
ينقد ادب معاصر عرب يدو فصلنامة علم     

 (9311) يعلم 91/ ياپيپ يکمبيست و / دهمسال مقاله پژوهشي/   

 

اثر  ""دهيدر قص يختباشنايز عناصرل يتحل

  يواژگان و ينحو يزيهنجارگرکرد يبا رو 
 يد بهشتيدانشگاه شه ،ات عربياستاد گروه زبان و ادب ،1يحجت رسول

 يد بهشتيدانشگاه شه ،ات عربيرشته زبان و ادب يدکتر يدانشجو، ينيروزه حسيده فيس

 
 91/11/9311تاريخ پذيرش:  91/91/9311تاريخ دريافت: 

  دهيچک

 عمق.قابل ت است يامر ،ک اثر فاخريارائه  با هدف ،شاعران ياز سو يزبان يهاکيانواع تکن يريکارگبه

ه خود شياحساس و اند ،يزبان ياستفاده از انواع شگردهابا  مسائل جامعه انيب يبرا شاعراناز  ياريبس

 او اراشع ؛را نام برد  يشاعر عراق توانيان آنها مياز م .انددادهانتقال  مخاطب را به

 يبرا ،يزبان ياز چه ابزارها د يد دياما با است. در خور توجه يساختار و ييث محتواياز ح

به  و ييزداييآشنا يهينظر يبر مبنا تاده يکوش پژوهش حاضر؟ بهره برده است  شيهاشهياند يارائه

 از اين " " يدهيقص را در يواژگانو  ينحو يزياز هنجارگر يهدشوا ،يفيتوص -يليروش تحل

ج قرآن و نه يني، تسلط او بر متون د يفرهنگ غن داده استج حاصل نشان ينتا هد.ارائه دشاعر 

از  گسترده، يواژگان يرهيدا و ينحو علوماز  يو يات کهن و برخوردارياو بر ادب يالبلاغه، احاطه

م و يتقدب تکرار، ياسالهمچون  يياز شگردها تا  ندهستند که موجب شد يعواملن يترمهم

هره باش يزبان شعرساختن در جهت متفاوت واژگان کهن کاربست و ديجد باتيساخت ترکر، يخأت

 يهااميرا به پ ذهن مخاطب ،خاص ياراتدر قالب عب يمتن يهااميپ نمودنبرجستهبا او قصد دارد  ببرد.

حفظ ز ينده را يقص يوجههو  اردت به اوضاع جامعه وا دنسب يشتريبه تأمل ب ومتن رهنمون کرده  يدرون

خواننده  و دهيگرد انشيشکل ب ير خود و تازگاشعاارتقاء ، موجب ين اسلوبيچن يبا ارائهاو  کرده باشد.

  سازد.يق رهنمون ميعم ي، به درک معنايسطح يرا از معنا

 يزي، هنجارگريواژگان يزيهنجارگر  ،شععر معاصر عرا،،  :هاد واژهيکل

 .ينحو

 

                                                           

 h-rasouli@sbu.ac.ir   :نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئول -1

mailto:h-rasouli@sbu.ac.ir
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 مقدمه 

سم يفرمال ييگراصعورتمباحث مطرح شعده در نقد  از ،يمتن ادب يباشعناسعيتوجه به ز

وجود آمد و ه بهياول در روس يخلال جنگ جهان ن مکتب دري. اديآيشعمار مبه يروسع

سععه با يمقا در ييگراصععورتنقد  .(123: 1131 ،رنايا) شععکفت يلاديم 1291در سععال 

 دهديم قرار يمتن ادبو ساختار شکل ل يد خود را بر تحليکأت ،يگر نقد ادبيد يهاشاخه

   .دانديم نثرا يشعر و  بافت ييبايز يجهيرا، نت ياثر ادب يو ماندگار

 ،" "لياز قب يصععطلاحاتادر   ات معاصععر عرب،يدر ادب ييزداييآشععنا اصععولاً

 .هستند دورشعدن از قواعد معمول زبان يمعنابه که روديکار مبه ""و  ""

م يقد اتيدر ادب ،يدر آثار ادبار يمعافتن انحراف از زبان ي يتلاش براذکر اسعععت لازم به

نظرات ، آنکاوش اعجاز  يدر پ زمان نزول قرآن و از وجود داشعععته اسعععت.ز ينعرب 

، همچون  ياعده و ديارائه گرددر مورد فصعععاحعت و بلعاغت  يمتفعاوت

 ر معنا،لفظ بتن نسدامقدم  با ودانسته  الفاظ به منوطکلام را  فصعاحت ،و  

از آراء  ياريبس اند.آن نسعبت داده يلفظ يهاييباياعجاز قرآن را به ز

در قرن ان يگراصورتکه  است يموارد همان ،" نظم يهينظر"و  ""در باب 

      .اندستم مطرح کردهيب

 وتوا مح بههم  که است يشاعرانجمله  زا ،م (111ه.،/1113) 

ه ب، يعراق دوستوطنک شاعر يبه عنوان . او است متن توجه داشعته يبخش ادبهم به 

د يسععت که از دين يموضععوعو هيچ پرداخته  خود زمان يجامعه يدردهاو ها آرمانان يب

همچون  يو اخلاق ياز موضعععوعات اجتماع ياريبسععع باشعععد.او پنهان مانده 

 ن شعععکل ارائه دادهيو در بهتر  بايز يانيبا ب را و ...  ييافزا، عدالت، دانشيدوسعععتوطن

 يد و نه شعر عربيجد يکينه شعر کلاس" سد:ينويم او يدرباره . اسعت

و جهان  نشينگونه بتواند با سرزميرا نشعناخت که ا چون هم يمعاصعر، شعاعر

 عرب ارتباط برقرار کند



 

