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 چکیده
 است اين پرسش. کند طرح شعر در اخذ وقوع باب در داوری برای نظری چارچوبی کوشدمی مطالعه اين
 توانمی روشی چه با و داد شعر متقدّم متأخر از شعر در اخذ وقوع حکم به نتوامی معیاری چه با که

تطبیقی است. ابتدا با نگاهی انتقادی روند  –کرد؟ روش مطالعه تحلیلی  اين اخذ را ارزيابی نحوۀ
شود که شود. در اين بازخوانی تأکید میمطالعات سرقت شعری در سنت بالغت عربی بازخوانی می

ای به قضیۀ اخذ در شعر جانی در ضمن مباحث مربوط به نظريۀ نظم، در موارد پراکندهعبدالقاهر جر
مند را به کار بسته که پس پرداخته و برای تحلیل وقوع اخذ در اشعار متأخر از اشعار متقدم، روشی نظام

روش  شود. سپساز وی ناديده گرفته شده است. بر اين مبنا، نخست روش وی در اين تحلیل تبیین می
. اين مقايسه شودمی مقايسه اشعار رابطۀ تاريخی   های روس برای تحلیلتحلیل او با روش فرمالیست

فرمالیسم در قرن بیستم برای اين تحلیل روشی مشابه با روش عبدالقاهر ارائه کرده  دهد نظريۀنشان می
اوری در باب اخذ در است. سپس بر اساس مبانی مشترک میان اين دو نظريه، چارچوبی نظری برای د

 فقط اشتراک اخذ، وقوع باب در حکم صدور شود که معیارشود. در اين چارچوب تأکید میشعر طرح می
شود که تحلیل وقوع اخذ نیز با اين روش ارزيابی می نحوۀ. است نو هایهنرسازه کاربست در شعر دو

اند. مقايسۀ میان نحوۀ اشتهمشترک چه کارکردی در ساخت هر يک از دو شعر د هایشود هنرسازه
تواند نحوۀ اخذ شعر متأخر از شعر متقدم را نشان دهد. سرانجام در های مشترک میکارکرد هنرسازه

 چند نوع متفاوت از نحوۀ وقوع اخذ میان اشعار عمالً مذکور، روش و معیار يک مطالعۀ تطبیقی بر اساس
 شود.تحلیل می

 
 

 .فرمالیسمنظريۀ نظم، قت شعری، عبدالقاهر جرجانی، اخذ در شعر، سرهای کلیدی: واژه

                                                
 hesam_hajmomen92@atu.ac.ir                                        نويسندۀ مسئول: رايانامۀ .*

 2، شمارة 10ادب عربی، سال 

 1397 پاییز و زمستان

   



 فرمالیسم ... نظریۀ و جرجانی عبدالقاهر نظمِ نظریۀ مبنای بر ی در باب اخذ در شعرچارچوبی نظری برای داور /62

 مقدمه. 1
« سرقت شعری»با عنوان  از اشعار ديگران در آفرينش شعر، که عمدتاً اخذ یۀقض

انگیزترين قضايای نقد شعر است. چراکه بررسی اشعار يک از چالش، شودشناخته می
آيا او در  که گذاردیر میبر جايگاه ادبی او تأث مستقیماً ،در پرتو چنین نقدیشاعر 

يا اثر ديگران را گرفته و با اندکی  ؟ وتقلید کرده خالقیتی داشته يا صرفاً شعریآفرينش 
دنبال دارد، اهمیت اين نقد با نتايج خطیری که بهتغییر به نام خود عرضه کرده است؟ 

ال سلیقه و ا عم به دور ازپذير با احکامی اثبات ،کند که داوری در اين باباقتضا می
ی معیارپذير در اين باره پیش از هر چیز به صدور احکام اثبات .همراه باشدورزی غرض

و  زمند است؛ يعنی معیاراخذ نیا برای تحلیل نحوۀبرای تشخیص وقوع اخذ و روشی 
و بتوانند در نقد  تعريف شده باشندای مستدلّ گونهپیش از انجام نقد بهثابت که  یروش
چنین معیار  رسیدن به هدف از پژوهش حاضر طور يکسان به کار بسته شوند.به هانمونه

