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مبانی تکرار در اشعار قيصر امينپور

احمد غني پور ملكشاه ،مرتضي محسني  و اصغر خوشهچرخ



چکيده
اصل تكرار يا وقوع مجدّد در آفرينش اثر هنري و بهويژه در شعر ،عنصري اساسي است .در دورههاي مختلف ادبي از تكرار
به عنوان عاملي براي ابتذال زبان شعري پرهیز شده و به عنوان شگردي براي هنجارگريزي متني مورد تأکید قرار گرفته است.
عبارات ،جمالت ،حروف و واژگان تكراري در يك مجموعۀ زباني اتّفاقي نیست؛ بلكه ميتواند برگرفته از احساسات ،انديشه
و حتّي متأثر از اخالقیات شاعر يا نويسنده باشد .از اين رو ،با واکاوي مباني تكرار ميتوان به انديشۀ شاعر يا نويسنده دست
پیدا کرد .قیصر امینپور از شاعران دورۀ معاصر است که بررسي شگردهاي زيباشناختي شعر وي ،ميتواند خواننده را در فهم
جهان ذهني و سبك هنري وي ياري کند .تكرار در اشعار قیصر امینپور ،داراي مباني ذهني و فكري گوناگون و خاستگاه
رواني مشخّص ،و اهداف معیّن است و برگرفته از رسوبات ذهني و احساسات دروني اوست .حس نوستالژيكي ،تأثیرپذيري
از عناصر زيباي طبیعت ،ذهنیّت تصويرساز ،ذهنیّت مرکزگرا و حس موسیقايي دروني از برجستهترين مباني تكرار در اشعار
قیصر امینپور است.
کليدواژهها :تكرار ،مباني تكرار ،قیصر امینپور ،شعر انقالب اسالمي ،حس دروني
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«ادبیّات ،خصلت متمايز واسطهاش را -از ديگر هنرها -از اين واقعیّت ميگیرد که همۀ عناصر آن کلماتاند و کلمات سر و
صداي صِرف يا آثار قلم نیستند؛ بلكه سر و صداي معناداري هستند که بايد از قبل شناخته شده باشند تا بتوان شعر را فهمید يا
درك کرد» (مونروسي بیردزلي .)11 : 731 ،بررسي شكل ،فرم ،صنايع بیاني ،صنايع بديعي و ...در شعر هر شاعر ،عالوه بر اين که
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ما را از تأثیرپذيري شعر از تحوّالت سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...آگاه ميکند ،رويكردي براي واکاوي دغدغههاي ذهني و
رواني شاعر به حساب ميآيد که گام بلندي در حوزۀ نقد شعر به شمار ميرود.
تكرار در شعر ،صرفاً حادثهاي کالمي و يا رخدادي زباني نیست؛ بلكه برآمده از احساسي ناب و عمیق شاعر است ،چنانکه اين
واژگان تكراري به نوعي گسترشدهندۀ انديشۀ شاعر و خاستگاه ذهن وقّاد اوست .زماني که هنرمند يا نويسنده به آفرينش اثري
دست ميزند ،قصد او نشان دادن هدفي معیّن است؛ يعني نیّت او ،اين است که از راههاي ممكن ،نظرها را به خود جلب و
احساسات را تحريك کند (پيير.) 1 : 771 ،
صنايع بديعي به دو بخش لفظي و معنوي تقسیم شده است .به کارگیري تكرار در حد اعتدال به عنوان يكي از صنايع لفظي،
چنانچه «باعث سستي الفاظ و معاني ابیات نشود» (اسفنديارپور ) 11 : 714 ،و مطابق مقتضاي حال مخاطب باشد ،ميتواند بر
مخاطب تأثیر روحي و رواني بگذارد .بلیغترين سخن ،آن است که از طرفي ،زبان دل سخنور باشد و از طرفي ،بیان حال مخاطب
(فرشیدورد .)141 : 731 ،بررسي مباني ذهني و رواني اين صنعت بديعي در اشعار قیصر امینپور ميتواند ما را درتحلیل سبك
فكري و جهان ذهني او آشنا کند .تكرار در نگاه سنّتي غالباً با رويكرد فصاحت و بالغت مورد تحلیل و بررسي قرار ميگرفت؛
ولي در رويكرد جديد ميتواند با علوم مختلف در ارتباط باشد .بررسي اين صنعت در رويكرد جديد ،ميتواند موضوع تازه و
قابل بررسي براي پژوهندگان ادبدوست باشد.
دربارۀ تكرار در اشعار کالسیك و معاصر مقاالت فراواني به نگارش درآمده است که بیشتر آنها در زمینۀ کارکرد تكرار در شعر،
جنبۀ موسیقايي تكرار ،سیر تاريخي و تقسیمبندي اين صنعت بديعي در حوزۀ جمله ،کالم ،واژگان ،واج و ...اشاراتي داشتهاند.
برخي از اين مقاالت عبارتاند از:
«تكرار بالغي ،اهمّیّت و لزوم بازنگري آن» از جهاندوست سبزعليپور (زبان و ادب فارسي.)1 : 711 ،
«نگاهي به طبقهبندي صنايع بديعي همراه با نقد و تحلیل صنايع لفظي» از يحیي کاردگر (مجلّۀ دانشكدۀ ادبیّات و علوم انساني،
.) 41 : 711
«بديعیات پديدۀ نو در عصر انحطاط» از عباس طالبزاده (زبان و ادبیّات عربي.)17 : 711 ،
«بررسي کارکردهاي تكرار در شعر معاصر» از مسعود روحاني (بوستان ادب.) 41 : 713 ،
«جايگاه تكرار و لزوم بازنويسي» از شهناز شهین (مجلّۀ دانشكدۀ ادبیات ، 71 ،شمارۀ.) 77 :11
«تكرار ،ارزش صوتي و بالغي آن» از ژاله متحدين (مجلۀ علوم انساني مشهد ، 714 ،سال  ،شمارۀ )7و...
در پژوهش حاضر افزون بر اشاره به برخي از برجستهترين مباني تكرار در شعر ،با رويكردي متفاوت ،به تحلیل مباني اين صنعت
بديعي  -تكرار-لفظي در اشعار قیصر امینپور پرداخته شده است.
 .2چهارچوب نظری تحقيق
  .تكرار :تكرار در لغت «دوباره کردن ،عملي را دو يا چند مرتبه انجام دادن ،دوباره گفتن ،باز گفتن ،چند بار گفتن يك مطلب،دوبارگي ،تجديد» است (معین1 : 73 ،

