دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال دهم /بيست و يکم پياپي 91 /علمي ()9311

تحليل عناصر زيباشناختي در قصيده"

" اثر

با رويکرد هنجارگريزي نحوي و واژگاني
حجت رسولي ،1استاد گروه زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه شهيد بهشتي
سيده فيروزه حسيني ،دانشجوي دکتري رشته زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه شهيد بهشتي
تاريخ دريافت9311/91/91 :

تاريخ پذيرش9311/11/91 :

چکيده
بهکارگيري انواع تکنيکهاي زباني از سوي شاعران ،با هدف ارائه يک اثر فاخر ،امري است قابل تعمق.
بسياري از شاعران براي بيان مسائل جامعه با استفاده از انواع شگردهاي زباني ،احساس و انديشه خود
را نام برد؛ اشعار او

را به مخاطب انتقال دادهاند .از ميان آنها ميتوان شاعر عراقي

از چه ابزارهاي زباني ،براي

از حيث محتوايي و ساختاري در خور توجه است .اما بايد ديد

ارائهي انديشههايش بهره برده است؟ پژوهش حاضر کوشيده تا بر مبناي نظريهي آشناييزدايي و به
روش تحليلي -توصيفي ،شواهدي از هنجارگريزي نحوي و واژگاني را در قصيدهي "
شاعر ارائه دهد .نتايج حاصل نشان داده است فرهنگ غني

" از اين

 ،تسلط او بر متون ديني قرآن و نهج

البلاغه ،احاطهي او بر ادبيات کهن و برخورداري وي از علوم نحوي و دايرهي واژگاني گسترده ،از
مهمترين عواملي هستند که موجب شدند تا

از شگردهايي همچون اساليب تکرار ،تقديم و

تأخير ،ساخت ترکيبات جديد و کاربست واژگان کهن در جهت متفاوتساختن زبان شعرياش بهره
ببرد .او قصد دارد با برجستهنمودن پيامهاي متني در قالب عباراتي خاص ،ذهن مخاطب را به پيامهاي
دروني متن رهنمون کرده و به تأمل بيشتري نسبت به اوضاع جامعه وا دارد و وجههي قصيده را نيز حفظ
کرده باشد .او با ارائهي چنين اسلوبي ،موجب ارتقاء اشعار خود و تازگي شکل بيانش گرديده و خواننده
را از معناي سطحي ،به درک معناي عميق رهنمون ميسازد.
کليد واژهها :شععر معاصر عرا،،

،

هنجارگريزي واژگاني ،هنجارگريزي

نحوي.

 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولh-rasouli@sbu.ac.ir :
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مقدمه
توجه به زيباشعناسعي متن ادبي ،از مباحث مطرح شعده در نقد صعورتگرايي فرماليسم
روسعي بهشعمار ميآيد .اين مکتب در خلال جنگ جهاني اول در روسيه بهوجود آمد و
در سععال  1291ميلادي شععکفت (ايرنا .)123 :1131 ،نقد صععورتگرايي در مقايسععه با
شاخههاي ديگر نقد ادبي ،تأکيد خود را بر تحليل شکل و ساختار متن ادبي قرار ميدهد
و ماندگاري اثر ادبي را ،نتيجهي زيبايي بافت شعر و يا نثر ميداند.
اصععولاً آشععناييزدايي در ادبيات معاصععر عرب ،در اصععطلاحاتي از قبيل"
"

"و"

"،

" بهکار ميرود که بهمعناي دورشعدن از قواعد معمول زبان هستند.

لازم بهذکر اسعععت تلاش براي يافتن انحراف از زبان معيار در آثار ادبي ،در ادبيات قديم
عرب نيز وجود داشعععته اسعععت .از زمان نزول قرآن و در پي کاوش اعجاز آن ،نظرات
متفعاوتي در مورد فصعععاحعت و بلعاغت ارائه گرديد و عدهاي همچون
و

،

 ،فصعاحت کلام را منوط به الفاظ دانسته و با مقدم دانستن لفظ بر معنا،

اعجاز قرآن را به زيباييهاي لفظي آن نسعبت دادهاند .بسياري از آراء
در باب "

" و "نظريهي نظم"  ،همان مواردي است که صورتگرايان در قرن

بيستم مطرح کردهاند.
(1113ه111/،.م ) ،از جمله شاعراني است که هم به محتوا و
هم به بخش ادبي متن توجه داشعته است .او به عنوان يک شاعر وطندوست عراقي ،به
بيان آرمانها و دردهاي جامعهي زمان خود پرداخته و هيچ موضععوعي نيسععت که از ديد
بسعععياري از موضعععوعات اجتماعي و اخلاقي همچون

او پنهان مانده باشعععد.

وطندوسعععتي ،عدالت ،دانشافزايي و  ...را با بياني زيبا و در بهترين شعععکل ارائه داده
اسعت.

دربارهي او مينويسد" :نه شعر کلاسيکي جديد و نه شعر عربي

معاصعر ،شعاعري همچون
عرب ارتباط برقرار کند

را نشعناخت که اينگونه بتواند با سرزمينش و جهان
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شعخصعيت شععري
و

بيشععتر به

و سعبک و اسعلوب شعرياش ،از ميان شاعران گذشته
شععبيه اسععت .علاوه بر آن ،وي از فرهنگ و ادبيات اروپايي نيز

تأثير پذيرفته و کتابهاي شعکسع ير ،بايرون ،شعيلر و اليوت را نيز خوانده است
اشععار او از حيث تصويرپردازي نيز مورد توجه قرار گرفته است؛
مينويسعد":بدون شعک شععر او شعر تصويرهاست و

به نقل از

تصععاوير او اغلب از دو منبع سععرچشععمه ميگيرد -1 :شعععر عربي قديم -9زندگي مردم
عرا»،

.

