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 چکیده
 وداینن   آنچه ازد، امتیازاتی بیش وقافیه را متحمل شوزن و  دیت غلبۀوآنکه محد شد بیوک ز میوشعر امر

 دوهای مختلفنی سن  سنازککار یش کسب کند؛ بر همین اساس از وبرای خ ،بخشند به شعر گذشته می عنصر

 اینن پدیندۀ   ر مسیر تکرار اسنت؛ معنایی کالم دو  اییوهای آ استفاده از ظرفیتش ترین ید که عمدهوج می

اینن جسنتار بنا     خلق زیبایی دارد. کمک بهو  د تأثیر بسزایی در غنای اثر هنریوزبانی با کارکرد خاص خ

در چنند  را  اهمینت آن و  معننایی و  ابعاد فننی  ،تکرارلغوی  جدا از جنبۀ توصیفی ن تحلیلی، ش وتکیه بر ر

و  تکنرار هنای  شناسنایی محور و  به بررسیو  داده نظر قرار مطمحنیما یوشیج و  نازک المالئکهاز قصیده 

مثابۀ یک  بهرا زبانی  ، این پدیدۀشاعر هر دو .است پرداختهشان  در زبان شعریساز  سبک شاخصۀاین  انواع

اند که موجنب تحنرک    بستهانسجام به کار و  هماهنگیو  در راستای دو اصل تناسب ،سیشنا زیبایی ابزار

نی شعرشنان همگراسنت و   وسیقی دروم بااست؛ بنابراین،  شدهانتقال معنی  نهایتاًو  متن به سوی موسیقی

 موسنیقیایی نمنود  و  در دو محور معننایی تکرار ب وکارکرد اسلهمچنان  ؛دهد اثرگذاری معنا را افزایش می

 .شود می یافت هر دو شعر در ،عبارت( ن کلمه ن اجوح )ودر سطو  یافته
 

 .سیشنا زیبایی، سیقیو، م، نیما یوشیج، تکرار، معنانازک المالئکهشعر،  :یکلید های اژهو
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 مقدمه. 1

ادب بنه آن  و  علنم  زمنره و نینز  وهای مهم زندگی ر زبان ابزاری است که آدمی در عرصه

های آنان به  انتقال اندیشهو  ها ارتباط بین انسان ،زبان وظیفۀ نقش یاین تر مهم جه دارد.وت

 مضنامین و  اطن  وهنای دیگنری ازجملنه انتقنال ع     در نقنش بنراین   هویکدیگر است؛ عال

د اختصناص  وجایگاه مهمی در سناختار شنعر معاصنر بنه خن      ،زبان هنرمندانه کاربرد دارد.

ان وعن زبان به یوهای لغ ویژگی شعری در رأس آن است. شعر جدید از است که تجربۀ داده

 ،هننر و  کنارکرد زبنان در ادبینات    .(11 :1314رقی، و)الن  کنند  شعر اسنتفاده منی   ساخت مادۀ

تنأثیر  و  در پی خلق زیبنایی  رکلی یک اثر هنریوط ؛ بهخالق استو  کارکردی آفرینشگر

کنه  آنبه لحاظ و  هنری کالمی است ،در بین انواع هنر، شعر .بخش در مخاطب است لذت

و کند  خیلی بیشتر از هنرهای دیگر با مخاطب پیوند برقرار می ،شود میبیان در قالب زبان 

ناسنی  ش تواند او را به اقناع درونی برساند. زیبایی می ،برخوردار از زیبایی باشد که درصورتی

پنردازد.   زیبایی شعر منی  جنبۀ ، به بررسیاستصر معانقد ادبی های مهم  که یکی از شاخه

به بررسی اثر هنری و  سی یا استتیک استوار استشنا زیباییاصول ۀ پایبر نقدی بر هنر که 

نیکویی آن اهتمنام دارد؛ بندون آنکنه    و  های حسن زمینهو  درونیو  از جهت مزایای ذاتی

در  اسنت،  فرینده هنرمندی که آن را آر را با شخصیت ارتباط آن اثو  تاریخ محیط و عصر و

 بنه  باتوجنه  ،نظنران اینن حنوزه    هنای صناحب   دیدگاهاز میان  .(19: 1911)غریب، نظر بگیرد 

کلی در نظر گرفت که منورد   صورت قواعدی را بهو  توان اصول میآنان،  های نظری تفاوت

 ؛تعنادل  .ج ؛انسنجام و  همناهنگی  .بوحندت؛   : الن . استان نظر صاحبتأیید جمیع این 

 .کمال .ز ؛پیچیدگیو  الهام .و ؛ابداع .ه ؛تأکیدو  تقویت .د

 ،ص در شنعر وخصن  بهو  در ادبیاتاست که  ادبیو  عی کارکرد زبانیون ،رتکرارو،  ازاین

 انسنجام و  اصنل ن همچنون  سنی   شنا زیباییدر اصول  مؤثراز عوامل و  نقش بسزایی دارد

 سیشنا زیبایی جنبۀر باند وت کاربرد مناسب میرت ودر صو ن است  تأکیدو  تقویتو  تناسب

زبانی با کنارکرد   این پدیدۀکه ، تأثیرگذار باشد؛ البته با فرض این موضوع هنری یک اثرو 

کمنک بنه خلنق    و  اثر هننری معنایی و  موسیقیاییدر غنای چشمگیری خاص خود تأثیر 

عبارات و  کلمات ها و واج درعروضی، تکرار وزن  ها در عالوه بر تکرار تفعلهو  زیبایی دارد

گراینی   ، بدون آنکه در لفن  اش شعری کارگیری تجربۀ هبا ب تواند می شاعر ووجود دارد  نیز
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عر دو در ش ،ضرورت پژوهش این عنصر .دست یابدمقصود خود و  به معنا ،مبتذل قرار گیرد

 «نیمنا »و  «نازک»ازآنجاکه  و شود می احساسهمچنان فارسی و  ور ادبیات عربیآ شاعر نام

را ، دستاورد این دو هستندفارسی و  ادبیات معاصر عربیو  شعر عرصۀ پردازان در نظریه از

بلنند کنردن سنطرها    و  کوتاهو  سرپیچی از قواعد کالسیک عروضی ،جه آنو در بارزترین

کنه  ین نتایج آننان اسنت   تر مهماز  ،شان های زبانی یا زبان شعری ویژگی اما ؛توان دید می

هنای   بردن تواننایی کنار  است؛ یعنی به شاعری نزد هر خاص شعری در همان تجربۀ ساًاسا

 هاست. توانایییکی از این  «تکرار»که  آوایی زبان،و  عقالنی حسی و روانی و

معناشناسی اسلوب تکنرار بنر   و  شناسی به کارکرد زیباییتا آن است  بر جستار پیش رو

 معناو  در دو محور موسیقیای،  انهمنابع کتابخ بره یبا تکتوصیفی ن تحلیلی و مبنای روش 