  .و روشی است
توان در باب وقوع اخذ در با چه معیار و چه روشی می پرسدمیپژوهش اين بنابراين 

 يک شعر از شعر ديگر داوری کرد؟
ای ديرين در سنت مطالعات بالغت عربی پیشینه« سرقت شعری»جا که قضیۀ از آن

به ای با روش تحقیق کتابخانه اين مقاله، پاسخ به پرسش مذکوربرای و پُربار دارد، 
القاهر جرجانی  به آراء عبدتاًپرداخته و نهاياين سنت سرقت شعری در منابع  تحلیل

از سوی ديگر رسیده است.  ةغاسرار البالو  دالئل اإلعجازدر دو کتاب ضمن نظريۀ نظم 
در مباحث تطوّر تاريخی  نیز میالدی، نظريۀ فرمالیسم روسی  جا که در قرن بیستماز آن

برای رسیدن به پاسخ،  ،ديگر در بستر زمان را تحلیل کردهشعر، قضیۀ ارتباط اشعار با يک
مبانی نقد  که به اين دلیل ويژه؛ بهشده استبررسی  باره ايندر نیز  هاآراء فرمالیست
: ر.ک)توجهی دارد فرمالیستی اشتراکات قابل، با مبانی تحلیل بالغت عربیشعر در سنت 

  (.295: 1391شفیعی کدکنی، 
مطالعات سرقت شعری در سنت بالغت عربی با رويکردی  تاريخابتدا  در اين نوشتار

جرجانی دربارۀ سرقت شعری عبدالقاهر آراء تحلیل بر شود و سپس انتقادی بررسی می
در  خاصنظمی بدون  بارهوی در اين  ثمباح چونالبته شود. در نظريۀ نظم تمرکز می

از دو اين مباحث پراکنده شده، تالش شده تا پس از استخراج الذکر کتاب سابقدو 
ای نتیجه ویآراء از ای که بتوان گونهشود، بهنظمی منطقی بخشیده  هاآنکتاب، به 

عر مطالعه ها در باب رابطۀ اشعار در سیر تطور شپس از آن، آراء فرمالیست روشن گرفت.
ها استوار است، مطالعات مختلف آنر بمباحث ايشان نیز در اين باره چون البته شود. می
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 یاز گذر تحلیلی تطبیق نهايتاً د.نشو ارائهنظمی منطقی در تالش شده اين مباحث نیز 
معیاری برای حکم به وقوع اخذ، و روشی برای  ،هامیان آراء عبدالقاهر و فرمالیست

اين که اما برای اينشود. وقوع اخذ در يک شعر از شعری ديگر طرح میتحلیل نحوۀ 
معیار و روش در بخش آخر نحوۀ کاربست در حد مطالعۀ نظری باقی نماند،  طرح

روابط  بر اساساين تطبیق عملی،  شود.نشان داده می برای داوری عمالًمطلوب 
 شود. ور انجام می، در پنج محباشد حاکمتواند گوناگونی که میان اشعار می
بايد از مطالعات سرقت شعری بازخوانی  در حوزۀ  ، نخستدر پیشینۀ اين پژوهش

های نقد از محمد مندور که روش عند العرب يالنقد املنهج ياد کرد:برجسته  کتاب چند

از محمد  مشکلة السرقات يف النقد العريب است. کتاب را تحلیل کردهمطالعات اين در 

از  السرقات األدبیةکتاب است.  کرده بررسیرا  اين مطالعاتکه منابع  ةمصطفی هدّار
 رويکرد اين مطالعات به موضوع ابتکار و تقلید را واکاوی کرده است.که  هبدوی طبان

القاهر عبد آراءبه  صرفاً ،عبدالقاهر الجرجانی: بالغته ونقدهکتاب در حمد مطلوب نیز ا
سرقت نیز مطالعات  هاديگر برخی پژوهش از سوی .است کرده توجهاين موضوع  در