)« .واژۀ تَكرار-با فتح تا -و واژۀ تِكرار -با کسر تا -اسم مصدر است؛ ولي هر دو به

يك معنا استعمال مي شوند؛ آوردن عناصر مشابه در مواضع مختلف يك اثر فني را تكرار گويند» (المجدي و المهندس 114 ،م:
.) 3/
در اصطالحات ادبي «تكرار آن است که واژهاي ،عبارتي ،حرفي با معناي مشترك در جمله يا عبارتي تكرار شود و باعث زيبايي
کالم گردد» (اسفنديارپور .) 13 : 714 ،تكرار واژه ،عبارت و يا حرف افزون بر زيبايي ميتواند کارکردهاي ديگري چون تأکید
معنوي ،ايجاد آهنگ و بهتر نشاندن آن در ذهن خواننده داشته باشد (محبتي: 713 ،

) .اين صنعت در ادبیّات کالسیك و

معاصر با اندکي تفاوت در کارکرد و خاستگاه ،در اقوال فُصحا با نام تکرار يا مکرّر نمود فراوان دارد« .مكرّر آن است که شاعر در
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بیت لفظي را تكرار کند امّا در کنار يكديگر ،و اين بد صنعتي نیست و امثال آن در اقوال فُصحا بسیار است» (هدايت: 77 ،
.) 34
  .ارزش زيباشناختي تكرار :اگرچه شناختن زيبايي يا پي بُردن به زيبايي يك هنر تا حدودي نتیجۀ ذوقیات و تالش فردياست ،زيبايي و ارزش زيباشناسانۀ آن ،غالباً در هنر و بهويژه در شعر ،پديدهاي واضح و انكارناپذير است« .تكرار در زيباشناسي
هنر از مسائل اساسي است؛ کورسويي ستارهها ،بال زدن پرندگان به سبب تكرار و تناوب است که زيباست» (شمیسا.)17 : 711 ،
اصل دلربايي در توالي يك حرکت يا به معنايي درستتر در تهیّه کردن حرکت بعدي ضمن حرکت قبلي و ادامۀ آن است .تكامل
اين تهیه و اتصال ،موجب پیدايش لذّت ميشود (پيير) 1 : 771 ،؛ از اين رو همۀ آيینها ،جشنها و شاديها ،محصول
چرخش به دور يك محور و تكرار زمان است .ميتوان گفت اين تكرار است که مردم براي آن انتظار ميکشند و اين انتظار تكرار
با روح و جان انسان عجین شده ،چنانكه فرد از تكرار منظّم و با قاعدۀ هستي به جنبش درميآيد (سبزعليپور .)11 : 711 ،ارزش
فلسفي و زيباشناختي تكرار در تمامي امور هستي در درون مخلوقات در وجود طبیعت و در جهان پیرامون تا حدي است که
ميتوان آن را فلسفۀ آفرينش دانست« .بنیاد جهان و حیات انسان همواره بر تنوّع و تكرار است .از تپش قلب و ضربان نبض تا
شدآيند روز و شب و توالي فصول در نسبت خاصّي از اين تنوّع تكرارهاست که موسیقي خويش را باز مييابد» (شفیعي کدکني،
 .)713 : 711وجود «تكرار» در تمام نمادهاي عالم به گونههاي مختلف قابلتشخیص و تبیین است؛ زيرا هر نمودي در عالم
همچون خودي را به وجود ميآورد .اصل زايش ،مرگ و زندگي در پي آمدن فصول ،صداي قطرات باران ،چرخۀ اکوسیستم و...
بررسي جوانب زيباشناختي آن در ذهن انسان زيبايي بينظیري ايجاد ميکند و به زيبادوستي و زيباپرستي در درون انسان
ميانجامد .بخش زيباييآفرين عنصر تكرار يا توالي در کالم نیز ،يكي از سرچشمههاي لذّت است که در زبان روزمره و متون ادبي
کاربرد فراوان دارد و به گفتۀ ناپلئون «از مهمترين مسئلۀ سخنوري است» (ديلکارنگي.)733: 741 ،
 .7تكرار در متون ادبي :از داليلي که باعث شده صنعت تكرار در متون ادبي ،توجّه بیشتر اهل بالغت را به خود جلب کند،تكرار در متن قرآن کريم و به ويژه در آيۀ «فبأيّ اال ربكّما تُكذبان» ) 7/11( 7سورۀ الرحمن است که اين آيه ،مجموعاً سي و يك
بار در طول سوره که شامل هفتاد و هشت آيه است ،تكرار شده است و شايد با توجّه به همین نكته بتوان خاستگاه تكرار در قرآن
را تحلیل و بررسي کرد که از موضوع اين جستار خارج است؛ و حتّي «ميتوان منشأ علوم بالغي را کوشش مسلمانان غیر عرب
براي درك قرآن دانست» (بولتن .) 73 : 731 ،اگرچه براي اوّلین بار صنعت تكرار در فصل  1کتاب ترجمانالبالغه با عنوان
مکرّر «آن است که قافیه شعر مكرّر بود» (رادوياني ) 7 : 71 ،نقل شده و به کارکرد آن در قافیهسازي اشاره شده است ،شايد
نتوان حافظان و اديبان پیشین را به بيتوجّهي در درك لذّت آن متّهم کرد .تكرار در زبان خبر ،بنا بر اصل اقتصاد زبان از عوامل
اطناب است و بايد از آن پرهیز کرد؛ ولي در متون ادبي ،تكرار يكي از صنايع لفظي است که به اشكال مختلف ،تكرار واك -واج-
