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Introduction: Seyed Mohammad Saeed Al-Haboubi is one of the contemporary 

poets who was born in Najaf in 1266 AH and died in 1333 AH. Al-Habubi's poetic 

themes were a description of nature and the sincere praise of religious friends and 

elders. His poetic genius along with the classical culture of Najaf granted his poetry 

a high position while avoiding degeneration. The present study examines the 

foregrounding  in the divan of Mohammad Saeed Haboubi and helps the audience to 

better understand the concept of temporalization, stylistics and semantics. To 

express the ability and the art of grain in foregrounding  poetic themes, verbal and 

semantic constructions are used. One of the aims of this research is to acquaint the 

audience with the formalistic aspects of the poet's poems, on which no research has 

been done yet. The poet, on the basis of imagination and emotion, brings up the 

repetitive words of the standard language to which the audience is accustomed in a 

new and fascinating way in the form of poetry. In his poetry, the change in the 

structure of syntactic sentences and devices gives new life to ordinary speech.The 

words acquire music and allitration that have a greater impact on the audience. 

Defamiliarization takes place in language too. The change in the prosodic weight of 

classical poetry to new poetry is one of the signs of abnormality. Poetry is a kind of 

de-familiarization in language, which, according to formalist theories, is divided into 

two categories: deviation and extra regularity.  Jeffrey Leech has categorized these 

norms into two types: linguistic and semantic. According to Leach's theory, which 

novel element in Bean's poems has a higher value in semantic deviation?, what 

forms of stylistic and temporal familiarization have appeared in Habubi's poetry?, 

and how has the semantic novelty foregrounded the ambiguous words in his poetry? 

Methodology: No research has been done on the foregrounding in Habubi's poems 

so far. So,  this article intends to use a descriptive-analytical method to examine the 

poet's abnormality in constructing forms of aesthetics and reviving words based on 

Leach's theory. The research method of this research is qualitative and descriptive 

using content analysis, which is done to objectively and qualitatively explain the 

content and concept of written texts in a systematic way. In the present article, the 
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studied components are foregrounding, semantic deviation, deviation, extra 

regularity, and semantics of Seyed Mohammad Saeed Haboubi's poems based on 

Leach’s theory. Due to the importance of foregrounding in the literature, this 

research is of significance. 

Results and Discussion: The  subject of this research in the field of extra regularity 

is how the poet describes some elements of novel such as "ambiguity", 

"proportionality" and "repetition" to define "polysemy", "semantic network" and 

"phonology". In terms of rule-making, how did the poet use "archaism" to relate the 

text to ancient culture, and how did he use the words of astronomy to improve the 

music and the image? The research findings can be reviewed in several areas. The 

result of the research refers to the function of different types of "Equivoque   " in 

explaining ambiguous words, motivating the reader and foregrounding the 

relationship between words and meanings.  The poet has also used "archaism" in 

both literary and religious forms, using a variety of Arabic terms in the field of 

symbolism and astronomy to create poetic images.  Lexically, the result of this 

research on "Al-Haboubi" poems refers to the dual relationship between word and 

meaning.  The choice and arrangement of words in a poetic sentence indicates the 

semantic connection of the words with the history of the language of poetry.  

According to Leech's theory, "temporal deviation" in the form of "archaism" in his 

poetry has two religious and literary forms. The use of ancient words, in addition to 

recalling historical events in the reader's mind, has refreshed repetitive words. 

Regarding religious archaism, the common affairs of Muslims, such as Hajj, have a 

higher percentage than the other religious issues, such as the religion of the poet  and 

the signs of unity among Muslims in monotheism. In literary archaism, he has 

referred to the words of the poets of the pre-Islamic period, such as Amr al-Qays and 

Zuhair ibn Abi Aslami. He also refers to the brilliant history of Arabic poetry and 

uses its methods to create novelty in the repetitive words of his time. Haboubi uses 

the words Arabic grammar and astronomy more than anything else in "Stylization". 

He used these words to create an imaginary rhyme array.  In "Semantic 

Abnormality", he has used novel method for imaginative illustration and polysemy 

for the audience. Using an array of repeated letters and consonants, the poet has 

foregrounded the allitration  of letters in his poem . He used observance better in 

poetry. In most verses, he has used a proportional array. It has become a semantic 

network of words to create a picture of a subject in the mind of the audience. Seyed 

Haboubi has used these devices to do foregrounding in poetry. 

Keywords: Jeffrey Leech, Foregrounding, De-familiarization, Extra-regularity, 

Archaism, Mohammed Saeed Al-Habboubi. 
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05/1399/ 27 تاریخ دریافت: 1400/ 12/02تاریخ پذیرش:    

 چکيده 

استبوبیّ ال سّیدحمّمدسعید   عراق  معاصر  شاعران  از  اد  که  ،  از  نظیر  برخی  جیوسییبان  را    ،سلمی  وی 

عراق می هنجارشکنیدیوان وید.  ندانپیشوای شعر جدید  از  هدف، سرشار  فرم  های  و  در ساختار  مند 

دانند که به  سازی شعر میهایی برای برجستهرا از روش  هاهنجارشکنیواژگان است. صورتگرایان، این  

-ی »قاعده سازی که »لیچ« آن را برپایهبرجسته بررسی موضوع رو،و از این  دکنغنای ادبی متن کمک می

-نظر می ربار کردن آثار شاعران، ضروری بهعنوان ابزاری برای پنموده، بهافزایی« تقسیمکاهی« و »قاعده

هایی از لوهجاعر را در خلق  ، هنجارگریزی شتحلیلی-وصیفیبه روش تی حاضر، قصد دارد  مقاله  رسد.

واژیزیبای  رستاخیز  و  نظریهشناسی  اساس  بر  ا گان  از  دهد.  قرار  بررسی  مورد  لیچ  تحقیق،  هداف  ی 

مشخصهآشنا القانمودن  شیوه  یهای  به  مخاطب  به  برجستهمعنا  واژگان  ی  رساندن  فعلیّت  به  و  سازی 

با نام  باشدمیخاموش   پیاده کرده است. دادن ترکیبألوف جلوهکه شاعر  های تکراری، آن را در شعر 

« و  تناسب «، »ایهام کاهی، این است که شاعر از عناصر علم بدیع نظیر »ی قاعدهزمینهی پژوهش در  لهأ مس

شاعر    ؛آرایی« واژگان بهره برده استی معنایی« و »واج در توصیف »چندمعنایی«، »شبکه« چگونه  تکرار»

به  ه گرفته و  ایجاد پیوند متن با فرهنگ کهن، بهرافزایی، به چه اشکالی از »آرکائیسم«، در  از نظر قاعده

شیوه نجومواژگان  از  ای  چه  تصویرگری    ارتقایدر    ،علم  و  نتیجه  گیریوامموسیقی  است.  ی کرده 

سازی ارتباط و برجستهمخاطب « در تبیین واژگان دوپهلو، ایجاد انگیزش توریهکارکرد انواع »پژوهش، به 

با معنا اشاره دارد.   این نکات دستلفظ  به  ادبی و  ا  یافته که شاعرهمچنین  به دو شکل  ز »آرکائیسم«، 

بهره   زمینه  عراباانواع  از  برده،  دینی  شاعرانهدر  »تصویرگری  خلق  در  نجوم  از  و  »نمادگرایی«    «ی 

 استفاده کرده است. 

 . بوبیّ الحمّمدسعید  گرایی، چندمعنایی، سازی، باستانبرجسته  ،لیچجفری: واژه ها کليد
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 مقدّمه

واژگان تکراری زبان معیار که مخاطب بدان خو گرفته  شاعر، بر بستر خیال و احساس،  

شعر    رو،و از این  رساندی ادبیّت میبه شکلی نوین و گیرا در قالب شعر، به مرحله   را،

تپش و حادثه در زبان، زبان را از دامنه به  »  ترین شکل بیان باشد؛ چراکهتواند عالیمی

می میقلّه  آن شعر  به  که  حقیقترساند  در  فرو گویند.  قواعد  ، شعر  و شکستن  ریختن 

ثیر سخن، بیشتر و  أها و هنجارهای فراتر است تا ت زبان متعارف و رسیدن به قانونمندی

افزون آن،  زبان روی  حادثه»و  (  1:  1381)سنگری،    «تر شود طنین و دوام  ای است که در 

گویندهمی حقیقت،  در  میدهد.  ایجاد  زبان  در  عملی  خود،  شعر  با  شعر  کی  ه  دهد 

خواننده میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی یا به قول ساختگرایان چک زبان  

در شعر، ساختار جمالت  (.  5:  1391کدکنی،  «)شفیعیکند»اتوماتیکی«، تمایزی احساس می

بخشند. این  ای میها به کالم عادی زندگی تازهبازند و هنرسازهنحوی بایسته، رنگ می

قالب در  الفاظ  می  ،های شعریزمان،  آهنگی  و  موسیقی  مخاطب  صاحب  در  که  شوند 

گیرد. تغییر در بر بستر زبان صورت می  ،زداییآشناییروند ادبی  گذارند.  ثیر میات تر  بیش

با امتزاج که  باشد  میهای هنجارگریزی  وزن عروضی شعر کالسیک به شعر نو، از نشانه

اخیر قرن  در  گرفته    ،ادبیات جوامع  شبه  و  شکل  طراوت فرم  است.    تازه  یعر،  بخشیده 

مجموعه » شعر،  میزبان  تکرار  که  است  انحرافاتی  از  از  ای  انحراف  هرگونه  اما  شوند؛ 

تبدیل زبان گفتگو به  لیک   ؛(166: 1979هاشم، ) «آیدزبان معیار، زبان شعری به شمار نمی

ی  یزداآشنایی  لذا شعر نوعی؛  آیدشمار میبهادبی    سازیبیگانهترین نمود  ظریف  ، ازشعر

بر نظریه  بنا  زبان است که  به دو دستهدر  افزایی  کاهی و قاعدهقاعده  ی ی صورتگرایان 

بندی کرده لیچ، این فراهنجارها را به دو نوع زبانی و معنایی دستهشود. جفریمی تقسیم  

نظریه طبق  کیفیّت  است.  لیچ،  چینش  ی  و  وامواژگان  گزینش  و  افقی  محور  گیری  بر 