و  نازک المالئکه موردی در چند شعر صورت به تا ترکیب(واج  )از در سطوح مختل  زبانیو 

 :گفته باشدپاسخ ها  پرسشایان بحث به این امید است در پو  پردازدبنیما یوشیج 

 ؟میزان نقش داردا چه ت شاعر ایجاد موسیقی درونی اشعار این دوتکرار در ن 

 ؟داردوجود  ارتباطی ،تکرارهای شعری در متن شعری این دو شاعرو  آیا بین معنان 

کیفیت فنی  ،یک کدام شعر ردو ست نیماو  شعری نازک ساز از عناصر سبکتکرار  آیان 

 ؟بیشتری دارد

 پژوهش پیشینۀ. 3

 زبنان  و ،اسنت  داشنته رواج  فارسنی و  از دیرباز صنعت ادبی تکرار در شعر کالسیک عربی

بسنیاری بنه آن   هنای   کتابو  شناخته هایش آن را می ترین متن در قدیمی فارسیو  عربی

و  التکرینر بنین المثینر    ،نوشتۀ جناح   التبیینو  البیان چون ییها کتاباست؛  شدهپرداخته 

 عبیند نوشنتۀ   االلهیةفعل الکتابة فی االشارات و  التکرار، عزالدین علی السید نوشتۀ ثیرالتأ

و  نظنری  ها فقط به جنبۀ بااین کت اما .نازک المالئکه نوشتۀ القضایا الشعر المعاصر، خاتم

 دو شناعر  رۀبادر اند. ر بدان نپرداختهشع عملی در صورت بهو اند  عمومی این عنصر پرداخته

، «نازک المالئکهبررسی مضامین شعر » ازجمله است شدهنگاشته  مقاالتی نوتاکنمنظور ما، 

 هنا والگ کهن»، «ابداعاتها الشعریةو  نازک المالئکه»، «نازک المالئکهجربة االغتراب عند ت»

 تطبیقنی  مطالعنۀ »، «شناختی شعر نیما از دیدگاه جامعهسیر تاریخی »، «شیجویدر شعر نیما 

تهیدسنتی در شنعر   و  د فقنر وبررسی تطبیقی نم»، «نازک المالئکهو  شب در شعر نیما واژۀ
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 نوتاکن، و پرداخته شده شان یمضامین شعرو  که بیشتر به اندیشه، «المالئکهنازک و  نیما

با رو  پژوهش پیشک.است نگرفتهانجام  هشیوپژ ،وبررسی سبک تکرار در شعر این د رۀبادر

ارتبناط  و  پردازد می نآموسیقیایی و  معنایی و ابتدا به اهمیت زبانی ،تمرکز بر عنصر تکرار

 .کند می با معنا بررسیرا آن 

 تا معنا سیقیوماز  ؛تکرار. 9

الکرّ: و ع،والکرّ: الرج»: است آمده لسان العربداللت دارد. در  عط و  عورجتکرار در لغت بر 

والکرّ: الرجوع  ...علیه الحدیث: اذا رددتُه علیه تکراراً، یقال کرّرتُو  راًوکرو رّ کراًمصدر کرّ علیه یکک

 فقنال:  ؟تکفعنال و  ما بنین تففعنال  قلت ألبی عمرو: الضریر  ابوالسعیدقال  ومنه التکرار...، علی شیء

کسنانی  نخستین از  (1/13: 1331)جاح  . (9/199 :1414 ،منظنور  ابن) «فعال مصدرتفو  تکفعال اسم

 ،تکنرار »: اسنت  داشتهرا بیان  محاسن آنو  اهمیتو  آوردهاست که از تکرار سخن به میان 

بلکه همواره برای غرضی است مثل تقریر معنی یا خطناب قنرار دادن فنرد     ،عیب نیستو  ضع 

، عینب نیسنت   ،که از مقدار نیاز خارج نگنردد  زمانیباید در نظر داشت تکرار الفاظ تا تنبل.و  احمق

تکرار کلمه یا لف  بیش از یک مرتبنه در سنیاق   » اند یا گفتهو  ؛«رود سوی بیهودگی می هگرنه بو

ینا ایجناد   و  ا ایجاد آگاهی، ترساندن، بزرگ جلوه دادنباشد یتأکید چه ی بیان نکته؛ امشخص بر

ردن عناصنر  وآ» انند:  تعری  کنرده  گونه اینتکرار را  ،نمعاصرا .(9/99: 1363 ،معصوم ابن) «تلذذ

و  ننه نظنم  وهرگ اسناس و  اصنل  ،یند. تکراروگ اضع مختل  یک اثر فنی را تکرار میومشابه در م

 .(3/111 :1314 المهندس،و  )المجدی« سیقی، چه در شعروچه در م ؛است هماهنگی

 آنو  دانسنتند  تاه میومنتقدان مبنای تشخیص تکرار را یک بیت یا کالم ک ،گذشته در

قرار  توجه مورد معنا باتکرار را در ارتباط . آنان کردند تقسیم می زیباو  زشت دستۀ ورا به د

ی، و)بند  ندشنمرد  منی ... برو جعوت از آن را بیان اشتیاق و تقریر و تهدید و هدفو  دادند می

نظراتنی بینان    ،تکنرار دربنارۀ   قضایا الشنعر المعاصنر  در کتاب  نازک المالئکه .(461: 1336

در بندیم،  میکار ه زی که ما بوسطح امر درو  صورتین بداست که تکرار  معتقدو کند  می

و  تأکیند به شکل بیانی یا همنان   بیشترو  است پرداخته نشدههای بالغی قدیم بدان  کتاب

بیانی شنعر ایجناد   های  اسلوبای در  ت گستردهوتفا ،جنگ جهانیپس از  است؛ بوده یرتقر

 ،تکرارد. وی اعتقاد دارد انی کروبدان اتکای فرا شعرو  هاست شد که تکرار هم یکی از آن

ادبنی بنه شنمار     صننعت و  رندوفقط بیا را آنزیبایی محض نیست که در قصیده، شاعران 
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 از قصیده بیاید ید الزم است در مکان مشخصودر ذات خها،  اسلوبن سایر وبلکه چ ،رندوآ

اینن   .ح حینات را در کلمنات برانگیزانند   وکارکردی سحرانگیز با آن بیافریند کنه ر  شاعرو 

عنصنر کمنک   اینن   سنیقی دارد. وم ایجادو  بیت کردن پردر  یسحرانگیزطبیعت  ،اسلوب

 د سیطره یابدود خواند بر مقصوت می شاعرو  اصالت برسد مرحلۀ بهو  کند معنی غنا یابد می

 .(361 :1314المالئکه، ) بندد کاره برا در جایگاه درستش  لف و 

 یابند   محتنوا اهمینت منی   و  معننا  موسیقی و در راستای ،حضور تکرار در شعربنابراین، 

