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مقدمه
م و بـا  یدانـ یمـ ییه ما امـروزه از نقـد صـورتگرا   قبل از بحث الزم به ذکر است که آنچ

یه پـردازان روسـ  یـ نظريشـه در آرا یم ریپردازیمیک اثر ادبیل یه از آن به تحلاستفاد
-یشناخته میروسییانه با عنوان صورت گرایکرد صورت گرایدارد و اصوالً نقد و رو

ـ بـه عنـوان   ییصورت گرا). 95ص،1391عباسلو، (شود ک مکتـب مسـتقل در عرصـه    ی
و ) 194ص،1390لت، یفضـ (سـتم ظهـور کـرد   ی، در دهه دوم سـده ب یروسیپـژوهش ادب

ز یرستاخ«م، با انتشار 1914در سال » یکتور شکلوفسکیو«نه ین زمیا در ان گام رینخست«
دا کرد و یسم ظهور پیه رمانتین مکتب، علیا).8ص،1377مقدم، يعلو(»برداشت» واژه ها
.دیبه اوج خود رس1920يهادر سال
ف یـ ک تعریـ در «وجود دارد امـا  ییدرباره صورت و صورت گرايف متعددیتعار
»اسـت يبه مفهوم کشف، شرح و بسط صورت در اثر هنـر ییامع، صورت گرانسبتاً ج

است کـه  يانتقاديکردی، روییگر صورت گرایف دیک تعریدر ). 212ص،1385، یامام(
ـ ا. دهـد یقـرار مـ  یابیـ ل و ارزیـ ک مـتن را مـورد تحل  ییو ذاتیدرونيهاصهیخص ن ی
ز یـ ع به کار رفتـه در اثـر را ن  یصناتوانندیهستند بلکه میها نه تنها دستور زبانصهیخص

اثـر  ییبایکرد بر آن است که عناصر زین رویا). 94-93صص،1391عباسلو، (شامل شوند
ک اثـر توجـه   یـ مختلف يان اجزایو به رابطه مصورت آن جستجو کنديرا در البه ال

ـ بـه تحل وداردیبه اثر ادبيساختاریانه، نگاهینقد صورتگرا«. نشان دهد ر و یفسـ ل، تی
ها صـرفاً شـامل گرامـر و دسـتور     یگژین ویا. پردازدیاثر میدرونيهایگژیویابیارز

-یز در بر مـ یر و امثال آن ها را نل وزن و آهنگ در شعیاز قبيستند، بلکه مواردیزبان ن
شـته و  گذیادبـ يمکتب، گسستن از هنجارهـا نیمشخصه بارز ا).94ص،همان(»ردیگ

: سـد ینویاکوبسـن مـ  ی). 119ص،1387، یمدرسـ (اسـت یاثر ادبـ ک ی» تیادب«کشف راز 
ـ آنچه از ینعیبودن متون استیات بلکه ادبی، نه ادبیموضوع علم ادب« يک اثـر، اثـر  ی

ـ ینکه ایح ایتوض). 194ص،1390لت، یفضو21ص،1378ه، یتاد(»سازدیمیادب ش ین مکتب ب
ـ  يسـاختار یژگیکشف ویدر پيزیاز هر چ پاسـخ دادن بـه پرسـش    یعنـ ییآثـار ادب

ـ «، انیصورتگرابه اعتقاد ).208ص،1389موران، (استیادبیژگیویستیچ ، یدر زبان ادب
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و ییکلمه است و همه شگردها ماننـد وزن، همـاوا  یینماد آوایعنیه بر خود نشانه یتک
).13ص،1373ولک، (»توجه دادن بدان ابداع شده استيبرایصوتيالگوها

اثـر  یدانند و معتقدند کـه در بررسـ  یمحض م) فرم(را شکلیر ادباث،هاستیفرمال
ـ آنـان بـر ا  .)162ص،1388سـا،  یشم(ه بر فرم باشد نه محتواید تکیبایادب ن باورنـد کـه   ی
هـا از شـکل، قالـب    ستیمقصود فرمال.ات در فرم و ساخت است نه در روح و فکریادب

ـ ا شـکل در  یصورت هبلکستیگر نیدیا هر نوع ادبیا داستان یشعر يظاهر ک نـوع  ی
ک سـاختار منسـجم را   یگر عناصر، یکه در ارتباط با ديعبارت است از هر عنصریادب

را در کـل نظـام همـان    يافهینکه هر عنصر، نقش و وظیشرط ابه وجود آورده باشد، به
ک مـتن ماننـد صـور    یـ يمـه اجـزا  ن لحاظ هیبد). 43ص،1380گان فر، یشا(فا کندیاثر ا

ها، مصـوت هـا، آهنـگ قرائـت     ف، نحو، هجاها، صامتیه، ردی، قافیل، وزن عروضایخ
ح یهام تناسب، تضـاد، تلمـ  یهام، استخدام، ایژه ایبویعیع مختلف بدیا داستان، صنایشعر 

گـر سـخن،   یبـه د . شـوند یجزء شکل محسوب مـ ... د و یه دیاو، پالت، زینوع ادب...و 
بـه  ).43ص،همـان (سـازند یاثـر را مـ  یا شناختبیو زیر منطقکه ساختايعناصریتمام

ن کـه بـا   آن یدر زبان و نظم نوییزداییمتن در آشنایادبیژگیو«ان، یاعتقاد صورتگرا
ییآشـنا «را در یهر ادبآنها جویعنی). 210ص،1389موران، (»فرم ارتباط دارد نهفته است

ز آشـنا را بـه   یـ چهـر  ، )نثـر ایـ شعر (ر معتقد است که هنیشکلوفسک. دندیدیم» ییزدا
است کـه هـم   یعیمقوله وسییزداییآشنا). 195ص،1390لت،یفض(کندیگانه میچشم ما ب
). 174ص،1388سـا،  یشم(استیاما عمدتاً مسائل زبانیدارد و هم جنبه لفظيجنبه معنو

اثـر و  » یغرابـت زبـان  «را یـی زداییمهـم در آشـنا  يهـا هیاز سـو یکـ یان یصورت گرا
ـ تـوان ا یدر مورد شعر م.دانندیان میبودن روش بنامتعارف  يهـا ن نکتـه را در جنبـه  ی

. اسـت » نامتعـارف «از آنها، کاربرد اصطالح ها، واژگان و زبان یکیافت که ییگوناگون
و یگـوهر اصـل  «سـت هـا   ی، از نظـر فرمال ين هنریت با قوانیو ضد» یعادت شکن«ن یا

ـ بـر ا ان یورتگراصـ ).49ص،1380، ياحمـد (است» دار هنریپا ن باورنـد کـه غرابـت و    ی
ين راه شگردهایکند و در ایگانه بدل میير شعر را به موجودزبان شاعرانه، هیشگفت

واژگـان در  ینینظـم و همنشـ  -1: انـد ند که از آن جملهیآیار به کار شاعر میبسیزبان
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ـ اسـتعاره، انـواع مجـاز، کنا   (ان شاعرانهیبيمجازها-2. شعر از و جـ یا-3. )هیه و تشـب ی
يژه سـاختار نحـو  یـ کاربرد و-5). ییباستانگرا(کهنيهاکاربرد واژه-4. ییده گویگز

-8. دیـ جدییمعنـا يب هـا یترک-7. موصوفيکاربرد صفت به جا-6. ا کهنیناآشنا 
ص،1390لت، یفض(هاواژهينوآور-9). ییمتناقض نما(یمنطقيان استوار به ناسازه هایب

ـ   یتوان از ارائه تصاویمییزداییآشنايهاوهیشگریاز د). 197 و یر تـازه، صـناعات ادب
.نام بردینیف در محور همنشتصرّ

قیتحقينهیشیپ
نوشـته شـده  یمختلفـ ي، مقاالت و کتاب هـا و شعر اویبوالقاسم شاباتاکنون در مورد 

محمد کـرو  که ، است»هیمعاصرةمرآیفیالشاب«ا عنوان بین آنها، کتابیاز مهم تر. است
سـم  یان رومانتیمیبوالقاسم شابا«ز با عنوان ینيامقاله. استکرده روت منتشر یدر بآن را 

توسـط  ییدانشگاه عالمه طباطبایتخصص-یدر شماره اول فصلنامه علم» سمیو سمبول
گـر مقـاالت، مقالـه    یاز د.ده اسـت یا به چاپ رسینید فروغیو سعیدکتر حجت رسول

