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Abstract  

The effort of poets to present a magnificent literary text, both in terms of language and content, 

is valuable. Many poets, using various aesthetic methods, have differentiated their poetic 

language and thus have left the greatest impact on the audience. Mohammad Mehdi Javaheri 

is one of the poets whose poems are of great importance both in terms of content and structure. 

Although he has used most of his poems in the service of the political and social purposes of 

the homeland; he did not neglect the formal beauties of the text. But the question is what tricks 

have Javaheri used to highlight and perpetuate his poems? The present study has tried to 

provide evidence of lexical, and syntactic abnormalities in the poem »Atbeg Doja« based on 

the theory of de-familiarization and the analytical-descriptive method. Jawaheri’s innate desire 

to use his aesthetic style and sensitivity in choosing words is an essential factor in his poetic 

style. With his skill, he establishes coherence between the word and the content, and finally 

between all the components of the sentence, and finally, he presents a melodic poem in a 

beautiful style to the reader. This research aims to identify the methods of defamiliarization in 

Javaheri's poems and achieve the poet's innovations from an aesthetic point of view as an 

example of contemporary Iraqi literature. The results have shown that types of 

defamiliarization including phonetic, lexical and syntactic, can be seen in this poem. In the 

meantime, phonetic defamiliarization and the repetition style with the highest frequency are 

one of the most important features of regularization and phonetic balance in this poem. Javaheri 

intended to use a variety of language tools such as repetition, presentation, and delay and the 

innovations he created in the construction of words and sentences; Guide the audience's mind 

to the inner messages of the text, in addition to preserving the literary character of the poem. 
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 1-52 ، صص:1031 زیی( پا33یاپی)پ 3چهاردهم، شماره  ۀدور ،یعرب اتیزبان و ادب
 

  یجواهر یمحمد مهد ۀسرود «یأطبق دُج» ۀدیدر قص یزبان یجستارها 

 ینحو ،یواژگان ،ییآوا زداییییآشنا کردیبا رو

 )پژوهشی(

 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران() حجت رسولی 

 )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران(  ابوالفضل رضایی

 1 )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران، نویسنده مسئول( سیده فیروزه حسینی 

Doi:10.22067/jallv14.i3 .2101-1013 

 چکیده

محتوای اشعار آید. محمد مهدی جواهری شاعر معاصر عراق، از پیشگامان شعر ملی و از احیاگران شعر قدیم به شمار می   

-با اعتقاد به اینکه زبان یک شاعر، مؤثرترین سالح برای بیاان اندیشاه   ، درآمیخته با انواع شگردهای زبانی است. اوجواهری

های اوست؛ از شگردهای زبانی متنوعی بهره گرفت. قدرت تاثیرگذاری اشعار جواهری و پیامادهایی کاه باه دن اال داشاته      

و باه   هایی جهت ارائۀ مقصود خود بهره گرفتهجواهری از چه شیوهید دید باما ااست؛ از مسألۀ مهم در ارزیابی آثار اوست. 

 و بر م نای نظریاۀ توصیفی تحلیلی پژوهش حاضر کوشیده است به روش دست یافته است؟ هایی و نوآوری هاخالقیتچه 

 شناساندن شاگردهای  ،وهشهدف این پژارائه دهد.  «أطبق دجیق »زدایی را در قصیدۀ زدایی، شواهدی از انواع آشناییآشنایی

ای از ادبیاات معاصار   نمونهبه عنوان از منظر زی اشناختی  شاعرهای ییابی به نوآورزدایی در اشعار جواهری و دستآشنایی

باه کاار   زدایی اعم از آوایی، واژگانی و نحاوی  آشناییهای پژوهش بیانگر آن است که در این قصیده انواع یافته عراق است.

و  تقادیم و تااخیر  ، فاصاله،  حذفها اعم از تکرار، ترکی ات خاص، در کاربست هنرسازهتنوع با جواهری  ست.گرفته شده ا

د،زدایای آشانایی در باین اناواع    گشاوده اسات.   و برانگیختن احساا  و عاففاۀ مخافا     فضای مناس ی را برای تأملنماد؛ 
افازایش  ع اارات و باا هادف     و اشاتقاق ، هاا ترکیا  واژه، مصوت، صامت،  های متنوعی چون تکراربا شیوه «تکرار»اسلوب

و دقت شاعر  اسلوب زی اشناسیجواهری به  ذاتیشعر، توازن آوایی و تاکید بر مضون؛ بیشترین بسامد را دارد. میل  موسیقی

 نشینی با یکادیگر و در گزینش واژگان مناس ، عامل مهمی در س ک شعری اوست. تناس  اجزای ع ارات و واژگان در هم

   در این قصیده است. بارزترین شگرد جواهریاز  ر آمیختن چندین اسلوب و فند

زدایی زدایی واژگانی، آشناییزدایی آوایی، آشناییآشنایی ،أف ق دُجیشعر معاصر عربی، محمد مهدی جواهری،  ها:واژهکلید

 نحوی
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 مقدمه .1

 این نظریاه بار   اصلی رویکرد و هدفاست.  (Russian formalism)فرمالیسم روسی در شدهمطرحم انی  زدایی ازآشنایی   

کردند توجه  متن از زوایای مختلف به گرایانمتمرکز است. صورت متن ۀتحلیل عناصر سازند و توصیف کارکردهای نظام ادبی

 پرداختناد ونای اثار   مناس ات در ۀشناسی به بررسی و مطالعکارکرد نحوی و واژه موسیقی، شناسی،و از ابعاد گوناگون مانند واج
 . (23-21: 1333،احمدی)

همان: )کنندمتقابل می ۀفیوظعوامل آن در برابر یکدیگر انجام یعنوان یک کل است که تماممتن به ،گرایاندر نگاه صورت    

 .(033-030: 1333)ولاک، ی آن اسات گها، احیای مفهوم قدیم وحدت اثر هناری و انساجام و یکراارچ   بهترین دستاورد آن(. 83

داشتن ادبیات و هنر از مقوالت بیرون از دایره ادبیات و هنر مثل علوم اجتماعی، فلسفه، سیاست  دورنگه، هاآنادعای اصلی 

باه دن اال کشاف قاوانین ایان ادبی ات        هاا آناسات.  «ادبیّت ادبیات»، نکتۀ اساسی در تحلیل ادبی،هاآن ازنظرو غیره است. 

 (.30-33: 1333)نفیسی،هستند

هنار باا   ر. ای نو و نامنتظدر نشان دادن آن به شیوهدانند یعنی می «زدایی از چیزهاآشنایی»دررا معنای هنر گرایان تصور   

گرایان برای مقابله باا  شکلدر حقیقت کند. زدایی میآشنایی ،و با افزودن بر دشواری و زمان فرایند ادراک نماییایجاد غری 

شاعر متشاکل از تصااویری     که رو  معتقد بودندهای سم ولیست زیراالح استفاده کردند. از این اصط ،هااندیشه سم ولیست

وظیفه ادبیات ناه آشانا و    گرایانصورت ۀاما به عقید سازدرا آسان و آشنا می دستر رقابلیمجازی است که مفاهیم ناآشنا و غ

  (.13: 1333،کاریکم)ناآشناساختن تع یرهای مألوف است بلکه فهم ساختن مفاهیم دشوارقابل

آنچه به اثر ادبای، شاکل و   ها از نظر آن(. 83: 1331شفیعی کدکنی،)آورندبه شمار می «فرم محض» اثر ادبی را گرایانصورت   

در نتیجه پژوهشاگر و ناقاد ادبای بایاد در     (. 33: 1332شمیسا،)یابدمیبخشد؛ همان بیان است که در صورت تجلی ساختار می

تر از اجازای هماان   برای شناخت شایستۀ اثر ادبی، عناصری اصیل چراکهدن ال وجه زی اشناسی آن باشد؛  درون همان اثر به

گرایان به عوامل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی توجهی ندارند؛ بلکه از شاکل اثار باه    صورت(. 33: 1333)آباد، اثر وجود ندارد

  (.20: 1333) نجفی ایوکی، یابندمعنا دست می

ی جواهری، شاعر معاصر عراق بر اهل ادب آشکار اسات جاواهری   محمدمهددر بطن ادبیات معاصر عربی، جایگاه و اما    

های ملی است که سهم بزرگی در ارتقاء علام و ادب داشاته اسات. محتاوای اشاعار جاواهری،       شخصیت نیرگذارتریتأثاز 

تواند مؤثرترین سالح برای دفااع از حقاوق   ن یک شاعر میبا اعتقاد به اینکه زبا درآمیخته با انواع شگردهای زبانی است. او

جواهری موروث ادبی، دینی و تاریخی ارزشمندی را در قالا  زی ااترین   یک ملت باشد؛ از شگردهای متنوعی بهره گرفت. 

تصویرگر شاعر   اشعار جواهری ای از یک دانشنامۀ تاریخی به شمار آورد.را نمونه اشعار به یادگار نهاد که به جرأت باید آن

او را در بین شاعران کالسیک و شعر عربی معاصار،   ،سلمی خضراء جیوسی(. 133:  5333)ج ران، و زندگی مردم عراق است

ی توانسته با سرزمینش و حتی جهان عرب ارت اط برقرار کند و رویدادهای بزرگای را در  خوببهکه  هاز اندک افرادی برشمرد

از احیاءکننادگان شاعر   رصاافی   و زهااوی خاود،   عصرانهمجواهری مانند . (323: 5331)الجیوسی، اشعارش ث ت نماید
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اماا   اناد هر سه شاعر رویکرد مشابهی در بازتااب مساائل وفنای داشاته     اگرچهآید. قدیم و پیشگامان شعر ملی به شمار می

   وجود دارد. هاآندر شیوه بیان و زبان شعری  هاییتفاوت

های جواهری است. بیشتر موضوعاتی را که جواهری به شعر درآورد؛ پیامادها و رویادادهای   سرودهی رگذاریتأثمسألۀ مهم، 

مهمی را به دن ال داشته است. زبان قوی جواهری در دعوت مردم به وحدت و کنارگذاشاتن اختالفاات قاومی و ناژادی در     

د. حال ممکن است این سؤال برای بسایاری  خواهی و بیان مسائل جامعه، نقش مؤثری را ایفا کرجهت تقویت روحیه آزادی

 از خوانندگان اشعار جواهری پیش آید:  

 هایی جهت ارائه مقصود خود بهره گرفته است؟جواهری از چه شیوه .1
 است؟ افتهیدستهایی ها و نوآوریجواهری با کاربست انواع شگردهای زبانی، به چه خالقیت .5
؛ زدایی که بر این محور متمرکاز اسات  اشعار جواهری بر م نای نظریۀ آشناییبر همین اسا  با توجه به اهمیت موضوع،    

های شاعر در خلق آثار مطلوب او روشن با بررسی اشعار جواهری در این حوزه، شگردها و نوآوری بساچهشود. بررسی می

 خواهد شد.

 

 . فرضیه پژوهش2

آگاهی و شناخت جواهری بر علوم مختلف و مطالعۀ او دینی،  و یفرهنگ غنی جواهری، تسلط او بر متون قرآنبا توجه به   

، کاربسات واژگاان کهان،    ریتاأخ رسد انواع شگردهای زبانی اعم از اسلوب تکرار، تقدیم و در میراث گذشتگان، به نظر می

تفااوت  بر موضوع خااص، رعایات وزن و قافیاه و م    دیتأکحذف و فاصله با اهداف متنوعی همچون توازن آوایی، اهتمام و 

 ساخت زبان شعری صورت گرفته است. 
 
 پیشینه پژوهش. 3

در  سالیم بصاون   شاود. اشاره می هاآنهای زیادی انجام شده است به اجمال به برخی از در حوزۀ اشعار جواهری پژوهش  

یی کاه  وگوهاا گفتوعه بعد از معرفی جواهری و بیان ویژگی اشعارش، مجم ،«3102/دبغقااجدياجلواهریدبِِلسانهدودِبقلم»کتاب خود 

دهاد و  کند که جواهری به آهنگ کالم اهمیت مای است. او در این کتاب بیان می گردآوردهبین او و جواهری انجام شده، را 

هدالشقررّة د/یامرق دثقافتِقدودمقوارج ددياجلقواهرد» در مقالۀ خاود باا عناوان    سعید ابراهیم صیهودنثر جواهری همچون شعر او آهنگین است. 