 یابند.  د منی ونمن  مقطعو  بیت شعری و عبارت و ف(وحر ن )اسمکلمه  واج و سطح در تکرار

و  یموسنیقای  ینۀ وشایسته است به تکرار از زا» ید:وگ میباره  یکی از ناقدان معاصر عرب دراین

 ،یوجهت لغ ازو  کند سیقایی میوایجاد تأثیر م ،بیتو  در کلمه ،سیقاییوجهت م از بنگریم؛ لغوی

 «اسنت  مقصنود و  گر نقش کلیدی آن در تفهیم معننا ، بیانگرددیا عبارتی تکرار واژه  هر زمان که

 آفریندن و  الزم سازی فضنای  وسیلۀ آماده سیقی شعروناقدان معتقدند م .(13: 3221الغرفی، )

 شناعر را  انفعناالت و  احساساتو  نده یا مخاطب است تا اهتزازاتوحی در شنواستعدادی ر

و  حوبنه آن معناسنت کنه بنین ر     بپنذیرد. اینن  ن شنعری اسنت     ای تجربۀوهمان ه کهن 

زان واز ا لزوماًسیقی ورتی نیست موضرهمچنین و  داردوجود  انیوخ، همشعری های آهنگ

ی از واینکه آهنگی باشند کنه شناعر بنه پینر      ،بلکه آنچه الزم است ،دوضی حاصل شوعر

 ییآن احسناس زیبنا   باو  آید می گواراو  شایندوآن را خ ،میوعم ذوقو  سازد اش می تجربه

 شاعرانو  دارد موسیقیو  معنی باارتباط تنگاتنگی  ،تکراربنابراین،  .(321: 1911)رجایی،  کند

منجنر بنه    کنه  کننند  معننایی و  سنیقایی وایجاد تناسب م ،سعی دارند از رهگذر این پدیده

شنیج  ونیمنا ی و  نازک المالئکه اشعار درب تکرار ون به بررسی اسلو. اکنشودآفرینش ادبی 

 واج و کلمنه و  اینن پدینده در سنطح    معناشناسیو  شناسی کارکرد زیبایی بهو  پردازیم می

 .افکنیم میمقطع نگاهی و  بیتو  عبارت

 (آرایی واج) فوتکرار حر .1ن9

های زبان  ویژگی از ،موردنظرف برای ایجاد القای معنای وایی حروهای آ استفاده از ظرافت

شنعر بنا    .یابند  منی  تقوینت و  ا تعندیل وبا آواژگان  معنای» ید:وگ . هارلند میاستز وشعری امر

 «رن بدرخشند وکنه از د  انگیزانند  منی هنایی را بر  آمینزی  رنگو  یوایی، معنای ثانوآهای  نیودگرگ

آن است که یک حنرف در سناختار    آرایی واج ،عمومیو  در قالب کلی .(391 :1913 د،ریچار)
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 شناسنی بنه کنار    براساس اصل زیبنایی و  باید هدفمند داشته باشد.بسامد بیشتری  ،شعری

، هماهنگ بنا سنایر عناصنر    شان عالوه بر نقش موسیقیایی اه اجو که طوری هبد، وش  گرفته

بیانگر عواط  و  آفرین ، زیباییدرحقیقت ؛در راستای معنا به کار روندو باشند کالم  سازندۀ

هنایی را   اژه، وهنر شاعری این است که شاعر برای انتقنال مفهنوم منوردنظر خنود     باشند.

و  هماهننگ وی  هنای  با تصاویر ذهنی یا اندیشهها  آن دهندۀ های تشکیل واج کهبرگزیند 

و  آنکه به توصی  یا شنرحی دقینق   بی ،آوایی زبان ویژگی با توسل به اینو  متناسب باشد

هنای منوردنظر را در ذهنن     اندیشنه و  تواند تصناویر ذهننی   یم نیاز داشته باشد، ءجز بهجزء

 .(92 :1919 )قویمی، خواننده بیدار کند

تکرار  کاربرد ربرا  مرکزولی  ،کنند استفاده می آرایی واج از ،یوشیج نیماو  نازک المالئکه

کناربرد چنندین   در شعرشان بیشنتر تکینه بر   آرایی واج بلکه سبک ،دنده قرار نمیواج  یک

الطنائرات  و  ربکنم قند سنمع الندعاء     !نویا صائم» :مثال است؛ برایسطح  همو  صدا همای وآ

ابیکم لظی حرائق/ ترید أن تغنرقکم فنی   وتمطر علی رو  اعقاًوأقبلت تهدر فی الفضاء/ تقذفکم ص

 .را شننید  شمای ردگارتان صدای دعاوپر !داران زهوای رترجمه:  .(96 :1331 )المالئکه، «برک الدماء

 افکننند  منی  شنما  بنر هنایی را   صاعقه دهند/ می مهیبی یکه در فضا صدا درحالی اپیماها آمدندوه

 را در شنما  خواهنند  منی  /بارنند  میزنده وس آتش های شعله هایتان دشتبر و  (/کنند می)بمبارانتان 

 ن غرق کنند.وخهای  هکبر

 سنخت و  ی خشنن یایسنیق وفضای مو  بر درشتیکه  «د ، ظ،ط ،ق ع،» رکوف مجهوحر

حالنت   .کنند  مطابقت منی  ،دارد ینده قصدویری که گوتص با (62:1331 )عبناس،  داللت دارند

را القنا   داران روزهشدت تشنگی  م باأوت اپیما،وناشی از صدای ه صوتو  بمباران بندگی،وک

 ،چون تکنرار که در راستای معناست،  است شعر بخشیدهبه نوعی موسیقی درونی و  کند می

ا بنه شعرشنان موسنیقی    آورنند تن   ن روی میاست که شاعران بداابزاری از ابزارهای بیان 

پی آوردن در شان از خالل پی  های شعری موسیقی درونی که بیانگر تجربه درونی ببخشند.

عناملی در ایجناد    ،(393: 1312)هنالل،  شود  در بافت متن بیان میها  آن بازگرداندنو  الفاظ

 که حول توصی  آتش «سنابل النار» قصیدۀ در دیگر نۀونم .است گیهماهنو  اصل تناسب

 )بسنته( فی که به حرف مطبقنه  وشاعر از حر نورش است که پرتو رنگارنگیو  سوزندگیو 

 دیگرو است  «ظ ص، ض، ط،» فکوحر عۀومجم ،فواین حر است. کردهاستفاده  ،رندومشه
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 توصفت ق ،فوکه این حر جهتآن  ازبسته  ،عبدالقاهر ؛ براساس گفتۀباز هستند ،فوحر

و  صنی  بهتنر  وبنه ت  ،فوحنر این  کاربستبا شاعر،  .(11 :1319م، وسل) اند تودر ص شدتو 

و  ان/ غفا فی لجّه أبند ولشعاع النار مدّ ساطع األ» :کند میسیقی کمک وم با توأممعنای  انتقال