و تشبیه عناصر داستانی به نمادهای کهن، از  افزایی  قاعدهسبب    ،از علوم دیگر  واژگانی

زدایی، هنری است که مخاطب را  ییرو، آشناکاهی در زبان است. از اینهای قاعدهنشانه

برابر   ی صورت هب در  تازه  نامحسوس  اشیاشکل  از  می  ای  حاضر،    .دهدقرار  پژوهش 

به  تا  دهد  مورد بررسی قرار می  البويب«مدسعید  حم»سازی را در دیوان  برجسته موضوع  
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بهتر   شناخت  در  آشناییاز  مخاطب  کندمفهوم  کمک  معنایی  و  سبکی  زمانی،    . زدایی 

هنر  همچنین   و  توانایی  دارد  برجسته  »البويب«قصد  در  مضامینرا  با  شعری  سازی   ،

نمودن مخاطب با    آشنا  بر این اساس،بیان کند؛    های لفظی و معناییاستفاده از هنرسازه

اشعار  جنبه فرمالیستی  نشده  »البويب«های  نگاشته  این موضوع  در  تحقیقی  تاکنون  ، که 

تحقیق می این  از اهداف  این  /باشد.است،  این سواالت  پژوهش سعی میدر  به  تا  شود 

 پاسخ داده شود: 

نظریه با  - بر  لتکیه  قصای ی  در  موجود  بدیعی  عناصر  از  کدام»البويب«د  یچ،    یک ، 

 تری در هنجارگریزی معنایی دارد؟ بسامد باال 

ظاهر شده است و    »البويب«هنجارگریزی سبکی و زمانی، به چه اشکالی در شعر  -

 سازی واژگان چندمعنا در شعر وی شده است؟ بدیع معنایی چگونه باعث برجسته

 

 ی تحقيقپيشينه

برجستهدرباره دههی  در  معیار  زبان  از  هدفمند  انحراف  و  درسازی  اخیر،  ی  حوزه  ی 

عربی و  فارسی  و  ادبیات  است  شده  نگاشته  متعددی  پژوهش  آثار  محدودی  ها تنها  ی 

 ی تحریر در آمده:به رشته»الحبوبی« ی اشعار درباره

َتطِبِیِقیَّةً »  ینامه پایاندر    .1 ِدراَسًة  الَُبوبیِّ  ِشعِر  ِفی  الطَّلِب  نوشتهأسالیُب   عودة  غامنی  « 

السودانی  که    هبه این نتیجه رسید  بويب«ال»، با بررسی اشعار  ه. نویسندق(1425)  ،شرهان 

ی اغراض مجازی، نظیر دعا و التماس است.  معانی اسالیب طلب در دیوان شاعر بر پایه

مخاطب« نیست، بلکه این وزن در   فعلای »ی مقابل صیغه«، در نقطهلفعَ یَ لِ ی امر »صیغه

« برابر نیست،  فعل خماطبا« با »عالِ فَ فعل »م دارد. اسمِامر مخاطب نیز تاکید بیشتری بر کال

ی امر است که از لحاظ معنی و داللت، افاده معنی بیشتری دارد. از  ی معدولهبلکه صیغه

نهی » »فَعلالتَ فعل  دیگری چون  معانی  نیز  برداشت میبنِ جتَ ا و    هِ نتَ اک،  تُر اع،  دَ «  شود.  « 

اند که ورود ر جمالت طلبی به این نتیجه رسیدهی خروج معنایی ادات استفهام ددرباره

ها، نسبت به جمالت فعلیه در دیوان شاعر کمتر صورت گرفته  کلمات پرسشی بر اسم

 است. 
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  ی نوشته (، ش1389«، )الشاعر حمّمدسعید البوبی النجفی، حیاته و شعره»ی نامهپایان. 2 

که مدح،   این نتیجه رسیده  به»الحبوبی«   بررسی مضامین شعری  . وی با  سعد جابریانی

د شاعر است و غالب اشعار وی، در  ی قصایفخر، حکمت و شکوی، از موارد برجسته

خالصانه  مدح  وطن،  حبّ  دموضوعات  سرودهی  معاصر  دینی  بزرگان  و  شده  وستان 

   باشد.میحسی غزل   تر ازبرجستهغزل عفیف در شعر وی، همچنین  است. 

آمنه    از (،  ش1394« )شعر السّید حمّمدسعید البوبی  وصف يفدراسة ال»ی  نامهدر پایان.  3

-، بیشتر از طبیعت جانجانبه طبیعت بی  »البويب«، این نتیجه بیان شده که  کریم حسن

  حبوبی«ال »دار اهمیت داده و به وصف جوانب مختلف شراب پرداخته است. همچنین  

عنصر زنانگی وی، به    در اشعار خود به وصف زن پرداخته و در این وصف، بیشتر از 

 عنصر محیط و دین اهمیت داده است. 

زمینه    برجسته در  مقا ی  بهسازی  که  است  شده  نگاشته  بسیاری  نمونه،  الت  عنوان 

  ی بر اساس نظریه   قاسممسیح  بررسی هنجارگریزی نوشتاری در اشعاری »به مقالهتوان  می

معاصر عربی، شماره  «،لیچ ادب  نمود. که    زادهز قربانبهرواز    ( 1395:  15ی )نقد  اشاره 

دریچه   نویسنده از  از  شاعر  هدف  که  رسیده  نتیجه  این  به  نوشتاری،  هنجارگریزی  ی 

از    باشد و به همین جهتمیشعر  نجارگریزی در فرم واژگان، ایجاد بُعدی دیداری در  ه

گرفته   بهره  تصویر  جزئیات  تشریح  در  اعداد،  هندسی  موجباشکال  د گردمی  که 

نظر بصری نیز با موضوع شعر درگیر شود.  ی شنیداری، از نقطهه بر جنبهمخاطب عالو

ی مخالفت شاعر  استخدام واژگان عبری و انگلیسی را نشانه  نیز  گراییی باستاندر زمینه

 . داندهای غربی میبا اندیشه

می نهایت  بررسیدر  به  توجه  با  گفت  صورتتوان  تحقیقی  گرفتههای  تاکنون   ،

ژوهشگران تنها به بررسی  پ صورت نگرفته و    بويب«ال»در اشعار    سازیتهی برجسدرباره

 اند. ت شاعری و ادبی وی پرداخته زندگی و شخصیّ

 

 

 



 243  چلي یجفر  ی هیبر نظر  هيبا تک يّالحبوب ديدر اشعار محمّدسع  سازی برجسته

 گذاری بر شخصيت شاعر 

ی عراق علیه  «، فقیه، یکی از رهبران مبارزهحبويب کبريمشهور به »  ،البويبسّیدحممدسعید  

در سال   و د شدق در نجف متول 1266  که در سال » است ی شاعران معاصراز   انگلیس و

یافت  ق1333 شخصی»،  وی  (.31-30:  1426،  بويبال)  «وفات  ریشهصاحب  و تی  دار 

بودمتعه علم  و  دین  به  جزخود  زندگی سراسر  در    و  د  هدفی  خاقانی، )  «نداشت  حق  ، 

ی دوستان و  ، وصف طبیعت و مدح خالصانه »البويب« مضامین شعری    .(149  / 9  :1408

سرود و برای کسب مال، نزدیکی به  وی شعر را فقط برای شعر می»   نی بود.بزرگان دی

مقام و  و کسب شهرت  نمی  ،حاکمان  کار  این  به  از  (60  /1:  1426،  بويبال)  «زددست   .

از سیّد پرسیدم چرا در مدح و رثای اهل بیت پیامبر شعر  »نقل شده که    حممدحسن کّبة

ی مقام واالی  بینم که دربارهحقیرتر از آن میخدا قسم من خودم را  هگفت: ب  گویی؟نمی

   (.243 / 2 :1422، ي)مساو  «این خاندان شعر بسرایم

ت معنی در شعر وی، باعث ایجاد انگیزش  تلفیق ظرافت لفظ و رق»  ،از نظر شعری

های انسانی، از  طبیعت و ارزش   یوصف ساده و بی پیرایه   همچنین  شوددر مخاطب می

بارز سبک شعری و خصای در   آید وشمار میبهی  ص  روستاییان  با  نزدیک وی  ارتباط 

)خاقانی،    «افزایدبر عذوبت و سادگی شعر وی در وصف طبیعت می  نیز  کنار رود دجله

شراب.  (9/164-165:  1408 برجسته  نیز،  وصف  شعر  نمود  در   که دارد    »البويب« ای 

بزرگترین  »  (1/66:  1426،  بويبال)  «»مقصود وی از شراب، آب زالل دجله و فرات است

برجسته»البويب« دستاورد شعری   زبان ساده و روان شعری،  به کمک رنگ و ساختن   ،

نجف باعث شد تا  یک  شهرنشینی بود. نبوغ شعری وی به همراه فرهنگ کالس  لعابی از

یابد دست  رفیعی  جایگاه  به  انحطاط  از  دوری  ضمن  او  (. 55:  2007،  1جیوسی)  «شعر 

نو» قرن  شعری  به  تحوّالت  ب  »البويب«زدهم  همراه  بیشتر  سالستی  تا  داد  ا  فرصت 

لطیف شعراحساساتی  زبان  و  جدیدترتر  ویژگیرا    ی ی  این  کند.  عراق  ها،  وارد 

غیرمنتظره دگرگونی بهای  عربی  ادبیات  در  زمانی  اوضاع  آن  در  آوردهای  که    هوجود 

رو برخی از  ز این. اآمدشمار میهی خود، حرکتی پیشروانه و زودهنگام بنسبت به دوره
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ی اتصال میان عصر  و او را حلقه   پیشوای شعر جدید عراق نامیده  را  »البويب«محقّقان،  

 . (54«)همان: دانندی جدید میتاریکی و دوره

 

 مباني نظری پژوهش 

گیرند، که بستر تحقیق قرار می  برخی از اصول سازی، ذکر و توضیح  ی برجستهدر مقوله 

پژوهشگران  هستند که    ابزاریترین  مهم  از جمله،  موارداین    که  سدرنظر میضروری به

با آن در ارتباط هستندهر  قبل از بررسی محتوای اصلی   جهت    بدین سبب،  .پژوهش، 

مسأله بهتر  برجسته درک  اشعار  سازی  ی  است  »البويب«در  الزم  مخاطب،    تا   برای 

 به این موارد اشاره شود. ،صورت اختصاربه

 

 2زبان معيار

معیار گفتگو   ،زبان  زبان  ب  مرسوم  یهمان  گوینده  که  انشایه است  و  صورت جمالت  ی 

آن از  می  خبری  استفاده  دیگران  با  ارتباط  و  نیازها  رفع  ویژگیبرای  از   آن، های  کند. 