مجلـه  13توان نام برد که در شماره یرا م» ةایالحةدر ارادییقایو موسیتانختار داسسا«
در مـورد  .ان نوشـته شـده اسـت   یـ توسط هومن ناظمیات عربیزبان و ادبیرانیانجمن ا

و بحـث  انه یدر مورد نقـد صـورتگرا  ز وجود دارد اماینيگریها و مقاالت دکتابیشاب
ـ الـذا  .صورت گرفته استیقیتحقکمتر اوشعردر ییزداییآشنا ين مقالـه در راسـتا  ی

مقالـه، مسـأله   یر گشته و قبل از پرداختن به موضوع اصلین موضوع تحریتن به اپرداخ
وجـود دارد؟ اگـر وجـود    ییزداییاز آشناي، مواردیا در شعر شابیآ: ن استیایاساس

ها در آن متداول است؟وهیک از شیدارد، کدام 

یبوالقاسم شاباشعر درییزداییآشنايهاوهیش
داشـته و  ياژهیـ ویبرجسـتگ یستها، آنچه که در شـعر شـاب  یفرماليهاهیبا توجه به نظر

ه، توجـه  یـ در قافی، هنجار شکنییقاعده افزا: گشته عبارت است ازییزداییسبب آشنا
،یعیع بـد ین، ارائه انواع صـنا یبا و نویر زیال و تصاویبه نماد و سمبل، توجه به صور خ
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و يز اهتمام بـه وحـدت عضـو   یدر شعر و نیبات تازه، توجه به انسجام و هماهنگیترک
:ردیگیقرار میکه مورد بررس... ده و یوحدت موضوع در قص

افـزوده  يو هنجار قواعـد يبرقواعد زبان عادیعنیییه افزاقاعد«:ییقاعده افزا-3-1
) تـوازن (جـه حاصـل از آن  یو نتیـی مسأله قاعده افزا). 101ص،1377مقدم،يعلو(»شود
یـی نـد قاعـده افزا  یاو معتقد اسـت کـه فرآ  . دیاکوبسن مطرح گردیين بار از سوینخست

» یتکرار کالم«ق یازن از طرن توین مفهوم خود و ایع تریست جز توازن در وسینيزیچ
تـوازن در سـطوح   يهـا اسـت کـه گونـه   یگفتن). 127ص،1387، یمدرسـ (دیآیحاصل م

و تـوازن  یـی توازن آوایلین پژوهش، سطوح تحلیدر آغاز ا. استیقابل بررسیمتفاوت
.ردیگیقرار میل و بررسیمورد تحلیشابشعر یواژگان

ییل آوایست که در سطح تحلاییجموعه تکرارها، مییاز توازن آوامنظور:ییتوازن آوا
.)127ص،1387،یمدرس(استیقابل بررس
یمـ فـا  یاء کلمات ایحن نقش را در إیآهنگ، مهم ترو وزن ):وزن(یکمییتوازن آوا

ن عنصر در کنـار الفـاظ   یوزن در واقع همراه تر. بخشندیات میکنند و به آنها روح و ح
ا بـه نظـر   یزنده و پویاثر ادبان آنها وجود دارد، صورتیکه میاست و به جهت ارتباط

ان یاز عناصر مهم شعر است کـه صـورتگرا  یکیشعر، ییقایوزن و عناصر موس. رسدیم
ين باورند که وزن از جمله عناصـر یمنتقدان صورتگرا، بر ا«. داشتندیبدان توجه خاص

آنهـا  ). 114ص،1377م، مقديعلو(»افت متن سودمند استیو دریاست که در کشف معن
عالوه . را انتخاب کندیشعر خود، وزن خاصيد با توجه به محتوایمعتقدند که شاعر با

.داشتندیتوجه خاصيدر وزن و قالب شعرییان به نوگرایبر آن، صورتگرا
يشـتر از بحرهـا  یبحر است که شاعر ب10قطعه شعر در 98مشتمل بر ،یوان شابید
. ف، کامل و متقـارب اسـت  ی، بحر خفيسه بحر پرکاربرد و. استن استفاده کردهیآهنگ

. د و مضارع شـعر نسـروده اسـت   یهزج، مقتضب، رجز، وافر، مدين شاعر در بحرهایا
ن بحور چون بحر مضـارع کـم کـاربرد اسـت و در     یاز ایکر است که برخذان یالبته شا
رب باشـد و آن بـه   وزان عـ اسـت از  یسته نیاست که شايبحر: ن بحر گفته شدهیمورد ا
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ن یپرکـاربرد تـر  ). 333ص،2008العاکوب، (ستینینیوضع شده و بحر دلنشیاسیطور ق
:   بیبر اساس ترتیشعر شابيبحرها

مجتثعیسررمللیطوطیبسمتقاربکاملفیخفبحر
241511108433شعرتعداد

مضارعدیمدوافررجزمقتضبهزجمتداركمنسرحبحر
------21د شعرتعدا

:   بیبر اساس ترتیشعر شابءمجزوين بحرهایپرکاربرد تر
طیمخلّع البسفیمجزوء خفمجزوء کاملمجزوء رملبحر

8531تعداد شعر

یشـاعر وجـدان  «ين اسـت کـه و  یـ ف بهره جسته ایش از بحر خفی، بینکه شابیعلت ا
ن بحر یو ا) 16ص،1994،یالشاب(»ک استیچهارچوب مکتب رومانتاست که شعرش در 

،1369، یطوسـ (»نـوازد یزد و گوش را مـ یآویطبع من بحرهاست که در یترسبک« ز، ین
ن یصـادق تـر  «یاست که شابیگفتن. استیو وجدانیو مناسب شاعران عاطف) 13ص

).1986،559، يفاخور(»ظ عاطفه استمردمان از لحا
یداشـتند و در شـعر شـاب   يژه ایان بدان توجه ویکه صورتگرایمسائل مهماز یکی

از یکـ یز آن را یلفظ و وزن است که قدامۀ بن جعفر نیهماهنگدارد،یز جلوه خاصین
در بحـر  ینکـه شـاب  یح ایتوضـ ). 111ص،2008ن، یالحس(ک برشمرده استیموارد شعر ن

رد و در بحـر  یـ گیمـت اسـت بهـره مـ    جزالت و فخايداراکه یط از الفاظیل و بسیطو
وده و رف سـ یـ ر را در بحر خفیات زیابيبه عنوان نمونه، و. ف از الفاظ نرم و روانیخف

:ار نرم و روان استیبهره برده که بسیدر آن از الفاظ
الجدیدکاللَّحــنِ کالصبـــــــاحِکاألحالمِعذبۀٌ أنت کالطُّفولَۀِ
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کابتسامِ الولیدکالـوردللّیلَۀِ القَمرَاءکالسماء الضَّحوك کا
)79ص،1994، یالشاب(

اها، چون آهنگ سخن، چـون بامـداد   ی، چون رویدکچون دوران کوینیریتو ش:ترجمه
.کودك خردسالون گل، چون لبخند، چیچون آسمان خندان، چون شب مهتاب/ نو

ان وزن و یـ میداشتند، همـاهنگ ید فراوانیان بدان تأکیکه صورتگراياز مواردیکی
تواند وجـود  یمینسبیان وزن و محتوا هماهنگیآنان معتقدند که اصوالً م«. محتوا است
ز یـ عاصـر ن از ناقـدان م یکیل ، ین اسماعیعزّالد).114ص،1377مقدم، يعلو(»داشته باشد

شـاعر وزن را  . سـت ینياریو اختیک شعر از نظرگاه شاعر انتخابیمعتقد است که وزن 
ز از جمله ینیشاب).299ص،1992ل، یاسماع(ردیگیاز نفس موضوع الهام میعیطور طببه 

او . دهـد یان وزن و محتـوا عالقـه نشـان مـ    یـ میاست که به همـاهنگ ییشاعران نوگرا
. شـود یوجب انسجام و تشخّص زبان شعرش مـ م،ن شگردیربرد اق کایهنرمندانه از طر

:ن آرام بخش استید که مناسب مضامیسرایف میفاو سخن عشق را در بحر خ
یو عنائیو روعتیو همومیب أنت سـرُّ بالئها الحیأ

