.
طاهره صفارزاده (1315 -1387ه.ش) ،از شعراي معروف پیش و پس از انقالب ،با بینش
اجتماعی عمیق ناشی از بصیرت سیاسی و انقالبی ،كوشیده است تعهد اجتماعی خود را با نگاه
بشردوستانه و قراردادن شعر در خدمت جامعه و اخالق به شکل ملموس نشان دهد .تکرار
یکی از عناصري است كه وي از آن به شکلهاي مختلف بهره گرفته است؛ به طوري كه
میتوان یکی از شاخصههاي شعري او را همین تکرار و مخصوصاً تکرار آغازین عنوان كرد.
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در این مقاله كوشش شده است عنصر تکرار در شعر او با تأكید بر كتاب «بیعت با بیداري»
كه یکی از مؤثرترین و كوبندهترین آثار شعري او در آستانۀ انقالب اسالمی و پس از آن و
مربوط به دوران تکامل شعري اوست ،بررسی و تحلیل گردد.
پیشینة تحقیق
تعداد و تنوع مقاالت و پژوهشهایی كه در بارۀ اشعار صفارزاده انجام شده ،بسیار است كه
میتوان به پژوهشهاي زیر اشاره كرد:
عسکر نوایی ( )1396در پایاننامهاي با عنوان «تأثیر قران و حدیث بر اشعار طاهره
صفارزاده با تکیه بر صنایع بالغی» تالش كرده است اشعار این شاعر را از نظر تأثیرپذیري از
قران و حدیث و همچنین از نظر عناصر بالغی و شیوۀ برخورد وي با آیات الهی بررسی كند.
باقینژاد ( )1395در مقالۀ خود با نام «بررسی رویکردها و رفتارهاي زبانی در شعر
صفارزاده» تالش كرده است كه نوسانات شعري صفارزاده را در هر دوره از شاعري وي،
بررسی و با پرداختن به سیر تکوین زبان شعر این شاعر ،جنبهها و شاخصههاي بیانی او را
تحلیل و نقد كند .و در پایان به این نتیجه رسیده كه شعر وي در تمام سالهاي شاعریش از
نظر محتوایی داراي شاخصههاي نسبتاً یکسانی بوده ولی جنبۀ ساختاري او همواره دستخوش
دگرگونی شده است.
احمدرضا یلمهها و مهدیه ولی محمدي آبادي ( )1393در مقالهاي با عنوان «بررسی زبان
شعر طاهره صفارزاده در دورۀ دوم شاعري (اشعار دفترهاي طنین در دلتا ،سد و بازوان ،سفر
پنجم)» به بررسی زبان شعر صفارزاده در سه دفتر «طنین در دلتا»« ،سد و بازوان» و «سفر
پنجم» ،بر اساس آرا و اندیشههاي فرمالیستهاي روسی پرداختهاند .نتیجه پژوهش این است
نمیدهد و به جاي آن از طنین كه

كه صفارزاده در سه دفتر مورد بررسی اهمیتی به وزن شعر
شدۀ كلمات ،تصاویر و انواع

میكند .وي با انتخاب بجا و حساب
نظریه خاص اوست استفاده 
آنها در شعر حفظ شود ،به شعر
صنایع لفظی و معنوي به صورتی كه ارتباطات عینی و ذهنی 
می 
دارد.
میكند و مخاطب را در هنگام خواندن شعر بیدار نگه 
انرژي القا 
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مژگان ونارجی (« )1392سبکشناسی شعر شاعران زن از پیروزي انقالب اسالمی تا دوران
دفاع مقدس (طاهره صفارزاده ،سپیده كاشانی ،فاطمه راكعی)» این پژوهش به روش تحلیل
زبانی ـ محتوایی به بررسی ویژگیهاي بارز سبکی اشعار انقالبی و دوران دفاع مقدّس این
شاعران پرداخته است.
فرشته رستمی (« )1392بررسی زبان ادبی اشعار فارسی طاهره صفارزاده» .در این پایاننامه
در یک نگاه كلی شگردهاي به كار گرفته شده از سوي شاعر؛ چون :آشناییزدایی بهویژه
آشناییزداییهاي سبکی ،معنایی و نوشتاري؛ كاربرد آرایههاي مهم ادبی؛ چون :تشبیه ،استعاره،
كنایه ،تضاد ،تکرار ،تلمیح و...؛ نمادپردازي از راه آفرینش نمادهاي نوین و نیز تغییر و
دگردیسی در مفهوم نمادهاي شناخته شدۀ ادبی؛ مضمونپردازي با ایجاد تنوع در كاربرد
مضامین ادبی؛ و در نهایت روایتگري و تصویرپردازي با تکیه بر جریان سیال ذهن و عنصر
طنز و نیز ایجاد تصاویر ایماژیسم و سمبلیک بررسی گردیده است.
پیروز میرزاده دم طسوج ( )1389در پایاننامهاي با عنوان «زیباشناسی در اشعار طاهره
صفارزاده» به روش كتابخانهاي و اسنادي صور خیال و آرایههاي بدیعی را در شعر صفارزاده
بررسی كرده است.
اما مقاله حاضر میكوشد با برجسته كردن عنصر تکرار به طور خاص در كتاب «بیعت با
بیداري» ،چگونگی بهرهگیري شاعر را از این مقولۀ زیباشناسی و همچنین القاي معانی و
كاركردهاي مختلف آن بررسی و تحلیل كند.