زبان  وبودن  مگانیه و  است  نحوی  و  صرفی  قواعد  منظم  زبان رعایت  را  آن  شناسان 

ی صفر سخن قرار دارد  شناسی در درجه»از منظر سبک ن،  این زبااند.  معیار و نُرم نامیده

درست و  دستوری  قواعد  آن  در  کامالًو  می   نویسی  این  ؛شودرعایت  درجهاز  ی  رو 

ی شخصی در آن صفر است. زبان معیار، سبک شخصی یا گروه  فردیت نگرش و عاطفه

گونه بلکه  است«ا نیست؛  همگان  بین  در  متداول  کاربردی  شاعر  (.  40:  1392فتوحی،  )  ی 

از    و  کند افکار خویش را با زبانی مطرح نماید که باعث التذاذ مخاطب شودتالش می

 آید.شمار میبه معیار ها بر بستر کالم ابزار این زبان، استفاده از هنرسازه

 

 3يیزداي یآشنا

اند. در  مند از زبان معیاری است که همگان به آن خو گرفتهزدایی، انحراف هدفآشنایی

  ابن و    ي سکاک،  جرجان های گذشته نیز تعدادی از نویسندگان ادبیات عربی همچون  قرن
العدول و  «، »العادةمنافرة«، »نزایح و اخلروجاال، این پدیده را در قالب اصطالحاتی نظیر »جين
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بیان کردهحنرافاال آشنا«  معیار،  زبان  از  البته، هرگونه عدول  و عدم  ییاند.  نیست  زدایی 

خواننده ».  گرددعیوب سخن دچار  شود شاعر به  میهای ظریف آن، سبب  نهرعایت گو

رد؛ اما ترکیب تازه، ممکن  با اجزای یک ترکیب، از قبل آشناست و به آن اجزا عادت دا 

به آشناییگونهاست  و  شگفتی  ایجاد  خواننده  در  که  باشد  کندای  کدکنی، شفیعی)  «زدایی 

این  (.28:  1391 میاز  ترکیبتجل   را  زداییآشنایی  محصول توان  رو  و  واژگان  های  ی 

 دانست.اعتیادی، در ساختاری تازه و غریب 

 

 ليچجفری  ی نظریه

نظریه فرمالیستلیچ  از  پیروی  به  انگلیسی،  حلقهپرداز  اندیشمندان  و  روس  ی  های 

این مکتب ارائه داد که  مندی از  نظیر »موکارفسکی« و »هاورانگ«، الگوی نظام  ،»پراگ«

زبانتوج  مورد گرفت.  ه  قرار  زبانشناسان  رویکردی  در  شعر  »لیچ  بررسی  به  شناختی 

داند. آفرینی میافزایی را اسباب نظمانگلیسی، هنجارگریزی را ابزار شعرآفرینی و قاعده

پردازد که عبارتند از: هنجارگریزی نحوی،  سپس به طرح هشت نوع هنجارگریزی می 

لیچ با   (.136:  1378)سجودی،    وشتاری، گویشی و آوایی«واژگانی، زمانی، معنایی، سبکی، ن

قاعده انواع  بدیع،  علم  بر  صن افزاییتکیه  قالب  در  را  انواع  ها  و  لفظی  بدیع  اعات 

دسته  کاهیقاعده معنایی  بدیع  قالب  در  کرده  را  داردو  است  بندی  در    اعتقاد 

پس»  ،سازیبرجسته در  زبان،  میهنجارهای  قرار  ویژزمینه  و  عل گیگیرند  به  ت  ها، 

توج کانون  در  بودنشان،  میغیرعادی  قرار  در لیچ    .(Leech، 1969 :  88)  «گیرنده 

کند که در این سیر »شاعر از  یاد می«  قاعدگی در تلفظبی»هنجارگریزی آوایی، با عنوان  

می گریز  هنجار،  زبان  یا  خودکار  زبان  بر  حاکم  در    (.79/  2:  1390)صفوی،    «زندقواعد 

انحراف  هنجارگریزی   جهت  شاعر  اصلی  بستر  معیار،  زبان  دستوری  نظام  نیز  نحوی 

  ؛ شکنددر هنجارگریزی واژگانی »قواعد ساخت واژه را درهم نمیشاعر  دفمند است.  ه

شکل به  آنها  از  میوسیع  یبلکه  بهره  وی    .(Leech، 1969 :42 )  برد«تر  در  همچنین 

سبکی،   بندهای»هنجارگریزی  و  قید  از  شاعران  آزادی  در    به  و  است  معتقد  شاعرانه 

لهجه به  گویشی،  دارد«هنجارگریزی  نظر  شاعر  هنجارگریزی  (.  49-48)همان:    گرایی 
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کهنوشتاری معناست  بدین  واژه   ،  امالی  هم»هرگاه  آن  تلفظ  با  باشدخوانی  ای  ،  نداشته 

-مختص به حیطهو تلفظ در شعر،    اما عدم همخوانی امال  آید؛وجود میبههنجارگریزی  

 (.  48)همان:  شود«که در زبان خودکار دیده نمی تاری استی نوش

کاهی  تواند قاعدهبه واقع می   شده از جانب لیچ، آنچههای مطرح کاهی»از میان قاعده

آیدبه نوشقاعده  ، حساب  سبکی،  زمانی،  بهکاهی  و  واژگانی  است«تاری،  معنایی    ویژه 

ان قدیمی مهجور در زبان معیار باعث  کاربرد واژگ  که در این میان،  (86/  2:  1390)صفوی،  

که در  داند  کاهی معنایی را عامل آفرینش شعر میوی قاعده  شود.کاهی زمانی می قاعده

زبان    آن، بر  معنایی حاکم  از قواعد  پیروی  را  داند و در محور  نمیملزم  نویسنده خود 

برجسته به  دست  میجانشینی  طبقهزند.  سازی  پنج  در  معنوی  بدیع  تشبیه،    ی»مباحث 

ایهام است«  تناسب،  بررسی  قابل  توجیه  و  تعلیل  کالم،  ترتیب  )شمیسا،    )چندمعنایی(، 

قاعدههمچنین وی    .(26:  1395 به سخن جویس کهدر  زمانی،  با »  کاهی  باید  نویسنده، 

باشد آشنا  خود  زبان  لغت  ؛ تاریخ  یک  باید  شاعر  واقع  باشددر   :52 )  «شناس 

1969 ،Leech)  معنایی، اساس کار بر مجاورت واژگان، نظیر   کاهیقاعده  در  .کنداشاره می 

ایهام» و  و    «پارادوکس  آقابابایی)موسوی  یند  آفردر    کهحالیدر  است؛  (168:  1399،  حاجی 

کند و در معنی دخالتی ندارد. ی زبان عمل میهنجارافزایی بر برونه»سازی لیچ،  برجسته

  و   )ویسی  «سیقایی زبان خودکار نیستعد موحاصل، چیزی جز بُ  یهمین دلیل، نتیجهبه  

 (؛  237:  1399سبهانی، 

نخست    ؛پذیر استسازی لیچ به دو شکل امکانبرجسته»  با تکیه بر این توضیحات،

اینکه   دوم  و  پذیرد  صورت  انحراف  خودکار،  زبان  بر  حاکم  قواعد  به  نسبت  آنکه 

سازی از  ب، برجستهقواعدی، بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شود. به این ترتی 

(.  43/  1:  1373)صفوی،    «ی خواهد یافتافزایی تجلو قاعده   کاهیقاعدهی  طریق دو شیوه 

زیبا  ،افزاییقاعدهدر   و  دارد  اشاره  لفظی  بدیع  صنایع  به  »معموال  را  ییلیچ  شناختی 

می قاعده(.  177:  1388فر،  نجارهمایونو    )صمصام  دهد«افزایش  قوا »این  بر  یعنی  عد  افزایی، 

افزوده شود« قواعدی  هنجار،  و  عادی  زبان    لذا(؛  110:  1377مقدم،  )علوی  زبان  قواعد  بر 

شدن زبان ادبی، نسبت به زبان گفتگو د که باعث برجستهشومی  افزودهمعیار، قواعدی  
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مجموعهمی »مراعات شود.  و  هجا«  »تکرار  همچون  واژگانی،  عناصر  این  بی  عد  نظیر«، 

 بخشند.می موسیقایی شعر را ارتقا
 

 ليچ  یبر اساس نظریه »احلبويب« ي در اشعار  یزدايیآشنا
بررسی   به  هنرسازهاینک  ادبیهانقش  واجی  نظیر  توریهآرایی،  ،  انواع    تناسب،  و 

تا مشخص شود  شود  اشاره میدر قصائد شاعر    ،لیچی جفریمنطبق با نظریه آرکائیسم،  

برجسته از   مورد،    ،«افزاییقاعده» و    «کاهیقاعده»سازی  عناصر  الیهکدام  اشعار    هایدر 

 یافته است. تجلّی ،»البويب«

 

 4گرایي باستان 

، بازگشت به گذشته و یادآوری موضوعات و حوادثی است که  گرایی()باستان  آرکائیسم

سال  یک در  از  بازگشت،  این  است.  افتاده  اتفاق  پیش  باعث  های  یاد    ی حیااسو  و  نام 

و از   اندبوده  ویژه  یتی خاصی از زمان دارای اهمیبرهه  است که در  تصاویریشخص یا  

واژگان   دیگر  به  افقی،  محور  در  گرفتن  قرار  با  ماجراها  آن  ذکر  و  تکرار  دیگر،  سوی 

های قبل از  پایه و اساس هر شعری بر روی پایه»  بخشد.خودکار، طراوت دوچندان می

پذیرد و توجه  آنها شکل میثیرپذیری از اشعار گذشته و عناصر  أشود و تخود نهاده می 

سازی، موجب اصالت و  به عناصر زبان و فرهنگ در گذشته، در شعر عالوه بر برجسته

توانایی شود و غفلت ازآن چشمدار شدن شعر می ریشه های بالقوه  پوشی از امکانات و 

بُکهن(.  77:  1381)پورنامداریان،    «است به  واقع  در  ذخیرهگرایی،  ادبیات  عد  زبانی  ی 

ا  هلی، سال یی زمانی، بنا بر دال که برخی واژگان پرکاربرد در یک دورهگردد؛ جاییرمیب

کرده و آیند، در نقش یک هنرسازه عملهای بعد به میدان میزمان  در  اند،مهجور مانده

میقطعه بیرون  خمودگی  و  یکنواختی  از  را  شعری  کاربردی  ی  واژگان  هرچه  آورند. 