آرايي  ،-تكرار هجا ،تكرار واژه ،تكرار جمله ،تكرار عبارت ،موضوع و مفهومي خاص است که شاعر بر آن تأکید يا نسبت به آن
تعلّق خاطر دارد؛ همچنین با توجّه به زيباآفريني آن به شیوههاي گوناگون تصدير ،تسبیغ ،اعنات و ...نمود پیدا کرده است.
تكرار در درون خود تقسیمبنديهاي ديگري نیز دارد؛ براي مثال ،تكرا واژه در کالم بر مبناي جايگاه آن در بیت به ردالصدر إلي
العجز ،ردالعجز إلي الصدر و ...تقسیم ميشود که به مجموعۀ آنها ،تصدير ميگويند .نكتۀ ديگر اين که مباني و کارکردهاي تكرار
در بخشهاي مختلف متون ادبي ،متفاوت است.
 .4مباني تكرار :از آنجا که در حالت عادي ،سخن برآمده از شخصیت ،زمینۀ فكري ،حالتهاي عاطفي-رواني سخنور -شاعر-است« ،اقوال و اعمال هر کسي از نحوۀ تشخصّ نفساني و طرز فكرش حكايت ميکند» (فروزانفر .) 31 : 711 ،تكرار در يك
مجموعۀ شعري نیز ميتواند نشان و مبنايي براي روانكاوي روان شاعر به حساب آيد« .با بررسي میزان تكرار يك موضوع -واژه،
noitartill
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اصطالح ،فُرم يا واحد انديشه -ميتوان به روند دگرگوني و نقش و تأثیر آن پي بُرد و انديشۀ يك شخص را بازشناخت» (فتوحي،
 .) 1 : 713از آنجا که اثر هنري ،نمودي از شخصیّْت هنرمند است« ،هر اثر هنري رمزي از تمايالت هنرمندانه است که در آن
هنرمند حقیقيترين نمودار شخصیت خود را عرضه ميدارد» (نیوتن .) 34 : 711 ،مباني و خاستگاه روانشناسانۀ تكرار از ديدگاه
علوم مختلف ،متفاوت است؛ و به دنبال اين تفاوتِ خاستگاه ،کارکردهاي گوناگون نیز پیدا ميکند؛ براي نمونه غالباً تكرار در
روانشناسي ،کارکرد آموزشي ،تربیتي دارد؛ در داستان کارکرد زباني ،تأکیدي ،حشو و زايد؛ در زبان محاوره کارکرد تأکیدي،
بازدارندگي ،تذکّري ،تهديدي؛ در علم سیاست کارکرد تأکیدي ،تعلیمي ،تهديدي و  ...دارد .تكرار در شعر با توجّه به بافت
موقعیّتي کارکردهاي متفاوتي مييابد؛ و گاهي با توجّه به فضاي يك شعر ،معناي متفاوت از معناي اوّلیّه خود القا ميکند؛ از اين
رو ،بار معنايي آن بدون در نظر گرفتن متن و وابسته شدن به واژۀ مكرّر  -تكرارشده -چندان امكانپذير نیست« .بار معنايي تكرار
واژه در يك متن ،در واژهاي که تكرار ميشود ،نهفته نیست؛ بلكه بیشتر در گذار از امر يكسان به امر نايكسان و سپس بازگشت به
همان امر یکسان است که بار معنايي متفاوتي دارد» (بووي .)4 7 : 711 ،در همین زمینه« ،تكرار کلمات در شعر سپهري بسیار
رخ ميدهد که گاه تكیه گاهي است براي تأکید آنچه در نظر او اهمّیّت دارد» (يوسفي .)11 : 711 ،در مورد کارکرد تكرار بايد
گفت گاهي تكرار ،ماللانگیز است« .تكرار» آنجا که از بُعد اجتماعي و روانشناسي ،موجب ايستايي ،رکود و در برخي از موارد
منجر به نومیدي و يأس و نتايج زيانباري همچون خودتخريبي ميگردد ،منفي و ماللانگیز است .تكرار در متون ادبي نیز تا جايي
که مقابل تنوّع و خالقیّت نباشد و منجر به ايجاد مالل ،خستگي و بیزاري نگردد ،به عنوان صنعت بديعي داراي ظرفیّت بررسي با
رويكرد زيباشناختي است و «اگر براي رونق بیشتر کالم به کار گرفته شود ،نیكوست» (اسفنديارپور) 14 : 714 ،؛ در غیر اين
صورت ،چنین نیست .با نگاهي گذرا به مباني تكرار در متون ادبي ،معلوم ميشود که خاستگاه ذهني و رواني گرايش به تكرار در
میان شاعران تا چه حدي داراي ظرفیّت بررسي زيباشناختي است .بنابراين از برجستهترين مباني تكرار ميتوان به موارد زير اشاره
کرد:
الف .تکرار ناشی از احساسات درونی
گاهي تكرار-در سطوح مختلف کالم -برآمده از احساسات دروني و روانشناختي ميباشد که غالباً به صورت ناخودآگاه بر زبان
جاري ميشود «تكرار ،نشاندهندۀ هیجان و عاطفۀ دروني شاعر است که با حاالت روحي وي پیوند دارد» (جهانتیغ ،1 : 711 ،با
اندکي تلخیص) .تكرار برآمده از اين خاستگاه ميتواند شامل احساسات شاد دروني يا حس رنج و اندوه ،حس دلتنگي ،حس
نوستالژيكي و  ...باشد؛ براي مثال ،تكرار واج «ش» در سرودۀ زير را ميتوان ناشي از حس نوستالژيكي شاعر دانست.
شبببي دارم چراغبباني ،شبببي تابیببدني امشببب

