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 )دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران(  1دکتر حسین ابویسانی

 ، ایران، نویسنده مسوؤل(انادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهر )دانشجوی دکتری زبان 2لیال حسینی

 

 عرار شعری دیوان در زداییآشنایی

 (النظرة، متی، راهب الحانة، قالوا أناب، شباب ةیاحلو  :پنج قصیده؛ موردی مطالعه)
 

 چکیده

 شـنونده  یـا  خواننده در آن پی در که خروجی؛ آشناست و مألوف از خروج ،زداییآشنایی 

 و زیبـا  سـخنی  زبـان،  از تکـرار  زدودن بـا  دیـ  ا یـا  شـاعر  یعنی ؛شود حاصل شگفتی ،سخن

 نـو  زبـانی  و زدایـد مـی  زبان از را عادت که است این ادی  یا شاعر شگرد. کند خلق تأثیرگذار

. اسـت  شـعر  زبـان  همان این و است گفتار سازیبرجسته هدفش ترینمهم که زبانی ؛آفریندمی

 اسـت  هاصورت و ساخت قلمروِ در ینوآور نوع هر روس، صورتگرایانِ نظرِ در ،زداییآشنایی

. کـردن  فعّـا   و زنده نو از را "سازه هنر"یعنی آوردن؛ در نو صورتی در را ایکهنه پدیدۀ هر و

 فعّـا   طریقـی  از باشـد،  فعّـا   توانـد نمی و شده دستمالی تکرار، علّت به که را تشبیه یک مثالً

 وی شـعر  در .است اردنی وشنفکرر و ادی  شاعر، عرار، به متخلص التل وهبی مصطفی .کردن

 را خوشگذرانی و عیاشی مرگ، و زندگی ،نیستی و هستی مستی، و شراب عشق، از هایینشانه

 افزایـی،  قاعـده  کـه  اسـت  زدایـی آشـنایی  وی شـعر  برجسـته  هایویژگی از یکی دید، توانمی

 از شـعر،  در همـاهنگی  و انسـجام  نـوین،  هـای ترکیـ   و زیبـا  تصـاویر  قافیه، در هنجارشکنی

 بـا  و صـورتگرایان  هاینظریه اساس بر تا است آن بر سعی پژوهش این در. است آن هایشیوه

 ۀقصـید پـن    در زدایـی آشـنایی  هایشیوه آن، اصو  و صورتگرایی نقد در کوتاه ایمقدمه ارائه

 پاسـ   سؤا  این به و گیرد قرار بررسی مورد توصیفی - تحلیلی روش با عرار دیوانمنتخ  از 

و هـدف وی   است بوده متداو پن  قصیده این  در زداییآشنایی هایشیوه از یککدام: که دهد

 را آن اسـت کـه   زدایـی آشنایینتای  این جستار،  ازجملهو  ؟از این رویکرد ادبی چه بوده است

 اوزان برخـی  در نـوآوری  و تجدیـد  قافیه، در هنجارشکنی توازن آوایی، افزایی، قاعده قال  در

 به  شمار آورد. توانمیخلیلی   عروضی

  .عرار قافیه، وحدت، آوایی توازن صورتگرایی، ،زداییآشنایی: هاکلیدواژه
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  مقدمه-1

 جـام   نسـبتاً  تعریـف  یک در اما دارد وجود گراییصورت و صورت درباره متعددی تعاریف

 (.252 :5931 امـامی، )«اسـت  هنری اثر در صورت بسط و شرح کشف، مفهوم به گراییصورت»

 بیستم سده دوم دهه در روسی، ادبی پژوهش عرصه در مستقل مکت  یک عنوانبه گراییصورت

 انتشـار  بـا  م،5351 سـا   در "شکلوفسـکی  ویکتـور "زمینه این در را گام نخستین و کرد ظهور

 (.3  :5911 مقدّم، علوی) برداشت" هاواژه رستاخیز"

 اینوشته ادبی اثر. است آن ساختار و زبان ن،گرایا شکل نظر از ادبی، اثر در عنصر ترینمهم

 هـم  بـه  ،بـرد می کار به شاعر یا نویسنده که تمهیداتی و هاروش با متداو  زبانِ آن در که است

 از کـه  اسـت  چیـزی  همان این و بیاید وجود به جدید نظامی با آشنا، نا و تازه زبانی تا ریزدمی

 و ندارنـد  وجـود  هـا واژه برای صریح هاییمصداق دبیا زبان در. شودمی تعبیر آشنازدایی به آن

 بـه  کـه  اسـت  ضـمنی  مفاهیم همین لذا برخوردارند اضافی و ضمنی مفاهیمی از اغل  کلمات

 درک به را شنونده یا خواننده درنتیجه و دهدمی هنری کیفیت هاآن به و بخشدمی عمق کلمات

 و آوردمـی  بیـرون  اتوماتیـک  کـاربرد  حالـت  از را زبان کاربرد، نوع این. داردمی وا هنری لذت

 باعـث  که تمهیداتی تمامی از شاعر یا نویسنده. شودمی آن هایخصوصیت شدن برجسته باعث

 در موجـود  صـداهای  یعنـی  زبان سازنده واحدهای ترینکوچک از ،شودمی زبان دقت و قوت

 رسیدن برای خیا  صویرهایت باالخره و قافیه وزن، نحو، کالم، آهنگ و بافت کلمه، تا کلمات،

 دیگـر  زبـانی  صـورت  بـه  معمو ، زبان ترتی ، بدین و کندمی استفاده تمایز و تشخص این به

  حقیقـت  در منتقـد  کـار . اسـت  دور عـادی  زبـان  هنجـار  از که یابدمی شکل تغییر( ادبی زبان)

 عیشـفی ) اسـت  بـرده  کـار  بـه  منظـور  ایـن  بـرای  نویسـنده  یـا  شاعر که است تمهیداتی کشف

 . (39: 5935کدکنی،

 ارزیـابی  و تفسـیر  تحلیـل،  بـه  و  دارد ادبـی  اثـر  بـه  سـاختاری  نگـاهی  صـورتگرایانه،  نقد

 بلکـه  نیسـتند،  زبـان  دستور و گرامر شامل صرفاً هاویژگی این. پردازدمی اثر درونی هایویژگی

(. 31 :5935عباسـلو، ) گیردمی بر در نیز را  هاآن امثا  و  شعر در آهنگ و وزن قبیل از مواردی

 اسـت  ادبـی  اثـر  یـک "ادبیت" راز کشف گذشته، ادبی هنجارهای از گسستن این بارز مشخصه

 متـون  بودن ادبی بلکه ادبیات نه ادبی، علم موضوع» :نویسدمی یاکوبسن(. 553: 5931مدرسی،)
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 ایـن  اینکـه  توضـیح (. 531: 5931 فضـیلت، )«سـازد مـی  ادبی اثری اثر، یک از آنچه یعنی است

 پرسـش  بـه  دادن پاس  یعنی ادبی آثار ساختاری ویژگی کشف پی در چیزی هر از بیش مکت 

 و اسـت  آهنـگ خوش هایواژه محصو  شعر(. 213: 5933 موران،) است ادبی ویژگی چیستی

 ،کنـد می اضافه ادبی جهان به پیشنهاد یک ادبی اثر هر دهدمی مخاط  به که معنایی محصو  نه

 بتوانـد  کـه  اسـت  کسـی  خـوب،  نویسنده یا شاعر. آوردمی وجود به یدیجد زبانی ۀشیو یعنی

 اگـر  ببخشد، موسیقی نوعی زبان، به بتواند هاواژه انتخاب نحوه با و کند ابداع را شیوه ترینتازه

 بکار ایخالقانه شکل به آن مانند و "استعاره"یا "تشبیه"مقولۀ  یا "قافیه" مقولۀ یا "وزن"مقولۀ

 بـر  تکیه ادبی، زبان در»صورتگرایان اعتقاد به. گرددمی موج  را زداییآشنایی نوعی خود رود،

 صوتی الگوهای و هماوایی وزن، مانند شگردها همه و  است کلمه آوایی نماد یعنی نشانه خود

 (.59: 5919ولک،) است  شده ابداع بدان دادن توجه برای

 بایـد  ادبی اثر بررسی در که معتقدند و دانندمی محض( فرم) شکل را ادبی اثر ،هافرمالیست

 هـم  و دارد معنـوی  جنبـه  هـم  که است وسیعی مقوله زداییآشنایی ،محتوا نه باشد فرم بر تکیه

 یکـی  روس گرایـان صورت(. 592،511: 5933شمیسا،) است زبانی مسائل عمدتاً اما لفظی جنبه

. داننـد می بیان روشِ بودن امتعارفن و اثر  "زبانی غرابت" را زداییآشنایی در مهم هایسویه از

 کـاربرد  هـا آن از یکـی  کـه  یافـت  گونـاگونی  هـای جنبـه  در را نکته این توانمی شعر مورد در

 از هنـری،  قـوانین  بـا  ضدّیت و "شکنی عادت"این. است "نامتعارف"زبان و واژگان اصطالح،

 جملـه  کـه  نجاسـت ای(. 13: 5931احمـدی، ) اسـت  هنر پایدار و اصلی گوهر هافرمالیست نظر

 همـان  قاعـدگی  بـی  ،شـعر  در» اینکـه  بر مبنی المالئکه نازک عرب، معاصر منتقد و شعر بانوی

 باورنـد  این بر صورتگرایان . گرددمی و شفاف تفسیر (12: 5311المالئکه،) «است طالیی قاعده