زندگی و شعر طاهره صفارزاده
طاهره صفارزاده شاعر ،نویسنده ،محقق و مترجم در بیست و هفتم آبانماه سال  1315ه.ش
در سیرجان چشم به جهان گشود .تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در كرمان گذراند .لیسانس
ادبیات انگلیسی را در تهران گرفت و براي ادامه تحصیل به انگلستان و سپس به آمریکا رفت.
در دانشگاه آیوا هم در گروه نویسندگان بینالمللی پذیرفته شد و هم به كسب درجه

MFA
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(كارشناسی ارشد هنرهاي زیبا) نایل آمد .اولین شعر خود را در سیزده سالگی سرود كه نقش
روزنامه دیواري مدرسه شد و اولین جایزۀ خود را در سال چهارم دبیرستان با پیشنهاد استاد
باستانی پاریزي از دست رئیس آموزش و پرورش گرفت .شهرت او با شعر«كودک قرن» پدید
آمد .در سال  1356كتاب «سفر پنجم» را منتشر كرد .وي در سال  1387در سن  72سالگی در
بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت.
آثار ادبی او عبارتند از :رهگذر مهتاب ( ،)1341طنین در دلتا ( ،)1349سد و بازوان
( ،)1350سفر پنجم ( ،)1356حركت و دیروز( ،)1357بیعت با بیداري ( ،)1358مردان منحنی
( ،)1366دیدار صبح ( ،)1366در پیشواز صلح ( ،)1385گزیدۀ ادبیات معاصر ( ،)1378هفت
سفر ( ،)1384روشنگران راه ( ،)1384اندیشه در هدایت شعر (،)1384
) (The Red umbrellaسرودههایی به زبان انگلیسی ( 1967م =( ،)1347گزیده اشعار
فارسی و انگلیسی )  1378ش = ( .Select Poems 1987صفار زاده.)924 -909:1391 ،
در ابتداي دوران شاعري ،شعرهایش بر مبناي اوزان نیمایی است .شعري میسراید كه به
قول خودش« :شعري بیتشویش وزن ،با روشنی استعاره ،زمزمههاي روشنفکرانه و طنین»
(صفار زاده .)20 :1391 ،پایه و اساس شعر او صور خیال است .اما زبان شعرش ساده و
امروزي است و در چارچوب قواعد زبان سنتی و كالسیک زمینگیر نشده است .شعرش
سرشار از حركت و پویایی و جنبش و خروش است و زندگی را نوید میدهد .سرودهایی كه
با موضوعها و درونمایههایی فراتر از مرز جغرافیایی و با محتوا ،قالب و پیامی كه از اندیشه،
احساس و تخیلی ژرف برمیآید .او اشعاري با همین محتوا به زبان انگلیسی سروده است؛
كتاب «چتر سرخ» نام كتاب كوچکی است از اشعار انگلیسی صفارزاده ،البته با ارزشی بسیار
باال به طوري كه در میان چهار كتاب برگزیدۀ جهانی از میان مجموعه شعرهاي شاعران
ملیتهاي مختلف قرار گرفت و به زبانهاي مختلف دنیا ترجمه شد.
دوران شاعري او را به سه مرحلۀ شعري تقسیمبندي كردهاند :مرحله اول آغاز شاعري كه
دوران نوجوانی و جوانی شاعر را دربرمیگیرد و مانند بسیاري از شاعران جوان و آن حال و
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هوا به سرودن اشعار موزون رمانتیکی روي میآورد .مجموعه «رهگذر مهتاب» حاصل این
دوران است (شمس لنگرودي.)83 :1378 :
مرحله دوم (دوران شک و تردید) :این دوره با سفر آمریکا و تحصیل دانشگاه «آیووا» آغاز
میشود و نقطه عطف و طلیعۀ تحولی بزرگ در زندگی و شعر او به شمار میرود؛ زیرا
جهانمحوري و حتی پدیدهاي به نام «امپریالیزم» و ادبیات مقاومت آشنا و حتی اشعارش در
ردیف شاعران بزرگ یوگسالوي ،چینی و سوئدي چاپ میشود .مجموعۀ «چتر سرخ» را
بدون تشویش وزن وقافیه به زبان انگلیسی میسراید و منتشر میكند و توجه همگان را به خود
جلب میكند .با این حال هنوز شعر وي به آن انسجام كافی و دلخواهش نرسیده است.
(صفارزاده1366 ،الف)108 :
مرحلۀ سوم (دوران تکامل شعري) :در این دوره وي با كولهباري از تجربه و دستاوردهاي
فکري به ایران باز میگردد و با اندیشههاي انقالبی روشنفکران دینی در دانشگاههاي ایران
بیشتر آشنا و روحیۀ ستمستیزي او تقویت میشود و به زودي به عنوان یکی از مؤثرترین
شاعران جناح شعر مقاومت دینی ،معرفی و طاغوت زمان را به باد انتقاد میگیرد .مجموعه
«بیعت با بیداري» كه دومین مجموعۀ شعر وي بعد از «سفر پنجم» در طی این دوران است با
توجه به حال و هواي زمانی ،كالم رنگ و بوي جهاد و مبارزه به خود میگیرد و كاربرد
واژههایی؛ مثل :راه ،شهید و شهادت ،بیداري ،صدا ،شب ،مرگ ،تابوت ،قبر ،خون و گلوله از
بسامد باالتري برخوردار هستند( .صفارزاده1366 ،ب)
سرودههاي صفارزاده در مجموعۀ «سفرپنجم» ( )1356و «بیعت با بیداري» ( )1358از
مؤثرترین و كوبندهترین نمونههاي شعر مقاومت اسالمی طی آن دورهها [در آستانه انقالب]
است (یاحقی .)152:1378 ،این دو اثر حاصل اندیشههاي شعري او در این زمان است كه
نشانگر شاعري اندیشمند با روحیه انقالبی و مذهبی است .این دو مجموعه از بهترین
مجموعههاي شعرصفارزاده و از مؤثرترین آثار شاخۀ مذهبی شعر مقاومت در نیمۀ دوم دهۀ
پنجاه به شمار میرود.
