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رمزگشایی از رفتار کالمی احمدمطر در قصیدههای رماد و جارو مجرور و بررسی
نقشهای زبانی آنها با تکیه بر نظریه ارتباط یاکوبسن
محبوبة بادرستانی
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چکیده
رومن یاکوبسن ،زبان شناس و فرمالیست مکتب روس ،در نظریه ارتباط خوود بوراز زبوان شو
نق

عاطفی ،ترغیبی ،ارجاعی ،فرازبان ،همدلی و ادبی قائل شد.یاکوبسن براز فرآیند ارتباط کالمی و

روند ایجاد ارتباط ش

جزء تشکیل دهنده را در نظر میگیرد :گوینده ،مخاطب ،مجراز ارتباطی ،رمز،

پیام و موضوع را که حاصل معنی است تعیین کننده نق هاز ششگانه زبان میداند.
این مقاله سعی دارد با تکیه بر نظریه ارتباط یاکوبسن ،رفتوار کالموی احمودمرر را در دو قصویده
(رماد) و(جارومجرور) مورد بررسی قرار دهد و نق هاز زبانی دراین دو اثر را تعیین کند.
روش این تحقیق تحلیلی و توصیفی است .و به این پرس

که؛ رفتار کالمی احمد مرر در رونود

ایجاد ارتباط ،ایجاد کننده کدام نق هاز زبانی بوده است؟ پاسخ میدهد.
یافتهها نشان میدهند قواعد بکار رفته و هنجارهاز زبوان و قاعوده افزایوی و مجوارز ارتبواطی
همچون کلمات و اصوات در شعر احمد مرر تعیین کننده نق هاز زبوانی هسوتند و مخاطوب در هور
یک پیام شاعر را با کمک رمزگردانی و کشف تناسب میان کلمات و اصوات و هماهنگی هور یوک بوا
موضوع اثر ،در مییابد.
کلیدواژهها :ارتباط کالمی ،نق هاز زبانی ،یاکوبسن ،احمدمرر.
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-1مقدمه

رومن یاکوبسن ،که به عنوان یکی از فرمالیستهاز روس پژوه هاز گسوتردهز او حلقوهز
واسری است میان فرمالیسم و جنب

ساختارگرایی ،همواره در پژوه های

از دان

زبوان شناسوی

براز تحلیل سخن ادبی بهره گرفته است.
آن چه در زبان شناسی قابل پژوه

است ،بررسی روابط موجود میان نظام زبان بدون توجوه بوه

عامل زمان است یا اینکه تغییرات متوالی زبان را بدون توجه به نظام موجود آن شامل میشود.
رومن یاکوبسن در نظریه ارتباط خود معتقد است گوینده پیامی را براز مخاطب میفرسوتد ،پیوام
زمانی مؤثر خواهد بود که معنایی داشته باشد و طبعا میباید از سووز گوینوده رمزگوذارز و از سووز
مخاطب رمزگردانی شود.پیام از طریق مجراز فیزیکی انتقال مییابد.
یاکوبسن براز فرایند ارتباط کالمی و روند ایجاد ارتبواط شو

جوزء تشوکیل دهنوده را در نظور

میگیرد :گوینده ،مخاطب ،مجراز ارتباطی ،رمز ،پیام ،و موضوع را که حاصل معنی است تعیین کننده
نق هاز ششگانه زبان میداند.
از این رو جستار پی

رو به بررسی نق هاز زبانی از دیدگاه یاکوبسن میپردازد سپس به سورا

دو متن ادبی از شاعر معاصر ،احمدمرر یعنی«الرماد والجار والمجرور» رفته و در پوی آن اسوت کوه از
رهگذر توصیف و تحلیل به این پرس

پاسخ دهد :رفتار کالمی احمدمرر در روند ایجاد ارتباط ،ایجاد

کننده کدام نق هاز زبانی بوده است؟ و بر این فرضیه استوار اسوت کوه احمودمرر توسوط قواعود و
هنجارهاز زبان و قاعده افزایی و مجارز ارتباطی(کلمات و اصوات)نق

زبوانی را تعیوین مویکنود و

مخاطب در هریک پیام شواعر را بوا کموک رمزگردانوی و کشوف تناسوب میوان کلموات و اصووات و
هماهنگی هر یک با موضوع اثر در مییابد.
هدف از این پژوه

رمزگشایی و بررسی ارتباط کالموی احمودمرر بوا مخاطوب در نظوام زبوان

است.اجتماع قواعد و شگردهاز مختلف که سبب ادبیت و برجستگی متن میشوند را میتوان در ایون
دو متن یافت و مورد بررسی قرار داد.این امر در تمامی آثار محقق نمویشوود و نمویتووان عناصور را
بصورت م تعدد یافت و در بوته بررسی قرار داد.لذا نویسنده بوا بررسوی ایون امور دو موتن پوی
برگزیده است.

رو را

رمزگشایی از رفتار کالمی احمدمرر در قصیدههاز رماد و جارو مجرور و بررسی نق هاز زبانی...
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-2پیشینه تحقیق

تحقیقهاز صورت گرفته به زبان عربی و فارسی در حوزه نقد ادب معاصر عربی که درباره اشعار
احمدمرر به لحاظ اهمیت اشعار بیشتر به مضامین شعرز او همچون حاکم ،سیاست ،فقور و یوا فنوون
ادبی از قبیل؛ طنز پرداختهاند«.عناصر اإلبداع الفنی فی شعرأحمدمرر» کامل تورین کتوابی اسوت کوه
درباره اشعار احمدمرر و ابداعات شعرز وز از جمله؛زبان شعرز شواعر ،موضووعات تجربیوات شواعر،
توسط کمال احمدغنیم سال 0661م در قاهره ،مکتبه مدبولی تا کنون در یک نوبت بوه چوا رسویده
است ،این کتاب شامل  1فصل است .مجلوه کیهوان فرهنگوی  ،0221شوماره  ،06مقالوهاز از حسون
حسینی ،با عنوان« احمدمرر شاعر خندههاز تلخ» منتشر کرده است .ایون مقالوه بوه اسولوب شوعرز
احمدمرر و صناعات بدیعی در شعر او و نقو

