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 (استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران) دکتر رضا رضایی
 

 در مضامین طنز محمدمهدی« تکرار»بالغت اسلوب 

 جواهری و تحلیل معانی ثانویه

 چکیده

 و سـن   در معنـا  سـاز  برجسته عوامل از زبانی و شگرد بالغی عنصر یک عنوانبه «تکرار»

 و شـاعر  است هدفمند شاعر وسطت شعر در تکرار کاربرد. است کالم در نشی دل موسیقی ایجاد

 و مـثررتری   از یکـی  جـواهر  . دارد مناطـ   فکر  دهیجهت در سعی هنر ای  کارگیر به با

 عمیـق  صـورت بـه  را خـوی   هجامعـ  عدالتیبی و فساد که است عراق معاصر شاعران بارزتری 

 در هنـر   و تمهیـدات  زبـانی  فـ    هـر  از او. اسـت  برداشته گام آن اصالح راه و در کرده درک

و  بنشـی  آگـاهی  منظوربه را طنز و قال  است، برده بهره مناط  در خوی  سن  نفوذ جهت

 جـواهر  . اسـت  «تکرار» طنز او در بالغی عناصر تری یکی از اصلی. است برگزیده جامعه تنبیه

و  لفـ   میـان  که ناگسستنی پیوند  بر عالوه ماهرانه صورتبه توانسته شگرد ای  از گیر بهره با

 در طنـزش،  در «تکـرار » بیشـتری  . کند برقرار طنزش و تکرار میان قو  ا رابطه کرده ایجاد معنا

 شاعر جهـت  توانمند  و میزان  «تکرار» و تحلیل بررسی پژوه  ای   هدف. است جمله سطح

 .است مناط  به آن و رساندن کالم تأریربنشی

 .هر طنز، تکرار، عنصر بالغی، تحلیل، جوا :هایدواژهکل

 هممقد

ادبیات و اجتماع پیوند  محکم، دیرپـا  و ناگسسـتنی دارنـد. در اشـعار اجتمـاعی شـاعر       

مـردم، همگـام و هـم پیونـد بـا عواطـ  و        هباهدف بیدارگر  و ارتقـا  بیـن  و ادراک تـود   

اش باشد. چنـی   کوشد تا شعرش بازتاب صادقی از زمانهآید و میها  آنان به میدان میاندیشه

   بشر  و دردمند  اجتماعی دارد.   شه در حسشعر  ری
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هـا  اجتمـاعی و سیاسـی را در    جواهر ، شاعر طنزپرداز معاصر عراقی، عواط  و اندیشه

تفکـر و   هخود مورد تحلیل و تصویر  هنر  قرار داده تا با استحال هذه  خالق و بین  شاعران

کوبنـده، پـرت   و پرتحکـرک و     او به شـعرش بیـانی   اندیشه، به آفرین  اصیل ادبی دست یابد.

عظیم مردم هستند بزداید و شـور   ههیجان آفری  داده تا سستی و رخوت را از مناطب  که تود

ا  در قلمرو اجتماع ایجاد نماید. او شاعر  اسـت بـا بیـن     انتفاضه و شعور آنان را برانگیزد و

 شد.                    باعمیق اجتماعی که از بصیرت سیاسی و انقالبی خاصی برخوردار می

ا  اصـیل،  م در شهر مذهبی نج  در عراق در خانواده4311محمدمهد  جواهر ، در سال 

ا  قـو  برخـوردار بـود و    او از حافظـه  (6: 8112جـواهر ،  ) فقیه و شعر دوست به دنیا آمـد 

و البالغـه  ا  از نهـ  پرورش و تعلیم مذهبی و ادبی را بـا حفـ  آیـاتی از قـرآن کـریم، خطبـه      

همچنـان کـه بـه     (823: 4333جحا، ) کرد.ا  از دیوان متنبی در روز با جدیت دنبال میقصیده

ها همه نشان از ( ای 81: 4339بیضون، ) ورزیدها  جدید و آرار شعر  معاصر اهتمام میکتاب

ا  رسـید  در نبوغ شعر  به مرحلـه  او» قو ، توانا و موهبت خداداد  جواهر  داشت. هحافظ

حـق  ( و بـه 66: 4339)بیضون،« ی از ادیبان معاصر لق  متنبی عصر جدید را به او دادندکه برخ

توان گفت که متنبی در جواهر  تکرار شده است. متنبی در تصویرساز ، لغت، قدرت کالم می

هـا از متنبـی   گـام  ،آن خصـاص   هتواناست ولیک  جواهر  ضم  برخـوردار  از همـ   و تعبیر

ـ    تفح  و تطبیق شعر ایـ  دو شـاعر،   تواناتر است. جلوتر و تعهـد   هتفـوق جـواهر  در زمین

اجتماعی، تالش برا  ایجاد تحول مثبت، نگاه بشردوستانه و قرار دادن شعر در خدمت جامعـه  

 دهد.و اخالق را به شکل ملموسی نشان می

یرد و گخود زبان انتقاد را در قال  طنز به کار می هجواهر  برا  بیان اوضاع نابسامان جامع

ایسـتد و آنـان را بـه دفـاع از حقـوق خـود و       در حکم یک رهبـر انقالبـی در کنـار مـردم مـی     

 انگیزاند.گیر  آزادیشان بر میبازپس

 یَدِ ِ بِیَدِ المُستَضعَفِی َ أُرِیهمُ     مِ َ الظُلمِ مَا تَعیَا به الکَلماتُ

 (816/ 4دیوان، )
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دهم که کلمات از بیان آنان ه آنان نشان میهایی را بو ستم دست در دست مستضعفان دارم»

 «قاصر است.

صورت ها  اخالقی و رفتار  فرد یا اجتماع را بهدر اشعار انتقاد ، شاعر معای  و نارسایی

کند تا معای  و نواقصی را کـه در حیـات اجتمـاعی    کند و تالش میهجو، هزل و طنز بیان می

 مـاعی اسـت و هـدف آن اصـالح و تزکیـه اسـت      پدید آمده برطرف کند. طنز نوعی تنبیـه اجت 

ــا عناصــر بالغــی خــار و کــاربرد آن ه( ارزش ادبــی طنــز زاد23-31: 4961رزمجــو، ) هــا ب

 شگردها  ویژه است.                                                                               

 باشـد، اسـلوب  زیاد مـی   یکی از عنصرها  ادبی پرکاربرد در طنز جواهر  که حاصز اهمیت

است. جواهر  در مضامی  طنزش از اسلوب تکرار برا  تحت تأریر قـرار دادن ذهـ     "تکرار"

ساز  معنا  نهفته در آن و القا  احساسـات درونـی   داشت  او و برجستهمناط ، به اندیشه وا

خـار   خود به مناط  بهره برده است. تکرار ساختار  یکنواخت را برا  انگیزش احساسات

کنـد  ( تکرار ارزش زیباشـناختی شـعر را دو چنـدان مـی    21: 4926داد، )« کند.گویند ایجاد می

ویژه اگر در شعر شاعر  خـالق و نـوآفری  همچـون جـواهر  متجلـی شـود. او تکـرار را        به

 زبانی خود قـرار داده  و توانسـته بـا ایـ  صـنعت،      هصورتی زیبا و با ترتیبی خار در زنجیربه

ک  در کالم  ایجاد کند و معنا را به ذه  مناط  نزدیـک سـازد و بـا ایـ  کـار      موسیقی دل

بـه شـعر     ا  خار بنشیده و توانسته آن را فراتر از شعر زمان  قرار دهد وشعرش را جلوه

 کند.                                                  جاودانه بد

یـک فـ  و صـنعت ادبـی و بالغـی در       عنوانرا به« تکرار» مقاله حاضر، پژوهشی است که

ا  مضامی  طنز شعر جواهر   موردبررسی قرار داده است. موضوعی که تاکنون کتاب یا مقالـه 

جایگـاه تکـرار در   »به زبان عربی و فارسی در مورد آن نوشته نشده است. قبل از پـرداخت  بـه   

غـت قـدیم و جدیـد و    برا  نیل به مقصود ابتـدا جایگـاه تکـرار در بال   « مضامی  طنز جواهر 

( زیبـایی  4گویی به ایـ  سـثا ت بـوده اسـت:     و س س به دنبال پاسخ شوداهمیت آن اراصه می

( آیـا جـواهر    8ساز  و ابـالغ معنـا چـه نقشـی دارد     هنر  مبتنی بر فنون بالغی در برجسته

طور موفق کمـک  توانسته است از صنعت بالغی تکرار در رسیدن به هدف اجتماعی خوی  به
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هـایی بـوده   ( موفقیت او در استفاده از تصاویر زیبایی شناسانه مبتنی بـر چـه تکنیـک   9بگیرد  