 بیناض ننار یبهرننی   ثقنل سالسنل النرّق/     نام زمان/ أصابعه مضت تلمسنی تسقط عن ظهنری/ 

جنا پخنش    همنه  رش دروچنان شعله کشنیده کنه نن    آتش آن . ترجمه:(161ن162: 1331)المالئکه، 

 انگشنتانش پشنتم را لمنس    ابیند/ وخ زمنانی و  اب رفنت وخه رش در قعر ابدیت بون وپرت /شود می

 .کند می مبهوت مراآتش  رون داشت/ برمی زنجیرهای بندگی راو  پشتم سنگینی غل ازو  کرد/ می

بنه   و سیقایی استفاده کنرده واها در ایجاد فضای مواز کارکرد آ خوبی به نازک المالئکه

و  هنا  اجو تا به یناری است  کار رفته که حروف خاصی در آن بههایی دست زده  واژه انتخاب

 فوکه از حرن  «ح ،ه» های صامتبا تکرار « دوالبارو الماء» در قصیدۀ معنا را القا کند.ها  اژهو

ی/ وف یرتن والصنبی سسنماعیل سن    !یا هناجر » :است بستهکار  هاین مهم را بن سه هستند  ومهم

مة الحزینة / سیدفق الماء یسنقی سنیله الغصنن الکسنیر     وعک المحموی/ دموبرحمة من ربه تنط

جاننب   رحمتی از با اهد شد/وچکت سیراب خواسماعیل ک . ترجمه: ای هاجر!(91)همان: « یوالملت

، آن جرینان و  اهند شند  وآب جناری خ  یابد/ می پایان وت غمناکو  زانوس های اشک ردگارش.وپر

 ایجناد  بنر عنالوه  نیز  «س»تکرار حرف  .کند میسیراب  )اسماعیل( را پژمردهو  شکسته شاخۀ

دلینل   بنه اسنماعیل   ضنع  و  هم بر پژمردگی ،که داردرامی آو  تورخ ویژگی با ،سیقیوم

سنیقی منتهنی   وم ،حقیقتسختی؛ در گشایشو  آبهم جاری شدن و  تشنگی داللت دارد

 اینن  ،یوفرانسن  شنناس  زبان ،نوگرام .رساند میدرک مخاطب کمک  بهو  دوش به معنا می

. اینکه شاعر برای انتقنال  داند می (harmony suggestive)را هماهنگی القاگر  ویژگی

ذهننی ینا    یروتصنا بنا  هنا   آن دهنندۀ  تشکیل های واج کهبرگزیند هایی را  واژه ،دوم خومفه

سنیقی  وم ایجناد  درات ونیما نیز از کناربرد اصن   .متناسب باشدو  هماهنگوی  های اندیشه

بشنکافته   سنحر/  خلنوت  در س/وبانگ بلند دلکنش نناق  » :ثالاست؛ برای م دهورنی غافل نبود

 )نیما یوشیج، «درد میارهای سرد سحر را ود/ دیوخ های زخمهبا  شکافته هر زو ا/وخرمن خاکستر ه

ن به تداعی معنا  ،دنایی خشنی که داروآ خصیصۀ به باتوجه «د خ،»ف وتکرار حر .(496 :1964

کند؛  میسیقی خشنی ایجاد ومو رساند  یاری می سحر است ن آرامشو  توکه شکستن سک

درواقنع تکرارهنای هننری،     .دهند  منی جلنوه  به این تداعی بیشنتر   ،«شکافته» تکرار کلمۀ
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و  تکرار ابتذال است اینکه الزمۀ باو  ساختمان شعر نقش خالق دارندکه در اند  تکرارهایی

هایی از تکرار در ترکیب یک اثری هنری، گناه تنا بندان     ، تأثیر گونهاست نفی هنر ،ابتذال

 .(421: 1919، کدکنی شفیعی)گیرد  خالقیت هنری گوینده قرار میپایه است که در مرکز 

در » :اسنت « شنب و  زوبنا قطنار ر  » در قصنیدۀ  ،هننری  ع تکرارودیگری از این ن نۀونم

ۀ دندانن زینر   افسای تنن بیمناری/  ای دل واز ن سخنانی برجاست/ شبان دلسرد/و  زانورۀ خان نهان

و  براسناس همنان شندت    «د ن،» تکنرار حنرف   .(961 :1964)نیما یوشنیج،   زوت هنوشب فرت

تکنرار حنرف   و  دکنن  منی سیقی متن که در راستای معناست کمک وبه م ،که دارند درشتی

ایی کنه در  هن  حنرف و  همان دردهنا  ؛داللت داردها  ناشی از آن رنج اندوهو  بر حزن «س»

 آید. می فرد گران برو  س استوسینه محب

بلکنه   ،ها نیسنت  در تکرار صامتفقط  ،ها اجو تکرارو  آرایی واج در دو شاعرسبک این 

ف مد وحر .دنکن نیز استفاده می ها تواز مص ،معنا با تناسبو  سیقاییوبرای ایجاد فضای م

 اند. درشتیو  توی صفت قادارو داللت دارد  شدتو  استعال بر

 اسنت و  شنده  ایجناد  هنا  مصوتسیقایی که با کاربرد واز کشش م هایی نمونهن به واکن

أحزانی تعشش فی مدائنها/ تعطر کنل   رودو و» کنیم: اشاره می ،کند را القا می موردنظر تصویر

 و. ترجمنه:  (131 :1331 )المالئکنه، « ارع فنی الخلینل  وبأدمعی/ حندّدتُ أرصنفه الشن   و ضلعو یةوزا

 بنا و  /کنند  منی  عطنرآگین را  کننار و  شنه وگ هنر و  اندهوهایش ریشه دشهر ه من دروهای اند گل

مراینا  » قصنیدۀ  ننازک در  نگریسنتم(. ) خیابان الخلیل را مرزبندی کنردم  روهای پیاده هایم اشک

این قصنیده قصند دارد از    خالل درو  گوید میآن سخن  شهرهایو  از فلسطین ،«الشمس

را  هنا  ی گنل وب انتشارو  اندنوحالت پراکندگی ریشه د . اویش پرده برگیردونی خوحس در

 .کند میبیان  «و، ای، اآ» تومص با رایش وعمق نگریستن خو نیز  ،کناریو  شهوگ هر در

 سیعیو انعکاس کهرا س ودانگ ناقو  صدای دینگ قصد دارد« سوناق» قصیدۀ درنیما 

 نمناد آزادی  ناقوس ؛عی اجتماعی داردوضوم ،هرچند کل این قصیده یر کشد؛وبه تص ،دارد

س را وت ناقوص بلندی دامنۀو  بزرگی ،«وآ، ای، ا»ت ومص تکرار باشاعر  .است افشاگریو 

 مسنیر  در دیننگ داننگ...  » :شنود  میسیقایی زیبایی وی مجب خلق فضاومو دهد  نشان می