مضومون در اشوعارش پرداختوه اسوت .مجلوه کیهوان

فرهنگی سال  0221مقالهاز دیگر تحت عنوان «گفتگویی با احمدمرر ،شاعر خشم» مصاحبه شونده:
احمدمرر ،در شماره  26منتشر کرده است .در این مقاله گفتوگوهایی به چا رسیده است کوه احمود
مرر طی آن درباره الفتات صحبت کرده و به موضوعات مختلفی که از وز پرسیده شوده پاسوخ داده
است .مجله زبان و ادبیات عربی ،پاییز و زمستان  ،0260شماره ،1مقالهاز توسط فرهاد رجبی ،تحوتن
عنوان« رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمدمرر» منتشر کرده است .این مقاله سعی بر آن دارد
ویژگیهاز متعلق به مفاهیم شعرز میان دو شاعر را توضیح دهد و کاربرد طنز در اشعار آن دو شاعر را
بررسی میکند .مجله ادبیات و زبانها ،کاوش نامه ادبیات ،زمستان  ،0266شماره  ،06مقالوهاز توسوط
قاسم مختارز ،جواد سپهرز نیا ،با عنوان « طنز سیاسی ،اجتمواعی در اندیشوههواز عبیود زاکوانی و
احمدمرر» منتشر کرده است .این مقاله به مقایسه افکار میان عبیدزاکانی و احمدمرر پرداختوه اسوت.
اعظم دهقانی نیستانی و رقیه رستم پور ملکی ،بهار  ،0260مقالهاز با عنوان« اإلنزیوا الصووتی فوی
شعر أحمدمرر»( ،هنجارگریزز آوایی در شعر احمدمرر) ،درمجله دراسات األدب المعاصر ،شوماره ،60
منتشر کردهاند .این مقاله هنجارگریزز آوایوی را در شوعر احمودمرر ،کوه در وزن و قافیوه و تودویر و
فونتیک رخ داده است بررسی کرده است.دو پایان نامه کارشناسی ارشد در کشورهاز عربی بوه دسوت
آمده است که نشان میدهد در سال 6102/6100م ،دانشکده ادبیات و زبانها گروه زبان و ادب عربی
دانشگاه محمد بوضیاف بالمسیله ،خانم خیره تاهمی ،پایان نامهاز با عنوان« النص السواخر فوی شوعر
احمدمرر من خالل نماذج مختاره من شعره» ارائه کرده است .این تحقیق به بررسی طنز و مضوامین
خنده دار در شعر احمد مرر پرداخته است ،همچنین مضامین اجتماعی ،سیاسی ،و موضوعات شخصوی
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چون اندوه و محرومیت را بررسی کرده است وفاء زیادز و امیره دربال ،سال 6101م ،دانشکده ادبیات
و زبانها گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه(العربی بن مهیدز) ،بصورت مشوارکتی پایوان ناموهاز بوا
عنوان«جمالیة السخریة فی شعر احمدمرر الالفتة  2أنموذجاً» ارائه کردهاند .ایون پایوان ناموه طنوز در
شعر احمدمرر را بررسی میکند .شاعر در طی این اشعار از ارزشهاز اخالقی ،حقوق ،هویوت آزادز و
دموکراسی و عدالت دفاع میکند .جز این موارد مذکور مباحث دیگرز مرتبط با موضوع بررسوی شوده
د ر اشعار احمدمرر صورت نگرفته است و به ندرت پژوهشگران ادبیات عربی اشوعار احمود مرور را در
حوزه نقد فرمالیستی مورد بررسی قرار دادهاند .ازین رو وجه امتیاز این جسوتار ادبوی نسوبت بوه دیگور
پژوه ها تبیین میگردد.
-3نقشهای زبان

جوزء تشوکیل دهنوده اسوت"یاکوبسون اجوزاء

نق هاز زبانی از دیدگاه یاکوبسن داراز شو

تشکیل دهنده فرآیند ارتباط یعنی گوینده ،مخاطب ،مجراز ارتباطی ،رمز ،پیام و موضوع را که حاصل
معنی است ،تعیین کننده نق هاز ششگانه زبان مویدانود "(صوفوز )20 :0260 ،بوه اعتقواد او هور
هنرمندز با انتقال پیام از مجراهاز این ش

با دیگران ارتباط برقرار میکند.

نق

الگوز یاکوبسن مبتنی است بر این که« :در کن

ارتباط زبانی ،فرسوتنده پیوام را بوراز گیرنوده

میفرستد.براز آنکه پیام قابلیت اجرایی داشته باشد ،نیاز است که به زمینهاز ارجواع داشوته باشود.هم
چنین به رمزگانی نیاز است که کامال یا به صورت جزئی میان فرسوتنده و گیرنوده مشوترا باشود.در
نهایت به تماسی هم نیاز اسوت؛ یعنوی مجوراز فیزیکوی یوا ارتبواط روان شوناختی بوین فرسوتنده و
گیرنده»(.قاسمیپور)21 :0212 ،
نقش های شش گانه عبارتند از:

أ.نقش عاطفی« :به اعتقاد یاکوبسن در این نق
است.این نق

از زبان ،جهت گیرز پیوام بوه سووز گوینوده

زبان تأثیرز از احساس خاص گوینده را بوه وجوود مویآورد؛خوواه گوینوده حقیقتوا آن

احساس را داشته باشد و خواه وانمود کند که چنین احساسی را دارد.یاکوبسن معتقود اسوت کوه نقو
صرفا عاطفی زبان در حروف ندا تظاهر مییابد ،مانند :از واز» (صفوز«)20 :0260 ،نجواها ،حسوب
حالها ،اشعار تغزلی و مواردز از این دست ،داراز کارکرد عاطفیاند(».قاسمیپور)20 :0212 ،
ب.نقش ترغیبی« :اگر جهت گیرز پیام معروف و مربوط به گیرنده باشد ،در این حالوت ،پیوام
داراز کارکرد ترغیبی است.درچنین حالتی ،بی

تر از افعوال امورز و نودایی یوا جمالتوی کوه داراز
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رمزگشایی از رفتار کالمی احمدمرر در قصیدههاز رماد و جارو مجرور و بررسی نق هاز زبانی...

منظورهاز ثانویهز امرز و ندایی باشند ،استفاده میشود.مثال هنگامی که میگووییم :گووش کون یوا
حاال این را بنگر!»(همان)26 :
ج.نقش ارجاعی« :در این نق  ،جهتگیرز پیام به سوز موضوع پیام است.صدق و کذب گفته-
هایی که از نق

ارجاعی برخوردارند به دلیل آنکه جمالتی اخبارز به شمار میروند ،از طریق محویط

امکان پذیر اسوت ،ماننود«اموروز بواران مویبوارد»...جموالت اخبوارز زبوان تماموا از نقو

ارجواعی

برخوردارند(».صفوز)22 :0260 ،
د.نقش فرازبانی « :به اعتقاد یاکوبسن هرگاه گوینده یا مخاطب یا هوردو آنهوا احسواس کننود
الزم است از مشترا بودن رمزز که استفاده میکنند مرمئن شوند ،جهت گیرز پیام به سووز رموز
خواهد بود.در چنین شرایری زبان براز صحبت درباره خود زبان به کار میرود و واژگان مورد اسوتفاده
شر داده میشود.از نق