هدفمند  دقیق  جواهر   و هنرمنـد    هاو تحلیل آن شاعر ها  متنوع از شعراست  اراصه مثال

                                                                                                                                             دهد.                           کارگیر  ای  ف  بالغی نشان میاز به زیرکانه و مرموزانه و  را

 اه تکرار در بالغت قدیم وجدیدجایگ

 تکرار در بالغت قدیم

ه شـد بررسـی « اطنـاب »و « فصـاحت کـالم  »تکرار در علوم بالغت قدیم بیشتر تحت عنوان 

ا ، یـا ادا  معنـا بـا عبـارتی     است. اطناب یعنی زیادت لف  بر معنا به جهت دستیابی به  فایده

ازحد متعارف افراد بلیغ به جهت  رسیدن به فایده تقویت و تأکید آن معنـا. زیـادت بـدون    بی 

از مراتـ  بالغـت بـه دور     شود و هر دو عی  کالم بـوده و نامیده می« حشو»و « تطویل»فایده 

هـا  منتلفـی صـورت    ها تکرار است که به انگیزهباشند. اطناب انواع بسیار دارد یکی از آنمی

اگـر   هـا  اطنـاب اسـت و   مایـه ( تکرار، یکی از بـ  891-896، 496: 4961هاشمی، ) گیرد.می

درسـتی  حال مناط  و مقتضا  موضوع را بـه  نویسنده بی  لف  و معنا رابطۀ نیکو ایجاد کند و

غایت خاصی را بـرا  تکـرار    توان حد ونمی» دیگربیاندانند بهتکرار را روا میتشنی  دهد، 

کـه در مجلـس    -بیان کرد. میزان تکرار به حال مستمعان و حال کسانی  اعم از عوام و خوار

اب  اریر در صناعت معنو ، تکریر  (411: 4189جاح ، «)شوند، بستگی دارد.خطی  حاضر می

اگرچه بیشتر مـردم آن را  »کند شمارد و اشاره میکات ظری  علم بیان میمعانی و الفاظ را از ن

تـوان  از یـک لفـ  مکـرر مـی    » کننـد امـا  اشتباه مـی ( تطویل) گویی )اطناب( و پر گوییبا زیاده

( باقالنی برخالف ناقـدان و بالغیـون کـه    416/  8: ج4181)اب  اریر،« منظورهایی بیشتر داشت.

نوعی از انواع علم بدیع به شمار  اند، باقالنی تکرار رام بیان قرار دادهبحث تکرار را در زمرۀ عل

دهـد کـه   ( ابو هالل عسکر  تکرار را جزء انواع اطنـاب قـرار مـی   66: 4336باقالنی، ) آوردمی

( جـاح  در کتـاب   439: 4332عسـکر ، ) گیـرد برا  تأکید سن  در ذه  شنونده صورت می

هرکـه مقصـود خـوی  را بـدون تکـرار و      » گوید:کند که میل میاز عتابی نق« البیان و التبیی »

شـود کـه   از ای  جمله برداشت می (19: 4929ضی ، )«لکنت و توسل به تو بفهماند بلیغ است.

هـا  شـن  بلیـغ را عـدم     داند و یکی از ویژگـی عتابی تکرار را منل فصاحت و بالغت می
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تواند الفاظ زاصد را بـه سـن  وارد   ه تکرار میداند چون بر ای  نظر است کتکرار در کالم او می

کند. بر خالف عتابی، خود جاح  در مقوله تکرار بر ای  باور است که تکـرار مـالزم شـن     

اش  الفاظ خاصـی را در جـا  مناسـبان بـه کـار      بلیغ است و او از خزانۀ پربار و سرشار لغو 

از دانـ  و   هرقـدر ه یا هر شاعر، هر نویسند ،آورهرکس را اصطالحی است هر زبان»گیرد. می

گیرد کـه ورد زبـان او   یمناچار به الفاظی خار، شیفته و خو   الفاظ و معانی سرشار باشد، به

 ( ای  جمله از جاح  دال بـر اهمیـت تکـرار نـزد اوسـت.     449/ 4: ج4149جاح ، «)گردد.یم

را در شـعر خـود    رغم آنکه تکرار از ایام جاهلی نزد عـرب مطـرح بـوده و گـه گـاهی آن     یعل

عنوان یک اسلوب، واضح و دقیق هرگز به و در کت  بالغی به آن اشاراتی گذرا  شده، اندآورده

 مورد بررسی واقع نشده است.                                           

 یدتکرار در بالغت جد

موضـوعی  اسلوب و صنعت تکرار که امروزه جایگاه وسیع و مهمی را در شعر پیدا کـرده،   

عنوان یک عنصر ارزشمند ادبی  و تأریرگـذار در  ها  بالغت قدیم به نق   آن بهاست که کتاب

اب  رشیق  ، و"الصناعتی "اند. آنچه ابو هالل عسکر  در کتاب خلق ارر هنر  کمتر توجه کرده

غـی  هـا  بال و دیگران در سایر کتـاب  "البیان و التبیی  "و جاح  در کتاب "العمده  "در کتاب

شناسی ارر، نق  مهمـی  گذرا نیست. امروزه تکرار در زیبایی اند جز نگاهی اجمالی وبیان داشته

کند و فقط صرف تکرار کلمات و عبـارات نیسـت بلکـه شـاعر در ورا  آن اهـدافی      را ایفا می

 گیرد.کند و بسته به غرض خوی  آن را هنرمندانه به کار میمتعالی را دنبال می

قت اصرار هنرمندانه شاعر بر  نکتـه و عبـارت مهمـی اسـت کـه او بیشـتری        تکرار در حقی

تکرار، نور را بر نقطۀ حساسی که شاعر تمـام اهتمـام  را بـر آن مبـذول      توجه را به آن دارد.

اصرار ماهرانـه در بـارز سـاخت  یـک جـزء یـا       ( 866تا: مالصکه، بی) گرداند.داشته منعکس می

خواهی با تکرار و برگشت مجدد آن، نشان از آرمان -ر خود داردکه هدفی متعالی را د -عبارت

پذیر  هنرمند دارد که تمام تالش  را جهت پیگیر  دقیق و عمیق اهداف خود بـه  و مسئولیت

     کارمی گیرد.                                                                                                                   
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شناسی هنر از مساصل اساسی است و آن را بایـد یکـی از منتصـات سـبک     تکرار در زیبایی

تنهـا از اطنـاب کتکـرارل بلکـه از هـر      هنرمندان بزرگ نه (69: 4969شمیسا، ) ادبی قلم داد کرد.

شـود  مسألۀ دیگر ادبی در جهت غرضی خار که نهایتاً به ساختار کلی هنر  ارـر مربـوم مـی   

: 4966شمیسـا، ) بنابرای  اطناب در جا  خود مقام ایجاز در جا  خود را دارد. کنند؛استفاده می

تکرار اسـت و ایـ     -آنکه منل  فصاحت و بالغت باشدبی -( ازجمله صور گوناگون ادبی461

شرم آنکه با مجموع اجزاء هماهنگی کالم است البته به به معنی برجسته ساخت  یکی از  اجزاء

 اشد.                                                          تناس  داشته ب و

ات انسان همواره بر تنوع و تکرار است. از ت   قل  و ضربان نـب  تـا   بنیاد جهان وحی»

آمدوشد روز و ش  و توالی فصول و در نسبت خاصی از ای  تنوع، تکرارهاست کـه موسـیقی   

( با دقت در سن  ای  ادی  و ناقد برجسته  931: 4921شفیعی کدکنی، ) «.یابدخوی  را بازمی

توان گفت تکرار  زمۀ هنرآفرینی است و با حذف تکـرار از عرصـۀ هنـر و ادبیـات و از آن     می

ماند. طبیعت با تمام امورش پیوسـته  تر از پهنۀ هستی، از زیبایی کمتری  رد پایی باقی نمیوسیع

علـت اسـت کـه بـه آن     ایـ  ی انسان است و بهزند. تکرار ذاتبر محور تناوب و تکرار چرخ می

 تمایل دارد و امور آشنا، همیشگی و تکرار  را بیشـتر از امـور تـازه، ناآشـنا و بیگانـه دوسـت      

 دارد.                   

