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 چکیده
های مختلف از واج گرفته تا هجا و از واژه در شعر شفیعی کدکنی تکرار است که در ساحت یکی از عناصر موسیقایی برجسته

های مختلف ای موردی در دفترآماری و ضمن مطالعهتا عبارت برجسته و آشکار شده است. در این مقاله سعی شده  به شکلی 
فرایند موسیقایی تکرار مورد کندوکاو قرار گیرد. طی این بررسی مشخص شد انواع مختلف تکررار    "هزاره دوم آهوی کوهی"

شرفیعی   ی موسیقی درونی در شعرترین عامل ایجاد کنندههای رنگارنگی داشته  مهمدر مجموعه هزاره دوم آهوی کوهی جلوه
ای از تکرار به کار رفته است. از ایرن میراد دفترر    گونه "هزاره  "قطعه شعری 244%( از 29/87مورد )213رود . در به شمار می

ای از تکرار است  بیشرترین میرزاد    % نسبت به مجموعه( که در بردارنده گونه13/22ی )ی شعرقطعه 54با « ی دنباله دارستاره»
% نسبت به مجموعه( کمتررین میرزاد را دارا هسرتند. در مجمروع در      47/11ی شعری )قطعه 28با  "شمرهای سرو کامرثیه"و 

بار از انواع تکرار استفاده شده است. شفیعی در کنار تکرار واجری کره بربسرامدترین نروع تکررار اسرت از تکررار         594هزاره 
ای مختلفی استفاده کرده که موسریقی ناشری از اتبراع و نرام     واژگانی  نیز غفلت نکرده است او برای موسیقی آفرینی از تمهیده

گیررد  نشراد   ی بندها و نیز تکرارهایی که در بایاد بندها صورت میآواها از زمره آنهاست. شفیعی با هم قافیه آوردد بایاد همه
های صوتی چشمگیر هماهنگیای دارد با این همه با توجه به حضور داده به ایجاد موسیقی در کل بندهای یک شعر توجه ویژه

ترر  هرا برجسرته  تواد نتیجه گرفت که موسیقی شعر شفیعی در مصرراع  اند  میها گسترده شدهدر شعر که غالباً در سطح مصراع
  بوده و کمتر در بندها براکنده شده است.  

 
 موسیقی شعر  تکرار  شفیعی کدکنی  هزاره دوم آهوی کوهی. واژگان کلیدی:

 
 و بیان مسأله  مقدمه

 1اصر  تکررار   داردهرا  هنرر نظم در تمامی  آفرینش هنری و در پدید آوردن ایبرجستهیکی از عواملی که نقش 
) شرفیعی   است  "توان گفت که همه هنرها شام  شک  دادن به دو عنصر ؛تکرار و تنوعدر حقیقت می"است.  
 (.119: 1379کدکنی، 

بره  ای که آید. ارزش صوتی و موسیقاییهای اساسی شعر به شمار مییویژگدر هنر شاعری نیز تکرار یکی از  
شود بر کسی پوشیده نیست. اگر تکرار، متناسر  و در جترت افرزایش    تکرار و تناوب در شعر ایجاد میواسطه 
ارزشمند است در غیر این صورت مرالال  الرزام شراعر بره      دبه کار روو انسجام و خالقیت هنری  شعر موسیقی 

هرا و صرنای    )نظیرر شر ه آرایره    است، بالغی و موسیقایی یک کلمه که فاقد ارزش معنایی ةرر آوردن بیتودمک
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بلکره  انگیز و فاقد ارزش هنری بروده،  مالل نه تنتا  متکلفانه ای که کتاب های بدی  سنتی را آکنده کرده است(
 شود.  کالم نیز میو انحطاط باعث ابتذال 

اء آفرینش و پیدایش موسیقی در سخن می توان به نقش عنصر کلیدی تکرار پری بررد.   تر به منشبا نگاهی عمیق
. برا  گیرنرد تکرار قرار مینوعی از درونی همگی در قلمرو  موسیقی کناری، بیرونی وهای مختلف در واق  جلوه

اع، جملره،  مصرر  معنای معمول آن است کره شرام  تکررار بنرد،     منظور ما از انواع تکراراین همه در این مقال 
های مختلف بالغی نیز حائز تکرارگذشته از ایجاد موسیقی در شعر از لحاظ جن ه شود.می و واج کلمه و ع ارت
موضوع و معنری مکررر اسرت.     هشاعر ب ۀعالق کید و یا توجه وأتکیه وت ةتکرار اغل  نشان دهند؛ ت استاهمیّ

-انکرار و تحقیرر مری   ی ه)مسرندالیه( افراد  ی تعظیم و تشرریف موضروع   اگاهی بنا بر فضای عمومی شعر به ج

در شرعر   .رودبه کرار مری  برای رف  شک و تردید و حیرت خواننده با تأکید بر معنایی غیر عادی کند؛گاهی نیز 
موسریقایی متنروعی  بره    –ر با کارکردهای بالغی تکرار به عنوان یکی از مختصات س کی شعشفیعی کدکنی نیز 

 هستیم. "هزاره دوم آهوی کوهی"رفته است. در این پژوهش به دن ال بررسی این فرایند موسیقایی در کار 
 

 .پیشینه تحقیق1.1
در  2اگرچه در خصوص ارزش بالغی و موسیقایی تکرار  مطال  و مقاالت متعددی به رشرته تحریرر در آمرده   

مستقلی به سامان نرسیده است ال ته در  خصوص بررسی فرایند موسیقایی تکرار در شعر شفیعی کدکنی پژوهش
شرک  و  “ای برا عنروان   ( در مقاله1378ای به موضوع صورت گرفته است. فتوحی)برخی مناب  اشارات پراکنده

هرای تکرراری را   هرا و مصرراع  طی اشاره ای گذار به مقوله تکرار در شعر شفیعی ع ارت ”ساخت شعر شفیعی
کشد. در نظرر  است که مجموعه مفاهیم و تصاویر پراکنده را در آن به نظم میای دانسته برای شاعر چونان رشته

ی خیرالین شرعر   شک  ذهنی و محراف  حادهره   دةتکرار در فرایند آفرینش هنری کدکنی عام  نگتدارننویسنده 
( نیرز در  1389(. مدرسری و بامرداد )   247:1378)فتروحی،   گرددی شعر میساختار کلّ گسستگی مان که است 
از منظر بدی  سنتی به شکلی گذرا، غیر بسامدی و  "نگاهی به موسیقی اشعار شفیعی کدکنی"اله ای با عنوان مق

هایی )غال ا  یک نمونه( از تکرار در دفترهرای دیگرر    اشاره وار در ذی  مقوله موسیقی درونی صرفا  به ذکر نمونه
ای ( نیز در مقالره 1392چنین صحرایی و گلشنی )اند همشعر شفیعی و نه صرفا  هزارة دوم آهوی کوهی پرداخته

تکرار را یکری از عوامر  انسرجام هنرری شرعر شرفیعی        "وحدت و انسجام در شعر شفیعی کدکنی"با عنوان 
ای که بررای نگرارش ایرن مقالره     شناختیهای  کتاباند. طی بررسیها بسنده کردهبرشمرده به ذکر برخی نمونه

ستق  هزاره دوم آهوی کوهی را از منظر فراینرد موسریقایی تکررار بررسری     صورت گرفت من عی که به شک  م
 کرده باشد به چشم نیامد.