و  توخل های رخنه در ت زشت پلیدها/و/ در رهگذار شهقویو  عاجزۀ معرکدار وگیر در بیابان/..../

 .(443 :1964)نیما یوشیج،  «متروک
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و  اتوبنین اصن   زیادی دارد. رابطنۀ بسامد بسیار  ،شاعر دوها در شعر هر  توکاربرد مص

د را از راه وینت خن  وه ،توصن  ،حقیقنت نادیده گرفت؛ در را آنان وچیزی نیست که بت معنا

رت ودر ذهنن صن  تنر   پیش. تحریکی که کند میکسب  ،است داشته تاکنونسازش با آنچه 

گنزینش   ،دارد عرضنه  اندوت های ممکنی که کلمه می یتوه رشته یکاز میان  ،است گرفته

ت ودریافت ص ۀونح .داشته باشد ،جریان است حال که بیشترین تناسب را با آنچه در شده

 یابند  حسب معنا نیز تغیینر منی  برو  پذیرد تغییر می ،داردوجود ای که  حسب عاطفهکلمه بر

 .(116ن119 :1913 ریچاردز،)

 تکرار کلمه .3ن9

انجنام  معننایی   ینک هندف  ؛ بلکه بنرای  نیست حشوتکرار کلمات چیز قراردادی با هدف 

ای  پنس هنر کلمنه    ؛انسانی است یا بخشی از تجربۀوجود  از ای قطعه ،هر کلمه .است شده

نندی  وپی تجربهو  اگر بین زبان .دندارد که کلمات دیگر آن را ندارای  یژهخصیصۀ وو  طعم

: 1311 )اسنماعیل،  کنند  منی فردی از بقیه ایجناد   هب، نظام منحصرکلمه هر برایشود، برقرار 

 .فعل ،، اسمحرفتی دارد: وح متفاوسط ،کرار کلمهت .(196

 تکرار حرف  .1ن3ن9

... و فوحر ،ندا نصب، گاهی در ادات ربط،و  کاربرد زیادی در شعر عربی دارد ،فوتکرار حر

و  سنع ومنثالً ت  تی هسنتند؛ ومتفا یانمعو  ها داللت ف دارای خصایص وویابد. حر د میونم

 .اسنت  شنده ارد آن و در ضمن بنافتی کنه   ،گردد میمقترن  دادن چیزی که بدان گسترش

و  نقنش بینانی   سنتگی آن، وپیو  جدای از کارکردشان در ایجاد ساختار متن ،فوتکرار حر

ها بنرای آن   این . همۀکنند میجه مخاطب وت جلبو  تیوع صوایجاد تن و سیقایی دارندوم

 مراد،و)اب سازدرا نمایان  تفسیرو  جدیدی از برداشت آفاقو  بیفزایداست که بر شعریت متن 

 .شود مید وآن محد های قابلیت ،فارسی شعر در اما .(116 :3229

 در . ویکنند  میاستفاده  سع تعبیروتو افزایش ادبیت در جهت  «من» نازک نیز از حرف

منن أبند   » :اسنت  کرده هنرآفرینیبه زیبایی  ،حرف تکرار با «لوللرس ةفیوزنابق ص» قصیدۀ

عمنق أعمناق   منن   ر قنران.../ وعبنر عطن   العصنافیرهلّ أحمند/  و العطر من غابة جاء أحمد/ ءوالض

 جنه أحمند  و زواللن و ر الخشنخاش ومنن عطن   /وفی الشجر السر اتی المختبئات/ومن سن ذکریاتی/

و  عطنر مهنای   جنگنل  از شنایی آمند/ ور ل خدا( از ابدیتکو)رس احمد. ترجمه: (11 :1331 )المالئکه،
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هنای   سنال  از از اعمناق خناطراتم/   /ش قنرآن... وخن  هنای ومینان ب  در گنجشکان پدیدار گشنت/ 

 بادام است.های  فهوشکو  خشخاش عطر از سیمای احمد /ودرخت سر ام در شده پنهان

کار  هبدر شعرش آن را ، گسترش معنابا هدف و  یافته تبلور نیما نیز شعر این کارکرد در

بنه   جنایش،  نهنان  تاب از شب و خواند در او شبگیر/ می ست، هنوز از شب دمی باقی»است:  گرفته

ماننند دل منن کنه     بنه  ی من/ پنجره زند در می مانند چراغ من که سوسو به زند سوسو/ می ساحل

)نیمنا   خوانند  منی  تلنخ منن کنه    مانند خیال عشق به او/ ست در از صبر من باقیو  هنوز از حوصله

 .ذهنی خویش داردمفهوم  سعی در گسترش ،«مانند»با تکرار . نیما (624 :1964یوشیج، 

 فعلو  تکرار اسم .3ن3ن9

ت دارد. وهای متفا در بین قالب را بیشترین کاربردو  ع تکرار استوترین ن ساده ،کلمهتکرار 

نخسنتین  انند. شناید    تکرار لفظنی نامینده   ،اند  بسیاری از قدما بدان پرداخته این مهم را که

ی با معنی عنام بنافتی   وارتباط قو  دوآن باشد که لف  تکرار ش ،ع تکراروقاعده برای این ن

لفظی متکلن    ،تکرارو  ای در آن نیست گرنه فایده، وداشته باشد ،است شدهاقع و که در آن

در اشنکال  یوشنیج   نیمنا و  ننازک المالئکنه  در شنعر   کلمنه  تکرار .(62 :3224 ر،و)عاش است

 .پیوسته تکرار ،: تکرار آغازین، تکرار پایانیاست شدهکار گرفته  همختلفی ب

ف معانی را در ابتدای هر وفعل یا حرفی از حر ، اسم یاتکرار آغازین آن است که شاعر

تی باشند  وانند بنه اشنکال متفنا    وت می تکرار. ردور قصیده بیاوسطر شعری یا بعضی از سط

تکنرار اسنتهاللی نینز     ،بدان د ووهای معینی منجر ش که در بافت متن به داللت یصورت به

 چندینو  گیرد کالم قرار می در ابتدای لغت تأکیدو  ع، که با فشاروهدف از این ن یند.وگ می

شعری معینی اسنت کنه    وضعیت رسیدن بهشود،  میمشابه تکرار ه مشابه یا غیروجوه بار ب

اعم ن هر ساختاری  .(13ن11: 3221)عبید،  معناییو  سیقاییواساسی است: م سطح دوقائم بر 

دریندا   کند. میکه نقش مرکزی را بازی دارد یک نقطه گرانیگاه اصلی ن  داستانو  از شعر

 ،سناختارگرایی  ، حتنی در نظرینۀ  م ساختارومفه» رزد:و می تأکیدچنین گرایی م این مرکزوبر لز

این مرکز بر ساختار سنیطره   که طوری به ،عی مرکزیت معنایی استوفرض ن اره متضمن پیشوهم