گیرد و چنی  عروجـی مصـدر الهـام هنـر  واقـع      شاعر و هنرمند با برخی از اجزاء اوج می

آفریند. بدی  شـیوه تکـرار بـه ارـر هنـر  مرکزیـت       یشود، و شاعر  خال  و ارر  ناب ممی

کند، و همچـون چراغـی   ها را به خود جل  میگیرد و نگاهبنشد، محل تجمع نیرو قرار میمی

سازد. شـاعر بـا تکـرار زیرکانـه     زن خواننده را به نکات اساسی و مهم مت  رهنمون میچشمک

   کند و مناط  بـا ذکـاوت نیـز از  بـه    بی  خود و خواننده پل و پیوند  ارتباطی برقرار می

 یابد.                                                             تکرار به اندیشه و درون شاعر ره می

 اهمیت تکرار

مایۀ خلق زیبایی در همـۀ  فقط یک آرایۀ بالغی و شگرد زبانی بلکه درونتکرار هنرمندانه نه

 شناسی و... استساز ، معمار ، زبانی، نقاشی، مجسمهها  هنر مثل شعر، موسیقعرصه
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 درآمد« تکرار» سرها  درختان همه پر بار چرا شد      کان بلبل خوش لح  به

 (616: 4969)مولو ، 

هـا، بـال زدن پرنـدگان    شناسی هنر، از مساصل اساسی است. کورسو  ستارهتکرار در زیبایی

دا  غیر موسیقایی و نامنظم را که در آن تناوب و به سب  تکرار و تناوب است که زیباست. ص

دانند. حال آنکه صدا  قطرات باران کـه متنـاوب اسـت و    روح می هتکرار نیست، باعث شکنج

کنـد  تکرار با نظم و سجعی که ایجـاد مـی   (63: 4969شمیسا، ) بن  است.شود، آرامتکرار می

ناقدان و پژوهشگران، مـوزون   ه. به عقیدآیدتری  عوامل ماندگار  شعر به شمار مییکی از مهم

که موزون نبودن نثر بودن شعر باعث گردیده که از شعر قدیم یک دهم آن از بی  برود؛ درحالی

(. بـه  2/ر 4: ج8118 اب  رشیق قیروانی،) موج  شده از نثر قدیم تنها یک دهم  باقی ماند.

 کند.                                                                                       رار نق  مثرر  ایفا مینوبه خود در پویایی و ماندگار  آبه تحقیق اسلوب تکرار

هـا،  انواع فنون ادبی، نظیر: وزن شعر، تکرار اصوات یا صداها و کلمـات و طـرز ترکیـ  آن   

 (61: 4966مقـدم،  علـو   ) ها جل  نماینـد. اند تا توجه ما را به سو  واژهبرا  ای  ابداع شده

دهد و تمرکـز یـافت  بـر    شکوه الفاظ و هماهنگی و توافق آن با معناست که شنونده را تکان می

گذارد. آشکار آن از گذر تکرار، بر روح و جان تأریر  شگرف و عمیق می هواحد و اراص هاندیش

فکر  را به کسـی  ا  است که عقیده یا تری  عوامل تأریر است، و بهتری  وسیلهتکرار از قویی»

آن لبریـز اسـت    ایـ  شـیوه، حسـی را کـه خـود از      شاعر به (23: 4962علی پور،«)کند.القا می

 .خوبی به خواننده انتقال دهدتواند بهمی

هـا  ارـر هنـر  عمـل     آور نیستند بلکه متناسـ  بـا ویژگـی   تنها ماللاجزاء تکرار شونده نه

کنند. پی درپی آمدن یک جـزء معـی  در   ساز  میهومتازه مفکنند و با ایجاد بیان و اسلوبی می

شود از نظـر ارزش صـوتی   ا  که تکرار میکند. کلمهصورت مستعار بسیار زیبا جلوه میهنر به

کند. شـعر  متناس  با محتوا  مت  است، و به تقویت فضا و نغمه و آهنگ کالم کمک بسیار می

دارنـد. تکـرار در کنـار سـایر عوامـل مـثرر        و موسیقی ارتبام تنگاتنگ غیر قابل انکار  بـاهم 

 موسیقایی نق  بارز  را در تصویرساز  هنر  و انتقال مفاهیم بر عهده دارد.                      
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/ 9تـا:  )زمنشـر ، بـی  « انسان برا  حف  علوم راهی جز تکرار ندارد.»گوید: زمنشر  می

تکرار که موج  ملکه شـدن علـوم و   خود به یکی از موارد اهمیت  هزمنشر  در ای  گفت (99

شود اذعان دارد و نتیجه تکرار در ماندگار  را بر روان و ذه  انسـان مفیـد   معارف در ذه  می

هـا و مشـاهدات    آزمـوده  هشمارد. ای  طبیعی انسان است کـه آنچـه را در محـدود   و مثبت می

             تر درک و ارزیابی کند.         سوم سریع گنجد، برا  بار دوم ومی

گردد و از آن جداشدنی نیست. کمتر ارـر هنـر    تکرار سب  تمرکز، انسجام و  قوت ارر می

توان یافت که اجزا  دور و نزدیک در آن تکرار نشوند. به د یل ذکر شده بایسـته اسـت   را می

نی هـارمو   زم است به نظـم و  بالغت و هنر نگاه شده و هعنوان یک اسلوب از جنببه تکرار به

 شناسی دقت شود.            ناشی از آن در زیبایی

 جواهری: طنز و تکرار

زبان طنز، زبان انتقاد غیرمستقیم همۀ جوامع بشر  است. جامعه عرب نیز مثـل سـایر ملـل    

ها  مشـابه آن ماننـد هجـو و هـزل آشـنا      ها  گذشته با ای  شیوه از بیان یا نمونهدیگر از زمان

کفایتی حاکمان و هجوم ها، بیها،  نابسامانیمعاصر همزمان با بروز جنگ  اند اما در دورانبوده

آرار ادبی یافتـه، و شـکل جدیـد   بـه خـود گرفتـه        بیگانگان، طنز بیشتری  بازتاب خود را در

 است.                                                                                         

تبسـم   ها و تحمل آ م زندگی اسـت. خنـده و  ها و غما  کاست  از رن طنز بیانی  هنر  بر

 تهذی  و رفـع عیـوب و   هدف طنز اصالح و روتنبه. ازای  همراه آن آغاز  است برا  تفکر و

تواند به هدف عالی خود برسـد کـه از   طنز تنها هنگامی می» ها  جامعه است.کاستی نواق  و

 هعجی  زندگی موجود با اندیشـ  که از مشاهدۀ عمیق و روحی بلند و پاک تراوش کند؛ روحی

دوراز طنـز واقعـی بـه    (96-92: 4968عذاب است. )آریان پـور،   یک زندگی ایده آل در رن  و

کند. جواهر  شاعر  منتقد و مسئول است کـه در  نگرش نقادانه نسبت به امور تحقق پیدا نمی

و ادبیات طنزش از وا تری  مصـادیق   خود گام برداشته است هجهت دفع آفات و امراض جامع

تعهد و  است زیرا شاعر در آن هنر خود را در خدمت اصالح و بهبود امور جامعه بشر  قرار 

 داده است.                                  
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آن آمـوزش دیـده اسـت، تـأریر      که شـاعر در مدارس دینی آن گمان فضا  ادبی نج  وبی

تعهد را در او نهادینـه کـرده اسـت.     التزام و هنگی و  داشته، وبزرگی در گستردگی میراث فر

ای  شیوه از تربیت، موج  شده او همواره نسبت به جامعه و محیط پیرامون خود حساس بوده 

                                                               و از درک عمیق و بینشی دقیق نسبت به مساصل جار  در جامعه برخوردار باشد.                                                    

را در مقایسه با شـاعر و نویسـنده دیگـر غنـا و ژرفـا       یسندهآنچه زبان ادبی یک شاعر و نو

 هـا آنو عناصر معنـایی و شـناختی در آرـار     هاواژهبیان، شگردها و نوع کاربرد  هشیو بنشدیم

ید جواهر  در میان شاعران معاصر کالسـیک در حیـات   تردیب (14: 4924علو  مقدم، ) است.