فرازبانی بویژه در فرهنگهاز توصیفی استفاده میشوود.مانند :عموو یعنوی

برادر پدر(».همان)
ح.نقش ادبی« :در این نق

از زبان ،جهت گیرز پیام به سوز خود پیوام اسوت.دراین شورایط

پیام فی نفسه کانون توجه قرار میگیرد.به اعتقاد یاکوبسن ،پژوه

درباره این نق

زبان بدون درنظر

گرفتن مسائل کلی زبان به ثمر نخواهد رسید و از سوز دیگر بررسی زبان نیز مسوتلزم بررسوی هموه
جانبه نق

شعرز آن است...ساختار شعر نیز محدود به نق

شعرز زبان نیست (».م.س)21 :

-4فرآیند ارتباط

«زبان شناسان در این نکته متفق القول اند که زبان در گام نخست ابزار ایجاد ارتباط است»(ن.م:
«)00ارتباط را به دو نوع کالمی و غیر کالمی تقسیم کردهاند :ارتباط کالمی همان طور کوه از معنوی
کلمه برمیآید به معنی نوعی از ارتباط است که بوسیلهز زبوان ایجواد مویشوود»(.ریچمونود و موک
گروسی)06 :0211 ،
احموودمرر در طووی فرآینوود ارتبوواط کالمووی کووه شووامل فرستنده(شوواعر) ،پیووام(اثرادبی) ،گیرنووده
پیام(مخاطب) ،رمز(قواعد وهنجارهاز زبان) ،و مجراز ارتبواطی (کلموات و اصووات) ،نقو
تعیین میکند.

زبوانی را
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-1-4فرآیند ارتباط در قصیده رماد و جار و مجرور

مرابق نظریه ارتباط یاکوبسن در قصیدههاز (رماد) و (جار و مجرور) آنچه مخاطب یا گیرنده پیام
را به سمت نق

زبانی سوق میدهد ،رمز(قواعد و هنجارهاز زبوان) و (کلموات و اصوات)هسوتند .در

این قصیدهها فرستنده شاعر است و( پیام) همان قصیده رماد و جار وجرور است.
مخاطب در قصیده (رماد) و (جارومجرور) عالوه بر قواعد و هنجارهواز رایوز زبوان بوا قواعودز
افزون بر قواعد زبان معیار مواجه است که به آن قاعده افزایی اطالق میشود ،که ایون قاعوده افزایوی
منجر به برجسته سازز متن ادبی نیز شده است .و مجموعه این قواعد بوه هموراه کلموات و اصووات
تعیین کننده نق

زبانی در این دو قصیده است.استفاده از قاعده افزایوی ،داللوت برتوانوایی شواعر در

بهرهگیرز از ظرفیتهاز زبانی جهت نا آشنا ساختن و برجستگی زبان است.
از جمله رموزز که شاعر طی فرآیند ارتباط کالمی در قصیده (رمواد) و(جوارومجرور) از آن بهوره
جسته است میتوان به موارد زیر اشواره کورد :تووازن ،تکورار ،همواهنگی تووازن آوایوی کموی(وزن)،
هماهنگی آوایی( تکرار صامتها و مصوتها ،توازن واژگانی .صامتها و مصوتها و واژگوان مجوراز
ارتباطی در این فرآیند تلقی میشوند.
-1-1-4توازن

توازن از طریق تکرار حروف و کلمات و تجمعات آوایی و تضاد و جناس و موازنه بوجود مویآیود.
محمد مفتا در این باره میگوید« :توازن عبارت است از تکرار ساختارز در بیت یا مجموعه شعرز و
یا عبارت است از تشابه موجود میان طرفین در یک زنجیره زبانی(».مفتا 0662 ،م)61 :
مقصود از توازن همان«تشابه و تعادل جمالت در سررهاز هم طراز است که جملههاز ناشی از
آن در این زمان موازنه نامیده میشود و به عبارت دیگر جملههاز متوازز همانهایی هستند که ادیب
به تقریع مساوز آنها میپردازد ،به گونهاز که در ساختار نحوز کامالً موافق هستند خواه این توافق
در مفهوم باشد خواه نباشد و مهم ،ترابق کامل در ساختار نحوز است(.طالبی0260 ،ش)060 :
خاتونی میگوید« :توازن متکی بر تکرار اجزاز متساوز در شعر است ،زیورا سوررهاز شوعرز
تنها در هنگام تکرار موازز میشوند و این تکرار ساختار آوایی را تقویت مویکنود .تووازن داراز تواثیر
موسیقایی است ،بنابراین تکرار پلی است میان ساختار متن شعر و ابعاد مفهومی آن زیورا تکورار داراز
تأثیر فراگیر در خراب شعرز است6100 (».م)011 :
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درنتیجه ،تکرار«برنقرهاز حساس در عبارت پرتو میافکند و از توجه و اهتمام گوینده پرده برمی-
دارد.تکرار در این معنا داراز مفهومی با ارزش است که براز ناقد ادبی در هنگام بررسیِ اثر مفید است
و شخصیت نویسنده را واکاوز میکند»(نازا المالئکه0621 ،م)620 :
-1-2-4تکرار در قصیده رماد

تکرار از شگردهایی است که احمدمرر در قصاید خود ازآن بهره وافرز جسوته اسوت .احمودمرر
در(رماد) و(جارومجرور) انواع متنوعی از تکنیک تکرار را به کار میبرد کوه منجور بوه تووازن و تولیود
موسیقی میشود.
أ-تکرار الالزمه(تکرار تکیه کالمی) :در این نوع از تکرار شاعر جمله یا عبارتی را تکیه کوالم
خود قرار میدهد.قصیده رماد از چهار مقرع تشکیل میشود.هر مقرع به جز مقرع پایانی با جمله (حیّ
علی الجهاد) آغاز میشود .در حقیقت اینگونه به نظر میآید که شاعر بر ضرورت جهواد و قیوام تأکیود
دارد .زیرا این نوع از تکرار به تجربه شاعر بازمیگردد .در این قصیده شاعر جمله (حیّ علی الجهواد) را
 0مرتبه در  0مقره تکرار میکند و در مقره پایانی این جمله را در آخر مقروع مویآورد و قصویده بوه
انتها میرسد.
ب-تکرار عنوان
احمدمرر در مقرع سوم وچهارم قصیده (رماد) ،بویژه مقرع چهارم ،عنوان "رماد" را بسویار تکورار
میکند .از این روز میتوان گفت مدار بحث در این متن شعرز" ،رماد" ،به معنواز خاکسوتر اسوت و
دعوت شاعر براز امر جهاد از این عنوان سرچشمه میگیرد.
المقرع الثالث :حیّ علی الجهاد/رمادنا..من تحته رماد
المقرع الرابع :رمادنا من تحته رماد /من تحته رماد /من تحته رماد /حیّ علی الجهواد! (الفتوات،0
0610م)10 :
چنان چه مشاهده میشود ،عنوان(رماد)  2مرتبه تکرار شده است و شاعر بدین وسویله برچیرگوی
خاکستر بر زندگی ملت عرب تأکید میکند و به همین علت دعوت به جهاد میکنود ،و در ایون هنگوام
است که نق