 
 موسیقایی تکرار -.ارزش بالغی1.2

توان از دو منظر سنتی و نو  مورد بررسی قرار داد؛ در نگاه نخست که تقری ا  در بیشرتر  کترا بترای    تکرار را می
شناسانه و به عنوان ارزش هنری تکرار توجتی نشده، عمدتا  از منظری آسی بالغی قدیم و جدید وجود دارد به 

عاملی مخ  فصاحت بدان نگریسته شده است. در نگاه دوم از منظر بدی  نو، زبانشناسری و موسریقی شرعر بره     
 مقوله تکرار توجه شده به ارزش هنری و موسیقایی تکرار اهمیت بیشتری داده شده است.

 
 در بالغت .جایگاه تکرار1.3



 3/        فرایند موسیقایی تکرار در شعر شفیعی کدکنی)با تأکید بر هزاره دوم آهوی کوهی( 

در بالغت سنتی تکرار غال ا  به عنوان  یکی از عیوب کالم بررسی شده است. شاید به همین دلی  باشرد کره در   
ادب فارسی بعد از اسالم به خصوص تحت تأهیر بالغت عرب ]بر خالف سنت عصر ساسانی که تکرار را عی  

ی زیرادی  ورود عرده  "اندمعای  سخن انگاشتهها و از تکرار پرهیز شده است و آن را جزو ضعف3شمرد [ نمی
 (.485-484: 1354)متحدین ، "لغت نامأنوس عربی در متون ادب فارسی به منظور پرهیز از تکرار بوده است 

شده است. قدما عمدتا  نگاهی سرل ی و عیر    غال ا  در  زیر مجموعه اطناب  بررسی می در بالغت سنتی تکرار 
؛ به تع یر دیگردر ایرن کتراب هرا      4اندرط فصاحت و بالغت را پرهیز از تکرار دانستهجویانه به تکرار داشته، ش

-تکرار یکی از انواع اطناب و مخ  فصاحت دانسته شده است. برای مالال مؤلف جواهرال الغه در این براره مری  

از حرد متعرارف توسر     ای یا ادای معنا با ع ارتی بیش اطناب یعنی زیادت لف  بر معنا به انگیزه فایده "نویسد
شود. هردو عی  کالم بروده  افراد بلیغ به جتت تقویت و تأکید آن. زیادت بدون فایده تطوی  یا حشو نامیده می

های مختلف باشند. اطناب انواع بسیاری دارد یکی از آنتا تکرار است که به انگیزهو از مرات  بالغت به دور می
 (.230-226، 1370گیرد )هاشمی صورت می

ای داشرته بیشرتر از منظرر    های هنری و موسیقایی تکررار پرداختره اگرر هرم اشراره     کمتر عالم بالغی به ارزش
کارکردهای بالغی آن بوده است. در روزگار معاصر نیزکماکان این نگاه سنتی ادامه داشته، اطنراب را براسراس   

به هر حال تکرار را جرزو اطنراب بره حسرا ب     اند ای، ناپسند یا پسندیده دانستهخالی بودن یا دربرداشتن فایده
 5اند. هرچند دارای تاکید باشد یا برای اغرا و تأکید و تخیی  باشد.آورده

 
 .جایگاه تکرار در موسیقی شعر  1.4

هرای  تناسر  برخالف بالغت ،تکرار در ساحت موسیقایی شعراز اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه انرواع  
توان تأهیر آن را مشراهده  . ازینرو در هرشکلی از موسیقی شعر مییابدتکرار تحقق میموسیقایی از طریق فرایند 

 کرد.  
شناسی به ادبیات از منظری جدید و به عنوان عنصر سرازنده صرناعات بردی  نظرم بره      صفوی در کتاب از زبان

هرای آوایری   (. م نرای ط قره بنردی او در تروازن    150-149: 1ج 1373موضوع تکرار  پرداخته است )صفوی ،
ها نیز ایرن تکررار حضرور دارد. بره      بندی صنای  و نیز نامگذاریواژگانی و نحوی تکرار است همچنین در ط قه

نظر او صنای  بدیعی حاص  دو گونه تکرار است؛ تکرار کام  که شام  صنایعی از ایرن دسرت اسرت: تکررار     
ام  مواردی چون قافیه، سرج ، ازدواج، ترصری ،   آغازی، تکرار پایانی، تکرار میانی و غیره و تکرار ناقص که ش

 (.310-306موازنه، جناس و غیره است )  همان :
تررین مفتروم   فرایند قاعده افزایی چیزی نیست جز توازن در وسری   "او با تأکید بر سخن یاکوبسن که گفته بود

اش نقش بسیار برا اهمیتری   دیبنبرای تکرار در ط قه6 "آیدخود، و این توازن از  طریق تکرار کالمی حاص  می
المالر  تروازن    های مختلف تکرار را هم در نظر گرفرت فری  های توازن گونه(. بر م نای گونه156قائ  شد)همان:

 واژگانی شام  تکرارهایی در سطح واژه، تکرار در سطح گروه و تکرار درسطح جمله.
تکرار اشراره کررده برود. او م رانی موسریقایی      اش از صنای  بدیعی به نقش بندیپیش از او شفیعی نیز در ط قه

های معنایی قرار داده بود. در گروه موسریقایی بره   های موسیقایی و گروهصنای  بدیعی را در دو دسته کلی گروه
ها، خانواده تکریرها که دربردارنده تکرراهایی اسرت ازجرنت تکررار در آغراز و     مواردی چون خانواده جناس

: 1379، تکرار در وس ، تکرار ع ارت آغازی و غیره اشاره کرده بود )شفیعی کردکنی، انجام، تکرار چند وجتی
ای بررای آن قائر  شرد     (. شفیعی با گنجاندن تکرار در موسیقی دورنی شرعر ارزش و اعت رار ویرژه    306- 305
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بیرونی )عروضری(  های تنوع و تکرار در نظام آواها که از مقوله موسیقی حقیقت آن است که هر کدام از جلوه"
هایی که گیرد یعنی مجموعه هماهنگیو کناری)قافیه( ن اشد در حوزه مفتومی این نوع موسیقی)درونی( قرار می

های ایرن نروع   آید جلوهها در کلمات یک شعر پدید میها و مصوتاز رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامت
روهای موسریقی اسرت و اسرتواری و انسرجام و م رانی      ترین قلمموسیقی است. این قلمرو موسیقی شعر از متم

 (. 392)همان: "جمال شناسی بسیاری از شاهکارهای ادبی در همین نوع از موسیقی نتفته است
حروفری،  بندی شمیسا نیز تکرار به عنوان یک شیوه ایجراد صرنای  بردیعی یراد شرده کره شرام  هرم        در ط قه 

االطراف، تکریر طرد و عکت و التزام است )شمیسا ، الصدر، تشابههمصدایی، ردالصدر الی العجز، ردالجز الی 
1374  :9-16.) 