شنکل   حفن  و  ثیر بسزایی در انسجامتأ تکرار ،براینبنا .(119: 1912 ن،وسویدو و )سلدن «دارد

نده وشن واحندهای تکرار  اغلب در همنین  ،مرکزی که هستۀآشکار است  و دارد شعرذهنی 

 .یابد میتجلی 
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دار مصری در صحرای  زهوسربازان رافتادن  که در زمان گیر« دوالبارو الماء» در قصیدۀ

بردن داسنتان حضنرت   کنار  هاست که بنا بن   عطشو  تشنگیبا مرکزیت  ده شده،وسینا سر

به سیراب شندن   واقعه که هر دو وازن بین این دوت ایجادو  )ع(اسماعیلحضرت و  )س(هاجر

حالت « اسماعیل» واژۀ با تکرار دهد و انجام میزیبایی  تصویرسازی ،دوش تشنگان منجر می

تقطّرُ الریاح حباً فی شفا الطفل سسماعیل/ » :کند میبیان  ،داردحقیقت مرکزیت عطش را که در

قالنت الریناحُ:   و  الخضنر  فنی کیاننه النحینل/    و  تسکب الحینا  و  بلیل/تلمس خدیه بعطر نسمة 

سناً ازرقناً یلنثم    و/ سنحننت السنماء ق  !/ فردد البیت العتیق تحت حنر الشنمس اسنماعیل   !سسماعیل

ت وشک أن یموی سسق صغیری سسق اسماعیل/ سسق طفلی الظمان کاس ماء/ !یا رب /سسماعیل...

 /چکاننند  میلبان اسماعیل  بر را محبتیو  عشق بادها. ترجمه: (63ن61 :1331 )المالئکه،« اسماعیل

الغرش جناری  وجود  را در نشاطو  زندگیو  کنند/ می با عطر نسیم نمناک لمس هایش را نهوگو 

آسنمان   /!داد اسنماعیل  پاسخ خورشیدکعبه در زیر گرمای  خانۀ /!بادها گفتند اسماعیل /سازند می

را جنامی از آب   ام تشنهدک وک !پروردگارا/ ...ببوسد را اسماعیل تاد نیلی خم ش کمانی رنگینبسان 

 کن/ نزدیک است که اسماعیل جان دهد. سیراب را ،چکم، اسماعیلوطفل ک شان/وبن

و  از مسیر ساختمان زبنانی  گذر با ،معنایی در شعر معاصر مرکزیتو  نورسیدن به کان

، های شعر معاصر ریود. یکی از تئواهد بومیسر خ ،ندهوشهای تکرار ن مایهچنیهمو  شعری

د از تکرار وقصاید بلند خ در نیما بیشتر .ن معنایی شعر استوگرایی در تشکیل کان مرکزیت

قصد  به« شوی شهر خاموس» . وی در قصیدۀیدوج می بخشی معنایی مدد در جهت مرکزیت

شنهر  » :کنند  منی تکرار  اش قصیدهرا در  «بیهده»و  «شهر» های ، واژهایجاد مرکزیت معنایی

کش ومانده با مقصد متنر  ا/ونیست که نیست نفسی نیز آ وا ازو  /ابوست به خ ست که رفته دیری

پاسنبانش   بسنته/  عبنث در  شهر را دربندان بر.../  که در او نیست که نیست/ ماند/ مرده را می /وا

 س/وشن فانوبیهده ر نهیب/و  بیمۀ خست خفتگان را دارند/، وبار فراز بر ده به چشمان مهیب/وبیه

 .(919 :1964 ،یوشیج )نیما سویبیهده پاری مأ بیهده مشتی حیران/

و  بیشنتر  توضیحو  ابزاری برای تبیین در جایگاهکو یابد  میتفسیری  ، جنبۀگاهی تکرار

جا اننداختن مطلبنی   و  ضیحویی شاعر قصد تود. گور د شاعر به کار میوشن شدن مقصور

 ،روسط این در یابد. به این هدف دست می ،یا عباراتو واژه  تکراراننده دارد که با وبرای خ

جه حبیبی اکبر منن النهاینة البحنر/    و» را دارد:، )ص(اکرمل ورس ،یشوخ بۀوضیح محبوقصد ت

جنه  و جنه حبیبنی زننابق، أکنؤس، میناه/     و اهو جفه/وره، موی طیومن مداهُ، یسد أقطاره الزرق/ یط
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ۀ محبوبسیمای . ترجمه: (13 :1331 )المالئکه، «یتجزّا ویشطرُ أ احد لیسو نهایات عالمالالو حبیبی

 ،رننگ آبنی   پایانی ندارد/ اش گستردگی سبب بهدریا  که درحالی است/ تر بزرگدریا  بیکران ازمن 

ۀ محبوبشگفتا سمیای  /پیچند میاجش را درهم وام ،پرندگان )در نظر(/ کند مید واطرافش را مسد

تقسنیم   ،نهایت جهان یکنی اسنت   ، با بیمنۀ محبوبسیمای  /هاست آب ها، جامها،  سنوس که من

 .شود نمی پراکندهو  گردد نمی

از فضایی را د وص  خو شدن روشنو  قصد تفسیر ،«شب» واژۀ تکرار آغازین نیما نیز با

پی کین/ همه چیز است بنه غنم بنشسنته/     نشیند چوشب به ساحل » است: ر کردهوکه تصدارد 

نگاهش همنه   سیاهی در د/وچشم آن مطر وشب دریده به د // ...«کراد» یب استج به بردهوسر فر

 /پویند  منی ه بنه ره  وشب کسی ینا  /آید درنمی سپیدز ودر دیگر این ر ید ازولیکن گو .../کی غرق/

 .(499 :1964 ،یوشیج )نیما جوید میشب عبث کینه به دل 

ننازک  زبنانی در شنعر    کاربرد این پدیندۀ  دیگری در همنشینی کلمات نیز شیوۀ تکرار

دو لفن    ،بیت صورت که در وجوه بدیعیات است؛ بدین جهی از، وهمنشینی است. المالئکه

نکنه یکنی   ، بندون آ گیرنند  مجاورت هم یا نزدیک یکدیگر قنرار  که هریک درشود  تکرار

هنای   نازک قصند نمنایش دادن زمنان    ،اینجا در .(91: 1314 )عبدالمطلب، زائد باشدو  بیهوده

 خنوبی آن را تبینین   هبن  ،«اعیاد» در «آ» گیری مصوتکار هبا بو  دراز را داردو  دورو  گذشته

جه حبیبتی فی االبعاد و منتشرات فی اعیاد اعیاد اعیاد اعیاد/ یا  المبهور ةتتهاوی االزمن»: کند می

 عیندها،  عیدها، های خسته با پراکندگی در زمان. ترجمه: (321 :1331 )المالئکه،« یا ضوئی االخضر