شعر  و نوآور  شعر  جایگاه ممتاز  دارد. ارزش ادبی طنز جواهر  مولـود عناصـر بالغـی    

که بیان شـد یکـی از    طورهماناست،  کاربردهبهاست که شاعر با شگرد  خار آن را خالقانه 

                                               است.   "تکرار "هها، کارکرد ماهرانیوهشای  شگردها و 

 درواقـع  ها و بروز عواط  شاعرانه اسـت. یشهاندی  و اوکلی  ابزار عینی کردن ترمهم هاواژه

    بـه یک ارر ادبی، شناختی است که خواننده از  آوردرهیکی از شرایط مهم ارتبام با مت  و 

اسـت.   اعتنـا و قابـل کند. تکرار الفاظ، مهم یمظ پیدا یژه الفاوبهمت   ترکوچکو اجزا   هاسازه

را افـزای    و ابتکـار ، نـوآور   مـوردنظر انتناب آگاهانه تکرار  موسیقی کـالم، القـا  معنـا     

ی  عنصـر ادبـی برجسـته در    تـر مهـم یابیم او تکرار را یدرمدقت در دیوان جواهر   با دهد.یم

اخالقـی، در ایجـاد جریـان     هنوآور  و با انگیـز است با خالقیت و  و توانستهطنزش قرار داده 

               عظیم فرهنگی در اصالح اجتماعی سهیم باشد.                                                                                              

کنـد.   برقـرار   و معنوادبی  هزمانی تکرار درخور اهمیت است که با دیگر عناصر مت  رابط

ها  هنـر   یکتکنجواهر  با زیرکی و درایتی موشکافانه در مضامی  طنزش در کنار تکرار، از 

ظریـ  و   هفراوانی نظیر: تضاد، تقابل، تناق ، ایهام، تناس  معنو  و... بهره برده اسـت. رابطـ  

نـد و  یر کرده است. ایجاد پیونظکم او رادقیق بی  ای  عناصر هنر  و بازتاب آن در طنزش، ارر 

محکمی که جواهر  بی  طنز و تکرار ایجاد کرده  نشان از سبک قو  وبیان گرانسنگ او  هرابط

 یرها  شعر  دارد.                                                      تصودر پرداخت 
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 طنز و تکرار هرابط

و تنیـل  خـود کـه از عینیـت و واقعیـت بیرونـی       هدرون مای هطنز بر نمای  دقیق و آگاهان

کـردن   و برجسـته گیرد، تکیه دارد. رسالت واقعی طنز در نشـان دادن  یمنیرومند طنزپرداز مدد 

بنشیدن  و تشن ساز  ها  جامعه است. تکرار نیز با برجستهینابسامانها و یکاستها، ی آس

یدن بـه  گرفت  و رس و اوج، پرواز دو بالعنوان به معنا  نهفته در عبارت مکرر، در کنار طنز به

 سازند.                                                    یم و ممک هدف را میسر 

کننـد. هـردو، اندیشـه    یمـ طنز و تکرار، هردو هدفمندند و مانند یک متوق  سازنده عمـل  

خیزنـد و  یبرمعقل است؛ یعنی از عقل  هدهند و خاستگاه هردو حوزیممناط  را  هدف قرار 

آورنـد،  یمـ یک نوع دلبستگی عاطفی به وجود   هشینند. طنز و تکرار در خوانندنیمبر عقل نیز 

دارد. شـاعر از طریـق طنـز بـه     یمـ راه وا  هی فکر  مناط  را به ادامـ و همنوانکه ای  کش  

 طورهمانپردازد، یمالقا  احساسات درونی خود، که از وضعیت موجود متأرر شده به خواننده 

کند. هردو در جستجو  یـافت   یماندیشه و احساس سهم مثرر  را ایفا ید ای  تاصکه تکرار در 

 صورتی ادبی نشان دهند.                       ها را بهیتواقعتناس  درست میان صورت و محتوا هستند تا 

گیر  از تجارب هنر  کوشد تا مفاهیم جار  را با بهرهیمطنز با خالقیت و دقت زبانی،    

تـر سـازد و از طریـق ایـ      یغنـ مثیل، اطناب و تکرار در شرایط مشن  زمـانی  نظیر: کنایه، ت

ها را تقویت، و با دعوت به جنـب  و حرکـت و انقـالب    یزهانگعناصر یک نماد پدید آورده و 

تحوکل ایجاد کند. طنز و تکرار ارتباطی تنگاتنگ باهم دارنـد، و هـردو ایـده آل و آرمـان ذهنـی      

ای  خاطر طنزپرداز خوب کسی است که توانایی کافی برا  فهمیـدن   دهند. بهیمشاعر را جلوه 

 و فهماندن داشته باشد.                                                                                           

 بالغی ساختار قصاید طنز جواهری تحلیل

روانـی جریـان آن بـر     جواهر  در مضامی  طنزش با تکرار مبتنی بر سهولت، همـاهنگی و 

خواننـده و   و توجـه معنـی بیفزایـد    بـر قـدرت  کند، تا یمزبان، نوعی نغمه و موسیقی را خلق 

  اسـت کـه   نـواز گـوش ارر را به موضوع اصلی جل  کند، تکـرار همچـون موسـیقی     هشنوند

                                                                                                                   تر است.                         قویرگذار  آن بر ذه  مناط  و تأر ترچس دلاستمرار آن 
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و ، تصاویر و مفاهیمی را با قـوت تعبیـر   کاربردهبهاو در قال  طنز که عنصر تکرار را در آن 

دارد. یمـ انقـالب وا   کند، که ژرفا  روح را به تحرک، جنب  ویممعنا به خواننده منتقل  عمق

نقـد   هاآن ههم مضمون یابد.یمکند و تا آخر نیز ادامه یمای  تکرار از آغاز اشعارش ظهور پیدا 

نابسامان جواهر  است که شاعر با تکرار مکرر سعی در پررنگ کـردن   همساصل جار  در جامع

مـردم را   هاآنید بر و تأکیق خواهد تا با نشان دادن حقایمها دارد و عدالتیها و بیینابسامانآن 

                                                 از خواب غفلت بیدار، و به هوشیار  دعوت کند.                                                                                           

عر از همـان ابتـدا بـا    اسـت. شـا   اعتنـا قابـل شیوه جواهر  در کیفیت استندام ای  اسـلوب  

گذاشت  سنگ بنا  آغازی ، آشنایی مقدماتی را ایجاد و اقدام به معرفی جامعه خود در جریـان  

شـعرش را در   ه  متفاوت، خوانندهامتعلقمصراع و عبارت با  با تکرارنماید. یمتصویر آفرینی 

شـعر گـرای     هادامـ  برد، مناط  نیز مشتاقانه بـه یمهر پاره شعر   و گذر از آن با خود جلو 

کند. محور اصلی و ویژگی بارز تکرار در قصاید جواهر  تأکیـد و نشـان دادن حقـایق    یمپیدا 

 صورتی کامل و بدون نق  است.                                                                                 به

تعبیر از سهولت و حـالوت   تو متانجواهر  در گزین  الفاظ، در عی  توجه به استوار   

خار الفاظ گزین  شده غافل نبوده است. او با ای  شـیوه بـه معنـا پویـایی و عمـق بیشـتر        

ادی  هرقدر هـم کـه    هاش گشته است.  اندیش شعربنشیده و موج  حس  دو چندان قال  

د قالـ   کنیممناط  را بیشتر تسنیر  همتعهدانه، قو  و عمیق باشد، اما آنچه احساس و اندیش

اسـت، کـه    هاآناراصه، ارتبام منسجم و منطقی بی  اجزاء و ریتم و موسیقی حاصل از  هارر، شیو

آن  بر آید. او شاعر  بزرگ است کـه هنرمندانـه بـا کلمـاتی       هتوانسته از عهد حقبهجواهر  

و اندیشه بر قرار کرده تأریر عظیمی بر ذه   هاآنو ترتی  و نظم زیبایی که بی   و سادهمتداول 

 اررش گذاشته است.                                           هخوانند

لف  و معنا، دارا  ارزش است و ای  دو تأریرات متقابلی بـر   هتکرار در قصاید او از دو جنب

 مـثررتر نیـز   نغمـه  . آنجا که تکرار از جهت معنایی در جا  خود واقع شده،اندگذاشتهیکدیگر 

خـاطر  دهنده است، به ایـ   ، در قبول معنا  مورد نظر یار آهنگخوش هغمجلوه کرده است. ن

لف  مکرر تا حد زیاد  مربوم به محل قرار گرفت  آن است که جواهر  مبتکرانـه آن را   ارزش
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تکـرار شـود    دفعـات بـه در جا  خودش آورده است.  لفظی که در محلی خار از بیت یا بند 

 بینی بیاید.                                                                                                                       ی پها  غیر قابل یتموقعا آنکه تکرار در دارا  ارزش موسیقایی بیشتر  است ت

دارنـد تـا   یمـ وادهند مناطبان  را به تفکـر  یم  که اراصه و صورقصاید جواهر  با مفاهیم 

در مت  را با تأمل دریابند و فراتر از صورت ظاهر  کلمات حرکت کننـد. تکـرار   نهفته  هاندیش

 هدهـد. تکـرار تـداعی کننـد    یمـ انگیزد و به مناط  فرصت اندیشیدن و اسـتنتاج  یبرمتفکر را 

اول آشکار نشده است یعنـی،   هسازد که در مرتبیم  را متجلی اتازهنوعی علت است و معنا  

کند که شاید اگر تکـرار نبـود آن مفـاهیم هرگـز بـه      یمفاهیمی را القا شاعر در پس هر تکرار م

 شد.                                                                          ینمخواننده منتقل 

کنـد.  یمـ آن علـوم تمایـل پیـدا     هیابد که به تکـرار دوبـار  یمی را لذت انسان در ورا  علوم،

علوم درد  را برا  انسان به همراه دارد که وقتی امکان دوباره خواندن محرومیت از تکرار ای  

جـواهر    (914: 4323قزوینـی،  )کند. یمآن فراهم شد خواننده از آن احساس رضایت و لذت 