 راه ایـن  در و کنـد مـی  بـد   یگانـه  موجـودی  به را شعر هر شاعرانه، زبان شگفتی و غرابت که

 شـعر،  در واژگـان  همنشـینی  و نظـم : ازجملـه  آینـد مـی  شـاعر  کـار  به بسیار زبانی، شگردهای

 کـاربرد  ،گراییباستان کاربرد ایجاز،( تشبیه و کنایه مجاز، انواع استعاره،) شاعرانه بیان مجازهای

 جدیـد،  معنـایی  هـای ترکیـ   موصـوف،  جـای  به صفت کاربرد کهن، یا آشنا نا نحوی ساختار

 تصـاویر  ارائـه " از توانمی نیز زداییآشنایی هایشیوه دیگر از ،هاواژه  نوآوری ،نمایی قضمتنا

 (.  531: 5931 فضیلت،) برد نامرا  "همنشینی محور در تصرف" و "ادبی صناعات" ،"تازه
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 زدایـی آشـنایی  هایشیوه صورتگرایان، هاینظریه اساس بر تا است آن بر سعی مقاله این در

 بررسـی  وردمـ  " از دیووا  روراریاحلوة النظرة، متی، راهب احلانة، قالوا أناب، شباب" ده پن  قصی در

 از یـک کـدام  :کـه  برآید پرسش این به پاس  صدد در  تحلیلی – توصیفی روش با و گیرد قرار

 بـوده  چـه  ادبـی  رویکـرد  این از وی هدف و بوده متداو  عرار شعر در زداییآشنایی هایشیوه

 وحـدت  از قصاید برخی در عرار که باشدمی استوار فرضیه این بر همچنین هشپژو این است؟

اسـت   زدایـی آشنایینتای  این جستار،  ازجمله، عالوهبه .است کرده عدو  آوایی توازن و قافیه

 برخی در نوآوری و تجدید قافیه، در هنجارشکنی افزایی، توازن آوایی، قاعده قال  در را آن که

  شمار آورد.  به توانمیلی خلی عروضی اوزان

 پیشینه تحقیق-2

 امـا  نشـد  یافـت  اردنـی  شاعر این اشعار نقد راستای در ایمقاله پژوهش، ۀپیشین بررسی در

شورریة التررةوة   : عرار":است جمله آن از که شد یافت التل وهبی مصطفی خصوص در مقاالتی
 یهـا تـالش " الزعبـی،  زیاد "عرار معرفت شناختی یهاسرچشمه"خلیل، ابراهیم "شورریة الوکاةرة

، شاعر بـزرگ  رحکیم نیشابور بر عرا یرتأث"و  "شاعر بزرگ اردن عرار در قلمرو ادبیات فارسی

 چـا   بـه السوررة  محمـود  که توسط رورار"  اللغة و األسلوب فوی شورر"و ،ربابعه علی بسام "اردن

 باشـد مـی  متفاوت خابیانت موضوع با تحقیقات این محوریت و حیطه است گفتنی. استرسیده 

 بحث و صورتگرایانه نقد مورد در که است یادب پژوهش اولین خود، جایگاه در پژوهش این و

پـن    ،که برای این پـژوهش شایان ذکر است  .رسدمی انجام به شاعر این مورد در زداییآشنایی

انتخـاب   "اب، شوبابیواحلوة النظورة، متوی، راهوب احلانوة، قوالوا أنو"قصیده از قصاید عرار با عنـاوین 

 .باشدمیدر قصاید مذکور  زداییآشناییمصادیق  فراوانشده که دلیل آن کاربرد 

 عرار-3

 در اردن شـما   در واقـ   اربـد  شـهر  در م،5333 سـا   بـه  عـرار  بـه  مـتخلص  التـل،  وهبی

 از را خـود  لقـ  . بـود  اردنـی  فرهیختگـان  از پدرش گشود، جهان به دیده فرهنگی ایخانواده

 عـرار  5322 سا  در(. 95: 5331 بکار،) گرفت األَسدی شأْس بن عمرو بن عرار هلی،جا شاعر

 آموزشـی  و علمـی  هـای فعالیـت  به اردن مختلف مناطق در و شد کار به مشغو  معلم عنوانبه
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 مـدیر  عنـوان به همچنین و شد اردن معارف وزارت بازرس 5312-5395 هایسا  در پرداخت،

 منصـوب  عـالی  دیوان در تشریفات رئیس و دادستان و تجدیدنظر اهدادگ منشی بخشدار،ناحیه، 

 (.15: 5313لملثم،ا) یافت وفات م،5313 سا  در شهر همان درباالخره  و گردید،

 ویـژه  شخصـیت  ولـی  اسـت  انکارناپـذیر  عرب و فارس و ترک شاعران از التل تأثیرپذیری

 ادبیـات،  آن از اثرپـذیری  وجـود  با یو شعر که سازدمی رهنمون قضیه این به را ما او، شاعرانه

 توانمی وی بومی زندگی بر تأکید با را تأثیرپذیری این است، دارا را خود به مخصوص ویژگی

 و ،(شخصــی احــواالت و رثــا  خمریــات، غزلیــات،) ذاتیــات دســته دو بــه او شــعر. دریافـت 

 مضـامین،  و تارعبـا  بودن سلیس و سادگی. شودمی تقسیم( سیاسیات و اتوطنی) اجتماعیات

 در آنچـه  ،هـا فرمالیسـت  نظریه به توجه با(. 251: 5331 مطر، ابو) اوست شعری هایویژگی از

 افزایـی،  قاعـده : از اسـت  عبارت گشته زداییآشنایی سب  و داشته ایویژه برجستگی وی شعر

 انسجام  به توجه نوین، هایترکی  و زیبا تصاویر و خیا  صور به توجه قافیه، در هنجارشکنی

 در کـه  اسـت  قصیده در موضوع وحدت و عضوی وحدت به اهتمام نیز و شعر در هماهنگی و

 .  گرفت خواهد قرار بررسی موردبرخی از این موارد،   ادامه

  افزایی قاعده-4

 شگرد این در. است روس فرمالیسم مکت  در زداییآشنایی هایشیوه از یکی افزایی قاعده 

 ،گـردد مـی  ادبـی  متن در سازیبرجسته موج  که شودمی افزوده عیارم زبان قواعد بر قواعدی

 قواعدی  افزودن و (گریزی هنجار) زبان بر  حاکم قواعد از انحراف شکل دو به سازیبرجسته

 زبـان  قواعـد  بـر  یعنـی  افزایی قاعده. باشدمی پذیرامکان (افزایی قاعده) زبان بر حاکم قواعد بر

 داللـت  افزایی، قاعده از استفاده(. 5911:551مقدم، علوی) شود ودهافز قواعدی هنجار، و عادی

 زبـان  برجسـتگی  و سـاختن  ناآشـنا  جهت زبانی، هایظرفیت از گیریبهره در شاعر توانایی بر

 و منتقـد  شـاعر ) کلری  .دانندمی ادبی اثر گیریشکل عامل را آن روس  گرایانصورت که است

 افزایـی  قاعـده  از اسـتفاده  بـا  خاصّـه  خـود،  مخیله قوه اسطهو به شاعر که بود آن بر انگلیسی(

 خواننـدگان  بـر  تـر تـازه  ایگونه به را اشیا واقعیت و زدایدمی دیدگان برابر از را عادت حجاب

 .داردمیعرضه 
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 مطـرح  یاکوبسـن  سـوی  از بـار  نخسـتین  (توازن) آن از حاصل نتیجه و افزایی قاعده مسئله

 تـرین وسـی   در "تـوازن "جـز  نیسـت  چیـزی  "افزایی قاعده" آیندفر که است معتقد او گردید،

 آیـد مـی  حاصـل ( Verbal Repetitoion)"کالمـی  تکـرار "طریـق  از توازن این و خود مفهوم

در ادامه به بحث توازن آوایی بصورت مشروح خواهیم پرداخـت و بـه    .(521: 5931 مدرسی،)

 .شودمیمصادیق آن در شعر وهبی التل اشاره 

  آوایی توازن-5

 توجـه  مورد فرمالیستی نقد در که است افزایی قاعده اصلی هایویژگی از یکی آوایی توازن

 زبـان  در اسـت،  توازن انواع خلق اصلی عامل که "کالم تکرار"طریق از مقوله این. گیردمی قرار

 تکـرار  تـوالی "،عروضـی  وزن زمینه دو در  ادبی اثر در هنری، شگرد این. دهدمی روی شعری

 این. گرددمی پدیدار ،"هامصوت و هاصامت تکرار"،آوایی هماهنگی و ،"بلند و کوتاه اهایهج

 آواها تکرار بصورت  احساسات، و عواطف القای و تأکید برای که شعر زبانِ بر افزون موسیقی

 برجسـته  معیـار  زبان به نسبت را شاعر زبان ،شودمی آفریده شاعر ناآگاهی و آگاهی با هاواژه و

 منظور ،دانندمی شعری بویژه و ادبی آثار گیریشکل عامل را آن هافرمالیست رو، این از کندیم

 اسـت  بررسـی  قابـل  آوایـی  تحلیـل  سـطح  در کـه  اسـت  تکرارهایی مجموعه آوایی، توازن از

قاعده افزایی، توازن آوایی است که خود به توازن  هایویژگی ازجمله(. 591/2: 5931 ،صفوی)

و توازن آوایی کمـی شـامل تـوازن وزنـی و همـاهنگی       گرددمیو واژگانی تقسیم آوایی کمی 

و توازن واژگانی شامل تکرار کلمه، تکرار بیش از یک کلمه، تکرار جمله، تکرار  باشدمیآوایی 