به بررسی اشعار جواهری از منظر زبانی پرداخت. نتایج در این مقاله نشان داد گنجیناۀ فرهنگای جاواهری از     ،«3102د:البصرة

ی جواهری از قرآن هم در لفظ و هم در ریرپذیتأثگیرد. همچنین قرآن کریم، اشعار و امثال عرب و زندگی معاصر نشأت می

با  «5102دیامر دالشرقداألوسط:د/يإل دالوطندف دشررداجلواهرددنی داحلحد»ۀ خود را با عنوانرسال عواجداحلريبديعل صیت است.  آشکارشدهمحتوا 
نگاشت. نویسنده در این پژوهش به بررسی محتوایی و زبانی اشعار جواهری پرداخات. نتاایج    بس ام موسی قطّو راهنمایی 

هاای  م و جدید است و اینکه جواهری از اسلوبنشان داد که زبان شعری جواهری، آمیخته به حزن و اندوه و آمیخته از قدی
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در  حنقا دممقاددقوجةمتنوعی همچون تکرار، نداء، تضاد، اقت ا ، تضمین، اشعار و امثال عرب به فراوانی بهاره گرفتاه اسات.   

 «جیلق داریقلدّقا»دبه بررسی قصایدۀ  ،«3102د:رج ،دیامرق دالررققا ا/يةدقصیاةدّادجیلق داریقلدللاقواهردديفدالااللةدداألسلوبیة دوالبوح دداألنساق د» مقالۀ خود
های بالغی و زباانی  نشان داد که این قصیده به دلیل فوالنی بودن، همچون معلقات بوده و سرشار از اسلوب پرداخت. نتایج

ندالقااللةددالتشقکی داککقا ةد»در مقالۀ خود  عل دعّرردصقاحاست. یةق دتربیق دالرلقولدالنسقانی ،ابند/دیامرق دبغقااج،د ل5102/ديعنقاداجلقواهرددودجورهدفق دالتکقّو

در اشعار جواهری پرداخته است. نتایج نشان داد جواهری در اشعاری که برای ایران سروده، تحت  «مکقا »به بررسی  ،«رشقا

تاثیر ف یعت زی ای ایران، اشعارش را با تصاویر دلنشین آراسته است. همچنین دوری شاعر از وفنش عراق، س   گردید تاا  

نیز نمایان گردد. ولی آنچه مهم است آن است که ایران در نگاه شاعر بیشاتر باه    «ياککا داکراج»گاه شاعر به عنوان ایران در ن

قاودگر شاده اسات.   عنوان یک مکان مأنو  جلوه دوحقاف دوالرصقايفةدديةدوشقوقديةدوالرهقاودديةدإحیقا دالشقرردالبقاروج»ددر کتااب خاود   يعقار دحاة
کند که جواهری در اشعار خود همچاون ساخنوری   را شاعر سنتی به شمار آورده و بیان می جواهرید،«5102/دقاهره:ديةدواجلواهرد

ها اشعار جواهری از نظر محتاوایی و  در تمامی این پژوهشراند. الزم به ذکر است های مختلف سخن میاست که در محفل

-ه فور خاص بر م نای نظریاۀ آشانایی  ب «أطبق دجیق »های مختلف بررسی گردید اما در این پژوهش، قصیدۀ زبانی در حوزه

 گردد. زدایی آوایی، واژگانی و نحوی بررسی می

 

 زدایی. آشنایی4

و احساا    یمتنا  هایکردن زی اییبرجسته آن هدف اصلی و نهایی ای نو و نامنتظر،زدایی با نمایش هنر در شیوهآشنایی    

-عمال مای   اشاکال ادبای   و مفهاوم  ،زباان دبیاات در ساه ساط     زدایی در اآشنایی ،سکیفنظر شکلو از است. مخاف لذت در 

  (.13:  1333مکاریک،)کند

باا   تنهاا ناه گران مسلمان، شناسان رو  است اما باید توجه داشت که پژوهشبرخاسته از نظریه زبان اگرچهزدایی آشنایی   

با این مقوله است. در این راساتا   هاآننایی های مختلف، حاکی از آشها در حوزههای آناین مفهوم آشنا ن ودند بلکه پژوهش

ق د»توان به کتابمی هدف نویسنده در این کتاب نه فقط تفسیر و ترجمه، بلکه دریافت اسا اب اعجااز    اشاره کرد. «الققرن غّر

کارده  نماایی  هایی از ق یل تش یه و استعاره و انواع صنایع ادبای اسات کاه قارآن کاریم در آن غریا       قرآن و ت یین هنرسازه

  (.83: 1335)رضایی هفتادر، است

ققاح،دإاققرا ،د در ادبیااات عرباای اصااطالحاتی ماننااد     ،دتاققاو ،داریققروإل،داابتکققار،دالشققوو،داللغققوی،دالغرابقق ،داانت ققا الرققاو ،دالإنّر
در کتااب   سایف ال هشاام توتاای    روند.زدایی به کار میدر معادل آشنایی  التخییق و ،دالشقااع دتوسعالا ،داجملالتفات،د، صناع ال

قاح»دخود قاح»به بررسی مفهوم ،«شقررّة داانّر قاح» پرداخته است. او در این کتاب، مفهوم «إنّر هاا و  هاا، بالغای  را نازد نحاوی   «إنّر

آید. همچنین در این کتااب  به شمار می «إنّراح» ای ازنمونه ،«واشتر دالرأسدشیبا» ناقدان بازگو کرده است. او معتقد است ع ارت

قاح»کنندهیتداع، سی ویه نزد «الرقاو » گوید واژۀکند و میاشاره می سی ویهنزد  «تقامیدودتاخل»بحثبه  را  «الرقاو » اسات. او  «إنّر
 دانناد. همچناین او اصاطالح   می( Ecart) ۀشناسان و علمای بالغت آن را ترجمه واژکه زبان اتی به شمار آوردهاصطالح از
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قاح» معنی با واژههم  «ابقندیقي»را نزد «الشااع » زدایی باا گساترۀ   بنابراین آشنایی(. 25د-22:د3102هشقال،)به شمار آورده است«دإنّر

صانایع ادبای،    ،واژگاان در شاعر   ینینشنظم و همدر شگردهایی چون  و ردیگیبرممعنایی فراوان خود، حوزۀ وسیعی را در 

 ،ترکیا  معناایی جدیاد   ، ساختار نحوی ناآشنا یا کهان  بست، کارگرایی(کهن )باستان هایکاربرد واژه ،گوییایجاز و گزیده

 (.33:  1333)فضیلت،گرددآشکار می هانوآوری واژهو  گوییمتناقض

 

 «أطبق دجی»ۀزدایی در قصیدهای آشناییشیوه. 5

در جلاد   این قصایده شود. زدایی آوایی، واژگانی و نحوی بررسی میدر سه سط  آشنایی «أطبق دجی»در مقالۀ حاضر قصیدۀ 

 آمده است. 038 هصفح درسوم دیوان جواهری 

 

 زدایی آوایی آشنایی 1.  5

صاوت، کلماه، معنای و جملاه از      چهارعنصار زدایی است. ترین بخش از انواع آشناییترین و مهمسط  آوایی از گسترده    

ی راتیتاأث تقاا بخشاد. ایان عامال     تواند با کماک موسایقی، شاعرش را ار   شاعر می آیند.عناصر اساسی این سط  به شمار می

انگیزترین عنصر، نقاش  شگفت عنوانبهموسیقی کند. کلمات خاص ایجاد می دیتأکها و همچون لذت موسیقیایی، نظم ضربه

-شود؛ از مهام ها و تکرار حاصل میمؤثری در انتقال معنا و عاففۀ درونی دارد. آهنگ واژگان و انسجامی که از توالی مقطع

دانند و گرایان موسیقی را جوهرۀ زبان شعری میصورت(. 13: 1383أنیس، )آیندای زی اشناسی در شعر به شمار میهترین جن ه

ی همچاون لاذت   راتیتأث این عامل(. 113 – 153: 1388علوی مقدم، )تواند با کمک آن، به شعرش ارتقا بخشد معتقدند شاعر می

-ساازی زباان و آشانایی   در چارچوب برجستهو  کندکلمات خاص ایجاد میبر  دیتأکها و ها و جن شموسیقیایی، نظم ضربه

 (.113: 1388 ،علوی مقدم)گیردمیزدایی جای 

نخساتین باار از ساوی    های مهم در توازن آوایی و یک عنصر اساسی در قاعده افزایی است. این اسالوب،  از مؤلفه تکرار   

و عامل ایجاد نظام در   مفهوم نیترعیدر وس «توازن»چیزی نیست جز  «ییافزاقاعده» فرایند ،. از نظر اوح شدیاکوبسن مطر

هاا  آواهاا و واژه  صاورت تکارار  منظور برانگیختن عوافاف و احساساات مخافا  و باه    این توازن بهآید. شعر به شمار می

 عناوان باه ، تکارار را  أنیس یمابراه(.123-135: 1383صفوی، )نمایدزبان معیار برجسته می در مقایسه باشده و زبان شاعر را خلق

ی در نفاس و جاان مخافا  باه شامار آورده      رگاذار یتأثتارین عامال در   ساریع  عنوانبهیک اصل مهم در موسیقی شعر و 

خاویش، آن را   کند و با توجه به غار  تکرار واژگان و یا ع ارات، اهدافی را دن ال می از فریقشاعر (.  3: 1383، سیان)است

 کند. . موسیقی حاصل از تکرار، حس خوبی را به خواننده منتقل میگیردهنرمندانه به کار می

ققققققققققققبا دددددددأطبقققققققققققققق دج د دیققققققققققققق دأطبققققققققققققق د ح
دققتقققبققلةققققققققققققققققققققققققققققادددددددددأطبققققققققققققققققققققققققق دعلققققققققققققققققققققققققققق دمق د

قققققققققققققققققققققققما دددددددددد دالس  دملدّرققققققققققققققققققققققققرفوادلقققققققققققققققققققققققو ح
دأطبقققققققققققققق دج خققققققققققققققا دمقققققققققققندال  مقیقققققققققققققققر

ل قققققققققققققق أ تةقققققققققققققق د   دطبقققققققققققققق دجیقققققققققققققق :دحح

دحقققققققققققققققا ّقققققققققققققققادسحدأطبقققققققققققققق دی قققامقققققققققققققا دد
بقققققققققققققققا  ققققققققققققققققو ح دالو  دّققققققققققققققندشحکقققققققققققققققاد  

دنقققققققققققققققححنح دالرققققققققققققققا الِققققفققققققققققققققققرِ دمقققققققققققققققاد
قققرةقققققققققققققققققققققققققققا ،دأطبِقققققققققققققققققققققققققق دعحققققققققققققققققققققققققققققوا  دم 

دالسقققققققققققققققققققققققققققققققققققماواتدع ققققققققققققققققققققققققققققققققققققا ديفد
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ددددددددددد(714/2:)اجلواهری،دجّوا ددددددددددددددددد

شان که مگس از تن لی بر افراد تن لی بگستر ده شو.گستر ، ای ابرای تاریکی، ای مه گسترده شو، ای ابر بدون باران» )ترجمه(

ای دود برخاساته از   .ماد فرود آ ،خواری زیاد علت به خافر این که سرشان به شناختندشکایت کرده است. رنگ آسمان را ن

 «درآید.ها به پرواز که عقاب در آسمانگسترده شو. ای تاریکی گسترده شو تا زمانی وجدان آتشین، گسترده شو، ای عذاب 

در ت. ناقادان آن را  ای از قدیم و جدیاد اسا  بند است. این قصیده آمیزه 3ت و یب 28 دارای «د0570/دأطب دالقا ی »ۀ قصید   

و شعری ت و  ر آوردهفرد به شمارا کامالً منحصربه آنسلمی خضراء جیوسی اند. آوردهبهترین قصائد جواهری به شمار  ۀزمر

  (.322:دد3110،د)اجلیوس ادبی ت آن را ستود

آیاد. صادای   به شامار مای   «لقی»و  «ما» جزء اصوات «الف»دصامتاستوار است.  «الف»دصامتفضای قصیده بر تکرار    

قصیده باا فعال    (.13:  3891)سلوم،،  اثر ادبی است به علت دارا بودن قوت و فخامت، عنصری مهم در زی اشناسی «لی»و «ما»

از عملکرد صاح ان حکومت، در  انتقاد و در خالل ای نابسامان جامعه را به تصویر کشیدهفضشاعر  شود.آغاز می«دأطبق »امر