نیز با بکار بردن ای  شگرد بالغی او ً حالت تعلیق یا کش  مناسـبی را در مـت  اشـعار ایجـاد     

کنـد و هـم   یمـ به خواندن شـعر ترغیـ     و دلک ا اسلوب شیری  کند، که هم خواننده را بیم

نمایـد. رانیـاً،   یمشاعر از تکرار، مواجه  هذه  مناط  را با سثال از هدف و فلسف لحظهبهلحظه

  موجود در پس سـطرها  اشـعار   هانهفتهو  هاناگفتهاو با ای  کار لذت هنر   ناشی از کش  

سرننی را به او  هرکدامواند با توجه به قرای  موجود که تیمبنشد.  مناط  یمرا به مناط  

شـاعر، کـه در پـس     و هدفداده، ناآرامی ناشی از تضاد موجود در الفاظ و عبارات را با آرمان 

تکرار در قصاید طنز جواهر  مبتنـی اسـت بـر تکـرار      هتکرار نهفته است دریابد. بیشتری  جلو

تجـدد و   ه  سه گانه، همـراه بـا افـاد   هازمانبه یکی از گزاره فعلی تقید فعل را  "فعلیه.  هجمل

-411: 4113تفتـازانی هـرو ،   ) ."کنـد  یمـ حدوری که خود یکی  از لوازم زمان است، منـوم  

فعلیـه، ذوق و درایـت شـاعر را     هایجاد و حـدوث ناشـی شـده از هویـت و ذات  جملـ      (413

ن جمـالت( اسـتوار باشـد. شـاعر از     فعلیه بود)برانگینته تا بن  اعظم تکرار او بر ای  قاعده 

تواند تداوم و استمرار امر  را به مناط  القـا نمایـد. ایـ  تـداوم بـا      یمطریق تکرار است که 
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کند؛ زیرا در یک ساختار کالمی ای  فعل است کـه بـار   یمقطعاً نمود بیشتر  پیدا « فعل»تکرار 

                                                                                                                              (4962:23علی پور، )اصلی معنا و احساس را به دوش دارد. 

هـا  کـالم   یبـایی زدیگـر   هو درهم شـکنند  آورماللبالغت خارج شود  هتکرار اگر از حیط

خواهـد. تکـرار همـان    یمـ و انجام موفق از ای  اسلوب، توانـاصی و ذوق سرشـار    آغاز شود.یم

تواند منل و مزاحم هم جلـوه کنـد. جـواهر  بـا     یمتواند حس  تأریر داشته باشد یماندازه که 

ـ     هسابق  هدرخشان و تربیت علمی و تأریرپذیر  از شاعران بـزرگ ادوار گذشـته  و داشـت  خزان

تکـرار در   های  مهم برآمـده اسـت.  رمـر    هلغات و حافظه قو  و نبوغ شگفت انگیزش  از عهد

 هیـ  از منتصـات اصـلی و سـازند    و ااشعار او نوآور  و ابتکار و القا  تفکر و اندیشه است  

                                                      بینیم.                                                                                       یمرا همراه با تحلیل در ادامه مبحث  آن  هانمونهآید که یماشعار طنز او به شمار 

 قصاید طنز و نوآوری جواهری در آنهای تکرار در و جلوه نمود

 رعایت تناسب لفظ و معنا

بهتری  کالم آشکارتری  آن است و آشکارتری  کـالم بیشـتری  احاطـه را بـر معنـا دارد، و      

از گفته ابـو   (431: 4332انبه. )عسکر ، جشود مگر با بررسی همهکامل معنا حاصل نمی هاحاط

توان به ابعاد نهفته و ناپیدا  مت  که منجر به جانبه میآید که با بررسی همههالل عسکر  برمی

یافت. تحلیل تکرار در اشـعار طنـز جـواهر  فراسـت و هنرمنـد       شود دستآشکار  معنا می

در شعر او بسیار  . استفاده از تکرارکندکارگیر  ای  اسلوب   مشن   میرمزگونه و  را از به

خـوبی بـه تفسـیر و    با کمک تکـرار بـه   "کم ببغداد أ عی " هشود مثالً شاعر در قصیددیده می

                                                                                                           :پرداخته است« نابسامانی عراق»تبیی  مفهوم 

 و    أساطیرٌ   أعاجی ُ      کَم    بِبغداد     أ عی ُ

 «ها  شگفت در بغداد وجود داردها و افسانهچه باز »

 فَمهازیلٌ       مَناخِی ُ      وأساطی ٌ  إذا    اُمتُحِنُوا

 «ها و عمودهایی که چون محک زده شوند نحی  و ترسویندستون»

 کُلُّ  شَیءٍ فیه  مَقلُوبُ      خَزِیَت  بَغدادُ  مِ  بَلَدٍ

 «چه شگفت سرزمینی است بغداد حقیر که همه چیز در آن بر عکس است»
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 وَ نَعِیقُ  آلبوم   تَشبِی ُ      فَلَقُ  اإلصباحِ   غِربِی ُ

 «طلوع فجر تیره و سیاه است و بانگ جغد غزل و ترانه»

 هُوبُوَ عَرِی ٍ اللَّیثِ مَن      هوبُیُوتُ   الفِسقِ  عَامِر

 «خراب  شیران غارت شده و هها  فسق و فجور آباد و بیشمکان»

 مِ  ضِباعٍ جُوکع   نِی             خَزِیَت بَغدادُ تَعرُکُها  

 «اند آن دندان تیز کرده بغداد را خوار  فراگرفته  و کفتاران گرسنه بر»

 فی المَذل اتِ التجارِی ُ      خَزِیَت بغدادُ.. حَنَّکها

 «ذلیل فراوان گشته است ها  خوار وصاح  تجربه را خوار  فراگرفته و بغداد»

 (4411-4414وأضاحیکٌ    أخاشی ُ    )دیوان،      کَم ببغداد أ عی ُ

 «ها  ناخراشیدهها دارد و چه مضحکهبغداد چه بازیچه»

را نیـز  بارزتری  ویژگی ای  قصیده تکرار است اما شاعر معانی پیدا و پنهان متعـدد دیگـر    

خاصـی در ایـ     هدر قال  الفاظ و تعبیرات پوش  داده است. اصتالف لف  و معنا نمود و جلـو 

ـ « کم »رینتگی اوضاع از لف  همشاعر برا  نشان دادن کثرت آشفتگی و به قصیده دارد.  هخبری

که خود متضم  کثرت است مکر ر استفاده نموده است. آشفتگی و پریشانی اوضاع اجتماعی به 

 دیری  از تمدن و فرهنگ شایسته نیسـت.  هعنوان یک جامعه با سابقجواهر  برا  عراق به نظر

، «أ عیـ  »شاعر بـرا  اظهـار ایـ  آشـفتگی و تعجـ ، از سـاختارها  لفظـی غریـ  چـون          

هـا  و امثـال ایـ   « رعابیـ  »، «عراقی »، «عناکی »، «مهازیل»، «أخاشی »، «مناخی »، «اعاجی »

ست  تا تناس  بی  الفاظ و فضا  حاکم بـر جامعـه را بـه تصـویر بکشـد.      بارها استفاده کرده ا

خـود دلیـل دیگـر     « تفاعیل»، «مفاعیل»، «افاعیل»ضم  اینکه وزن جمع مکسر منتهی الجموع 

                                                            باشد.                                                                  کثرت نابسامانی موجود در جامعه می برا  بیان شدت و

صـورت پراکنـده   طنز که با تمسنر و استهزاء همراه است در مضامی  ابیـات بـه   هدرون مای

 مالحظه است:قابل

 فمهازیلً      مناخی ُ وأساطی ً إذا  اُمتُحِنُوا

 فی المَذَل اتِ  التجاری ُ خَزِیَت بغدادُ حَنَّکها
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هـا  ر ای  ابیات تصاویر خیالی نیست، بلکه تصاویر کامالً حسی است که شـاعر آن تصاویر د

صورت عمیق درک کرده است. جـواهر  بـا تصـویرپرداز  دقیـق، صـورتی از      به را مشاهده و

گوید: س یده صـبح  دگرگون است. او می و« مقلوب»کند که در آن همه چیز بغداد را ترسیم می

فساد و تبـاهی در آن   هنماید. خانا  شوم جغد، غزل عاشقانه میظلمانی و صد در آن تاریک و

تصـویر   بزرگوار ، ویران است. جـواهر  هنرمندانـه بـا طنـز و تکـرار و      شرف و هآباد، و خان

آفرینی حاصل از آن درواقع کاریکاتور  از اوضاع نابسامان عراق را در مقابل دیدگان مناطـ   

 کینه شاعر نسبت به عامالن ای  شرایط در عراق است.                           گذارد که حاکی از خشم وبه نمای  می