، از ماهیتی یکسان برخوردار نیسـتند.  آیندمیصناعاتی که از طریق توازن حاصل . باشدمیقافیه 

بـه  در ادامـه   توازن را باید در سطوح تحلیلی متفاوتی بررسی کرد، لذا  هایونهگبه همین دلیل 

 .شودمیسطوح تحلیلی توازن آوایی و توازن واژگانی اشاره 

  کمی آوایی توازن-5-1

 بـه  مـا  بحث مورد آوایی مجموعه» که هنگامی. کندمی پیدا ارتباط وزن با کمی آوایی توازن

 برخـوردار  خاصـی  نظـام  از هـا مصوت و هاصامت ترکی  یا و هامصوت بلندی و کوتاه لحاظ

 و وزن(.  3 :5931 کدکنی شفیعی«)نامیممی وزن را آن که آیدمی وجود به موسیقی نوعی باشد،
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 وزن. بخشدمی حیات و روح هاآن به و کنندمی ایفا کلمات یإحیا در را نقش ترینمهم آهنگ،

 دارد، وجـود  هـا آن میـان  که ارتباطی جهت به و  است فاظال کنار در عنصر ترینهمراه واق  در

 وزن کـه  باورنـد  ایـن  بـر  صـورتگرا،  منتقـدان  لـذا  رسدمی نظر به پویا و زنده ادبی اثر صورت

 5911 مقـدّم،  علـوی ) اسـت  سودمند متن دریافت و معنی کشف در که است عناصری ازجمله

:11.) 

که پیوند ذاتـی بـا شـعر دارد،     دانندمیشعر  موسیقی زبان را جز جدایی ناپذیر هافرمالیست

دارند. موسیقی شـعر، برخاسـته از زبـان     ایویژهبر موسیقی و عناصر آوایی در شعر تاکید  هاآن

پس بایـد زبـانِ شـعر،    »آن است، زبانی که خود نتیجه مکالمات عادی در محیط  زندگی است. 

عصـر آن اسـت کـه اگـر     مقصود از زبان ارائه دهد.  زبان  عصر باشد تا موسیقی دوران خود را

( تکرار موجـ   215: 5931شمیسا،«)بردندمیشعر بگویند آن را به کار  خواستندمیمردم عادی 

عواملی است که زبان ادبـی   ایمجموعه. گروه موسیقیایی، گرددمیایجاد موسیقی در زبان شعر 

، قافیه، ردیـف  وزن شامل: عوامل، این سازدمیرا از زبان هنجار به کمک آهنگ و توازن متمایز 

تکرار صـامت  ) آواییتکرار هماهنگی  هایروش ترینمهمو یکی از  باشدمیو هماهنگی آوایی 

در این پژوهش به مصادیق توازن وزنی و هماهنگی آوایی در پـن  قصـیده    .باشدمیومصوت( 

 .پردازیممییاد شده عرار 

 توازن وزنی 5-1-1

 و موسیقی را شعر سازنده عامل ترینمهم آوایی، عناصر و موسیقی بر تأکید با هافرمالیست 

 شـعر  :گفت توانمی که دارند قرار اهمیت از ایدرجه در شعر در آوایی عناصر. دانستندمی وزن

 اسـت  وزن آن سـازنده  عامـل  تـرین مهـم  و یافتـه  سازمان خود، آوایی بافت در است گفتاری»

 اساسـی  جـوهر  کـه  چـرا  ،دانـد می شعر مایه و بنیاد را وزن رمی آنتر وییل»(. 53 :5911 ،رامان)

  و دارد قصـیده  بنـای  در فراوانـی  تـأثیر  موسـیقی  و وزن (.212 :5913 ،میلر)«هست نیز زندگی

 اسـت  این وزن وظیفه» لذا است بسیار عربی شعر در خصوص به خواننده در تأثیرش همچنین

 (.533: 5399 ریتشاردز،«)کند ایجاد سرمستی حالت ذهن در که

 از اسـتفاده  در شـاعر  توانـایی  نشـانگر  کـه  جسـته  بهـره  اشعارش در متنوعی اوزان از عرار

 از وافـر  و کامـل  رجـز،  بحـر  اوست؛ نظر مورد مفاهیم و معانی القای برای مختلف شگردهایی
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 مدیـد،  مضارع، هزج،  بحرهای در شاعر این. گرددمی محسوب او دیوان در کاربرد پر بحرهای

 را گـوش  ،بحـور   ایـن  اوزان از برخـی   دارد اعتقـاد  لـذا  است نسروده شعر مقتض  و حمنسر

 غیر بحور این که خصوص این در عروض علم یعلما بسیاری از .نیست گذار وتأثیر نوازدنمی

 الشـعر  موسـیقی ) انـیس  ابـراهیم  :ازجملـه  باشـند مـی  القـو   متفـق  هستند کاربرد وکم معروف

 المرشـد ) المجذوب عبداهلل (19:العربی الشعر موسیقی) عیاد یشکر (11،31،31،551،519صص

(. 211:منتمیالعرار شـاعرال ) مطر أبو( و 39،31،33،539،531صص ،5ج، العرب أشعار فهم إلی

 و اسـت  کـاربرد  کـم  مضـارع  بحـر  مانند بحور این از بر این باورند که تعدادی برخی همچنین

 نیسـت  دلنشـینی  بحـر  و شـده  وضـ   قیاسـی  ورطـ  به آن و باشد عرب اوزان از نیست شایسته

 بحرهـای  از غزلیـاتش  اکثـر  در بوده سماع عاشق عرار که جایی آن از(. 999: 2113 العاکوب،)

 جـان  و شـور  بـوده  اطـرافش  در که چیزی هر به رهگذر این از او است، کرده استفاده آهنگین

 :  مثا  عنوانبه. است داشته وا چرخش و حرکت به را همه و  بخشیده ایدوباره
 

 ن جوووووریانهنت م  وة   نوووووتیوووام ة  أ                 الريب      لک م  ت   وادي الشتا هکا و  
یهوووووو وووات  لو ما ق د م ض ی ی وووور ود                 بووووووود                    ه   موو ا ج ویوو وت حبووووورِّهووووا الک 

   (555: )عشیات وادی الیابس )دیوان مصطفی وهبی التل                                           
 

من است، روزگاری که من آنجا بـودم، و   هایسرگرمیترجمه: این است سرزمین شتا و آن 

 تو هم از همسایگان آن بودی.

ه ؛ آنچه که از حرارت یاد آن، جگرها به سوز و گداز افتادگردد باز گذشته آنچه است بعید-

 .است

 و انگیز شور مضامین متناس  که است شده سروده رجز بحر در و غز  قال  در ابیات این

 امـر  ایـن  و شـود مـی  بخـش  دو به مصرع هر تقسیم موج  مذکور وزن است، حا  و شور پر

 کـه  اسـت  چنان شاعر این اشعار در محتوا و وزن هماهنگی. کندمی چندان دو را شعر موسیقی

 باورنـد  ایـن  بر صورتگرا منتقدان. دهدمی انتقا  خواننده به را شاعر نظر وردم مفهوم راحتی به

 صـورتگرایان  آن، بر عالوه .کند انتخاب را خاصی وزن خود، شعر محتوای به توجه با شاعر که

ـ د خاصـی  توجـه  شعری قال  و وزن در  محتـوا  و وزن میـان  اصـوالً  کـه  معتقدنـد  آنـان . دارن
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 خاصـی  وزن بـا  ،اشعـاطفی  حالـت  و  محتوا به بسته شعری هر» .دارد وجود نسبی هماهنگی

 حالـت  و محتـوا  بـا  کـه  را وزنـی  شـعری،  اوزان میـان  از شاعر دیگر، عبارت به ؛دارد مطابقت

 گونه این شک بدون(. 95: 5993 ،کامیار وحیدیان)«گزیند برمی باشد، هماهنگ شعرش انفعالی

 "یاا حلاوة النظارة" قصـیده  در مثـا   عنـوان بـه  ،شـود مـی  واژگـان  رسـتاخیز  موج  وزن، کاربرد

 :خوانیممی
 

 فرلن  مستفرلن           النظووووورة                          حوولوة یا
 مفرول( یا)    مستفرلن      فرال   یا حووووولوة التقطیوووب                           

 مستفرلن   فارلن    فرلن  مست  ة                  ألیوووس مرنی النظرة الراةس
 فرلن   مستفرلن      ووزرا                    وووقنی شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووترموووووو

 فرول   مستفرلن                         املشوووویب  وقوووووووووووووووووووووووووأو ترمو
 مستفرل   فارلن                       وووریب     وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووإنوووه   تثوو

 (591-599:همان)  
 

 بحـر  ایـن  از شـاعر  عـدو   اما شده سروده سری  بحر وزن قال  در "یاا حلاوة النظارة"ۀقصید

 قصـیده  ایـن  در خلیلـی  عروضـی   بحـور  اوزان چـوب  چهار از عرار لذا است روشن و واضح

 یـا  "الحـر  شـعر ال" با او ارتباط  دهنده نشان وی اشعار در دست این از یقصاید و کرده عدو 

 .  است نو شعر

 وافـر  بحـر  گرفتـه  کار به اوزان دیگر از بیش خود، دیوان در عرار که بحوری از دیگر یکی

 کـاربرد  عـرب  شـعر  بحـور  دیگر از تربیش که است عربی شعر نامور بحور از وافر بحر» است

 در موضـوعاتی  و مضـامین  بـرای  را آن همچنین است، آمده شیرین نیز رانشاع مذاق بر و دارد