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تکرار و اهمیت آن در شعر صفارزاده
یکی از عناصر ادبی پركاربرد در شعر صفارزاده كه اهمیت زیادي دارد ،اسلوب «تکرار»
است .واژۀ «تَکرار» در لغتنامۀ دهخدا چنین تعریف شده است :حمله كردن بر كسی و میل
نمودن و مهربانی كردن ،بازگردیدن از كسی و بازگردانیدن ،بسیار واگردانیدن (لغتنامه :ذیل
تکرار) .در اصطالح ادبی «صناعتی بدیع است و آن است كه شاعر یا نویسنده لفظی را مکرر
بیاورد» (داد)156 :1385 ،
تکرار عنصري است كه در متن ادبی همسنگ ردیف و قافیه نمود دارد و در شعر نو
كاستیهاي ناشی از عدم حضور موسیقی كناري و بیرونی را پوشش میدهد .در واقع ظهور و
بروز تکرار در شعر معاصر ،در عرضۀ مفاهیم و آفرینش زیبایی ادبی نقش به سزایی دارد و در
انتقال گسترۀ اندیشۀ شاعر مؤثر است .موالنا تکرار را در كنار هنر به كار برده و به ارزش هنري
تکرار اشاره دارد:
رومیـــــــان آن صـــــــوفیانند اي پـــــــدر

بـــــی ز تکـــــرار و كتـــــاب و بـــــیهنـــــر

(مولوي)161 :1380 ،
ناصر خسرو در مورد تکرار میگوید:
در شـــعر ز تکـــرار ســـخن عیـــب نباشـــد

زیــرا كــه خــوش آیــد ســخن نغــز بــه تکــرار

(ناصر خسرو)36 :1384 ،
امروزه تکرار در زیباییشناسی هر اثر ،نقش مهمی را ایفا میكند و فقط صرف تکرار
كلمات و عبارات نیست ،بلکه شاعر در وراي آن اهدافی متعالی را دنبال میكند و بسته به
غرض خویش آن را هنرمندانه به كار میگیرد.
مطابق قواعد نحوي ،وقتی یک اسم براي بار دوم و سوم در یک جمله به كار میرود ،باید
به جاي آن از ضمیر استفاده نمود .تکرار یک اسم حاكی از آن است كه باید بر معانی جدید
داللت كند .تکرار در زیباشناسی هنر از مسایل اساسی است و آن را باید یکی از مختصات
سبک ادبی قلمداد كرد (شمیسا .)63: 1373 ،شاعر با شگرد تکرار ،حس درونی خود را به
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خوبی به خواننده انتقال میدهد .بررسی و تحلیل تکرار ،میزان توانمندي شاعر در تأثیربخشی
كالم و رساندن آن به مخاطب را نشان میدهد .غرض نهایی تکرار ،تأكید و مبالغه است .تکرار
همیشه از عیوب فصاحت نیست ،بلکه بر عکس گاهی بالغت كالم در گرو آن نهفته است.
تکرار از قويترین عوامل تأثیر است و بهترین وسیلهاي است كه عقیده یا فکري را به كسی
القا میكند (علیپور .)89: 1378 ،هر تکرار در اثر هنري ،در بردارندۀ پیامی است .به عبارت
دیگر تکرارها با خود نقشهایی دارند كه از الیههاي مختلف قابل بررسی هستند.
در شعر صفارزاده كه «بی تشویش وزن» سروده شده با عنصر تکرار تاخت و تازهاي
زیادي نموده است .در كتاب «بیعت با بیداري» ـ كه در سالهاي  56تا  58سروده و داراي حال
و هواي اوایل انقالب و متناسب با شرایط آن روز است و اوضاع حاكم بر جامعۀ آن روز را به
خوبی نشان میدهد ـ گونههاي مختلف تکرار دیده میشود .در این پژوهش قسمهاي مختلف
تکرار همراه با شواهد آن در این كتاب كه از بیشترین میزان كاربرد برخوردار است ،تحلیل و
بررسی شده است.
اقسام تکرار در شعر صفارزاده
تکرار به شکلهاي مختلف در شعر فارسی نمود و ظهور مییابد كه میتوان به تکرارهاي
لفظی؛ شامل :تکرار واج ،واژه و جمله اشاره كرد .همچنین تکرار ساختارهاي نحوي هم
میتواند از مقولۀ تکرار به شمار آید كه تکرار نحوي نامیده میشود .تکرار معانی و مفاهیم نیز
میتواند با عنوان تکرارهاي معنایی قلمداد گردد .این سه گونه تکرار بیشترین بسامد را در شعر
صفارزاده بهخصوص در مجموعه «بیعت با بیداري» دارد .در زیر انواع این تکرارها با ارائۀ
شواهد تحلیل و تبیین میگردد.