 تقویت معنا نوآوری و

تمـامی از فضـا  اصـلی    از اسرار زیبایی مت  ادبی آن است که در آن الفاظ و گاه جمله بـه 

شده و بر معانی و اغراض دیگر  جز حقیقت لفـ  د لـت داشـته باشـند. کنایـه و      خود خارج

هجو و نفرت در هیئـت مـدح و    ، در پوش  تصریح و هزل و تمسنر در لباس جدک، وتعری 

ها  شایع و رایجی هستند که جواهر ، در مضامی  ابیات خود بر آن اصرار دارد. محبت، شیوه

آن دارد. او طبی  حاذقی است کـه گـاه، اطنـاب او     هغنا  شعر او حکایت از غنا  ذوق آرایند

 هیک قرن ملتـی اسـت بـا همـ     هاو قص هاو درنهایت اطناب است. قصید درنهایت ایجاز و ایجاز

أطبِـق  "، "الجیـاع  هتنویمـ  "انـد. قصـاید  وپنجه نرم کردهآنچه بر سر آن مردم آمده و با آن دست

                                      از ای  نمونه هستند.                                                                  "ما تشاؤون"، "کم ببغداد"، "دُجی

منسـجم، هدفمنـد و    هتنهایی یک قصیدها  همی  قصاید بلند دارا  تکرار، خود بهبیتتک

 ، بیت:«ما تشاءُون فاصنعُوا » همثال در قصیدعنوانمتی  است. به

 السُجُون المُزَمجَراتُ         قِطارٌ       مُدَرَّعٌ  

 «پوش هستند.قطار  زرهها  پرشیون مانند زندان» 

معنایی طول و کشیدگی، کثرت  هقطار با قریندقت در کثرت معانی نهفته در تشبیه زندان به 

هـا را  فرما  بر ای  زندانشیون و ستم حکم« مُزَمجرات»کند و آوردن قید ها را تداعی میزندان

آورد چنی  به ذهـ  مـی  سازد. سوت در قطار که معمو ً مبیک  حالت حرکت آن است نمایان می

خـود  « مُـدَرکع » هم فروک  ننواهد کـرد. قیـد  شیون آن که ای  قطار زندان توقفی ندارد و آه و
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حاکمان است ای  اطنـاب در عـی  ایجـاز     همبیک  حالت نفوذناپذیر  استبداد و قساوت بیرحمان

شود عمق درایت و بیت فوق )السجون، المزمجرات، قطار، مُدَرَّع( استنبام می هکه از چهار کلم

 دهد.                                                                                      هنرمند  جواهر  را نشان می

 ایجاد مفاهیم و ترکیب جدید

بـار معنـا     گیـرد، کـه هـر   هـا صـورت مـی   گاهی تکرار به خاطر تعدد متعلقات و تنوع آن

هـا   چون نعمت« فَبِأ ک آ ء رَبُّکُما تُکَذِّبان » هطور که درآیهمانجدید  را با خود همراه دارد. 

( 911: 4323قزوینـی،  ) ذکر شده بسیار است غرض از تکرار، هربار غیر از غرض ننست است

شویم کـه  الرحم  که بی  از سی بار تکرار شده متوجه می هبا دقت و تأمل در ای  آیه، از سور

هـا   ار معنایی که در بر دارد باهم تفاوت دارد. لف  مکرر در سیاقهر کدام از حیث کارکرد و ب

جواهر  نیز در موارد  که متمم عبارت مکرر متفـاوت   کند.جدید بر مفهوم جدید  د لت می

هـایی جدیـد و مناسـ  بـا     است به دنبال بار معنایی جدید است، و در هر بار تکرار، مضـمون 

د. شاعر در حرکت ذهنی خود در شعر، قطعاً منظـورش  بندمطلع قصیده در ذه  شاعر نق  می

پویا و ذوق خالق مضمون یا مفهـومی تـازه خلـق و     ههمان معنا  پیشی  نبوده و به مدد اندیش

                                           به خوبی شاهد ای  شاخصه هستیم:                                                                     "الجیاع هتنویم "کند. در شعرالقا می

 الطَّعام   هحَرَسَتکِ آله  نامیِ جیاعَ الش ع ِ نامیِ

  «بنوابید خداوندان رزق و روز  شما را حمایت کنند بنوابید ا  ملت گرسنه،»

 وَ تَوَسکدِ    خَدَّ   الرَّغام  نامیِ علی  مَهدِ  األذ 

 «خاک را متکا و بال  خود قرار دهید  هگیرید و گونآرام ب هبر بستر ناآرام و آزار دهند»

 ویومَ   یُثذَنُ     بِالقیام  نامیِ إلی  یومِ   النُشُورِ

 «تا روز رستاخیز و روز  که فرمان بر خاست  داده شود بنوابید»

 "حام"وبلُطفِهِ م  عهدِ    نامیِ کَعَهدِکِ بالکَر 

آشنایی دارید پس بـه خـواب    های  آن سابقپسر نوح شما با خواب و آس« حام»از روزگار »

 «معهودتان بروید

 عسلٍ و خمرٍ ال َ  جام  نامیِ غدٌ  یُسقیکِ  مِ 
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 «ها  بهشتی سیرابتان سازند.ها  عسل و شراببنوابید که فردا  حشر شما را با جام»

 ان    علیکِ      بالمدامِ  جن لـ نامیِ تَطُ  حُورُ ا

 «در دست بر گردتان بچرخند. هبهشتی با باد بنوابید که در آن روز حوران»

 مِ   اشتباک   و التِحام  نامیِ تُرِیحِیِ الحاکمِی َ  

 «ها  جنگ رهایی بنشید بنوابید تا حاکمان را از درگیر  و سنتی»

 و لستِ غُفالً!  کالسَّوام  نامیِ فَحَقُّکِ لَ  یضیعَ

ون سرپرست  چون چارپایـان رهـا   بنوابید که هرگز حقتان  ضایع ننواهد شد و هرگز بد»

 «ننواهید بود

 و النظام هل علی السَّکین  والنُومُ   أدعی   لِلنزو

آن فاصـله   از) خوابیدن بهتری  عامل دست یابی به آرامـ  و لطـ  و نظـم خواهـد بـود.     »

 «نگیرید( 

 (641-648/ 1)دیوان، ج

در پـس مضـمون    شاعر مضـمون دیگـر  را   بینیم با عوض شدن متمم عبارت تکرار ،می

دهد، یعنی؛ عالوه بر تأکید و تأیید مضـمون پیشـی ، مفهـوم جدیـد را نیـز جـان       قبلی قرار می

که شاعر شست و پـن  بـار در   « نامیِ» کند. عبارت مکرربنشد و در ذه  خواننده تثبیت میمی

  فواصل متفاوت از شعر آن را بیان کـرده، هـر بـار عـالوه بـر بیـان نابسـامانی، تصـویر فضـا         

هماهنـگ  واقعـی نبـودن،      اش را در ابعاد منتل  مثـل غفلـت، متحـد و   ا  از جامعهزدهبحران

کند. با ای  تکرار چنی  به نظر ها  دروغی  حاکمان، ظلم و ستم متجاوزان و... را بیان میوعده

رسد که دعوت شاعر به خواب یک دعوت حقیقی باشد، حال آنکه جواهر  شـگرد تکـرار   می

منظور برانگینت  ملت، تنبیه و بیدار ، ترک غفلت، و درنهایت دعوت بـه قیـام   را بهدر طنزش 

ها، آن را در مـت  بـه تصـویر کشـیده     آشکار و پنهان آرایه هاز زاوی کاربرده است وو انقالب به

                                 و طنز در آن شدیداست:                                       هکوبنده و سنری است. زبان و لح  قصیده،

 الموعودُ فوقَکِ بانتظام   نامیِ یُساقَط رزقُکِ

 «تان  مرت  از آسمان فروبیفتدبنوابید تا روز  وعده داده شده»
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 ساختارمکث در جهت تقویت معنا و انسجام  ایجاد توقف و

کنـد،  مـی در شعر کالسیک یا شعر عمود  شاعر اغل  هدف نهایی را در پایان شـعر بیـان   

ایـ  امـر ممکـ  اسـت موجـ        نمایـد. خواننده نیز  غرض شاعر را در پایان قصیده تعقی  می

خستگی یا یکدست شدن شعر شود. جواهر  بـا مهـارتی شـگرف گـویی غـرض و مضـمون       

ا  نو بنشیده است، و بر خـالف شـعر کالسـیک هـدف و     خوی  را در قال  کالسیک جلوه

او با  تکرار مصراع  نماید.یجه را به دریافت خواننده موکول میمطلوب نهایی را بیان نکرده و نت

کند تا خواننده را در فواصـل  در فواصل عمود  شعرش، نوعی توق  و مکث عمد  ایجاد می

جریان روان او را در مسـیر دریافـت معنـا و مفهـوم  بـا موانـع لفظـی         شعر به چال  بکشد و

هر بنـد از  "ما تشاءُون "مثال جواهر  در قصیده بلند نوانعبرانگیز نماید. بهابداعی، کُند و تأمل

زمینـه را بـرا  بیـان مقصـود      آورده است تـا «   ما تشاءُون فاصنعوا»قصیده را با تکرار عبارت 

هایی از بندها  ایـ  قصـیده ذکـر و سـ س تحلیـل      صورتی بدیع هموار نماید. در ذیل بن به

                                                                                          شود:                                  می

         تُضَیَّعُ     هماتَشاءُونَ  فاصنَعُوا         فُرصَ

 «خواهد انجام دهید ای  فرصت تباه ننواهد شد. هر کار  که دلتان می»

 تَرفَعُوا     أن   تُحَکِّمُوا        و تُحِطُّوا،   و هفُرصَ

 «ای  فرصتی است که حکم رانی کنید و دستور دهید و به زیر کشید و یا برکشید.»