در بیشتر مواقع، اسلوب خطابی و تکرار را برای بیان مقصود خود برگزیده است. . شاعر هاستآنپی آگاهی و روشن کردن 

-مای  اساتفاده  یخاوب باه  ساخنرانی  و اباه خط از شاگردهای خاود   در اشاعار  . اواست خطابی ،جواهری اشعار سیاسی لحن

 .(د47:دد0553اریا  ،)کند
 فاور باه  هاا مصاراع  ۀدر همرا  «أطبقق» ۀدر پنج بیت اول، واژشاعر  .در فول قصیده تکرار شده است بار  33 «أطبق» ۀواژ   

آوایی برخاوردار کارده اسات.     توازنقصیده را از ریتم و  ،«أطبق» کند. موسیقی حاصل از تکرار مداوم واژۀمتوالی تکرار می

 بیانگر اهمیت موضوع نزد شاعر است.، (042-315:د3110عبیا،د)هرمیبه شیوۀ تکرار  «أطبق ُدجی»تکرار عنوان 

باالبردن حس عااففی مخافا ، باه تکرارهاا تناوع داده و       باهدفتقویت انسجام قصیده و توازن آوایی و  منظوربهشاعر    

 گیرد:به شیوۀ یکسان به کار میتکرار را در دو بیت متوالی 

دُحمقققققققققققققققققق علقققققققققققققققققق ددَدمقققققققققققققققققق  ُ أطبقققققققققققققققققق د
دةبُنققققققققققققققققققق علققققققققققققققققققق ددَجققققققققققققققققققق   أطبققققققققققققققققققق د

د

دتحبقققققققققققققققققققا دأطبققققققققققققققققققققدهققققققققققققققققققق ِةدجمقققققققققققققققققققارِدد
دِعقققققققققققققققققققققا دأطبقققققققققققققققققققققدهقققققققققققققققققققق ق بققققققققققققققققققققور

ددددددددددددددددددد
 ها! بگساتر ای ها! بگستر ای خرابی!/ بگستر ای کیفر و جزاء بر سازندگان ق رهای آنبگستر ای نابودی بر حامیان نابودی آن» )ترجمه(

 « عذاب.

هاا و  تکارار صاامت  عمودی، بر توازن آوایی ابیاات افازوده اسات.     صورتبه هاها و مصوتتکرار منظم و هماهنگ صامت

 شود. می درونی س   افزایش موسیقیو  ترین مصادیق تکرار است، از مهمهامصوت

دُمتبلّقققققققققققققققققققققققققق أطبقققققققققققققققققققققققققق دعلقققققققققققققققققققققققققق د
دُمتفققققققققققققققققققققققّ    َ أطبقققققققققققققققققققققق دعلقققققققققققققققققققققق د
 ُمتنَقّفجققققققققققققققققققققق  َ أطبقققققققققققققققققققق دعلققققققققققققققققققققق د
ققققققققققققققققققققققققققققققققققُمسققققققققققققققققققققققققققققققققققتن   َ    ررأو حدّو

قققققققققققققو ح دالقققققققققققققو با دیققققققققققققق َ د قققققققققققققکاد   دشح
قققققققققققققققققققققققققا دف قققققققققققققققققققققققققرققحتح  دم صقققققققققققققققققققققققققا  دّحّر

ققققققققققققققققققققققمققققققققققققققققققققققادتقحنحف د حد د دالریققققققققققققققققققققققا  داح
د قققققققققققققققققققققققققق    دأسققققققققققققققققققققققققققا دِغقققققققققققققققققققققققققق  
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دددددددددددددددد 
هاا  شدگانی بگساتر کاه مصای ت   بر متفرق/ شان شکایت دارد.بگستر که مگس از سستی یاحمق یهابر این انسان» )ترجمه(

اند./ ماده شترانی کاه  ای که همچون س دی پرحجم و توخالیمایههای متظاهر و کمبر آدم بگسترافزاید./ شدنشان می برتفرقه

   « دهند گویی شیرانی گردن کلفت هستند.صدای شیر می

 و« متنَقّفجق  َ »، «ُمتفقّ    َ »، «متبلّق ی » تکرار در ساختار نحوی یکسان، از دیگر ابزارهای زبانی نزد جاواهری اسات. کاربسات     

شاود  شامل می افراد بسیاری راجمع مذکر سالم و نکره، داللت بر گستردگی و شمول دارد و  به شیوۀ تکرار در،د«   َ ُمسقتن  »

 دارند:که در راه پیشرفت و آبادانی کشور قدمی بر نمی

 

و ح دالو با ُمتبّل یَ                                                                 .شحکاد  
 .م صا ُف  َقَته  ّحّرا دُمتفّ   َ                                                 أطبق علی                        

 .الریا دتجَ تَقنَقف  ماد حد ُمتنَقّفج  َ                                                                                
 .ودّررأو حد     دأسا دِغ  ُمستن   َ                                                                                 

 

و انساجام   با داللت معنایی متنوع، بیاانگر نظام   (042-315:د3110عبیقا،د)از تکرار به شیوۀ استهاللی)آغازین( گرفتهشکلفرم    

در قال  اشتقاق )تجنیس( نیز شایساتۀ توجاه   ، «/ ُف  ق  ُمتفقّ    َ » و« تَقنَقّفجقت / ُمتنَقّفج  َ »تکرار واژگان .فکر و اندیشه شاعر است

-ی، با باالبردن موسیقی درونی اشعار، از شگردهای زی اسازی کالم به شامار مای  سازجنسهمزیرا تجنیس و یا همان است. 

   .(023: 1331شفیعی کدکنی، )افزایدمی بر ادبی ت سخن و دادهتجنیس به نوبه خود موسیقی درونی قصیده را افزایش آید. 
و همچناین   هاا طاع برای ارت ااط محکام باین مق    شاعر .از دیگر ابزارهای زبانی در این قصیده است طعدر ابتدای مق تکرار  

 در «أطبق دجیق »جاواهری در قصایدۀ    (.02: 1385)الادجیلی،  گیارد بهره میباالبردن توازن و موسیقی کالم، از این نوع تکرار 
هدف اصلی در این نوع تکرار، توجه شاعر به یک موضوع خاصی است کاه باه    از تکرار بهره گرفته است. تمامی نُه بند آن،

 (.523:  1338رجائی،)کنداندیشه و وحدت موضوع کمک می انسجام

باار،    3 «طبقق دجقیأ»ع اارت . کاار رفتاه اسات   به  قصیده از تنوع تکرار برخوردار است و در آن تکرار واژه، ترکی ، ع ارت 

شاعر با تکرار ع اارات باه دن اال تث یات فکار و       تکرار شده است. بار 3  ....«دأطبقق علقی» بار  و  0 ....«دأطبقق َفنتقتَ »د ع ارت

 اندیشه است. تکرار در سرتاسر قصیده اجرا شده و بر انسجام و زی ایی کلی قصیده افزوده است. 

دْأطبققققققققققققق دجیققققققققققققق ،دالدّحنقققققققققققققبل 
د

فقققققققققققققد دد دشققققققققققققق ا  دصقققققققققققققب  دوالد ح
ددددددددددددددددددددددد

 «زند.تابد و ستاره)اختر( برق نمینمیص   که در حالیحجابش باش » )ترجمه(
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مفهاوم تیرگای و فخامات اوضااع      دیا تأکتکرار، بیاانگر تث یات و   بیت فوق دوبار در فول تکرار شده است. هدف شاعر از 

چرخد و نقش مؤثری بر موسیقی و داللت معناا دارد. در ایان   ن میمحور قصیده بر آاست که  «تکق    زممق »این همان است.

 دددددد(.042-315:د3110عبیا،د)شودتکرار سطر یا ع ارت شعری در فول قصیده تکرار می

   

 
 

ساخن صاری  و    و اسالوب انشاایی  و  و با روش تعریض و کنایه «أطبقق» سازی لفظنمایی و برجستهبزرگ شاعر با تکرار و

شده و بیشاترین تاأثیر را   سرعت انجامگوینده و شنونده به میانتا انتقال پیام در پی آن است  و رستاخیزی از واژگان، خطابی

 نهاد؛ افازون بار اینکاه تاوازن و انساجام حاصال از تکارار، فُارم زی اایی باه قصایده بخشایده اسات.               جاا  در مخاف  باه 

 
 (3جدول شماره )

 «دُجی أطبق»بسامد انواع تکرار در قصیدۀ 

 تکرار

 واژه 

تکرار از نوع  تکرار عبارت

 اشتقاق

 قافیهتکرار 

 ُدجی أطِبق
 

 
 
 

 َغضب ن/ ِغض ب 8 .. أطبق ُدجی
 تَقنَقف َج / ُمتنّفج  
 ُمج م  / ج یم 

 ُدجی / د جی
  بذذ ب   / مُ 

 َعذ ب
 َسح ب
 َشه ب
 ُمص ب

 

 أطِبق فنتَت لِقهذه  لس   ت ..
 أطِبق فنتَت لِقهذه  ألت  ب..
 أطِبق فنتَت لِقهذه  آلث م ..

 أطِبق فنتَت لِقصبغ  ....

8 

هتکرار عنوان  در طول قصید  

(يّ  لتک     له م )   

 

 تکرار عبارت شعری

در ابتدا و انتهای 

 قصیده

( لتک     ل  ئ يّ )  

دأطبق در سرتاسر قصیده تکرار

 ( لتک     زستهالليّ )
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 أطِبق ُدجی أطِبق ضب ب
 أطِبق َجه م ً ی  َسح بُ 

2 
 

 َس ح/ س ح ً 
 فَتحت/ ز یَنفِتح
 َخَفقت/ ز َیخِفق

 َت ب/ ُت  ب

 
 
 
 

 3 ی  َم  ...
 2 ز یَبِلُج ُصبٌح و ز َیخِفق شه ب

 ُمتبّل ی  .. أطبق علی
 أطبق علی ُمتفّ    ..

 أطبق علی ُمتنّفج  ...

3 
 

22 4 33 9 7 

 

، موسایقی درونای حاصال از    یدرپا یبا خطاب قرار دادن تاریکی، تکرارهای پا و  جدید های معناییبا داللتهر بار شاعر   

اوضاع موجود کشاور   ؛(533: 5338قدوری، )گیردکه در زمرۀ حروف قوی قرار می «ط»حرف و فخامت  « لق » صامتتکرار 

سااخته و  خواننده را تا پایان قصیده با خود همراه پردازد. به ارزیابی مسائل میو کشیده را در پیش روی خواننده به تصویر 

سازد. این هماان تکاراری اسات کاه باه ساط  تاراژدی رسایده         میرو به رو های خود و اندیشهبا موجی از احسا   او را

 زیرا خواننده تحت تاثیر موضوعی است که حس و عاففۀ او را برانگیخته است. ( 503-523: 1338)رجائی،است

قافیه عنصر مهم در شعر اوست جواهری برای  تکرار واژگان در قافیه در مقایسه با بقیۀ تکرارها، کمتر اتفاق افتاده است زیرا  

اناد. دلیال آن باه    تنها دوبار تکارار شاده   «،دسقحا دودعقوا ش ا ،دم صا » واژگان .کندسرودن شعر، زمان زیادی را صرف می

حتای  دهد تا از واژگان تکراری کمتاری در قافیاه اساتفاده کناد.     گردد که این امکان را به او میگسترۀ واژگانی شاعر بر می

کند. او متناس  با ت میجواهری در انتخاب قافیه، دقهای متنوع، ناتوان نساخت؛ زیرا سرودن مطو الت، او را از کاربست قافیه

در قصایدۀ  فور که هماندهد. کند و از این فریق حاالت درونی خود را به نمایش قرار میفضای هر قصیده، قافیه را انتخاب می

 کشد: کند که برای قافیه زحمت زیادی میبیان می «القصائادالشارب داأل ل د»

 

 

 

 داناد داند که اشعارم خالی از عیوب قافیه همچون زحاف و سناد است؟ آیا میکند، میآیا کسی که اشعار مرا تکرار می» )ترجمه(

 «شود(خورد؟ )شعر از اعماق وجودم جاری مینوشد و از قل م میهای شعر من از آب چشمانم میکه قافیه

 ستاید:و در ابیاتی دیگر، قریحۀ شاعری و مهارت خود را در انتخاب واژگان می

 

 

 