 612  کرديرو با يجواهر يمهد محمد اثر "طَرطَرا"دهيقص در يباشناختيز عناصر ليتحل

گذشته  ان شاعرانياز م ،اشياسعلوب شعرو سعبک و   يت شععريشعخصع

 زين ييپاات ارويفرهنگ و ادب از ي، وعلاوه بر آنه اسععت. يشععب و  شععتر به يب

 ز خوانده استيوت را نيال و لريشعرون، ير، بايشعکسع  يهاکتابو رفته ير پذيتأث

 ؛مورد توجه قرار گرفته استنيز  يرپردازيث تصوياو از حاشععار  

ت و رهاسيشععر او شعر تصو بدون شعک"سعد:ينويم به نقل از  

مردم  يزندگ -9ميقد ير عربشععع -1رد: يگير او اغلب از دو منبع سععرچشععمه ميتصععاو

  .« عرا،

 ياسيخصوص شعر سبه و غزل ،، وصفدر همه فنون شعر اعم از مدح، رثا 

ب مردم يدر ترغاو،  اشعار يبايو سعبک ز يقو يعاطفه و تواناسعت

 معتقد است  داشعته اسعت. يادير زيظلم تاث يعرا، در جهت نف

  .ان دارديجر ر فوران عاطفه در اشعا

ه با ديقص نيا دراو  .روديشمار مبه  يباياز قصائد ز يکي "" يدهيقص

 هپرداخت خود يو مشکلات جامعه مسعائلبيان به  ،يزبان يهااسعلوبانواع از  يريگبهره

 ياهاسلوب کاربستدر  با سبک  شتر مخاطبيب ييآشعنا يبرا رونياز ا .اسعت

به  ،يو واژگان ينحو يزيانواع هنجارگر يدر حوزه مورد نظر يدهيقصعع ،يباشععناسععيز

ات ياز ادب ياتا نمونه قرار گرفته اسعععت يمورد نقد و بررسععع يليتحل-يفيتوصعععروش 

ر يو به سؤالات ز گرددارائه  يباشناسيز يشگردهاو  يسعاختار ياز جنبهمعاصعر عرا، 

 :داده شودپاسخ 

افکار  يارائه يبرا ،يو سعبک يزبان يهااز چه ابزار "" يدهيقصع در-

  خود بهره برده است؟ يهاشهيو اند

و  يزبان يهامهارت انواع از قادر باشععد که  تا هديسععبب گرد يچه عوامل-

 ؟استفاده کنددر شعرش  يسازبرجسته يشگردها
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  پژوهش ينهيشيپ

 :  صورت گرفته است ياريبس يها، پژوهشاشعار  يدر حوزه

در کتاب خود با عنوان  

اين شععاعر را به همراه ذکر  يو سععياسعع يو رويکرد اجتماع يزندگ

کتابدر است؛  قرار داده ياز اشعارش مورد بررس يشعواهد

در سرودن قصائد   يش خطابيسعنده از گراينو از 

ر سخن بات ناديترک ستانواع اسعلوب مثل امر، ندا، اسعتفهام و کارب يريکارگ، بهيطولان

ب خود با عنوان کتادر   گفتعه اسعععت.

 لياز قب يموضوعات، از اشعار  يبه همراه ذکر شواهد مثال

 است/نموده يرا بررس يو ياسيو س ياجتماع کرديرو و يزندگ

يمقالهدر  يو رضعا کيان يجهانگير امير

به  

 و مسائل يارائهه، يسعخر يريکارگهشعاعر از ب هدف هر دواين نتيجه رسعيده اسعت که 

مشکلات وطن بوده است.

ه ت سبک ها بر اساس معادليادب يبررس خود با عنوان ينامهانيدر پا يفلاحت يصغر

زان يم، (1121)(ک يوان جلد يو د وان يمان )ديبوز

که  يهر اثر صععورت نيبد و سععنجديصععفت مق نسععبت فعل بهيز طرت سععبک را ايادب

و به  تبرخوردار اس يترشيب يادب يوجههاز ، شعتر باشدينسعبت فعل به صعفت در آن ب

  تر است.يادبنسبت به سبک  يسبک شعراين نتيجه رسيد که 

 يمحمعدتقاز  يمقعالعهدر 

و  يف لغويبعد از تعر، )، يليوکزند

  در اشعار"  "و " "يبه بررس ، ياصطلاح

 يسبک دوره از ،اشيدر اسلوب شعره است و به اين نتيجه رسيده که پرداخت



 

 611  کرديرو با يجواهر يمهد محمد اثر "طَرطَرا"دهيقص در يباشناختيز عناصر ليتحل

ه و شي، انتقال احساس و انديبلاغو هدف او در استفاده از اسلوب کرده  يپيرو يعباسع

   شدن با احساسات دردناک مخاطبان بوده است.کينزد

ل يو تحل يرونيبلاغت آخود با عنوان  يمقالهدر  يو فرشعععته ديباي ييرضععا رضععا

 ،ينقد ادب معاصععر عرب يمجله) ""زيده طنزآميدر قصعع يابتکارات جواهر

 ،يبلاغ يرونيح واژگان، آوسععط دررا   يدهيقصعع ،(1121 :19شععماره 

داده  قرار يو بررس ليمورد تحلر يو تصعاو ي، تنش در سعاختار شعکليسعاختار يرونيآ

   است.

قل، در شکل مستبه يتوان گفت که تاکنون پژوهشعيبا توجه به سعوابق ارائه شعده م

 صورت نگرفته است. دهيقص يباشناختيز مورد
 

  " "-ييزداييآشنا

هنر " يدر مقاله (1321_1231) يسکفکتورشکلوين بار وينخسترا  ييزداييآشعنامفهوم 

آن اسععت که علاوه بر  ييزداييآشععنا ر. هنر شععاعر دمطرح کرد ،(1212) "ديبه مثابه تمه

حال در چه تا بهکردن آن و متفاوت يينمابيدر کلام خود، با غر يشعععر يوجههجاد يا

/ 7: 1133 رنه ولک،) مخاطب گردد يباعث لذت ادب ،بوده يعيمخعاطب آشعععنا و طبنظر 

 ،اءيند ادراک از اشيو زمان فرا يب و با افزودن بر دشعواريجاد اشعکال غريهنر با ا (.114

  (.11: 1131 رنا،يا) کنديم ييزداييآشنا

 و ""، "" کلماتات عرب، يدر ادب "ييزداييآشعععنعا" يمععادل واژه 

 يترجمه و "" يبه معنا "" مصععدر فعل  "" .اسععت ""