ترغیبی و ارجاعی زبان نمایان میشود.عبارت حیّ علوی الجهواد امورز اسوت .عبوارت

رمادنا من تحته رماد اخبارز است .قصیده متشکل از عبارتهاز امرز و اخبارز است.
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ج-تکرار عبارات

احمد مرر برتکرار برخی عبارتها در شعر تکیه میکند .وبه کمک این عبوارات تکورارز الحوان
موسیقی الزم را به وجود میآورد.همانگونه که عبارت(حیّ علی الجهاد) را در هر مقروع تکورار نمووده
است .همچنین در مقرع نخست عبارت(تدور..ثمّ أنّها) دو مرتبه تکورار شوده اسوت ،ودر مقروع سووم
عبارت(رمادنا..من تحته رماد) دو مرتبه تکرار شده است .سپس شاعر(من تحته رماد) را تکرار میکنود.
این تکرار در قصیده منجر به تولید موسیقی و آهنگ میشوود ضومن اینکوه مفهووم طووالنی شودن
تحمیل ظلم و افسردگیِ ملت عرب را به همراه دارد و از پس این عبارات ،شاعر طلب جهاد میکند.
د-تکرار اسم

تکرار اسم همان تکرار عینی حروف است«.در پی این تکرار موسیقی درونی قصیده بوجود میآید،
همانگونه که جایگاه کلمه در متن سهم بسیارز در درجوه هوارمونی دارد و هودف

تقویوت مفواهیم

صوتی است»(أمال6111 ،م)1 :
در قصیده (رماد) شاعر ضمیر(نا) صیغه متکلم مع الغیر را بسیار تکرار میکند ،و این تکورار منجور
به آفرین

موسیقی درونی میگردد.

مقرع اول :کنّوا /مقروع دوم :تفکیرنوا-صووتنا-صوفوفنا/مقرع سووم :رمادنوا-أموالنوا-نفرنوا-
صالحنا/مقرع چهارم :رمادنا.هر یک از این کلمات و اصوات مجراز ارتباطی تلقی میشود که متناسب
با موضوع اثر میباشد.
-1-3-4تکرار در قصیده جارومجرور

در قصیده (جارومجرور) نیز ،شاعر تکرار عبارات را در تولیود موسویقی درونوی ،موورد توجوه قورار
میدهد .عبارتهایی نظیر:
نظرةٌ منه ..هالا /همسةٌ منه..هالا /رحمةٌ منه..هالا /واآلخر منه :وهو یدرز أیون أمضویت
نهارا /وهو یدرز أین أمضیت غداً(.الفتات0611 ،6م)066 :
در مقرع آخر تکرار لفظ(جارا) بعد از تکرار(ثمّ) به چشم میخورد:
قال(جارا/ثمّ جارا/ثمّ جارا)
تکرار در این عبارتها در کنار تکرار آواها عالوه بر ایجاد موسیقی مجراز ارتباطی میان فرستنده
و گیرنده تلقی میشود.و تعیین کننده نق

ارجاعی هستند.
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-1-4-4توازن آوایی

منظور از توازن آوایی« مجموعه تکرارهایی خواهد بود که در سرح تحلیل آوایی امکوان بررسوی
مییابد(».صفوز0211 ،ش )021 :و مقصود از آن«یک حرف است در سرح یک کلموه و ایون حورف
داراز بازتابی عاطفی است»(یاکوبسون0611 ،م )22 :ویا«میتواند تکرار یک واج ،چند واج درون یوک
هجا و هماهنگی و تکرار صامتها و مصوتها را شامل شود(».مدرسی0211 ،ش)216 :
-1-5-4هماهنگی ،توازن آوایی کمی(وزن)

توازن آوایی کمی با وزن ارتباط پیدا میکند.هنگامی که«مجموعة آوایی مورد بحث ما بوه لحواظ
کوتاه و بلندز مصوتها و یا ترکیب صامتها و مصوتها از نظام خاصّی برخوردار باشد ،نووعی موسویقی
به وجود میآید که آن را وزن مینامیم(».شفیعی کدکنی0210 ،ش)6 :
وزن از مهمترین ارکان موسیقی شعر است که بررسی و تحلیل در وزنِ مورد استفاده شواعر ،یکوی از
شیوههاز دستیابی به زیبایی شعر است«.وزن وسیلهاز است که موجب میشود تا کلمات بتوانند بیشوترین
تأثیر ممکن را بر یکدیگر بگذارند .در مرالعة چیزهاز موزون ،دقّت و صوراحت حالوت انتظوار ،کوه طبوق
معمول در اغلب موارد ناخودآگاه است ،افزای

فراوان پیدا میکند(».ریچاردز0210 ،ش)001 :

عناصر آوایی در شعر در درجهاز از اهمیت قرار دارد که میتوان گفوت :شوعر«گفتوارز اسوت در
بافت آوایی خود ،سازمان یافته و مهمترین عامل سازندة آن وزن است(».رامان0211 ،ش)06 :
-1-6-4توازن آوایی کمی(وزن) در قصیده (رماد)

منتقدان صورتگرا بر این باورند که وزن از جمله عناصرز است که در کشف معنا و دریافت موتن
سودمند است .آنان معتقدند که اصوالً میان وزن و محتوا هماهنگی نسبی وجود دارد«.هر شعرز بسته
به محتوا و حالت عاطفیاش با وزن خاصّی مرابقت دارد؛ به عبارت دیگر ،شاعر از میان اوزان شعرز،
وزنی را که با محتوا و حالت انفعالی شعرش هماهنگ باشد برمیگزینود»(وحیودیان کامیوار0226 ،ش:
 )20به عنوان مثال ،احمدمرر در قصیده(رماد) بحر رجز را براز شعر خود برمیگزیند.بحر رجز متناسب
مضامین شور انگیز و پرشور وحال است .مضمون این قصیده حکایت از زندگی مردمی دارد که شواعر
آن را یک زندگی خاکسترگونه تعبیر میکند و وضعیت حاصل را ناشی از ظلم حاکمان میداند ،از ایون
رو در شعر خود دعوت به جهاد میکند و بحر رجز را انتخاب میکند؛ که متناسب با موضوع اثر است و
مجراز ارتباطی تلقی میشود«.وزنِ شعر از نظرگاه شاعر ،انتخابی و اختیارز نیست ،شواعر وزن را بوه
طور طبیعی از نفس موضوع الهام میگیرد(».اسماعیل0666 ،م()666 :تناسب با موضوع اثر).
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-1-7-4توازن آوایی کمی(وزن) در قصیدة (جارومجرور)

توازن آوایی در قصیده جار ومجرور مجراز ارتباطی در نق

زبانی است.