 ای نور سبزمن. /!ها سیمای محبوبۀ من در دوردستای   کنند/ می عیدها سقوط عیدها،

 گونه ساختار در شعر نیما نمود ندارد. با این ،همنشینی این نوع تکرار

 مقطعو  تکرار عبارت .9ن9

عبنارت   تکرار از اما ،نداردوجود  مقطعو  تکرار بیت ،نازک المالئکهدر بررسی سبک تکرار 

شده معنایی شعر بیان  یاومحتو  مایه رنواساس تناسب با دکه بر است در قصاید بهره برده

سنع معننا اشناره    ونه از توبه یک نم سع معنا تکیه دارد؛وتو  تبیینو  تفسیر بر مرکزیت وو 

جنرح فلسنطین/ حمنر  ذلنک     ن الغضب النازف منن  وذلک الجمر دمّ یجری/ بل حمر » کنیم: می

حمر  ذلک الجمر / و ن/ورد  قانیات من حدائق دیر یاسین/ مغمسة الشذی فی جرح مطعو الجمر

سنرخی  . ترجمه: (199 :1331 )المالئکه، «لة الشعرولنا المحلومثل حقو لنا الدامیة الخفصر/وکمثل سه

/ فلسنطین اسنت   زخنم  ازنین وبه رننگ خشنم خن    د/وش می نی است که جاریوآن اخگر بسان خ
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ش در وی خن وگلی آکننده از بن   ین/یر یاسستان دواست از ب فامی سرخسرخی آن اخگر آتش، گل 

 بسنان و  /ماسنت  هنای  دشنت نین وخن  ن دامننۀ وچن  ،سرخی آن اخگر آتنش  /زدگان طاعونزخم 

 است، پرداخته آتشص  و قصیده که از ابتدا بهاین  درنازک  .ی استوم لیدهوکشتزارهای ما ژ

ی مخاطنب  وجدیدی را پیش ر معانیو  پردازد میسع معنا وبه ت ،تکرار آرایۀ کارگیری به با

 دهد. قرار می

 درساختار کلی شنعر را   ،شاعر با کمک تکرار کند. می حف  راحدت لحن، کلیت شعر و

 دهی سازمانریت تکرار ود را با محوخ عواط و  افکارو  دهد میاحد قرار و ای اندیشه جهت

فضنای  « دوالبنار و المناء » ر سراسنر قصنیدۀ  د «هللا اکبر»، تکرار عبارت نهوبرای نم ؛کند می

و  اذان را ن که فضنای لحظنۀ   اصلی شعر  تصویرو  مقصودو  سیقایی خاصی ایجاد کردهوم

بنا  . وی قصیده تناسنب دارد  با فضای کلی حاکم برو  کند حف  مین زه است  وباز کردن ر

در ینک راسنتا    بافت شنعر را و کند  می جلوگیری معنا پراکندگی از «اکبرهللا » تکرار عبارت

جها تسیل فی الصحرا أنهر/ وذان/ فی سیناء تبحر/ من ماأل ةهتاف هللا اکبر هللا اکبر» دهد: می قرار

/ من شنفة المنؤذن الخاشنع    اوأفطر !نو.../ هللا اکبر یا صائمنداء رحمة ید تستر به الرمال/  هللا اکبر

 :1331 )المالئکه، «الشماء ةن قلعورها، سبرها یزحزحوهللا اکبر علی شفاههم غناء بن .../المطریهمی 

اج آن در واز امن  زنند/  منی  جومن  در صحرای سنینا  ای اذان است/وآ هللا اکبر، هللا اکبر. ترجمه: (49

که شنزارها آن را  رحمتی است بسان شبنمی بانگ هللا اکبر /دوش می انوهایی ردوی سینا رصحرا

بناران جناری    ،تنوذن فنر ؤاز لب من  / د را بازکنیدوزه خور !داران روزهای  ، هللا اکبر .../ / نوشند می

و  بلنند  ، قلعنۀ )اینن ذکنر(   رازو  روبا نن  ست/ا ای هللا اکبر بر لبانشان بسان نغمه .../ فریاد /شود می

 .آورند درمیبرافراشته را به لرزه 

د وخن ه بن  را بواسنل  اینن  کنارکرد باالترین سنطح   ،نیما شعر درعبارت  سطح درتکرار 

یک مقطع یا بینت نینز اسنتفاده     تکرار از ،اش شعریمیان قصاید  درو  است دادهاختصاص 

معننایی کنه    مرکزینت  بنر  «راهنم  من چشم در را تو»عبارت  تکرار بابرای نمونه،  ؛کند می

شنباهنگام/ کنه    راهنم  درمنن چشنم    راو تن »سیقی تکیه دارد: وکنار م در ،همان انتظار است

من  را تو هی فراهم/واند راست خستگانت دلن آزو رنگ سیاهی/ها  شاخ تالجن سایه در گیرند می

را من چشم و ت .../اند ماران خفتگان ن مردهوچها  جا دره دم که بر در آن راهم شباهنگام/ چشم در

 .(699 :1964)نیما یوشیج،  «راهم در
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تنرین   یوتکنرار از قن   کننیم.  نی، از تکرار استفاده میوالقای حس درنیز با هدف گاهی 

 دفکری را به کسی القا کنر برای این است که عقیده یا وسیله  بهترینو  امل تأثیر استوع

تکنرار   از ،انتظنارش بنه مخاطنب   و  نیما برای القای احسناس تنهنایی   .(13: 1911، پور علی)

 انسنتم/ وش به زنگ کاروگ چشمم/اب به وشب همه شب شکسته خ» :است استفادۀ بسیار کرده

ریخته بنر   ست/ کس خالی جاده اما ز همه همعنان گشته همزبان هستم/ ر/ود زنده ز ی نیماصد با

« انسنتم وش به زنگ کاروشب همه شب گ /م مانده به زندان شب تیره که بازاین من ار/وار آوسر آ

 .(699 :1964 )نیما،

، آن تکنرار ، قاعندۀ اولینۀ   الشعر المعاصنر  قضایا در کتاب نازک المالئکه براساس گفتۀ

راهی و  گرنه متکل  استو داشته باشد کلیی اارتباط قوی با معن ،شدهاست که لف  تکرار

کنه شناعر    ،جه مهم در عبنارت و ی است برتأکیدو  اصرار ،پذیرش آن نیست. تکرار ایبر

از اهتمنام  و  گنذارد  حساس منتن منی   بر نقطۀدست و  کند آن توجه می بدان بیشتر از غیر

 کنه  متن باید باشند  ای از قوانین پوشیدۀ مجموعهتابع  ،دارد. تکرار میمتکلم به آن پرده بر

دارد وجود  دقیقو  طبیعتاً نوعی از توازن پوشیده ،در هر عبارتیو  توازن استها  آن یکی از