کار به "عدولا يو  "گذر از حد مألوف"يعني "تجاوز"يمعنات که بهاسععع "Ecart"لفظ

دخل و تصرف در  يمعنبه "عدول" ،شناساننظر سبکاز رفته اسعت

. که از حالت معمول خارج شوديطوربه باشد؛يم هابياشعکال ترکها و ختار دلالتسعا

 مثل مقدم آوردن مفعول بر فعل و فاعل

، عدول مثل التفات، مجاز، توسععع، ياصععطلاحاتدر مفهوم  ،ميقد ير نقد عربد

شعععر را  ، که طورهمان .اسععت کار رفتهبه لييشععجاعت، صععناعت و تخ
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با مفهوم  ،زين نقد معاصردر   آورديشکل( به شمار م) صعنعت

ا ر وسه اصطلاح  ؛ خورديوند ميد پيجد ينقد

را  ا ي اصعطلاح ز ين و  (191همان: ) آورده "Ecart" يواژه معادل

 استکار برده به اين واژهدر مقابل 

 به هم کينزد يهامفهومبا و  مختلف يهاشعععکعلرا بعه مفهوم  ،نحو يعلمعا

که  ،ر فاعليغ اسناد فعل بهو  "" در بابه( 174)  اند؛کرده اسعتفاده

مثل داند؛يم ""را  خواننديم "يمجاز عقل"نام  اگذشتگان آن را ب

کار هب را در مقابل  ""يواژه و  اصعطلاح  

  (42:  همان)برده است

 ييازدييهمان مفهوم آشععنا ،التفات و اسععتعاره، هيکنا، هيتشععب ،بلاغت ياز نظر علما

 ستعاره،به ا "" در کتاب را در بردارد.  () يريتصعو

ار نبرده کرا به  يم واژهيطور مستقاگر چه به او؛ دارد ياشاراته و حذف يه، تشبيکنا

را  ييدازييمفهوم آشناگر، ير مفعول و مباحث ديبحث از التفات و اسعناد فعل به غ يول

ر، وصل و يتاخ م ويتقد ،دگاه يدر د .( 11-13: مانه) کنديم يتداع مخاطب يبرا

 و زبان يارين زبان معيب شود. يم يمنجر به عدول معن، ادت و حذفيفصل و ز

 يهمان معنکه  يمرجع يمعن ؛وجود دارد ياز نظر او دو معن ؛تفاوت قائل اسععت يشعععر

ل يوأآن را از ت توانيم که يدوم يو معن شععودييافت ماسععت که از ظاهر الفاظ در ياول

 " ن صععورت اصععطلاحيدر ا و مجاز اسععت يدهييزاکه  متوجه شععدظاهر لفظ 

 "" اصعععطلاح يهيپاهم ،رديگياز مجاز نشعععأت م که نزد  "و

 باشديم

 

 "" دهيقص يمعرف

 و ستندين يمساوات بندها يتعداد اب اسعت. تيب 32و  بند 11شعامل  "" يدهيقصع

 ،يعصر عباس يدهيه و بر وزن قصيسعخر يوهيبر شع ده را ين قصعيا 



 

 629  کرديرو با يجواهر يمهد محمد اثر "طَرطَرا"دهيقص در يباشناختيز عناصر ليتحل

ه منتشععر کرد ""يدر روزنامه 1214در سععال  ، آن ران بارياول يبرا و سععرود

 گونه است:نيده ايآغاز قص .است

 

تر در شععيب يرگذاريبه منظور تاث يزبان يبا اسععتفاده از انواع شععگردها دهين قصععياو در ا

 و دهيکش ريتصععوظالمانه و اوضعاع نابسععامان جامعه را به يفضعانفس و جان مخاطب، 

خود در برابر دشععمن  سععاختنِ يضععمن انتقاد از سععکوت مردم، آنها را به وحدت و قو

 .کنديق ميتشو

  

  "  "يدهيقص در ييزداييآشنا يهاوهيش

ؤثر مشاعر  يرا در متفاوت ساختن زبان شعر ياريبس يزبان يان، شعگردهايگراصعورت

 ،کهن ايناآشنا  يکاربرد سعاختار نحو،(ييگراکهن )باسعتان يهاکاربرد واژهدانند مثل يم

ان يب يمجازها ،ديجد ييب معنايترک ،هاواژه ينوآور ،واژگان در شعععر ينينظم و همنشعع

 شناس معروف،زبان چ،يل (. 921: 9311لت،يفض)ه(يه و تشبيشاعرانه )استعاره،انواع مجاز،کنا

، يي، آواينحو، يواژگان يزيهمچون هنجارگر يق و در انواعيوه دقيموارد را در شععن يا

ن يدر ا (.41/ 9: 1131،يصفوکرد) يمعرف ييو معنا ي، زماني، سعبکيشعي، گوينوشعتار

ل قرار گرفته يمورد تحل يو نحو يواژگان يزيهنجارگر از نظر "طرطرا"دهيعقصععع ن،يب

 است. 
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   يواژگان يزيهنجارگر

 ،گريکدياست. واژگان در کنار  برخوردار ياديت زيواژه از اهم ،انيگراصعورتدر نگاه 

 ،ر وزن شعععر، تکرار اصععواتينظ يانواع فنون ادب رو،. از اينآورنديد ميبا پديز ياثر ادب

 اندواژه ابداع شععده يسععوجلب توجه مخاطب به يب اصععوات برايکلمات و طرز ترک
ده و آنها را ينو بخشعع ياتيرد واژگان کهن، به آنها حيتواند با کاريشععاعر م (. 71: 1177 ،مقدم يعلو)

 ،در اشعار توان يم (.111: 1121،يکدکن يعيشف)عصر خود کند يهنر طيو مح يوارد زندگ

 را مشاهده کرد:  ابيکم واژگان خاص و از ياريبس يهانمونه

 

 ""يواژه ،در   د.کر ييلاف زد، تکبر کرد، خودستا : 

است آوردهشمار به ناآشنا را از واژگان

ح يفصعع يدر عرب کهاسععت  انهيعاماز الفاظ اين کلمه، 

عنوان  يبرارا  آن يجواهرگونه، دليل در بر داشعععتن معناي سعععخرهبهو  ندارد يمععادل

که شععاعر از  داردوجود ن احتمال يا نيبنابرا  انتخاب کردده يقصعع

.بودن آن آگاه بوده استبيغر

 ياهکتاب از يدر برخ تنها که است ياب در زبان عربيکم يهااز واژه  يواژه

ذکر گرديده مرجع

را به همراه  و هر دو بار آن دو بار اسعععتفاده کردهن واژه ياز ا 

از  کهدهد ينشان م دهيقص نيا کاربست واژه در شعواهد آورده اسعت. 