یائـو شَقیو لَوعتیو سقَامیو عذَابیو أدمعیلو نُحو
)31ص،1994، یالشاب(

و يالغـر ) ز رازین( و/ یو رنج من هستیو شگفتتو راز بال و غم ها ! عشقيا:ترجمه
.منیو بدبختيقراریو بيماریها و عذاب و باشک
ل و کامـل  یـ چـون بحـر طو  ییاز بحرهـا د، یسرایمیاسینجا که شعر سآن شاعر، یا

: العاصفۀرُیزئ«ده یبه عنوان نمونه، او قص. استقوت و جزالت يکند که دارایاستفاده م
ـ ا« ل سروده و یه ظلم است در بحر طویعلیاسیک شعر سیکه را » یغرّش باد طوفان ن ی

):332ص،2008العاکوب، (»شکوه و قوت استيز دارایبحر ن
یبینی و یهدمإنّ الدهرَ! م المصعرُ خَده                          رویدكالظُلأیهافیا 

)159ص،1994، یالشاب(
، آرام بـاش  یکنـ یمـ یبه مردم دهن کجـ ) تکبريز روا(که) یظالم(یظلميا:ترجمه

.کندینابود م) هم(سازد ویم)هم(چرا که روزگار
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د و در آن از کلمات یسرایل میز در بحرطویرا ن» ستمکاريبرا: ةي«ده یاو قص
کند و شدت انزجار خود از یاستفاده م»«چون یسخت و خشن

:دهدیمو الفاظ سخت نشانين بحر قوینگونه با استفاده از ایاستعمار را ا
أضخَم) أطرش(صوت المستَذلّین خَــافت         و سمع طُغَاة األرضِ: یقولونَ

عزَعخَّر زسۀِ الشَّعبِ المیحفی ص ومروشِ و تُهدالع تَخُرُّ لَها شُم
)160ص،همان(

) یهدن دادخـوا یاز شن(آرام است و گوش ستمکاران،خوارافراديصدا: ندیگو:ترجمه
يهـا اد، عرشیاست که از آن فریشدت) چنان(ت مظلوماد ملّیدر فر./ کر و کلفت است

.شودیمیخته و متالشیواال فرو ر

)هاها و مصوتتکرار صامت(ییآوایهماهنگ
یاست که در شـعر نـوع  یها از جمله عواملها و مصوتگ صامتتکرار منظم و هماهن

تـوان در چـارچوب   یرا مـ یدرونـ یقین موسـ یا«و . آوردیبه وجود میدرونیقیموس
-ار بـدان بـاور دارنـد   یان بسیکه صورتگرا-ییزداییزبان و آشنايند برجسته سازیفرآ
).116ص،1377مقدم، يعلو(»داديجا

ار شود که شـاعر در آنهـا بـه کمـک تکـر     یمشاهده میات فراوانی، ابیوان شابیدر د
ار یبسـ یمعنـ يجاد کرده که در القـا یایخاصیقیموس)ي–و -ا( هاصامت و مصوت

ـ یاز طریدر شعر او گاهییواج آرا. موثّر است از رهگـذر هـم   یو گـاه یق هم حروف
یالنب«ده یت دوم از قصیباو در . ردیگینها شکل میاياز اشتراك هر دویو گاهییصدا

ین را چهـار بـار تکـرار کـرده و سـبب برجسـتگ      یصامت س» امبر ناشناختهیپ: المجهول
:زبانش گشته

رمساً بِرَمسِ: تَهد القُبورولِ إذا سالَتیکالسکنتیتَنیل
)117ص،1994، یالشاب(

يگریپس از دیکیگردد، قبرها را يآنگاه که جار. ها بودملیکاش چون سيا:ترجمه
.کندینابود م
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و در کنـار هـم   » ي«ر ت فوق با تکرار کـاف د یعالوه بر آن، شاعر در ب
جـاد کـرده   یایخاصیدرونیقیموس» ول و سالتیس«ن در یرار دادن آن دو و تکرار سق

ن را در یت بسنده نکرده بلکه حـرف سـ  یک بین در یتنها به تکرار حرف سیشاب. است
ن را ینگونـه حـرف سـ   یده، این قصـ یا18ت یاو در ب. کندیده تکرار میات قصیشتر ابیب

:گشتهییزداییدوباره تکرار کرده و سبب آشنا
 فما أنت اك ما استَطعتأنس خَــمرَثُمکتیبأهــلٍ لسیأو ل

)118،همان(
و ین بـاده نوشـ  یرا تو همنشـ یکنم زیکه بتوانم تو را فراموش میسپس تا زمان:ترجمه

.یستیمن نيشرابخوار
بار 4را » ت«ن، حرف یت فوق، عالوه بر تکرار حرف سیدر بیاست که شابیگفتن

ـ «بار در الفاظ 2را » اءی« و حرف »«در کلمات  » یو کأسـ یخمرت
یان برخـ یـ میصوتیتنها به هماهنگیهمان گونه که اشاره شد، شاب. تکرار کرده است

ت و یـ ن بیرا در چنـد ین همـاهنگ یکند بلکه ایکلمات توجه نمیت و برخیحروف ب
در » ح و ه«ر بـا تکـرار حـرف    یـ ات زیـ در ابيو. کنـد یت مـ یده رعایقصدر کلّ یحت

ـ ، م»صالحه، روحه، جماحه، صوته، صداحه و نواحـه «واژگان  کـه  یه و کلمـات یـ ان قافی
شـعر  یدرونیقیش موسیجاد کرده و سبب افزایایهستند هماهنگ» ح و ه«حرف يدارا

:استشدهییزداییو آشنا
هـد صالحیریموقظٌ شَعبه ب    یخَطالدــالبِیکُلّما قَام ف

هـرُد جماحیفَاتک شَائک ص إضطهاد    یألبسوا روحه قَم
هــه و نُواحـأماتُوا صداحبِالعسف    یصوتَه اإللهأخمدوا 

)189،همان(
مصـلحت کنـد و خواسـتار   یک کشور آگاه مـ یب، ملّتش را در یک خطیهرگاه :ترجمه

ان و یـ پوشـانند کـه طغ  یمردم، روح او را با لبـاس ظلـم و سـتبر و سـخت مـ     / آنهاست
کننـد و  یحق طلبانه او را با سـتم خـاموش مـ   يصدا) و/ (گرداندیاو را باز میسرکش

.کنندیخفه مصدا و ناله او را
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يها چنان با فضاها و مصوتحاصل از تکرار صامتیقی، موسیشتر اشعار شابیدر ب
يهـا یو آهنگ، هماهنگییقاین عناصر موسیاییکه گوداردییو همسویشعر هماهنگ

»  بامـداد تـازه  : دي«ده یقص. نوازدیشعر را مياست که موضوع و محتواییآوا
بـا تکـرار   يو. استییزداییو آشنايسازند برجسته یفرآيبراياستهونه برجم، نیشاب

کنـد  یان میبين درد و زخم خود را طورایده جریدر کلّ قص»اءیالف و واو و «مصوت 
ـ «با تکرار مصوت الـف در کلمـات  يو. دیعمق غم شاعر را دیتوان به آسانیکه م ا، ی

:استجاد کردهیاینیدلنشیقیموس» ا، مات، نواح، زمان، صباح و وراءیجراح، 
ا جراح   ییأسکُنونییو أسکُتا شُج

و زمانُ الجنُونمات عهد النُّواح
بأطَلَّ الص راء القُـاحون ورُونم

)177،همان(
و جنـون  يدوره نالـه و زار / دیها ساکت بمانغميد و ایآرام باش) ها(زخميا:ترجمه

.ها طلوع کردده دم از پشت قلّه کوهیو سپ/ دیان رسیبه پا
او، يشـعر يهـا یژگـ یاز ویکی«است که ییاز شاعران نوگرایکی،یبوالقاسم شابا
جبـران و  يهـا ژه نوشـته یـ سـم و بـه و  یولن بودن شعر اوست کـه از مکتـب سمب  یآهنگ

ـ به دیشابیقالب شکن). 20ص،1390، یرسول(»الهام گرفته استیسندگان غربینو دگاه ی
خـود  «بود  کـه  يشاعريو. ک استیار نزدیبسییزداییان در خصوص آشنایصورتگرا

ـ او، ايو برا) 22ص،همان(»رها ساختيدیه و وزن تقلید قافیرا از ق کـه  ن مهـم بـود   ی
از اشعار خود، بـه قالـب   یاو در برخ.اتش را نشان دهدذها و وجدان و احساس و درد