تکرارهاي لفظی
از كوچکترین واحد زبان؛ یعنی واج تا بزرگترین آن را كه جمله است ،شامل میشود.
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تکرار واج
تکرار واج یا واجآرایی ،شگردي است كه شاعر با استفاده از آن ظرفیت موسیقی موجود در
آواها را براي القاي معانی مورد نظر خود به كار میگیرد .میتوان گفت هر شاعري از این ویژگی
براي رسیدن به موسیقی درونی در شعر خود بهره گرفته است .در شعر صفارزاده با تکرار كلمات
و همنشین ساختن برخی واژهها كه داراي واج همسان با كلمات مکرر هستند از موسیقی
مضاعفی براي بیان مطالب خود استفاده میكند .براي مثال میتوان به نمونههاي زیر اشاره كرد:
ـ زور و مسلسل و سرنیزه /در هر سوي بالد به پا خیزان /در هر سوي بالد /و چار سوي
بستۀ میدان (صفارزاده)286: 1391 ،
كاربرد واج سایشی «س» در «مسلسل» و «سرنیزه» و «بسته» در كنار واژۀ «سوي» كه سه بار
تکرار شده ،ارزش آوایی واج «س» را در كنار تداعی معناي خفقان و اسارت بیشتر میسازد.
و داغشان داغ است /اي داغداران (صفارزاده)300: 1391 ،
در این شعر قبل از اینكه تکرار واژۀ «داغ» جلب نظر كند ،آواي واج «غ» و «د» قويتر
ظاهر میشود .این درحالی است كه مصوت «آ» اگرچه هشت بار تکرار شده است ،در مقابل
حرف «غ» و«د» كه به ترتیب سه بار و چهار بار تکرار میگردد ،كمتر شنیده میشود و بدین
ترتیب فضاي خشن و سخت را با موسیقی حروف «غ» و «د» ،همراه با حزن و اندوه برآمده از
مصوت «آ» بازسازي میكند.
تکرار واژه
صفارزاده از این روش در اكثر اشعارش جهت توضیح و تفسیر برخی واژهها استفاده كرده
است كه به شگردي تبدیل شده كه عالوه بر تقویت موسیقی درونی و آفرینش زیبایی
شنیداري ،رسالت رساندن پیام شاعر را نیز بر عهده دارد .تکرار واژه به صورت تکرار اسم،
صفت ،قید و فعل نمود دارد .در زیر به برخی از این تکرارها اشاره میگردد .مثالً در شعر
«آبادي ددان» در توضیح واژۀ «آباد» و «میدان» چنین میگوید:
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ملک از جمیع جهات آباد است  /آباد از تدارک مرگ آوران  /و چار سوي بستۀ میدان /
میدان دام( ...صفارزاده.)286 :1391 ،
یا با تکرار واژه و توضیح آن ،سبب تقویت معنا و برجستهتر شدن مفاهیم و نشاندار شدن
واژه نیز میگردد؛ مثل :تکرار واژۀ «فشار» در شعر زیر:
من شاهدم كه مردم ما /تاب فشار قبر ندارند /فشار قرض /فشار قسط /فشار دلتنگی /فشار
چکمۀ دژخیمان (صفارزاده.)306 :1391 ،
در اینجا واجهاي «ق»« ،گ»« ،چ» و «ک» به كار رفته در «قبر» و «قرض» و «قسط» و
«دلتنگی» و «چکمه» فضاي فشار و سختی و خشونت حاكم بر جامعه را به تصویر میكشد و
واژۀ «فشار» را به بهترین شکل توضیح میدهد.
این تکرارها گاه با برخی آرایههاي ادبی؛ مانند ردالصدر علیالعجز همراه میشود .این آرایه
چنین است كه« :گاه كلمهاي كه در آخر سطر است در ابتداي سطر بعد تکرار میشود»
(فشاركی)47 :1379 ،؛ مثالً در نمونه زیر تکرار واژۀ «یگانه» در ابتداي سطر دوم این صنعت
ادبی را خلق كرده است:
ـ و این طریق یگانه  /یگانه تاریخ زخمهاي ملت ماست (صفارزاده)344 :1391 ،
در كتاب «بیعت با بیداري»  21بار از این نوع بیان تفسیري استفاده شده است كه نشان
میدهد صفارزاده به عنوان شگرد شعري به آن نظر داشته است.
تکرار واژههاي نشاندار
هر واژه در زبان داراي اثري است كه گاه این اثر معمولی و خنثی است و گاهی داراي بار
معنایی و ارزش فکري .در مباحث گفتمانشناسی واژگان را به دو دستۀ بینشان و نشاندار
تقسیم میكنند .واژههاي بینشان از عاديترین اقالم زبانی هستند كه در اختیار همۀ اهل زبان
قرار دارند و داللت بر واقعیت میكنند و از آنها معانی ضمنی و كنایی مستفاد نمیشوند؛ اما
واژگان نشاندار عالوه بر اشاره به مصداقی خاص ،حامل دیدگاه و نگرش ارزشگذار و
تلقیهاي ایدئولوژیک هستند» (فتوحی.)355 :1390 ،
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در شعر صفارزاده واژههاي نشاندار زیادي وجود دارد كه هر یک به نوعی بار ارزشی
خاصی براي شعر به همراه دارند .وي توانسته است با استفاده از واژههایی كه بار معنایی دارند
و نیز تکرار آنها در شعرش فضاي فکري جدیدي ایجاد كند كه خواننده را در پی افکار خود
میكشد و با كمک این واژهها به بیان شرایط موجود در جامعه پرداخته است.