  کمک گرفته است. ييتوازن آواايجاد  يبرا آن
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 .تافيدست  يد و خاصيجدب يترک نشيآفر به ،هاواژه کنار هم قراردادن باتوان يم

 يتوانسععتند معان ،گوناگون يهابيها و سععاختن ترکزش واژهيبا آم اعراناز شعع ياريبسعع

. به طور مثال در شعر زير: نند و آن را به نام خود ثبت کنندرا خلق ک يديجد

ه ک آيديشمار مبه شاعراز ابداعات  بيترکدو  کاربست

ز انتقاد خود را ا ،ن فنيبا استفاده از ا او اسعت. کار گرفتهبهگونه حالت سعخرهرا در آن 

 ده ازاسععتفا ذکر اين نکته نيز لازم اسععت که گذارد.يش ميحاکمان مسععتبد و ظالم به نما

 شود.يده ميد  يو اجتماع ياسيشتر قصائد سيبدر  ،هياسلوب سخر

ر زمان است که د يباتيکاربرد واژگان و ترک، يواژگان ييزداييآشنا يهاوهيش گريداز 

گذر زمان از استعمال خارج و در  ست. بلکه در گذشته معمول بودهشاعر متداول نبوده ا

وه با ين شي. اآينديشمار مبه کهنه ينحو يهاارساخت يها و حتواژهجزء و امروزه  شعده

با   .(9/41: 1131،ي)صععفو شععوديشععناخته م سععميئا آرکاي يزمان ييزدايينام آشععنا

رو ني؛ از اده استيبخشع به شععرش يخاصع ياييزي ،کهن تاو عبار واژگان يريکارگهب

 ت برخوردارياز جذاب ،خوانندگان يبرا اشععععاربرد که يتوان بعه اين نکته پيم

 اشاره داشت:  يعنوان نمونه به اين واژگان قديمتوان بهيبالا م يدر قصيدهاست. 

 

: چنين اسعتآن  يعرب يترجمه که
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 هب  و " "يمعنابه کهن يواژه دو يريکارگبهدر اين بخش، 

 ت شده است.يت بيبا صنعت تضاد، سبب جذاب يختگيو آم "" يمعنا

 

 يميمتون قد درباشد که اين واژه يميمعنبهدر اين نمونه،

 کار رفته استفراوان به

نشان  ،اشعار  درواژگان کهن کاربسعت رسعيد که  يبندتوان به اين جمعيم

و  – ان استيتا زمان شعاعر نما که از  -خود  يدر سعبک شععر دهد که اويم

ان طور هم؛ ش دارديبر سنت، گرا يک متکيکلاس ه، بيو فنون شعر يدر اسلوب نوشتار

مار شک عرب بهين شععر کلاسيزر ين مرحلهيآخر يندهياو را نماکه 

محدود به  يجواهر يواژگان يرهيدا ذکر اسععت کهلازم به آورديم

ان و اشعار گذشتگ هامثل، هااشعارش را با داستان اوبلکه  ،ستين کاربسعت واژگان کهن

، در شعر زيراند. دهينام باورها ييگراباسعتان ن شعگرد رايشعناسعان ازبانو  کندين ميمز

 اشاره به مثل مشهور دارد: 
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 يمعنابهدر اين شععر، عبارت
: آمده ""در .باشعديم

 
 

             

گونه معنا شده است:نيا  يلغت، واژه در فرهنگ

 عبارتهمچنين 

ل در مورد فرد ناآگاه و ثَن مَيااست که « نهديچون شعتر شب کور گام م» يمعنابه

 رود.يکار منادان به

 
رفته ار کهب توسط ن بار ياول يبرا، المثلن ضربيا

  در دو مصرع آورده است:آن را و

وزن  يختگيرهمبه مانع از  ،قبل د عبارتيکفزون بر تأا عبارت همچنين 

 ده شده است.يقص

 

 استفاده از صنعت تضاد

تا از صنعت تضاد و  ه اسعتداداو ن امکان را به يا  يواژگان يرهيدا يگسعتردگ

توان به کلماتيم هاآن از نمونه .ببرد بسعيار بهرهتناقض 
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ن يهنگآ ياتياب ،در کنار هممتضاد واژگان  نشيبا چ او اشعاره کرد. 

 دهد:يا ارائه مبيو ز

 (،) (،هم قراردادن واژگان )با کنار  ات بالايدر ابشاعر 

(، ذهن خواننده )( و ) (،) (،)

رهنمون  ييگوتناقض يوهيبا شهمراه  "باب " يهاوزنکلمات با از  يانبوه يسورا به

اش يعرزبان شوه، ين شيبا ا نمايد ويمرا بر خواننده اثبات خود  يتسلط واژگانکند و يم

ر د شاعر که رسدينظر مبه .دينمايم اش را برجستهيو هنر شاعر هديرا تشخص بخش

 ييگوضتناقبه  يات بعديدر اب چرا که گفتن علاقمند است؛ن نوع سخنيبه ا دهين قصيا

 اشاره دارد:

 ين معناياما در پس ا ؛د عموم تضععاد دارديعقا ه ظاهر بان نوع از تناقض بيااگر چه 

حاکم بر جامعه آن زمان  يضا، فن کاريبا ا يجواهر. نهفته اسعت يقيحق ي، معنايظاهر

سعععرانجام به  کهر کرده يو ذهن مخعاطب را به عمق معنا درگ دهيعکشعععر يتصعععورا بعه

   انجامد.يمخاطب م يريرپذيتاث

 يو اطلاعات ادب يتسلط واژگانت دارد، يخواننده جذاب يآنچه برا موارد بالا، در تمام

 يغنار کند و بر يدرگواژگان  يمعنخواننده را در تلاطم تا دارد  يسعاو  ؛اسعت

 يجادو ذهن روح و در واژگان  توان گفعت کعهي؛ مديعفزاايعآثعار خود ب يادب

 در اسععتفاده از واژگان دارد. واژه و  ياديت زيتوجه و عنا يو و دارد يخاصعع
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 شوندين ميکنند و با هم عجيبا هم حرکت م ،شناسنديگر را ميهمد ؛مکمل هم هستند

راب يسعع ،کيبات کلاسععياشعععارش را با اصععطلاحات و ترک يو 

ات بيو ترکداده د را در کنار هم قرار يم و جديمهارت تمام، قد با که او ياگونه؛ بهکنديم