در همه فنون شعر اعم از مدح ،رثا ،وصف ،غزل و بهخصوص شعر سياسي
و عاطفهي قوي و سعبک زيباي اشعار او ،در ترغيب مردم

تواناسعت

عرا ،در جهت نفي ظلم تاثير زيادي داشعته اسعت.
فوران عاطفه در اشعار
قصيدهي "

معتقد است

جريان دارد

.

" يکي از قصائد زيباي

بهشمار ميرود .او در اين قصيده با

بهرهگيري از انواع اسعلوبهاي زباني ،به بيان مسعائل و مشکلات جامعهي خود پرداخته
اسعت .از اينرو براي آشعنايي بيشتر مخاطب با سبک

در کاربست اسلوبهاي

زيباشععناسععي ،قصععيدهي مورد نظر در حوزهي انواع هنجارگريزي نحوي و واژگاني ،به
روش توصعععيفي-تحليلي مورد نقد و بررسعععي قرار گرفته اسعععت تا نمونهاي از ادبيات
معاصعر عرا ،از جنبهي سعاختاري و شگردهاي زيباشناسي ارائه گردد و به سؤالات زير
پاسخ داده شود:
-

در قصعيدهي "

" از چه ابزارهاي زباني و سعبکي ،براي ارائهي افکار

و انديشههاي خود بهره برده است؟
-چه عواملي سععبب گرديده تا

قادر باشععد که از انواع مهارتهاي زباني و

شگردهاي برجستهسازي در شعرش استفاده کند؟
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پيشينهي پژوهش
 ،پژوهشهاي بسياري صورت گرفته است:

در حوزهي اشعار

در کتاب خود با عنوان
زندگي و رويکرد اجتماعي و سععياسععي اين شععاعر را به همراه ذکر
شعواهدي از اشعارش مورد بررسي قرار داده است؛ در کتاب
نويسعنده از گرايش خطابي

از

در سرودن قصائد

طولاني ،بهکارگيري انواع اسعلوب مثل امر ،ندا ،اسعتفهام و کاربست ترکيبات نادر سخن
در کتاب خود با عنوان

گفتعه اسعععت.

به همراه ذکر شواهد مثالي از اشعار

 ،موضوعاتي از قبيل

زندگي و رويکرد اجتماعي و سياسي وي را بررسي نمودهاست/
جهانگير اميري و رضعا کياني در مقالهي
به
اين نتيجه رسعيده اسعت که هدف هر دو شعاعر از بهکارگيري سعخريه ،ارائهي مسائل و
مشکلات وطن بوده است.
صغري فلاحتي در پاياننامهي خود با عنوان بررسي ادبيت سبک ها بر اساس معادله
و ديوان جلد يک

بوزيمان (ديوان

) ( ،)1121ميزان

ادبيت سععبک را از طريق نسععبت فعل بهصععفت ميسععنجد و بدين صععورت هر اثري که
نسعبت فعل به صعفت در آن بيشعتر باشد ،از وجههي ادبي بيشتري برخوردار است و به
اين نتيجه رسيد که سبک شعري

نسبت به سبک

از محمعدتقي

در مقعالعهي
زندوکيلي( ،
اصطلاحي

ادبيتر است.
 ،بعد از تعريف لغوي و

 ،به بررسي"

پرداخته است و به اين نتيجه رسيده که

"و "

"در اشعار

در اسلوب شعرياش ،از سبک دورهي
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عباسعي پيروي کرده و هدف او در استفاده از اسلوب بلاغي ،انتقال احساس و انديشه و
نزديکشدن با احساسات دردناک مخاطبان بوده است.
رضععا رضععايي و فرشعععته ديبايي در مقالهي خود با عنوان بلاغت آيروني و تحليل
ابتکارات جواهري در قص عيده طنزآميز"
شععماره  ،)1121 :19قصععيدهي

" (مجلهي نقد ادب معاصععر عربي،
را در سععطوح واژگان ،آيروني بلاغي،

آيروني سعاختاري ،تنش در سعاختار شعکلي و تصعاوير مورد تحليل و بررسي قرار داده
است.
با توجه به سعوابق ارائه شعده ميتوان گفت که تاکنون پژوهشعي بهشکل مستقل ،در
مورد زيباشناختي قصيده

آشناييزدايي"-

صورت نگرفته است.

"

مفهوم آشعناييزدايي را نخستين بار ويکتورشکلوفسکي ( )1321_1231در مقالهي "هنر
به مثابه تمهيد" ( ،)1212مطرح کرد .هنر شععاعر در آشععناييزدايي آن اسععت که علاوه بر
ايجاد وجههي شعععري در کلام خود ،با غريبنمايي و متفاوت کردن آنچه تا بهحال در
نظر مخعاطب آشعععنا و طبيعي بوده ،باعث لذت ادبي مخاطب گردد (رنه ولک/7 :1133 ،

 .)114هنر با ايجاد اشعکال غريب و با افزودن بر دشعواري و زمان فرايند ادراک از اشياء،
آشناييزدايي ميکند (ايرنا.)11 :1131 ،

مععادل واژهي "آشعععنعاييزدايي" در ادبيات عرب ،کلمات "
"

" اسععت" .