بر اساس آمار به دست آمده 217 ،واژۀ نشاندار در  1152سطر و در قالب  18شعر به كار
رفته است .نشانداري واژهها در دریافت معانی متن ادبی بسیار كمکدهنده است .مانند:
در سفره  /مرگ آمده است  /صداي آمدن دندان بر لقمه  /همراه با صداي گلوله است
(صفارزاده)332 :1391 ،
در شعر «در سفره» ،واژه «مرگ» و «گلوله» محوریت پیام را دارند و آنچه گفته میشود در
ارتباط با همین مضمون است .مخاطب به راحتی با این واژگان نشاندار ارتباط برقرار میكند و
اندیشۀ شاعر و كالم وي را درمییابد.
و هر نماینده /یک مستعمره است  /مستعمرات نفس فراوانند  /امروز هم به دعوت شوستر/
مستعمرات آمدهاند /.. ./مستعمرات نفس /چون كه دهن باز میكنند (...صفارزاده.)292 :1391 ،
كاربرد پیاپی «مستعمرات» سبب شده است كه ارزش معنایی شعر بیشتر شود؛ یعنی
مخاطب با این شعر نگاه منفی نسبت به نمایندگان پیدا میكند و بار منفی شعر به مخاطب
منتقل میشود.
و ما غبارخوارانیم  /همدگرخواران  /نه خامخواران  /نه گیاهخواران  /و روح توست  /كه
جسم انسانخوارت را  /به خدمت انسان وامیدارد (صفارزاده.)292: 1391 ،
صفتهاي مركبی كه صفارزاده در این شعر به كار برده ،حاكی از روح حاكم بر جامعه و
روابط انسانی است كه بیانگر این نکته است كه انسانها به جاي اینكه در كنار هم و با هم و
همراه هم باشند در مقابل هم قرار گرفتهاند و ارزشهاي انسانی بسیار كمرنگ شده و گاه از
بین رفته است .صفارزاده با تکرار توانسته است گزارشی از اوضاع جامعه بیان نماید كه انبوهی
از ناالیقیها ،ناكارآمديها ،نابسامانیها و در مجموع فضاي مسموم جامعه متجلّی میشود .هر

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال شانزدهم  شماره 35

 52تحلیل و بررسي گونههای تکرار در...

بار تأكید بر این واژگان ،خواننده را به تفکر وامیدارد و نمودي ذهنی از روابط موجود در
جامعه را ایجاد میكند.
تکرار فعل
«فعل ،كلمهاي است كه وقوع كار یا داشتن و پذیرفتن حالتی را در زمانی برساند»
(ماحوزي .)236 :1373 ،با توجه به اینكه فعل بار اصلی معناي جمله را به دوش میكشد و
پذیرفتن حالت در حضور و تکرار آن بسیار مهم است ،بنا بر این تکرار فعل در القاي فکر و
باور شاعر نقشی به سزا دارد و تداوم هر موضوع با كمک تکرار فعل اثري مانا و برجسته در
ذهن مخاطب ایجاد میكند .صفارزاده براي تأكید و تثبیت نظر خود بارها از این نوع تکرار
بهره برده است طوري كه تکرار فعل به یکی از شاخصههاي شعري او تبدیل شده است و
جاي خالی ردیف و قافیه را تا حدودي با تکرار فعل پر نموده است .البته در برخی موارد فعل
را مقدم بر سایر اركان جمله به كار برده است كه داراي بسامد قابل توجهی نیز هست و در
جاي خود به آن پرداخته میشود؛ مانند:
تو سرزمین رهایی هستی /برخیز /برخیز /برخیز /چشمت چو باز شد /دیگر مخواب
(صفارزاده.)285 :1391 ،
و در خیابان  /باران دارد میبارد  /بارانی از گلوله  /گلوله میبارد  /گلوله میبارد.
(صفارزاده.)308 :1391 ،
تکرار فعل «برخیز» سبب ایجاد شتاب در شعر شده و حس پویایی و حركت را در خواننده
تحریک میكند .نیز تکرار «میبارد» سبب میشود فضاي بیرونی جامعه براي مخاطب ترسیم
شود و احساس آن را به سادگی میسر سازد.
تکرار عبارت یا سطر
شعر نو از بندهایی تشکیل میشود كه هر یک داراي مفهوم و پیامی خاص است .صفارزاده
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در برخی از اشعار اقدام به تکرار یک مصراع در آغاز بندها كرده است و هر بار پس از تکرار
موضوعی جدید را پیریزي كرده است .در بیشتر موارد این بندها داراي پیوستگی عمودي
است .تغییر موضوع با تکرار یک عبارت سبب شده تا یک مکث و توقف در مسیر خوانش
شعر صورت پذیرد كه این ایست چند لحظهاي ،روال یکنواخت شعر را تغییر میدهد و
خواننده احساس خستگی و خمودگی نمیكند ،برعکس ،محلی براي تأمل و اندیشیدن ایجاد
شده است .این قسمت از شعر نمود خاصی در نظر مخاطب رقم میزند كه همان
برجستهسازي است« .خواه این برجستهسازي در جهت مثبت باشد و خواه به منظور تحقیر و
ابراز نفرت ،در هر دو حال تکرار بهترین وسیله براي مشخص كردن است» (متحدین:1354 ،
 .)507تکرار عبارت یا سطر گاه منجر به ایجاد آرایۀ رد المطلع نیز شده است؛ مثل:
در سفره  /مرگ آمده است (صفارزاده)322: 1391 ،
این جمله در ابتدا و انتهاي شعر تکرار شده است.