 برخـی  در شـاعر (. 31 :5122عبـدالعزیز، )«انددانسته نیکو و مناس  بسیار آن مانند و رثا و فخر

 آمده است: «متی» قصیدۀ در مثا  عنوانبه. است کرده عدو  عروضی اوزان از گاه قصاید
 

 والدهوورلي رلی اآل م واحلدثا  م  تی أ         اخلطر  ات وا میاء والبسر متی یا حلوة النظرات و
 (592:عشیات وادی الیابس)                                                                         

 مفاریلن  مفارلنت   مفاریلن  مفاریلن          مفارلنت مفاریلن   مفارلنت مفارلنت   مفاریلن     
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بـه دردهـا و    ! چه هنگـام شیرین است شاتو لبخندها و ایما  و اشار هانگاه که  ای ترجمه:

 امید توانم داشت؟ حوادث روزگار

 تکرار بار چندین را"مفاعلتن" تفعیله شاعر لذا شده، بنا وافر بحر اساس بر یاد شده  قصیده

 شـاعر  او ، مصـراع  در. سـت ا شـده  گرفتـه  نظـر  در معنا به توجه با تفعیله این تکرار که کرده

 اسـتفاده ( تفعیلـه  1) بیشـتری  تفعیله از لذا دهد، نشان را ایما و نگاه شیرینیِ فراوانی  خواهدمی

 1) کمتـری  تفعیلـه  از بینـد مـی  خـود  در کمتری امید شاعر چون دوم مصراع در اما است کرده

 کـرده  مشـخص  را فعیلهت عدد ،"معنا حس  بر" قصیده این در شاعر. استبهره گرفته  (تفعیله

 و بـازی  نـوعی  نیـز  هـا  تفعیلـه  توزیـ   در  قصیده این در. "خلیل عروضی اوزان" اساس بر نه

-تفعیله نظام در عدو  این هرچند گشته خارج خلیل عروضی نظام از و گرفته صورت نوآوری

 . نیست مستمر  قصیده، کل های

 مفـاهیم  و گذرانـد می کنار را آشنا رعناص هاانسان زندگی، در تکرار و عادت از رهایی برای

 را مـا  حسـیّ  ادارک هنر، شکلوفسکی، نظر به» .آورندمی تازه سیاق و سبک و قال  در را کهنه

 را واقعیت ماندگار ظاهر به وساختارهای آشنا هایقاعده مسیر، این در و دهدمی سازمان دوباره

 بیگانـه  مـا  چشـم  بـه  را آشـنا  چیـز  هـر  و دهـد می تغییر را هایمانعادت هنر،. کندمی دگرگون

 هـا  صـورت  و ساخت قلمروِ در نوآوری نوع هر ،زداییآشنایی .(11: 5911 احمدی،)«سازدمی

 فعّـا   و زنـده  نو از را "سازه هنر" یعنی آوردن؛ در نو صورتی در را ایکهنه پدیدۀ هر و است

 طریقـی  از باشـد،  فعّـا   تواندمین و شده دستمالی تکرار، علّت به که، را تشبیه یک مثالً. کردن

 عروضـی  اوزان از نیـز  عـرار  ،وزنی آوایی توازن در لذا .(39 :5935کدکنی، شفیعی) کردن فعّا 

 وی اشـعار  در زدایـی آشنایی موج   که بوده خلیل عروضی اوزان از عدو  این و کرده عدو 

 .  است داده تغییر را عروضی ساختارهای واقعیات و شده

 جلـوه  نیـز  عـرار  شعر در و داشته ایویژه توجه بدان صورتگرایان که مهمی لمسائ از یکی

فـه  مؤلّ از یکـی  را آن هـم  جعفـر  بن هقدامو که باشدمی وزن و لفظ میان هماهنگی دارد، خاصی

 ومحتـوا  وزن میـان  همـاهنگی  نیز صورتگرایان تأکیدهای از لذا. است برشمرده نیک شعر های

 باشـد  داشـته  وجـود  توانـد می نسبی هماهنگی ،ومحتوا وزن میان اصوالً که معتقدند آنان. است

 شـعر  وزنِ» که است معتقد نیز عرب معاصر ناقد اسماعیل الدین عز .(511: 5911 مقدم، علوی)
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 الهـام  موضـوع  نفس از طبیعی طور به را وزن شاعر نیست، اختیاری و انتخابی ،شاعر نظرگاه از

 همـاهنگی  و اوزان کارگیری به در نیز التل وهبی صطفیم(. 233ص :5332 اسماعیل،)«گیردمی

 و انسجام موج  شگرد این کاربرد طریق از هنرمندانه او. تواناست شاعری شعر، یامحتو با آن

 :گویدمی "شباب"قصیده دراو  .شودمی شعرش زبان زداییآشنایی
 

 وأ ةووور اِنب    الطِّووووب  روووافاِن  ر الش  لت  َل م               ب، فو ق  ر ق ال  األط باء :   ت شوو   
 (151:دیوان وهبی التل)                                                                      

 

 نـه و بی عیبم نمود   سالمت مرا نوشیدن :گفتم ایشان به ننوش شراب: گفتند طبیبان :ترجمه

 .طبابت

یِ شـعر  زبـان  تشخّص و انسجام موج  شگرد، این بردکار طریق از هنرمندانه وی همچنین

 و جزالـت  دارای کـه  الفـاظی  از بسـیط  و طویـل  های بحر در وی ،مثا  عنوانبه. شودمی خود

 :گیردمی بهره است فخامت
 

 ووووووووووورا ووووووووووووا  و الغوووووووووووووووووولووومن زموووووووووووووووورة األذ          وتووووووووووووووووسّول  املتوووووووووووووزررنی حقوقهوووووووووووم     
 یووووووا ا دووووووووووووووایة حبروووووووووووووووووووووووووووو - رن تقی-          وم   وووووووووووووووووووووووولبیرهوووووو تظاه ر  املتصووووودرین و

 (13:همان)                                                                                                                   
 

به  هاآنتظاهر و / نو  بردگاگروهی از قبیله نَوَر( ) اذَّانرهبران از گروه  باج خواهیِ: ترجمه

 .از آنهاستحمایت دین  بلکه به سب حقوق خویش، نه به دلیل داشتن تقوا، 

 از کـه  نیـز  سیاسی شعر در مثا  عنوانبه وا گیردمی الهام شعر خود یامحتو از را وزن شاعر

 .گیردمی بهره کامل و طویل بحر از است برخوردار جزالت و قوت

 (  هامصوت و هاصامت تکرار) آوایی هماهنگی5-1-2

 تشابه یا وحدت رهگذر از که است هاییهماهنگی مجموعه» شامل شعر در درونی موسیقی

(. 211: 5931 کـدکنی،  شفیعی«)آیدمی پدید شعر یک کلمات در هامصوت و هاصامت تضاد یا

 تکـرار  ،شـود مـی  شـاعر  زبان موسیقی افزایش باعث که تکرار روش مصادیق ترینمهم از یکی

 ،شـود مـی  التـل  وهبی شعر شدن موسیقایی بیشتر موج  که عواملی از. است ومصوت صامت
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 شـعر  موضـوع  بـا  آن تناسـ   و حـروف  تکـرار  اثر در حروف موسیقی. است حروف موسیقی

 مـی  اتفـاق  هجا یک درون که است آوایی تکرارهای» شامل حروف موسیقی ،پذیردمی صورت

 و صـامت "واج یک تکرار ، آرایی واج .گویند می واجی توازن آن به و( 521: 5991ثمره،)«افتد

 سـخن  تـأثیر  بـر  و کنـد  آهنگـین  را کـالم  کـه  ایگونه به است مصراع یک کلمات در"مصوت

 نظـر  مـورد  معنـی  القـای  و کالم موسیقی افزایش باعث شاعر توسط آگاهانه تکرار این. بیفزاید

 بـه  معنـی  و لفـظ  بـین  نشـدنی  جدا پیوند توانسته طریق این از عرار. شودمی خواننده به شاعر

 خوانـده  "حروفـی  هـم "را هـا مصـوت  و هاصامت تکرار از حاصل صنعت شمیسا. آورد وجود

 هـم  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  و اسـت  قائـل  پنهان و منظم گونه دو شگرد این برای وی» تاس

 :5913 شمیسـا، )«دهدمی رخ کلمات میان در پنهان حروفی هم و کلمات آغاز در منظم حروفی

 قصـیده  از یابیـات  که  شودمی دیده وضوح به التل وهبی از فراوانی ابیات در "آرایی واج"(.11

 :ین مدعاستشاهدی بر ا "متی"
 

 أحرار و  أرقاء يف ازیاء       و  أمة             ةنی اخلراةیش   ربد
 ةالثاردم زةي و  أخاذ                     أرض یضرجهاو  جناة و  

 (33-31:همان)                                                                                          
 

کنیزی است و نه بندگانی در لباس  و نه برده در میان این خطوط نامرت  و نامنظم، :مهترج

ی خونخواهکسی که به و نه  ،ه کندزمینی که خونی پاک آن را آغشتنه جنایتکارانی، نه  آزادگان/

 .برخیزد
 ایجـاد  خاصـی  موسیقی (ی-و-ا) ها مصوّت و هاصامت تکرار کمک به ابیات این در شاعر

 "حروفـی  هـم "طریـق  از گاهی او شعر در آرایی واج. است مؤثر بسیار معنی القای در هک کرده

(Allibration )صدایی هم"رهگذر از وگاهی" (Assonan )اینها دوی هر اشتراک از گاهی و 

 مرتبـه 1و "ای "مصـوت  مرتبـه  1 و "آ"مصـوت  مرتبـه  51 فوق ابیات در شاعر. گیردمی شکل