قققققققققققققققندّ رجةجهقققققققققققققققادِحسقققققققققققققققانا د دأدّحقققققققققققققققاریدمح
دتحشققققققققققر  د ددِمققققققققققندعیققققققققققو دبقققققققققق   دالشققققققققققررح

د

د
د

دأودِسققققققققققققققققققناج د ددخقققققققققققققققققق   دِمققققققققققققققققققند ِحققققققققققققققققققا  
ققققققققققققققققق  دِمقققققققققققققققققندفققققققققققققققققق اجد د؟يقوافیقققققققققققققققققِه،دوت   
دددددددددددددد (7/د332:د)اجلواهری،دجّوا دددددددددددددد

دإ دا غالحقققققققق  دأنقققققققادفققققققق دالشقققققققرردفقققققققاِرس 
ققققققققققققققوايفدي دوإ،ادمققققققققققققققادار ححقققققققققققققق دعلقققققققققققققق دالقح

د

د
د

ققققققققققققققِندالًبققققققققققققققع دلقققققققققققققق دِ حنةققققققققققققققا دوت رسققققققققققققققا دّحک 
قققققققققققققققان داألخةسة تارحهقققققققققققققققادوِعفققققققققققققققق   د   دلققققققققققققققق  
دددددددددددد(2/د005:داجلواهری،دجّوا )ددددددددددددددد
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هاا بار   من در شعر یک سوارکار هستم. ف ع و سرشت )قریحۀ شاعری(، همچون سرری برای من است. اگر قافیاه » )ترجمه(

 .«هاآنبودن کنم و بیزارم از بی ارزشرا اختیار می هاآنمن سرازیر شود، من بهترین 

 

 زدایی واژگانیآشنایی 2.  5

بارای انتقاال تجرباه باه      هساتند  ایوسایله  هساتند و  ذهنی شاعر یا نویسانده  ۀواژگان و ع ارات در حقیقت حاصل تجرب   

اثار ادبای زی اا پدیاد      ی باا یکادیگر  نینشاست. واژگان در هم واژه از اهمیت زیادی برخوردار هاستیدر نگاه فرمالدیگران. 

د، گااهی شااعر از   نسااز ها را میآن دههایی است که شاعر یا نویسنواژه کاربستواژگانی،  زداییآشناییمنظور از  .آورندیم

افزایاد و  شعری مای  ریبر شکوه و تأث زداییآشناییزند، این ساختن واژه در زبان هنجاری سرباز می و رایج های معمولشیوه

 ۀدر حیطا ، واژگان جدید آفرینشخالف با قیا  است و یا غرابت استعمال دارد. بنابراین یا م شود. حالباعث غنای زبان می

 (.2،: 1331سنگری، )گیردواژگانی قرار می زداییآشنایی

وظیفه انتقال  وجهچیهدر شعر ارزش زی اشناسی دارد و به «کلمه»گرایان رو ، در مقاالت متعددی نشان دادند که صورتدد

کلمه در شعر، خود یک واحد زی اشناسی است. موسیقی و وزن کلمات در شعر، تمام وظاایف را   ا ندارد.معنی به مخاف  ر

  (.133همان: )دار استعهده

گیارد کاه   باه کاار مای    یاگوناه های فوالنی باه ها را در قصیدهو آنکند دقت میدر استفاده از واژگان و ترکی ات  جواهری 

  (.318:  1382علوان، )شوداز علو واژه نیز کاسته نمیکند و خواننده احسا  خستگی نمی

برخی ناقادان معتقدناد شااعر ترکیا      شود. وارد موضوع اصلی می «تاریکی»شاعر در ابتدای قصیده با خطاب قراردادن    

اضطراب  است و نزد علمای عرب داللت بر حرکت و «َ لَقلق »که از اصوات «ُ ُطب َج  »را با آگاهی از حروف  «أطبق دجی»

که داللت بر درشتی دارناد؛ باا احساساات و هیجاناات      ) ،دق،دج( کاررفتهبهحروف (. 131: 5333غال ، ) کند، گرفته استمی

القامار،دالسةقحا ،د»او با ساخت این ترکیا  و هماهناگ سااختن آن باا واژگاانی مانناد        (.33: 1333)ع ا ، شاعر مطابقت دارد
 کند؛ خشم و غض  خود را به نمایش قارار داده اسات.  که در فول قصیده از آنها استفاده می «الرقوا ،دالتبقا ،دال قبا دودالقاخا 

در اصاطالح رساتاخیز کلماات     شده است. دیتأکگرایان بر آن این همان رستاخیز کلمات است که در م احث نظری صورت

اناه آن حاصال کارگااه ذوق و اندیشاه     است ولی صورت تحلیلی و نظریه پرداز «ماالرمهد»،اصل از ابداعات شاعر فرانسوی

فریاق  گیرند و از به خود می رفعالیدر زبان روزمره، حالت مرده و غ واژگانها متوجه شدند است. آن یگرایان روسصورت

-مای زمانه کند و با حیاتی نو وارد زندگی و محیط هنری شاعر است که آن مردگی و ناکارایی، چهره را دگرگون می ردکارب

 (.131: 1331عی کدکنی،شفی)شود

ساخن صاری  و    و اسالوب انشاایی   او باا اساتفاده از   .گرفته اسات بر اسا  مقتضای حال بهره  «أطبقق»از فعل امرشاعر    

. نهاد جاا  شده و بیشترین تأثیر را در مخاف  باه سرعت انجام گوینده و شنونده به میانتا انتقال پیام در پی آن است خطابی، 

 برای تث یت معنای مورد نظر به کار رفته است. و اسلوب ندا، «أطب »مرمداوم فعل ا کاربست
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. مسائل جامعه است در ق ال نشان از خشم شاعر ،«جی »(  323:  1383)ف اف ایی،  است« سیاه ،دتلگ د»به معنای «ج ی »واژه  

و ذهان خوانناده را باه    کشایده  ، باه تصاویر   مشکالت فراگیر شدنخود را نس ت به  ۀروح آزردشاعر از همان آغاز قصیده 

دو مفهاوم تیرگای و    ،«ُدجقی»و «أطبق » با نشینیدر هم «سقحا »و د«ی قال»د،« قبا »دسه واژۀ دارد.اهمیت موضوع معطوف می

 باهمای متناس  گونهکنند. در واقع شاعر در یک بیت توانسته تمامی واژگان را بهگستردگی را در محدودۀ وسیعی تداعی می

این تکنیک زبانی شاعر بیانگر مطابقت اشعار با مقتضای حال، احسا   که از نظر موسیقی و معنا متناس  باشند. به کار گیرد

 و عاففۀ قوی در شاعر و اهمیت موضوع است.

                                           
ذشاته معماول باوده و درگاذر زماان از      اسات کاه در گ   هایی واژگان و ترکی ستکارب، زداییآشنایی هایشیوه دیگر از   

-گفتاه مای  زدایی زمانی یا آرکائیسم آشناییکه به آن  اندهای نحوی کهنهساخت ها وواژه جزء شده و امروزهاستعمال خارج

ۀ بر ف ق نظری .، از اهمیت باالیی برخوردار استازکارافتاده «های هنرسازه»کردن های رو  فعال در دیدگاه فرمالیستشود. 

های مرده را با است که آن هنرسازه دهند و کار هنرمند آنتوانایی خود را از دست می کاربرد، زیادیها بر اثر هنرسازه ،هاآن

 (. 133:  1383صفوی، )کندپویا خود زنده و  جدید نظام بندی

 .(11:  1331)علاوی مقادم،   گاردد ر مای زبان امروزی پدیادا  میانآورد که در زبان گذشته به شمار می ۀگرایی را ادامباستان ،لیچ

باین   اناد اناد و توانساته  غافال ن اوده   پیشاینیان شود که از مطالعه در آثار شاعرانی یافت میدر اشعار  این مهارتقطع  فوربه

  واژگان کهن و واژگان امروزی سازگاری برقرار کنند.
د قققققققققققققادالریقققققققققققققو  د دب ل قققققققققققققا دتقققققققققققققاور 

دد
قققققققققققققققق ادسققققققققققققققققرا د د قققققققققققققققق   دصححصح

دددددددددددددددددددددد
 «ها به دن ال آنها هستند. گویی که زمین فراخ آن، سراب و فری  است.هایی که چشمسست عقل» )ترجمه(

آمده اسات:   «لسا دالرر »در متون قدیم به کار رفته است. دربیشتر به معنای زمین فراخ و وسیع است. این واژه ، «صحْحصحح »

عقلای کاه ظااهری     شاعر افراد سسات د(.233: 5،ج ابن منظور)د«األحرضداْلم ْسقتحِوّح  داْلوحاِسقرح  د ْحصححا  :صححصح حدوالص ْحصح  دوالص ْحصح دوالص د»

 که داللت بر گستردگی زیااد دارد،  «صحْحصحح »آید شاعر با کاربست واژهکند. به نظرمیدهنده دارند به سراب تش یه میفری 

 ورزد.می دیتأکدر بیان مقصود خود 

دالصةققققققققققققرا ددَحلَقققققققق  لِبطققققققق نفقققققققق،ادالتقققققققق د دویققققققققققققاةتدالنققققققققققققو  

http://lib.eshia.ir/ابن_منظور
http://lib.eshia.ir/ابن_منظور
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دددددددددددددددددددددددد

 « ها پیدا شود.ها به هم برخورد کند و هنگامی که مشکالت و سختیهنگامی که حلقۀ شکم» )ترجمه(

لح دالِبًقا »مَثَل  شاعر برای تث یت معنای مورد نظر و تاکید بر اندیشاه خاود،    .رودبه کار میدر وقت شدت یافتن گرفتاری،  «حح

و  های شعری از سوی جواهری، دلیل محکمای اسات کاه او از فرهناگ غنای     مثل کاربست از این مَثَل استفاده کرده است.

  برخوردار است. افالعات وسیع زبانی

کاه   برخای ناقادان معتقدناد   کناد.  ته استفاده مای الزم به ذکر است جواهری در بیشتر قصائد خود از واژگان و ع ارات گذش

: 5313حج ااوی،  )رد، به کاربست واژگان قدیمی میل بیشتری دارصافیو زهاوی  نس ت به دو شاعر پیشین خود یعنیجواهری 

او را  صالح ع د الصا ور همان فور که  در اسلوب نوشتاری و فنون شعری، بر کالسیک متکی بر سنت، گرایش دارداو  .(15

گیاری  بنابراین تالش جواهری در بهاره  .(131: 1338)شع ان، آوردمیزرین شعر کالسیک عرب به شمار  ۀآخرین مرحل ۀایندنم

 کرده؛ بیانگر اهتمام او به ابزارهای زبانی است.کهن و امروزی برقرار  اصطالحات از کالم پیشینیان و ارت افی که میان

ای را به کار ب رد که در زماانش  شود. اگر شاعر واژهگام با زمان شاعر سنجیده میاست، کاربرد واژگان مطابق هم ذکرانیشا  

سقیفد. های جدید را وارد شعر خود نمایاد زدایی است و یا شاعر واژهرایج نیست ولی در گذشته رایج بوده، یک نوع آشنایی
قاح»کتاب نویسندۀ اهللدهشال شعر جااهلی را معیاار شاعر عربای      ۀگر نمونا »وید:گمی زداییآشنایی بیان مفهومدر  «شررّة داانّر

که بعد از اسالم وارد شعر عرب  الص ة،دالر اة،دالقیال،دالر وع،دالسقاوج،دالو قو ، قدیم در نظر بگیریم، واژگان و کلماتی از ق یل

 (.50:دد3104هشال،د) «باشد زداییآشناییز ای اتواند پدیدهگردید، می

 گیرد که شگفتی مخاف  را به دن ال دارد:ای به کار میه را به گونهگاهی شاعر اصطالحات روزمر 

دأطبقققققققققققققققققق دعلقققققققققققققققققق دهققققققققققققققققققویدالققققققققققققققققققو
ددددددددددد

د
د

ققققققققققاد دصقققققققققق ٌ  ِ ققققققققققذ بیققققققققققوهد   ة
د

 «  هایی دروغین هستند.ها گویی ماسکبگستر بر این چهره» )ترجمه(

شادت   زی اا،  او با این تشا یه است.  به کار بردهروح های بیدر تش یه چهرهرا « های دروغماسک :ص    ذ ب» ترکی شاعر 

 کشیده است.اندوه خود را به تصویر 

 ُمتنَقّفجققققققققققققققققققققققق  َ أطبققققققققققققققققققققققق دعلققققققققققققققققققققققق د
 

دالریققققققققققققققققققققققا  ددتَجققققققققققققققققققققققتَقنَقف  مققققققققققققققققققققققاد حدد
دددددددددددددددد

 «اند.ای که همچون س دی پرحجم و توخالیمایههای متظاهر و کمبگستر بر آدم» )ترجمه(

یعنی مرد به آنچاه نادارد، افتخاار    د.(353: 1330)معلوف، عنق ه  فتخَ  ِبمق  لق  َ :َج  ل جلتنَقف  .«ظاهردگش ،باالدرف :د  تَفعَ : تَقنَقف جَ » 

 برای تمازن درونی به کار گرفته است.« ُمتنَقّفج  َ »جواهری آن را به همراه از کلمات کم کاربرد است. «تَقنَقف جَ »فعل  کرد.