 
 بالغی  تکرار -.کارکردهای  موسیقایی 1.5
ترین کارکردهای تکرار در بالغت سنتی ع ارت بود از: تأکید و تقریر معنا در نفرت، طرول فصر ، قصرد     متم 

و ایجاد میر  در مخاطر  بررای پرذیرش خطراب،       استیعاب، زیادت ترغی  در عفو، ترغی  در ق ول نصیحت
(. با این 230-226: 1370یادآوری نس ت به شأن مخاط ، تردید، تلذذ از ذکر آن، ارشاد به طریق بتتر)هاشمی، 

ترین هدف تکرار است به طوری که دیگرر اغررا    ترین و اصلیرسد تأکید در لف  و معنی متمهمه به نظر می
(. تکرار گاهی بنا برر فضرای عمرومی    1354:509ر ضمن تأکید آورده شود. )متحدین، تواند دنیز از جتاتی می

 کند:شعر به جای تعظیم و تشریف موضوع )مسند الیه( افاده انکار و تحقیر می
 های آتشخون گ  چمن است این /   چمن است / با لکه

نماید و تأکیرد  ی که غیر عادی میگاهی نیز برای رف  شک و تردید و حیرت خواننده است به علت طرح معنای 
 شاعر برای آن است که غیر عادی بودن آن تردید و ناباوری را نس ت به ظاهر سخن از ذهن خواننده بزداید:  

ی حجرابی برا   شرای ه برهنه / بگو برهنه به خاکم کنند/ سراپا برهنه / بدان گونه که عشق را نماز می بریم/ که بی
 (333: 1374خواهم ) پورنامداریان،خاک/ عاشقانه در آمیختن می

توان با در نظر گرفتن دو رویکرد بالغی و موسیقایی به تکرار ایرن کارکردهرا را بررای تکررار     به طور کلی می
سازی خواه در جتت مال ت خواه منفی، القای حت درونی شاعر به مخاط ، توضریح و تفسریر   برشمرد: برجسته

شعر، نشان دادن ترداوم فعر  یرا حرالتی، همراهنگی وزن و اندیشره        مضمون شعر، ایجاد وحدت و انسجام در
بندی و القرای  ،خالقیت و باروری معنا، ایجاد کانون و مرکزیت در شعر، ایجاد موسیقی و توازن در شعر و جم 

 بتتر کالم.
 

 .انواع تکرار  1.6
واژه ) رد الصدر الی العجز و  توان به تکرار واک )هم حروفی و همصدایی( تکرار هجا، تکرارتکرار شعر را می

رد العجز علی الصدر، تشابه االطراف، طرد و عکت ،التزام و تکریرر( تکرارع رارت یرا جملره )ترجیر  بنرد و       
 (.63-57: 1374ردالمطل ( تقسیم کرد )شمیسا،

. و نیرز  ( 173 :1373اسرت )صرفوی ،   کالمی تکرار فرایند از ایگونه به وابسته توازن هر آمدن از آنجا که پدید
تروان  بدین دلی  که  هر توازن احتماال  در یکی از سطوح تحلی  آوایی، واژگانی یا نحوی قاب  بررسی است. می

 (.168: 1بندی کرد )همان ،جهای آوایی، واژگانی و نحوی دستهانواع تکرارهای کالمی را در سه گروه توازن



 5/        فرایند موسیقایی تکرار در شعر شفیعی کدکنی)با تأکید بر هزاره دوم آهوی کوهی( 

، ک  هجا و توالی چند هجا را شام  شود. ذکرر ایرن   تواند یک واج، چند واج درون یک هجاتکرار آوایی می  
ای از تکرار آوایی را در نکته ضروری است که تکرارهای کالمی در هر سطح تحلی  که قاب  بررسی باشد گونه

بردارد. این نکته بدان معنی نیست که انواع تکرارهای کالمی تنتا در سطح تحلی  آوایی قاب  ت یین اسرت زیررا   
ای در چارچوب ساخت آوایی هجا نگنجد بایرد سرطحی از تحلیر  را در    ف تکرار کالمی ویژهزمانی که توصی

برخی از تکرارهای کالمی الزامرا  در   "نظر گرفت که بتواند محدوده عملکرد تکرار را دربر بگیرد به همین دلی 
 (.  173: 1373)صفوی ، "گیرندسطوح تحلی  واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار می

 
 تکرار در شعر معاصر  .1.7
های پر بسامد شعر معاصر باشد. از آنجا که شعر معاصر اعم از نیمایی و آزاد بره  رسد تکرار از آرایهبه نظر می 

ای را که در شعر گذشته کراربرد  های بدیعی و موسیقاییمندی از بسیاری جلوهدلی  ساختار خاصش امکان بتره
 7های مختلف آن  بیشتراستفاده کرده است.  داشت، ندارد از تکرار و گونه

بسیاری از اشعار دوره معاصر در بردارنده ی یک مصراع یا ع ارت مکرر است که آگاهانه از ک  ساختار شعر   
های ق ر  و بعرد خرود اسرت و از     ی معنا به مصراعکند این مصراع مکرر از یک طرف توزی  کنندهحمایت می

های مکرر عالوه برر تأکیرد   کند. این مصراعی آن مصراع موکد مید را به وسیلهسوی دیگر مرکزیت معنایی خو
ی معنایی شعر و ایجاد مکث در کمک به خواننده برای یادآوری دوباره شعر، در جایگاه ردیفی در کر   بر هسته

 (.159: 1390شود )روحانی،بندی شعر نیز میساختار، باعث اسکلت
بالغی  و حسن تأهیرکالم وگاه ایجراد   -صر گاه برای گسترش کارکردهای معناییبه هر حال تکرار در شعر معا 

یا افزایش آهنگ  و طنین موسیقایی سخن و گاه هر دو منظور )نظیر تکرارهای شعر شفیعی( به کار رفته اسرت.  
عر معاصرر  رسد جن ه موسیقایی آن بر جان  بالغی آن چیرگی داشته باشد؛ در واق  در شر با این همه به نظر می

ای تکرار ظاهرا  بیشتر از جتت آهنگ و طنین موسیقایی کالم اهمیت پیدا کرده تا  معرانی و کارکردهرای هانویره   
 8که در بالغت سنتی مطرح بوده است.

 
 های تحقیق.یافته2
ایرن میران دفترر از    از  تکرار به کار رفتره اسرت.   ای ازشعری هزاره گونه قطعه 244%( از 29/87) مورد213در 
-ی گونره ی دارندهی شعرقطعه% و نس ت به دفتر( 18/98به مجموعه % نس ت 13/22) 54با « ی دن اله دارستاره»

 48برا   "ابگردانفتر آ گ  غزل"از تکرار بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است؛ و پت از آن دفترهای  ای
خطری  " ای از تکررار، ی گونره ی شرعری دارنرده  قطعهر(  % نس ت به دفت19/76% نس ت به مجموعه و 67/19)

ای از ی گونره ی شرعری دارنرده  قطعره % نس ت به دفتر(  61/84% نس ت به مجموعه و 03/18) 44با  "زدلتنگی
% نسر ت بره دفترر( قطعره شرعری       78/84% نس ت به مجموعره و  98/15) 39با  "در ستایش ک وترها" تکرار،
% نس ت بره دفترر(    100% نس ت به مجموعه و 47/11)28با  "های سرو کاشمرمرهیه"ای تکرار و ی گونهدارنده
از انواع تکرار اسرتفاده   بار 594ره و در مجموع در هزا گیرند؛قرار میای ازتکرار، ی گونهی شعری دارندهقطعه

 شده است.
شاخصه عام  متمری در   شفیعی است. این شعر  های س کییکی از شاخصه «تکرار»چنان که گفتیم بدون شک 

بسیار زی ا و  )بر خالف بسیاری از تکرارهای غیر هنری ای شعر معاصر ( انسجام بخشیدن به شعرهای اوست که
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ی در مجموعره  این عناصر تکرار شنونده ؛نمایدزاید نمی ا ابددر ساختارموسقایی و معنایی شعر قرار گرفته، بجا 
 شود.به اشکال زیر یافت میه هزار
 

 .انواع تکرار  در هزاره دوم آهوی کوهی2.1
 

 تکرار در واک2.1.1
از تکرار ]معنی دار و پرر طنرین [یرک     که ع ارت استاست یکی از روشتای تکرار در سطح کالم واج آرایی  

ای که برجستگی موسیقایی ایجاد کنرد. واج آرایری   صامت یا یک مصوت در چندین کلمه از یک جمله به گونه
ها در چند کلمه از یک جمله ]بره  نوعی از تکرار واک ها که در آن مصوت 9وع است.  هم صداییخود بر دو ن