 و شـور  و کشـش  نـوعی  هـا مصوت و صامت این از استفاده و است رفته کاره ب "ر،ز" صامت

 درونـی  موسـیقی  نـوعی  موجـ   هـا مصوت و هاصامت تکرار و کندمی القا مخاط  به را حا 
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 هنگام صوت بلندی و وضوح یعنی جهر؛ ویژگی دارای"ر"حرف آنجائیکه از همچنین ،شودمی

-235صـص  :2112صالح،) رددا قرار وسط حد در رخوت، و شدت صفات نظر از است، تلفظ

 :شاهد مثا  دیگری باشد تواندمی بیت زیر(  239
 

 یبمشدراِن وقد ولی شبايب شباهبا                دراِن و هل یرصي الشباب 
 (31:آناب قالوا قصیده)                                                                        

 

روی برتافتـه بـود، مـرا بـه      امجوانیاز  اشجوانیکه ترجمه: مرا به خویش خواند در حالی

 .  تابدمیاز پیری سر بر  خویش خواند اما آیا جوانی،

 1 ،"ای"مصـوت  مرتبه 1 و ،"آ" مصوت مرتبه1 ،"دعانی"واژه تکرار بر عالوه بیت این در 

 کـه  کنـیم  ذکـر  بایـد  نیز را نکته این است، شده تکرار "ع"صامت مرتبه 9 و "ب"صامت مرتبه

 ترکیـ ،  و بافـت   یـک  در وقتـی » است شده تکرار مرتبه 9 دارد کمتری بسامد که "ع"صامت

 از را آشـکارتری  ظهـور  و تجلـی  نوعی شودمی تکرار مرتبه چند دارد کمتری بسامد که صامتی

 (.  113: 5935 کدکنی، شفیعی)«گرددمی  زداییآشنایی موج  که دهدمی نشان خود

 خاصـی  نظم با و گیرند قرار همنشینی محور در خاصی تناس  به هامصوت و هاصامت اگر

  رسـتاخیز  در مهمـی  عامـل  خود که شودمی پدیدار شعر موسیقی از دیگری جلوه شوند، تکرار

 و هـا صـامت  هماهنـگ  و منظم تکرار ،آیدمی شمار به شعری عناصر ساختن برجسته و هاواژه

 که ،(559 :5935شمیسا،) آید پدید درونی موسیقی نوعی شعر در که شودمی وج م هامصوت

 .                        است مشهود کامالً عرار شعر در موضوع این

  واژگانی توازن -5-2

 هـا واژه رسـتاخیز  و افزایـی  قاعـده  موجـ   کـه  اسـت  عـواملی  از واژگان  سطح در تکرار

 از تکـرار  زیرا( 591: 5931مدرسی،) رودمی شمار به شعر در ازنتو ایجاد عامل تکرار،. شودمی

 کنـد مـی  القـا   کسـی  بـه  را فکـری  یا عقیده که است ایوسیله بهترین و تأثیر عوامل ترینقوی

 (. 33: 5931کدکنی، شفیعی)

 دقیقی و محکم ارتباط شودمی تکرار که عباراتی یا لفظ که است آن تکرار در اساسی قاعده

 حـاکم  ادبـی  اثـر  مجموعه بر که شناسی زیبا و ذوقی قواعد از و باشد داشته شعر کلی معنای با
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 مـان   و انسـجام  موجـ   کـه  چیـزی  آن تردیـد  بـی   (.551: 5913 رجائی،) کند پیروی ،است

 و ابیـات  در اغلـ   کـه  است نکته این ،شودمی التل وهبی مصطفی شعر کلی ساختار گسستگی

 در طریـق  ایـن  از و هسـتند  شعر مرکزی هسته که شوندمی کرارت واژگانی و عبارات مصراعها،

. توازن واژگانی شامل تکرار کلمه، تکرار بیش از یک کلمـه،  آورندمی وجود به همبستگی شعر

که در ادامه بـه مصـادیق آن در شـعر ایـن شـاعر اردنـی پرداختـه         باشدمیتکرار جمله و قافیه 

 .شودمی

  کلمه تکرار-5-2-1

 زبـان  موسـیقی  افـزایش  سـب   کـه  است کلمه تکرار ،عرار شعر در هنری هایجنبه از یکی

 تکـرار  اسـت؛  تکـرار  کـالم،  موسیقی گیریشکل کلیدی عوامل از یکی واق  در. شودمی شاعر

 و قافیـه  همچنـین  و سج  و جناس نظیر صناعاتی که جمله و  مصراع عبارت، واژه، هجا، واج،

 تشـابه  و  جنـاس   بـر   مبتنـی  بیشـتر  واژه، تکـرار  عرار رشع در که آوردمی وجود به را ردیف

   :است رفته کار به آن مانند و االطراف
 

 یةار من  سبحانه ةاریء األرد           اک یا ةنت من "دحنو " دیرتنا خد
 (33:همان)                                                                               

 

 اردن. ۀآفرینندتو از جنس گُل دحنون است. سبحان اهلل! از خدای  هایونهگای دختر! 
 دلنشـینی  موسیقی مصراع، دو دادن قرار هموزن با دوم، مصرع در "باری"کلمه تکرار بر عالوه عرار

 شـده  شـعرش  زبـان  تشـخّص  و انسجام موج  شگرد، این کاربرد طریق از هنرمندانه و کرده ایجاد را

 است مشهود کامالً هاآن در وطن به وی عشق که گرددمی محسوب وی وطنی اشعار از بیت این. است

. شمردمی مقدس را خاکش ذرات همه و نبات حیوان، آسمان، اردن، سرزمین تمامی شاعر، که جایی تا

 و  جزالـت  دارای  کـه  الفـاظی  از و گشـته  آهنگین "بسیط"بحر در شاعر، این اشعار در وطنی مضامین

 :خوانیممی "آناب قالوا" قصیده در مثا  عنوانبه است شده گرفته بهره  است فخامت
 

 ج انب  ووووو مِّنِّ والص ب اةة  وللهووووووووووووووووووووووووووووو          فللِّه  ر نوووووووووووووووووووووووووووووووووووودی ج ان ٌب   أ ضِّیوووووووووووووووووووووووور ه  
 (551:عشیات وادی الیابس)                                                                                     
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 و عشـق  از چنانکـه  ،را بر من حقی است که در ادای آن، کوتاهی نخواهم کرد خدا :ترجمه

 .نخواهم ماند بهره بی نیز خوشگذرانی و دلباختگی

 شـاعر  اسـت،  بوده دلباختگی و عشق بیان فوق، بیت در "جان "واژه تکرار از شاعر غرض

 کلمـه  بـردن  کـار  بـه  از و امکـرده  اسـتفاده  "دلباختگی" صبابۀ واژه از» که کندمی اعتراف خود

 یـک  ارائـه  درصـدد  کـه  باب این از نه ،امگزیده دوری "فجور و فسق و وباری بند بی"خالعۀ

 ام عشـق  پی در زندگی در من. بود عیتواق بیان هدف بلکه باشم، مخاطبان به الهی اولیا  چهره

 و خیر تمام منب  زیبایی اینجان ، نظر در. شوممی آن دلباخته و مفتون بیابم را زیبایی کجا هر و

(. 523،591: 5331 الملـثم، )«دانـم  مـی  لـذات  تمـام  سرچشمه عنوانبه را خیر من و است نیکی

 :سرایدمی چنین شاعر
 

وووووووور اب     و سوووووووو وووووووووووووووورا یوووووووووووو وووواتوووووووووووي  ةوووووووووووووووووووووووووووووواً رأ یتووووووووو وووووووووووووووهووووووووووووووووا ف ی س  وووووووووووق اء  ح   ظو ووووووووووووول ر اٌت  م ن الش 
ووووووووووويب       و خیووووووووووووووووووواً  م قوووووووووووووووووووووووووون روووووووواً  یس رّ وووووووووووووکوووووو وووووواء  ة ل روووووووووووووووووووووا إشوووووووووووووووووت قت  للبووو و  یوووووووووووووووووووالة ووخ 

 (519:همان)                                                                                                             

 

 میل بـه گریـه   هرگاه و ؛یافتم هابدبختیاندر سراب و ظلماتی از  سراب را امزندگی: ترجمه

 پی در پی در من حلو  نمود. هایخیا  ،نمودم

 در البتـه  اسـت  رفته بکار تام جناس عنوانبه "خیا " و "سراب"واژه تکرار بیت، دو این در

 ،"ش" ،"س" صـامت  تکـرار  همچنین. دارد فراوانی بسامد تام اسجن نوع از تکرار عرار دیوان

 بـه  جنـاس  انواع عرار شعر در. شودمی شعر موسیقی افزایش سب  "یا" و" آ"مصوت و «ت»

 از اینمونـه  سـحار  و سـحاحیر  واژه دو "متـی " قصـیده  ازذیل  بیت در که شودمی دیده وفور

 :  است آمده در نمایش به اشتقاق جناس
 

 سحارما ةنی راري سحاحری و              من فرق ةشررتنا      یس مثةول
 (31:همان)                                                                                                       

 نیست. ،جادوگرخود و  رییس جادوگران در آیین ما فرقی میان :ترجمه
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  جمله تکرار و کلمه کی از بیش تکرار-5-2-2

 گـاهی  و هسـتند  کلمـه  یـک  از بـیش  که خوریممی بر تکرارها از ایگونه به عرار دیوان در