دلبببي نیلبببوفري دارم ،پبببري بالیبببدني امشبببب

شبي ديگر ،شبي شبتر ،شببي از روز روشبنتبر

شبببي پرتبباب و تببب دارم ،تبببي تابیببدني امشببب

مشام شب پر از بوي خوش محبوببههباي شبب

شبي شببدر ،شببي شببببو ،شببي بويیبدنيامشبب

زني با مويي از شب شبتر و رويي ز شببنم ،تبر

میان خواب و بیداري ،چو رؤيبا ديببدني امشبب

بببرايش سببفرۀ تنببگ دلببم را مببيگشببايم ببباز

بساطيگلببهگبل رنگبین ،بسباطيچیبدنيامشبب
(امینپور) 31 : 711 ،
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گاهي تكرار برآمدي از هیجانات دروني همراه با بار معنايي واژگان وسیلهاي ميشود که مخاطب به احساسات دروني و حالت
عاطفي شاعر دست پیدا کند و يا احساس همذات پنداري با شاعر را داشته باشد «کلمه ،خاصّه از جهت ارزش آهنگ يا موسیقي
در القاي حالتها يا عواطف مختلف اهمّیّتي فراوان دارد» (زرينکوب ) 31 : 713 ،و اين مولفه يكي از کارکردهاي روانشناختي
تكرار است.
گاهي تكرار ،ناشي از احساسات غم انگیز دروني-بنا بر داليلي همچون دوري از وطن ،سوگ از دست رفتن عزيزان و« -...مفیِد
حالت اندوه و تأني حاصل از ناامیدي و غم و خستگي است» (شمیسا .) 31 : 711 ،با بیان تكرار برآمده از رنج دروني و روان
رنجور ،خواننده با نوعي تحرّك دروني و احساسي ،خود را شريك غم شاعر ميداند و بر اساس مفروضات ارتباطي ارتباطي بین
شنونده و گوينده ايجاد ميشود که اين ارتباط در گروِ مفاهیمي غنّي خودنمايي ميکند؛ البتّه تكرار در سطح کالم با بار معنايي غم
غُربت که برآمدۀ از حس نوستالژيكي است با توجه به زمینههاي برونکالمي جلوۀ بهتري مييابد و کارکرد عاطفي 7آن نمايانتر
ميشود؛ اگرچه اين کارکرد عاطفي عالوه بر تكرار واژه ،بستگي به نوع واژه به کار رفته نیز دارد «در ادبیّات و شعر نوع واژگان،
آوا و حسي را القا ميکند که از اهمّیّت خاصي برخوردار است» (رضوانیان و کوچكزاده)731 : 713 ،؛ براي مثال ،تكرار در
الاليي و فهلويّات ،تكرار در مويههاي افراد در غم از دست رفتن عزيزانشان ،تكرار بیتهاي مكرّر در شعر طالبا مازندراني و ...در
تكرار برآمدۀ از اين مبنا ،شاعر به نوعي حس اندوه و رنجیدگي خاطر خويش را براي خواننده بیان ميدارد.
ب .تکرار ناشی از تأثيرپذیری از عناصر طبيعت
از مباني پیدايش تكرار در زبان و بیان هنري را بايد تقلید از عناصر زيبا تكراري و تكرارآفرين در طبیعت دانست که نشان از
وجود حس زيباپرستي ،زيباييدوستي و زيبايي آفريني در درون هنرمند است .مانند؛ تأثیرپذيري از تكرار پژواك شُرشُر آب ،تقلید
از تكرار پژواك پرندگان و ...
بنابراين ،دخالت وضعیت و محیط بیروني در قريحه ،غريزه و حیثیت فرد حتمياالثر است و «اثر هنري هم از درون سوبژکتیو
هنرمند مايه ميگیرد و هم از روح ابژکتیو جهان» (مختاري« .) 7 : 731 ،گاهي يك تصوير زيبا ،يك هماهنگي واژگاني چون
شهابي ذهنت را ميخَلد و گاه گذري از لحظات معنايي شعر ،با درون و آن تو همخواني مييابد و اسیرت ميکند( ».فلكي- 731: ،
 .)13از اين رو فرد جذب آن تكرار موجود در طبیعت خواهد شد و در هنر وي تقلید و تبعیت از آن تكرار نمود مييابد .يكي از
عوامل برانگیزانندۀ عنصر عاطفه و احساس مشاهدۀ زيباييها و مناظر زيباي موجود در طبیعت ميباشد« :روحهاي بيقرار و
آشفته در اين عصر با خلوت کردن در منظرۀ بكر طبیعت و با تأمل در آن ،نوعي همدلي با طبیعت ايجاد ميکنند» (جعفري- 731: ،
با تلخیص و اضافات) .و در اين احساس همدلي با طبیعت به تقلید و نمونهبرداري از طبیعت ميپردازند.
ج .تکرار برآمده از ذهنيّت تصویرساز
از ديگر مباني تكرار در شعر ،ذهنیّت تصويرساز است .شاعر از طريق تداعي و يا همان ارتباط بین انديشه و پديده ،و با ايجاد
تصاوير مناسب ،انتقال معني را آسان ميکند و نفوذ کالم را براي مخاطب میسّر ميسازد و اين ،نشانۀ اتّصال حاالت روحي رواني
شاعر و مخاطبان اوست يا از طريق مشابهت يا از طريق مجاورت .گزينش تصاوير شعري مناسب براي انتقال عواطف به صورت
مؤثّر ،برآمده از ذهن تصويرساز و هنري شاعر است که مخاطب را برميانگیزاند و «ارزش شناختي ادبیّات در اين است که ما را
برميانگیزاند تا تجربۀ خويش را از زندگي با نگاهي ديگر بنگريم و در آن به گونهاي ديگر انديشه کنیم» (گراهام.) 11 : 717 ،
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البتّه از آن جايي که شعر ،عرصۀ انفعاالت عواطف و انگیزههاست ،در اين انتقال ،عواطف و انگیزش مخاطب «پذيرش گزارههاي
شعري بستگي به وضعیّت عاطفي دارد که شعر در ما ايجاد ميکند ،و به اليههاي زيرين ادراکات و احساسات ما راه مييابد»
(شمیسا.)41 : 711 ،
تكرار ناشي از ذهنیّت تصويرساز برآمده از انعكاس فرآيندهاي ذهني و بهکارگیري ترفندهاي مختلف زباني است و بديهي است
که نمايش کامل آن فرآيند و سیر انديشه در ذهن نباشد؛ زيرا «زبان نميتواند دقیقاً بازتولیدکنندۀ آن احساس اصیلي باشد که ما از
جريان حیات ذهني خود داريم ،اگرچه ميتوان با تأکید بر حرکت ريتمیك کالمي تا حدودي اين جريان انديشه را بازتاب داد»
(بیات: 731 ،

) .از اين رو ميتوان بیان نمود «آثار بسیاري از هنرمندان برافكنده و يا انعكاس دروني نمودهاي رواني خود آن