 يکيراث کلاسعععينه از م . اختصعععاص دارد يبه وکه  کنديخلق مرا  يديجعد

ش يهاتيها و حساسارزش يمعاصعر با همه يکند و نه از زندگيم يگذشعته شعانه خال

لياز قبمعاصر  ياصطلاحات شعر يحتکه ييتاجا شود.يدور م

 وارد کرده است  يرا در شعر عرب

 رد.يگياو نشععأت م يغن يزبان شعععر از ،يواژگان يزيهنجارگر در اشعععار 

بع دو منگيرد و ينشأت م ياز عوامل متعدد اشعار بودن و برجسته بودنمتفاوت

و  يدر اسعععلوب شععععر ،يميقرآن و نهج البلععاغععه و متون قععد ييعن مهم ينعيعد

ث يهم از ح  نهاده اسععت يادير زيتأث ،اشيرپردازيتصععو

: 9111ن،ي.)بهاء الدر قرآن بوده اسعععتيتحعت تاث ييايعقيث موسعععيعمضعععمون و هم از ح

گونه که همان؛ برخوردار بوده اسعععت يقو يااز حعافظعههمچنين  ، اوآنافزون بر (.917

که شعر  يکس" سد:ينويدر خاطراتش م خودش

هج نرا حفعظ نباشد و يا آيات قرآن و  و  

 ،ته باشععدنگرفانده و ياد را نخو و  يهاالبلاغه و نوشعته

عرب و  يهاها روايت و کتابهر چند که ميليون ؛امکان ندارد شعاعر و يا نويسنده شود

ري ب ردازد و يا بسيا يباساليب شعر و ادب غر يعجم را بخواند و پنجاه سعال به بررسع

روز يک هر" که او سععدينويم همچنين  "ها را فرا بگيرداز زبان

اند و خورا مي هاي و قصععيده از  ياالبلاغه و قطعه نهجخطبه از 

   .رفته استير پذيثز تأين يياروپا فرهنگو  از تمدن يهمچنين و )همان(." کرديحفظ م

که  را مشعععاهده کرد يميبات قديواژگان و ترکتوان ي، ماگر چه در اشععععار 

توان يمن؛ اما استو  ن همچون يشياو از شاعران پ يريرپذيتاث يدهندهنشان

اسععلوب خاص و منحصععر او  ؛گذشععت نش واژگان و عباراتياو در گز يذات نگرشاز 
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دسعععت آورد، به موفقيت و بهکه  ياتيو با تجربه کسعععب کرد يرا از کودکخود فرد بعه

  ديپيشرفت رس
  

  ينحو يزيهنجارگر

 هي. بنا بر نظراست يخارج شعدن از اصل قواعد نحو، يزين نوع هنجارگرياز امقصعود 

 ب ردازد ينيبه شعععرآفر ،حاکم بر زبان ين قواعد نحوگرفتدهيتواند با ناديچ، شععاعر ميل

ر و ييکند و با تغيم يچيسرپ از قواعد نحو ،خلاقانه يشاعر به نحو (.31/ 9: 1131، ي)صفو

شععود. در يمدر زبان  ييزداييو آشععنا يازسععجمله، موجب برجسععته يجاکردن اجزاجاب

 يو نحو يدر ساختار صرف يجاد دگرگونيهر نوع انحراف از فرم خودکار زبان و ا ،واقع

 يادب يسععازبرجسععته يهايژگياز و ،منجر شععود ينيباآفريکه به زيدر صععورت ،هاجمله

 خواهد بود. 

اسععت  يدر مباحث نحو"" همان ،ينحو يزيات عرب معادل هنجارگريدر ادب

ر، يم و تاخيتقد ،دگاه يدر د آورد.يم "نحو يعلم معان" نامآن را با   و

 ينحو يزيهنجارگر شععود.يم يمنجر به عدول معن ،ادت و حذفيوصععل و فصععل و ز

 ياتواند نمونهيخارج شععود، م ينحو يکه از اصعل قاعدهيو هر عبارت ت ندارديمحدود

   باشد. ينحو يزياز هنجارگر

 

 تکرار

 يهاوهياز ش يکيعنوان تکرار به عنصعربر  ياديد زي، تاکهاسعتيفرمال يدر مباحث نظر

 يورا شاعر در دارد و ياثر، نقش مهم يباشعناسي. تکرار در زشعده اسعت ييزداييآشعنا

کار -به ش، آن را هنرمندانهيخوبا توجه به غرض  کعهکنعد يرا دنبعال م ياهعدافتکرار، 

ار گرفته کبها حرف ي و تکرار واژه، عبارتمثل  يدر انواع متفاوت توانديتکرار مرد. يگيم

که  باشععديمدر شعععر  ييافزااز مسععائل قاعده ،يتکرار کلام شععود

 جز يزيچ "ييافزاقاعده" ندينظر او فرا از ؛دياکوبسن مطرح گردي ين بار از سوينخسعت

منظور هن توازن بيا (.197 -111: 1137، يمدرسعع) نيسععت  ن مفهوميترعيدر وسعع "توازن"
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شود و زبان شاعر يها خلق مصورت تکرار آواها و واژهمخاطب و به ختن عواطفيبرانگ

آن  مهم در تکرار ينکته .(9/119: 1131،يصعفو) دينمايار برجسته ميرا نسعبت به زبان مع

واعد و از ق اشته باشدشعر د يبا معنا يقيط محکم و دقارتبالازم اسعت تکرار، اسعت که 

:  1173، يرجائ) کند يرويپ ،حاکم اسععت ياثر ادب يکه بر مجموعه يشععناسععنو زبا يذوق

 خود يزبان شعر يسعازمنظور برجسعتهچگونه از تکرار به  ديد ديباحال  (.111

 استفاده نموده است.