 انـدکی  بـا  یـا  کامل صورت به هم سر پشت که دهندمی تشکیل را عبارت یک یا مستقل جمله

 دپـذیر مـی  صـورت  کلمـات  گـروه  تکرار شکل به شعر در تکرار نیز گاه ،شوندمی تکرار تغییر

 نقـش  و اسـت  شـده  سـاخته  بیشـتر  یـا  واژه یـک  از که است زبانی واحد آن گروه، از منظور»

 مـدعا  ایـن  بـر  شـاهدی  زیـر،  ابیات(. 211و213: 5931 صفوی،)«داراست جمله در را واحدی

 :  است
 

 سووووووووووووووووووووووووکن   أ ةغی  قوووووووووووووووووووووووووووریةوووووووووووووووووووووووووووی الوسو        أنا يف الوووووووووووووووووووووووووووووووق ریة    أشوووووووووووووووووووکو احل ز    
 (951:همان)                                                                                                               

 

 سـکونتگاهی  روسـتا در  جـز  بـه  و  ،کـنم نمـی  شکوه  اندوهغم و  از در روستا من: ترجمه

   .خواهمنمی

 موسـیقی  موج  "آ" مصوت و "س و ش"صامت ،"لقریةا" کلمه تکرار ضمن بیت، این در

 :شاهدی بر این مدعاست "شباب" قصیده از زیر بیت همچنین. است شده دلنشینی
 

ووووووووووووب   ووووووووووووری ه د رت  ش  ووووووواج  د         اة ووووووووووووووووي   ور لی ه  ووووووووووووووفن وووت وووووووووووووووووووووووووووووووووه ةووووووو ووووووووووووووُب  وووووووووووووووباةووووووووووووووووووووويُث    ة   ش 
 (511:دیوان عرار)                                                                                         

 

 لبـاس  در رااو  سـسس  دادم، بـه  کـرد  تـرک  مرا که یاری آن پای در را امجوانیمن : ترجمه

 . پیچ نمودم خویش کفن جوانی

 بسـامد  کـه  مرتبه 9 "ه"صامت و مرتبه 9 "ب"صامت و مرتبه، 2 "شباب"کلمه بیت این در

 .اندگشته گذار تأثیر بیت موسیقای در و است آمده دارند، کمتری

 القـا   کسـی  بـه  را فکری یا عقیده که وسیله بهترین و است تأثیر عوامل ترینقوی از تکرار،

 بسـیاری  اهمیـت  از عـرار  دیـوان  در جملـه،  سـطح  در تکرار( 33: 5931 کدکنی، شفیعی) کند

 مفهـوم  القـای  جهـت  در شاعر، زبان به بخشی انسجام بر عالوه تکرار نوع این است، برخوردار

 :خوانیممی راهب احلانةقصیده  در. کندمی ایفا را ایتهبرجس نقش
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 د.نخور، حا  آنکه گفتند اسبش سکندری خورد         کبا ما و جواده کبا قالوا           

 گفتند شمشیرش کند شد، حا  آنکه نشد.         نبا ما و حسامه نبا قالوا       

 تند چراغش خاموش گشت، حا  آنکه نگشت.فگ      خبا ما و سراجه خبا قالوا           
 

 :  "أناب قالوا" قصیده در است همچنین. است مشهود "خبا و"نبا" ،"کبا" ،"قالوا" در تکرار
 

 ووالووووووووووووووووووا أ توووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب فقل أ تووووووووووووووووووووووووووووووووابقووووووووووووووووووووو  أ نووووووووووووواب      موووووووووووووووووا قووووووووووووووالووووووووووووووووووووووووووووا أ نوووووووووواب و   
 الشراب ووووووش ةوووووووووووووووووووووووووغوووووووووووووووووووووووری ةاطووووووووووووووووویة یریوووووووووووووووووووو   هو لووووووووووووووووووووووووووون یرووووووووووووووووووووووووویووووووووووووووووووووش ولووووووووووووووووووووووووون       

     (511:همان)                                                                                                                

 

فتند توبه نمـود حـا  آنکـه    لی که چنین نشد، گد پشیمان شد و برگشت در حاگفتن :ترجمه

   .کنایه از سرمستی() کردنگ شراب زندگی نخواهد بدون تُاو هرگز و هرگز  ننمود./

 تکـرار  خمـر  بـه  شاعر عالقه بر تاکید بخاطر "یعیش أتاب، أناب،" هایجمله ابیات این در

 .است شده

 از یکـی  "سـازی  جـنس  هـم " یـا  "تجنیس" روش دیدیم، التل وهبی شعر در که همانگونه

 را کالم موسیقی و آوردمی وجود به هماهنگی جمالت و کلمات سطح در که است هاییروش

 در کـه  اسـت  کـالم  هـای صامت و هامصوت در  اشتراک نوع هر جناس، مفهوم» کندمی افزون

 ار خـود  جنـاس  ،زبان هر طبیعت در و ذات در. دهد نشان را خود تواندمی گوناگون هایطرح

 (.915: 5931کدکنی، شفیعی)«دهدمی نشان شناسی، زبان قانون یک عنوانبه

 از خاصـی  موسـیقی  بـا  را ترکیبات و الفاظ این شاعر و بوده زیبا و جدید  عرار شعر الفاظ

 پـی  در و دهدمی قرار هم کنار در خاصی انسجام با آن، مانند و اوزان بردن کار به تکرار، طریق

 انگلیسـی  معاصر منتقد هوف؛ گراهام که است ذکر به الزم. نمایدمی خلق دلنشینی موسیقی آن،

 5931 امـامی، )«دانـد مـی  درخشش و هماهنگی انسجام، را صورتگرایانه نقد در عمده اصل سه»

 وی شـعر  در آن بـر   عـالوه . دید توانمی التل وهبی شعر در وضوح به را اصل سه این(. 251:

 هـای ویژگـی  از یکـی   که است خاطر همین به دارد، وجود  تناس و هماهنگی اجزا همه میان

 .باشدمی قصیده عضوی وحدت  وی، شعری
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  قافیه-5-2-3

 ایمالحظـه  قابل شکل به باشدمی برخوردار بسیاری اهمیت از شعر در قافیه که جایی آن از

 پایـان  در اسـت  معیّنـی  مشـترک  حروف یا حرف» قافیه از منظور. است گرفته قرار توجه مورد

 بـه  مربـوط  بحـث (. 32: 5993 کامیار، وحیدیان) «شعر یک هایمصراع نامکرر قاموسی کلمات

 شـفیعی  دارد، خاصی جایگاه ساختار و صورت بر مبتنی هایتحلیل و صورتگرایی نقد در قافیه

 قـرار  بررسی مورد دقت به را کدام هر و است شمرده بر متفاوت نقش پانزده قافیه برای کدکنی

 توجه-گرایانصورت هاینظریه چارچوب در شفیعی، نظر مورد ۀقافی هاینقش تمام. است داده

 .اسـت  تأمـل  قابل -شودمی هاواژه رستاخیز و زداییآشنایی موج  که شعر ساختاری عناصر به

 از زودی به خواهندنمی و ندارند شتابی چندان که رسندمی اینقطه به قافیه، در گوش و چشم»

 پـی  هـا واژه فیزیکـی  و ذاتـی  زیبـایی  بـه  بیشـتر  خواننـده  شـود مـی  باعـث  ایـن  و بگذرند آن

 اسـت،  وزن کننـده  کامـل  و وزن هـای جلوه از قافیه همچنین( 31: 5931 کدکنی، شفیعی)«ببرد

 (.12:همان) دهدمی نشان را دیگر قسمت آغاز و قسمت  یک پایان هاینشانه زیرا

 بیشـتر  کـه  جـایی  تـا  است گرفته بهره خویش شعارا در مناس  هایقافیه از عرار گمان بی

 اما است گشته برخوردار خاصی زیبایی و تشخص از مناس ، هایقافیه بودن دارا با وی، اشعار

 ایـن   شـکنی  قالـ   لـذا  آیـد می شمار به شعرش بنیادی هایویژگی از قافیه در او هنجارشکنی

 قید از را خود عرار. است نزدیک یانصورتگرا دیدگاه به بسیار ،زداییآشنایی درخصوص شاعر

 وجـدان  احسـاس  ترتی  بدین است، پرداخته شکنی قال  به و ساخته رها تقلیدی وزن و قافیه

 دارد مخمسـات  نظـام  در نیز اشعاری وی. گذاشت نمایش به بود، جامعه از متأثر که را ذاتش و

 ایقافیه بر را آخر مصراع و هدبن قافیه هم مصراع چند بر را آن بنای شاعر که قصیده از نوعی}

 تـایی پـن   یـا  مخمـس  مصراعی پن  به هاآن مسمط رشته و بند که هاییمسمط دهد، قرار دیگر

 ( .13: 5931غالمرضایی،) کندمی هنجارشکنی هاآن در که {گویند می مخمس باشد،
 

 و أدیروا ةینکم ةأس الطال             حیهال         اأقبل السووووووووووووووووووووووووواقي فقولو    

 أنا إ  ساومت قروار رلی       و لست اةن جال             ما رلی الشیخ 

  (513:همان) مخره ةالروووووووووووووورة اةترت و روووووووووووووووووورتی                                              
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: بشـتاب، و جـام شـراب را میـان خـود      بگوییـد  پس به اوبه ما روی نموده، ساقی ترجمه: 

  در شعر عرار( جام شراب را از من دور کرد. هایکینشی  )شی  عبود رمز بگردانید/ 

 بـه  و اسـت  توجـه  خـور  در شناسـی  زیبـا  دیدگاه از قافیه به اعتنایی بی و شکنی قال  این