هاست» نه بود رواني آنها.
د .تکرار ناشی از ذهنيّت مرکزگرا
«هر ساختار هنري ،يك نقطۀ گرانیگاه اصلي دارد» (ايگلتون .) 73 : 711 ،که اين مرکز -واژه ،تصوير ،عبارت و -...برکل ساختار
سیطره دارد يا به عبارت ديگر «يك مصراع يا عبارت مكرر است که آگاهانه ،کل ساختار شعر را حمايت ميکند» (روحاني: 713 ،
 .) 11اين تكرار مرکزي ممكن است کارکرد تفسیر يك مضمون ،ايجاد مفاهیم جديد ،تعبیر يك مفهوم و ...را داشته باشد.
گاهي تمرکز بر روي يك انديشۀ مرکزي ،ذهن هنرمند را به چالش ميگیرد و هنرمند نمودهاي مكرّر فرواني را که برخاسته از
همین انديشۀ مرکزي و نقطۀ اصلي است ،در هنر خويش با انگیزههاي مختلف ،بازتاب ميدهد «در پرداخت اين گونه ابیات،
ممكن است انگیزه هاي مختلفي وجود داشته باشد؛ اقتضاي حال و مقام سخن ،تأثیر هرچه بیشتر مطلب در خواننده يا مخاطب،
هنرنمايي و قريحهآزمايي شاعر در عرصۀ بیان ،گاهي در رقابت با همگنان و گاهي حتّي به صورت چالش با خود» (حمیديان،
 .)34 : 737گاهي پردازش بیش از حدّ به يك انديشۀ مرکزي ،عنصري دخیل در جسمانهاي شدن متن 7ميشود «تكراري که به
راهبردي براي تمرکز و انقباض انرژي و سپس بسط و نثر آن تبديل شده است ،تكراري که شكل چرخشي به خود گرفته است؛
زيرا گويي هر واژه ،راهي به صعود و سپس به بازگشت است .با هر واژه حیات در چرخشي دوباره از سر گرفته ميشود و چنین
تكراري نتیجْ همین گفتمان در تالطم است» (شعیري .) 47 : 71 ،و موجب جسمانه شدن متن ميشود.
ه .تکرار برآمده از حّسِ موسيقایی
از ديگر مباني پیدايش تكرار در شعر احساسات موسیقايي است .حس موسیقايي از طرفي ميتواند مباني تكرار و از طرفي ديگر
ميتواند کارکرد آن شناخته شود .گاهي تكرار واژگان ،واج و ...با هدف موسیقايي کردن کالم آمده است و کارکردِ انگیزشِ
احساساتِ مخاطب را به دنبال دارد «تكرار و اشتراك الفاظ ريتم و آهنگ شعر را قوام ميبخشد؛ چون مكرّر شدن الفاظ و کلمات
همسان ،موسیقي آهنگیني را ميآفريند که جاننواز و زيباست» (ماهنظري .)1 : 711 ،و گاهي ظرفیّت موسیقايي واژه ،واج و...
مبناي ايجاد تكرار در کالم شده است و «در چنین حالتي است که شاعر با انتخاب واژههايي که داراي حروف خاصّي هستند،
تصاوير و معاني خاص را القا ميکند» (صهبا .)14 : 714 ،البتّه غرض از حس موسیقايي ،صرفاً آهنگ و صوت نیست؛ بلكه «هر
نوع تناظر و تقابل و تضاد و نسبت فاضلي در قلمرو موسیقي است و در چنین چشماندازي امور ذهني ،تداعيها و خاطرهها نیز از
موسیقي برخوردارند» (شفیعيکدکني.) 11 : 711 ،
حس و انگیزه موسیقايي در وجود يك هنرمند در القاي واژگان مكرّر ،القاي اوزان شعري ،تصاوير بديع و داراي ارزش
زيباشناختي  ،خصايص زيباشناسانه  ،آرايهها و صنايع شعري و ...موثّر است .واژگان مكرّر برآمده از اين مؤلّفه در غالب سطوح
کالم شعري قابل تحلیل و واکاوي است.
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 .3قيصر امينپور
قیصر امینپور ( ) 771 -11از شاعران برجستۀ دورۀ معاصر است که در قالبهاي رباعي ،دوبیتي ،غزل ،مثنوي ،شعرنو و قصیده و
با عنوانهاي «تنفسّ صبح و درکوچه آفتاب ( ،) 717آينههاي ناگهان (  ،) 73گلها همه آفتابگردانند ( ،) 713دستور زبان
عشق ( ») 711شعر سرودهاند .از ويژگيهاي شعر قیصر ،آراسته بودن به صنعت بديعي «تكرار» است که بررسي مباني اين صنعت
بديعي در سرودههاي وي ،ما را با جهان ذهني و رويكرد فكري ايشان آشنا ميسازد .با وجود بسامد باالي تكرار در اشعار قیصر
امینپور و بر حسب تصادفي نبودن اين مكرّرات ،تكرار در اشعار او ،داراي ظرفیّت بررسي از رويكردهاي مختلف است و ميتوان
مباني اين مكرّرات را مورد تحلیل و واکاوي قرار داد .پرسشهاي که در اين زمینه به ذهن ميرسد عبارتاند از:
الف) آيا تكرار واژگان در اشعار قیصر امینپور يك حادثه کالمي و يا يك اتّفاق زباني است؟
ب) مباني تكرار در اشعار قیصر امینپور کداماند؟
روش پژوهش اين مقاله ،توصیفي از نوع تحلیل محتواست که واحد آن ،مجموعۀ اشعار قیصر امینپور است .ابتدا مطالبي در مورد
تكرار و مباني آن بیان شد ،سپس مباني اين صنعت بديعي در سرودۀ قیصر امینپور مورد تحلیل و بررسي قرار گرفته است.
 .4بحث و بررسی
نگاه نو به برخي از صنايع بديعي و بیاني در دورۀ معاصر را ميتوان نتیجۀ تعامل ادبیّات با علوم ديگر و برآيند ژرفنگريستن به
متون ادبي با رويكردهاي مختلف دانست .اين تغییر ديدگاه و اين رسالتمند شدن شعر در دورۀ معاصر ،مرهون عنصر تأمّل است؛
با بهرهمندي شعر از عنصر تأمّل در دورۀ معاصر نه تنها از جذابیّت و لطافت شعر کم نميشود؛ بلكه عنصر انديشه با قرارگیري در
جان کالم ،تأثیرش را در دلهاي مخاطب معاصر روزافزون ميکند (میرقادري .)13 711: ،به کارگیري واژگان و عبارتهاي
تكراري در اشعار قیصر امینپور با رعايت اقتضاي حال مخاطب و بر اساس بافت موقعیّتي به همراه ديگر عناصر بديعي و ايجاد
يك فضاي عاطفي ،بیش از پیش نشان از تسلّط شاعر بر شناخت کارکرد روانشناسانه و تأثیر رواني اين صنعت بديعي دارد.
برجستهترين مباني تكرار در اشعار قیصر امینپور عبارتاند از:
 . -4حس نوستالژي  :از مباني تكرار در سرودههاي قیصر امینپور ،احساسات دروني به ويژه حس نوستالژيكي است .تكرار
برآمده از اين احساس در پايان عبارات شعري امینپور ،نمود برجستهتري دارد .واژگان يا عبارتهاي تكراري برآمده از حس
نوستالژيكي در اشعار قیصر امینپور ،نوعي حالت تعلیق و انتظار 7را براي مخاطب به همراه دارد که مخاطب از آن حالت تعلیق،
لذّت ميبرد و آن حالت ،موجب جلوهنمايي و ماندگار شدن شعر در ذهن مخاطب ميشود« .هرچه کالمِ پايان شعر جذّابتر
باشد ،تأثیر کل شعر بر مخاطب بیشتر خواهد بود» (نیكمنش و مقیمي.) 37 : 711 ،
تكرار برآمده از حس نوستالژيكي تا حدودي تحت تأثیر انديشه و بافت اجتماعي زمان شاعر است و روان خستۀ شاعر ،ناخودآگاه
برخي از مفاهیم و يا موقعیّتهاي از دست رفته را با مباني حس نوستالژيكي ،در واژگان مكرّر بیان ميدارد و با مخاطب خويش
احساس همدلي ميکند:
وقتي تو نیستي /نه هستهاي ما /چونان که بايدند.
نه بايدها ...
مثل همیشه آخر حرفم /و حرف آخرم را /با بغض ميخورم ...
وقتي تو نیستي /نه هستهاي ما /چونان که بايدند
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نه بايدها ...
هر روزِ بي تو /روزِ مباداست (امینپور) 1 : 711 ،
در جايي ديگر شاعر با نهايت حس نوستالژيكي به آرزوي تكرار شدن آرمانشهر ذهني خويش ميپردازد و تكرار واج و واژۀ ناشي
از اين احساس ،کالم را پر از فضاي اندوه مينمايد؛
اي کاش /يك بار /تنها همین
يك بار /تكرار ميشدي!
تكرار( ....همان.)7 3 :
اين احساس که از مباني ايجاد تكرار مكرّرات در سرودۀ امینپور است ،ميتواند برآمده از زادمانهاي گوناگون باشد .از مباني
حس نوستالژيكي در اشعار امینپور ،رنج از دست رفتن برخي از سرمايههاي اجتماعي و انساني است.
هزار خواهش و آيا /هزار پرسش و امّا
هزار چون و هزاران چراي بيزيرا
هزار بود ونبود /هزار شايد و باد /هزار باد و مباد
هزار....
مگر تو اي همه هرگز! /مگر تو اي همه هیچ!
مگر تو نقطه پايان /بر اين هزار خط ناتمام بگذاري!( ....همان.) 74 :
عدم رضايت از زمانه و رنج ناشي از احساس از دست رفتن برخي ارزشهاي انساني در بافتار و ساختار اجتماع ،عامل ايجاد و
تكرار عناوين اعتراضآمیز و يا سؤال برانگیز در سرودههاي شاعر ميشود:
سبببال و مبببببباه و روز تبببو چببببرا چنببببان؟