که تکرار یک صامت با بسامد زیاد در چند کلمه از یک جملره   10شکلی برجسته [تکرار می شوند و هم حروفی
 (.58: 1373است )شمیسا 

بیشرترین نقرش و جلروه را در ایجراد      (ها به تناسر  خراص  ها و مصوتتکرار صامت)های صوتی هماهنگی 
های هزاره حضور این به طوری که در اغل  بندها و بیت موسیقی درونی و در نتیجه موسیقی شعر شفیعی دارد؛

 خورد.یه زی ا با شدت و ضعف به چشم  میراآ
هرای  مرهیه"فتر شده است، که از این رقم د کلمه  این پیوند موسیقایی برقرار1208بین به طور کلی در هزاره   

 283برا  "خطری ز دلتنگری  "مورد بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است؛ دفترهای  313 با "کاشمرو سر
مورد  176"در ستایش ک وترها"مورد و  210"مورد، غزل برای گ  آفتابگردان226با   "دارستاره دن اله"مورد، 

 د.گیرنپت از آن قرار می
 11. پردازیمرعایت شده می   از واج آرایی هایی که در آنتا  نوعیصرفا  به ارائه نمونهبه دلی  تنگی مجال اینک 

 «آ»تکرار مصوت بلند 0
 "14/ها که آغاز هنرهاییس فضیلتأتویی ر /ی کار هنرها دانش و داد استاگر سرنامه"
 "58/اینک ت ار تاک کتن باغ شادیاخ"

 «ک»و صامت  «او»تکرار مصوت بلند 
   "167/ک ود است عمر کوچه و کودککور و "

 «او»تکرار مصوت 
 "236/او را ظتور و نور و نما هست"

 «ای»تکرار مصوت بلند 
   /نوح  جدید ایستاده بر در کشتی"

 /کشتی او پر زموش و مار صحاری
 /لیک در آن نیست جای بتر ک وتر   
 120/لیک در آن نیست جای بتر قناری  
)نیرز   "468/از س ز به س ز این سران، در خرود، سرفری داری   /  و سری داری یای سرو! که با این ص ح، سرّ"

   (439بنگرید/
آن را  ظاهرا  رغ ت شفیعی بیشتر به استفاده از واج آرایی بوده است شاید از این حیث کره موسریقی حاصر  از   

 ا .هاست هم در آواهپنداشته است. همچنین در بسیاری موارد این تکرار هم در واکتر میقوی



 7/        فرایند موسیقایی تکرار در شعر شفیعی کدکنی)با تأکید بر هزاره دوم آهوی کوهی( 

 «ب»تکرار صامت 
   "327/مروّت بردبی آنچه بیرق بود، باد /"90/ابر، بر این آبی بیزبا پیرهن س "

 «پ»تکرار صامت 
 "240/حیات یپیش پویش پاینده"  "182/به پای پر از زخم خواهم سپردن /من این راه را تا به پایان پاییز "

 «ت، ط»تکرار صامت 
  "37/تیره استی تلخ و تاریخ سط  تجربه"

 «ج»تکرار صامت 
 "455یان/ی جوی جاررود این جومی"

 «چ»تکرار صامت 
 (390)نیز بنگرید به  "269ز/رسد و نیچنگ و چغانه می/  از چاو چاو شنگ هزاران"

 «خ»تکرار صامت 
 "155/در آنجا که در خاک و خاکستر و خون"/ "230/خیره در خویش و خموش"

 «د»تکرار صامت 
 "17/ی، فراموش بعمداییمرنج ار در چنین عتد/ دانایی و داد و خرد، داد سخن دادی چو از"

 «ر»تکرار صامت 
 (459،480)نیز بنگرید  "147ست/روزگار گشوده طومار /مال  مسیر مار، که بر نرمه ریگ دشت، "

 «ظ»، «ز»تکرار صامت 
   (259)نیز بنگرید  "359/ی ظلم و زنگار ظلمتدرین زمره"

 «ص»، «س»صامت تکرار 
)نیرز   "468/از س ز به س ز این سران، در خرود، سرفری داری   /  ای سرو! که با این ص ح، سری و سری داری"

   (439بنگرید 
 "35/ر هر سطر و سرودی هستی، سّای سراینده"/"275/هاهای سربی سنجد، ستارهرساقهب"

 «ش»تکرار صامت 
 "165/وقتی که چشم خویش گشودیم، شنگ و شاد"
 (449،365،243)نیز بنگرید  "260/های بیدارشکفد بیشهمی /ای ش  وحشی که در شکافت"

 «ف»تکرار صامت 
 380/فام ص ح هه فیروزتا بنگرد آن سرخ را در فرّ"    
 «، رق»تکرار صامت     
 "194/قرار عشقه بیدر جست و جوی قارّ"    
 «ک»تکرار صامت       
 "430ی بر من، زبان چاک چاک خاک و چشمان کویر کور و ت داران/نیمه"/"26/وقتی کتن کاله کمین را "
 274بر کاغذ کاهی کویر اینک/"/"18که درین کاشی کوچک متراکم شده است/"  

 «گ»تکرار صامت       
                          هادر میان گونه گونه مرگ"  
 (463)نیز بنگرید، "415/هاست مرگ برگتر مرگیتلخ    
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 «ل»تکرار صامت         
 "118/ل و الل و دلقکدالّ"    

 «م»تکرار صامت       
                         230)نیز بنگرید، "31/هم نخ  و هم کویر و هم آب و هم سراب /مرجان و موج و ماهی در میغ و آفتاب"  
 «ن»تکرار صامت   
در نور ناب و نم نم "/"26/آنان چه بوده است به گیتی گناهشان و /اند که چونین به ناز و نوشاینان چه کرده"

 «                        269باران/
 «و»تکرار صامت     
 "180/اموانگاه به ناودان پناه آورده"  
 «ه»تکرار صامت   
 (459و 406)نیز بنگرید به  "174/همه، همیشه رها، و راهش"  

کنرد کره باعرث شرده طنرین و      ها در دو یا سره واج خودنمرایی مری   در شعر شفیعی اغل  این این واج آرایی
 ضرباهنگ موسیقایی شعر افزایش یابد.

   «ش»و  «د»و  «ت»تکرار 
                     "74/در ستیز دشمنان بر پشت زینش دید /توان در حمله غز یا تتار و ترک می"

 «ز»و  «ر»تکرار صامت 
و پر و پیکر  /نیز بر مردم شتر /ی مرغان تنگ آمده استزندگی بر همه /ز حضور سیمرغ حالیا پر شده هر سو"

 "157/فزای سیمرغ شده لحظه
   «گ»و  «ش»تکرار صامت 

 "268/شنگرف گرم و شرم شگرفی"
 «س»و  «ح»و  «ش»تکرار صامت 

 "140/اند همهی حشر وحوشزان که وحشت زده/  گر خموشانه به سوگ تو نشستند، رواست"
 «م»و  «ن»تکرار صامت 

من و تو نیرز نمرانیم، اگرر چنرد بمرانیم و       "پرده برافتد"اگر این  /ی توست بزن! آنچه که ما زنده بدانیمنغمه"
 46/بگوییم همانیم
 «ن»و  «ت»تکرار صامت 

   "15/ییبه سان تندر و تّنین همه تن پاک و هرّا"
   «گ»و  «ر»تکرار صامت 

   "122/ریختند ی مرگی کهدر برگ برگ قرعه"
 «ر»و  «ای»تکرار مصوت 

 "123/ستتحریر ناگزیر صفیر چکاوکی"
 «ش»و « ه»تکرار صامت 

 "145های هفت جوش هر  هزاران شتر دشمن را/دروازه"
شروند، در قالر  کلمرات همنشرین و     واج آرایی در شعر می اگر حروف پر بسامد که منجر به ایجاد موسیقی و

شود، پشت سر هم قرار گرفتن کلماتی که در یک یا چند تردید موسیقی کالم افزونتر مینزدیک به هم بیایند، بی



 9/        فرایند موسیقایی تکرار در شعر شفیعی کدکنی)با تأکید بر هزاره دوم آهوی کوهی( 

کید أای دیگر از شدت و تشود که هر کلمه در کنار کلمهموج  می (کلمات هم نوا)حرف یا حرکت مشترکند 
-تر مری را نمایانکنند و مفاهیم مورد نظر شاعر بیشتری برخوردار شود؛ این کلمات اغل  یکدیگر را تداعی می

)شفیعی کدکنی، کند از آن بحث می "جادوی مجاورت"این مطل  همان است که شفیعی تحت عنوان  سازند.
1377 :23  .) 