احمدمرر در قصیده (جارومجرور) از اوزان یکنواخت در بحر رمول اسوتفاده مویکنود .بحور رمول
متشکل از تکرار تفعیله (فاعالتن) است.این بحر براز مضامین غم ،اندوه ،هجرو گله ،و..به کار میرود،
سرگردانی و اندوه از اوضاع موجود را بخوبی بیان ،واز این رهگذر بین محتواز شعر و وزن همواهنگی
ایجاد میکند.
این قصیده از دو مقرع بلند تشکیل میشود .آنچه در ایون قصویده موورد توجوه اسوت ،تکنیوک
(تدویر)است .تدویر یا بیت مدور در عروض عبارت است از«اشتراا دو سرر در یک کلمه به گونوهاز
که جزئی از آن کلمه در شرر اول و جزء دوم آن کلمه در شرر دوم واقع میشود(».المعروف0662 ،م:
 )001اما در شعر تفعیله« به این صورت است که تفعیله به دو جزء تقسیم میشود ،اول جوزء در پایوان
سرر شعرز قرار میگیرد و باقیمانده جزء درآغاز سرر بعدز قرار میگیرد ،و رابط موسیقایی میوان دو
سرر بوجود میآید(».الخاتونی6102 ،م)061 :
تدویر در(جارومجرور) در جمله صورت میگیرد.بدین صورت که تحلیل گور تودویر را در جموالت
شعرز مییابد.دراین قصیده  06جمله شعرز وجود دارد که تدویر در آن رخ داده است.احمدمرر بوراز
هماهنگی میان وزن و مضمون ،بصورت ماهرانه از تدویر مدد مویجویود و قاعودهاز بوه قواعود وزن
شعرز میافزاید.این جمالت نیز جمالت اخبارز هستند.
جمالت شعرز:
-0لی جارٌ مخبرٌ فاعالتن/فاعال
فی قلبه تجرز دماءٌ و شراا تن/فاعالتن/فاعالتن/فعالتْ
این جمله شعرز از دو سرر تشکیل میشود و تفعیله(فاعالتن) به دو جزء تقسیم میشوود.جزء اول
آن (فاعال) در پایان سرر نخست باقی مانده است و جزء دوم آن در ابتداز سرر بعدز شوکل گرفتوه
است و جمله با تفعیله( فعالت) تمام میشود.و بدین صورت سرتاسر قصیده متشکل از جمالتوی اسوت
که تدویر درآن رخ داده است.
-6هو إنْ حاولتَ أن فعالتن/فاعال
تهربً من عینیهِ زارا تن/فعالتن/فاعالتن
-2فإذا لم یسترعْ فعالتن /فاعال
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کَلَّفَ باألمرِ صغاراْ تن /فعالتن /فعالتن
-0وهْوَ یدرز أین أمضیتَ غداً فاعلتن /فاعالتن /فعال
یدراُ بالفررة مقدارَ أمانیک تن /فعالتن /فعالتن /فعالتن /فوووووَ
و مقدارَ أسااْ عالتن /فعالت
-0یومُهُ بحرٌ من الناسِ فاعالتن /فاعالتن /فا
و عیناهُ و کفّاه  :شبااعالتن /فاعالتن /فاعالت
-2قاد رَجْلَیه إلى السلرة مخفوراً فاعالتن /فاعالتن /فعالتن /فا
و ألقى نَفْسهُ متّهماً ظُلماً ..هناا! عالتن /فاعالتن /فعالتن /فعالت
-1غیرَ أنّی لم أکدْ أنرقُ فاعالتن /فاعالتن /فَعووِ
حتّى وَضَعَ القیدَ بکفّی التن /فعالتن /فعالتن
-1قائالً :ترعنُ فی الحکمِ إذن؟ فاعالتن/فعالتن /فعال
تبغی القوانینَ على وفق هواا! تن/فاعالتن/فعالتن/فعالتن
-6هل ترى أنّى تحیّزتُ فاعالتن/فاعالتن/فووووو
ولم أضبط منَ الجیران عالتن /فاعالتن/فاعووو
مشبوهاً سوااْ؟ التن/فاعالت
 -01کلّهم سَلَّمتهم فاعالتن /فاعال
سوف یملّونَ انتظاراتن/فعالتن/فاعالتن
-00قُلتُ :لکنَّ رسول اهلل فاعالتن/فعالتن/فاعوووو
وَصّى بَعدنا (ثمّ أخاا) التن/فاعالتن /فعالت
-06قال خالفتُ رسول اهلل فی العدِّ فاعالتن /فعالتن /فاعالتن /فا
فسلّمتُ أخی عالتن /فعال
من قبلِ أن تبر َ دارا! تن /فاعالتن /فعالتن
احمد مرر براز هماهنگی میان وزن و مضمون در قصیده ،بصورت ماهرانه از تدویر مدد میجوید
وقاعدهاز به قواعد وزن شعرز میافزاید .به نظر میرسد شاعر در قصیدة (جار ومجرور) از اندوهی که
از همسایه جاسوس سرچشمه میگیرد سخن میگویود ،زیورا کوه وز از یوک انسوان واال تبودیل بوه
شخصی شده که خود را در اختیار حاکم قرار داده است و براز رضایت حاکم دست به هرکارز میزند.
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به همین سبب بحر رمل را براز هماهنگی میان عواطف و زبان شعرز خود برگزیده است.پیام این اثر
معروف به فرستنده است در نتیجه نق

و کارکرد عاطفی و بیانگرانه دارد .در این حالت نقو

زبوان

مربوط است به احساس گوینده نسبت به موضوع و موقعیتی که در حال صوحبت کوردن در خصووص
آن است.
-1-8-4هماهنگیهای آوایی(تکرار صامتها و مصوتها)

موسیقی درونی در شعر شامل«مجموعة هماهنگیهایی است که از رهگذر وحودت یوا تشوابه یوا
تضاد صامتها و مصوتها در کلمات یک شعر پدید میآید(».شفیعی کدکنی0210 ،ش )600 :از عوواملی
که موجب بیشتر موسیقایی شدن شعراحمد مرر میشود ،موسیقی حروف است .موسیقی حروف در اثر
تکرار حروف و تناسبِ آن با موضوع شعر صورت میپذیرد .موسیقی حروف شوامل«تکرارهواز آوایوی
است که درون یک هجا اتفاق میافتد»(ثمره0220 ،ش )061 :که به آن توازن واجی مویگوینود .واج
آرایی تکرار صامت و مصوت در کلمات یک مصراع است به گونهاز که کالم را آهنگین کند و برتأثیر
سخن بیفزاید.
-1-8-1-4مجرای ارتباطی آوایی(تکرار صامتها و مصوتها) در قصیده رماد

موسیقی حروف در اثر تکرار حروف و تناسبِ آن با پیام و موضوعِ شعر صورت میپوذیرد.همانرور
که پی