در شعر «آبادي ددان» كه از هفت بند تشکیل شده است ،همۀ بندها با این مصراع شروع
میشوند« :ملک از جمیع جهات آباد است» .این تکرار هوشمندانه و البته تهکّمی ،با ایجاد یک
موتیف محتوایی ،مخاطب را با تأمل به فکر وامیدارد و در پی آن خط سیر اندیشههایش را به
تصویر میكشد .در مثالهاي زیر این نکته به خوبی قابل مشاهده است:
تو میدانی /ظهور كن /ظهوركن كه منتظرت هستم /ظهور كن كه منتظرت هستم.
(صفارزاده.)338 :1391 ،
رگهایمان كشیده میشود از درد  /رگهایمان كشیده میشود از ریشه  /به سوي تو  /به
سوي زمین  /و این كشش زمینی نیست  /و این كشش زمینی نیست( .صفارزاده.)340 :1391 ،
این عبارتها در ابتدا و وسط شعر تکرار شدهاند.
و امت تو آمده است  /خونین وضد سازش  /و امت تو آمده است  /و میگوید  /بیگانه
باید برود  /.../بهشت در انتهاي همین میدانهاست  /بهشت در انتهاي همین میدانهاست.
(صفارزاده.)316 :1391 ،
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گاهی این تکرار به این صورت است كه مصراعی در ابتداي شعر آورده شده و نیز با یک
گردش دَوَرانی با همان مصراع به پایان میرسد .مانند:
چشمت چو باز شد  /دیگر مخواب  /كه خواب تو را باز میبرد  /در تیره راه خواب
(صفارزاده.)285: 1391 ،
این عبارت در آغاز و پایان شعر «دعوت» آورده شده است .در كتاب بیعت با بیداري29 ،
بار تکرار عبارت و جمله وجود دارد كه تکرار قابل توجهی است و میتواند به نوعی از
ویژگیهاي شعري صفارزاده به حساب آید.
در  18شعر این كتاب 19 ،مرتبه تکرار مصراع یا عبارت را داریم كه نشان میدهد شاعر از
این روش براي بیان موضوع و تأكید منظور خود استفاده كرده است.
تکرار آغازین
جایگاهی كه عناصر جمله در كنار هم و در محور همنشینی دارند ،میتواند نقش هر یک
را در ایدئولوژي شاعر بیان نماید .یعنی نحوۀ جملهبندي در هر متن كه علم نحو نام دارد ،با
افکار و طرز فکر نویسنده و شاعر ارتباط مستقیم دارد« .علم نحو عبارت است از مطالعۀ روابط
میان صورتهاي زبانی در جمله و چگونگی توالی و نظم و همنشینی و چینش واژهها»
(فتوحی .)267 :1390 ،نحوۀ كاربرد واژهها در كنار هم ،یکی از عوامل مهم سبکساز است .در
سبکشناسی است كه نگرگاه شاعر و نویسنده شناخته میشود .بر همین اساس بررسی
وجهیّت ،زمان و صداي دستوري عواملی هستند كه بازتاب دیدگاه نویسنده را در نحو
مشخص میكنند (فتوحی.)284 :1390 ،
این نکته كه صفارزاده از قید وزن و قالبهاي كالسیک آزاد است و كوشیده است در شعر
معاصر به حركت و انرژي كه خون و نبض زندگیاند بپردازد ،سبب شده گاهی چینش واژگان
دستخوش ناهنجاري شود اما زبان معیار ،زبان مسلط بر متن شعر اوست.
در شعر معاصر ،تکرار ،شگردي است كه شاعر براي جلب توجه ،تأكید ،تفهیم،
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مضمونپردازي و تصویرسازي از آن استفاده میكند .چنانچه در محور همنشینی واژهاي در
آغاز كالم قرار بگیرد ،خودبهخود داراي برجستگی و اهمیت است .مخصوصاً كه این سرآغاز
قرارگرفتن همراه با تکرار منظم و پیدرپی باشد .در این حالت است كه شعر ،عالوه بر
موسیقی درونی ،به سمت و سوي درک مفاهیم جدید میرود .به بیان دیگر ،هر نوع همنشینی
و تركیب كه ساخته شود ،داراي بن مایه و مفهوم جدیدي است كه فکر خواننده را در دریافت
مؤكد آن یاري میكند .صفارزاده از این نوع تکرار ،یعنی تکرار آغازین كه در تعداد قابل
توجهی از اشعارش به كار برده است ،توانسته است یک نوع فردیت و شخصیت به اشعارش
ببخشد .انواع مختلف كلمات؛ نظیر :اسم و صفت و فعل در شعر صفارزاده در ابتداي سطر
تکرار شده است؛ مانند نمونههایی كه در ادامه اشاره میگردد:
اینجا بهشت است  /از زیر سایههاي درختان  /صداي آفتابی شیون میآید  /صداي غرّش
بغض  /صداي هق هق مردان  /بلندگو  /نوار عکس  /پالكارد  /عکس امام  /عکس شریعتی /
عکس مجاهدان  /عکس دالوران (صفارزاده)299 :1391 ،
در قبیلۀ انسان  /انسان بیخبر و معصوم  /همیشه بار و برگ ستم  /همیشه بار و برگ
تجاوز  /همیشه اشتهاي تصاحب  /همیشه حافظ این پلههاست  /پلکان جدایی (صفارزاده،
)335 :1391
شب ضیافت ارواح  /ارواح خوب  /ارواح مضطرب و سرگردان  /ارواح توبهكار  /همه
اینجا هستند (صفارزاده.)318 :1391 ،
و باغهاي مشجّر  /باغهاي باال  /باغهاي فرستندۀ هوا  /انصاف نیست  /آلودۀ از نفس سمی
ددان باشد  /ددان دشمن بیداران  /ددان دامگذار  /ددان دست نشانده  /ددان دستآموز  /ددان
در پناه عقابان (صفارزاده.)289 :1391 ،
باز آ  /باز آ  /اي مهربان معلم بیداري (صفارزاده)294 :1391 ،
اما فقط به قامت رهرو  /پناه میدهد از سرما  /پناه میدهد از فصل غم (صفارزاده:1391 ،
.)284
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بیهوده میشتابد این ماشین  /بیهوده زوزه میكشد این جانور (صفارزاده)297 :1391 ،
این عبارت سه بار تکرار شده است.