 و جدیـد  هایقال  به پرداختن که چرا ،باشدمی نزدیک بسیار هافرمالیست زداییآشنایی مبحث

وهبـی التـل وجـود     اشعار درو این قال  شکنی  شودمی زداییآشنایی سب  ،قافیه رعایت عدم

 قالـ   در گـاهی  و است فارسی پاره چند یا مسمط به شبیه اشعار از برخی ینکه  توضیحدارد، 

 فیـه قا از رهـا  نیـز  شاعر این قصاید از برخی است آورده وجود به را جدیدی شعر مرسل، شعر

 از بعـدی  هایبیت در کندمی شروع "ر"قافیه با را خود شعر او که هنگامی مثا ، عنوانبه  است

 :"متی" قصیده در مثا  عنوانبه. نمایدمی استفاده دیگر ایقافیه
 

 شرقي ماحوووووووووووووووووص رِّن قید اشبار     ةم خلت ةغداد اذا جئنا مضارهبم            
 

که اندک رغبتی  پنداشتممی، چه بسیار، آن را خاوری رسیدیممیمیادین قتا  بغداد چون به  :ترجمه

 .دادنمیبه من نشان 

  گـاهی مسـتان را هوشـیار     و نوشـاند می ر( ایستاده است  ووَیس قبیله نَمانند هبر )رئ شمقمقابن -

 .کندمی

   در این دو بیت از ذو قافیه متفاوت در یک قصیده  استفاده کرده است

 دیگر هاینمونه -6

 خـود،  که کرده عدو  نیز عروضی و  لغوی نحوی، اصو  برخی از خویش قصاید در عرار

 :دارد امر این از حکایت آیدمی پی در که هایینمونه. آیدمی شمار به زداییآشنایی نوعی

 : غیر فعل بر "سوف" و "قد" ورود -أ
 

 ةالکأس ةرت خواةیا من دیِّن               واقصووووور مالمک انِّن رجل قد               
 

، چرا که من مردی هستم  که بخاطر ایـن جـام شـراب    مالمت خویش از من برگیر :ترجمه

 سبوهایی از دین خویش ازکف دادم.
 

 أضنا نووووووووووووووووووووووووووووووووواووووید غرام الغووووووو                         وووووووووووووووووووودأهتکی ةالسوووووووووووووووووووووولو و قووووووووو
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در حالیکه عشق، نازک تنان ضعیف والغرمان  خوانیمیآیا مرا بیهوده به آرامش فرا  :ترجمه

 کرده است.
 

 من یرروي ةرد الضوووووووووووووووالل لبیب و           وسوف األلی قالوا ررار قد ارروی   
 

دست برداشته  است  و هـر کـس بـه گنـاه خـود       تراف کرده وعرار به گناه خود اع :ترجمه

 اعتراف کند و دست بردارد، خردمند وعاقل است.

 بـر  سـوم  بیـت  در همچنـین  و "غرام"سر بر دوم بیت در و "کأس"سر بر "قد"او  بیت در

   .است آمده هستند، اسم سه هر که "األلی"سر

 :استقبال "س"بر "لن"ورود- ب
 

 ولن سووووووووووووووووووووووووووووووأرأسووووووووووووووووها الوووووووووووووووووزارة     وزیووووووووووووووووووورا             وووووووووون یوماأةووووووووووو أنا مل
 

 هرگز به زودی هم نخست وزیر نخواهم شد. و امنبودهمن روزگاری وزیر  :ترجمه

 .  ستا آمده وارد استقبا  "سین" بر "لن" بیت این در

 :متصل ضمیر همراه "الّإ"استعمال-ج
 

 مووووووووووووا راض قلوووووويب رووووووووووووووووووووواَلوی إ ک         سلری ورب الراقصوووووووووووووات إلی منی    
 

 ص به سوی منا، قلبم تنها هوای تو را دارد. اای سلمی قسم به زنان رق :ترجمه

   که شاذ است. است گردیده استعما  "إّل "با "ک"متصل ضمیر بیت این در

 :"زا "بر متصل ضمیرورود -د
 

 موووا زاله ةفؤاد لیوووووووووووووووووووس جبوووووووووووووووووووووووووامووووع       ودع املنی والشرل دره وشوووووووووووووووووووووأنه         
 

از قل  از بین رود جم  نشـدنی   آنچه !چه کار هاآنمنا و شما  را رها کن تو را به  :ترجمه

 است.

 .است نادر و شاذ بسیار که است آمده وارد "زا " بر "ه"متصل ضمیر اینجا در
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 :نادر تعابیر و شاذ الفاظ استعمال-هـ
 

 ووا ""سکرانوووووووووووووو ررارقول الوشوووووووووووووووواة           هات اسوووووووووووووووقِّن "قروار" لیس یهوووووورِّن    
 

مسـت   ،سبو را بیاور و مرا بنوشان، برایم مهم نیست که سخن چینـان گوینـد عـرار    :ترجمه

 است.

 را آن تـأثیر  چـون  کرده استفاده است، عامیانه کلمه یک که "سکرانان"کلمه از عرار اینجا در

 دور و عامیانـه  کلمات تأثیر و توانایی گاهی است معتقد و داندمی بیشتر  فصیح کلمات دیگر از

 (.212: 5313أبومطر،) ندارند را فصیح کلمات توانایی ،ابیات در استعما  از

 :دوم مصراع در "تفعیله یک" فقط استعمال-و
 

 ووووووووووووضارهالنووووووووووووووووووووووووووووو         سوووووووووووووووودها                ةرنی الووووووووووووووووودیک  حتووووووووووووووو  وطووووووووووووال
 

بـه آن حسـادت    هـا چشـم از قبیله نَوَر( مانند چشم خروس اسـت   ایمعشوقه) طال ترجمه:

 .کنندمی

 از عـدو   "مزدا و إفالس، لیت، یا الح ، داعبه إذا" قصاید در که است ذکر شایان همچنین

 .است مشخص واضح طور به خلیلی اوزان

 نتیجه-7

 قالـ   در را آن که است التل وهبی مصطفی شعر برجسته هایویژگی از یکی ،زداییآشنایی

 توجـه  خلیلـی،  عروضی اوزان برخی در نوآوری و تجدید قافیه، در هنجارشکنی افزایی، قاعده

 پی در و دید توانمی قصیده در موضوع حدتو به اهتمام نیز و شعر در هماهنگی و انسجام به

 ایـن  بـرای  پـس  برسـاند  التـذاذ  اوج بـه  را او و بگذارد تأثیر شنونده و خواننده در که است آن

 ادبیـات  از جدیـدی  و تـازه  برداشـت  به و ریزدمی هم در را زبان معمولی و آشنا دنیای منظور،

   .شودمی رهنمون

 واژگـانی  و آوایـی  تـوازن  شده، وهبی التل شعری موسیقی افزایش سب  که عواملی از یکی

 چـون  مختلفـی   هـای شـیوه  بـه  تکرار و باشدمی اییافز قاعده هایویژگی ترینمهم از که است

 بـه  تـوان مـی  میان این از که گرددمی مشاهده اردنی شاعر این شعر در جمله و واژه واج، تکرار
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 همـاهنگی  بـه  توجـه  بر عالوه عرار. نمود اشاره رفته، بکار وی اشعار در بسیار که جمله تکرار

 بـاب  در و بـود  مشتاق شعری قال  و وزن در ینوگرای به "لفظ و وزن" و "محتوا و وزن"میان

 از او شـعر  همچنـین  کـرد،  اشـاره  او شـعر  در مخمسات ورود به توانمی قافیه در هنجارشکنی

 .است برخوردار قصیده، در وحدت و موضوع وحدت انسجام

 هنـری  هـای آفـرینش  در بخشی تشخص هایروش از یکی زداییآشنایی اینکه به عنایت با

 پیشـنهاد  اسـت،  نمـوده  متمـایز  را عرار اشعار هنری، شگرد این از استفاده ائیکه،آنج از و است

 سـاختار  و نحو از زداییآشنایی وی، متفاوت بیان شیوه و شعر زبانِ غرابتِ به توجه با گرددمی

 نقیضـه  یـا  پـارادوکس  ویـژه  بـه  خیـا ،  صور کمک با که جمله معنای از زداییآشنایی و جمله

 بررسـی  وی اشعار در ،باشدمی گرایی باستان یا اَرکائیسم و سمبل و نماد عاره،است گویی،تشبیه،

 . گردد

 کتابنامه

 فارسی هایکتاب( الف

 .مرکز نشر تهران: .دوازدهم چا  .متن وتأویل ساختار (.ش5931. )بابک احمدی،

 .دامـادی  محمـد  سـید  وتـألیف  ترجمه .ادبی نقد قلمرو در آثار برگزیده (.ش5911) .اس.الیوت،تی

 .علمی انتشارات تهران:

 .جامی نشر تهران: .سوم چا  .ادبی نقد های وروش مبانی (.ش5931. )نصراهلل امامی،

 :تهـران  .نیـا  علـوی  جـال   ترجمـه  .شـعر  و اندیشـه  زبـان،  خاسـتگاه  (.ش5919. )جورجتامسون،

 .حقیقت انتشارات

 .دانشگاهی رمرکزنش تهران: .فارسی زبان آواشناسی (.ش5991. )یداهللثمره،

 دانشـگاه  انتشـارات  .مشهد .او  چا  .عربی معاصر ادبی نقد با آشنایی (.ش5931. )نجمه رجایی،