جامع  کتاباز دو ابتدا اين زمینه بايد  ردکه  اندتطبیق دادهنظريۀ بینامتنیت  باشعری را 

از  گزارش مفصلی کهاز محمد قنوش  يإلی التداخل النص   من األخذ األديبياد کرد: 
مطالعات را با  اين سپسو  ،سرقت شعری ارائه کردهمطالعات های چالشو  هاموضوع

از  : قراءة أخری لقضیة السرقاتريالتناص الشع بینامتنیت مقايسه کرده است. کتاب نظريۀ
محمد  ،عالوهب است. پرداختهاين مقايسه  بهوسیعی  ۀدر دامنمصطفی السعدنی که 

آراء به مطابقت  صرفاً القاهر اجلرجايناحلداثة عند عبدقضایا کتاب در نیز  المطلبعبد
، متمرکزتر ایمقالهاست. در  توجه کرده بینامتنیت ۀنظري در اين موضوع بار القاهعبد

القاهر اجلرجاين وجولیا  ظاهرة التناص بنی اإلمام عبد در نیز الدين رمضان السید عالء
 ۀنظري آراء ژولیا کريستوا، بنیانگذار در پرتو صرفاًدر اين باب را القاهر آراء عبد ،کریستیفا

با اين همه اما پژوهشی يافت نشد که معیار عبدالقاهر  ی کرده است.بررس ،بینامتنیت
 کرده باشد. مشخصوش وی برای تحلیل اخذ در شعر را ربرای حکم به وقوع اخذ، و 

مدّ نظر در دو کتابش يابی به معیار و روشی که وی دستداشت که  توجهالبته بايد 
 ها، و تحلیل آندر نظامی منطقیها تنظیم آن، همباحث مربوطاستخراج ، مستلزم دارد

 .شودانجام میمقالۀ حاضر در است که  اقدامیو اين  ؛استدر پرتو نظريۀ نظم 
تناسب »بايد از مقالۀ  هاالقاهر با آراء فرمالیستۀ آراء عبدبررسی رابط زمینۀ دراما 

ره از حسن مقیاسی و مطه «زدايینظم وآشنايی ۀساختار با محتوا با توجه به دو نظري
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. البته کندمیزدايی ثابت را در موضوع آشنايی ايشانفرجی ياد کرد که همانندی  آراء 
از ويکتور  «الفن باعتباره تکنیکاً»اش بر ترجمۀ مقالۀ مقدمهدر نیز عباس التونسی 

 ؛اشاره کردهبه اين همانندی  زدايی را پرورده،که در آن ايدۀ آشنايی اشکلوفسکی
 هاالیستعبدالقاهر و فرم ديگری نیز به مشابهت  کلی میان آراءهای پژوهشکه همچنان

)مشرف،  «نظم و ساختار در نظريۀ بالغت جرجانی» مقاالت؛ از آن جمله اندکرده اشاره

های نظريات عبدالقاهر جرجانی با ساختارگرايی و نقد بررسی همانندی»، (311: 1386
بر پايۀ مکتب  ةالحیا ةفلسف سیقايی قصیدۀساختار مو» ،(137: 1392)هادی و سیدقاسم،  «نو

محمدرضا از  رستاخیز کلماتکتاب  ويژهبهو ، (36: 1393)لمراسکی و ديزآبادی،  «فرمالیسم
 .(295: 1391)شفیعی کدکنی،  اين مشابهت درنگ کرده است تبیینبر  که شفیعی کدکنی

القاهر در باب آراء عبد مطالعۀ تطبیقی  پژوهشی يافت نشد که به  اما همهبا اين 
بنابراين مقالۀ حاضر  ها در باب تطور شعر پرداخته باشد.شعری، با آراء فرمالیست تسرق

خواهد  بررسینیز را ها آراء وی با آراء فرمالیسترابطۀ عبدالقاهر،  آراء تحلیل عالوه بر
 به چارچوبی نظری برای داوری در باب قضیۀ اخذ در شعر برسد.کرد، تا از اين رهگذر 