 ...برسینۀ جوان تو میتازد  /و باز میكند آن را همچون سفره (صفارزاده)322 :1391 ،
این عبارت در ابتدا و انتهاي شعر تکرار شده است.
به مستقیم میاندیشد در راه  /به مستقیم میاندیشد در خط (صفارزاده.)345 :1391 ،
تقدم فعل در این عبارتها بیانگر اهمیت مفاهیمی است كه در قالب این افعال بیان كرده
است.
صفارزاده در این كتاب  52بار از تکرار آغازین استفاده نموده كه هر بار بین  3تا  6مرتبه
تکرار و در كل عبارات  234بار تکرار داریم كه حدود  20درصد عبارتها را شامل میشود.
تکرار آغازین یکی از ویژگیهاي فردي سبک شعر صفارزاده است.
تکرارهاي نحوي
تکرار نحوي آن است كه ویژگیهاي نحوي یک بخش یا جمله در بخشها یا جمالت
بعدي تکرار میشود و موجب قرینهسازي نحوي میگردد( .داد)157 :1385 ،
در شعر صفارزاده تکرار ساختارهاي نحوي در سطرهاي مختلف دیده میشود؛ مثال در
شعر زیر:
ـ رگهایمان كشیده میشود از درد  /رگهایمان كشیده میشود از ریشه  ... ./تو در نهایت
وصلی با ناپیدا  /تو در نهایت مهري با ما (صفارزاده.)340 :1391 ،
در این شعر تکرار هم با تکرار واژهها همراه است هم با تکرار ساختار مضافالیه (وصلی،
مهري) و متمم (ناپیدا ،ما) .این قرینهسازي غیر از گسترش و تداعی معانی ،نوعی وحدت بین
ساختارهاي قرینه را ایجاد میكند و اگرچه اجزاء جمله هموزن نیستند ،به دلیل وحدت نحوي
هموزن به نظر میرسند و سبب تقویت موسیقایی جمله میگردند.
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گاهی تکرار در چیزي فراتر از واژه و در الیههاي زیرین فکري و ایدئولوژي اتفاق میافتد.
شاعر براي بیان اهمیت یک موضوع به تکرار آن اقدام میكند اما نه با تکرار واژه؛ بلکه مفهوم
آن را به طرق گوناگون یادآوري میكند كه به آن موتیف میگویند .موتیف عنصري است كه
با تکرار به وجود میآید .تکراري كه در همۀ هنرها با معانی خاص خود حضور دارد و
اصلیترین عامل انگیزش درونی است .در ادبیات این حضور با عباراتی چون بنمایه،
درونمایه و نقشمایه همراه است .بنمایهاي كه از فکر و اندیشۀ شاعر نشأت میگیرد و در
آفرینش اثر ادبی ،محوریت دارد .اما آنچه در همۀ تعاریف به صورت مشترک قابل دریافت
است ،درونمایهاي است كه بر اثر تکرار برجسته شده و محوریت متن را در دست میگیرد.
این درونمایه از هر نوعی میتواند باشد؛ مثالً قهرمان اصلی داستان ،نوع رفتارهاي اجتماعی،
آداب و سنن ،مرگ و زندگی ،خواستهها و آرزوها ،كنشها و واكنشها و خالصه هر چیزي كه
با تکرار ،نمود بیشتري پیدا كند« .در فرهنگ اصطالحات ادبی شیپلی 1موتیف ،واژه یا طرحی
ذهنی دانسته شده است كه در موقعیتهاي مشابه تکرار میشود و براي فراخواندن یا یادآوري
یک حالت یا روحیۀ مشابه در خالل یک اثر یا در آثار مختلف یک نوع ادبی به كار میرود»
(شیپلی :به نقل از تقوي .)12 :1388 ،با شناخت موتیف است كه میتوان به اندیشۀ نویسنده یا
شاعر پی برد.
طاهره صفارزاده از شاعران متعهد انقالب است كه توانسته است اندیشههایش را با مضامین
انقالبی ،دینی و دفاع مقدس در قالب اشعاري بیان نماید .این اشعار كه حامل موتیف محتوایی
است ،در برگیرندۀ مفاهیمی؛ چون :مبارزه ،وحدت ،حركت ،انقالب ،ظلمستیزي ،آزاديخواهی،
شهادتطلبی و غیره است .این اشعار نه تنها او را در ردیف شاعران انقالبی قرار داده است،
مختصّههاي شخصیتی و عقاید و باورهاي درونی او را نیز در آثارش نمایان كرده است.