وقتی که  خصوصا  آید.نوا پدید میهمو  نشیناز رهگذر همین کلمات هم ی حروف در اشعار شفیعی غال ا نغمه 
شود تا شنونده پیامی موسیقی نتفته در آنتا باعث میباشند زبان بسامد حروف مشترک این کلمات از حروف کم

 را که این بافتتا در خود دارند، بتتر جذب کند؛ مانند:
در تکرررگ « گ»و "388، و جررن و جررادو/"290جشررن جیرجیرکتررا/"در« ج»، "21در نرراژوی واژونرره/« ژ»

 "447پر پرتو پراکنش/"در « پ»، "363سحرگاهی/
ی موجود در این کلمات هم نوا، از رهگذر اشتراک در حرف اول است؛ که ضررباهنگ  در اشعار شفیعی موسیق

 دهد مانند:موسیقیایی کالم را افزایش می
ی زمررره"، "389گرراورس و گنجشررک/"، "48ک ررود کررژ آیررین/"، "78ژاژ ژنررده/"، "99طغرررا و طلسررم/"

 "96نور و نوا/"، "391زندگانی/
ایم از این ویژگی برخوردارند، بدیتی است که کلمات اگرر  ایی ارائه دادههایی که برای واج آربسیاری از نمونه

افزون بر حرف نخست در حرف یا حروف دیگری هم مشترک باشند، ترأهیر موسریقایی بیشرتری هرم خواهنرد      
-برر گونره  "، "112ی ده  درای/ش  دهن دریده"، "100جان  جنوب/"، "99دود و دروغ/"داشت؛ مانند: 

دانرش و دهرا و دیرد    "، "95خنرک و خریت خرزان/   " "294فروجی از فاجعره/  "، "78های گندمی دشرت/ 
، "25زنردیق زنرده/  "،"23نظرم و نظرام/  "، "333طنین ت اه ط ر /  "،"82ی کویر/، کاه  کتنه"388یاورش/

 ."78ها/شورش شناور شن"،"290جوهر جوانی جتان/"
 نشران داده گیررد،  که در پایان بندها صورت مری  ی بندها و نیز تکرارهاییهم قافیه آوردن پایان همهشفیعی با   

هرای  ای دارد اما با توجه به حضرور چشرمگیر همراهنگی   به ایجاد موسیقی در ک  بندهای یک شعر توجه ویژه
توان نتیجه گرفت که موسریقی شرعر شرفیعی در    اند، میگسترده شدهها در سطح مصراع صوتی در شعر که غال ا 

 .کمتر در بندها پراکنده شده است بوده،تر برجستهها مصراع 
 

 .تکرار در سطح واژه2.1.2
یکی دیگر از انواع تکرارهای پر بسامد در شعر شفیعی تکرارهای واژگانی است. اصوال  واژه در شعر شرفیعی از  
تشخصی خاص برخوردار است. این تشخص خواه  از رهگذر آرکائیسم پدید آمده باشرد، خرواه موسریقی یرا     

هرای سر کی شرعر شرفیعی ت ردی  شرده اسرت. او در        ردهای زبانی بالغی در شعر به یکی از ویژگیدیگر شگ
مجموعه هزاره دوم آهوی کوهی به خوبی نشان داده که شعر  گرزینش واژگران دلنشرین زبران اسرت؛ همرین       

ل انگیرز و م ترذل   شود تکرارهای او نه تنتا مالشناسانه به کار گرفته شده باعث میها که با هدفی زی اییگزینش
 12ن اشد بلکه هنری و جذاب به نظر آمده، در انسجام هنری شعرش نیز مؤهر افتد. 

هرایی از  اند که در ذی  به پنج مورد از آنتا با ذکر نمونههایی ذکر کردهمناواژه قدما برای برخی از انواع تکرار  
 کنیم:اشاره میشعر شفیعی کدکنی 

 
   عجزالالی رد الصدر . 2.1.2.1  
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 مانند: 13(59:1373)شمیسا،باشدیعنی  اول و آخر بیت یکسان می
 "400/ی چتریمال  سایه یا نه، /باز  مال  چتری باژگونه،"

 مانند: های مستق  نیز از این صفت برخوردارند،گاه در شعر شفیعی تک مصراع
 "373/س ز و شکفته چون گرهی بر طناب س ز"
 

 الصدر الی رد العجز . 2.1.2.2
این آرایره بره جرای دو     در شعر شفیعی معموال 14دتکرار شو (صدر)در آغاز بیت بعد  (عجز)ی آخر بیتی کلمه

 مانند: شود.بیت بین دو مصراع رعایت می
 "311/خاور ةابر چیر ابر فراگیر، /ای از الجورد بود و دگر ابر پاره"
 

 تشابه االطراف.2.1.2.3
مصراع اول در اوای  مصراع دوم و یکی از کلمات آخرر مصرراع دوم   آن وقتی است که یکی از کلمات اواخر 

 تکرار شود. ،هذادر اوای  مصراع سوم و یکی از کلمات اواخر مصراع سوم در اوای  مصراع چتارم و قت علی
خورد؛ چرا که اجرزا  برخوردارند به چشم می «ایغنچه»این صنعت در آن دسته از اشعار شفیعی که از ساخت  

شرعرهای  (.  245: 1378)فتروحی،  گیرنرد هرای غنچره در داخر  دیگرری قررار مری      هر کدام مال  برگشعر ی 
اسرت کره    "دود"ی زیر بخشی از شرعر  اند. قطعههایی از این دستهنمونه "218/درس هندسه"و  "453/دود"

 کمابیش از این ویژگی برخوردار است:
 (453)"در دل دریا ،س ز جزیره /بیشه درون س ز جزیره /دی در دل بیشه ری خکومه"
 

 تکرار یا تکریر.2.1.2.4
 15(.60: 1373یعنی در یک بیت یا جمله دو کلمه پشت سر هم تکرا ر شوند ) شمیسا، 

 117/".ام شما رابت دیده /در سطر سطر تاریخ -/های رنگیدر شیشه -"/تنتا همین نه امروز 
دسرت یافتره کره سرشرار از      در شرعر  یای بدی  یا کم استعمالترکی تبه  گاه از رهگذر این نوع تکرار ،شفیعی 

 . 56/میالمی  /55س زاس ز 14ژرفاژرف / مانند: موسیقی است
   (ی  و عکتدت )طرد و عکت 2.1.2.5

 مانند:. مصراعی را به دو پاره تقسیم کنند و آن را در مصراع دیگر برعکت تکرار کنند
 ،رتر و آنچره جادوانره   /تروانهدجا تر،کانچه جاودانه /با هزار گونه خاموشی دهد خ ر /های محو در گذر لحظه"