حنّا . د در عروض، موشحات را سرودیتجدينکه او در راستایح ایتوض. پرداختیشکن
ب شاعران یسالاوه و یشکفت، او به شیحه و طبع شابیکه قریهنگام: دیگویميفاخور

ص،1986، يفـاخور (از شـعر آنهاسـت  يشـعر و ییکه گـو يندلس شعر سرود به طورا
ف یـ در مجـزوء خف است» بامداد نو: دیالصباح الجد«ده ی، قصيموشحات ونمونه ). 557
:ن مطلعیبا ا
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ییأسکُنأسکُت ونییا جراح          وا شُج
)177ص،1994، یالشاب(

.دیها ساکت بمانغميد و ایریآرام بگ) ها(زخميا:ترجمه
ـ یاليشکو« ده یتوان به قصیميگر موشحات ویاز د مـأتم  «و » میتـ یيشـکوا : میت

عـالوه بـر سـرودن شـعر     یشـاب . در بحر مجزوء رمل اشاره داشـت » ماتم عشق: الحب
ـ الصـباح الجد «شّح همچنان که مو. دیز تنوع بخشیه موشّحات نیبه وزن و قاف«موشح، : دی

ـ یبر نصف وزن متـدارك  را » بامداد نو ،1390، یرسـول (»سـرود ) مشـطور متـدارك  (یعن
ده یچـون قصـ  هسـرود یا چند پاره فارسـ یه مسمط یشبيشعري، وآنعالوه بر). 22ص

ر از شـعر  یـ غیشـاب . استمتقارب سروده شده که در بحر » مرگيبه سو: الموتیإل«
،2ج،تـا ی، بـ یالدسـوق (»هیـ بحر واحـد و رهـا از قاف  يدارايشعر«،، شعر مرسليعمود

در یباشناسـ یدگاه زیـ ه از دیو عدم توجه او به قافیقالب شکن«ن یا. ز سرودهین)227ص
ک، چـرا کـه   یر نزدایها بسستیفرمال» ییزداییآشنا«خور توجه است و اتّفاقاً به مبحث 

.شودیمییزداییبب آشناه سیت قافید و عدم رعایجديهاپرداختن به قالب

یتوازن واژگان
-یها مز واژهیو رستاخییعده افزااست که موجب قایتکرار در سطح واژگان از عوامل«

تکـرار  ). 130ص،1387، یمدرسـ (»رودیجاد توازن در شعر به شمار میل اتکرار عام. شود
.ر اسـت زبـان شـاع  یقیش موسـ یدر شعر است که سـبب افـزا  يهنريهاجنبهز ایکی
شود ارتبـاط محکـم و   یکه تکرار میا عباراتیت که لفظ در تکرار آن اسیقاعده اساس«

که بر مجموعه اثر یباشناسیو زیشعر داشته باشد و از قواعد ذوقیکليبا معنایقیدق
).110ص،1378، یرجائ(»کنديرویحاکم است پیادب

تکـرار و عناصـر   «. ار کلمـه اسـت  ، تکریشعر شابيهنريهااز جلوهیکی:تکرار کلمه
»شـود یاست که سبب ثقـل زبـان نمـ   یر صورتن دیدر شعر او فراوان است و اییبایز
: سـد ینویمـ یبطه با علت تکرار در شعر شابسالم معوش در را).566ص،1986، يفـاخور (
ن تکـرار، داللـت  یکند و ایار تکرار میرا بسیالفاظ و قوافاز یده خود، برخیاو در قص«
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سـم اسـت و در   یرا او شـاعر رمانت یـ ز) 629ص،2011المعـوش،  (»ان عاطفه او داردیبر طغ
).200ص،1984شراره، (»د بر شعر حاکم باشدیال بایز عاطفه و خیک نیمکتب رمانت«

چون رد العجز، تشابه اطـراف و  ییهاهیبر آرایشتر مبتنیب،یتکرار کلمه در شعر شاب
ـ ا الخریبقا«ده یت دوم از قصیدر بيو. است... جناس و  ـ بقا: فی وه بـر  العـ » زییپـا يای

نگونـه تکـرار   یرا ا» فیضع«لمه از صنعت رد العجز استفاده کرده و ک» يقو«تکرار کلمه 
:کندیم

فیو ما حولَها من صراعٍ عنور و قُطّانَها ـــکَرِهت القُص
فیبِجهد الضّعيالقَوو عصف يالقَویف لسعید الضَّعیو ک

)125ص،1994، یالشاب(
خشـن بـود را ناپسـند    يریو ساکنان آن و آنچه که در اطراف آن از درگقصر:ترجمه
ـ ن(ي و ف نسبت به تالش انسان قویله فرد ضعیاز ح) زین(دانستم و مـال شـدن   یپا)ز ازی
.)زار گشتمیب(رومندیدست انسان نف بهیفرد ضع
زن قرار دادن واژگان مصراع اول و وت دوم با همی، عالوه بر تکرار کلمات در بیشاب

تکرار در شـعر او، تکـرار   يهاونهمگر نیاز د.جاد کرده استیرا اینیدلنشیقیدوم موس
:ان اندوه و حسرت بوده استیآن، بض شاعر ازرر است که غیت زیدر ب» آه«واژه 

آه! قلوب النَّاسِیما أشقَ! آهاة   یما أهولَ إعصار الح! آه
)149،همان(

آه!مردمان چه بدبخت استيدل ها! آه. چه وحشتناك استیگردباد زندگ! آه:ترجمه
جنـاس  ، يدر شـعر و یدارد ولـ ی، جناس تام بسامد اندکیاست که در شعر شابیگفتن

در » سالت«و » ولیالس«ان دو واژه یتوان مینمونه آن را م. شودیده میاشتقاق به وفور د
:ر مشاهده کردیت زیب

ــولِ إذا         سالَت تَهد القبور رمساً برمسِیکنت کالسیتَنــیل
)102،همان(

پـس از  یکـ یگـردد، قبرهـا را   یميل بوم آنگاه که جاریکاش همچون سيا:ترجمه
.  کندیران میويگرید
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ک کلمه و تکرار جملهیش از یتکرار ب
ـ  یخوریکرارها بر ماز تيبه گونه ایوان شابیدر د ک کلمـه هسـتند و   یـ ش از یم کـه ب
کامـل  دهند که پشت سر هم به صورت یل میک عبارت را تشکیا یه مستقل جملیگاه

کـالم را  یقیبـر آن کـه موسـ   عالوه یین تکرارهایچن«. شوندیر تکرار مییتغیا با اندکی
ـ یاطف شاعر را نکنند، عویکامل م یونـد عـاطف  یسـازند و در پ یو ملمـوس مـ  یز حس

ز در نوشـتار بـه   یـ نيظم صورنینوع،یین تکرارهایدر چن. مخاطب با متن موثّر هستند
باعث اقناع مخاطـب و  يداریو هم از لحاظ شنيداریخورد که هم از لحاظ دیچشم م

).127ص،1389، یمدرس(»شودیتلذّذ او م
ست که او به تعداد ن خاطر این بدیدارد و اییبسامد باال،یتکرار جمله در شعر شاب

ن خاطر بر آن بـود کـه آنهـا را    یدر شعر اکتفا کرد و به همیاز موضوعات وجدانینیمع
است » کل الحبیهیصلوات ف«ده یقصبارز آن، ونهمن). 17ص،1994، یالشاب(تکرار کند

:نمودهییزدایینگونه آشنایتکرار کرده و اییابیها را به طرز زکه در آن جمله
الح...أنت ونَقِ الربیجرِ، فالفَرِقّۀِیــــــــــاة فیأنتیعِ الــولیرد
الح...أنت یفلَّ أوانٍ  ـاة کــــــــیأنتنَ الشَّبابِ جاء مویدــــــرد
الح....أنت و فیاة فیأنت یکآینَیع یکمدودحرِها المس ات

)81ص،همان(
تو هـر  ... تو / يابهار تازهییده دم و شکوفایهمراه با لطافت سپیتو زندگ... تو:ترجمه

و و در در ت) و(یهستیتو زندگ... تو / یهستیهمراه با منظره تازه جوانیلحظه، زندگ
.استیع زندگیاز راز وسيهاچشمان تو نشانه