 وتُدِل وا علی الرِّقابِ         وتُعطُوا   و        تَمنَعُوا

 «ها سوار شوید و اعطا کنید و محروم نمایید.بر گردن»

*** 

 مَعُما تشاءُونَ فاصنَعُوا          لَکمُ  األرضُ     أج

 «خواهد انجام دهید ای  ملک همه از آن شماست.کار  دلتان می هر»

 قد خُلِقتُم لِتَحصِدوا        وعبیداً           لِیَزرَعوا

 «اند برا  کاشت اید و مردم هم بردگانیشدهشما برا  درو کردن خلق»

 فشبابٌ      یُنِیفُکم          لِلمَطامِیرِ         یُدفَعُ
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 «شوند.چاله افکنده میاندازند به سیاهنی که شما را به هراس میجوانا»

*** 

 ما تشاءُونَ  فاصنَعُوا        جَوِّعُوهم        لِتشبَعُوا

 «ها را گرسنه نگه دارید تا شما سیر شوید.خواهد انجام دهید آنهرکار  که دلتان می»

 فی        السَّماء، وأزکی و أرفعُ "الشَّمسُ "أنتمُ 

 «تر و ارجمندترشما همان خورشید آسمان هستید و بلکه پاک»

      تُضَیَّع          ما تشاءُونَ      فاصنَعُوا   هفُرصَ

 «چه دلتان خواهد انجام دهید ای  فرصتی است که تباه ننواهد شد هرآن»

 (691-696/ 1)دیوان، ج

تر   برخوردار است. بیت آخـر  ساختار ای  قصیده در مقایسه با مضمون از بار معنایی بیش 

قصیده، همان بیت آغازی  است ضم  اینکه مصراع ننست ای  بیت مکـرر در ضـم  قصـیده    

آمده است. اسلوب ای  قصیده خطابی است و لح  آن سرشـار از تهدیـد، حاکمـان گسـتاخ و     

ر ها  ملت فرصت مناسبی را در اختیـا تفاوتیستمگر مناط  مستقیم ای  قصیده هستند که بی

 هنقـد طبقـ   شاعر جسور است و ابـایی از  ها قرار داده تا امور را به نفع خوی  تعری  کنند.آن

حاکم و مردم ندارد. رسالت اجتماعی او در اسلوب بیان او هویدا است. شـناخت او از فضـا    

            حاکم ای  جسارت را به او بنشیده تا از تعری  و کنایه فاصله بگیرد.                          

ماتشـاءُون  »اسلوب تعبیر، به کالم شـاعر  قـدرت و نفـوذ خاصـی  بنشـیده اسـت تکـرار        

ها را مالـک  آن. مردم را بنده و آن هآهنگ مستمر تهدید است و تمسنر چاشنی گزند« فاصنَعوا 

همـه  ها را  خورشید و حتی برتر از خورشید و درنهایت چون صبر شاعر از ایـ  جان مردم، آن

انـتم ا   »دانـد:  ها را  در نهایتِ تمسنر خـدا ِ واحـد مـی   آید آنی حاکمان   به سر میگستاخ

 «.                                                                                            واحداً

ف اش باز هم همان حـر تکرار مطلع در مقطع قصیده گویا  آن است که شاعر سن  پایانی

 خواهد تا دردهد گویا از او میننست اوست. او خواننده را در پایان کالم  به آغازان ارجاع می

چیز بـی   صورت عدم درک مقصود، قصیده را تکرار کند و به ای  استنبام برسد که سن  یک
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خواهـد بگویـد اگـر اطنـابی اسـت        گویی است و نه هم  اطاله کالم، مینیست  غرض  نه قصه

ــه ــاخت.                                                                  مقتب ــان س ــرار بیدارش ــه تک ــد ب ــه  بای ــت ک ــت زده اس ــی غفل ــال ملت ــا  ح ض

تکـرار بـرا  انـذار اسـت  مـثالً در      »گاه  مقتضا  حال متفاوت باشد.تواند بههدف از تکرار می

« تـر اسـت   مجـدد آیـه بلیـغ    انـذار در تکـرار   "کالً سوف تعلمون رم کالً سـوف تعلمـون   "هآی

 (.  828: 4963تفتازانی هرو ، )

تأکید  بـر انـذار و بـیم نهفتـه در آن اسـت.        "فاصنعوا  "در شعر جواهر  تکرار فعل امر

با اسلوب ایجـاب حاکمـان را مـورد خطـاب قـرار داده ولـی        هجواهر  اگرچه به هدف سنری

ز بیدادشـان دسـت بردارنـد.  بـه حـق      ا خطاب امر در معنا و مفهوم  ارعاب است تا بشـنوند و 

جواهر  شاعر  مبدع و مبتکر است که مضامی  طنز را به قصد بیان اوضاع و احوال جامعـه و  

اصالح آن با عناصر بالغی آمینته، و با ابتکار  خار در صورت و مضـمون شـعر  بـر جـا     

                                                                                              گذاشته که تحسی  ناقدان را برانگینته است.                               

                                                                  شدن تکرارکانون واقع سازی مضمون وبرجسته

یعنی تکرار  (؛8/464ج :4926گاهی تکرار برا  تمکی  معنا  موجود در آن است )سیوطی،

توان گفـت یکـی   دهد. میا  پایدار  میجلوه به معنا و مضمونی که در بر دارد، نمود  رابت و

یا لف  است. شاعر  ساز  مضمون، موقعیت  واز اهداف تکرار در قصاید طنز جواهر  برجسته

. تکرار دهدتر جلوه میبا برجسته کردن یک واژه یا مضمون در فواصل منتل  شعر، آن را مهم

کنـد.  ساز  آن کمک مینوعی به برجستهگردد، و بهباعث تمرکز بیشتر یک موقعیت خار می

گـویی و وارونگـی کـه    تنـاق   هبا شـیو « نامیِ»ساختار  شاعر با تکرار "الجیاع هتنویم "در شعر

آن قیـام و انقـالب را تـداعی     و به تبع"بیدار  و غفلت زدایی  "خار قصاید اوست، مضمون

زند. همچنـی   در شـعر   ساز  دست میند و با تکرار زیاد ای  عبارت به یک نوع برجستهکمی

جواهر  با ترفند  ماهرانه با تکرار به ایجـاد یـک مرکزیـت در شـعرش کـه در       "أطبِق دُجی"

تشکیل کانون معنا مثرر است دست زده است. او ماهرانه به نـوآور  رو  آورده و شـعرش را   

اجـزاء و عناصـر    هشعرا  پیشی  قرار داده است. در شعر کالسیک هم بر خالف شعر کالسیک

زبان از آغاز شعر به سو  پایان شعر در حرکت هستند، و اگر پایان شعر حذف شود، خواننـده  
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اما جواهر  با توسـل   شدت دچار سردرگمی گشته و گویا با شعر  مهمل روبرو بوده است؛به

یی، شعرش را از ای  مهمل بودن که قصیده را در گـروه  به اسلوب تکرار و ایجاد مرکزیت معنا

 دهد رها ساخته است.                                      رسیدن به بند آخر قرار می

آورد معنـا لزومـاً   بینـد بـرا  دریافـت ره   خواننده از طریق تکرار  که در فواصل شـعر مـی  

جـا از شـعر توقـ  کنـد،        سب  در هراحتیاجی به اینکه به آخر شعر گریز  بزند ندارد به ای

با   "اطبِق دُجی "مثال او در شعرعنوانشاعر را دریافت کرده است. به همقصود و آرمان و اندیش

تکرار شـده اسـت فضـا      وپن  بارفواصل شعر  بی  از سی مناط  قرار دادن تاریکی، که در

امت الفاظ و کلمات، ریتم و موسیقی کند.  فناش را القا میظالمانه و نابسامانی حاکم بر جامعه

قـو ، فضـا  نابسـامان و     آن، استعمال کلمات دارا  حروف با بار صوتی محکـم و  حاصل از

 کشد:                                      تصویر می وضوح بهخفقان موجود را به

 أطبِق دُجی أطبِق ضَبابُ        أطبِق جَهاماً یا  سحابُ

 «، ا  ابر بی باران، ا  ابر متراکم همه جا را کامالً ب وشان.ا  تاریکی، ا  مه»

 أطبِق دُخانُ مِ  الضَمیر          مُحَرَّقاً   أطبِق   عذابُ

 «ا  دود بر خواسته از دل سوخته و ا  عذاب، همه جا را کامالً ب وشان.»