ص بیشتری  هماهنگی بیشتری داشته باشد، تشخّ  ز دنیای باستانشاعر با واژگان عاریتی ا

کلمات زندگی امروزی، وقتی در کنار کلمات سنگین و  »  بخشد؛ لذا،به کالم معیار می

می  گذشته  میمغرور  ماهیت  تغییر  ناگهان  مینشینند،  قد  و  یکدستی  دهند  در  و  کشند 
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اختالف می شعر،  فراموش  دو    .(230:  1370زاده،)قاسم  شوند«ها  به  ادبیات  در  آرکائیسم 

عد واژگانی آن اشاره  افتد که در این مقاله تنها به بُصورت واژگانی و نحوی اتفاق می

 شود. می

 

 در زبان ادبي   واژگانيگرایي باستان 

برمی گذشته  تاریخ  و  دوران  به  را  مخاطب  واژگان،  استخدام  با  شاعر  تا  گاهی  گرداند 

به واژگان بر آن نشسته،  مهجور که غب   بتواند  تازهار زمان  ای داده و موضوع شعر  جان 

گری این  ادبیات،  اصطالح  در  بزند.  پیوند  گذشته  تاریخ  به  را  به  خود  زبانی  درون  ز  

 .گیردتلمیح صورت می «، اقتباس وتناصّ ت »اشکال بینامتنی

بِِه   مین آنها و مشهور  ، از فحول شعرای عرب و متقدالقیسمرؤ اکنایه از  :  الَغِبیطُ   مالَ َمن 

نَب»  ات سبع است که با مطلع ای از معلق « صاحب معلقه الضلیل  كلاملبه » ِذکَری  كِ ِقَفا  ِمن   
َفَحوَملِ  الَدُخول  َبنَی  اللَِّوی  ِبِسقِط  َمنزٍِل/  َو  شاعر    شود.آغاز می   (15:  2003،  ياالنبار )   «َحِبیٍب 

ای  »   را از بیت چهاردهم«  الَغبیطماَل  » بَعريی  َعَقرَت  َمعاً/  بِنا  الَغِبیُط  ماَل  َقد  َو  مرُؤالَقیِس  ا تَ ُقوُل 
گرایی،  در شعر خود آورده است. وی با این باستاناین قصیده گرفته و  (  17)همان:    «فَانزِلِ 

پایه دانسته و  لی که جزء اشعار ماندگار زبان عربی است همشعر خویش را با اشعار جاه

 عظمت شعرخویش را به مخاطب نشان داده است.  

أبیز همسر    ییهکن  :أوَفیأم بن  با  قه معل  ريزه  ای از در قصیده  که  باشدمی  سلمیهري  ای 

مطلع ا أمِّ »  ین  ن  مِّ تَ ثَ لَّمأم 
ُ

فَامل راِج  الدُّ ِِبَومانَِة  َتَکلَّم/  ََل  ِدمَنٌة  در    (47:  2003،  ي)االنبار   «أوَفی  و 

از نوع »نفی  و  ت«  رکیب مذکور را در قالب »بینامتنی، ت »البويب«  وصف وی آمده است؛

ی را  استانی، شاعر کلمه یا حرفگیری بدر این نوع وام  ؛جزئی« در شعر خود آورده است

   « 5َیسَتِشیط عاِن َظلَّ ِمن ُغرِّ امل   الَغِبیط مالَ »َلو َرآها َمن ِبِه 
 (. 145: 1426، بويبال )

   «6طََلٌل ابَن أهُله فَ َتعَفی  أوَفی أُمِّ » بَِلَوی الَرقَمَتنِی ِمن 
 (. 323: 1426، البويب)
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ببه و  آگاهانه  از متن غایبهشکل  نوآوری،  از هرگونه  نموده و  دور    شعر در    استخراج 

میخود   شعر،  .  کنداستفاده  این  »»البويب«در  غایب  أوفیأمّ ،  متن  از  را  گرفته«  و    وام 

با شور و عشق را  به   زهري  احساس مخاطب خود  پیوند زده است؛  به همسرش  نسبت 

در ذهن    را  شعر، احوال شاعر جاهلی در فراق یار  خواندنای که خواننده هنگام  گونه

می حاضر  با  خود  و  باین  بیند  را  هگزینش  عرب  باستان  تاریخ  از  ماجرایی  گویی  جا، 

 . دوباره زنده کرده است

 

 گرایي دیني باستان 

آ واژگان  یادآوری  با  شاعر  غبیگاهی  گذشته،  واژگانینی  از  را  کهنگی  خودکار    ار 

نشینی با کلمات، از خلوت  کلمات مهجور و قدیمی را از طریق هم»  زداید. آرکائیسم،می

می آشنا  و  آورده  بیرون  اشعار  (.  152:  1387)عباسی،    «کندغرابت  نوع ،  »البويب«در  این 

 های تاریخی دارد.ی، بسامد باالتری از دیگر جنبهی گرانباستا

َهلَّلبخَتَشت َحربَه ُسراُة ال  فاح َیوَم کِ   الُشراة » لو َسری يف 
ُ

   « 7امل
 (.516: 1426، البويب)

است ،  الشراة خوارج  دیگر  واژه »  که  نام  »جمع  به شارٍ ی  که  «  است  فروشنده  معنای 

و   از خدا  اطاعت  راه  در  را  داشتند جان خود  اعتقاد  نهادند؛ چراکه  بر خویش  خوارج 

 « ی توبه برای خود برگزیدند« سوره111ی »ه اند. این نام را از آیجهاد با ظالمان فروخته

  (.30: 1998)ابوسعدة، 

  اشاره دارد  یکی از فرمانداران شجاع عرب  «،صفرةبیمهلب بن ا» در این شعر، به املهّلب

جنگید» گروه خوارج  با  األثري،  )  «که  ذکر   »البويب« (.  4/391:  ق1385ابن  با  بیت  این  در 

»واژه درشراةی  او  «  وامصراع  و  »ژهل  و مهّلبی  خروج  ماجرای  به  دوم،  مصراع  در   »

امام علی )ع(د با سپاه  این گروه  ایناشاره کرده است.    رگیری    توان گفت کهرو میاز 

ی پیوند و  تواند به اثری، صورت آرکائیسم دهد. نحوههای کهن، نمیصِرف کاربرد واژه»

ها، از سطح یک  تاختار عباری س یایستا  کنار هم قرار گرفتن آنها، ارتباط معنایی و فرا

نحوی ارائه   ساخت  در  گفتاری،  و  یمعمولی  اهمیی  و  اعتبار  آرکائیسمی،  هیئت  ت  ک 
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مهّلبهمچنین جمع واژگان »(.  311:  1378پور،  )علی  ای دارد«ویژه « در شراة، کفاح، حرب، 

 کند. ی نبرد را در ذهن مخاطب زنده می باهم دارای تناسب هستند و صحنه ،یک بیت

   «8َفجٍّ َعِمیق ِمن كَ َکم َحَججنا لَ   الَعِقیق  ال واِدیكَ بَّذا واِدی»حَ 
 .(138 :1426، البويب)

َعمیقٍ  معنای،  فجٍّ  آیه  به  از  ترکیب  این  است.  کوه  دو  میان  »راه  أُ ی  الّناِس  َو  يف  ذِّن 
َعمیق  َفجٍّ  ِمن ُكلِّ  ََيتنَی  ضاِمٍر  َوَعلى ُكلِّ  رِجاالً  ََيتوَك  شده    (27  /حج)  « اِبَلجِّ   و گرفته 

عمیق»ترکیب    بیانبا    »البويب« غا«  فّج  متن  شیوه یاز  به  قافیهب  در  جزئی«  »نفی  ی  ی 

به   قافیهاشعر،  و  موسیقی  بهعتالی  این  است.  کرده  کمک  بیت  همنشینی  ی  با  گزینی، 

« العقیقواژگان  وادی  یکحججنا،  از  آیه«  از  را  بیشتری  مفهوم  ذهن سو  در  مذکور  ی 

 عد تاریخی بیت را باال برده است.برجسته کرده و از سوی دیگر، بُ دهخوانن

 ُمَعرَّيف َو  حُمَصَّيبِإنَّ الِدایَر   دایرِِهم أَعزَّ َموِقف  »ِقف يف 
 الِدایِر و حَمَبس  ّجاجِ َمأًوی لُِ   سٌ مَدرَّ  َلِطیمِ ََلُم َمقاٌم ابِ 

 « 9مِعهِ َجَ   َسرحُهم يف  بَرابرَ اذُکر   مََجِعهِ  يف  اعَتِمر وَ   َلبِّ َو    احرِمو 
 (.527: 1426، البويب) 

ابیات، شاعر واژگان »  ََجع،  در این   ، َلبِّ َأحرِم،  َحطیم،  ُمَعرَّف،  « را در عَتِمراحُمَصَّب، 

محلی در مکه است که حاجیان در :  حُمَصَّب»  ؛ی معنایی ذکر کرده استقالب یک شبکه

رمی عمل  انجام  برای  »آنجا  سنگَحصیجمرات  می:  جمع  محل ُمَعرَّف کنند.  ریزه«   :