روز و مببباه و سبببال مبببن ،چررررا چنررررين؟

در گذشبببببته ،سرگببببببذشتم ايبببببن نببببببود

حبببال ،شبببرح حبببال مبببن ،چررررا چنررررين؟

نسببببل اعتببببراض انقببببببببببراض يافببببت

حیبببف شبببد زوال مبببن چررررا چنيرررررن؟
(همان:

)7

 . -4تأثیرپذيري از عناصر زيباي طبیعت :از ديگر مباني تكرار در اشعار امینپور ،تأثیرپذيري از عناصر تكرارآفرين و مكرّر در
طبیعت است .شاعر با نگاه به نمودها و نمادهاي تكراري در جهان طبیعت و اصول مبتني بر تكرار در طبیعت ،اصل زايش ،در پي
آمدن فصول ،چرخۀ اکوسیستم و ...و با بررسي جوانب زيباشناختي و زيباييآفرين اين عناصر در ذهن خويش به آفرينش و
آرايش واژگان مكرّر در بیان شعري خويش ميپردازد و لذّت دروني و احساس زيباپسندانۀ خويش را در يك شگرد زباني به
مخاطب خويش منتقل ميکند.
تكرار متأثّر از عناصر زيباي جلوههاي طبیعت در وجود انسان با يك تجربۀ ديداري آغاز و به بیان زباني پايان مييابد« .تجربۀ
چشمي ما ،يك سري از خاطرات چشمي را در ذهن به وجود ميآورد» (نیوتن .)7 : 711 ،و اين تمايالت در زبان به شكل
تكرار مكرّرات جاري است .حس زيباپسندانۀ هنرمند ،تكرار در عناصر زيباي موجود در طبیعت را مشاهده و «از زيباييها و تنوّع
آن لذّت ميبرد و ستايشهاي خود را به صورت نظم و نثر ،نقّاشي و فیلم ،موسیقي و رقص نشان ميدهد» (فرامرزي.)17 : 713 ،
و در ادامه به تقلید از اين تكرار ميپردازد.
ديشبببب بببباران قبببرار ببببا پنجبببره داشبببت

روبوسببببي آبببببدار بببببا پنجببببره داشببببت

مباني تكرار در اشعار قیصر امینپور 73 /

يكريبببز ببببه گبببوش پنجبببره پبببچ پبببچ کبببرد

چكچك ،چبكچبك چبهکارببا پنجبره داشبت؟
(امینپور)11 : 711 ،

«شاعر به يكي از جلوههاي حیات يا جهان طبیعت همچون قطرات باران ،جیكجیك پرندگان ،شُرشُر آب ،سوسو زدن ستارگان
و ...مجذوب ميشود ،روح ،احساس و ذهن وي مسخّر آن جلوه ميگردد .تا آنجا که ناخودآگاه بدان جلوه رنگ خاصّي ميبخشد
و آن را در عالمي دور از جريان عادي زندگي قرار ميدهد؛ عالمي که در جهان آرزوي او ،وجود دارد نه جهان خارج» (شجیعي،
:)3: 71
بببباران! بببباران! دوببببباره ببببببببباران! ببببباران!