 ترجاودانه
 مانند: و ممکن است این ت دی  را در یک مصراع انجام دهند؛

 "377:/ها به ل ها ز دلز ل  سوی دل /سفر کرد بر مرک  روز و ش ،
 استفاده کرده است از جمله در کوچه باغ نشابور: شفیعی در دفترهای دیگرش نیزهنرمندانه  از این تکنیک

نۀ تاریک/ این خاموشری  زانک در این پت /کاهممی پیوسته در گریز از خویشتن  /چرا چون موجی دان هیچ می"
 (  70:  1357) شفیعی کدکنی،  خواهمیابم نمیآنچه می/ یابم خواهم نمیمی آنچه نزدیک /

 
 د ات اعموسیقی حاص  از کاربر..2.1.2.6



 11/        فرایند موسیقایی تکرار در شعر شفیعی کدکنی)با تأکید بر هزاره دوم آهوی کوهی( 

ات راع  نظیر است تکرار ات اع اسرت.  بخشی از تکرار های واژگانی شعر شفیعی که ظاهرا  در شعر معاصر نیز کم 
-تاب ، در اصطالح ادبی لفظی است متمر  و بری   در لغت به معنی در پی کسی رفتن و پیروی کردن و ات اع جِ

یا بیان نوعی مفتروم  معنی کید و گسترش أموج  تآید و معنی یا فاقد معنی روشن که به دن ال اسم یا صفت می
ترکی  ترابعی را   این لف  تاب  به همراه اسم یا صفت مجموعا ( 98:1375)انوری، گیوی،«. شودجنت و قسم می

 16که لفظی متم  است. «کژمژ»در ترکی   «مژ»آورند مانند کلمه وجود میبه

چون چررا و ...   طغرا و طلسم، پشت و پناه، شنگ و شاد، ،گاهی نیز این لف  معنی داراست مانند: نقش و نگار 
ترکی  شده مشترک است و معنا و لحن مورد نظرر   حرف یا حروفی در کلمات در این قسم از ترکی  نیز اغل 

 بخشد.را شدت می
ا باید امّ هایی است که هنوز در زبان فارسی نامی ندارد،از انواع جناس یهای آوایترکی  شاید بشود گفت این 

خوانی اصوات تالقی هم هاست که در آن محوری زبانط یعی در همه یادآوری کرد که این ت عیت از یک قانون
 -صوتی صوتی، های موازی معنایی،توان آن را به گروهاشیا و می ااست و نه وحدت مقوالتی و منطقی مفاهیم ی

 (286-284:1379فیعی کدکنی،)شتاب  تقسیم کرد. -صوتی و گروه مقدم  -معنایی  معنایی،
مرورد   21برا  « در سرتایش ک وترهرا  »بار در هزاره از ات اع استفاده شده است، از این رقم دفتر  77به طور کلی 

%(، 37/23مرورد )  18برا  « ستاره دن اله دار»%( بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است؛ دفترهای 27/27)
هرای سررو   مرهیره » %( و 88/16مورد) 13با « خطی ز دلتنگی»%(،  77/20مورد) 16غزل برای گ  آفتابگردان با 

 گیرند. مالال:%( پت از آن قرار می 68/11مورد ) 9با « کاشمر
، "269چنگ و چغانره/ "، "259شست و شو/"، "179درد و داغ/ "، "135جان و جگر/"،"135سیر و سفر/"
، "320راز و رمرز/ "، "312هراژ و واژ/ "، "307/الی و لروش "، "286خیمه وخرگراه/ "، "284بود و باش/"
سررقف و "، "359فّررر و فرهنررگ/"، "359هررول و هی ررت/"، "342رسررم و راه/"، "332چنررگ و چگررور/"

 "494چشم و چراغ/"، "477شوخ و شنگ/"، "348دیو و دروج/"، "360سرای/
 

 موسیقی حاص  از کاربرد اصوات در شعر.2.1.2.7
لف  مرک ی   نام آوایا 17ها اسم صوتی شعر شفیعی تکرار اسم صوت است. بخش دیگری از تکرارهای واژگان 

و  صوت خوانردن  شده و خود بیانگر صداهایی از ق ی  صوت انسان یا حیوان، از ط یعت گرفته است که معموال 
و  هن و هن، ترق و ترق،گارپ ، گروروپ  به هم خوردن چیزی به چیزی است مانند: و صوتات، حیوان راندن
 .(102:1375)انوری، گیوی ؛« ...
 15برا   «خطری زدلتنگری  »بار از اسم صوت استفاده شرده کره از ایرن رقرم دفترر       45به طور کلی در هزاره   

در "%(،  22/22) مرورد  10دفترهای غرزل بررای گر  آفترابگردان برا       بیشترین بسامد را دارد؛ %( 33/33مورد)
مرورد   4های سرو کاشرمر برا   %( و مرهیه 55/15مورد ) 7دار با ه%(، ستارة دن ال 20مورد) 9با  "ستایش ک وترها

 گیرند. مانند:%( پت از آن قرار می 88/8)
، "133ولولره/ "، "102غارغار/"، "98هایاهای/"، "96،  هیاهو/"133هق هق /"، "90، همتمه/"36جرجر/"
 "380قو و بقربقو/قو"،"290هلتله/"، "288رفرفه/"، "276چتچته/"، "269چاچار/"، "185تام تام/"

موسیقی ناشی از تکرار ات اع و نام آواها  بیانگر این است که شفیعی از هرر امکرانی بررای افرزایش ضررباهنگ      
موسیقایی کالمش سود جسته است  و ال ته یاد آور این سخن پ  والری است که می پنداشت شرعر کرارکردی   

 جز به موسیقی رساندن زبان ندارد .  
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 یوالقرای عاطفره  عی برشمردیم نقش متمی در غنای موسیقی درونی شعرشرفی  هایی کهتکراربه طور کلی انواع 
 ۀولری نقشری فراترر از قافیر     های درونی از آن استفاده شرده، اگر چه به لحاظ بسامدی کمتر از قافیه .شعر دارد

 درونی در ایجاد موسیقی شعر دارد.
 

 و ع ارت تکرار در سطح جمله 2.1.3
عم از شعر یا داستان یک نقطه ی گرانیگاه اصلی دارد .نقش این مرکز راستا کردن و سرازمان  هر ساختار هنری ا

تر اطمینان دادن به خواننده است که اص  سازمان دهی عدم نظرم در سراختار   بخشیدن به ساختار و از همه متم
-فتگی دورنری بری  از نظر مضامین محدود را تعدی  خواهد کرد تصور ساختاری بدون مرکز برای سرازمان یرا  

سرازی  های مکررر در شرعر شرفیعی از چنرین قابلیرت کرانونی      (. جمله و ع ارت932: 1380معناست )احمدی 
 اند.های مختلف به کار رفتهبرخوردار بوده و به شک 

 
 تکرار یک مصرع یا ع ارت در آغاز بندهای شعر.2.1.3.1

 شود:که معموال  شعر با همان مصرع یا ع ارت آغاز می
 هندر ابیا، آن پنجره پشت

 ستبرقی از آذر برزین باقی
 ست و هنوزی خویش دگرگونه نکردهجامه

 ست.به همان شادی دیرین باقی
 هندر ابیا ،پشت آن پنجره
 خواند راهاب رهایی رازنی استاده و می

 ست و صداکوک سازش را تغییر نداده
 ست.ی شیرین باقیدر همان پرده
 هنا، در ابیپشت آن پنجره