:ن نوع تکرار بهره گرفتهیااز باز » امبر ناشناختهیپ: المجهولیالنب«ده یاو در قص
أســـــیبيـــداةَ وحیالحیألقضیا شَعبِیالغَابِ یذاهب إلیإنّن

بؤسیأدفُنُالغَتابِ علِّی        فی صمیمِ الغَابات ذاهب إلییإنّن
)118ص،همان(
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يسپريدیرا با نومی، زندگییروم تا خودم به تنهایشه زار میمن به ب! مردميا:ترجمه
خـود  یفقر و تنگدست،شه زارهاید در عمق و وسط بیتا شارومیشه زار میمن به ب/ کنم

.را دفن کنم
ا یـ «دهیقصـ : افت عبارتنـد از یهان نوع تکرار را در آنیتوان ایکه ميدیگر قصایاز د

.»گمراه کنندهيهاعشق: «و » مرگيا: موت
و یید صـورتگرا ف در نقـ یـ و رده یبحث مربوط به قاف«است که یگفتن: فیه و ردیقاف
صـص ،1377مقـدم،  يعلـو (»داردیگـاه خاصـ  یبر صورت و ساختار جایمبتنيهالیتحل
د یـ تأکف یـ ه و ردیـ در قافیـی زداییو آشـنا یان بر هنجـار شـکن  یرتگراصو). 119-120
کـه مـانع   دیتوان دیبه وفور میشعر شابیرا در قوافییزدایین آشنایدارند و اياریبس

.استشدهیت در اثر ادبعاديریاز شکل گ
، يکنـار یقیمنظـور از موسـ  «. هسـتند يکنـار یقین جلوه موسیف، بارزتریه و ردیقاف
ت یظهور آن در سراسر بیر است ولیتأثيشعر داراییقایاست که در نظام موسیعوامل

، در شـعر خـود از   یشـاب . )391ص،1368، یکـدکن یعیشف(»ستیا مصراع قابل مشاهده نی
به عنـوان مثـال،   . حروف مشترك هستنديکند که هموزن بوده و دارایتفاده ماسیقواف

ـ فَر«چـون  یهمـوزن یاز قواف» سخن آرامگاه: ةث المقبریحد«ده یدر قصيو د، یـ د، مدی
اطـالع  يبـرا . هستند» اءی«حرف مشترك يبهره برده که دارا» دید و عهید، بعید، سعیزه
).71ص،1994، یالشاب: (ك.ات رین ابیاز ا

یبرخين است که ویشعر شاعر شده، ايکناریقیش موسینکته دوم که باعث افزا
:کندیاز اشعارش را با مطلع مصرّع آغاز م

يرــو قَصمت باألرزاء ظَهيقد مزّقت صدر! ا موتی
)106ص،همان(

.یها شکستبتیو پشتم را با مصيدیام را درنهیس! مرگيا:ترجمه
رد کـه  یـ گیه مصرّع بهـره مـ  یز از قافین شاعر در داخل شعر نیایعالوه بر آن، گاه

غـروب  : نیالمسـاء الحـز  «ده ینـه آن، قصـ  مون. ده اسـت یبه شعرش بخشـ یجلوه خاص
ده از یاست کـه در آن دو مرتبـه در داخـل قصـ    » اهاشک: الدموع«ده یز قصیو ن» غمناك
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و 121، 120صص،همان: (ك.ها رن نمونهیاطّالع از ايبرا. استه مصرّع استفاده کردهیقاف
یدر شـعر شـاب  یـی زداییاست که سبب آشـنا ییهاگر مقولهیاز دیانیميهاهیقاف.)173

.گشته است
شـعرش از  یدر قـواف يون اسـت کـه  یـ ایشـعر شـاب  یاز نکات مهم در قوافیکی

او به نـدرت  . استفاده کرده است»م، دال، هاء، دال، باء و راءیم«چون جیرايحروف رو
کـم اسـتعمال   ين شاعر در حروف رویا. کم استعمال بهره جسته استياز حروف رو

را بـر  یشـعر شـاب  يهاهیر قافیجدول ز. استشعر نسروده... ء و اء، ثاء، زایچون ظاء، 
:دهدیب نشان میتاساس تر

کافقافهمزهتاءنیسالمنونراءباءدالهاءمیمهیقافنوع 
17151211107663222دیتعداد قصا

نوع 
هیقاف

نیغضادظاءاءیزاءذالمیجشفاءنیعثاءحاء

تعداد 
دیقصا

2111--------

. کنـد یت مـ یرا رعایه و معنیان قافیمیهنگدر شعر خود، همایاست که شابیفتنگ
ات خشـن و  موضـوع يکند و بـرا یف انتخاب میلطيهايف، رویوع لطموضيبرايو

«ده یکـه او در قصـ  یبـه عنـوان نمونـه، هنگـام    . ندیگزیبر ميقويهاي، رويقو
دهـد  یقرار م» راء«را يراند، حرف رویاز ظلم استعمار سخن م» خواست مردم: 
از عشـق  »عشقيا: ي«ده یکه در قصیجزالت و فخامت است و هنگاميکه دارا
:دهد که آرام بخش استیرا همزء قرار ميد، حرف رویگویسخن م

یو عنائیو روعتیو همومیها الحب أنت سرُّ بالئیأ
)31ص،همان(

.یو رنج من هستيقراریو بها غمتو راز بال و ! عشقيا:ترجمه
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ند کـه  کیاستفاده م» ه«ينالد، از حرف روین شاعر آنگاه که از غم و اندوه خود میا
:مناسب با غم و اندوه است

یک الدواهیتَشکُو إليادؤفیفراح  ــــــــهذه ج! الوجودا إلهی
لهی أیا أنت سامــعفَهلک یاء تُنَاجــهذه مهجۀ الشّقَ

)210ص،همان(
ت یها به تو شـکا بتیز مصم که ااست در دلییهاین زخمیا! یهستيخدايا:ترجمه

؟يشنویا میآ! منيخدايا/ کندیل بدبخت من است که با تو نجوا من دیا/ دنکنیم
را او شـاعر انـدوه و   یـ زاد بکار بـرده یرا ز» ه«يحرف رویان ذکر است که شابیشا

، یاوضـاع اجتمـاع  «-2. ض بودن شـاعر یمر-1: ل داردیحسرت است و اندوه او دو دل
،1999کـرو،  (»هـا بـه وجـود آورده اسـت    يکه استعمار فرانسـو يبدیاسیو سياقتصاد

).16ص
ـ از قافییرها«. ه استیدر بحث قافین شعر شابیادیبنيهایژگیاز ویهنجار شکن ه ی

.)22ص،1390، یرسول(»استید شعر نزد شابیابداع و تجديهان نشانهیتراز مهم
عـالوه بـر   .استیا چند پاره فارسیسمط ه به میاز اشعار او شبینکه برخیح ایتوض

ده خود یاو قص. ه استیبه نام شعر مرسل بوجود آورد که رها از قافيدیآن، او شعر جد
-یقرار مياه جداگانهیهر مقطع از آن، قافيکند و برایم میتقسیطوالنيهابه مقطعرا 

يهـا تیـ کند، در بیمه نون شروع یشعر خود را با قافکه ینکه او هنگامیح ایتوض. دهد
:»اندوه ناشناخته: «ده یمثل قصکندیاستفاده ميگریديهاهیاز قافيبعد

زَنـــــــــــعوالمِ الحیبۀٌ فیغَرخَالَفَت نَظائرَها  یکآبت
مجهولۀٌ من مسامعِ الزَّمنةٌ مغَرّدةٌفکریکآبت

)45ص،1994، یالشاب(
انـدوه مـن،   / ب استیاو در عالم اندوه غر. اندوه من با امثال خود مخالفت کرد:ترجمه

.زمان ناآشناستيهاآوازه خوان است که در گوشياشهیاند
:دیگویرا بکار گرفته و ميگریه دیقافسپس

لــالثَّمیشبابیفیبِمهجتها   ــقد سمعت رنَّتَیلکنّن
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کطائر الجبلیأشدو و بِحزنسمعتُها فانصرفت مکتَئباً  
)45ص،همان(

دم و بـا انـدوه   یآن را شن/ دمیام شنمستانهیم در دوران جوانن آن را با دلیاما طن:ترجمه
.کردمیمییبا اندوه نغمه سرا) ها(کوهبرگشتم و چون پرنده