 

 مطالعات بالغت عربیسنت . سرقت شعری در 2
که  دانش بالغت عربی است قضايایترين از ديرين يا اخذ در آفرينش شعر،سرقت  قضیۀ

را های مستقّل بسیاری مرور کتاباز قرن دوم در ضمن مباحث نقد شعر طرح شده و به
بالغت تبديل های کتاب خاتمۀ به مبحثی ثابت در  رفتهرفتهبه خود اختصاص داده و 

که کدام  استدر اين موضوع مسئلۀ اصلی اين  .(170: 1990حالوی،  :)ر.ک شده است
 اند، گرفته شده است؟بخش از اشعار يک شاعر، از شعرهايی که قبال شاعران ديگر سروده

اين است که شاعری اثر خود را بر مبنای اثری از  «گرفته شدن»منظور از اين  
و از طريق گرفتن  معنای آن اثر يا لفظ آن و يا هر دو، اشد بشاعری ديگر خلق کرده 

؛  58: 1987؛ يعقوب و عاصی،  275: 1988، نة)طباباشد اثری ديگر را به نام خود ارائه کرده 

اند، آن را با ديدهچنین عملی را در آفرينش شعر ناروا میناقدانی که  (.16: 2013قنوش، 
د و ناقدانی که اين کردنه و انتحال وصف میو إغار اصطالحاتی منفی همچون سرقت
ند، اصطالحاتی مثبت همچون اخذ و احتذاء و دانستعمل را طبیعت سرودن  شعر می

 (.32 ،18: 2013؛ قنوش،  34: 1986، نة)طبا بستندا در توصیف آن به کار میاقتباس ر
اهتمام م مآخ ذ اشعار متأخّر در اشعار متقدّ کشفناقدان شعر عربی از ديرباز به 

اين اقدام از  اند.کردهپای هم ارائه میهماند يافتهکه میرا  یهای مشابهنمونهو  اندداشته
 سرقات الکمیت عن القرآن و غیره چونهايی اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم در کتاب
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، هـ.ق( 243)فو  از ابن سکیت سرقات الشعراء و ما اتّفقوا علیه، هـ.ق( 207)فو  سةاز ابن کنا

)فو از ابن طیفور  سرقات الشعراءو  هـ.ق( 256)فو  اراز زبیر بن بکّ کثیر علی الشعراء ةإغار

، ة)ر.ک: هدّار آغاز شده و در بقیۀ آثار مربوط به اين موضوع ادامه يافته است هـ.ق( 280

تری يافته و اين مسأله برای فنی جنبۀاين موضوع قرن چهارم  ازاما سپس  (.88: 1981
  ؟اندناقدان اهمیت يافته که اشعار متأخّر در اخذ از اشعار متقدّم چگونه عمل کرده

اند های آخذ و مأخوذ بسنده نکردهترين آثاری که به ذکر نمونهاز اين منظر، برجسته

از  يمت ام و البحت  املوازنة بنی أيباند از ، عبارتاندسخن گفته ها نیزآنمیان  نوع رابطۀ ازو 
و  الوساطة بنی املتنب  ، هـ.ق( 388)فو  از ابن مظفر حاتمی حلیة المحاضرة، هـ.ق( 370)فو آمدی 
)فو از ابن وکیع  المنصف للسارق و المسروق منه، هـ.ق( 392)فو از قاضی جرجانی  خصومه

)فو از ابن رشیق  ةالعمد، هـ.ق( 395)فو از ابوهالل عسکری  کتاب الصناعتین، هـ.ق( 393

: 1992ترتیب ر.ک: اآلمدی، )به. هـ.ق( 637)فو اثیر الفتح ابناز ابو المثل السائرو  هـ.ق( 456

: 1419؛ العسکری، 102: 1994وکیع، ؛ ابن186: 1966؛ القاضی الجرجانی، 203: 1979؛ الحاتمی، 345