" مصععدر فعل "

" به معناي "

" "،

"و

" و ترجمهي

لفظ" "Ecartاسعععت که بهمعناي"تجاوز" يعني"گذر از حد مألوف" و يا عدول" بهکار
رفته اسعت

ازنظر سبکشناسان" ،عدول" بهمعني دخل و تصرف در

سعاختار دلالتها و اشعکال ترکيبها ميباشد؛ بهطوري که از حالت معمول خارج شود.
مثل مقدم آوردن مفعول بر فعل و فاعل
در نقد عربي قديم ،مفهوم

دراصععطلاحاتي مثل التفات ،مجاز ،توسععع ،عدول،

شععجاعت ،صععناعت و تخييل بهکار رفته اسععت .همانطور که

 ،شعععر را
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صعنعت (شکل) به شمار ميآورد

در نقد معاصر نيز،

نقدي جديد پيوند ميخورد؛

با مفهوم

سه اصطلاح

معادل واژهي " "Ecartآورده (همان )191 :و

و
يا

نيز اصعطلاح

را
را

در مقابل اين واژه بهکار برده است
را بعهشعععکعلهاي مختلف و با مفهومهاي نزديک به هم

علمعاي نحو ،مفهوم

" و اسناد فعل به غير فاعل ،که

(174ه) در باب "

اسعتفاده کردهاند؛

گذشتگان آن را با نام "مجاز عقلي" ميخوانند را "
و

اصعطلاح

" ميداند؛ مثل

واژهي"

" را در مقابل

بهکار

برده است (همان )42 :

از نظر علماي بلاغت ،تشععبيه ،کنايه ،التفات و اسععتعاره ،همان مفهوم آشععناييزدايي
) را در بردارد.

تصعويري (

" به استعاره،

در کتاب "

کنايه ،تشبيه و حذف اشاراتي دارد؛ او اگر چه بهطور مستقيم واژهي

را بهکار نبرده

ولي بحث از التفات و اسعناد فعل به غير مفعول و مباحث ديگر ،مفهوم آشناييزدايي را
براي مخاطب تداعي ميکند (همان .) 11-13 :در ديدگاه

 ،تقديم و تاخير ،وصل و

فصل و زيادت و حذف ،منجر به عدول معني ميشود.

بين زبان معياري و زبان

شعععري تفاوت قائل اسععت؛ از نظر او دو معني وجود دارد؛ معني مرجعي که همان معني
اولي اسععت که از ظاهر الفاظ دريافت ميشععود و معني دومي که ميتوان آن را از تأويل
ظاهر لفظ متوجه شععد که زاييدهي مجاز اسععت و در اين صععورت اصععطلاح "
و"

از مجاز نشعععأت ميگيرد ،همپايهي اصعععطلاح "

که نزد

"

ميباشد

معرفي قصيده "
قصعيدهي "

"

" شعامل  11بند و  32بيت اسعت .تعداد ابيات بندها مساوي نيستند و

اين قصعيده را بر شعيوهي سعخريه و بر وزن قصيدهي

عصر عباسي،

تحليل عناصر زيباشناختي در قصيده"طَرطَرا" اثر محمد مهدي جواهري با رويکرد 629

سععرود و براي اولين بار ،آن را در سععال  1214در روزنامهي"

" منتشععر کرده

است .آغاز قصيده اينگونه است:

او در اين قص عيده با اسععتفاده از انواع شععگردهاي زباني به منظور تاثيرگذاري بيش عتر در
نفس و جان مخاطب ،فضعاي ظالمانه و اوضعاع نابسععامان جامعه را بهتصععوير کشيده و
ضععمن انتقاد از سععکوت مردم ،آنها را به وحدت و قوي سععاختنِ خود در برابر دشععمن
تشويق ميکند.

شيوههاي آشناييزدايي در قصيدهي"

"

صعورتگرايان ،شعگردهاي زباني بسياري را در متفاوت ساختن زبان شعري شاعر مؤثر
ميدانند مثل کاربرد واژههاي کهن (باسعتانگرايي)،کاربرد سعاختار نحوي ناآشنا يا کهن،
نظم و همنشعيني واژگان در شعععر ،نوآوري واژهها ،ترکيب معنايي جديد ،مجازهاي بيان
شاعرانه (استعاره،انواع مجاز،کنايه و تشبيه)(فضيلت .)921 :9311،ليچ ،زبانشناس معروف،
اين موارد را در شععيوه دقيق و در انواعي همچون هنجارگريزي واژگاني ،نحوي ،آوايي،
نوشعتاري ،گويشعي ،سعبکي ،زماني و معنايي معرفي کرد(صفوي .)41 /9 :1131،در اين
بين ،قصعععيعده"طرطرا" از نظر هنجارگريزي واژگاني و نحوي مورد تحليل قرار گرفته
است.
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هنجارگريزي واژگاني
در نگاه صعورتگرايان ،واژه از اهميت زيادي برخوردار است .واژگان در کنار يکديگر،
اثر ادبي زيبا پديد ميآورند .از اينرو ،انواع فنون ادبي نظير وزن شعععر ،تکرار اصععوات،
کلمات و طرز ترکيب اصععوات براي جلب توجه مخاطب بهسععوي واژه ابداع شععدهاند
(علوي مقدم .) 71 :1177 ،شععاعر ميتواند با کاريرد واژگان کهن ،به آنها حياتي نو بخشععيده و آنها را

وارد زندگي و محيط هنري عصر خود کند(شفيعي کدکني .)111 :1121،ميتوان در اشعار

،

نمونههاي بسياري از واژگان خاص و کمياب را مشاهده کرد:

 :لاف زد ،تکبر کرد ،خودستايي کرد.