متن بدان توجه داشتند، نماد ستها در برخورد بایکه فرمالياز مواردیکی:نماد و سمبل
ياست که زبان رمزي، شاعریشاب). 55ص،1380گان فر، یشا(استیبل در آثار ادبو سم

شـده کـه   یـی زداییق سـبب آشـنا  یـ ن طریـ ان افکار خـود بـه کـار بـرده و از ا    یرا در ب
عنـوان شـاعر   ات عـرب بـه  یدر ادبیاگر چه شاب. ندداریان بدان توجه خاصیصورتگرا

ر یاز رمز در کلمات و تصـاو ییهاتوان نشانهیشود اما در شعر او میسم شناخته میرمانت
عنـوان  به» يال الشعریالخ«انتشار کتابش،، او را پس ازیاستاد سوسن. دیرا به وضوح د

عامـل  ). 21ص،1999کرو، (کندیمطرح میم عربید و قدیات جدیادبسم در یپدر سمبول
ت منحصر بـه فـرد   یسم، طبع خاص و نبوغ و خلّاقیبه مکتب سمبولیش شابیگرایاصل

يبـد یاسیو سي، اقتصادیضاع اجتماعاست که از اویشابین و انقالبیو روح اندوهگ
زمان شاعر ین جو عمومیها به وجود آورده منزجر است و همچنيکه استعمار فرانسو

یط احـوال شخصـ  یشرا. ن و فرهنگ بر آن غلبه داردید در علم و ادب و دیکه روح تقل
سـم داشـته   یبـه سمبول یش شابیدر گرايریاست که اثر چشمگیگر عواملیز از دینيو
).16ص،همان(ستا

آورد و یبداد مـ سـت ظلـم و ا يبـرا يرا رمز» لیل«، واژه »«ده یدر قصیشاب
که در برابـر انسـان قـرار گرفتـه     یرد تا بر موانعیگیرا به کار م» وعور الشعاب«ب یکتر

» أفق«دهد و لفظ یو ذلّت قرار ميرا رمز خوار» «ن شعر، کلمه یاو در ا. داللت کند
دهـد یف قـرار مـ  یانسان ضـع يبرايرا رمز» وریت الطیم«آزاد منشانه و یرا نماد زندگ

):629ص،2011المعوش، (
ینکَسرد أنو البد للقَیینجلی     أنو البد للّیــــلِ

ــورعنّب ولم أتَج بِالشّعاب    وۀَ اللّهرو ال کُبستَعالم
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 ن الیحبم وعودفَـرالجِبال      صهر بینَ الحالد دش أبیع
ت الزَّهریلثم میو ال النَّحلُ وریت الطُّیحضُنُ میو ال األفقُ 

)91-90صص،1994، یالشاب(
از ./ ز هم گسسته شـود د ایبا) زین(ر ید و زنجد زدوده شود و بنیبه ناچار شب با:ترجمه
)/ مشـکالت (از حمله آتـش فـروزان  ) زین(کنم وینميدور) هایسخت(هاهدريناهموار
ـ ا ابـد در م را دوست ندارد، تـ )هایبزرگ(از کوههاباال رفتنکه یهر کس هـا  ان گـودال ی

يهـا ر عسـل، شـکوفه  نبورد و زیپذیفق، پرندگان مرده را به آغوش نما/ کندیمیزندگ
.بوسدیمرده را نم

رمـز  يو. ردیـ گیآن به کار میمعانيا هدف اعتالرمز را در خدمت شعر و ب،یشاب
نسـبت  يابکار گرفته است اما رمز اسطورهياو رمز اسطورهیعیدو حوزه رمز طبرا در

ـ «ده یدر قصـ یبشا). 23ص،1390، یرسول(در شعر او اندك استیعیبه رمز طب : حةيص
ـ ا. آورده اسـت یو نفهمینادانيبرايرا رمز» حمار«واژه» ادیفر ده ین شـاعر در قصـ  ی
د دانسـته و  یو اميرا نماد و رمز آزاد» فجر و نجوم«ه دو واژ» سرود متکبر: د الجباریشن«

:استگشتهییزداییسبب آشنا
ومـــیغُها الیو بِحار ال تُغَشّفجرٌ و نُجوم     یقَلبیکانَ ف

)149ص،همان(
.پوشاندیاست که ابرها آن را نمییاهایدرده دم و ستارگان و یدر دل من سپ:ترجمه
یـی زداییز استفاده کرده و سـبب آشـنا  یر از رمز، در شعر خود از اسطوره نیغیشاب

. بردیمار بکار معه استیعلیجنبش و تحرّك جمعيبرارا » وسیبرمث«اسطوره يو. هشد
: است» «ده یدر قص» ایگا«بکار برده، اسطوره یکه شابییهاگر اسطورهیاز د

نَ البشَـــر؟یا اُم هل تَکـرهیاألرض لما سألت          یو قالت ل
)90ص،همان(

؟يا انسان را دوست نداریآ! مادر: دم، به من گفتین پرسیآنگاه که از زم:ترجمه

و ارائه) ه، مجازیه، کنایانواع استعاره، تشب(یانیبيهنرهایعنیال یصور خ:الیصور خ
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سـا،  یشم(ات اسـت یـ در ادبییزداییمرسوم آشنايهابا و تازه از جمله روشیر زیتصاو
ـ  یان در بررسیکه صورتگرا) 54ص،1380گان فر، یشاو175ص،1388 آن يابـر یآثـار ادب

.ت قائل هستندیاهم
ر تازه اسـت  یال و ارائه تصاویز استفاده از صور خینیشابيشعريهایژگیاز ویکی

دهـد البتـه   یعالقـه نشـان مـ   هطفـ و عايال شـعر یک است که به خیرا او شاعر رمانتیز
و دعوت بـه انقـالب   يد و بلند پروازیست بلکه پر از امینانه نیو بدبیک او منفیرومانت«

).8ص،2008، یالشاب(»ر استییو تغ
ـ با برگز» ستمکاران جهانيبرا: «ده یدر قصیشاب و یدن عناصـر لفظـ  ی

ـ پدییبـا یزير شـعر یتصـاو ،ن آنهـا یدلنشیقیموس ،1ج:2006الطبـاع،  (»د آورده اسـت ی
ز ید پرهیه خود از تکلّف و تعقدیدر بافت قصاو: دیگویسالم معوش م).550-549صص

-یمـ يو). 628ص،2011المعـوش،  (ستینو متکلّف یاو سطحير شعریکند و تصاویم
المعـوش،  (ت و وضوح استیشفّافيبا و تازه بوده و دارایاو، زير شعرید که تصاویافزا

ه در خـدمت اعـتال   یها و تشابو استعارهرین تصاویاان ذکر است کهیشا). 628ص،2011
دارد همچنـان کـه   یگر عناصر شـعر تناسـب و همـاهنگ   یبوده و  با دیدن به معانیبخش

ه بـه  یـ ه، اسـتعاره مجـاز و کنا  یان کرد که ارزش تشـب یش بیه نظم خویعبدالقاهر در نظر
ییست بلکه بـه جهـت توانـا   یها نه بودن آنیاستعاره، مجاز و کناایه بودن، و یجهت تشب

با آنهاسـت یو هماهنگیان ادبیگر عناصر بیو تناسب با دیختگیه در آمیا تشبیاستعاره 
).312ص،تای، بيالعشماو(

ال یصور خین هماهنگیتوان ایماست که در آنينمونه بارز،»«ده یقص
:مشاهده کردعناصرگریبا دتازه را 

روحها المستَتریحدثَنواتــالکائنیکذلک قالَت ل
نَ الفجاج        و فوقَ الجِبال و تحت الشَّجریح بیو دمدمت الر
یۀٍ           لی غَاإإذا ما طَمحتیتنَی و نَسالم بتکذَررالح

)90ص،1994، یالشاب(
ها و کوهيها و بر روباد در درهو ./ به من گفت) نیچن(وح پنهانشو ریهست:ترجمه
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داشته باشم، بـر  یهدفياگر چشم به سو:/ کردزمزمه )ن گونهیا(ر شاخسار درختان یز
.کنمیشوم و ترس را فراموش میآرزوها سوار م
ـ  یايه استفاده کرده که اجزایات فوق از استعاره مکنیشاعر در اب ن ین استعاره هـا چن