 این واژگاان قرآنای  . است« ی م  لنشق  ، جق    ، ب، محّ   ً عذ ب، عق»مثل کاربرد واژگانیو اما از نکات مهم در این قصیده، 

 کریم و تعالیم دینی است:  قرآنبه  بیانگر اهتمام جواهری

رةقققققققققققققققققققققققا دأطبقققققققققققققققققققققق دعحققققققققققققققققققققققوا ددأطبققققققققق دجخقققققققققا  دِمقققققققققندال قققققققققمل دم 
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ددددددددد
 «بگستر ای دود برخاسته از وجدان آتشین، بگستر ای عذاب.» )ترجمه(  

دّقحت وب قوادفقحلح  قْ دعحقوحا  ددِإ  د﴿آیاه  باال شاعر از بیتدر     دوحاْلم ْ ِمنحقاِتدَل  دملْح دفقحتحن قواداْلم قْ ِمِنیح داحلْحرِّقِ  دال قِوّنح قن  حدوح ح قْ دعحقوحا   الهاام   (13ال اروج/ )دیح ح

باه روز   اشااره کارد کاه تلمای       «.بگستر تاا روز قیامات   : شقورالن ددولِدأطب دإل دّحق»توان به ع ارت . از نمونۀ دیگر میگرفته است

 .رستاخیز دارد
درک عمیاق و واالی او بار ایان کتااب آسامانی دارد. او       بیاانگر  ،های قرآنای ها و قصهجواهری از شخصیت پذیریالهام   

ای خااص  ها، باه شاعرش جلاوه   آنی ریکارگهای قرآنی و بهبالغی قرآن و با تعمق در اندیشه هایتهتوانست با توسل بر نک

هاای جاواهری   ساروده  دهاد.  فریند و از این فریق قدرت تصویرپردازی و خالقیت خود را نمایشنو بیا تصویریو  بخشد

 و بنیاادین  عنوان یکی از منابع مهم فنیجواهری و قرآن برقرار بوده است و قرآن به میانارت اط تنگاتنگی  بیانگر آن است که

      .آیددر شعر او به شمار می

جخقا ،دعقوا ،دجحمقار،دبقول،د قو ،دالقاای ،دج یق ،د» :در قصیده از ق یال  شدهگرفتههای به کار ارتو ع  کاربست واژگانی فورکلبه  
دروهسق  ،دتق وةبوادالسواج،دجما ،داجلوع،دِ وا ،دمح  ،د ح  ،دمتفرةقی،دمتفنةای،دمتبلةاّن،دالنةار،دعار،دعا ،دالشرور،دغ ا ،دالنفقاق،دظلمق ،دشقکا،دتحد بقا ،دجّق ح

،دالرم دودال                                       تناس  دارد.  داده است، ارائهشاعر با موضوعی که با فضای قصیده و که دارای بار منفی هستند؛  «شرورللو ة

روش  هاا و عوافاف و احساساات باه    یعنای بیاان اندیشاه    نمااد . های این قصیده، گستردگی نمادها اسات از دیگر ویژگی    

در نمااد،   چراکاه نماد را باید از زی اترین نوع استعاره به شمار آورد؛  (.1: 1382چدویک،)هاستآنبه شاره یا از فریق ا میرمستقیغ

شود و این موضوعات و تصاویر جزئای چناان زناده و جاندارناد کاه      مفاهیم بزرگ از فریق موضوعات جزئی نمایش داده می

. شادت گرفتاه اسات    در ادبیاات معاصار   هاو اسطوره از نمادها استفاده.(،332 13: 1332، فتوحیکنند)گویی ذهن را تسخیر می

آوردن شاعران عارب   که س   روی است هاییاز انگیزه، های اروپاییاجتماعی و استعمار دولتتحوالت و حوادث سیاسی و 

 .  (02:  1332، ج راً)گردید و نماد به اسطوره

گیارد.  از نمادهاا باه فراوانای بهاره مای      وضعیت موجاود جامعاه،  برای بیان اعترا  به  جواهری «أطبق دج یق »ۀ در قصید   

باه  تاوان  مای  را به عنوان یکی از عناصر تخیل و تصویرسازی و سم ولیک به کار برده است که باا کنکااش در آن   حیوانات

 یافت. مفاهیم بسیاری دست 

) لکقالب،  لقذئ ب،  لبق م، می حیوانات مانناد نگاه شاعر به پیرامون خود، نگاهی سرشار از آشفتگی و تخری  است. کثرت اسا   
تصویر وحشاتناکی همچاون درام در نگااه     ) لن  ،  ل جی،  ل م  ،  لتب ب و...(،به همراه واژگانی چون  ُعق ب،  لُغ  ب،  لذب ب و...(

-شکسریر می « arKing Le »د«شیرشاه /لیر شاه »این قصیده را همچون نمایشنامۀ  ج را ابراهیم ج راشود. مخاف  متجلی می

 (.80 :1333ج را ابراهیم ج را،)هایش استبیند که جهان در آن پر از حیوانات درنده با چنگال

قققققققققققققققق  ددددد دأطبقققققققققققققققق دجیقققققققققققققققق دحتةقققققققققققققققق د ح
دددددد

ددمقققققققققققققققققندالسقققققققققققققققققواجدبقققققققققققققققققهدالغ قققققققققققققققققرا د
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

د«د.ای تاریکی بگستر تا کالغ نیز از سیاهی ملول گرد» )ترجمه(
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شاود.  اساتفاده مای   احتیاطنمادی برای  عنوانبه «کالغ»موارد از یشتردر ادبیات دارای نمادهای مختلفی است. در ب «کالغ»د

 اند. کردهاستفاده  «کالغ»خود از نماد  ۀبسیاری از شاعران معاصر، برای پرداختن به مسائل و مشکالت جامع

ل قققققققققق د تةقققققققققق د   دأطبقققققققققق دج یقققققققققق :دحح
د

دقققققققققققققققققققققققققققققا السققققققققققققققققققققققققققققماواتدع دديفد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 «ها به پرواز درآید.که عقاب در آسمانای تاریکی گسترده شو تا زمانی» )ترجمه(

توانند برای رهایی کشاور از مشاکالت اقادام    تاریکی نماد نارضایتی از اوضاع است. عقاب همان غیورمردانی هستند که می

  .کنند

ددددددأطبققققققققققققققققققققققققققق دعلققققققققققققققققققققققققققق دم تبحلةقققققققققققققققققققققققققققق
د

قققققققققققو ح  دالقققققققققققو با   قققققققققققکاد   دشح دققققققققققققیح
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 «.شان شکایت کرده استکه مگس از تن لی بر افراد تن لی بگستر» )ترجمه(

جاواهری  باا    استفاده از نماد پرندگان، پوششی است که شاعر برای اعترا  به وضعیت موجود جامعه به کار بارده اسات.   

باه  تمام تالش خود را  ؛ته استفکه در وجود او نهپذیری و وجدان بیداری و با توجه به حس مسئولیت رک حقایق جامعهد

هاای  تجلی افکار و اندیشهدر نتیجه  حس بیداری مردم را تحریک کند. ،های جامعهتصویر کشیدن نابسامانیکار گرفته تا با 

نکاوهش   و ، دوراندیشای هاا یلتباه تشاویق فضا    حیواناتاو از زبان ده است. بیان کربا نمادهای مختلفی  خود را ۀمصلحان

  ای نو بدهد که در نگاه مخاف  جذابیت داشته باشد.و از این فریق توانسته به اشعارش چهره گویدسخن می هایلترذ

ی اسات. او ساعی دارد   در تمامی موارد باال، آنچه برای خواننده جذابیت دارد، تسالط واژگاانی و افالعاات ادبای جاواهر      

واژگان در روح و ذهن جواهری جاادوی خاصای    و بر ادبی ت آثار خود بیفزاید. شدهنی واژگان درگیر اخواننده در تالفم مع

  (.131: 1333،السامرائی )کنندبا هم حرکت می و واژه و جواهری مکمل هم هستند. دارد
 (2جدول شماره )

 «أطبق دُجی»قصیده  در  رواژگان و ترکیبات خاص  و نادگستردگی 

و ژگ ن    دی 
  ه 

ت   ب ت و 
عب   ت 

 خ ص
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این نکته را باید در نظر داشت که متفاوت  گیرد.در اشعار جواهری از زبان شعری غنی او نشأت می زدایی واژگانی،آشنایی  

قدیمی  هایتنال الغه و مقرآن و نهجدینی  مهم دو من عو برجسته بودن اشعار جواهری، حاصل عوامل متعددی است. بودن 

اشاعار قادیمی و    ریتاأث در خاافراتش از   (.500: 1333،)الخاوری تأثیر زیادی نهاده است ،اشو تصویرپردازی در اسلوب شعری

از تمدن اروپا و فرهنگ و ادبیات افزون بر آن  (33: 1 ج،1333جواهری، )ال اش سخن گفته استهای کهن بر اسلوب شعریمتن

جاذابیت و زی اایی اشاعار جاواهری، حاصال مطالعاه او در آثاار        بناابراین   (.533 :1338)شاع ان،  اروپایی نیز تأثیر پذیرفته است

سا   گردیاد تاا جاواهری،     همه این عوامال   است. های مختلف و اهتمام به موسیقیملت توجه او به فرهنگگذشتگان و 

  های زبانی خود نماید.شعری زی ا را در پیش روی مخاف  قرار دهد و خواننده را محو زی ایی

 

 نحوی زداییآشنایی 3. 5

(. 33: 1383)صافوی، شاود شاعری خاود    زدایی در زبانکردن اجزای جمله، موج  آشنایی با تغییر و جا به جا تواندشاعر می  

 باه زی اا   کاه یدرصورت ها،ع ارت راف از فرم خودکار زبان و ایجاد دگرگونی در ساختار صرفی و نحویدرواقع هر نوع انح

 آفرینش یاک ماتن ادبای زی اا    مندی از این تکنیک، به بهره. سازی ادبی خواهد بودهای برجستهآفرینی منجر شود؛ از ویژگی

زدایای نحاوی   ها ضمن اینکه آشناییفرمالیست. شوده رو میانجامد در نتیجه خواننده با حسی تازه و شگرف با متن رو بمی

ورند؛ معتقدند ایان تکنیاک   آیک عنصر مهم در ادبی ت یک متن ادبی به شمار می ومکت   این هایبه عنوان یکی از مؤلفه را

-ه ذکر است آشانایی قابل بنشود.  ساختار کالمی و آشفتگی در پیوند بین ع اراتکه موج  اختالل در ای باشد باید به گونه

ای از آن باشد مثال: تقادیم و   تواند نمونهمی ؛نحوی خارج شود ۀنحوی محدودیت ندارد هر ع ارتی که از اصل قاعد زدایی

)صافوی،  آیاد کاار مای  عنوان ابزاری برای حفظ وزن بهنحوی به زداییآشنایی در بسیاری از موارد،.  ، حذف، فاصله و...ریتأخ

1383 :103-105).  
 