 آرزوها و نگاه آن زن
 از پت گرد قرون و اعصار

 "63/به همان شیوه و آیین باقی ست.
 های دیگر :نمونه

و دارد هنروز   آن سو ادامره دارد "، "38/اینجاست صید من، ماهی من، آری، اینجاست،"، "28/ هادر این ش 
در چشرم  "، "291م/بیرن باد و مری سپیده سر زد و بشکوه "، "120/نوح جدید ایستاده بر در کشتی"، "78/هم

، دزد آمرد و آن مجرری و آن مجمرره را    "398هسرتی خرویش را/   کرنم عو  می"، "360ک وتران من اکنون/
 "436برد/
 

 تکرار مصراع یا ع ارت برگردان در پایان بندها2.1.3.2
 گشاید چتر  آفتابی می مال  طاووسی که ص ح"

 رازهایش را رها کرده  
 در زالل پرتو خورشید



 13/        فرایند موسیقایی تکرار در شعر شفیعی کدکنی)با تأکید بر هزاره دوم آهوی کوهی( 

 دی طاووسی امیّبوته
 از پت کژبار کوته بار

 تکاند خویش را از یاد  می
 اش تجریدای ملموس و دیگر نیمهنیمه
 "266./دی طاووسی امیّبوته
 های دیگر:نمونه

از میران   "، "42/هنروز  شابورم و جویای نشرابور نرد"، "33/ای دیگرای در پردهنغمه یک بار دیگر آزمون کن
بررد در  در زیر باران، آسمان را می ،نیلوفری" ،"144/هاعاشقو ها حیف آن شقایق" ،"55/انها و بارروشنایی
 "427/من و نسیم"، "248/ زندگی ست"،  "243/خویش

های مکرر در شعر شفیعی تا حد زیادی ش یه همان کارکردی است که ردیف در شرعر سرنتی ایفرا    نقش مصراع
های ق   و بعد خرود  ی معنا به مصراعمکرر از یک طرف توزی  کننده هایاین مصراع "کرده است؛ در واق  می

های مکرر عالوه کند .این مصراعی آن مصراع موکد میاست و از سوی دیگر مرکزیت معنایی خود را به وسیله
ی معنایی شعر و ایجاد مکث در کمک به خواننده بررای یرادآوری دوبراره شرعر، در جایگراه      بر تأکید بر هسته

 (.  159: 1390)روحانی، "شودبندی شعر نیز مییفی در ک  ساختار، باعث اسکلترد
 

 )ردالمطل (ازین در پایان شعرغهای آها و بندتکرار مصرع.2.1.3.3
 ؟گیرداین شتر مست را که می رمتا"

 ستکنون که مرتعی این گونه خوش چرا دیده
 به سایه سار خوش بید و باد جوباران

 .ها پیوستبه رفتهدگر نخواهد هرگز 
 ی تلخاب شور و کور کویربه آب برکه

 ها هرگزو آفتاب گدازان دشت
 دوباره باز نگردد که آن حریم شکست  
 دگر به بارو به خار شتر نخواهد ساخت

 نه ساربان و نه صاح  شناسد این بدمست
 نگاه کن که دهانش چه گونه کف کرده است.

 "171/گیرد؟متار این شتر مست را که می
 های دیگر:نمونه

خوشرا  "،"201آرایرش خورشرید/  "،"173هرا/ غیرواژ "، "114، دعرای براران/  "93درین قح  سال دمشقی/"
، "395ش چراغ/"، "387ها/پشت دریچه"، "303نکوهش/"، "252ماه زنگاری/"، "245مرهیه/"، "210پرنده/

 ،    "461ی درخت/موعظه"، "439چرخد این تس یح/می"
ع ارت آغازین شعر در فرجام آن موج  انسجام هنری شعر شده، با پیوند  آغاز و انجام سخن، آن را به تکرار  

صورت یک اهر هنری یکپارچه درآورده  که در آن اص  وحدت هنری به خوبی رعایت شده اسرت .  در شرعر   
 آید:یز میعالوه بر آغاز و پایان در اهنای شعر ن گاه این مصراع ها و بندهای ترجیعیشفیعی 
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قررار  بی در جست و جوی قارهّ "108/های جوانی ما بودآن لحظه"، "18/برد این نقش به دیوار مرا؟تا کجا می
 "110؟/پت کجاست آفتاب /باز هم ش  است و قرص خواب/ قرص خواب و قرص خواب"، "194/عشق

از ایرن   "103ی خرزه/ ز سر  "، "76/پر  خواجرو  " شودگاه نیز مصراع پایانی بند اول در پایان شعر تکرار می
 ساختار برخوردارند.
 شوخ چشمی خزه 

 رودخانه را فری  می دهد که می روم 
 سالتا و سالتاست  

 رنگ خون گرفته در سپیده دم 
 س زی خزه 

 همچنان بر آب ها رهاست .......
 رودخانه را فری  می دهد  
 سالتا و سالتا و سالتاست

 
 فمختل  ر فواصیا ع ارت د تکرار مصراع.2.1.3.4

ترر  و یا فضای شعر را برای خواننرده ملمروس   ترندو ع اراتی که از جتت مضمون متم هامصراع در این شیوه،
 شوند:در فواص  مختلف تکرار می معموال  کنند،می
از  عالوه بر خواص تکررار اعرم  ه بالغی تکرار است ضمن اینک هایو این امر چنان که گفتیم یکی از خاصیت 

با تکررار ع رارت حرت     رسد گاه تکرار برای خود شاعر لذت بخش بوده است وبه نظر می ،یموسیقایی و بالغ
   کند.  اش را به مخاط  القا میدرونی

براران بره    /کار دلم نمانده و کار گلم به جاست"، "(67)هزاره/کتاب هستی " (،47)هزاره/ "ستایمتو را می" 
-روم ولری نمری  ایرن کره مری    نمایرد مری " ،"(82)هزاره/گسرارد انردوه مری   بارد ومی /بم نم نموی روی بار

 "،"(168)هزاره/روی ل ری ایسرتاده   /دروغرین پیرامی  مالر   " ،"(108)هزاره/هاآن لحظه" ،"(103)هزاره/رود
مرن  آن" ،"(405)هزازه/ستدرختی"، "(400باز)هزاره/مال  چتری باژگونه " ،"(338)هزاره/بزرگوار است این

هرای  زنرد بررگ  نسریمی ورق مری  " ،"(412)هزازه/های دیگری عید و سینکنار س وس زه" ،"(410)هزاره/که
 "(443)هزاره/سپیدار را در شعاع گ  زرد

ای اسرت کره مجموعره    های تکراری در شعر شفیعی همچون رشتهها و مصراعهمان طور که ذکر شد، ع ارت  
این رشته یا این عنصر تکرار شونده عمدتا  هسرته مرکرزی   "کشد. مفاهیم و تصاویر پراکنده را در آن به نظم می

ی مرکزی شرعر اغلر  در همرین واحردهای     هسته چرخد.شعر است چنان که تمام اجزای شعر پیرامون آن می
ی شک  ذهنری و  هددر فرایند آفرینش هنری کدکنی عام  نگتدارناین ع ارت تکرار  کند.ی میتجلّ تکرار شونده
 (.  247:1378شود )فتوحی،ی شعر میساختار کلّ گسستگی لین شعر است و مان ی خیامحاف  حادهه

گذشته از این، تکرار بندها  یا مصراع ها مدخلتایی متعدد در شعر پدید آورده، سراختار شرعر را برا آغازهرای     
)نیکوبخرت،   "کرانگی بی آغاز و بی انجام  همواره تداوم یابداندازند تا شعر در بیای هنری میمتعدد به چرخه

1383 :140  .) 