عۀ در اين منابع ناقدان با مطال (.366: 1939األثیر: ؛ ابوالفتح ابن280: 1981رشیق، ؛ ابن196
ها در اين تبیین کنند. آننیز میان اشعار آخ ذ و مأخوذ را  اند نوع رابطۀها کوشیدهنمونه

اند که در هر نوع، و از اين بحث کرده اندبندی کردهدسته راستا انواع اين روابط را مفصّالً
 ای میان اشعار وجود دارد و هر رابطه چه ارزشیلحاظ لفظی يا معنايی چه نوع رابطهبه

 .(37: 2013)ر.ک: قنوش، کند را برای شعر جديد تعیین می
، اما است شدههای بسیاری از اشعار آخ ذ و مأخوذ ارائه نمونه در اين منابع گرچه

متأخر از اشعار متقّدم را  توان وقوع اخذ در اشعاربا چه معیاری می مشخص نشده
ممکن میان اشعار آخ ذ و  ابط  گرچه انواع روهمچنین  (.142، 137: همان)ر.ک تشخیص داد 

توان با چه روشی می نشده، اما مشخص شدهبندی دسته مفصالًدر اين منابع  مأخوذ
و قاضی جرجانی در  نةالموازمیان اين  اشعار را تحلیل کرد. البته آمدی در  رابطۀ
ه اند تا احکام خود را بهای مذکور پرداختهدر موارد متعددی به تحلیل نمونه طةالوسا

اما حتی (. 209: 1966؛ القاضی الجرجانی،  371: 1992اآلمدی،  :)ر.کداليل الزم مستند کنند 
به اند و خود در تحلیل سخن نگفتهو چگونگی  روش  از چیستی  معیارهااين دو نیز 

فراخور همان نمونه  ؛ يعنی در رويارويی با هر نمونه صرفاً اندپرداختهموضعی  تحلیل
 (.176: 1983؛ عبّاس،  404: 1979؛ العشماوی،  389: 1996مندور،  :ک)ر.اند بحث کرده

 لحاظبهضعف مطالعات سرقت شعری را  در اواسط قرن پنجمناقدی که اما 
 أسرارو  دالئل اإلعجازهای در کتاب است کهعبدالقاهر جرجانی روشمندی دريافته، 

 ایطرح نظريهبه در اصل وی در اين دو کتاب  .از اين ضعف انتقاد کرده است غةالبال



 فرمالیسم ... نظریۀ و جرجانی عبدالقاهر نظمِ نظریۀ مبنای بر ی در باب اخذ در شعرچارچوبی نظری برای داور /66

جاز قرآن از نظر به اثبات اع که نهايتاً پرداختهويژه شعر تحلیل سخن ادبی، به پیرامون
مشهور است، « نظم» ضمن طرح اين نظريه، که به نظريۀدر  اما شود؛بیان ختم می

البته آراء عبدالقاهر در  .اخذ نیز بحث کرده است ضیۀبررسی قروش تحلیل در  دربارۀ
ويژه جاحظ و ابوهالل عسکری و آمدی و قاضی ن باره در آراء ناقدان پیش از وی، بهاي

جرجانی ريشه دارد. اما اين تنها عبدالقاهر است که بر مبنای يک نظريه روشی برای 
با اين حال  (.176: 2013؛ قنوش،  389: 1996)ر.ک: مندور، تحلیل شعر ارائه کرده است 

اند، از روشی که مطالعات سرقت شعری قلم زده ر در حوزۀانی که پس از عبدالقاهناقد
اند ناقدان پیشین را پیش گرفته رويۀباز و اند وی در اين عرصه ارائه کرده چشم پوشیده

های آخذ و مأخوذ و ذکر نمونه که معیار و روشی برای تحلیل ارائه کنند، بهبدون اينو 
: 1981، ة؛ هدّار398: 1979)ر.ک: العشماوی،  اندپرداختهها بندی انواع روابط میان آندسته