در

 ،واژهي"

"

را از واژگان ناآشنا بهشمار آورده است
اين کلمه ،از الفاظ عاميانه اسععت که در عربي فصععيح
مععادلي ندارد و بهدليل در بر داشعععتن معناي سعععخرهگونه ،جواهري آن را براي عنوان
بنابراين اين احتمال وجود دارد که شععاعر از

قصععيده انتخاب کرد
غريببودن آن آگاه بوده است.

از واژههاي کمياب در زبان عربي است که تنها در برخي از کتابهاي

واژهي
مرجع ذکر گرديده

از اين واژه دو بار اسعععتفاده کرده و هر دو بار آن را به همراه
آورده اسعت .شعواهد کاربست واژه در اين قصيده نشان ميدهد که
آن براي ايجاد توازن آوايي کمک گرفته است.

از
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ميتوان با کنار هم قراردادن واژهها ،به آفرينش ترکيب جديد و خاصي دست يافت.
بس عياري از ش عاعران با آميزش واژهها و سععاختن ترکيبهاي گوناگون ،توانسععتند معاني
جديدي را خلق کنند و آن را به نام خود ثبت کنند .به طور مثال در شعر زير:

از ابداعات شاعر بهشمار ميآيد که

کاربست دو ترکيب

آن را در حالت سعخرهگونه بهکار گرفته اسعت .او با استفاده از اين فن ،انتقاد خود را از
حاکمان مسععتبد و ظالم به نمايش ميگذارد .ذکر اين نکته نيز لازم اسععت که اسععتفاده از
اسلوب سخريه ،در بيشتر قصائد سياسي و اجتماعي

ديده ميشود.

از ديگر شيوههاي آشناييزدايي واژگاني ،کاربرد واژگان و ترکيباتي است که در زمان
شاعر متداول نبوده است .بلکه در گذشته معمول بوده و در گذر زمان از استعمال خارج
شعده و امروزه جزء واژهها و حتي ساختارهاي نحوي کهنه بهشمار ميآيند .اين شيوه با
نام آشععناييزدايي زماني يا آرکائيسععم شععناخته ميشععود (صععفوي.)41/9 :1131،

با

بهکارگيري واژگان و عبارات کهن ،زييايي خاصعي به شععرش بخشعيده است؛ از اينرو
ميتوان بعه اين نکته پيبرد که اشععععار

براي خوانندگان ،از جذابيت برخوردار

است .در قصيدهي بالا ميتوان بهعنوان نمونه به اين واژگان قديمي اشاره داشت:

که ترجمهي عربي آن چنين اسعت:
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در اين بخش ،بهکارگيري دو واژهي کهن
معناي "

بهمعناي"

"و

به

" و آميختگي با صنعت تضاد ،سبب جذابيت بيت شده است.

بهمعني

در اين نمونه،

ميباشد که اين واژه در متون قديمي

فراوان بهکار رفته است
ميتوان به اين جمعبندي رسعيد که کاربسعت واژگان کهن در اشعار
ميدهد که او در سعبک شععري خود  -که از

 ،نشان

تا زمان شعاعر نمايان است – و

در اسلوب نوشتاري و فنون شعري ،به کلاسيک متکي بر سنت ،گرايش دارد؛ همان طور
که
ميآورد

او را نمايندهي آخرين مرحلهي زرين شععر کلاسيک عرب بهشمار
لازم بهذکر اسععت که دايرهي واژگاني جواهري محدود به

کاربسعت واژگان کهن نيست ،بلکه او اشعارش را با داستانها ،مثلها و اشعار گذشتگان
مزين ميکند و زبانشعناسعان اين شعگرد را باسعتانگرايي باورها ناميدهاند .در شعر زير،
اشاره به مثل مشهور دارد:
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در اين شععر ،عبارت
ميباشعد .در"

در فرهنگ لغت ،واژهي

بهمعناي
" آمده:

اينگونه معنا شده است:
همچنين عبارت

بهمعناي «چون شعتر شب کور گام مينهد» است که اين مَثَل در مورد فرد ناآگاه و
نادان بهکار ميرود.

اين ضربالمثل ،براي اولين بار توسط
و

بهکار رفته

آن را در دو مصرع آورده است:

همچنين عبارت

افزون بر تأکيد عبارت قبل ،مانع از به همريختگي وزن

قصيده شده است.

استفاده از صنعت تضاد
گسعتردگي دايرهي واژگاني

اين امکان را به او داده اسعت تا از صنعت تضاد و

تناقض بسعيار بهره ببرد .از نمونه آنها ميتوان به کلمات
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اشعاره کرد .او با چينش واژگان متضاد در کنار هم ،ابياتي آهنگين
و زيبا ارائه ميدهد:

شاعر در ابيات بالا با کنار هم قراردادن واژگان (
)( ،

(

)( ،

را بهسوي انبوهي از کلمات با وزنهاي "باب

)( ،

)و(

)،

) ،ذهن خواننده

" همراه با شيوهي تناقضگويي رهنمون

ميکند و تسلط واژگاني خود را بر خواننده اثبات مينمايد و با اين شيوه ،زبان شعرياش
را تشخص بخشيده و هنر شاعرياش را برجسته مينمايد .بهنظر ميرسد که شاعر در
اين قصيده به اين نوع سخنگفتن علاقمند است؛ چرا که در ابيات بعدي به تناقضگويي
اشاره دارد:

اگر چه اين نوع از تناقض به ظاهر با عقايد عموم تضععاد دارد؛ اما در پس اين معناي
ظاهري ،معناي حقيقي نهفته اسعت .جواهري با اين کار ،فضاي حاکم بر جامعه آن زمان
را بعهتصعععوير کشعععيعده و ذهن مخعاطب را به عمق معنا درگير کرده که سعععرانجام به
تاثيرپذيري مخاطب ميانجامد.
در تمام موارد بالا ،آنچه براي خواننده جذابيت دارد ،تسلط واژگاني و اطلاعات ادبي
اسعت؛ او سعي دارد تا خواننده را در تلاطم معني واژگان درگير کند و بر غناي
ادبي آثعار خود بيعافزايعد؛ ميتوان گفعت کعه واژگان در روح و ذهن
خاصععي دارد و وي توجه و عنايت زيادي در اسععتفاده از واژگان دارد .واژه و

جادوي
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مکمل هم هستند؛ همديگر را ميشناسند ،با هم حرکت ميکنند و با هم عجين ميشوند
وي اشعععارش را با اصععطلاحات و ترکيبات کلاسععيک ،سععيراب
ميکند؛ بهگونهاي که او با مهارت تمام ،قديم و جديد را در کنار هم قرار داده و ترکيبات
نه از ميراث کلاسعععيکي

جعديدي را خلق ميکند که به وي اختصعععاص دارد.

گذشعته شعانه خالي ميکند و نه از زندگي معاصعر با همهي ارزشها و حساسيتهايش
دور ميشود .تاجاييکه حتي اصطلاحات شعري معاصر از قبيل
را در شعر عربي وارد کرده است
در اشعععار

هنجارگريزي واژگاني ،از زبان شعععري غني او نشععأت ميگيرد.
از عوامل متعددي نشأت ميگيرد و دو منبع

متفاوتبودن و برجستهبودن اشعار

ديعنعي مهم يعني قرآن و نهج البلععاغععه و متون قععديمي ،در اسعععلوب شععععري و
هم از حيث

تصععويرپردازياش ،تأثير زيادي نهاده اسععت

مضعععمون و هم از حيعث موسعععيقيعايي تحعت تاثير قرآن بوده اسعععت(.بهاء الدين:9111،

.)917افزون بر آن ،او همچنين از حعافظعهاي قوي برخوردار بوده اسعععت؛ همانگونه که
خودش در خاطراتش مينويسد" :کسي که شعر
و
البلاغه و نوشعتههاي

را حفعظ نباشد و يا آيات قرآن و نهج
را نخوانده و ياد نگرفته باشععد،

و

امکان ندارد شعاعر و يا نويسنده شود؛ هر چند که ميليونها روايت و کتابهاي عرب و
عجم را بخواند و پنجاه سعال به بررسعي اساليب شعر و ادب غربي ب ردازد و يا بسياري
از زبانها را فرا بگيرد"

همچنين مينويسععد که او "هرروز يک

خطبه از نهج البلاغه و قطعهاي از

و قصععيدههاي

را ميخواند و

حفظ ميکرد" (همان) .همچنين وي از تمدن و فرهنگ اروپايي نيز تأثير پذيرفته است.
اگر چه در اشععععار

 ،ميتوان واژگان و ترکيبات قديمي را مشعععاهده کرد که

نشاندهندهي تاثيرپذيري او از شاعران پيشين همچون

و

است؛ اما نميتوان

از نگرش ذاتي او در گزينش واژگان و عبارات گذشععت؛ او اسععلوب خاص و منحصععر
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بعهفرد خود را از کودکي کسعععب کرده و با تجربياتي که بهدسعععت آورد ،به موفقيت و
پيشرفت رسيد

هنجارگريزي نحوي
مقصعود از اين نوع هنجارگريزي ،خارج شعدن از اصل قواعد نحوي است .بنا بر نظريه
ليچ ،شععاعر ميتواند با ناديدهگرفتن قواعد نحوي حاکم بر زبان ،به شعععرآفريني ب ردازد
(صفوي .)31 /9 :1131 ،شاعر به نحوي خلاقانه ،از قواعد نحو سرپيچي ميکند و با تغيير و
جابجاکردن اجزاي جمله ،موجب برجسععتهسعازي و آشععناييزدايي در زبان ميشععود .در
واقع ،هر نوع انحراف از فرم خودکار زبان و ايجاد دگرگوني در ساختار صرفي و نحوي
جملهها ،در صععورتيکه به زيباآفريني منجر شععود ،از ويژگيهاي برجسععتهسععازي ادبي
خواهد بود.
در ادبيات عرب معادل هنجارگريزي نحوي ،همان "
و

"در مباحث نحوي اسععت

آن را با نام "علم معاني نحو" ميآورد .در ديدگاه

 ،تقديم و تاخير،

وصععل و فصععل و زيادت و حذف ،منجر به عدول معني ميشععود .هنجارگريزي نحوي
محدوديت ندارد و هر عبارتيکه از اصعل قاعدهي نحوي خارج شععود ،ميتواند نمونهاي
از هنجارگريزي نحوي باشد.