 15/        فرایند موسیقایی تکرار در شعر شفیعی کدکنی)با تأکید بر هزاره دوم آهوی کوهی( 

 شروند، های ارائه شده جمالت و ع ارات با اندکی تغییر تکررار مری  از نمونه سازیم که در برخیخاطر نشان می
د نخسرت  بنر اول و سوم سه  ای از این تکرارهای متغیر است که سطرهاینمونه (222هزاره/«)دست کمک»شعر 

 شوند.تکرار می آن با اندکی تغییر و سطرهای دوم بدون تغییر
 
 گیری.نتیجه3

 های مختلف تکرار در شعر شفیعی کاربرد فراوانآن است که گونههای این پژوهش حاکی از یافته .1

 دارد.  
 های مختلف تکرار، تکرار واجی پربسامدتر باشد.رسد از میان گونهبه نظر می .2
آفرینی از تمتیدهای مختلفی اسرتفاده  شفیعی از تکرار واژگانی نیز غفلت نکرده است؛ او برای موسیقی  .3

 کرده که موسیقی ناشی از ات اع و نام آواها از زمره آنتاست.

های مختلف تکرار )از نغمه حرروف  ی موسیقی درونی در شعر شفیعی گونهبیشترین عام  ایجاد کننده .4
از ق ی  تأکیرد   گرفته تا تکرار واژگانی و تکرار ع ارتی( است. همچنین این تکرار کارکردهای مختلفی

 بالغی، ایجاد انسجام و وحدت هنری و هماهنگی موسیقی با مفتوم و عاطفه شعری داشته است.

این میران  از  تکرار به کار رفته است. ای ازگونه"هزاره  "شعری قطعه 244%( از 29/87) مورد213در  .5
ی ی شرعر قطعره به دفترر(   % و نس ت18/98به مجموعه % نس ت 13/22) 54با « داری دن الهستاره» دفتر

برا   "های سرو کاشمرمرهیه"و  از تکرار بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است؛ ایی گونهدارنده
ای ازتکررار،  ی گونره ی شرعری دارنرده  % نس ت به دفتر( قطعه 100% نس ت به مجموعه و 47/11) 28

 .انواع تکرار استفاده شده استاز  بار 594ره در مجموع در هزا کمترین میزان را دارد.

نشران  گیرد، ی بندها و نیز تکرارهایی که در پایان بندها صورت میهم قافیه آوردن پایان همهشفیعی با  .6
ای دارد اما با توجره بره حضرور چشرمگیر     به ایجاد موسیقی در ک  بندهای یک شعر توجه ویژه داده

تروان نتیجره گرفرت کره     اند، میگسترده شدهها در سطح مصراع های صوتی در شعر که غال ا هماهنگی
 .کمتر در بندها پراکنده شده است بودهتر برجستهها موسیقی شعر شفیعی در مصراع

 
 نوشت:پی

 1.repetition 
مجله  3سال یازدهم شماره  43شماره 1354پاییز  "تکرار ارزش صوتی و بالغی ان ". در این خصوص بنگرید به : ژاله متحدین 2

؛ س زعلی پور، جتاندوست؛ تکرار بالغی؛ اهمیت و لزوم برازنگری آن،  530-483دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 
؛علوی مقدم؛ محمد؛ سرر بالغری تکررار در    104-81ص  211، شماره 1388دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ت ریز، پاییز و زمستان 

؛روحانی مسعود ؛ بررسی کارکردهای تکررار در شرعر معاصرر، شرعر پژوهری،      77-33، 1363ر، بتا4آیات قرآنی، مشکوه، شماره 
؛ وحیدیان کامیار، تقی؛ تکرار در زبان خ ر و تکرار در زبان عاطفی؛ مجله دانشکده ادبیات 168-145، ص 8، شماره 1390تابستان 

 .121-104ص103-102،شماره پیاپی 26، سال 1372و علوم انسانی مشتد؛ 
 .1375در این خصوص بنگرید به: حسین خطی ی، فن نالر در ادب فارسی،. 3
اند به حکم آنکه بر سر جم  سالی سخن گفتی و لفظی مکرر نکردی و گر همان اتفراق  نظیر نتاده.سح ان وائ  را در فصاحت بی 4

 افتادی به ع ارتی دیگر بگفتی و از جمله آداب ندما ملوک یکی این است:
 و شرررریرین بررررود سررررخن گرچرررره دل نررررد   

 چررررو یک ررررار گفترررری مگررررو برررراز پررررت  
 

 سرررررزاورا تصررررردیق و تحسرررررین برررررود   
 کررره حلررروا چرررو یک رررار خوردنرررد برررت    

 ( 129: 1368)سعدی ،                                    
 (.130:  1392محمد خلی  رجایی نیز تکرار را از اقسام اطناب به حساب آورده است ) 149- 147:  1384. بنگرید به :شمیسا ، 5
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هرای خرود از شرعر    را رومن یاکوبسن انجام داده است. وی در تحلی  "نظم فضایی در ادبیات"ها در باب مندترین بررسی. نظام6
توانند در ها همگی میهای دستوری و استعارهتمایز دهنده آن تا مقوله هایهای گفته از واج تا مشخصهنشان داده است که تمام الیه

ها و غیره وارد شوند و مجموعا  یک ساختار فضایی حقیقی را ها ،برابر نتادها، توازیها، استدراجبندی پیچیده در تقارنیک سازمان
هرای تکرراری نتفتره اسرت                  شرعر در بازگشرت   به وجود آورند. یاکوبسن معتقد است اساس شگرد هنری در تمامی سطوح زبانی

 (.85:  1379) تودوروف، 
-هایی مانند اینتاست که در شعر گذشته کاربرد گسترده. نمونه برجسته تکرارهای هنری و موسیقایی ردیف، انواع تصدیر و نمونه7

ا به دلی  اینکه بند و گاه کلیت شرعر بره عنروان واحرد     ای داشته اما در شعر معاصر که قافیه و ردیف مانند گذشته کاربرد ندارد ی
های نحوی در ابتردا یرا پایران    کند و در عو  تکرار یکی از سازهشعری جایگاه بیت را گرفته است صنای  فوق مصداق پیدا نمی

رود ) در ایرن  ار مری ترین عوام  موسریقایی بره شرم   سطرها جای آنتا را گرفته است. این نوع تکرار به ویژه در شعر سپید از متم
 (. 150: 1390و روحانی،  86: 1386خصوص بنگرید به: عمران پور ،

( بررسی کارکردهای تکرار در شعر معاصر )با تکیره برر شرعر    1390. در مورد تکرار در شعر معاصر بنگرید به: روحانی مسعود )8
 (.168-145 8، شماره 1390سپتری شاملو و فروغ ، شعر پژوهی، تابستان 

9.  Assonance  
10 .alliteration 

ها در شعر شفیعی آگاهی کام  دارند؛ با این همه به دلی  تنگی مجال به ها و مصراع. نویسندگان از اهمیت چینش هنری  ع ارت11
 ها به صورت متوالی نوشته شد. عدد سمت چپ / مربوط به هزاره دوم ؛آهوی کوهی است.ناچار ابیات و مصراع

( وحدت 1392( شک  و ساختار شعر شفیعی؛ صحرایی )1378انسجام هنری در اشعار شفیعی بنگرید به: فتوحی ). در خصوص 12
 و انسجام در شعر شفیعی کدکنی.

 (.301. شمت قیت رازی این صنعت را مستقال  بررسی نکرده و در ذی  تجنیت تام به شکلی گذرا به آن پرداخته است )المعجم 13
 .301، ص . بنگرید به المعجم14
 .304. بنگرید به المعجم، ص 15
 .1381. در این خصوص بنگرید به: ات اع و متمالت در زبان فارسی،  دکتر مصطفی ذاکری، مرکزنشر دانشگاهی، تتران 16

17.onomatopoeia 
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