 ریتأخ و تقدیم 1. 3. 5

مانناد تقادیم مفعاول،    خروج کالم از قواعد نظم و ترتی  شناسی است که با از مسائل مهم در حوزۀ زبان ریتأختقدیم و    

کناد  شاعر تالش مای  (.511: 1333 ،فضل، صالح)دآیدزدایی به شمار میو آشناییگیرد خ ر، حال، جار و مجرور و... صورت می

ع اد  )هایی در متن دسات یاباد  دن جمله از چارچوب اصلی، تصویر فنی متمایزی را خلق کند و به زی اییاز فریق خارج کر

در قرآن کریم شواهد فراوانی از تقدیم و تاخیر وجود دارد که با اهداف متنوعی چون تاکید، حصر،  (.533-531: 1330المطل ، 

ققمحاوحاتِد﴿:تعظاایم و ... بااه کااار رفتااه اساات دالس  ققْي  دقحققِاّر ددلحققه دم ْلققل  قق  دشح  ْ دعحلحققَد ققوح ددوحه  ِیقق   هاادف از تقاادیم در آیااۀ فااوق،  ﴾وحاأْلحْرِضد  ْیِققيدوح  

گیاری از ایان روش،   . قرآن در بسیاری از آیات خود با بهره(1130: 1383پوریوسف،)دمنحصربودن مالکیت آسمان و زمین است

حقیقات هناری اثار ادبای و راز     توان به چینش هنری واژگان میاز تقدیم و تاخیر و  مفاهیم واالی خود را بیان نموده است.

 (. 23 -01: 1330ابودی ، )اعجاز واژگان پی برد 

ققققققققققققااد قققققققققققق دصح ،د   قققققققققرا ددأطبقققققققققققق دنریقققققققققققق   دالبقققققققققول ،دأطبققققققققق دّقققققققققادخح دقققققققققق،ح



 امسی شماره                                                        (فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                       13

د 
 

   «ای صدای کالغ بگستر تا جغد صدای تو را پاسخ دهد. بگستر ای خرابی.» )ترجمه(

باه  اول در انتهاای مصارع   را  «ب نقاة»در بیت ق ل شاعر ازآنجاکه  .شده استمقدم دول(ی)الفاعل ، بر (الصاا)فوق، مفعول در بیت

داد؛ مای قارار   «صقاا»در جایگااه   «البقول»دشااعر دگردد اگرهم آهنگ «دبنقاة»را مقدم آورد تا با «دصاا» ؛ در این مصرعکاربست

 گرفت.آهنگ و ریتم قصیده به این زی ایی شکل نمی

داّنحدأطبققققققققققققققققققققققققق دعلققققققققققققققققققققققققق دم تبلةققققققققققققققققققققققققق
د

ققققققققققققققققققققققققققکاد ققققققققققققققققققققققققققو ح  دالققققققققققققققققققققققققققوبا  دد دشح
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 «شان شکایت کردند.ها از سستیتن ل و ضعیف بگستر که مگس یهابر انسان» )ترجمه(

 مقدم شده است.به منظور رعایت قافیه  )الوبا (،بر فاعل )اریمو (،مفعولباال  در بیت 

دأطبقققققققققققققق دعلقققققققققققققق دهققققققققققققققویداکسققققققققققققققو 
دد

دعیشققققققققققققققققققققققتح ادالکقققققققققققققققققققققق   ددتحرققققققققققققققققققققققا  دد
د

  «ها بیزارند.ها از زندگی کردن با آنها که سگبگستر بر این بوزینه» )ترجمه(

، ریتاأخ در این بیت نیز تقادیم و   مقدم شده است.«دالکق  » بر فاعل جمله در این ع ارت نقش مفعولی دارد و «عیش » واژه

 ر صورت گرفته است.برای حفظ قافیه و نظم شع

باه   یجاواهر  .(123:  1333،دیا ع دالحم)بسیاری از علمای نحو مناع شاده اسات    جواب شرط بر فعل شرط ازنظرمقدم نمودن 

 است : منظور رعایت قافیه، از این قاعده عدول کرده

دإ د دتحِفقققققققققققققققققققققققققر  دأطبققققققققققققققققققققققققق :دفققققققققققققققققققققققققق ّنح
د

دوّحنحققققققققققققققققققاِردالِنقققققققققققققققققققا ؟ در دت سققققققققققققققققققفِددد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 « ات نمایان شود و مانع برافتد.کنی اگر چهرهی تاریکی(: پس کجا فرار میبگستر )ا» )ترجمه(

های متنی و نظم شعری، دست به تقدیم زده است تا حازن و انادوه خاود را باه مخافا       نمودن پیامبرجسته منظوربهشاعر 

زدایی منجر شده است. انحراف از ییبه خروج از قاعدۀ اصلی و آشنا جهیدرنتاو را برانگیزاند  ۀاحسا  و عاففانتقال داده و 

ها و ترکی  ع ارت در زبان معیار، روشی است که شاعران برای رسیدن به زبان شاعری از آن  قوانین حاکم بر ساختار جمله

دتحِفقر د»جاواب شارط  فوق در بیت  گیرد.حفظ نظام موسیقیایی شعر صورت می باهدفاند. این امر بیشتر  بهره گرفته بار   «فق ّنح
، بنابراین شااعر  است فاعل فعل شرط، ۀدر جمل «النققا »دازآنجاکه مقدم شده است. «إ دت سفردودّحنحقاِردالِنققا ؟ »ل شرط فع

ی نینشا دلتقدیم با تکرار، موسیقی  افزون بر آن آمیختگی بیان نمود تا به قافیه خللی وارد نشود.با این شیوه ترتی  جمله را 

از تسلط شاعر نشان در شعر جواهری،  ریپدیده تقدیم و تأخ ۀگستری فورکلبهر افزوده است. را ایجاد کرده و بر زی ایی اشعا

 ریتاأخ تقادیم و   .د داردالگوهای زبانی متعد کاربستشاعر در توصیف کلمات با  ساختارهای نحوی و واژگانی و قدرتدر 

 (.131، 5333غال ، )شده استواقع  های معنای آن مؤثرداللت بر حالنیرا غنی ساخته و درعجواهری زبان شعری 
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 بین ساختارهای نحوی ۀفاصل 2. 3. 5

فاصلۀ بین ساختارهای نحوی مانند فاصله بین م تدأ و خ ر و یا فعل و فاعال و یاا دیگار عناصار نحاوی، بارای اهاداف           

ون تقادیم و  نیاز همچا   وصال و فصال  گیرد. بر یک غر  خاص صورت می دیتأکمتنوعی مانند رعایت وزن و موسیقی و 

سا    ایی از این شگرد بالغای اساتفاده کناد کاه     تواند به گونهشاعر می (.83-81: 5333المسد ی،)شودمنجر به عدول می ریتأخ

 :نمایدجذابیت شعر شده و زبان شعری شاعر در نگاه مخاف  برجسته 
د -الدّحنفقققققققققققققققققققققت د خوفقققققققققققققققققققققا دعلیقققققققققققققققققققققه

ققققققققققققققققققق  ددد دأطبققققققققققققققققققق دج یققققققققققققققققققق :دحتةققققققققققققققققققق د ح
ل ققققققققققققققققق حد دأطبققققققققققققققققق دج یققققققققققققققققق :دحتةققققققققققققققققق د  

د

دِمقققققققققققققققققققققندالرمققققققققققققققققققققق دللنقققققققققققققققققققققوردبقققققققققققققققققققققا د
قققققققققققققققققققققواِجدبِقققققققققققققققققققققهدالغ قققققققققققققققققققققرا  دمقققققققققققققققققققققندالسة
دع قققققققققققققققققققققققققققققققققا  دفقققققققققققققققققققققققققققققققق د ققققققققققققققققققققققققققققققققاوات 

دددددد
./ بگستر ای تاریکی تا اینکه کالغ نیز از شودینمبه خافر تر  هیچ دری به روشنایی باز ای تاریکی گسترده شو » )ترجمه(

 «درآید. ها به پروازکه عقاب در آسمانای تاریکی گسترده شو تا زمانی سیاهی خسته شود.

پیاایی در ابیاات بعادی،    . شاعر اسلوب تقدیم را اندکاررفتهو بافاصله از فعل به ریبا تأخ «بقا ،دالغقرا ،دع ققا »فوق،  در ابیات 

باه هماراه    وزن و قافیاه انساجام  باهادف   ،فاعل از فعل و هماهنگ کردن فاعل با قافیه ریتأخبا کند. در واقع شاعر تکرار می

را در ابیاات   شاگرد  آیاد. او ایان  در نگاه مخاف  زی ا به نظر مای  که داده استپیش روی خواننده قرار  را ساختاری تکرار،

 کند:کند ولی این بار فاصله را بین م تدأ و خ ر ایجاد میتکرار می نیز پایانی قصیده

د قوهدالسقو اتِد دأطب دج ی :دف نق ح
د ققققققققققوهداألنیققققققققققا ِد دأطبقققققققققق :دف نقققققققققق ح
د ققققققققققققوهدا ثققققققققققققال دأطبقققققققققققق :دف نقققققققققققق ح

د

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق  دد دحاققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا د–عاّر
دققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققرا د–م شقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققحوة د

دشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا  دشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققبا 
دددددددددددددددددددددد

تیز، پوشش  یهاهای آشکار پوشش هستی./ ای تاریکی بگستر که تو برای این دندانتو برای این زشتی: ای تاریکی بگستر» )ترجمه(

   .« بر این گناهان بزرگ مجوز است(جوان هستی.)جوانی تو  تو برای این گناهان بزرگ و غالف هستی./ ای تاریکی بگستر که

ای کاه م تادا در مصارع اول و    به گونهاتفاق افتاده  «حاا ،دققرا ،دشقبا »خ رو  «أن حد» بین م تدا ایفاصلهدر ابیات باال    

اد زیا  ۀفاصال  شاعر این فاصله را با اسلوب تکرار درآمیخته و ابیات را زی ا جلوه داده اسات.  خ ر در مصراع دوم آمده است.

آن است تا به رازها و معنای  یوجومخاف  در جستشود زیرا میبین ساختارهای نحوی، س   فعال شدن تخیل مخاف  

 نماید.ذهنی شاعر پی ب رد. این امر س   جذابیت شعر شده و زبان شعری شاعر در نگاه مخاف ، برجسته و زی ا می

 

 حذف  3. 3.  5

های مختلفی از کند. حذف به شکلهمی در ساختار ع ارات و توازن آوایی ایفا مییک عنصر مهم، نقش م عنوانبه «حقو »  

 باهادف گاردد. حاذف   ق یل حذف منادا، حذف م تدأ، حذف حرف عطف، حذف مفعول و...،  با اهداف متنوعی ظااهر مای  
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ان به حاذف حارف نادا و    تومی «أطبق دج یق »قصیدۀ  در حذف ۀاز نمونرعایت موسیقی و توازن آوایی کاربرد وسیعی دارد. 

 عطف اشاره کرد:

قققققققققققققققققققا دعلققققققققققققققققققق دد  دأطبققققققققققققققققققق دجحمقققققققققققققققققققار 
قققققققققققققققققققرا دعلققققققققققققققققققق دب نقققققققققققققققققققاه دأطبققققققققققققققققققق دیح

د

دِةدجمققققققققققققققققققققققققارِه ،دأطبقققققققققققققققققققققققق دتحبققققققققققققققققققققققققا د
دق بققققققققققققققققققققققققققققوره دأطبقققققققققققققققققققققققققققق دِعقققققققققققققققققققققققققققققا 

ددددددددددددددددددد
ساتر ای  ها ! بگها! بگستر ای خرابی! بگستر ای کیفر و جزاء بر سازندگان ق رهای آنبگستر ای نابودی بر حامیان نابودی آن» )ترجمه(

 «عذاب.

 «أطبقق»و تکرار واژۀ « ِعقق ب تَبق ب/ »و «ُحم ة / بُنق ة » ،«/ ج    َدم  ُ »آوایی در کلماتدر بیت فوق، حذف حرف ندا در کنار هم
  س   تقویت موسیقی ابیات شده است.

دأطبِققققققققققق دجیققققققققققق دأطبِققققققققققق د قققققققققققبا  د
د

ققققققققققققحا  دد دأطبِقققققققققققق دیح امققققققققققققا دّققققققققققققادسح
ددددددددد

 « ای مه، بگستر ای ابر. بگستر ای تاریکی، بگستر» )ترجمه(

 در ابیات باال، حذف حرف ندا و حذف حرف عطف با هدف اهتمام به موسیقی و سارعت بخشای صاورت گرفتاه اسات.      