تکرار
در مباحث نظري فرماليسعتها ،تاکيد زيادي بر عنصعر تکرار بهعنوان يکي از شيوههاي
آشعناييزدايي شعده اسعت .تکرار در زيباشعناسي اثر ،نقش مهمي دارد و شاعر در وراي
تکرار ،اهعدافي را دنبعال ميکنعد کعه با توجه به غرض خويش ،آن را هنرمندانه به-کار
ميگيرد .تکرار ميتواند در انواع متفاوتي مثل تکرار واژه ،عبارت و يا حرف بهکار گرفته
شععود

تکرار کلامي ،از مسععائل قاعدهافزايي در شعععر ميباشععد که

نخسعتين بار از سوي ياکوبسن مطرح گرديد؛ از نظر او فرايند "قاعدهافزايي" چيزي جز
"توازن" در وسععيعترين مفهوم نيسععت (مدرسععي .)197 -111 :1137 ،اين توازن بهمنظور
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برانگيختن عواطف مخاطب و بهصورت تکرار آواها و واژهها خلق ميشود و زبان شاعر
را نسعبت به زبان معيار برجسته مينمايد (صعفوي .)119/9: 1131،نکتهي مهم در تکرار آن
اسعت که لازم اسعت تکرار ،ارتباط محکم و دقيقي با معناي شعر داشته باشد و از قواعد
ذوقي و زبانشععناس عي که بر مجموعهي اثر ادبي حاکم اسععت ،پيروي کند (رجائي: 1173 ،

چگونه از تکرار بهمنظور برجسعتهسعازي زبان شعري خود

 .)111حال بايد ديد
استفاده نموده است.

تکرار صععامتها و مصععوتها ،از مهمترين مصععاديق تکرار اسععت که سععبب افزايش
موسعيقي زبان شعر ميشود .موسيقي دروني ،مجموعهي آهنگهايي است که از رهگذر
وحدت يا تشعابه يا تضاد ،تکرار صامتها و مصوتها در کلمات يک شعر پديد ميآيد
(شفيعيکدکني:)941 :1131 ،

در ابيات بالا ،تکرار صامتهاي "

" و مصوتهاي کوتاه " کسره" و بلند

"ي" ،بهوضعوح ديده ميشود و ميتوان شاهد بود که فضاي قصيده بر تکرار مصوت "
کسعره" و " " اسعتوار است؛ مصوت " " جزء اصوات "مد و لين " بهشمار ميآيد
که شعامل "

" اسعت.

در اين ابيات ،با تکرار صامت و مصوت"

"و

" "  ،موسعيقي خاصعي را بهشعر بخشيده است .از نظر ناقدان صداي مد و لين بهعلت
برخورداري از قوت و فخامت ،عنصعري مهم در زيباشعناسعي يک اثر ادبي است
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همچنين تکرار ميتوانعد در سعععطح واژگعان نيز اتفعا ،بيعافتد که اين نوع از تکرار،
موجب قاعدهافزايي و رسعتاخيز واژهها و عامل ايجاد توازن در شعر است (مدرسي:1137،

 ،واژگاني تکرار ميشعععوند که از نظر شعععاعر ،کلماتي کليدي

 .)111در اشععععار
هسعتند؛ در قصيدهي "
وزن باب "

"  3بار استفاده شده است .تکرار منظم

" ،از واژهي "

" در افعالي از قبيل
و

صعيغهي

و استفاده از افعال مختلف در

افزون بر افزايش موسعيقي شعر ،مانع از گسيختگي قصيده گرديده

است.
در اين قصيده ،تکرار به شکل "تجنيس" ديده ميشود :در ابيات

نمونهي اسعتفاده از تجنيس مشعهود اسعت .تجنيس ،موجب افزايش موسيقي دروني
قصيده شده و زبان شعري شاعر را اعتلا ميبخشد.
همچنين در اين قصيده ،تکرار بهصورت همصدايي بروز پيدا ميکند و ابيات بهدنبال
هم و بهشعکل عمودي ،در دستههاي دوتايي و يا بيشتر همآهنگ مي شوند .بهطور مثال
در ابيات زير:

ميتوان شعععاهد بود که کلمات مصعععرع اول در هر دو بيت به صعععورت عمودي با
يکديگر ،همصعدا هسعتند و اين نوع تکرار نيز سعبب افزايش موسعيقي دروني ميشود.
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توازن ،موجب برانگيختن عواطف و احسععاسععات مخاطب و برجسععتگي زبان شععاعر
ميگردد (صفوي.)119/9 : 1131،

بيشععتر تکرارهايي که در شعععر

به چشععم ميخورد ،در ابتداي مقطع جديد

اسعت بهگونهاي که در پنج بند از قصعيدهي "

" ،از اين اسلوب بهره گرفته شده و

اين نوع از تکرار را ميتوان در قصعائد ديگر

شعاهد بود .او براي ايجاد ارتباطي

محکم بين مقاطع و همچنين بالابردن توازن و موسععيقي کلام ،از اين نوع تکرار اسععتفاده
هدف اصععلي در اين نوع تکرار ،توجه و عنايت شععاعر به

ميکند

موضعوعي خاص اسعت که به انسعجام و يک ارچگي فکر و انديشعه و وحدت موضوع
کمک ميکند (رجائي.)941 : 1173 ،

در اين قصععيده ،تکرار همراه با تنوع اسععت و بهشععکل تکرار واژه ،تکرار حروف و
تکرار جمله ديده ميشعود .شواهد تکرار در اين قصيده نشان ميدهد که

تکرار

را با طنز در ميآميزد و با اين شعگرد ،فضاي نابسامان جامعه خويش را بهتصوير کشيده
و رابطعهاي قوي بين تکرار و طنز برقرار ميکنعد و با گزينش الفاظ مناسعععب که داراي
مضعموني طنز هستند ،زواياي انديشههاي پنهان خويش را به خواننده انتقال داده و او را
از معناي سععطحي و ظاهري ،به معناي باطني و عميق رهنمون ميسععازد .اين تکرارهاي
آگاهانه توسعط شعاعر ،سبب افزايش موسيقي کلام ،القاي معني مورد نظر و جلب توجه
خواننده به موضعععوع اصعععلي ميشعععود.