تر ذکر شد ،یاکوبسن معتقد است«گوینده پیامی را براز مخاطب میفرستد.پیام زموانی موؤثر

خواهد بود که معنایی داشته باشد و طبعا میباید از سووز گوینوده رموز گوذارز و از سووز مخاطوب
رمزگردانی شود.پیام از طریق مجراز فیزیکی(کلمات و اصوات) انتقال مییابد...یاکوبسون شو

جوزء

تشکیل دهنده فرایند ارتباط یعنی گوینده ،مخاطب ،مجراز ارتباطی(کلموات و اصووات) ،رمز(قواعود و
هنجارهاز زبان) ،پیام(اثرادبی) و موضوع را که حاصل معنی است تعیین کننده نق
داند»(صفوز0260 ،ش )20-20 :زبان در قصیده ( رماد ) داراز یک نق

هاز زبوان موی-

ترغیبوی اسوت «.در نقو

ترغیبی جهت گیرز پیام به سوز مخاطب است .ساختهاز نودایی یوا امورز را مویتووان بوارزترین
نمونههاز نق

ترغیبی زبان دانست(».همان)20 :

احمدمرر در قصیده(رماد) حروف (ا) و(د) در قافیه را بسیار تکورار مویکنود و ایون تکورار حوروف
موسیقی درونی را به وجود میآورد.تکرر مصوت(ا) و صامت(د) در الفاظ الجهاد-المزاد-الکسواد-مبواد-
انفراد-الفساد-العتاد-ازدیاد-رماد-الجراد -الحیاد-العباد ،به چشم میخورد .به عبارت دقیقتر مویتووان
گفت شاعر مصوت(ا) وصامت(د) را  02مرتبه در  02سرر تکرار کرده است.
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حروف(ا) و(د) از حروف مجهوره محسوب میشوند«.مجهوره 06حورف اسوت( :ء ،ا ،ع ، ،ق ،ج،
ز ،ط ،د ،ز ،ظ ،ذ ،ب ،م ،و ،ض ،ل ،ن ،ر) مجهور به حروفی گفته میشود که هنگام تکیه بور محول
خود کشیده میشوند و نفس با آن جارز میشود تا زمانی که این تکیه نقض شود ،و صوت جوارز شوود.
هنگام تلفظ این حروف ،تارهاز صوتی بسیار به هم نزدیک و مرتع

میگردند(».سلوم0612 ،م. )02 :در

قصیده رماد همجنس قرار گرفتن حروف تکرارز و روز ،در دایره حروف نیز قرار میگیرد ،و این پدیوده از
تواناییهاز شاعر است که سرح موسیقی را ارتقا میبخشد.همانرور که احمدمرر توانسته است در قصیده
(رماد) بعد متمایزز از موسیقی به حروف (د) بر اثر تکرار فراوان ببخشد.

حیَّ على الجهادْ/.کنّا..و کانتْ خیمةٌ تدور فی المزادْ/تدورُ..ثمّ أنها/تدورُ..ثمّ أنها/یبتاعُها الکسادْ/حویَّ
على الجهادْ/تفکیرُنا مُؤمّمٌ/.و صوتنا مُبادْ/مرصوصةٌ صفوفنا ..کُال على انفرادْ/مشرعةٌ نوافذ الفسادْ/مقفلوةٌ
مخووازن العتووادْ/و الوض وعُ فووی صووالحنا/والخیوور فووی ازدیووادْ!/ح ویَّ علووى الجهووادْ/رمادُنووا ..موون تحتووه
رمووادْ/أموالنووا..سوونابلٌ/.مودع وةٌ فووی مصوورف الجووراد/و نفرنووا یجوورز علووى الحیوواد/و الوضووع فووی
صالحنا/فجاهدوا/یا أیّها العباد!/رمادنا من تحته رمادْ/من تحته رمادْ/من تحته رمادْ/حویّ علوى الجهوادْ!
(الفتات0610 ،0م)10 :
موضوع قصیده رماد حیاتِ به خاکستر نشسته شهروندان ،رکود و انزوا و شویوع فسواد اسوت .در
قصیده هماهنگی موجود در اصوات با حاالت عواطفی شواعر متناسوب اسوت .طوریکوه تکورار صووت
کشیده(ا) و بعد از آن ،صامت(د) بیانگر نوعی آه و حسرت و اندوه و حزنی طوالنی است کوه منشوأ آن
عواطف و احساسات درونی شاعر است .بنابراین میتوان گفت شگرد قاعده افزایی با موضووع قصویده
داراز تناسب است.
این پیام عالوه بر این که معروف به مخاطب است و داراز نقو
فرستنده(شاعر) نیز می باشد و داراز نقو

ترغیبوی اسوت ،معرووف بوه

و کوارکردز عواطفی اسوت؛زیرا کوه از احسواس فرسوتنده

سرچشمه میگیرد.
-1-8-2-4هماهنگیهای آوایی در قصیده جارومجرور

احمدمرر به عنوان فرستنده در قصیده (جارومجرور) مصوت (ا) و صامت(ا) را بسیار تکرار موی-
کند .الفاظی که داراز این حروف هستند عبارتند از :شراا-هالا-هالا-یوراا-شوباا-هنواا-
ذاا-هواا-أخاا .در این قصیده حرف الف  01مرتبه تکرار میشود .عالوه بر این حروف حورف (ر)
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نیز  1مرتبه در الفاظ زارا-استثارا-صغارا-نهارا-وقارا-جارا-انتئارا-دارا تکرار میشوود.
به صورت کلی حرف (ا)  01مرتبه در قصده تکرار میشود.
تکرار حروف در کنار تکرار عبارات ،به عنوان مجراز ارتباطی ،ارزش معنایی خاصی به شعر می-
بخشد و تفکیک صوت از معنا امرز جدایی ناپذیر است ،همانرور کوه در قصویده تکورار صوامت (ا)
پس از مصوت(ر) که در واقع کاف خراب است این مفهوم را به ذهن مخاطب القا میکند که شاعر در
حال گفتوگوز درونی وخراب خوی

است ،آنگاه که در معرض آزار و اذیتهاز همسوایه جاسووس

قرار میگیرد .در این حالت در فرآیند ارتباطی قصیده ،پیامِ شاعر به عنوان گوینده ناشوی از احساسوات
درونی وز است.به سوز موضوع جهت میگیرد .یعنی موضوع (جار ومجرور)( ،شاعر و همسوایه) و در
میان نق

هاز زبانی نق

ارجاعی به خود میگیرد « در این نقو  ،جهوت گیورز پیوام بوه سووز

موضوع پیام است» (صفوز0260 ،ش )22 :موضوع در اینجا آزار و اذیوت همسوایه جاسووس اسوت و
شاعر آزارهاز او را مورد توصیف قرار میدهد و از این آزارها غمگین است .درنتیجه عوالوه بور نقو
ارجاعی ،اثر از نق