 أطبِق   علی     مُتَبلِّدی          شکا  خُمولَهمُ  الذُّبابُ

 «شان شکایت دارند ب وشان.خیالیها از نرمی و بیها  احمق را که حتی مگسمای  آد»

 لم یَعرِفوا  لونَ  السماء          لِفَرمِ ما انحنَت الرقاب

 «شناسند.اند رنگ آسمان را نمیاز پس سر به زیر افکنده»

 و لِفرمِ ما دِیسَت رؤو         سهمُ کما دِیسَ التُرابُ

 «ایشان زیر پاها چون خاک لگد مال گردیدهو از بس که سره»

 أطبِق  علی  هذ ِ  الو         جوه کأنها صُوَرٌ کِذابُ

 «هایی که همانند ماسک تصاویر  جعلی هستند پرده بیفک  بر ای  چهره»

 نَدِموا  بأن  طلبوا  أقلَّ          حقوقهم    یوماً   فتابوا
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اند سنت پشیمان هسـتند و  را در خواست کرده اینان از اینکه روز  کمتری   حقوق خود»

 «اند.توبه کرده

 أطبِق  علی   مُتنَفِّجی َ           کما  تَنَفَّجت    العیابُ

 «اند.مایه را که همانند سبد  پرحجم و توخالیها  متظاهر کمب وشان ای  آدم»

 مستنوقی َ و   یزأرونَ           کأنهم   أسدٌ     غِالبُ

 «دهند.هستند ولی صدا  غرش  شیر سر می ه شدگانی بسان ماده شتراستحال»

 (166-9/162)دیوان، ج

در ای  قصیده طنی  خشم جواهر  و امتداد آن در غلظت الفاظ مضـاع  گشـته اسـت. او    

اگر عصبانی است بدان جهت است که با مدعیان متظاهر  مواجه است کـه قـدمی در رهانـدن    

هـا   ذلیلـی کـه بـه قـول سرشـار از       دارند انسانمح  برنمی خود از نکبت اطاعت و تسلیم

اند ها  زبون را هم به رن  و انزجار انداخته و شبیه ماده شترانی  گشتهاستهزاء جواهر ، مگس

آیا اینان سزاوار آن نیستند که مورد خشم واقـع شـوند خشـمی کـه      دهند.که بانگ شیر سر می

شود که در بند آخر در ای  قصیده آن گاه متجلی می مکرر باشد و مستمر. دقت هنر  جواهر 

تکـرار   را در تمام ابیات، با شدت و حدکت  وبا رعایت وحـدت معنـا،  « أطبِق»ای  قصیده، لف ً 

کرده تا تنفر کامل خود را به تمامی از بـی مبـا تی ایـ  مـردم نشـان دهـد. لـذا آخـری  بیـت          

کشـد و بـه سـن     زبان حسرت در کـام مـی   اش را همان بیت آغازی  قرار داده و س سقصیده

 دهد:       خود خاتمه می

 حجابُ  - هعاری  -أطبِق: فأنتَ لِهذهِ السوءاتِ 

 «ها  آشکار راا  تاریکی پرده بینداز و ب وشان ای  زشتی»

 قرابُ -همُشحذ  -أطبِق:  فأنت  لهذه األنیاب

 «الف و پوش  هستیها  تیز غا  تاریکی پرده بینداز که تو برا  ای  دندان»

 شبابُ   - هشامن  -أطبِق: ِ فأنتَ لهذه  اآلرام 

 «ا  تاریکی پرده بینداز که جوانی وجهل تو برای  گناهان بزرگ  مجوکز است »

 منها  أذا نصَلَت   خِضابُ هأطبِق: فأنت لصبغ
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 «ها  رفته رنگ باشب وشان و پرده بینداز ا  تاریکی، تو بر ای  رنگ»

 أطبق ضَبابأطبِق دُجی: 

 أطبِق  جهاماً  یا  سحابُ

 «ا  تاریکی، ا  مه، ا  ابرها  بی باران پرده بیندازید و همه جا را ب وشانید»

ا  که نباید از آن غافل بود ای  است که نق  تکرار در جایگاه مرکزیـت شـعر اسـاس    نکته

ک بـه خواننـده در   معنایی شعر و ایجاد کمـ  ساختار کل قصیده است و عالوه بر تأکید بر هسته

امر یاد آور  آن، انسجام و قوام هیکل قصیده را نیز در بر دارد و به ارتبام تنگاتنـگ مضـمون   

لحـ  و  » کنـد. جـواهر  از راه تکـرار وحـدت    شاعر هم اشاره صـریح مـی   هطنز با آرمان نهفت

ت جـواهر  را در جهـ   هکند. تکرار سـاختار کلـی قصـید   را در کل یت قصیده حف  می« اندیشه

 گذارد.                                                   کند و تعالی هدف او را در زیور هنر و ذوق به نمای  میاندیشه ا  واحد هدایت می

 نتیجه

ها  متعدد بی  المللـی را  ها و نشانجواهر ، شاعر  مبتکر و خالق است که توانسته لق 

اختصـار دهـد. شـاعر  اسـت حسـاس کـه        ها  منتل  ادبی و فرهنگی بـه خـود  در زمینه

هـا   دهد. تمام ای  تجربیات و آگـاهی ها هم باز پس میگیرد و به آنتجربیات  را از مردم می

اش هویـدا گـردد. تکـرار از    شود کـه بیـان ، اوج بگیـرد و نگـرش شـاعرانه     انسانی باعث می

اش اوضاع جامعـه  شود. او جهت به تصویر کشیدنها  بالغی شعر جواهر  محسوب میجنبه

ها  ابداعی متوسل شده است. زیبایی بیان که شعرش را ممتاز و ناب کرده ها و شیوهبه اسلوب

شـود کـه شـکوه، رونـق و     در خدمت رسالت اجتماعی شاعر قرار گرفته است و مشـن  مـی  

عظمت شعر او فقط ناشی از خار بودن موضوع آن نبـوده، بلکـه حاصـل اندیشـه شـاعرانه و      

باشد که زیرکانه عناصر بالغی را در مضامی  طنزش  بکار برده ماهرانه آفریننده آن میخالقیت 

باشـد. او از   بـه      ها  ویژه در شعر او میتکرار، تناس  آوایی و معنایی یکی از پایه است.

 تکرار:  

ه ساختار معنا را تحت تأریر قرار داده و زمینه جذب معـانی دیگـر را نیـز فـراهم آورد     ال :

 است.  
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با توسل به تکرار، در هر گذر مناط  را در تردید و تفکر می افکند تـا او را بـه تأمـل     ب:

 اش عمق ببنشد.    وادارد و به اندیشه

ج: ویژگی ذاتی واهمیت نهفته در سطرها  مکرر مبی  نوعی کـارکرد متضـاد در پیونـد بـا     

مانع، ذهـ  مناطـ  را بـه درنگـی      عنوانسطور قبل و بعد خود است. بدی  معنی که تکرار به

شاعر از ایـ   شـگرد از    ناخودآگاه وامی دارد تا سطرها  قبل را به سطرها  بعد  پیوند دهد.

یک سو برا  ایجاد تأمل و درنگ و از سو  دیگر برا  واداشت  ذهـ  مناطـ   بـه دریافـت     

 کند.  استفاده میهدف شاعر از اصرار بر تکرار و عمق بنشیدن به آرمان متعالی القاءشده  

تکرار با ایجاد و حف  نوعی ریتم نق  مهمی را در انتقال مضـمون و تأریرگـذار  شـعر     د:

 طنز او بر عهده دارد. 

ه: خاصیت تکرار درشت نمایی و برجستگی معنا و مضمون طنز است کـه جـواهر  بـا آن    

 قو  بی  طنز و تکرار برقرار کرده است. هرابط

متناس  و بافت مستحکم مت  و چار چوب مثرر توانسـته اسـت بـه    شاعر با گزین  الفاظ  

و در راسـتا  ادا  رسـالت    ها  خوی  را به خواننده انتقـال دهـد  خوبی زوایا  پنهان اندیشه

                     اجتماعی و اخالقی خوی ، پویایی تفکر مناط  را تعقی  کند.                                                                       
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