نمایی و بزرگ حذف حرف ندا به همراه تکرار، قصیده را از ریتم و توازن آوایی برخوردار کرده است. شاعر با شیوۀ تکرار و

  دهد.میمقصود خود را به خواننده انتقال و حذف،  ا روش تعریض و کنایهو ب «أطبق» سازی لفظبرجسته
 (1جدول شماره )

 «أطبق دُجی»، فاصله و حذف در قصیدۀ ریتأخبسامد تقدیم و 

 بسامد حذف  بسامد فاصله  بسامد ریتأختقدیم  و  ردیف

 
 

 تقامیدخربدبردمبتاأ
 تقامیدمفرو دبردفاع د

دتقامیدیوا دشر دبردفر دشر د

1 

33 

3 

دفاصلهدبیدمبتاأدودخربد
دفاصلهدبیدفر دودفاع د

د7
د4

دحو دحر دنااد
د
د
د

01 
د

 71 71 71 بسامد

 

ابزاری جهت زی اسازی اشعار خاود بهاره گرفتاه اسات.      هرگونهدهد که شاعر از بسامدهای نحوی در جدول باال نشان می 

زیادی نهاده است  ریتأثزی اشناسی قصیده و توازن آوایی  ، فاصله بین ساختارهای نحوی و حذف، برریتأختنوع در تقدیم و 

و فاصاله و حاذف    ریتاأخ هاا، تقادیم و   موسیقی حاصل از تکرارشد. قصیده از ریتم و آهنگ خارج می صورت نیادر غیر 

  سازی به شمار آورد.توان آن را نمونه کامل برجستهدارد که می با فضای شعر هماهنگی یاگونهبه

نی در اشعار جواهری بیانگر آن است که ساختار متن و وزن و موسیقی نزد شاعر از اهمیت بااالیی برخاوردار   شگردهای زبا

در خاافراتش از   فاور کاه  هماان دهاد  است. جواهری هم در شعر و هم در نثر، به موسیقی و ریتم اشعار بسیار اهمیت مای 

 لج  ه ی بلس ت  و »کتاب خود در سلیم بصون .(66:  1ج،1188الجواهری، ) گویدنهد، سخن میی که موسیقی بر جای میریتأث
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توجه به ریتم و موسیقی فقط مختص به شعر جواهری نیست بلکه او در نثر هام باه دن اال آهنگاین      کند کهبیان مید«بقلمقی

املی است که او را ترین عوبنابراین عالقۀ ذاتی جواهری به موسیقی و زی اشناسی از مهم (.33:  5313ال صون، )کردن کالم است

 به کاربست شگردهای زبانی سوق داد.

 
 زدایی در اشعار جواهری.جدول و نمودار بسامد انواع آشنایی6

 (4جدول شماره )
 «أطبق دُجی»، واژگان و ترکیبات خاص، فاصله و حذف در قصیده ریتأختکرار، تقدیم و 

 واژگان و ترکیبات  ریتأختقدیم و  تکرار ردیف

  نادر و خاص 

 حذف فاصله

 
 

دتکراردواژهددد
دتکراردعبارتد
دتکرارداشتقاقد
دتکراردقافیهد

 تقامیدخربدبردمبتاأ
 تقامیدمفرو دبردفاع د

 تقامیدیوا دشر دبردفر دشر د
دد

دواژگا دخاصدود  ند
دتر یباتدخاصد

دمناجهاد

دفاصلهدبیدمبتاأدودخربد
دفاصلهدبیدفر دودفاع 

د
د

دحو دحر دنااد
د

 71 71 34 79 97 بسامد

                                          

 («أطب دجی »زدایی در قصیدۀ )نمودار درصد کاربست شگردهای آشنایی
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   نتیجه 

از اناواع شاگردهای    ر کاربرد گستردۀ ابزارهای زبانی است. جواهریبیانگ ،«أطب دجی »داز بررسی قصیدۀ آمدهدستبهنتایج  

اسالوب  جواهری باه   ذاتیمیل زدایی آوایی، واژگانی و نحوی برای بیان مقصود خود بهره گرفته است. زبانی اعم از آشنایی

جام و و دقت شاعر در گزینش واژگان مناس ، عامل مهمای در سا ک شاعری اوسات. وحادت موضاوع، انسا        زی اشناسی

 هم ستگی بین لفظ و محتوا و تناس  اجزای ع ارات، از بارزترین ویژگی قصیده است. 

خود را محدود به ساختارهای  جواهری آمیختن چندین اسلوب و فن است. ،«أطبق دجیق »ددقصیدۀ کته مهم در زی اشناسین  

فضاای مناسا ی را بارای    ؛ تقدیم و تااخیر صله، ، فاحذفتکرار، اسلوب اعم از خ ری و انشایی، در تنوع نکرد بلکه با ثابتی 

 گشود.  و برانگیختن احسا  و عاففۀ مخاف  تأمل

بر  دیتأکشعر و توازن آوایی و  برای افزایش موسیقی جواهری را دارد. بیشترین بسامد «تکرار»دزدایی،آشناییدر بین انواع   

گرفتاه  کار  به ع ارات و اشتقاق، هاواژه، ترکی صوت، صامت، م تکرار از ق یل متنوعی هایتکرار را به شیوه فکر و اندیشه،

و مانع  ساختهخواننده را با خود همراه قصد دارد داستهاللیو  تراکمیتکرار واژگان و ع ارات مهم به شیوۀ است. او با تکرار 

تواناد  ق افتااده اسات دلیال آن مای    تکرار واژگان در قافیه در مقایسه با بقیۀ تکرارها، کمتر اتفاا  شود.او از گسیختگی افکار 

حتای سارودن   گسترۀ واژگانی جواهری باشد که این امکان را به او داد تا از واژگان تکراری در قافیاه، کمتار اساتفاده کناد.     

 کند. انتخاب واژگان در قافیه، دقت میهای متنوع، ناتوان نساخت زیرا جواهری در مطو الت، او را از کاربست قافیه

بهاره   کهن،واژگان و ترکی ات  ازنصر تکرار، کاربست واژگان خاص بیشترین بسامد را در این قصیده دارد. شاعر پس از ع  

به کالسیک متکی بر سانت،   او و هم ادبی ت قصیده را حفظ کرده باشد. انتقال دهدخویش را به مخاف   اندیشۀ هم تا گرفته

مازی ن   .ذهن خالق خود را برای خواننده به نماایش گذاشاته اسات   د، بنابراین با کاربست واژگان قدیم و جدی گرایش دارد

      غنی برخوردار است. واژگانیدلیل محکمی است که او از فرهنگ  ،لثَمَ کردن قصیده با واژگان قرآنی و

. اسات  اررفتاه کباه ای از اشعار جواهری در فضای گسترده موردنظرالقای معنای  منظوربهیک عنصر مهم و  عنوانبه نمادها  

عناصار تخیال و    عناوان باه حیواناات  کناد.  ی خاود مای  نماادپرداز جواهری با کاربست گستردۀ نمادها، خواننده را مسحور 
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-ها ساخن مای  ها و نکوهش رذیلت. شاعر از نماد حیوانات به تشویق فضیلتاندشدهگرفتهتصویرسازی و سم ولیک به کار 

استفاده از نماد در قافیه نشاان از مهاارت شااعر در تسالط     ای نو دهد. ارش چهرهگوید و از این فریق توانسته است به اشع

 و به اشعارش رونق بخشیده است. واژگانی او دارد 

 و ، اختصااص دیا با اهدافی متنوعی همچون اهتماام و تأک  ،نحوی ساختار ، حذف، فاصله بینریتکرار، تقدیم و تأخاسلوب  

 صورت گرفته است. آواییو افزایش توازن  رعایت وزن و قافیه

قادیم، مطالعاه آثاار    ادبیاات   ااو با  دینی، آشانایی  و یفرهنگ غنی جواهری، تسلط او بر متون قرآن عوامل متعددی از ق یل  

-در جهت برجساته متنوعی از شگردهایی ، این امکان را به او داد تا گستردهواژگانی از دایره  ی شاعربرخوردار گذشتگان و

 گردد. خود و ارتقاء اشعار موج  تازگی شکل بیان بهره بگیرد و اش ختن زبان شعریساسازی و متفاوت

 

 کتابنامه

 قرآن کریم 

د.بلوت:دجاردصاجر.5إلد.لس ن  لع ب.(5101)،ممادبندمکرل.ابندمنظور .0
مؤسسه فرهنگی .تهران:فروزان سجودی و فرهاد ساسانیترجمه  .صور خیال در نظریه جرجانی.(1330).ابودی ، کمال .3

د.گسترش هنر
 .تهران:مرکز نشر علم.ساختار و تأویل متن .(1333).احمدی، بابک .3
 .القاهره:مکت ۀ األنجلو المصری ۀ.موسیقی الشعر.(1383).أنیس،ابراهیم .0

 .میروبوتامیادجاردبغااج:ي.بلس ت  و بقلم ي لج  ه  .(3102).البصو ،سلی  .2
 چاپ اول، تهران: نیک آیینخالصه تفاسیر قرآن مجید )المیزان،نمونه،...(،(،1383).،ع ا پوریوسف .3
د.اک سس دالرربیة دللاراساتد:بلوت. لقص  ة  لع بّ    لمع ص ة ي ألسط  ه وتحّ زته  ف.ل(0552).یربا،دیربادابراهی  .4
د.بلوت:اک سسهدالرربی .ًبر داألول ال.سلةداجلواهريدوشررهجراسهديف.مجمع  ألض  د».(3112).سلیما یربا ، .4
دعلیهدمموجدممادشا ر.دزئل  إلعج م.)ب دتا(.یریان ،عباالقاهر .9 د.د.قاهره:مکتب داریاجن .قرأهدودعلة ح
د.جمش :انتشاراتدجارالرافاّن.الًبر داألول ي.ذ  ی ت .(0544).اجلواهری،ممادم ای .01
د.بلوت:دجارالروجة.هالًبرهدالثالث لج  ه ي.دی  ن  .(0543).د            .00
 .بلوت:مر ردالاراساتدااس میة . لح یث يّ  إلتج ه ت و لح   ت فی  لشع   لع ب.(3110).اجلیوس ،سلم دخ را  .03
 مرکز: تهران.سحابی مهدی ترجمه.سمبولیسم (.1382.)چارلز چدویک، .13
د.قاهره:دجارداکشرقد.الًبر داألول .يّ و لج  ه   يّ وح فظ و ل ص ف يّ وش   يّ و ل ه و  يّ إح     لشع   لب  ود(.5102).حاةاوی،دعار . .07
د.بلوت:جارالرل دللم ّی.الًبر دالثالث .لبن ن و لبالد  لع ب   ي لشع  و  ل طن   ف.(0553).اریا  ،ولی  .02
د.بلوت:جاردالرل دللم ّی. لع ل   لع ب  لح یث ي إلّتج ه ت  ألدب   ف.(0521).اریوری،أنی  .02
د.الناف:مًبر دا جا . لج  ه ی ش ع   لع بّ  .(0543).الاییل ،عبادالکرمی .04
 مشهد: دانشگاه فردوسی.چاپ اول.آشنایی با نقد ادبی معاصر عربی.(1338) .رجائی، نجمه .04
ه.يتظ یّ   للغ  و لجم ل فی  لنق   ألدب .(0542).سلول،تامر .05 د.ال ،قیه:دجاراحلوارد.سوّر

http://lib.eshia.ir/ابن_منظور


 امسی شماره                                                        (فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                       55

د.بلوت:دجارالکنو داألجبیهد.الًبرهداألول . ةج ل  لشع  و لح  ي لج  ه  .(0992).شربا ،دعباداحلسی .31
 . تهران: سخن.رستاخیز کلمات.(1331).شفیعی کدکنی،محمدرضا .51
 .  نشر فردو  تهران: .نقد ادبی.(1383).شمیسا،سیرو  .55

 .تهران: چشمه .از زبان شناسی تا ادبیات.(1383)ش.صفوی، کورو. .53

 :کتابفروشی اسالمی ه.تهرانچاپ نهم..فرهنگ نوین (.1383ف اف ایی،سید مصطفی.) .50
 .احتاجدا تا دالرر د.جمش د.خص ئص  لح وف و مع ت ه د.(0554)د.عباس،داحسا  .52
د.دچاپدچ ارل.دق :سیاالش اا دحتقی دممادمی دالاّند.ش ح  ب  عق ل .(0551)د.دممادمیيدالاّنعباداحلمیا. .52
د.ا الرام دللکتةددمصر:ا یئ داکصرّة د لبالغ  و ألسل بّ  ،د.(0547).مما،اکًل دعبا. .52
دک تةا دالرر الجمش :دمنشوراتداحتاجدد لقص  ة  لع بّ    لح یث  ب    لبن    لذزلّ   و إلیق ئّ  ،(،د5110عبیا،دممادصابر)دد. .52
د.دداجلم ورّة دالرراقیة :منشوراتدو ارةداألع ل. لع  ق ي لح یث ف يّ تط    لشع   لع ب.(0922).عل دعباس،علوا  .35
 تهران: سمت.های نقد ادبی معاصر و صورتگرایی و ساختارگرایینظریه .(1388) .رعلوی مقدم، مهیا .33