 مشهود است؛ مثالً  شده نگاشته پس از عبدالقاهراين بازگشت در آثاری که  (.207، 138
الدين از نجم جوهر الکنز، هـ.ق( 684)فو  از حازم قرطاجنی منهاج البلغاء و سراج األدباءدر 

؛  192: 1981. )ر.ک حازم، هـ.ق( 739)فو  ينیقزو خطیباز  اإليضاحيا  هـ.ق( 737)فو ابن اثیر 

 (.301: 2003؛ الخطیب القزوينی،  160: 2009ن األثیر، الدين ابنجم

از اين حیث قابل نیز جرجانی پیرامون روش تحلیل اشعار آخ ذ و مأخوذ  مباحثالبته 
؛ هارائه نکرددر کتابی مستقل، يا حداقل در فصلی مجزا نقد است که وی اين مباحث را 

طرح کرده  يادشدهدر دو کتاب طور پراکنده بهدر اين زمینه را های خود ديدگاه بلکه
 است.

، بايد از میان مجموعۀ آراء وی در پرتو نظريۀ ردهطرح ک عبدالقاهربنابراين روشی که 
  شود.تحلیل  و تنظیم ،نظم استخراج

 

 اخذ در شعر از دیدگاه نظریۀ نظم .3
 اشعارۀ اخذ رويکردی مثبت دارد و استفادۀ شاعران متأخّر از عبدالقاهر جرجانی به قضی
داند که در عملکرد شاعران بزرگ و پیروی طبیعی می« احتذاء»شاعران متقدّم را نوعی 

شباهت اشعار متأخر با اشعار از ديدگاه او . بنابراين (468: 1992اجلرجاين، )نیز جريان دارد 
زيرا يک معنا را  .(489، 252: همان) شودخر نمیمتقّدم دلیلی برای نکوهش شاعران متأ

هايی را در ارائۀ آن به کار های شعری  گوناگون ارائه کرد و ويژگیتوان در صورتمی
. يا ممکن است (305: 1991: همان)بست که نسبت به اشعار قبل تازگی داشته باشند 

ا شاعری متأخّر همان شاعر متقدّم معنايی را در صورتی ناپیراسته بیان کرده باشد ام
ممکن است  يا. (489، 422: 1992 همان:)معنا را در صورتی شگفت عرضه کرده باشد 
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ستر زمان مبتذل و سبب کثرت کاربرد در برفته، بههنری به شمار می پیشترتعبیری که 
سپس شاعری با ايجاد تغییری در آن تعبیر قديمی، در شعر خود  عامّی شده باشد؛
اما پیش از هر چیز اين اهمیت دارد که (. 210: 1991 همان:)ن ببخشد نمودی نو به آ

 رخ دادهاخذ از شعری ديگر حکم داد که در يک شعر، توان با چه معیاری می اساساً
تواند معنای شعر باشد، بلکه داوری نمی اينکند که معیار عبدالقاهر استدالل می ؟است

رائه کرده است. پیش از رجوع به تحلیل بايد صورتی باشد که در هر شعر معنا را ا
 .دانسترا نسبت به صورت و معنای شعر  وی ديدگاه بايد نخستاز اين معیار،  عبدالقاهر

 ۀمثابغرض کّلی  شعر را چیزی جدای از معنای شعر به ۀمثابعبدالقاهر معنای شعر به
 م است؛ مثالً داند. غرض شعر در نظر او همان معنی و مضمون کلّی کالداللت شعر می

ستايش دانش. اما داللت شعر آن معنايی است که ساخت و صورت شعر در کلیّت خود 
کالم بر شمول در اسناد توانايی به « توانا بُوَد هر که دانا بُوَد»کند؛ مثال در ارائه می

ای ذهنی دانايی داللت دارد. بنابراين اگر معنا را غرض در نظر بگیريم، معنای شعر ايده
و از صورت شعر که نمودی عینی دارد جداست. اما اگر معنا را داللت شعر در نظر  است