عاطفی نیز برخوردار است .همانرور که در قصیده میخوانیم:

هوَ إنْ حاولتَ أن/تهرب من عینیه زارا/فإذا ما لوذتَ بالصومتِ اسوتثارا/فإذا لوم یسوترعْ/کلّف
باألمر صغارا!/هو حتّى عندما یغمضُ عینیه یرااْ( الفتات0611 ،6م)066 :
-1-9-4توازن واژگانی

یکی دیگر از مجراهاز ارتباط کالمی در اثر شاعر به عنوان فرستنده توازن واژگانی است.
توازن واژگانی دو نوع است :أ-توازن در سرح نحوز ب -توازن در سرح صرفی.
أ-توازن نحوز :این نوع توازن به«تنظیم کلمات در جملهها و بررسوی ترکیوب جملوه و سواختارِ
متکی بر ترکیب نحوز اختصاص دارد و یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده تووازن اسوت.بنابراین
این توازن با تکرار ترکیبها و هماهنگی آنها از طرفی ،و تحقق معنوا از طرفوی دیگور بوه موسویقی
درونی شعر خدمت میکند»(الحمدانی6102 ،م)21 :
 -1-9-1-4توازن نحوی در قصیده رماد

توازن نحوز یا تکرار در سرح نحوز یکی از اجزاء تشکیل دهنده پیام و در نتیجه تعیوین کننوده
نق

زبان است .در قصیده رماد این نوع توازن در سوررهاز متووالی بوا یوک ترکیوب نحووز موی-

آید.همانگونه که میبینیم جمله (حیّ علی الجهاد) در سررهاز اول ،ششم ،چهاردهم و بیست و پنجم
بصورت  :اسم فعل در معناز امر+حرف جر+اسم مجرور تکرار شده است.
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در سرر سوم و چهارم این ساختار ترکیبی تکرار شده است :تدور..ثم أنها/تدور..ثمّ أنها
تدور :فعل مضارع و فاعله ضمیر مستتر هی+ثم (حورف عرف)+أنهوا(حرف مشوبهه بالفعول بوه
همراه اسم ).
درسرر هفتم و هشتم ترکیبی یکسان با اندکی اختالف در حرف واو دیده میشود:
تفکیرنا مؤمّمٌ /وصوتنا مُباد تفکیر :مبتدا و مرفوع+نا :مضاف إلیه+مؤمّمٌ  :خبرمرفوع
صوت :مبتدا و مرفوع+نا :مضاف إلیه+مباد :خبر است اما بسبب ضورورت وزن شوعرز بصوورت
ساکن آمده است.
در سرر نهم و دهم و یازدهم ترکیب جملهها بصورت خبر مقدم و مبتداز مؤخر تکرار شده است:
مرصوصةٌ صفوفنا  :خبر مقدم  +مضاف و مضاف إلیه :مبتدأ مؤخر.
مشرعةٌ نوافذ الفساد :خبر مقدم  +مضاف و مضاف إلیه  :مبتدأ مؤخر.
مقفلةٌ مخازن العتاد  :خبر مقدم  +مضاف و مضاف إلیه :مبتدأ مؤخر.
در سرر دوازدهم و سیزدهم ترکیبی دیگر یافت میشود:
و الوضعُ فی صالحنا /والخیرُ فی ازدیاد و+الوضع+فی+صالح /و+الخیر+فی+ازدیاد
حرف عرف+مبتدا+حرف جر+اسم مجرور.
در سرر بیست و سوم و بیست وچهارم ترکیب جملة (من تحته رماد) نیز تکرار میشود:.
من تحته رماد/من تحته رماد  :حرف جر+اسم مجرور+مضاف الیه در محل جر+مبتدا مؤخر
توازن و هماهنگی و موسیقی مناسب ناشی از تکرار ایون ترکیوبهوا آهنگوی خواص بوه قصویده
بخشیده است ،آهنگی که برخاسته از هماهنگی ترکیب جمالت در سرح شعر اسوت و قاعوده افزایوی
نامیده میشود.
-1-9-2-4توازن نحوی در قصیدة جارومجرور

از عوامل مؤثر ایجاد موسیقی درونی در قصیده جار ومجرور ،تکرار سرح نحوز است که موجب
قاعده افزایی شده است.عبارتهایی نظیر:
نظرةٌ منه ..هالا /همسةٌ منه..هالا /رحمةٌ منه..هالا ترکیبات نحوز که با تکرار خود منجور
به ایجاد موسیقی درونوی شودهانود ،در تموام ایون سوه سورر عبارتنود از :مبتودا+جارومجرور متعلقوه
مصدر+خبر .همچنین ،هم وزن بودن کلمات (نظرة ،همسة ،رحمة) بر ایجاد این موسیقی افزوده است.
در سرر ششم و هفتم وهشتم و نهم با ترکیبات شرط و جزاء مواجه هستیم:
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هو إن حاولتَ أنْ/تهربَ من عینیهِ زاراْ/فإذا ما لوذتَ بالصومتِ اسوتثاراْ/فإذا لوم یسوترعْ/کلّف
باألمر صغارا
إنْ+حاولتَ أن تهربَ من عینیه +زاراْ/فإذاما+لذتَ بالصمتِ+اسوتثارا/فإذا +لوم یسوترع+کلّف
باألمر صغارا
در سرر دوازدهم و سیزدهم دو عبارت با همگونی کامل وجود دارد:
و هو یدرز أین أمضیتَ نهاراْ /وهو یدرز أین أمضیتَ غداً
حرف عرف+مبتدا +جمله فعلیه ،خبر +مفعول فیه ظرف زمان و جمله مفعول به در محل نصب
در سرر چهاردهم و پانزدهم مفعول به با یک لفظ ،یعنی(مقدار) ،تکرار شده است.
یدرا بالفررة مقدارَ أمانیک /ومقدارَ أساا
در مقرع دوم از قصیده ،تکرار فعل (قال) را درصیغههاز مختلف تجربه میکنیم که جمالت پس
از فعلها مفعول به محسوب میشوند.
قالَ :إنّ الظلم کفرٌ /قلتُ :حقاً ..هو ذاا.../قائالً :ترعنُ فوی الحکوم إذن؟../قلوتُ :لکونْ ..أنوتَ
جارز/قالَ لی :إحفظ وقارَا/..قالَ ( جارا/ثمّ جارا/ثمَ جوارا)/...قلوتُ :لکونّ رسوول اهلل/...قوالَ:
خالفتُ رسولَ اهلل فی العَدّ(الفتات0611 ،6م)066 :
اینگونه تکرار و هماهنگیهاز نحوز در سرح واژگان موجب ایجاد موسیقی درونی میشوود کوه
عنصر مهمی در تشکیل توازن محسوب میشود.
ب-توازن صرفی« :این نوع توازن تکیه بر ساختار لفظی داراز صفات همگون ،ماننود صویغه-
هاز مشتق امثال ،اسم فاعل ،اسم مفعول دارد توا جانوب موسویقایی را اسوتحکام بخشود(».حمودانی،
6102م)001 :
-1-11-4وازن صرفی در قصیده رماد

توازن صرفی با واژههایی سروکار دارد که از لحاظ ساختارز شبیه به هم باشوند .در قصویده(رماد)
در سررهاز دهم و یازدهم اسم مفعول از ثالثی مزید تکرار شده است:
مشرعةٌ نوافذ الفساد/مقفلةٌ مخازن العتاد
( مشرعه و مقفله) هر دو اسم مفعول از ثالثی مزید هستند که نق
کنند و موجب قاعده افزایی در شعر هستند.