ش يق تکرار اسععت که سععبب افزاين مصععاديتر، از مهمهاها و مصععوتتکرار صععامت

است که از رهگذر  ييهاآهنگ يمجموعه ،يدرون يقيشود. موسيم زبان شعر يقيموسع

 ديآيد ميک شعر پديها در کلمات ها و مصوتصامت ، تکرارا تضاديا تشعابه يوحدت 
 :(941: 1131، يکدکنيعي)شف

 و بلند "کسره "کوتاه  يهاو مصوت "" يهاتکرار صامت، بالا اتياب در

 " مصوتده بر تکرار يقص يفضا توان شاهد بود کهيو م شوديده ميوضعوح دبه ،"ي"

د يآيشمار مبه  "ن يمد و ل"جزء اصوات  "" تمصو ؛اسعتوار است  "" و  "کسعره

و "  "و مصوت با تکرار صامت ،اتين ابيدر ا  .اسعت ""که شعامل 

ت علن بهيمد و ل ياز نظر ناقدان صداده است. يشعر بخشرا به يخاصع يقي، موسع ""

است يک اثر ادبي يباشعناسعيهم در زم يقوت و فخامت، عنصعر از يبرخوردار
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 ،ارتکرن نوع از يا که افتديعبز اتفعا، يدر سعععطح واژگعان نتوانعد يم تکرارن يهمچن

: 1137،ي)مدرس جاد توازن در شعر استيها و عامل از واژهيو رسعتاخ ييافزاموجب قاعده

 يديکل يکلمات ،شعععوند که از نظر شعععاعريتکرار م يواژگان ،در اشععععار (. 111

 تکرار منظم .استفاده شده است بار 3 "" يواژهاز  ،"" يدهيدر قص ؛هسعتند

لياز قب يدر افعال "" باب وزن

مختلف در  استفاده از افعالو  و

ده يگردده يقص يختگيشعر، مانع از گس يقيش موسعيافزون بر افزا  يغهيصع

 است. 

 اتيدر اب: شوديده ميد "سيتجن"تکرار به شکل ، دهيقص نيا در

 
 يندرو يقيموسموجب افزايش  ،سيس مشعهود اسعت. تجنيتجن اسعتفاده از ينمونه

   بخشد.يشاعر را اعتلا م يشده و زبان شعرده يقص

دنبال هات بياب کند ويدا ميبروز پ ييصداصورت همبهتکرار ده، ين قصين در ايهمچن

 طور مثال. بهشوند يآهنگ مهم شتريا بيو  ييدوتا يهادر دسته ،يشعکل عمودو به هم

 در ابيات زير:

 با يه صعععورت عمودت بيکلمات مصعععرع اول در هر دو ب توان شعععاهد بود کهيم

ود. شيم يدرون يقيموسع شيسعبب افزا زين رن نوع تکرايا و صعدا هسعتندگر، هميکدي
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زبان شععاعر  يو برجسععتگ ختن عواطف و احسععاسععات مخاطبيبرانگ موجب ،توازن

  .(9/119:  1131،ي)صفوگردد يم

 ديمقطع جد يدر ابتدا ،خورديبه چشععم م که در شعععر  ييشععتر تکرارهايب

 و بهره گرفته شدهاسلوب ن يا، از " " يدهيقصع از بند پنجدر  که ياگونهبه اسعت

 يارتباطايجاد  ياو برا .بودشعاهد  گر يدر قصعائد دتوان يمن نوع از تکرار را يا

تفاده اسعع تکرار ن نوعيا از ،کلام يقيو موسععن بالابردن توازن ين مقاطع و همچنيمحکم ب

ت شععاعر به ين نوع تکرار، توجه و عنايدر ا يهدف اصععل  کنديم

شعه و وحدت موضوع يفکر و اند يرچگک اي انسعجام و خاص اسعت که به يموضعوع

 (.941:  1173، يرجائ) کنديکمک م

 و تکرار حروفتکرار واژه، شععکل همراه با تنوع اسععت و بهتکرار ده، ين قصععيدر ا

تکرار   که دهديده نشان مين قصيشواهد تکرار در ا .شعوديده ميتکرار جمله د

 دهيشکر يتصوش را بهينابسامان جامعه خو يفضا ن شعگرد،يزد و با ايآميرا با طنز در م

 ياراد نش الفاظ مناسعععب کهيکنعد و با گزين تکرار و طنز برقرار ميب يقو ياو رابطعه

ش را به خواننده انتقال داده و او را يپنهان خو يهاشهياند يايطنز هستند، زوا يمضعمون

 يهان تکراريا سععازد.يق رهنمون ميو عم يباطن ي، به معنايو ظاهر يسععطح ياز معنا

مورد نظر و جلب توجه  يمعن يالقا ،کلام يقيش موسيط شعاعر، سبب افزاآگاهانه توسع

 يابا تکرار واژگان مهم در محدوده  .شعععوديم يخواننده به موضعععوع اصعععل

شعه استيده و انديک ايد بر يتاکد عاطفه و يدنبال تشعدز اشععارش، بهاگسعترده

 يمعنا يدنبال القاده، بهيقص يواژگان متناسعب با فضابا تکرار  ،رونياز ا 

 مورد نظر در ذهن مخاطب است.  

و  ها، واژگانها، مصععوتحاصععل از تکرار صععامت يقيموسعع "" يدهيدر قصعع

 يک نمونهيتوان آن را به عنوان يدارد که م يشعر هماهنگ يبا فضا ياگونه-عبارات به

به شعر  فقط ،يقيتم و موسيشمار آورد. توجه به ربه ييزداييو آشنا يسازکامل برجسته

 .دهديت ميتم کلام اهميبعه آهنگ و ر زينبلکعه او در نثر  اختصعععاص نعدارد؛

 "رد . کردن کلام اسعتنيدنبال آهنگعلاوه بر شععر، در نثر هم به 
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سعدينويم "

.  