بببباران! بببباران! سبببتاره بببببباران! بببببباران!

اي کببباش تمببام شببعرها حببببببرف تببو بببود

ببببباران! بببببباران! بهببببار! بببببباران! ببببببباران!
(امینپور)11 : 711 ،

طوفاني از تبر /ناگه به جان جنگل /افتاد ...
در گرگ و میش آتش و خاکستر /جنگل ولي هنوز /نفس ميکشید
جنگل هنوز هم /جنگل بود( ....همان.)7 1 ،
 .7-4ذهنیّت تصويرساز :تصويرسازي در کالم شعري قیصر امینپور منجر به تكرار در سطح واژگان و مفاهیم ميشود .ايجاد
تصاوير مناسب براي نقل و تساهل در معنا و نفوذ کالم در دل و جان مخاطب به همراه تكرار زباني به جذابیّت شعر شاعر
ميانجامد و برانگیختگي دو چندان را در وجود مخاطب به دنبال دارد .تكرار برآمده از اين ذهنیّت ،موجب تداوم و استحكام
تصوير و واژگان مربوط به حوزۀ زيباشناختي آن تصوير در ذهن مخاطب ميشود و مخاطب با القاي اين تصوير و تكرار در آن
به ارزش زيباشناختي اين صنعت بديعي پي ميبرد:
از رفتنت دهانِ همه باز....
انگار گفته بودند:
پبببرواز!  /پببببرواز! (امینپور) 1 : 711 ،
جامه راه راه /پاي جامه راه راه/
میلههاي رو به رو /راه راه
پشتِ سايهروشن مژه ،نگاه /راه راه....
گريههاي شور و خندههاي تلخ گاه گاه /راه راه
در میان اين جهان راه راه
اين هزار راه
راه
راه /کو؟ کجاست راه؟ (همان.) 11 ،
 .4-4ذهنیّت مرکزگرا :گاهي تكرار با هدف انگیزش مخاطب از يك انديشۀ مرکزي در ذهن شاعر برميخیزد و شاعر ناخودآگاه
مكرّرات زباني ناشي از آن انديشۀ مرکزي را در اشعار خويش بیان ميدارد .هرچه تمرکز ذهن و انديشه در اين زمینه بر روي
مفاهیمي غنيتر باشد ،هنر برخاسته از آن برانگیزانندهتر خواهد بود« .زيبايي ،آن نمودي از پديده است که چون به وسیلۀ حواس
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دريافت شد و از آنجا به مرکز انديشه منتقل گرديد ،خاصیت آن را دارد که واکنشهاي مبتني بر تجربههاي اندختهشده را برانگیزد.
هر قدر اندوختۀ تجربیات فرد ،فراوانتر و توانايي به مشاهدۀ دروني بیشتر ،تدارك وي براي درك زيبايي کاملتر و به بیان متداول
ذوق او بهتر پرورده است» (نیوتن.) 31 : 711 ،
شاعر با انديشۀ مرکزي «گذر عمر را چارهاي نیست» اين گونه بیان ميدارد:
اين روزها که میگذرد /شادم /اين روزها که میگذرد
شادم /شادم /که میگذرد اين روزها /شادم که میگذرد( ....امینپور) 4 : 711 ،
افتاد /آن سان که برگ- /آن اتفاق زرد -میافتد/
افتاد /آن سان که برگ- /آن اتفاق سرد -میافتد
امّا /او سبز بود و گرم که /افتاد (همان.)73 :
قطار میرود /تو میروی /تمام ايستگاه میرود
و من چقدر سادهام /که سالهاي سال /در انتظار تو
کنار اين قطارِ رفته ايستادهام /و همچنان/
به نردههاي ايستگاهِ رفته /تكیه دادهام! (همان.)3:
يا در جايي ديگر با مرکزيّت واژۀ «گفتن» مينويسد:
ميخواستم بگویم« /:گفتن نميتوانم»
آيا همین که گفتم /يعني همین که گفتم؟ (همان) 3 :
البتّه اين که واژه ،ذهن انسان را معطوف به خود ميکند ،بيتأثیر از بافت موقعیّتي جامعه نیست .برخي از رخدادهاي اجتماعي
همچون جنگ ،فقر ،ظلم و نابرابري و ...در جامعه بر طیفي از واژگان ،مؤثّرند؛ و آن واژگان به صورت نمادين و داراي ماهیّت
اجتماعي و براي اهداف اجتماعي به کار گرفته ميشوند .هم چنین «بعضي از فنون ادبي از لحاظ ماهیّت ،بیشتر جنبۀ اجتماعي
دارند» (زرّينکوب .)31 : 711 ،ماهیت اجتماعي شعر و اعتقادات ذهني شاعر با توجّه به بافت موقعیّتي با به کارگیري واژگان و
واکههاي تكراري نمود مييابد .براي مثال« ،کاربرد هجاهاي بلند و کشیده فضايي از مددجويي و دستگیري از درماندگان را خلق
ميکند که مردم را از بند خويش بودن برهاند و به فكر وادارد که اين تأمّل کردن ،محتاج سكون و آهستگي است که هجاهاي بلند
در بافت شعر با چنین حالتي سازگارند» (ماهنظري.) 1 : 711 ،
آه /....مردن چقدر حوصله ميخواهد( ... /امینپور.) 14 : 711 ،
آه! /...او مثل من راه ميرفت .../آه /او مثل تو بال ميزد! (همان)7 1 ،
آه! /ديوارهاي تو ،همه آيینهاند /آيینههاي من ،همه ديوارند (همان)771 ،
از اين رو با توجّه به افق زماني ،روزگار زندگي شاعر ،و افق معرفتي ،شناخت فكري و فرهنگي ،واژگان پنجره ،آينه ،شب ،باران
از پُربسامدترين واژگان در سرودههاي امینپور است؛ نكتۀ ديگر اين که «سبك شعري قیصر امینپور ،متناسب با تحوّالت و
تغییرات اجتماعي تغییر شكل داده است» (دادياري .) 1 3 : 713 ،واژگان تكراري برآمده از ذهنیّت مرکزگرا در اشعار وي نیز
داراي يك حوزۀ معنايي و طرز بیان واحد نیست؛ براي مثال در دورۀ دوم زندگي قیصر «آموزش سريع از کتاب به اسلحه ،به
پیروي از تسريع روند انقالب ،زبان شعر را به زبان ستیز و سالح مبدّل کرد .بوي خون و آتش ،باروت ،عشق و ايثار در کالم
پیچید و استعارۀ ادبیّات و استعارۀ مبارزه يكي شد و حضور استعاري قهرمان به حضور استعاري کلمه گرايید» (مختاري: 731 ،
.)14
ميخواستم /شعري براي جنگ بگويم