که حاجیان    : دیوار کعبه استَحطیممانند.  عرفات است که حاجیان شب را در آنجا می 

ع  هستند که به دو شکل عمره و تمتّ ارانزگحج: ُحجاجکنند. ع میبرای دعا، گرد آن تجم

ست که حاجیان  زمانی ا:  أحرِم« است.  مزدلفههمان »  َجع:روند.  ی خدا میبه زیارت خانه 

ذکار خاصی همراه با  احرام در حج و عمره است و با  ا: از واجبات  َلبّ بندند.  حرام میا

آغاز می لب نیت ایک  ندای  حرام گفته میشود و هنگام  به  واقع پاسخ مثبت  شود که در 

می سر  را  بندگی  عهد  تجدید  و  حج َتِمرعادهند.  خداوند  موسم  غیر  در  مکه  زیارت   :  

ذرابرباست.   است:  طواف  هنگام  حاجیان  صنعت    (.527:  1426،  البويب)  «کر 

که به کمک آنها، شاعر یا    شود گفته می »مجموعه شگردهایی    به  تصویرسازی در ادبیات
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قوی ارتباط  ایجاد  درصدد  با  نویسنده  مخاطب،  با  یا  تر  بالغی،  شگردهای  از  استفاده 

بهبه کشیدن،  اندیشهتصویر  کردن  دیداری  شاعرا دنبال  این  نهی  است.  خویش  ی 

با   را  و  تصویرگری  سازندهزبان  واجعناصر  قبیل  از  آن،  جمالتی  و  کلمات  به    ،ها، 

زبان  امکانات  از  استفاده  در  خویش  شاعری  قدرت  لفظی،  یهمراه  دِاللی،  از  اعمّ   ،

شاعر با  باتصرف(.  -205:  1392،  واعظو  )دانش    دهد«موسیقایی، بالغی و نوشتاری انجام می

شبکهاستفاده   یک  آرایهاز  معنایی،  »ی  تصویرگری  استمجتسّ ی  کرده  تداعی  را  به «    ؛ 

بیند.  را در ذهن حاضر می  حجاعمال ی انجام  ، صحنهدنوان ای که خواننده هنگام خگونه

گره معنایی،  گروه  مجموعه در  یک  به  تبدیل  قابلیت  که  دارد  وجود  طبقههایی  بندی  ی 

ویرسازی لفظی، کلمات، عناصر داستانی هستند که  شده از مفاهیم را دارند. در این تص

 کنند. م می رده و یا در برابر دیدگان او مجسّای را به ذهن مخاطب القا کصحنه 

 

 گيری از علوم دیگر وام 

زبان خویش در  تازگی  و  تغییر  ایجاد  برای  شاعر  در    ، گاهی  زمان خود  رایج  علوم  از 

ستخدام این واژگان عالوه بر باال بردن  برد. اقالب هنجارگریزی سبکی در شعر بهره می

دارد.   دیگر  علوم  بر  شاعر  تسلط  از  نشان  شعر،  تازگی  و  مخاطب  ،  »البويب«انگیزش 

نجوم، فلسفه و صرف و  شاعری به علوم دیگر نظیر فقه،    شاعری است که عالوه بر فن

 رده است. به بهردر شعر  آنهار داشته و از نحو نیز تبح 

 

 إعراب زبان عربي گيری از علم  وام 

  :ده استگیری »إعرابی« کردر بیت زیر شاعر از علم نحو، وام

 »أوقَ َفتنا ِمنَها َعَلی حَنِو ُودّ 
 َضّما آلٍس، َو  َکسراً فَ َوجدان  

 
 

 خِتالٍف ِمَن الزُُهوِر َو أحنا اَو 
   « 10فَتحاِلَشِقیٍق، َو لِلُسوَسِن 

 (. 281 :1426، البويب)
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شاعر   شعر،  این  ح در  ضمرکتوجود  »کسره،  به    و  ههای  نحو،  علم  در  را  فتحه« 

ت و کارکرد انواع حرکت در زبان عربی را  کیفی  وگلهای بهاری یاس، شقایق و سوسن  

  های بهاری و نمادگرایی هریک در بوستان، تشبیه کرده است. همان به رنگ و بوی گل

ها  گذاریعرابا  ،دارند  ی خاصیها در جایگاه خود، نشانه و رتبهطور که هریک از گل

نیز در زبان عربی، دارای کارکرد و نماد خاص و متفاوتی هستند که در ادبیات عربی به  

 اهمیت این کارکردها اشاره شده است. 

تقارن پیچیدههمچنین   به  ادبیات  تنوع رنگها و »گل سرخ در  لطافت،  ی ساختاری، 

ره از طراوت، جوانی، متانت  شکفتن در بهار، در جایگاه یک نماد، تشبیه، تمثیل یا استعا

  به   هاترین گلکار رفته و در ادبیات مغرب زمین از رمزیهزنانه و زیبایی به طور عام ب

می بدین  رودشمار  است  زبدةالشیء  و  کمال  مظهر  کاسهو  که  مَثَل  گونه  سرخ  گل  ی 

  ی رویای عشقی بهشت آیین است«ی زندگی و جام حیات و قلب گل، برانگیزندهپیمانه 

شاعر گل یاس را نماد ناامیدی و شکست معرفی کرده و از آن کناره  (.  56:  1396)مالمیر،  

در   که  سرخ  گل  و  است  است  زبان  تمامگرفته  محبّت  و  عشق  نماد  آغوش  را  ها  در 

کشیده و برای بیان شادی درونی خود از این وصال، گل سوسن که نماد سرزندگی و  

 است. استخدام کرده باشد رامی  براز شادیا

 

 گيری از علم نجوم وام 

وی، آسمان    ؛است که در علوم فقه و فلک نیز زبانزد بوده  یاز شاعران معاصر   »البويب«

مخاطب هنگام  ای که  گونهآراید؛ به ام ستارگان و علوم فلکی میشعر خود را با آوردن ن

میشعر  خوانش  گمان  سراینده،  که  ستارهآنی  کند  به  ،  که  است  زبردست  شناسی 

 : آگاهی داردهای ستارگان ویژگی

ماء فقِ بُِ  الثُّرای »َبدا َو   فاِکَهٍة ِفی طََبق  ُعنُقودِ کَ   السَّ
ماَفأخَجَل   َوجُهه  َبدرَالسَّ

 إِلی َوجنَ َتیه  ُسَهیلٌ َو َحنَّ 
 

 
  الَعَرق كَ َفذاالَطلُّ راِشُح ذا

   « 11َرهُن الَقَلق األُفقِ  َفها ُهَو يف 
 .(287 :1426، البويب)
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که    برگرفته شدهتلفیق ظریفی از لفظ با معنا وجود دارد که از واژگانی  ر این ابیات  د

باهم دارند. واژگان » سهیلتناسب نزدیکی  مساء،  بدر،  عنقود،  أفق،  «، دارای صنعت  ثراّی، 

ی آسمان شب هستند؛ این گستردگی  نظیر« هستند که در کنار هم تداعی کننده»مراعات

  ی معنایی« تبدیل شده یا »شبکه  هیک بیت فراتر رفته به زنجیر  تناسب واژگانی، چون از

شود. شاعر در این ابیات، نظیر تشکیل می ی معنایی از چند مراعاتاست؛ چه، هر شبکه 

ص ستارگان آسمان تشبیه  نگام بیرون آمدن از خانه، به خصای شمایل معشوق خود را ه

 . 12کرده است

 ا طََلعَشعٍر   أُفقِ ِفی  َقَمرٌ   راََنا  اللَّیلُ فَ َغدا  لَیالً »زاَر  
 « 13طََبق  األُفقُ فَ  األُفقُ َقد َجالَها   َبَدا ِمن ِفضَّة  ُعنُقودٍ أو کَ 

 (. 149: 1426، البويب ) 
قافیه در  واژگانی«  »تناسب  از  استفاده  با  شاعر  ذهن  گاهی  در  را  تصویری  ی شعر، 

ب میه مخاطب  مهیا  نامحسوس،  برا»کند.  صورت  تدبیری  تجمقافیه،  تداعی  ی  و  ع 

و  »واژگان قافیه« در این شعر از »  و  (448:  1337)حسینی،    «ها استخاطره طََلع  « ُفقأَنار، 

روز دارند. در ادبیات، جمع ارتباط معنایی با موضوع شبانه  ،این واژگان  کهتشکیل شده  

قافیه زنجیره  کلمات  در  متناسب  واژگان  از  »قافیه ای  شعر،  داردی  نام  تصویری«    ه ک  ی 

خالقی» با  مستقیمی  آفرارتباط  و  داردت  شاعر  خیالی  و  ذهنی  :  1377آملی،  د )محم  «ینش 

323 .)  « ابیات  در  موجود  واژگان  دیگر  قمرهمچنین،  و  لیل  َنار،  این  عنقود،   ،»

ی شب و  تر کرده و هنگام خوانش، ناخواسته تصویری از پدیدهتصویرسازی را برجسته

 شود.سکوت آن در ذهن حاضر می 

 

 14آرایياجو

نظریه  ابعاد  لیچاز  هم  ،ی  تکرار  عنصر  که  است  موسیقی شعر  عنصر  بر  از اهمیت  آوا، 

نشینی واج یا هجای خاصی، صوتی  تکرار و هم»  درعوامل مؤثر بر وزن درونی است.  