ه غافل يده توجه دارد، از ظاهر و شععکل قافيکه به مضععمون قصعع همچنان 

 يذات يهايژگيات، از ويکردن ابنيآهنگ يبرا يو يعلاقمندذکر اسععت لازم به ؛ماندينم

ديگويمگونه نيا ،يدر کودک يقياش به موسععاز علاقه خود در خاطراتباشععد؛ او يم او

 
 

 ريتاخ و ميتقد

ن يب لازم است تاشود و يل ميتشک يمعنادار يک نظام و ساختار زبانياز  يهر متن

-ان بهب واژگيترت يعني ؛برقرار باشد يمتن انسجام و ارتباط درست يساختار يواحدها

ن يانوت قيو رعا ينحو يبند بودن به جنبهيپس پا متن مرتبط است. يساخت دستور

 د بر اساس آنچه علم نحويز کلام بايدر نظم نکه ييتاجا لازم است يدر هر متن يدستور

  گرددان شود و حد و مرزها حفظ يکند بياقتضا م

 ؛بر آن استوار است، خارج شود ين نحويکه قوان يبيممکن است کلام از ترت يگاهاما 

دخل و تصرف در  ،شناساناز نظر سبک جاد نشود.يا يخلل در معنا نکهيمشروط بر ا

ل يدتب يعنيکه از حالت معمول خارج شود، يطورها، بهبيها و اشکال ترکساختار دلالت

 شکلبه ياساختار جملهاگر مثلا  ؛اح استيک نوع انزي، ييا انشاي يخبر ياز وجهه

عدول  يار اصلاز ساخت به اين ترتيب و مقدم شدهمفعول  ذکر گردد، 

 يبيترک ييزداييها، آشناستيفرمالر از نظ ده است يگرد

ه را ن مسالياز ا يناش ييزداييجان کوهن آشنا ؛شودير ظاهر ميم و تاخيشتر در تقديب
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م يشواهد تقد در قصيده مورد بحث، . ده استينام ينحو ييزداييآشنا

  باشد:يبه شرح زير م ريو تاخ

شعععرط  يبر جمله  جواب شعععرط ،تيب اين در

 در بيت: شده است.مقدم  

 ديگر: يان در نمونهيهمچن مقدم شده است.  بر فاعل   مفعول

ده، يقص يقيبا توجه به وزن و موسع مقدم شعده اسعت. بر فاعل  مفعول 

ه صععورت گرفته اسععت. يت وزن و قافيرعا يتوان گفت که مقدم شععدن موارد بالا برايم

و در  يک غرض بلاغيدنبال به ،از جمله يا قسعععمتيمقعدم آوردن رکن و د گفعت يعبعا

به طور مفصععل مبحث  در کتاب  .رديگيق صععورت ميدق يچارچوب

  (.111 – 119: 9111 ،يجرجانر.ک.).دهديقرار م ير را مورد بررسيم و تاخيتقد

 

 ينحو يرهاان ساختيفاصله ب

 و خبر و شرط امبتدان فعل و فاعل، يمن است که يابر جملات، اصل  يدر سعاختار نحو

ن يا ياما گاه نگردد؛جاد يدر معنا ا ينباشعععد تا خلل ياديز يفاصعععله ،و جواب شعععرط

 مياناد يز يد. فاصعععلهريگيمورد بحث قرار م يباشعععناسعععيز ياد از جنبهيز يفاصعععله

 يجو؛ مخاطب در جستشعوديل مخاطب ميتخفعال شعدن  موجب، ينحو يسعاختارها

ت يجه سععبب جذابيدر نت که اين امر ببرد يشععاعر پ يذهن يآن اسععت تا به رازها و معنا

 طور مثال:به شود.يدر نگاه مخاطب م شعر
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وجود دارد؛ ن شعععرط و جواب شعععرط، يب ياديز يفاصعععله ،دهين بند از قصعععيدر ا

ن يا  وو جواب شععرط در آخر بند آمده  بند يکه فعل شععرط در ابتدا ياگونهبه

 يانمونه در پوشععش داده اسععت. ""اد را با عطف جملات و تکرار حرف يفاصععله ز

   :گريد

 ياديزنسبتاً  يبا فاصله ،باشعديم خبرکه  "" ،شعوديده ميدطورکه همان

   آمده است. يت بعديدر ب

 

 حذف

اند، حذف ها به آن توجه نمودهسععتيکه فرمال يزبان يهايسععازبرجسععتهانواع از  يکي

متفاوت  يا اسم است. شاعران از حذف، برايا حذف حرف، فعل و ياز جمله و  يقسمت

موجزکردن جملات از  گرفتند.يکلام بهره م يقيت موسيخود و رعا يسعاختن زبان شعر

خواننده شده و تداوم شعر را در ذهن خواننده  سعبب فعال شدن احساس ،ق حذفيطر

ا حذف حرف، فعل يو از جمله  يقسمتحذف تواند شامل يحذف م زند.يمشعتر رقم يب
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توان به حذف حرف يم حذف در اشعععار  يهانمونهجمله از ا اسععم باشععد. يو 

 عطف اشاره کرد: 

افکار مردم و  سععاختنروشععن نمايش اوضععاع جامعه،  يشععاعر براات، ياين اب در

نکه يدون اب ؛کندياستفاده موسته يصورت پبهآنها، از فعل امر  يخبرينکوهش غفلت و ب

را در  يريدل ذ يقينغمه و موسععع ينوعرو نيونعد دهد. از ايرا بعا حرف عطف پافععال 

 يهشياند يدر پ يپبدون وقفه و مکث و سکوت،  زين مخاطب و کنديخلق مش اشععار

 کند.يافت ميرا درشاعر 

 

 جه ينت

 در جه رسععيد کهين نتيا توان بهيم ،يزيرگردر سععطح هنجااشعععار  يبا واکاو-

شود يرش بر خواننده اثبات مينظيو اسلوب ب  يغن يزبان شعرن موارد، يتمام ا

 او ينهج البلاغه، احاطه وقرآن همچون  ينيبر متون د شاعر ، تسعلطينگ غنهفر قطعاً و

با فرهنگ و  ييآشععنا و گسععترده يلغو يرهياز دا او ودن ات کهن و برخورداربيبر ادب

 ،يواژگان و ياعم از نحو ،يزيتا از انواع هنجارگر هن امکان را به او داديا ،يات غربيادب

  د.يخود را متفاوت و برجسته نما يو زبان شعر کنداستفاده 

 است؛روزگارش  يط اجتماعيشرا يدهنده، نشاندر اشععار  يزيهنجارگر -

ه اسلوب يخاص و بر پا يعبارات در قالب يمتن يهااميردن پکبا برجستهتا او قصعد دارد 

خوانندگان را به تأمل  متن رهنمون کرده و يدرون يهااميذهن مخاطب را به په، يسعععخر

دردمند و  يشععاعر ياز آنجا که و .داردوا  نسععبت به اوضععاع و احوال جامعه يشععتريب

ا هم ت ندکيبات خاص استفاده مياز واژگان و ترک ،ش استيط زمان خوياز شرا يناراض
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ده را حفظ کرده يقص يادب يوجههش را به مخاطب برساند و هم يحسعرت و اندوه خو

 باشد. 