مباني تكرار در اشعار قیصر امینپور 71 /

ديدم نميشود /ديگر قلم زبان دلم نیست
گفتم /:بايد زمین گذاشت قلمها را/
ديگر سالح سرد سخن کارساز نیست /بايد سالح تیزتري برداشت/
بايد براي جنگ /از لوله تفنگ بخوانم( ...امینپور.)71 : 711 ،
افزون بر اين ،مرکزيّت داشتن ذهن بر روي برخي از اين واژگان ناشي از قابلیّت زبان و ظرايف آن ،و ريشه در برخي از
ويژگيهاي شخصیتي ،نوع بینش و تفكرات ،روح اعتقادي و مباني ايدئولوژيكي شاعر نیز دارد« .تصويرهاي شعري امینپور به
دلیل تغییر ساختار سیاسي ب اجتماعي و رشد و شكوفايي مباني اعتقادي مردم و ايجاد صحنههاي واقعي حضور و ايثار ،ترکیبات و
واژههاي بديعي را ميطلبد که خواسته و ناخواسته جهت قوّۀ تخیّل شاعر را به آن سو تغییر داده شده است» (قاسمي: 717 ،
.)7 1
براي نمونه ،قیصر در شعر دردوارهها ( ) بیست و سه بار واژۀ «درد» را تكرار ميکند:
دردهاي من /جامه نیستند /تا زتن درآورم
چامه و چكامه نیستند /تا ز رشتۀ سخن درآورم.../
دردهاي من ،نگفتني است
دردهاي من ،نهفتني است( .امینپور.) 4 : 711 ،
 .1-4احساس موسیقيپرور دروني :گاهي تكرار در اشعار امینپور ،برآمده از روان شاد و ذهنیّت موسیقيپرور اوست که بیشتر در
قالب اوزان شعري و موسیقي کناري نمود مييابد .لذّت زيباشناختي ايجادشده از موسیقيِ تكرار در کنار احساس و عاطفه در
سرودۀ امینپور به عنوان يك ويژگي سبكي ،قابل تحلیل و بررسي است:
پبببببیش بیبببببا! پبببببیش بیبببببا! پیشبببببتر!

تبببببا کبببببه بگبببببويم غببب بمِ دل ،بیشبببببببتر

دوسببتتببببرت دارم از هرچبببببببه دوسببت

اي تبببو ببببه مببببن از خبببود مبببن ،خويشتبببببر

دوسببببتتبببببر از آن کببببه بگببببويم چقببببدر

بیشبببببببببتر از بیشبببببببببتر از بیشبببببببببتر
(همان)4 :

خسببتهام از ايببن کببوير ،ايببن کببوير کببور و پیببر

ايببن هبببوط بببيدلیببل ،ايببن سببقوط نبباگزير

آيببه آيببهات صببريح ،سببوره سببورهات فصببببیح!

مثببل خطببي از هبببوط ،مثببل سببطري از کببوير

از کبببوير سبببوت و کبببور تبببا صبببدا زدي

ديدمت؛ ولبي چبه دور! ديبدمت؛ ولبي چبه ديبر!

ايببن تببويي در آن طببرف ،پشببت میلببههببا رهبببا

ايببن مببنم در ايببن طببرف ،پشببت میلببههببا اسببیر

دسببت خسببته مببببببببرا ،مثببل کببودکي بگیببر

بببا خببودت مببرا ،ببببر خسببتهام از ايببن کببوير!
(همان)733 :

نتيجه
اصل تكرار در جهان آفرينش در پیدايش اثر هنري و ادبي ،عنصري اساسي و تأثیرگذار است .تكرار متعادل در متون ادبي نشان از
خالقیّت شاعر و از آن به عنوان زينت کالم ياد شده است .تكرار در مجموعه شعر قیصر امینپور ،اتّفاقي و بر حسب تصادف
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نیست .حس نوستالژيكي ،تأثیرپذيري از عناصر زيباي طبیعت ،ذهنیّت تصويرساز ،ذهنیّت مرکزگرا ،احساس موسیقايي ناشي از
ذهن موسیقيپرور از برجستهترين مباني تكرار در سرودههاي قیصر امینپور است .شاعر با مكرّرات به کمك زبان شعر با مخاطب
پیوند برقرار ميکند .تكرار در اثر ادبي ،همذاتپنداري مخاطب را به دنبال دارد .مخاطب در اين پیوند ارگانیكي ،تجربۀ شاعر را در
زندگي و ناخودآگاه خويش محسوس و ملموس ميبیند.
پینوشتها
ب نخستین کسي که انديشۀ تقسیمبندي بديع به لفظي و معنوي را جامۀ عمل پوشانید ،ابنسنان خفاجي متوفي411هب .ق-.بود
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ب پس کدامین نعمت خدايتان را انكار ميکنید.) 7 /11( .
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