-.قالـت : لـوازم مشـبه بـه   / نسانإلا: مشبه به/ الکائنات: مشبه: »الکائناتیقَالت ل«: است
مشبه / حیالر: مشبه: »حیدمدمت الر«-.ز چون مثال سابق استین» روحها المستتریحدثَن«

لوازم / الفرس: مشبه به/ یالمنَ: مشبه: »یرکبت المنَ«-.دمدمت: لوازم مشبه به/ قنابلال: به
.رکبت: مشبه به

» ظالم: یکیتار«ه استفاده کرده و یباز از استعاره مکن،ریت زیدر مصراع نخست بيو
ه یتشبدر مصراع دوم از، شاعرعالوه بر آن. دارد» شفاه: لب«ه کرده که یتشبیرا به انسان

ه یه نموده که تشبیتشب» يعذار: زگانیدوش«را به » السحر: ده دمیسپ«غ استفاده کرده و یبل
:استيدیجد

السحريو ال تَتَرنَّم عذَارفَال تَتَکلَّم شفَاه الظَّالمِ 
)91ص،انهم(

.ده دم ترنّم نکنندیزگان سپید و دوشیسخن نگویکیتاريهالب:ترجمه
ن یاییزداییآشنايهاوهیاز شیکی: دیگویان میاز صورت گرایکی، یشکلوفسک«

ن بـار  ینخسـت ییم که گـو یکنف یتوصيها را به نحوم بلکه آنیاء را نبریاست که اسم اش
ـ بـه آن کنا ،مایهمان است که در مبحث بالغیکان شکلوفسین بیا. مینیبیاست م ه از ی

افـت  یبه وفور یز در شعر شابیه نین کنایو ا) 175ص،1388سا، یشم(»ندیگویموصوف م
بـه عنـوان   . ه از صـفت اسـت  یـ شود، کنایده میاو فراوان داما آنچه که در شعر. شودیم

دانسته و جملـه  يه از آزادیرا کنا» اي«ب ی، ترک»«ده یاو در قصنمونه، 
ه از برطرف شدن ظلـم و  یب کنایرا به ترت» يي«و » ييي«

).141ص،1381خورشا، (دانسته استید بردگیه از آزاد شدن از قیکنا
او در اسـت .شدهییزداییگردد که سبب آشنایز مشاهده می، انواع مجاز نیشابدر شعر

ـ با عالقه زمانیر از مجاز عقلیت زیب ـ   » ي-«ه ی ن یاسـتفاده کـرده و چن
:گفته
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وم فما غَده؟یو شَجاه الغَنّاه األمس و أطرَبه  
)207ص،1994، یالشاب(

او يفـردا . ن نمودیاو را اندوهگ» امروز«او را به شوق و طرب آورد و » روزید«:ترجمه
چه خواهد شد؟

هـام  یهام تناسب، ایهام، ایبخصوص استخدام، ایعیع بدیانواع صنایبررس:یعیع بدیصنا
ر برخـورد بـا مـتن    سـتها د یاست که فرماليگر مواردیتضاد و چند صنعت برجسته از د

یـی زداییع سبب آشـنا ین صنایا اریز) 55ص،1380گان فر، یشا(دارندياژهین توجه وبدا
.شودیم

یـی زداییدر شعر خود فراوان به کار بـرده و سـبب آشـنا   یعیع بدین صنایاز ایشاب
بنـد جـالل و   یشتر پایز بیها نکیرومانتسم است ویرا او شاعر رمانتیزشعرش شده است
ع یاز صـنا یخـال » «ده ید او مثل قصیقصا. هستنديزبا سایرنگ و منظره و ز

ع یاز صـنا یان ذکر است که آنچه در شعر شابیشا). 141ص،1381خورشا، (ستینیعیبد
، ر، رد العجـز یـ طبـاق، مقابلـه، مراعـات نظ   : دارد عبـارت اسـت از  يشترینمود ب،یعیبد

او . ع بهره بـرده اسـت  یگر صنایداز شی، باز صنعت طباقیشاب.هامیجناس، استخدام، ا
، يدید و نومی، امیچون مرگ و زندگییم و نمادهایابراز مفاهين صنعت را برایا

:ریت زیدر ب» جبال و حفَر«نمونه آن دو واژه . استبکار برده.. و یاهیو سییروشنا

نَ الحفَریعش أبد الدهر بیحب صعود الجِبال یو من ال
)90ص،همان(

هـا  ان گـودال یـ وست نـدارد، تـا ابـد در م   ها را دهر کس که اوج گرفتن از کوه:ترجمه
.خواهد کردیزندگ

:ينمونه مقابله در شعر و
ةایب الفناء عدو الحیها الظالم المستَبد         حبیأال أ

)188ص،همان(
!یو دشمن زندگيدوست نابود) يا! (ظالم مستبديهان ا:ترجمه
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ـ بات جدیواژگان و ترک ـ نمایکـه در شـعر شـاب   ییگـر شـگردها  یاز د: دی ان اسـت و  ی
بـات  یبـا، ترک یاسـتفاده از واژگـان ز  : ز بدان توجه دارند عبارت اسـت از یان نیصورتگرا

.است...و درخشش در شعر، وحدت موضوع و ید، انسجام و هماهنگیدج
بـا و  یز» «ده یدر قصـ یالفاظ شـعر شـاب  : سدینویدکتر صادق خورشا م

کنـد و  یک اسـتفاده نمـ  یاو از الفاظ شاعران کالس. د بوده و به دور از غرابت استیجد
يهـا ينـاهموار : «، »کـرد باد زمزمه : حیدمدمت الر« چون يدیرات جدیتعب
بادهـا يصدا: ي«، »حمله آتش فروزان: ،»هاهدر« ،» :

کـه  ) 138ص،1381خورشـا،  (بردیبکار م» زگان سحریدوش: «و » یکیدل تار
-یدر کنار هم قرار مـ یاصبات تازه را با انسجام خین الفاظ و ترکیایشاب. ناآشنا هستند
.آوردید میرا پدینیدلنشیقیدهد که موس

انه را انسـجام،  یسه اصل عمده در نقد صورتگرایسیگراهام هوف، منتقد معاصر انگل
ن سه اصل را به وضوح در شـعر  یا). 214ص،1385، یامام(داندیو درخشش میهماهنگ

اسـت یالفاظ و شعر شابيهایژگیوازییبایو زینیت، دلنشیافشفّ. دیتوان دیمیشاب
و تناسـب  یان همه اجزاء همـاهنگ یر آن، در شعر او  مبعالوه ). 138ص،1381خورشا، (

او را يشـعر يهـا یژگـ یاز ویکی، ن خاطر است که سالم معوشیوجود دارد  و به هم
انسجام است يدارا،یشعر شاب). 628ص،2011المعوش، (داندیده میقصيوحدت عضو

ـ برآورد که بـه صـورت   یرا به وجود میک کل منسجمیده یات قصیکه ابيبه طور ده ی
ـ ی، وحـدت موضـوع اسـت    یشـاب يشعريهایژگیگر ویاز د. ستیده نیبر شـاعر  یعن

راند چـرا  یک موضوع سخن میده از یک قصیدر شود ویماً وارد اصل موضوع میمستق
).124ص،1384أبوجهجه، (دشویآن میختگیده، سبب گسیضوع در قصکه تعدد مو

جهینت
ـ از شاعران مکتـب رومانت یکی، یبوالقاسم شابا از یکـ ی،یـی زداییک اسـت کـه آشـنا   ی
ه، یدر قافی، هنجار شکنییقاعده افزابرجسته شعر اوست که آن را در قالب يهایژگیو

ع ینان، ارائـه انـواع صـ   یبا و نـو یر زیال و تصاویتوجه به نماد و سمبل، توجه به صور خ
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ز اهتمـام بـه وحـدت    یـ در شـعر و ن یبات تازه، توجه به انسجام و هماهنگی، ترکیعیبد
ش یکه سـبب افـزا  ياز عناصریکی.دیتوان دیمدهیو وحدت موضوع در قصيعضو
یـی قاعـده افزا يهـا یژگـ ین ویتکرار است که از مهم تردهیاو شده، پديشعریقیموس

چون تکرار واج، واژه و جمله در شعر یمختلفيهاتکرار به شکل. رودیبه شمار ميو
. دهـد یمنشتر به تکرار جمله عالقه نشایبيونها، یان ایکه از مگرددیمشاهده میباش