با تکرار واژگان مهم در محدودهاي

گسعتردهاز اشععارش ،بهدنبال تشعديد عاطفه و تاکيد بر يک ايده و انديشعه است
از اينرو ،با تکرار واژگان متناسعب با فضاي قصيده ،بهدنبال القاي معناي
مورد نظر در ذهن مخاطب است.
در قص عيدهي "

" موس عيقي حاصععل از تکرار صععامتها ،مصععوتها ،واژگان و

عبارات به-گونهاي با فضاي شعر هماهنگي دارد که ميتوان آن را به عنوان يک نمونهي
کامل برجستهسازي و آشناييزدايي بهشمار آورد .توجه به ريتم و موسيقي ،فقط به شعر
اختصعععاص نعدارد؛ بلکعه او در نثر نيز بعه آهنگ و ريتم کلام اهميت ميدهد.
علاوه بر شععر ،در نثر هم بهدنبال آهنگينکردن کلام اسعت.

در"
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" مينويسعد
.

همچنان که به مضععمون قصععيده توجه دارد ،از ظاهر و شععکل قافيه غافل
نميماند؛ لازم بهذکر اسععت علاقمندي وي براي آهنگينکردن ابيات ،از ويژگيهاي ذاتي
او ميباشععد؛ او در خاطرات خود از علاقهاش به موسعيقي در کودکي ،اينگونه ميگويد

تقديم و تاخير
هر متني از يک نظام و ساختار زباني معناداري تشکيل ميشود و لازم است تا بين
واحدهاي ساختاري متن انسجام و ارتباط درستي برقرار باشد؛ يعني ترتيب واژگان به-
ساخت دستوري متن مرتبط است .پس پايبند بودن به جنبهي نحوي و رعايت قوانين
دستوري در هر متني لازم است تاجاييکه در نظم نيز کلام بايد بر اساس آنچه علم نحو
اقتضا ميکند بيان شود و حد و مرزها حفظ گردد
اما گاهي ممکن است کلام از ترتيبي که قوانين نحوي بر آن استوار است ،خارج شود؛
مشروط بر اينکه در معنا خللي ايجاد نشود .از نظر سبکشناسان ،دخل و تصرف در
ساختار دلالتها و اشکال ترکيبها ،بهطوريکه از حالت معمول خارج شود ،يعني تبديل
از وجههي خبري يا انشايي ،يک نوع انزياح است؛ مثلا اگر ساختار جملهاي بهشکل
ذکر گردد ،مفعول مقدم شده و به اين ترتيب از ساختار اصلي عدول
گرديده است

از نظر فرماليستها ،آشناييزدايي ترکيبي

بيشتر در تقديم و تاخير ظاهر ميشود؛ جان کوهن آشناييزدايي ناشي از اين مساله را
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 .در قصيده مورد بحث ،شواهد تقديم

آشناييزدايي نحوي ناميده است
و تاخير به شرح زير ميباشد:

بر جملهي شعععرط

در اين بيت ،جواب شعععرط
مقدم شده است .در بيت:

مفعول

بر فاعل

مفعول

بر فاعل

مقدم شده است .همچنين در نمونهاي ديگر:

مقدم شعده اسعت .با توجه به وزن و موسعيقي قصيده،

ميتوان گفت که مقدم شععدن موارد بالا براي رعايت وزن و قافيه صععورت گرفته اسععت.
بعايعد گفعت مقعدم آوردن رکن و يا قسعععمتي از جمله ،بهدنبال يک غرض بلاغي و در
چارچوبي دقيق صععورت ميگيرد.

در کتاب

به طور مفصععل مبحث

تقديم و تاخير را مورد بررسي قرار ميدهد(.ر.ک.جرجاني.)111 – 119 :9111 ،

فاصله بين ساختارهاي نحوي
در سعاختار نحوي جملات ،اصل بر اين است که ميان فعل و فاعل ،مبتدا و خبر و شرط
و جواب شعععرط ،فاصعععلهي زيادي نباشعععد تا خللي در معنا ايجاد نگردد؛ اما گاهي اين
فاصعععلهي زياد از جنبهي زيباشعععناسعععي مورد بحث قرار ميگيرد .فاصعععلهي زياد ميان
سعاختارهاي نحوي ،موجب فعال شعدن تخيل مخاطب ميشعود؛ مخاطب در جستجوي
آن اسععت تا به رازها و معناي ذهني شععاعر پي ببرد که اين امر در نتيجه سععبب جذابيت
شعر در نگاه مخاطب ميشود .بهطور مثال:
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در اين بند از قصعععيده ،فاصعععلهي زيادي بين شعععرط و جواب شعععرط ،وجود دارد؛
بهگونهاي که فعل شععرط در ابتداي بند و جواب شععرط در آخر بند آمده و

اي ن

فاصععله زياد را با عطف جملات و تکرار حرف " " پوشععش داده اسععت .در نمونهاي
ديگر:

همانطورکه ديده ميشعود" ،

" که خبر

ميباشعد ،با فاصلهي نسبتاً زيادي

در بيت بعدي آمده است.