موسیقایی در شعر ایفوا موی-
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-1-11-4توازن صرفی در قصیده جار و مجرور

در قصیده (جارومجرور)توازن صرفی در واژههاز (نظرة ،همسة ،رحمة) بروز میکند که هر سه بر
وزن فَعله و اسم مره هستند .و به جز آن مورد دیگرز در قصیده نیامده است ،و شاعر به توازن نحوز
و صوتی جهت قاعده افزایی و ایجاد ارتباط کالمی اکتفا کرده است.
نتیجه

در طی فرایند ارتباط کالمی ،مرابق نظریه یاکوبسن ،در دو قصویده (رمواد) و(جوارومجرور) ،کوه
شامل فرستنده(شاعر) ،پیام( اثر ادبی) ،گیرنوده پیوام( مخاطوب) ،رموز( قواعود و هنجارهواز زبوان) ،و
مجراز ارتباطی( کلمات و اصوات) ،نق

هاز زبانی ترغیبی ،ارجاعی و عاطفی کشف مویشووند ،کوه

مخاطب در هر یک پیام شاعر را بوا کموک رمزگردانوی و کشوف تناسوب میوان کلموات و اصووات و
هماهنگی هر یک با موضوع اثر در مییابد و این امور در تکورار ،تووازن آوایوی و تکورار صوامتهوا و
مصوتها به خوبی مشهود است.
تکنیک تکرار در هر دو متن بکار رفته است.تکرار در (رماد) بصورت تکیه کالمی ،تکرار عنووان،تکرار عبارت ،تکرار اصوات و اسم نمود مییابد ،درحالیکه این نوع تکنیوک در (جوارومجرور) بصوورت
تکرار اصوات ،لفظ (جارا) و (ثمّ) تظاهر مییابد .به دنبال این فرآیند کالمی به ترتیب نق

ترغیبی و

ارجاعی زبان نمود مییابد.
توازن به عنوان مجراز ارتباطی در هر دو متن بکار رفته است؛ اموا تووازن در (رمواد) بصوورتصوتی ،صرفی و نحوز به چشم موی¬خوورد و در (جوارو مجورور) تنهوا تووازن صووتی و نحووز را
میبینیم.
وزن به عنوان کاشف معنا و نوعی از مجراز ارتباطی در (رماد) بصوورت اوزان صوافیه در بحوررجز است ولی در (جارومجرور) در بحر (رمل) است و ویژگی بارز در این وزن که هنر شاعر اسوت وزن
تدویر است.
قافیه نیز یک نوعی دیگر از مجراز ارتباطی است که در قصیده رمواد دربردارنوده پیوام و دارازنق

ترغیبی است.
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دراسة وظائف اللغویة فی القصیدتین الرماد والجاروالمجرور ألحمد مرر و حل رموزها ،استناداً على نظریوة
التخاطب لیاکوبسن
الملخّا
وقد ذکر یاکوبسن فی نظریته(التخاطب) أنّ للّغة ست وظائف منها وظیفة اإلدراا و التشوجیع واإلحالوة و
التعاطف کما أنّ هناا وظیفة أخرى هی وظیفة ماوراء اللّغة و وظیفة األدبیة.
و نظریة التخاطب لیاکوبسن تبرز ستة عناصر مکوّنة فی أزّ حدث اللغووز .یکووّن أزّ نووع مون التورابط
اللغوز من (رسالةٍ) ینتقلها الرمز من جانب المتکلم أو بیان أشمل من المُرسِل إلى المُرسَل.و أخیراً الخلفیة التوی
یمکن بها إدراا الرسالة.
تحاول هذه المقالة أن تکشف الترابط اللسانیّ و محورالروابط و عناصره فی اللغة الشعریة ألحمودمرر فوی
القصیدتین (الرماد) و(الجاروالمجرور) کنموذجین.
منهز البحث فی هذه الدراسة تحلیلیّ و وصفیّ و یحاول أن یجیوب السوؤال األساسوی هوو :إنّ أسولوب
الترابط و التخاطب ألحمدمرر فی مسیرة انشاء الترابط یُنشئُ أیة العناصر اللسانیة؟ أن الکشفیات تحیلنا إلوى أنّ
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أحمدمرر یعیّن بالقواعداللسانیة و مألوفاتها و المجارز اإلرتباطیة کاأللفاظ و األصوات و العناصور اللسوانیة فوی
عملیة التخاطب و إنّ المرسَل ،فی کلها یُدراُ رسالةَ المُرسِل و رموزها من خالل األلفاظ و األصوات و التنسیق
بینها.
الکلمات المفتاحیة :ترابط الخراب ،عناصر اللسانیة ،یاکوبسن ،أحمدمرر.
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Decoding Ahmad Matr's verbal behavior in the odes "Ramad" and
"Jar u Majror" and investigating their linguistic roles based on
Jacobsen's theory of communication.
Mahboobeh Baderestani, Alireza Hosseini

Abstract
Roman Jacobsen, a linguist and formalist of the Russian school,
attributed six roles to language in her theory of communication:
emotional, persuasive, referential, metalanguage, empathy, and
literature. Jacobsen considers the six components of the verbal
communication process and the process of communication: The speaker,
the audience, the communication channel, the code, the message and the
subject, which is the result of meaning, determine the six roles of
language.
Relying on Jacobsen's theory of communication, this article tries to
examine the verbal behavior of Ahmad Matr in two poems (Ramad) and
(Jarum Major) and to determine the linguistic roles in these two works.
The method of this research is analytical and descriptive and answers
to the question that; which linguistic roles did Ahmad Matar's verbal
behavior create in the process of communication?
Findings show that the rules used and the norms of language and
normative and communication channels such as words and sounds in
Ahmad Matar's poetry are determiners the language roles, And the
audience in each of them finds out the poet's message with the help of
decoding and discovering the fit between words and sounds and the
coordination of each one with the subject of the work.
Keywords: the verbal communication, linguistic roles, Jacobsen, Ahmad
Matr
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