و وزن«و » وزن و محتـوا «ان یـ میعالوه بر توجـه بـه همـاهنگ   است که يشاعر،یشاب
در یهنجارشـکن ن شاعر در بابیا. مشتاق بوديدر وزن و قالب شعرییبه نوگرا،»لفظ
یـی زداییکـه بـه مبحـث آشـنا    به نام شعر مرسـل بـه وجـود آورد   يدیشعر جد،هیقاف

ن اسـت  یا،یدر شعر شابییزداییآشناياهوهیاز شیکی. ک استیار نزدیها بسستیفرمال
ـ برد و از ایان افکار خود بکار میرا در بيکه او زبان رمز ، ن جهـت اسـت کـه او را    ی

-ین بهـره مـ  یو نوبایر زیدر اشعار خود از تصاویشاب.نامندیم مسیشاعر مکتب سمبول
يويگـر شـگردها  یاز د. دگـرد یمییزداییال سبب آشنایور خرد و با استفاده از صیگ

ـ دارند، اسـتفاده از آرا یجه خاصبدان توز ینان یکه صورتگراییزداییآشنايبرا يهـا هی
شاعر در شعر خود، عالوه بر استفاده از نیا. است... هام و یهمچون استخدام و ایعیبد

و یان همـه اجـزاء شـعر خـود همـاهنگ     یـ کنـد م یمین سعیبات نویبا و ترکیزواژگان
ت یـ رعایاست که در شعر شابيگر مواردیز از دیوحدت موضوع ن. انسجام برقرار کند

.استشده 

منابع و مآخذ
ي عربیهاکتاب)الف

، ینیبـاقر حسـ  محمـد : ترجمـه . »در شعر معاصر عـرب ییگرانو«،)ش1384(ابیل ذیأبوجهجه، خل-
.ینتشارات دانشگاه فردوسمشهد، ا،چاپ اول،ینیحه سادات حسیمل
.1، طیروت، دار الفکر العربی، ب»یالنقد العربیفۀیالجمالاألسس «،)م1992(نیل، عزّ الدیاسماع-
.ط.، دةروت، دار العودی، ب»یوالقاسم الشاب، أبۀ الکاملۀیالشعراألعمال «،)م2006(نیل، عزّالدیاسماع-
.ط.الهالل، دمکتبۀروت، دار و ی، ب»و مدارسه عند العربیالنقد األدب«،)م2008(ین، قصیالحس-
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، تهـران، انتشـارات سـمت،    »ث و مدارسـه یالحدیالشعر العربیمجان«ریا،)ش1381(خورشا، صادق-
.بدون چاپ

.ط.الفکر، د، داریالجزء الثان،»ثیب الحداألدیف«،)تایب(، عمریالدسوق-
الطبعـۀ  د طـراد، یـ مج: م و شـرح ی، تقـد »و رسائلهیالقاسم الشابیوان أبید«،)1994(، أبوالقاسمیالشاب-

.یروت، دار الکتاب العربیب،ۀیالثان
روت، دار یبل، ین اسماعیعز الد: دراسۀو مقدمۀ، »ۀ الکاملۀیالشعراألعمال «،)م2006(، أبوالقاسمیالشاب-

.ط.، دةالعود
ين الهـوار یصـالح الـد  : می، تقـد »ةایالحی، أغانیالقاسم الشابیوان أبید«،)م2008(، أبوالقاسم یالشاب-
.ط.الهالل، دمکتبۀروت، دار و یب
.1ن، طییروت، دار العلم للمالیب،»معاصرةو مۀیۀ قدیأدبمعارك «،)م1984(فیشراره، عبدالط-
.، دار المعارفةرالقاه،ةالعاشرالطبعۀ،»المعاصریالشعر العربیدراسات ف«،)تایب(یف، شوقیض
ـ الطبعـۀ ، »المعاصریالشعر العربیالرفض ف«،)م2006(الطباع، عمر فاروق- ـ ب،یاألول موسسـۀ روت، ی

.و النشرللطباعۀالمعارف
.دمشق، دار الفکر،ۀالطبعۀ السادس، »عند العربير النقدیالتفک«،)2008(یعلیسیالعاکوب، ع-
، ۀیلجامعاالمعرفۀ قاهره، دار، »ثیم و الحدین القدیبیا النقد األدبیقضا«،)تایب(یکز، محمد يالعشماو-
.1ط
.لیالجروت، داریب،یاألولالطبعۀ، »یخ األدب العربیتاریالجامع ف«،)م1986(، حنّا يالفاخور-
.ط.روت، دار صادر، دیب،»ۀیة معاصرمرآیفیالشاب«،)م1999(کرو، محمد-
-ۀیالنهضۀ العربروت، داریب،ۀیالطبعۀ الثان، »ثیالحدیاألدب العرب«،)م2011(ش، سالم المعو.

یفارسيهاکتاب)ب
.تهران، نشر مرکزچاپ دوازدهم،،»ل متنیساختار و تأو«،)ش1390(، بابکياحمد-
تهـران،  چـاپ اول، ،ید نونهـال یمهشـ : ، ترجمـه »سـتم یدر قرن بینقد ادب«،)ش1378(و یه، ژان ایتاد-

.لوفریانتشارات ن
.یتهران، نشر جامچاپ سوم،،»ینقد ادبيهاو روشیمبان«،)ش1385(، نصراهللا یامام-
مشـهد، انتشـارات دانشـگاه   چاپ اول،،»یمعاصر عربیبا نقد ادبییآشنا«،)ش1387(، نجمهییرجا-

.یفردوس
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ـ »مکاتـب نقـد  ی، معرفینقد ادب«،)ش1380(رضادیگان فر، حمیشا- تهـران، انتشـارات   دون چـاپ، ، ب
.دستان

.ترایتهران، نشر مچاپ سوم،،»ینقد ادب«،)ش1388(روسیسا، سیشم-
.تهران، موسسه انتشارات آگاهچاپ سوم،،»شعریقیموس«،)ش1369(، محمد رضا یکدکنیعیشف-
.دیل، انتشارات ناهیتجلل یدکتر جل: حیتصح» ارار األشعیمع«،)ش1369(نیر الدی، خواجه نصیطوس-
،چاپ اول، »ییو ساختارگراییمعاصر، صورتگراینقد ادبيهاهینظر«،)ش1377(اریمقدم، مهيعلو-

.تهران، انتشارات سمت
.تهران، انتشارات زوارچاپ اول،،»ینقد ادبيبنداصول و طبقه«،)ش1390(لت، محمود یفض-
ن، موسسـه  تهـرا چاپ اول،ناصر داوران،: ، برگردان»ات و نقدیادبيهاهینظر«،)ش1389(موران، برنا-

.انتشارات نگاه
ـ اء موحد و پرویض: ، مترجمان»اتیه ادبینظر«،)ش1373(ولک، رنه و آوستن وارن- چـاپ  ز مهـاجر،  ی

.یو فرهنگیعلمتهران، شرکت انتشارات اول،

مقاالت) ج
، »سـم یسـم و سمبول یان رومانتیـ میأبوالقاسـم شـاب  «،)ش1390(ا یـ نید فروغـ ی، حجت و سعیرسول-

، شماره ییدانشکده عالمه طباطبایخارجيهاو زبانیات فارسیدانشکده ادبیتخصص-یفصلنامه علم
.26-1اول، صص 

ـ ، برگرفته از کتـاب مـاه ادب  »انهینقد صورت گرا«،)ش1391(عباسلو، احسان - ـ پ(65ات، شـماره  ی یاپی
179(.

، »یکـدکن یعیاشعار محمد رضا شـف یقیبه موسینگاه«،)ش1398(ي، فاطمه و محمد بامدادیسمدر-
.140-115، صص 1، شماره یو بالغیانتشارات دانشگاه سمنان، مجله مطالعات زبانسمنان، 

مجله سـبک  : ، برگرفته از»ات حافظیانه غزلینقد صورتگرا«،)ش1387(ینیاسید ی، فاطمه و امیمدرس-
.141-118، شماره اول، صص )ار ادببه(ینظم و نثر فارسیشناس
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.نزياحية:

.الدولیۀ) ره(یاإلمام الخمینبجامعۀطالب الدکتوراه -1
.قزوین- الدولیۀ) ره(اإلمام الخمینیبجامعۀك ستاذ مشارأ-2