حذف
يکي از انواع برجسععتهسععازيهاي زباني که فرماليسععتها به آن توجه نمودهاند ،حذف
قسمتي از جمله و يا حذف حرف ،فعل و يا اسم است .شاعران از حذف ،براي متفاوت
سعاختن زبان شعري خود و رعايت موسيقي کلام بهره ميگرفتند .موجزکردن جملات از
طريق حذف ،سعبب فعال شدن احساس خواننده شده و تداوم شعر را در ذهن خواننده
بيشعتر رقم ميزند .حذف ميتواند شامل حذف قسمتي از جمله و يا حذف حرف ،فعل
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و يا اسععم باشععد .از جمله نمونههاي حذف در اشعععار

ميتوان به حذف حرف

عطف اشاره کرد:

در اين ابيات ،شععاعر براي نمايش اوضععاع جامعه ،روشععن سععاختن افکار مردم و
نکوهش غفلت و بيخبري آنها ،از فعل امر بهصورت پيوسته استفاده ميکند؛ بدون اينکه
افععال را بعا حرف عطف پيونعد دهد .از اينرو نوعي نغمه و موسعععيقي دل ذيري را در
اشععارش خلق ميکند و مخاطب نيز بدون وقفه و مکث و سکوت ،پي در پي انديشهي
شاعر را دريافت ميکند.

نتيجه
-با واکاوي اشعععار

در سععطح هنجارگريزي ،ميتوان به اين نتيجه رسععيد که در

تمام اين موارد ،زبان شعري غني

و اسلوب بينظيرش بر خواننده اثبات ميشود

و قطعاً فرهنگ غني ،تسعلط شاعر بر متون ديني همچون قرآن و نهج البلاغه ،احاطهي او
بر ادبيات کهن و برخوردارب ودن او از دايرهي لغوي گسععترده و آشععنايي با فرهنگ و
ادبيات غربي ،اين امکان را به او داده تا از انواع هنجارگريزي ،اعم از نحوي و واژگاني،
استفاده کند و زبان شعري خود را متفاوت و برجسته نمايد.
 -هنجارگريزي در اشععار

 ،نشاندهندهي شرايط اجتماعي روزگارش است؛

او قصعد دارد تا با برجستهکردن پيامهاي متني در قالب عباراتي خاص و بر پايه اسلوب
سعععخريه ،ذهن مخاطب را به پيامهاي دروني متن رهنمون کرده و خوانندگان را به تأمل
بيشععتري نسععبت به اوضععاع و احوال جامعه وا دارد .از آنجا که وي شععاعري دردمند و
ناراضي از شرايط زمان خويش است ،از واژگان و ترکي بات خاص استفاده ميکند تا هم
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حسعرت و اندوه خويش را به مخاطب برساند و هم وجههي ادبي قصيده را حفظ کرده
باشد.
 -يکي از عوامل زيبايي سععاختاري اشعععار

 ،علاقمندي ذاتي او به اسععلوب

زيباشعناسعي اسعت .شعر براي وي ،از اهميت بالايي برخوردار است و بههمين علت در
انتخاب واژگان ،مهارت بهخرج داده و بهخوانندهي اشععارش ،شعري آهنگين با اسلوبي
زيبا ،تقديم ميکند .او در بهکارگيري واژگان قديمي مهارت دارد و با اسععتفاده از واژگان
زيبا و سععاخت عبارات نوين ،بين لفظ و محتوا و بين تمام اجزاي جمله ،انسععجام برقرار
ميکند .استفاده از مثلهاي شعري ،دليل محکمي بر برخورداري او از فرهنگ لغوي غني
ميباشعد؛ او نه تنها در اين قصيده ،بلکه در بسياري از اشعارش ،از واژگان کهن استفاده
ميکند که اين امر نشععان ميدهد

به کلاسععيک متکي بر سععنت ،گرايش دارد و

تسلط او بر متون کهن و مطالعهي آن را ،براي مخاطب اثبات ميکند .افزون بر اين ،او با
خلق ترکيبات و عبارتهاي جديد ،ذهن خلا ،خود را براي خواننده به نمايش گذاشععته
است.
-

با وجود پايبندي به سععاختارهاي نحوي ،گاهي اين سععاختارها را بر هم

ميزنعد تعا کلامش را جذابتر جلوه دهد .در بين انواع هنجارگريزي نحوي ،اسعععلوب
تکرار بيشترين بسامد را دارد .شاعر براي افزايش موسيقي و ارائهي پيامهاي متني ،تکرار
را بهش عيوههايي چون تکرار صععامت و مصععوت ،واژه ،ترکيبات ،تکرار حروف و عبارت
کامل بهکار ميگيرد .او با تکرارهاي پي در پي ،خواننده را با خود همراه سععاخته و مانع
از گسععيختگي افکار ميشععود .تکرار ،تقديم و تاخير ،حذف ،ايجاد فاصععله بين قوانين
نحوي ،بعا اهعداف متنوعي همچون اهتمعام و تعاکيد ،اختصعععاص ،رعايت وزن و قافيه
صورت گرفته است.
 -نکتهي مهم در زيباشعناسعي اشععار

آن اسعت که او در اکثر قصائد خود،

چندين اسععلوب و فن را با هم در آميخته و خود را به سععاختارهاي ثابتي محدود نکرده
اسعت .تنوع اسلوب در قصيده اعم از خبري و انشايي ،حذف و اضافه و تقديم و تاخير
و ...نشعان ميدهد که وي با بهکارگيري انواع اسلوب و با در نظرگرفتن ساختار قصيده،
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تصععوير زيبايي متناسععب با محتواي آن را به خواننده ارائه ميدهد و موجب جلب نظر
مخاطب و برانگيختن احساس و عاطفهي او شده و فضاي مناسبي را براي تأمل خواننده
ميگشايد.
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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 alBalaghah, 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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