 .فردوسی

: تهـران  .دوم چـا   .مخبـر  عبـاس  ترجمـه  .معاصـر  ادبـی  نظریه راهنمای (.5911) .رامان سلدان،

 .نو طرح انتشارات

 انتشـارات  تهـران:  .چـا   بـدون  .نقـد  مکات  معرفی نقدادبی، (.ش5931. )حمیدرضا فر، شایگان

 .دستان
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 .میترا نشر .تهران .سوم چا  .ادبی نقد (.ش5933. )سیروس شمیسا،

 .فردوسی انتشارات تهران: .یازدهم چا  .وقافیه عروض با آشنایی (.ش5911. )---------

 .آگاه انتشارات موسسه تهران: .سوم چا  .شعر موسیقی (.ش5931. )محمدرضاکدکنی، شفیعی

 .آگاه نشر تهران: .پنجم چا  .فارسی شعر در خیا  صور (.ش5912. )---------------

 ادبـــی نظریـــه دربـــاره گفتارهـــایی کلمـــات،درس رســـتاخیز (.ش5935. )--------------

 .سخن انتشارت .دوم چا  تهران: .روس صورتگرایان

 انتشـارات  ران:تهـ  .دوم چـا   .(2و5) ج .ادبیـات  به شناسی زبان از (.ش5931. ) کوروشصفوی،

 .مهر سوره

 .ناهید انتشارات .تجلیل جلیل تصحیح .األشعار معیار (.ش5993. ) الدین نصیر خواجه طوسی،

 .او  چا  .وساختارگرایی صورتگرایی معاصر، ادبی نقد هاینظریه (.ش5911. ) مهیارمقدم، علوی

 .سمت انتشارات تهران:

 .جامی تهران: .شاملو تا رودکی از ارسیپ شعر شناسی سبک (.ش5931. ) محمد غالمرضایی،

 .زوّار انتشارات :تهران .او  چا  .ادبی نقد بندی طبقه و اصو  (.ش5931. ) محمودفضیلت،

 موسسـه  تهران: .او  چا  .داوران ناصر :برگردان .ونقد ادبیات هاینظریه (.ش5933. ) برناموران،

 .آگاه انتشارات

 .سسهر نشر مرکز تهران: .کاشف منوچهر ترجمه .شعر دتول (.5913. ) دیگران و هنری میلر،

 .دانشگاهی نشر مرکز تهران: .دوم چا  .فارسی شعر قافیه و وزن (.5993. ) تقی کامیار، وحیدیان

 چـا   .مهاجر پرویز و موحّد ضیا  :مترجمان .ادبیات نظریه (.ش5919. ) وارن وآوستن رنه ولک، 

 .رهنگیف و علمی انتشارات شرکت تهران: .او 
 

 عربی هایکتاب( ب

 الطبعۀ الثالثۀ.  .مکتبۀ النجلو المصریۀ .القاهرۀ .الشعر یقیموس (.5391. ) یسانابراهیم، 

دار الصبرا للطباعـۀ و   .أَقالم الصحوۀ .األِسکندریۀ .عرار الشاعر الالمنتمی (.م5331. )احمد  ابو مطر،

 النشر.

 .5ط .دار الفکر العربی .بیروت .لیۀ فی النقد العربیاألسس الجما (.م5332. )اسماعیل، عزّ الدین 
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انتشارات  .عمان .الشعبی فی الشعر األردنی الحدیث الموروث (.م2113. ) یرۀالعماأمل محمد حمد 

 جامعۀ مؤتۀ.

منشـورات مرکـز الوثـائق     .الدوحـه  .یـام الخالترجمات العربیه لرباعیـات   (.م 5333. ) یوسفبکار، 

 .جامعۀ قطر .والدراسات االنسانیه

  دار المعرفۀ. .القاهرۀ .الشعر العربی یقاموس (.م5391. ) یادعشکری، 

 پانزدهم. . چا دار العلم للمالیین .بیروت .دراسات فی اللغۀ (.م2112. ) یصبحالصالح،

 دار الفکر. .دمشق .الطبعۀ السادسۀ .التفکیر النقدی عند العرب (.م2113. ) یعلالعاکوب، عیسی 

 دار الجیل. .بیروت .الطبعۀ األولی .الجام  فی تاری  األدب العربی (.م5339. )حنّا الفاخوری، 

مکتبـۀ   . القـاهرۀ. ترجمـۀ د.لـویس عـوض    .النقـد األدبـی   ی مباد (.م5399. )ارمسترون  ریتشاردز،

 االنجلو المصریۀ .

ن مصـطفی  وادی یابس، بیروت، جم  وتحقیق وتقدیم دیوا یاتعش (.م5333. )الزعبی، زیاد صالح 

وهبی التل )عرار(، الموسسه العربیه للدراسات والنشر  و دار الفـارس للنشـر والتوزیـ ، الطبعـه     

 الثانیه.

 علم العروض والقافیۀ،بیروت،دار النهضۀ العربیۀ. (.م5122. ) یزعبدالعزعتیق، 

 .عرار شاعر االردن، بیروت، دار القلم .م(5331(. )یعقوب العودات) یالبدوالـــــملثم،

أشـعار العرب،جـز ان، دون المکان،طبعـۀ مصـطفی     فهـم   المرشدفی (.م5311. )عبداهلل المجذوب، 

 الحلبی،الطبعۀ األولی.

 الدیوان،بیروت،دار العلم للمالیین. (.م5331. )المالئکۀ، نازک 

 

   مقاالت( ج

 پیـاپی ) 91 شماره ادبیات، و ماه کتاب از برگرفته گرایانه، صورت نقد (.ش5935. ) احسان عباسلو،

513.) 

 کـدکنی،  شفیعی محمدرضا اشعار موسیقی به نگاهی (.ش5933. ) بامدادی ومحمد فاطمه مدرسی،

 .511-551،صص5 شماره وبالغی، زبانی مطالعات مجله سمنان، دانشگاه انتشارات سمنان،

 لـه مج: از برگرفتـه  حـافظ،  غزلیـات  صـورتگرایانه  نقد (.ش5933. ) یاسینی امید و فاطمه مدرسی،

 (.ادب515-553او ،صص شماره ،(ادب بهار) فارسی ونثر نظم شناسی سبک
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 (، طهران، إیرانغة العرییة و آدابهابجامعة الخوارزميمشارک في قسم اللّ الستاذ ل)ا حسین أبویسانيکتور الدّ 
 (ان، طهران، إیر غة العرییة و آدابهابجامعة الخوارزميفي قسم اللّ  کتوراه)طالبة الدّ 1لیلی حسیني

 

 اإلنزیاح في دیوان عرار الّشعري
 )دراسٌة في خمسة قصائد: "یا حلوة الّنظرة"، "متی، "راهب الحانة، "قالو أناب"،و"شباب"(

 

 صالملخّ

ا نزیووواو هوووو اخلوووروو رووون املوووألوف واملروووروف ، خوووروٌو یسوووتغرب القوووارأ أو الّسوووامع أی إ  الّشوووارر أو 
تکوورار يف اللغووة إسا أسوولوب األدیووب أو الّشووارر يف ا نزیوواو هووو األدیووب یووأال ةکووالم میوول و مووؤثر ی زالووة ال

إزالة ا رتیادی أو املألوف وخلق اللغةاجلدیدة؛ اللغة اليت ترنو إلی متییز الکالم، و هکه هي اللغة الّشورریة  
ا نزیوووواو يف رأی الشووووکالنینی الووووروس هووووو: ةوووول التروووودّد يف  القلووووم و البنیووووة و الشووووکل وتبوووودیل  الظّووووواهر 
القدمیةإلی الّظواهر اجلدیدة أي إحیاء  الکالم؛ ةالتشبیه الکي قوک أبوبع ربوارة رادیوة ةینروا یصوبع جدیوداً 

رجه من ا رتیادی   ةطرق أخری ُت 
إ  مصوووطفی وهبوووی التووول املوووتخلص ةرووورار هوووو شوووارر و أدیوووب أردِن، لشووورره رالمووواٌت مووون احلوووّب، و 

رن میزات شرره هو ا نزیاو وتکثیف القارودة و رفو  اخلررة، والسکر،ةکلک احلیاة واملوت وا ةاحیة  ف
الترووورد واخلوووروو رووون الن ر طیوووة يف القافیوووة و الصوووور اجلریلوووة والماةیوووب اجلدیووودة و ا نسووورام و الّتنسووویق يف 
الشورر، و هووی الويت ت رووّد مون أسووالیب الّشوارر يف دفوواتره الّشورریة  اآلموور الوکي یتاةرووه هوکا البحوو  هوو متییووز 

او يف مخسة قصائد لوهيب التل رلی أساس آراء الشکالنینی و املونه  املت بوع يف هوکه الّدراسوة أسالیب ا نزی
الّتحلیلووي الوووکي اووواول ا جاةوووة روون هوووکا الّسوووؤال: أی نووووع  موون أنوووواع ا نزیووواو هوووو  –هووو املووونه  الوبوووفي

تداول ةنی قصائدررار اخلرسة، وما هو هدف الّشارر يف هوکا ا اواه األديبمفرون 
 
نتوائ  البحو  هوو:أّ  امل

ا نزیووواو یظهووور يف الّنرووواذو املختوووارة يف قالوووب تکثیوووف القارووودة، و يف التّوووواز  الّصووووال، و رفوووص الّترووورد يف 
 القافیة، ةکلک يف الّتردید يف ةر  األوزا  الرروضیة 

 الّشکالنیة، ا نزیاو، ررار، تکثیف القاردة، الّتواز  الّصوال   الکلمات الّدلیلیة:
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