1- Shipley
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وقتی شاعر قصد دارد هدفش را در قالب یک واژه یا یک عبارت بیان كند ،در البهالي
اشعارش آن را تکرار میكند .این تکرار سبب میشود آن واژه در نظر مخاطب مهم جلوه كند و
خودبهخود پس از چند تکرار ،تصویري از مضامین مختلف در نظر او شکل میگیرد؛ یعنی
تجلی همان صورخیال .اندیشیدن پیرامون مفاهیمِ عبارت برجسته ،راهی است براي پیبردن به
تفکر و ایدئولوژي شاعر؛ مثال در شعر «آبادي ددان»:
رواج صنعت ماشین حرف  /ماشین وسوسه و تعریف  /ماشین تخطئه و تحریف  /ماشین
شستن پاكیها /ماشین پخش پلیديها (صفارزاده.)288 :1391 ،
ـ ملک از جمیع جهات آباد است  /آباد از نظارت طراحان  /طرح نمونۀ آبادان  /طرح
شکنجۀ همگانی  /طرح شکنجههاي نهانی /....../مشرف به قوم دزد زده  /مشرف به سر پناه /
مشرف به زاغه (صفارزاده.)287 :1391 ،
واژۀ «ماشین» و «طرح» در هر بار تکرار مفهوم تازهاي را بیان میكند .صفارزاده با هنرمندي
تمام ضمن تقویت موسیقی درونی شعر ،گستردگی معنا را براي مخاطب به ارمغان آورده است.
یعنی هر بار تکرار در یک واژه یا عبارت ،معنایی جدید را بیان میكند و این نوع تکرار بار
معنایی شعر را ،غنا میبخشد.
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نتیجه
صفارزاده در كتاب بیعت با بیداري كه در سالهاي  56تا  58سروده شده است ،تالش
كرده با بیان مسایل و مشکالت اجتماعی مربوط به آن مقطع زمانی ،در اجتماع حضوري
پررنگ داشته باشد و همانگونه كه اوضاع نابسامان حاكم بر جامعه را مطرح میكند ،با دمیدن
روح حماسه و ایثار در مردم شهید داده ،ضمن دعوت به مبارزه و حركت و قیام ،به آنها تسلی
داده و با امید به آینده ،آرمانشهري را به تصویر میكشد كه همه انتظار آن را دارند.
در این كتاب تکرار جایگاه ویژهاي دارد .در این پژوهش باتوجه به میزان كاربرد گونههاي
مختلف تکرار و بسامد آنها ،انواع تکرار در شعر صفارزاده به سه دستۀ :تکرارهاي لفظی،
نحوي و معنایی تقسیم شده است .تکرارهاي لفظی؛ شامل تکرار واج ،واژه و عبارت یا سطر
شعر است .تکرار نحوي ،تکرار ساختارهاي نحوي در جمالت مختلف است و تکرار معنایی،
تکرار مفاهیم و مضامین به شکلهاي مختلف با واژهها و تصویرسازيهاي متفاوت است.
در این كتاب از گونههاي مختلف تکرار؛ مثل تکرار آغازین ،تکرار عبارت و تکرار نحوي
و معنایی  225نمونه احصا گردید .این تعداد در  18شعر كوتاه و بلند با  1152سطر 20 ،درصد
را شامل میشود كه قابل توجه است .در این بسامد باال یکی از مهمترین شاخصههاي شعر
صفارزاده؛ یعنی تکرار رقم میخورد.
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16ـ فشارکی ،محمد .نقد بدیع .تهران :سمت.1379 ،
17ـ ماحوزی ،مهدی .برگزیدة نظم و نثر فارسی .تهران :اساطیر ،چاپ ششم.1373 ،
18ـ متحدین ،ژاله« ،تکرار ،ارزش صوتی و بالغی آن» ،مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی
مشهد ،سال  ،11شمارة .1354 ،3
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19ـ مولوی ،جاللالدین محمد .مثنوي معنوي .تصحیح نیکلسون ،تهران :امیرکبیر ،چاپ
سیزدهم.1379 ،
20ـ میرزاده دم طسوج ،پیروز« ،زیباشناسی در اشعار طاهره صفارزاده» پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه ارومیه.1389 ،
21ـ ناصرخسرو ،ابومعین؛ قبادیانی ،ناصر بن خسرو .دیوان .به کوشش مجتبی مینوی و
مهدی محقق ،تهران :دانشگاه تهران ،چاپ ششم.1384 ،
22ـ ونارجی ،مژگان« ،سبکشناسی شعر شاعران زن از پیروزی انقالب اسالمی تا دوران
دفاع مقدس (طاهره صفارزاده ،سپیده کاشانی ،فاطمه راکعی)» ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه شهید باهنر کرمان.1392 ،
23ـ یاحقی ،محمدجعفر .جویبار لحظهها .تهران :جامی.1378 ،
24ـ یلمهها احمدرضا؛ ولی محمدی آبادی ،مهدیه« ،بررسی زبان شعر طاهره صفارزاده در
دورة دوم شاعری (اشعار دفترهای طنین در دلتا ،سد و بازوان ،سفر پنجم)» ،زیباییشناسی
ادبی ،دوره  ،5شماره .1393 ،22
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