-این نوع موسیقی، عالی  دارد و  کامل با مضمون و محتوا  یشود که پیوندویژه ایجاد می 

ارزشمندترین و  است  ترین  شعر  موسیقی  تکرار  »  آرایی واج(.  35:  1378)قائمیان،    «نوع 
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شاعر یک  و طی آن،    (.74-73:  1395)شمیسا،    یک صامت با بسامد زیاد در جمله است«

می تکرار  چندبار  را  لذتی  صامت  کنارهم،  در  آنها  همنشینی  با  که  شنونده  کند  به 

تکمی این  است.  درک  قابل  شنیدن  طریق  از  تنها  که  ارتقا بخشد  باعث  واج،    یرار 

 شود: موسیقی درونی شعر می

تکرار آن در این بیت، نشان از    و  در زبان است   16حرف »س« از حروف سایشیِ زیر

واج این  دارد.  مطلوب  معنای  با  لفظ  چها  تناسب  گردیده،  که  ذکر  بار  ایجاد  ر  باعث 

»هم نتیجهصنعت  و  شده  قاعدهحروفی«  ایجاد  آن،  »صدای  استیمعنا  ی  )شمیسا،    ی« 

و حرکت آرام    لذا شاعر با گزینش و تکرار این صامت شکننده، سکوتِ شب(؛  73:  1395

کند. تکرار هدفمند در ادبیات، نمایش اقتدار شاعر  روی کاروان را به ذهن القا میشب

باست که از طریق حرف به زبان شعر و هم  صورت تصویرسازی،  هگرایی توانسته هم 

الق مخاطب  به  را  خود  لذا    ا مطلب  که  »کند.  است  عواملی  از  واژگان،  در سطح  تکرار 

قاعده بامدادی  سی)مدر  «شودها می ی و رستاخیز واژهافزایموجب  از   (.130:  1389،  و  یکی 

حروف شعر به نحوی باشد که به  »« است که در آن  الَشَفَتنیعواسِ ی »قاعده  ،«نتفنانواع »

در این   که  ( 88)همان:    «ها باز باشد و به هم نرسد، لبهنگام قرائت شعر، همواره یا غالباً

 د. نکمی این حالت را هنگام خوانش آشکار   بیت، تکرار حرف »س«

 

 17تناسب

ات حال، تناسب دارد و ا مقتضی ب  کند کهشاعر در خلق تصاویر، از واژگانی استفاده می

هرچه »دهد. در واقع،  را بهتر به مخاطب انتقال می  گرا، معنااز طریق گزینش واژگان هم

گسترده روابط  و  پیچیدهو  تر  مستحکم  تر،تناسب  هنرمندانه یا  اثر  باشند،  استتر   «تر 

 : (107:  1395)شمیسا، 

   « 18ُدُفوفرَّعُد ِِبَنَبیِه  ال  َیضِربُ   ِإذ َغَدا  زُُفوانً الَقَطُر   یَرُقصُ »
 (. 147: 1426، بويبال)

   «15َو َعَلیِه رَِکَب َشوِقی َحَبسا  »َسَری َسرِحی إَِلی َسرَحِته      
 (. 155 :1426، بويبال)
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معنای پایکوبی، اجرای حرکات و اطوار مخصوص و به،  رقص و زفون»در این شعر،  

ی حرکات  وسیله هها و پاها توأم با آهنگ موسیقی و بیان احساسات بمتوالی سر، دست

انگشتَضرب »  ،  (301-275:  1382)معلوف،    «منظم و  :  ساز  به    و   (217)همان:    «دهلزدن 

که دارای چنبر چوبی و پوست نازک است    باشدمی  از آالت موسیقی  َدفّ : جمع  »ُدفوف 

با سرانگشتان نواخته می  زفون،  در این بیت، واژگان »  (.528:  1389)عمید،    «شودو  یرقص، 
ی ل، و دو واژه«، در مصراع او رقص و زفونواژگان »؛  « باهم تناسب دارندیضرب و دفوف

بدین صورت که جمع این   ؛اندنظیر ساخته« در مصراع دوم، باهم مراعاتب و دفوفضر »

ی شادی  ناخواسته، صحنه  آیند، شمار میبهواژگان کنارهم، که از لوازم رقص و پایکوبی  

را   پایکوبی  مخاطب    درو  »گونه،  اینکند.  می  زندهذهن  واژگان  جمع  با  رقص،  شاعر 
دفّ  و  ضرب  ذهنی  زفون،  امر  یک  کرده  «  تبدیل  عینی  تصویر  یک  به  مخاطب  برای  را 

 است. 

 

 19ایهام)توریه(

و  شود که دو معنا دارد و مراد گوینده، تنها یکی از آن دو معنا  ای ذکر می واژهدر توریه،  

منظور شاعر   دور  معنای  واقع  ذکر  »است.  در  را  لفظی  گوینده  که  میدر اصطالح،  کند 

نزدی ظاهری  معنای  یکی  دارد:  قرینه   کدومعنا  با  که  پنهانی  و  دور  معنای  دیگری  ی  و 

می  برداشت  جمله  در  می موجود  نامیده  نیز  »تخییل«  و  »ایهام«  که  هامشی، )  شود«شود 
2001 :301): 

   « 20ِعقداً ُمَفصَّال ُدرِّ َوَجدُت ِِبَا لِل  »رِسالة َشوٍق َلو َفَضضُت ِختاَمه 
 . (327 :1426، بويبال)

املفّصل» با تکیه بر ابیات قبل و بعد در این    و  است  سّید حیدر حلیب  کتانام    :«العقد 

واژه  توانمی   قصیده این  از  آن  را    منظور شاعر  کاربردی  برداشت  و  کتاب  دانست؛  نام 

الفظی آن »گردنبند« را : مروارید«، معنای تحتُدرّ ی »گرفتن این واژه با کلمهلیک با قرار

در این همنشینی، با    ومراد شاعر است  غیر  و  نزدیک کند که معناینیز در ذهن زنده می

که منظور  درحالی  کند،میبه مخاطب القا    صورت ناخواسته این مفهوم راو بهاولین نگاه  
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نوع   »این  نیست.  معنای  توریهشاعر  با  چون  و  ،  دارد،  نزدیک  ارتباط  شاعر  غیرمراد 

 (. 754: 1396تفتازانی، ال) «« نام داردمرّشحه»

یَن الَِنیَف »َو ُهم قَ لَُّدوا     «21هاُعُقودِ َنظُم  الُدرِّ یَ ُفوُق ِنظاَم   َجواِهرا الدِّ
 .(278 :همان )

قبل،  :  جواهر ابیات  بر  تکیه  را  می با  آن  کتاب  توان  جواهرینام  نام  به  حمّمدحسن 

آوردبه«  جواهرالکالم» کاربردی  .  شمار  کتاب استمعنای  نام  بیت، همان  در  در    ،آن  اما 

« واژگان  رشته الُدرّ   نظامکنار  مروارید،  :  آن:  عقودی  دیگر  معنای  یعنی »گردنبندها«،   ، 

خطور میجواهرات» ذهن  به  نیز  در «  ناخواسته  ولی  نیست،  شاعر  مراد  هرچند  که  کند 

 .آیدشمار میبه « مرّشحه» یشود که از نوع توریهذهن حاضر می 

 

 ایهام تبادر 
واژه شاعر،  ایهام،  از  نوع  این  مدر  انتخاب  را  دیگر، یای  الفاظ  با  همنشینی  با  که  کند 

کند.  در ذهن حاضر می را  کار رفته است  هی بشکل واژهکه همای غریب  ناخودآگاه واژه

واژه واژه» کالم،  از  تقریباًای  آن  با  که  را  دیگری  یا هم هم  ی  ذهن  شکل  به  است،  صدا 

ا کلماتی از کالم تناسب  شود، با کلمه یای که به ذهن متبادر میمتبادر کند. معمواًل واژه

که    (.133:  1395)شمیسا،    «دارد است  ذکر  به  کاربرد    بدیعدر    تبادر«ایهام  » الزم  فارسی 

 .ی آن مطرح نشده استمطلبی دربارهوسیعی دارد و در زبان عربی 

 « 22الُُروف  ِمثَل َمدِّهِ  َظَهَرت يف   َقطرِالنََّدی  »َو تَ َری اآلکاَم يف 
 ( 148: 1426البويب، ) 

حروف مدّدار بر کاغذ    به نوشتن را شدن قطرات باران از فراز درختان شاعر، سرازیر

تناسب واژهتشبیه کرده و  ناخواسته، همنشینی  اما  »«  َقطرالَنَدی»ی  ؛  :  َمّدالُروفبا واژگان 

َبلّ نام »به  هشامابندار« بر یک محور، نام کتاب مشهور  حروف مَد و  « را الَصَدیَقطرالَنَدی 

از کالم برداشت  که    است  یدورکه این برداشت، معنای  کند. در حالیذهن زنده میدر  

ترکیب    را به ذهن متبادر کرده است.معنا  وجود واژگان مذکور، ناخواسته آن  و    شودمی

میقطرالندی» را  از  «  تناسب  طریق  توان  نمودایهام  توجیه  که.  نیز  صورت  با    بدین 
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»قطرات    ،اللفظی آنبرگ درختان«، همان معنای تحت   :آکام»ی  در کنار واژهگرفتن  قرار

: نوشتن حروف« در  مدالروفی »کند و با لحاظ نمودن واژهمیمتبادر  به ذهن  را  شبنم«  

شود؛ لذا با توجه به هریک از این دو  می  تداعیدر ذهن  ابن هشاممصراع دوم، نام کتاب 

 .هد شداز این کلمه ایجاد خواواژه، دو برداشت معنایی مختلف 

 

 نتيجه

ای میان لفظ و معنا از منظر واژگانی، به ارتباط دوسویه  »البويب«یند تحقیق در اشعار  آفر

بر محور افقی، نشان از ایجاد رابطه1اشاره دارد:   ی معنایی  . گزینش و چینش واژگان 

نظریه  زمانی«  »هنجارگریزی  بُعد  دارد.  معیار  زبان  تاریخ  با  قالب  الفاظ  در  لیچ،  ی 

ی دینی و ادبی دارد: استفاده از واژگان کهن، عالوه بر ، دو رویهویرکائیسم« در شعر  »آ

روزمره   واژگان  خواننده،  ذهن  در  تاریخی  وقایع  زندهیادآوری  وکرد  را  است  در   ه 

آن، بسامد    اعتقادی مشترک مسلمانان، نظیر حج و آیینگرایی دینی، امور  ی باستانزمینه

م دیگر  به  نسبت  دینباالتری  به  سائل  توجه  این  دارد؛  شاعر  مذهب  نظیر  مناسک  ی، 

می اشتراکی نقطهتو ،  ایجاد  از  نشان  اتاند  عطف  داشته  ی  یکتاپرستی  در  مسلمانان  حاد 