 .(361ن366: 1314، نازک المالئکه)کند که شایسته است شاعر بر آن محافظت 

  نتیجه. 4

نقش بسنزایی   ،خصوص در شعر بهو  ادبی است که در ادبیاتو  نوعی کارکرد زبانی ،تکرار

 تأکیند و  تقویتو  تناسب همچون انسجام وسی شنا زیباییدر اصول  مؤثراز عوامل و  دارد

ننازک  در شنعر   صوخص زیادی دارد، بهبسامد  ،عربیو  فارسی معاصرتکرار در شعر  .است

 برتکیه  باو  معناشناسیو  شناسی ل زیباییوبا رعایت اص زبانی مختل  حودر سط المالئکه

اما نیما ، دارد زیادیکیفی و  سطح کمیّ است، آفرینش ادبی در راستای که شاعری تجربۀ

هنای سنبکی    شاخصنه  .رسند  نمی نازک المالئکه پایبه  ،کارگیری این کارکرد زبانی هب در

یوشنیج، کارکردهنای معننایی متعنددی دارد؛ ننازک      تکرار در شعر نازک المالئکه و نیمنا  

ها  کارگیری آن، قلمرو پهناوری از خالقیت هنری ایجاد کرده و از همۀ شیوه المالئکه با به

است،  و شگردهای تکرار برای آفرینش موسیقی و آرایش مظاهر سخن خویش بهره جسته

شناسی این مهم، توجنه   اییهای زیب که نیما در آفرینش اثر ادبی خویش، به قابلیت درحالی

و  سیقاییوم اصل دواساس ، برنیماو  نازک المالئکهکلی در شعر طور بهتکرار  کمتری دارد.
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ننازک   .شنود  محسوب منی ساز در شعر این دو شاعر  از عناصر سبکو  ار استواست معنایی

 بنر تکینه  ننی بنا   وسیقی دروبرای ایجاد م آرایی( اجو)ها  اجو از صنعت تکرار نیماو  المالئکه

تکنرار   ،نازک المالئکهدر بررسی سبک تکرار  اند. استفاده کرده معناو  اتویت اصواصل ه

عبارت در قصاید بهره برده که براسناس تناسنب بنا     تکرار اما از ،نداردوجود  مقطعو  بیت

سنع معننایی،   ومرکزیت معننا، ت همچنین  .است شدهمعنایی شعر بیان  یمحتواو  مایه دورن

از  ،ننی و، القای حس دراندیشهو  لحنوحدت  جدید،ن، ایجاد معنای ومضم تبیینو  تفسیر

 .است شاعر دوهای معناشناسی تکرار در شعر این  هوجل

 منابع
 دارالفکر العربی. ، لبنان،قضایاه الفنیه(و  اهرهو)ظ العربی المعاصر الشعر (،1311) عزالدین اسماعیل،

 صار.دارال ت،وبیر الطبعة الثالثه، ،الخامس لدجالم ،لسان العرب ،(1414) بن مکرم محمد، منظور ابن

 دلن المج ، تحقینق شناکر هنادی شنکر،    نواع البدیعانوار الربیع فی األ ،(1363) علی صدرالدین ،معصوم ابن

 النعمان. نج ، مطبعة االولی، بعةطال ،الخامس

 عالم الکتب الحدیث. اردن،الطبعة االولی، ، )دراسه اسلوبیه( شعر امل دنقل (،3229) فتحی محمود یوس  ابومراد،

 النشر.و ، القاهره، دارالنهضه مصر للطباعةاسس النقد فی االدب عند العرب (،1336) احمد احمدی، وبد

 دارالکتب العلمیه. ت،ولی، بیرولطبعة االاالول، ا لدجالم، التبیینو  البیان (،1331) بحربن  وعمرالجاح ، 

 ، چاپ اول، مشهد، دانشگاه فردوسی.آشنایی با نقد معاصر عربی(، 1911رجایی، نجمه، )

شناپور  و  علنی معصنومی   ، ترجمنۀ از افالطون تنا بنارت   ؛ادبی درآمدی بر نظریۀ(، 1913ریچارد، هارلند )

 جورکش، چاپ اول، تهران، چشمه.

 چاپ اول، تهران، علمی. حمیدیان، سعید ، ترجمۀاصول نقد ادبی(، 1913ریچاردز، آی.ا. )

 عباس مخبر، تهران، آگاه. ، ترجمۀادبی معاصر راهنمای نظریۀ(، 1912)ویدوسون  پیترو  سلدن، رامان

 ، الطبعة االولی، سوریه، دارالحور.الجمال فی النقد العربیو  نظریه اللغة(، 1319سلوم، تامر )

 ، چاپ دوم، تهران، آگاه.موسیقی شعر(، 1919، محمدرضا )کدکنی شفیعی

 ؤسسنة العربینة  الم لنی، اردن، والطبعنة اال ، ینش ود دروفنی شنعر محمن    التکرار (،3224) فهد ناصر ر،وعاش

 النشر.و للدراسات

 ، دمشق، اتحاد کتاب العرب.معانیهاو خصائص الحروف(، 1331) عباس، احسان

دمشنق، اتحناد   ، القصیده العربیة الحدیثة من البنیة الداللیة الی البنیة اإلیقاعیة (،3221) صابر محمد ،عبید

 الکتاب العرب.

 الهیئة المصریة للکتاب. مصر، الطبعة االولی،، االسلوبیةو البالغة(، 1314) محمدعبدالمطلب، 

 ، تهران، فردوس.ساختار زبان شعر امروز(، 1911پور، مصطفی ) علی



 معناشناسی سبک تکرار در چند قصیده از نازک المالئکه و نیما یوشیجشناسی و  واکاوی زیبایی/ 93

 

 نجمه رجایی، مشهد، دانشگاه فردوسی. ترجمۀ ،سیشنا زیباییمبنای  نقد بر ،(1911) رز غریب،

 افریقیا الشرق. ،، المغربفی الشعر العربی المعاصرحرکیة االیقاع  (،3221) حسن الغرفی،

 ، چاپ اول، تهران، هرمس.)رهیافتی به شعر اخوان ثالث(القا و  آوا(، 1919قویمی، مهوش )

 ، الطبعة الثالثة، قاهره، مکتبة النهضة.قضایا الشعر المعاصر(، 1314المالئکه، نازک )

 آفاق الکتابه. ،، قاهرهانه البحرویغیّر ال (،1331) ننننننن

، الطبعنة الثانینة،   دبواأل معجم المصطلحات العربیة فنی الغنة   (،1314)المهندس  کاملو  هبو ،المجدی

 مکتبة لبنان. ،توبیر

 ، چاپ اول، تهران، ناشر.به کوشش سیروس طاهباز ،یوشیج آثار نیما مجموعه(، 1964نیما یوشیج )

 دارالنهضة العربیة. ،تو، بیر، الطبعة الثالثةلغة الشعر العربی الحدیث ،(1314) سعید رقی،وال

، الطبعنة  النقندی عنند العنرب   و داللتها فی البحث البالغنی و  لفاظجرس األ ،(1312) ماهر مهدی، هالل

 .دارالحریة ،بغداد لی،واال