 به اسععلوب او يذات يمندعلاق، اشعععار  يسععاختار ييبايز عواملاز  يکي -

ر دن علت يهمبه و برخوردار است ييت بالاياز اهم ،يو ياسعت. شعر برا يباشعناسعيز

 ياسلوب ان بيآهنگ يشعر اشععارش، يخوانندهبه و دادهخرج ت بهانتخاب واژگان، مهار

 با اسععتفاده از واژگان و مهارت دارد يميواژگان قد يريکارگهدر باو کند. يم ميتقد، بايز

رار انسععجام برق ،جمله ياجزاتمام ن يبن لفظ و محتوا و ين، بيوعبارات ن سععاختبا و يز

 ينغ ياو از فرهنگ لغو يبر برخوردار يل محکمي، دليشعر يهالاستفاده از مث کند.يم

ه از واژگان کهن استفاد ،از اشعارش ياريبلکه در بس ،دهيقص نينه تنها در ا اوباشعد؛ يم

ش دارد و يگرابر سععنت،  يک متکيکلاسععبه  دهد ين امر نشععان ميا که کنديم

با ، او نياکند. افزون بر يماثبات مخاطب  يابر ،را آن يو مطالعهاو بر متون کهن تسلط 

 گذاشععتهش يخواننده به نما يد، ذهن خلا، خود را برايجد يهابات و عبارتيترک خلق

 .است

را بر هم  اين سععاختارها يگاه ،ينحو يختارهابه سععا يپايبندبا وجود   -

اسعععلوب ، ينحو يزيهنجارگرنواع ن ايتر جلوه دهد. در بجذاب زنعد تعا کلامش رايم

، تکرار ينمت يهااميپ يو ارائه يقيش موسيافزا يبرا شاعر. ن بسامد را دارديشتريتکرار ب

عبارت  تکرار حروف و بات،يواژه، ترکصععامت و مصععوت،  چون تکرار ييهاوهيشععبه را

خواننده را با خود همراه سععاخته و مانع  ،يدر پ يپ يو با تکرارهاا رد.يگيکار مبهکامل 

ن يوانن قيب فاصععلهايجاد ، ر، حذفيم و تاخيتکرار، تقد شععود.يافکار م يختگياز گسعع

ه يت وزن و قافيد، اختصعععاص، رعايهمچون اهتمعام و تعاک يبعا اهعداف متنوع ،ينحو

 .صورت گرفته است

 خود، آن اسعت که او در اکثر قصائد اشععار  يباشعناسعيمهم در ز ينکته -

 هنکردمحدود  يثابت يخود را به سععاختارها وخته يآمن اسععلوب و فن را با هم در يچند

 ريم و تاخيحذف و اضافه و تقد ،ييو انشا يخبر از ده اعميقص تنوع اسلوب در .اسعت

 ،دهينظرگرفتن ساختار قص انواع اسلوب و با در يريکارگهبا ب يکه ودهد ينشعان م و...
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 جلب نظر موجب ودهد يمارائه خواننده  به راآن  يمحتوامتناسععب با  ييباير زيتصععو

نده تأمل خوان يرا برا يمناسب يفضاو شده او  يختن احساس و عاطفهيمخاطب و برانگ

 .ديگشايم

 

 منابع و مآخذ

 ،همکارانترجمه مهران مهاجر و  ،معاصننر يادب يه هايدانشنننامه ن ر ،(1131) ،کيما مکارير رنا،يا -

 آگه :هرانت

 يانتشارات دانشگاه فردوس ، مشهد:يمعاصر عرب يبا نقد ادب ييآشنا (،1137) ،، نجمهيرجائ -

انتشععارات  ، تهران:، جلد هفتميروانيد ارباب شععيترجمه سععع ، ديخ نقد جديتار (،1133) ،رنه ولک -

 لوفرين

http://lib.eshia.ir/ابن_الأثير،_ضياءالدين
http://lib.eshia.ir/ابن_الأثير،_ضياءالدين
http://lib.eshia.ir/ابن_منظور
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 ، تهران: موسسه انتشارات آگاه1ج ،رشع يقيموس (،1131محمدرضا، )، يکنکد يعيشف -

 انتشارات سخن ، تهران:ز کلماتيرستاخ ،(1121) ،______________ -

  ، نظم، تهران: سوره مهر2ات،ج يبه ادب ي(، از زبان شناس8310، ک،)  يصفو -

، تهران: ييو ساختارگرا ييمعاصنر و صنورتارا ينقد ادب يهاهين ر(، 1177)  ،اري، مهمقدم يعلو -

 نشر سمت

 انتشارات زوّار تهران: ،ينقد ادب يبندبقهاصول و ط (،1121)، محمود لت،يفض -

 يناشر پژوهشگاه علوم انسان تهران: ،يادب يهاهينقد و ن ر يفيفرهنگ توص ،(1137)، فاطمه،يمدرس -

 يو مطالعات فرهنگ
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Abstract 

The use of various linguistic techniques by poets, with the aim of 

presenting a magnificent work, is something worth pondering. Many 

poets have conveyed their feelings and thoughts to the audience to 

express the problems of the society by using various linguistic stunts. 

In this regard, the poems by the Iraqi poet Mohammad Mehdi Javaheri 

are noteworthy in terms of content and structure. But what linguistic 

tools has Javaheri used to present his ideas? The present study seeks to 

provide evidence for the syntactic and lexical abnormalities in the poem 

Tartra based on the theory of de-familiarization and through the 

analytical-descriptive method.The results show that the rich culture of 

Javaheri, his mastery of the religious texts of the Qur'an and Nahj al-

Balaghah, his awareness of ancient literature as well as his wide 

syntactic  vocabulary knowledge are the major factors that have led him 

to use techniques such as repetition, presentation and delay, making 

new combinations and using old words to differentiate the language of 

his poetry. By emphasizing text messages in the form of specific 

phrases, he intends to guide the audience's mind to the inner messages 

of the text and to make the readers think more about the situation of the 

society, thus to preserve the image of the poem. By presenting such a 

style, he promotes his poems and the novelty of his expression and 

guides the reader from a superficial meaning to a deep understanding 

of the meaning. 

Keywords: Contemporary Iraqi poetry, Mohammad Mehdi 

Javaheri, Breach of lexical and syntactic rules. 
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