ی  ، از طریق تشبیه و مقایسه«ُشراة»باشد. با اشاره به ماجراهای صدر اسالم نظیر خوارج  

آورد را  خود  اسالم، شعر  مبارزان صدر  به  خود  تلفیق حماسهممدوح  با گاه  کهن  های 

به وامادبیات معاصر قرار داده است. وی در زمینه  از  ی آرکائیسم ادبی،  گیری واژگانی 

أبی« و »مرؤالقیساد »نظیر قصای  ،سبعمعّلقاتاشعار   بن  «، روی آورده است که  سلمیزهري 

یک از  امر  باعث  این  تا  یحیا اسو  به  دیگر  از سوی  و  شده  جاهلی  ریخ  محتوای شعر 

درخشان شعر عربی اشاره دارد و از این شیوه، در ایجاد طراوت بیشتر واژگان تکراری  

ایناستفاده نمودهعصر خویش   از  لذا شاعر  بهنوع جان  ؛  به شعر،  عنوان  بخشی دوباره 

م باستانوعاملی  اساس،  براین  است؛  برده  بهره  مخاطب  مالل  رفع  در  دینی، ثر  گرایی 

 .داشته استی ادبی آن جنبه تری نسبت بهنمود برجسته

زمینه2  در  شاعر  »ه.  عربیی  دستورزبان  علوم  واژگان  از  سبکی«،  و    نجارگریزی 

نمونه اولین  است:  کرده  استفاده  موارد  دیگر  از  بیشتر  وامنجوم    »إعراب«گیری،  ی 
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زبان عربی  باشدمی از حرکات  »نمادگرایی«،  بیان معانی پدیده  ،که در قالب  بهره  در  ها 

اند  نقش نحوی خود را از دست داده  ،ه است. در شعر وی، حرکات در قالب نمادهابرد

معنی خود،  جدید  کارکرد  در  کردهو  »آفرینی  وی،  شعر  در  شکست،  کسرهاند.  نماد   »

آوری است. در موضوع  « سمبل پیروزی و زبانفتحه« نماد همبستگی و وصال، و »ضّمه»

وی بر علم فلک اشاره دارد و از سوی دیگر،  ط  سو به تسلنش واژگان نجوم، از یکگزی

تصویری« بهره برده است. خواننده با دقت در  ی  ی »قافیهاز این واژگان در خلق آرایه

پدیدهواژه از  ملموس  تصویری  قافیه،  مهی ه های  خود  برابر  شب  آسمان  و  روز  ا  ای 

 بیند. می

نظریه3  از  مبحث  سومین  در  معن.  »هنجارگریزی  نام  به  لیچ  بدیع  ی  علم    به ایی«، 

مخاطب    عنوان برای  »چندمعنایی«  و  ذهنی«  »تصویرسازی  برای  شده  ابزاری  معرفی 

ی حروف« را  آوا، »نغمهصنعت »تکرار« حروف و واژگان همشاعر با استفاده از  .  است

، از طریق  اشعار  ای که مخاطب هنگام خوانشدر شعرش برجسته کرده است؛ به گونه

»صداآرایه حاضر  معنایی«  ی  ذهن  در  را  شاعر  مدنظر  موضوعِ  از  تصویری  بیند.  می، 

مصو استخدام  با  همت همچنین،  »های  نظیر  بُعد  الشفَتنیواسعگرا،  بیت،  یک  در   »

 کند. موسیقایی شعر را برجسته می

آرایه5  .« از  نظريمراعاتی  ابیات،  اغلب  در  و  دارد  وی  شعر  در  باالیی  بسامد   »

ی معنایی« از واژگانی شده است که  تر رفته و تبدیل به »شبکه « میان دو واژه باال تناسب»

 شوند.  باعث تداعی تصویر یک منظره، در ذهن مخاطب می

هم6 واژگان  انتخاب  تناسب.  ایجاد  باعث  شده  گروه،  ایهام  انواع  نظیر  ادبی،  های 

« زیرساخت  جنبهایهاماست.  استخدام  «،  برای  و  دارد  ادبی  علمی  آرایهی  آثار  از   ،

« که به  مرّشحه، »توریهنویسندگان معاصر یا قدیم عرب استفاده کرده است. از میان انواع  

دارد  مرادغیرو    نزدیکمعنای   اشاره  بیشتری  لتج   ،شاعر  برای  این  و    نمودهی  را  معنا 

ببرجسته ایشان  آثار  و  نویسندگان  نام  باعث  هنمودن  صنعت  این  است.  گرفته  کار 

 انداختن خواننده در برداشت دو؛ لذا به وهممخاطب شده  از سوی  های دوگانهبرداشت
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معنا از یک واژه، از یک طرف به ارتباط لفظ و معنای معنا اشاره دارد، و از سوی دیگر  

 شود.هنری است که باعث رستاخیز واژگان مرده می 

 

 هانوشتپي

ادبی  -1 بانوی ادیب، شاعر، ناقد و مترجم معاصر فلسطینی است و تاریخ  ات معاصر عربی را در  وی 

 . مورد تحلیل قرار داده استاالجتاهات و الرکات فی الشعر العربی الدیث کتاب خود به نام 
2- Standard Language 
3- Defamiliarization  
4- Archaism 

می   -5 را  قصیده  آن  امرؤالقیس  به خشم  اگر  از حسادت  ابیاتش،  درخشش  و  بکر  معانی  بخاطر  دید، 

 آمد. می
 اند. هایی است که ساکنان آن کوچ کرده و منازل آنها خالی شدهأوفی، خرابه در سرزمین أمّ -6
هراسان   -7 او  با  نبرد  از  نیز  مهلّب  برود، جنگجویان  بسوی گروه خوارج  اگر  نبرد  روز  در  مبارز  آن 

 شوند. می
ن این منزل، از راههای  بسا ما برای دید« در برابر منزلگاه تو ناچیز است/ و چهعقیق واديسرزمین »  -8

 ایم. دور آمده
در منزلگاه ایشان که بهترین منزلگاه است درنگ کن؛ چراکه این دیار برای من، بسان مقام حاجیان   -9

در مکه است. ایشان در کنار کعبه، مقام و منزلتی دارند که محل آرامش و دلبستگی حاجیان است/ در  

عمره   احرام،  اعمال  گویان  لبیک  آنان،  میانشان،  بین  در  که  بیاور  یاد  به  و  کن  ادا  را  مشعرالحرام  و 

 اند. زیبارویانی همچون آهوان رعنا وجود دارد که در آنجا سکنی گزیده
ی  که جامع تنوع گلهاست. پس ما نیز بواسطهآن معشوق، ما را مجذوب عشق خویش کرد؛ عشقی  -10

شقایق »نماد محبت« را در آغوش گرفتیم    این وصال، پرچم گل یاس)نماد یأس( را به زیر کشیدیم، گل

 آوری و شادی( را برافراشتیم. و پرچم گل سوسن )نماد زبان

 چو غنچه پیش تواش مُهر بر دهن باشد«   »بسان سوسن اگر ده زبان شود حافظ 

 (. 130: 1380)حافظ،  

ی  چون خوشهی ثریّا در دل تاریک آسمان، همکشان ظاهر شد همانطورکه ستارهآن معشوق، دامن  -11

شود/ پس بخاطر زیبایی صورتش، ماه آسمان شرمسار شد؛ لذا باران،  انگوری بر طبق آسمان آشکار می

ی روی زیبای وی شد، پس لرزش و اضطراب سهیل  همان عرق شرمساری ماه است/ سهیل نیز شیفته

 ی این اشتیاق به وصال یار است. در آسمان »چشمک زدن ستاره« نشانه
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»:  ثرایّ »  -12 ثریّا مصغر  آن  پروین است. عربی  آن  از  ثروینام دیگر  بسیاری مال و  معنی زن،  به  « است 

باشد. در طلوع ثریّا به زعم أعراب باران  علت خردی ستارگان آن میهثروث مشتق است و تصغیر ثریّا ب

»می آن  نام دیگر  آن خوشهالنجمبارد  به جمع ستارگان  تعریف است.  الف و الم  با  پروین«   گویند«  ی 

ای است عمود بر خط قائم مکان، که از چشم شخص ناظر (. »افق هر مکان، صفحه102:  1357)مصفّی، 

ای است موازی افق حقیقی و دایره صغیره نام بگذرد. بر دو گونه است: حسی و حقیقی. حسیّ: دایره

)همان:    گویند«اره میدارد و افق حقیقی: دایره عظیمه. سمت و ارتفاع هر ستاره را مختصات افق آن ست

به ماه بدر (. »49 آفتاب  این حالت، نتیجه تابش مستقیم  به هنگام استقبال و مقابله است و  : حالت ماه 

: به تازی بر آن چیز افتد که ز بر تو  مساء (. »78)همان:    از سیزدهم تا پانزدهم ماه است«  البدراایماست و  

ولکن مطلق نبود که بدانچه منسوب کرده بود و چون به  باشد و بر تو سایه کند چون ابر و بام خانه.  

چیزی منسوب نبود نام عالم بود و آن فلک است که گفتیم پارسیان او را آسمان نام کردند یعنی مانند 

او« حرکت  جهت  از  »58:  440)بیرونی،    آس  درباره  سهیل (.  عرب  روایات  کواکب صورت    سهیل:  و 

ستا ایشان  از  بعضی  است.  مختلف  مطلقا  سفینه  است  سفینه  لنگر  بر  که  بزرگی  و  گفته  سهیلره  اند 

،  الوزنسهیل،  رقاسسهیل ،  حضارسهیل،  بلقنیسهیلهای  ستارگان دنبال آنرا که از قدرهای مختلف هستند به نام

 (. 418: 1357)مصفّی،  اند«نام نهاده احملنثو  احمللفسهیل
سیمای وی، در سپیدی بسان ماهی است   /شب را مالقات کرد پس شب تبدیل به روز روشن شد  -13

ای است که آسمان،  ای از نقره درخشندهکه در آسمان سیاه گیسوانش طلوع کرده است. یا بسان خوشه

 همچون سینی و طبقی آن را تقدیم کرده است. 
14- Aliteration 

در   سوی منزلگاه معشوق حرکت کرد/ چراکه توسن سرکش عشقم، فقطهاسب من هنگام شب ب  -15

 برابر زیبایی او، رام و دلداده شده است. 
16- Fricative 
17- Congeries 

 آیند. ات باران از اشتیاق به رقص در می کوبد، قطرکه رعد آسمان، بر طبل خویش میزمانی -18
19- Equivoque 

باز کنم، همچون کتاب »ی عاشقانهو این، نامه  -20 ر جهان  « دِعقدمفّصلای است که اگر سربند آن را 

 درخشد. می

21-   « کتاب  که همچون  کردند  آویزان  از جواهر  گردنبندی  دین خداوند،  بر  هر  جواهرالكالمایشان  از   »

 جواهری باالتر است. 