 .عما :جارداحلاما.الًبر داألول ي.لغ   لشع  عن   لج  ه  .(3115).غال ،عل دناصر .20
دد.سخن:دهترا دچاپداو .د،بالغت تص ی .(0242)،مموج.فتوح   . .23
دد.ًبر داألول ،دقاهره:دجارالشروق،دالعل   ألسل ب مب دئ  وإج    ت د.(0554ف  ،دص حد) .22
د.تهران: زو ار .چاپ اول.بندی نقد ادبیاصول و طبقه .(1333) .دفضیلت، محمو .27
د.جاردعمار:عما . ل   س ت  لص تّ   عن  علم    لتج ی .(5112)د.قاوریداحلما،دغامن .52
 .اجلاّااکتحاةدبلوت:جارالکت .الًبر داریامس . ألسل بّ   و ألسل ب.(3112).ساةی،عبادالس لاک. .22
دالًبر دالثالث دودالث ثو .بلوت:جارداکشرق. لمنج  فی  للغ .(.0557.مرلو ،دلّو .) .24
د.تهران: آگه.چاپ دوم.ترجمه مهران مهاجر و همکاران.دانشنامه نظریه های ادبی معاصر.(1332).ایرنا،ریما.مکاریک . .24
د.هترا :دانتشاراتدنیلوفرد.چاپداو د.لوان ترمجهدسریاداربا دشد.4.إلت  یخ تق  ج ی .(0244).ول،،درنهد. .25
 .بلوت:اک سس داجلامریة دللاراساتدودالنشر.الًبر داألول . إلت ی ح.(3112).ّو ،ادامما. .71
د.عما :جاردغیاا.شع ی   إلت ی ح فی بن    لقص  ة  لع بّ  .(3102).هشال،توتایدسیفداهلل .70
مجله زبان و ادبیات « از خلیل حاوی 1335لِعازر عام »  در چکامه« ادبی ت»نقد و تحلیل»(.1333آباد، مرضیه) .05

 Doi: 10.22067/jall.v12.i1.47275 .33 -23. صص 1شماره 15. دوره عربی)دوفصلنامه عربی (

قد ادب معاصر .ن«(تنویمۀ الجیاع) بالغت آیرونی و تحلیل ابتکارات جواهری در قصیده فنزآمیز».(1333).رضایی،رضا. .03

  .33 -130.صص.15 .شماره8دوره «عربی
 .33 -33 .صص5.شماره2سال  .ادب عربی «.زدایی و نقش آن در خلق شعرآشنایی»(.1335).ع ا ،غالمهفتادر رضایی.  .00

10.22059/jalit.2014.50258 Doi: 
،ابراهی .).  .02 دالشرردعناداجلوا(.»د0929السامرائ ة دالنرما .صص:دد.هاجیدالرلوی.دجنف:«ممادم ایداجلواهریدجراساتدنقاّة »هریة.لغ  مًبر 

 .022د-095
 .0 -3صص: .30شماره .ادب فارسیرشدآموزش زبان و«.شعرهنجارگریزی و فراهنجاری در.»(1331).سنگری، محمدرضا .03

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50258
https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50258


 53                      یجواهر یمحمد مهد ۀسرود «یأف ق دُج» ۀدیدر قص یزبان یجستارها /ت رسولیحج                        چهاردهمسال 

(. ی)دوفصلنامه عربیمجله زبان و ادبیات عرب«.ببدر شاکر سی ا« أنشوجةداکًر»نقد فرمالیستی سروده »(.1333ایوکی،علی.)نجفی .08

 Doi: 10.22067/ jall.v11i2.46984 . .21 -83..صص 5. شماره 11دوره 

 

Reference 

The Holy Quran 

Abbas, I. (1998). Characteristics of letters and their meanings. Damascus: Arab Writers Union. [In 

Arabic]. 
Abdul Muttalib, M. (1984). Rhetoric and stylistics. Egypt: The Egyptian General Organization for 

Writers. [In Arabic]. 

Abd al-Hamid. M. M. (1990). Ibn Aqil's commentary. edited by: Muhammad Mohiuddin, Chaphar, 

Qom: The Master of Martyrs. [In Persian]. 

Abu Dib, K. (2005). Pictures of fiction in Jurjani's theory. Translated by Forouzan Sojoudi and 

Farhad Sasani. Tehran: Farhangi Institute. [In Persian]. 

Ahmadi, B. (2001). The structure and interpretation of the text. Tehran: Al-Elam Publishing 

Center. . [In Persian]. 

Alavi Moghadam, M. (1998). Theories of Contemporary Literary Criticism and Formalism and 

Structuralism. Tehran: Samt Publishing House. . [In Persian]. 

Al-Bassoon, S. (2013). Al-Jawaheri with her tongue and her pen. Baghdad: Dar Mesopotamia. [In 

Arabic]. 
Al-Dujili, A. (1972). Al-Jawaheri, the Arabian Poet. Al-Najaf: Al-Adab Press[In Arabic].. 

Ali Abbas, A. (1975). The Progress of New Arabic Poetry in Iraq.Republic of Iraq: Publisher of the 

Ministry of alalam. [In Arabic]. 

Al-Jawaheri, M. M. (1988). My Memories. first edition. Publications: Damascus. [In Arabic]. 

Al-Jyousi, S. Kh. (2001). Trends and Movements in New Arabic poetry. Beirut: Islamic Studies 

Center. [In Arabic]. 

Al-Khazan, W. (1992). Poetry and homeland in Lebanon Arabic countries.3 rd edition, Beirut: Dar 

Al-Alam Lamlayin. [In Arabic].  

Al-Khouri, A. (1960). New directions in the new Arab world Beirut: Dar Al-Alam Lamlayin. [In 

Arabic]. 
Al-Masadi, A. (2006). Style and Stylology.5th edition, Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid al-Mutahdah. 
[In Arabic]. 
Al-Samarrai, I. (1969). The Language of Poetry according to Al-Jawahiry. Najaf:Numan press. [In 

Arabic]. 

Anis, I. (1978). The Music of Poetry. Cairo: Angelo Egyptian Library. [In Arabic]. 

Chadwick, Ch. (1996). Symbolism. translated by Mahdi Sahabi. Tehran: center publishing. . [In 

Persian]. 

Fatuhit, M. (2006). Image rhetoric. Tehran.Sokhon Publishing House. [In Persian]. 

Fadl, S. (1998), The science of stylistics, its principles and procedures, first edition, Cairo: Dar Al-

Shorouk. [In Arabic]. 

Fazilat, M. (2011). Principles and classification of literary criticism. First edition. Tehran: Zovar 

Publications. . [In Persian]. 

Ghaleb, A. N. (2009). Language of Poetry by Al-Jawaheri. First Edition.Oman: Dar Al-Hamid. [In 

Arabic]. 
Gibran, S. (2003). The Complex of Opposites. A Study in Al-Jawahiry’Biography and Poetry. First 

Edition. Beirut: The Arab Foundation. [In Arabic]. 



 امسی شماره                                                        (فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                       50

Hajjawi, A. (2018). The Revival of the Poetry of Al Barodi. Zahawi. Shouqi. Hafez. Al-Rosafi. and 

Al-Jawaheri.First Edition.Cairo: Dar Al-Mashrique. [In Arabic]. 

Hesham, T. S. (2016). Defamiliarization in the Arabic poetry. Oman: Dar Ghaida. [In Arabic]. 

Ibn Manzoor. M. I. M. (2010). lisan alarab.vol. 2. Beirut: Dar Sader.al-Alam for the Muslims. [In 

Arabic]. 
Makarik. I. R. (2013). Encyclopedia of Contemporary Literary Theories. translated by Mehran 

Mohajer and colleagues. Tehran: Age Publishing House. . [In Persian]. 

Jabra, J. I. (1995). Myth and its development in the Arabic poem. volume 1. Beirut. Arabic (n. d). 

nstitute: 45. [In Arabic]. 

Jurjani, A. (Dalael alejaz. suspension: Mahmoud Mohammad Shakir.Cairo: Maktaba Al-Khanji 

publisher. [In Arabic]. 

Maalouf, L. (1994). Al-Monjed in language. 33rd edition. Beirut: Dar Al-Mashrekh. [In Arabic]. 

Mohammad M. J. (1982). Poetry Diwan. third edition. Beirut: Dar al-Adwa. [In Arabic]. 

Obeid, M. S. (2001). The Modern Arabic Poem Between Subservient and Ideological Structure, 

Damascus: Publications of the Arab Writers Union. [In Arabic]. 

Poryosov, A. (2000). Summary of interpretations of the Holy Qur'an (Al-Mizan, Sample,). first 

edition. Tehran: Nik Ayin Publications. [In Persian]. 

Qaduri A. Gh. (2007). "Phonological studies among Phoneticians", Amman, Dar Ammar. [In 

Arabic]. 
Rajaee, N. (2008). Introduction to Contemporary Arabic Literary Criticism. first edition. Mashhad: 

Ferdowsi University Press. . [In Persian]. 

Safavi, K. (1994). From Linguistics to Literature. Tehran: Cheshme Publishing House. . [In Persian]. 

Sallom, T. (1983). Aesthetics in Syrian Literary Criticism, Latakia: Dar al-Hawar. [In Arabic]. 

Sangri, M. R. (2002). Normality and Transnormality in Poetry.Development of Persian Language 

and Literature Education.No. 64. pp: 4-9. . [In Persian]. 

Shaaban, A. (1997). Al-Jawaheri. The Poetry of Life. First Edition, Beirut: Dar al-Kanuz al-

Adabiyyat. [In Arabic]. 

Shafii Kadkani, M. R. (2011). Resurrection of Words. Tehran: Sokhn Publications. . [In Persian]. 

Shamisa, S. (1999). Literary Criticism.Tehran: Firdous Publishing. . [In Persian]. 

Suleiman, G. (2003). Collation of Opposites. research on the ethics and poetry of Javaheri. first 

edition. Beirut: Al-Masseh Al-Arabiya. [In Arabic]. 

Tabatabaei, S. M. (1994). New Culture. Tehran: Islamic Bookstore. . [In Persian]. 

Weiss.A. M. (2005). Defamiliarization.first edition. Beirut: Al-Jamaeiya Foundation for Studies 

and Publishing. [In Arabic]. 

Willek, R. (2008). The history of new criticism. The seventh volume. Translated by Saeed Arbab 

Shirvani. First edition. Tehran: Nilufar Publications. . [In Persian]. 

Abad, M. (2020). Criticism and analysis of literature. in Chakameh. Le'azar. in 1962 by Khalil 

Ahovi" Journal of Arab Language and Literature (two quarterly Arabic magazines) of Ferdowsi 

University of Mashhad, 12(1), pp. 33-59.Doi: 10.22067/JALL.V12. I1.47275. [In Persian]. 

Najafi Ayuki, A. (2018). Formalist Criticism of Badr Shaker Sayyab's "Anshuda Al-Matar"rain 

song"Journal of Arabic Language and Literature (two quarterly Arabic magazines),Ferdowsi 

University of Mashhad11(2).pp.51-73. Doi:10.22067/JALL.V11I2.46984. [In Persian]. 

Rezaei Haftader, Gh. A. (2012). Defamiliarization and its role in creating poetry. Arabic literature. 

5(2).pp 69-88. Doi:10.22059/jalit.2014.50258 .[In Persian]. 

https://doi.org/10.22067/jall.v12.i1.47275
https://doi.org/10.22067/jall.v11i2.46984
https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50258


 52                      یجواهر یمحمد مهد ۀسرود «یأف ق دُج» ۀدیدر قص یزبان یجستارها /ت رسولیحج                        چهاردهمسال 

Rezaei, R. (2017). Ironic rhetoric and analysis of Javaheri's innovations in satirical poem in the 

poem "feeding the hungry” Criticism of Contemporary Arabic Literature.7(12). pp. 104-89. [In 

Persian]. 

 

 

 

 

 

 

د
د
د
د
د

 
 
 
 

 


	ras-e
	raso