برگه  -22 بر  که  است  حروفی  بسان  است،  غلتان  آن  بر  شبنم صبحگاهی  که  باغها  درختان  های  برگ 

 شوند. کاغذ نوشته می
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 و مآخذ  منابع
األثري،   )ابن  شیبانی،  عبدالکرمی  بن  حممد  بن  حممد  بن  علی  التاریخ ق(،  1385ابوالسن  فی  جالکامل   ،4 ،

 دار صادر.  :بريوت
 .نشر جامعة حلوان القاهرة: ، الطبعة الثانیة،  اخلوارج فی میزان الفکر اإلسالمی(، 1998ابوسعدة، حممد، )

 . ؤسسة جائزة عبدالعزیز سعودمالکویت: ، السبعاملعّلقات(، 2003بکر حمّمد، )، أيبياالنبار 
 .نشر نگاهتهران: ، چاپ سوم، سفر به مه(، 1381پورنامداریان، تقی، )

 . نشر هجرتقم: ، املطّول فی شرح تلخیص املفتاح (، 1396تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر، )ال
َسلَمی  )َجیوسی،  ااإلجتاهات و احلرکات فی الشعر العربی احلدیث  (،2007اخلضراء،  بريوت: لطبعةالثانیة،  ، 

 . دراسات الوحدة العربیة
 . نشر لوح محفوظتهران: ، دیوان حافظ(، 1380الدّین، ) حافظ، شمس

)الَ  حُمّمدسعید،  احلبوبیّ (،  1426بوبّی،  حمّمدسعید  السّید  الطبعةالسادسة،  (2و1)  دیوان  نشر لبنان:  ، 
 .دارالکوکب

 . انتشارات نیل  تهران:، های ادبيمکتب(،  1337حسینی، سیّدرضا، )
 . نشر مکتبة آیةهللا العظمی املرعشی النجفیقم: ، الغرّی اجلزء التاسع شعراء(، 1408خاقانی، علی، )

، فصلنامه  (، »شگردهای بدیع تصویری در ادبیات کالسیک فارسی«1392دانش، ابراهیم و سعید واعظ، )

 .  224-205، سال ششم، شماره دوم: بهار ادب
 140-135  :62، شماره مجله شعر«، در شعر فارسیشناسی درآمدی بر نشانه»(، 1378سجودی، فرزان، ) 

 . دار املؤرخ العربی ، لبنان:2ج، الطلیعة من شعراءالشیعة  (،1422مساوی، الشیخ حمّمد، )

 ( شعر»   (،1381سنگری،محمدرضا،  در  فراهنجاری  و  فارسي  ،«هنجارگریزی  ادب  و  زبان  ،  آموزش 

 . 9-1:  64سال شانزدهم، شماره

 . نشر آگاهچاپ سیزدهم، تهران:  موسيقي شعر،(،  1391شفیعی کدکنی، محمّدرضا، ) 
 . نشر میتراچاپ ششم، تهران: ، نگاهي تازه به بدیع(، 1395شمیسا، سیروس، )

   .نشر چشمه تهران: جلد اوّل،  ،شناسي به ادبياتاز زبان(،  1373)صفوی، کورش،  
زبان (،   1390)، __________  ادباز  به  دوّم،ياتشناسي  جلد  تهران:   ،  چهارم،  پژوهشکده    چاپ 

 . فرهنگ و هنر اسالمی
 . نشر دستانتهران: ، درآمدی بر نقد شعر فارسي (،1388فر، )نجارهمایونمید و فرشید صمصام، ح 

   . نشر سخنچاپ دوم، تهران: ، سفرنامه باران (،1387اهلل، )عباسی، حبیب
)علوی مهیار،  نقد  نظریه (،  1377مقدّم،  ساختارگرایيهای  و  صورتگرایي  معاصر،    تهران: ،  ادبي 

 . انتشارات سمت 
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    .نشر فردوستهران: ، ساختار زبان شعر امروز(، 1378پور، مصطفی،) علی
 . نشر راه رشد تهران:، فرهنگ فارسي عميد(، 1389عمید، حسن، ) 

 . انتشارات سخنچاپ دوم، تهران: ، شناسيسبک(، 1392فتوحی رودمعجنی، محمود، )
  ، فارسي  ادب  و  زبان   ،«(آلیتراسیون  آراییواج)موسیقی  آواییهم  و  حروفی هم»  ،(1378)   مهدی،  ئمیان،قا

  .35-31: 50 شماره

 . بزرگمهر تهران: ، دریایي، سحر، ناگه غروب کدامين ستاره(،  1370زاده، محمّد، )قاسم
، شماره  های ادب عرفانيپژوهش،  «گل در آیینه تأویالت ادب عرفانی»   (،1396مالمیر، محمدابراهیم، ) 

 . 66-37:  اول، سال یازدهم

 . نشر ثالث تهران: ، آواز چگور (،1377محمدآملی، محمدرضا، ) 
مجله  ،  «نگاهی به موسیقی اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی»(،  1389بامدادی، )  و محمد  مدرسی، فاطمه

 . 140-115صص   :1، شماره  مطالعات زباني و بالغي
( ابوالفضل،  نجومي،  (1357مصفّی،  اصطالحات  ایران  تبریز:  ،  فرهنگ  فرهنگ  و  تاریخ  مؤسسه  نشر 

 . 31شماره 
 . نشر دارالعلمقم: ، اللغة املنجد يف(، 1382معلوف، لوئیس، )

سازی زبانی در تاریخ بیهقی بر اساس برجسته»(،  1399حاجی آقابابایی، )  و محمدرضا  موسوی، نعیمه

 . 192-163:  1ش ،جستارهای زباني، «نظریه لیچ 

ثریا سبهانی،    اخلاصویسی،   بر اساس  بررسی هنجارگریزی در شعر دماوندیه ملک»(،  1399)و  الشعراء 

 . 255-231، سال چهاردهم:  مطالعات ادبيات تطبيقي، «شناختی لیچالگوی زبان

 . 180-161: 210العدد ، جملةاملعرفة، « یةبنیة اللغة الشعر »(، 1979هاشم، صاحل، )
   .املکتبةالعصریةبريوت: ، املعانی و البیان و البدیع  جواهرالبالغة يف(، 2001هامشی، امحد، )

Leech. G. N. (1969). A Linguistic Guide to English Poetry. New York: 

Longman.



 

 

 

ّمدسعید احلَبوبیّ   اإلنزایح اللغوّي فی اشعار حمح
 لیتش علی أساس َنظریِة ِجفری

 
 *1ي حسنی گرج

 2حمّمد جريف 
 3فضل سجادی سّید ابوال

 4يقاسم خمتار 
 امللّخص 

. وقد عّده بعض األدابء زعیم الشعر العراقي الدیث و ینعاصر عراق امل  اءشعر من    السّید حمّمدسعید البويب
املستهدفة االنزایحات  من  مملوء  الشعرّی  دیوانه  اجلیوسي.  سلمي  األلفاظ  منهم  شکل  و  بنّیة  إّن فی   .

املنافرات   هذه  یعتربون  اليت  يفالشکلّینَی  األسالیب  من  يف  العادة  و    تساهم  الغناء  هذا، .  شعرأدبیة  علی 
جتّسد َجالیات    تبدو ضروریة يفالقواعد« و »زایدة القواعد«  الذی قسمه لیتش ب»نقصان   االنزایحمناقشة  

التوصیفيآاثر   املنهج  علي  القائم  هذااملقال  يف  و  یتناول    -الشعراء.  احن   يف  هذاالتحقیقالتحلیلي،  راف  جمال 
األ إحیاء  و  اللغویة  اجلمالیات  إيل  أّدت  اليت  املطردة  اللغویة  املناهج  عن  اساس الشاعر  علی  املتکررة  لفاظ 

لیتش.   املعان  بحثال   أهداف  مننظریة  إلقاء  مؤشرات  علی  الکلمات  و  للمخاطب    التعرف  إحیاء 
الرتاکیب الغریبة و   املتکررَة يفنزایح. فقدجعل کلمات التحاور  علی سبیل اإلالتی جاءها الشاعر  االعتیادیة  

البحث مسائل  من  ا  اجلدیدة.  قد  الشاعر  أن  القواعد:  نقصان  موضوع  البدیع   فی  صناعات  من  ستفاد 
يفکاإل التکرار  و  التناسب  تعدّ   یهام،  الدِ تبینی  املعنای  اليلد  الروف  يو  نغمة  بناء  اکیف    ؛ و  األثریة  ستخدم 

يف القواعد  ال  علی زایدة  عالقات  املاضیة؟    نصّ اجیاد  الثقافة  يفو  الی  النجوم  علم  مفردات  من  اقرتض   کیف 
يفإ اإلیهام  انواع  دور  الی  البحث  نتائج  تشري  اجلدیدة؟  الصور  صنع  و  املوسیقی  ذات    عتالء  املفردات  تبینی 

الداليلتعدّ  يف  د  ساهم  و  املخاطب،  حتفیز  املعنی.    ِبدف  و  اللفظ  بنی  االنزایح  عالقات  ینتج صنع  و 
  قد استفاد من األثریة ادبیا و دینیا و من عالمات اللغة العربیة للرمزیة و من النجوم يف ق بن البوبی  التحقی

 . ایضاً  صنع الصور اجلدیدة للشعر
 . حمّمدسعید البوبی يل،االنزایح اللغویة، األثریة، تعدد الدال لیتش،جفری: ةیالکلمات الرئیس 
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