. او از باب (507، 366: 1992اجلرجاين، ) همان صورت شعر است عنای شعر عیناً بگیريم، م
گويد غرض شعر همچون طال و نقره است که در دسترس همه قرار دارد. اما تمثیل می

ای خاص از آن مادۀ نگشتری است که به شیوهصورت و ساخت شعر همچون صورت ا
چه که ويژگی جنس شعر است، شیوۀ . بنابراين آن(255: همان)شود خام ساخته می

شود، ساختی ويژه از کالم در قالب شعر عرضه می چه که نهايتاً ساخت آن است و آن
  .توان به تحلیل عبدالقاهر از مسألۀ معیار رجوع کردمی اکنوناست. 

همانندی  دو شعر در گويد صدور حکم به وقوع اخذ در يک شعر يا بر مبنای او می
نحوۀ داللت بر آن ها در همانندی آنو يا در )مثل مدح شجاعت( پذيرد غرض صورت می

 .(263: 1991، همان) )مثل تشبیه فرد شجاع به شیر( گرددکه به ساخت شعر برمیغرض 
همان معانی  صريح شعری، همگانی اغراض شعری يا  کند کهاستدالل میسپس 

هستند و در دسترس همه قرار دارند و بنابراين اشتراک دو شعر در يک غرض و معنای 
تواند دلیلی بر تقّدم يک شاعر باشد و داخل در بحث اخذ شود. نحوۀ داللت صريح نمی

 شعر بر غرض يا همان ساخت شعر نیز اگر از طريق تعابیری باشد که نزد همۀ شاعران
تواند دلیلی بر تقدّم مشهور است، مثل همان تشبیه فرد شجاع به شیر، اين نیز نمی

شاعر و داخل در بحث اخذ باشد. اما اگر نحوۀ داللت و ساخت شعر از طريق تعابیری 
تواند دلیلی بر اش ابداع کرده، اين جنبه از شعر میباشد که شاعر با تدبّر و تفکر شخصی

تواند از سوی شاعری ديگر اخذ شود. بر اين اشد و بنابراين میتقدّم و اولويت شاعر ب
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ای به ، ابداعی به خرج دهد و صنعت تازهمشهوراگر شاعری در يک تعبیر  حتی اساس، 
آن بیافزايد و آن را از صورت آشنايش خارج کند، اين تعبیر نیز ابداعی و قابل اخذ به 

 (.338: همان)رود شمار می
ر صدور حکم در باب وقوع اخذ، اشتراک دو شعر در تعبیری به اين ترتیب معیا

توان اما با چه روشی می. اشتراک در معنا يا اشتراک در تعابیر عامابداعی است؛ و نه 
عبدالقاهر برای تحلیل ساخت  جايگاه تعبیر مشترک در ساخت دو شعر را تحلیل کرد؟

عبارت است از ساختی که از  کند. نظم در نظر اواستفاده می« نظم»شعر، از اصطالح 
: 1992اجلرجاين، )شود نحوۀ تنظیم واحدهای داللتگر بر اساس معانی نحوی تولید می

ها نه بايد دانست که در ديدگاه عبدالقاهر واژه« واحدهای داللتگر». در شناخت (420
، 46: مانه)واحدهايی که بر معنايی داللت دارند اهمیت دارند  ۀمثابآوا، بلکه به ۀمثاببه

ها درون جمله با پذيرش اند از معناهايی که واژهنیز عبارت« معانی  نحوی. »(399، 52
ها . واحد جمله در واقع بر اساس پیوند واژه(452: همان) کنندهای نحوی کسب مینقش

 ۀمثابها بهشود. اين پیوند نه بر اساس چیدمان واژهبر اساس معانی  نحوی ساخته می
طور مستقل ها بهمنفردی که واژه یهابر اساس داللت پذيرد و نه صرفاًیلفظ صورت م

های داللتگر پذيرد که معانی نحوی میان واژهدارند؛ بلکه بر اساس روابطی صورت می
. از اين ديدگاه، عبدالقاهر ساخت شعر را کلّیتی واحد در (4: 1991 :همان)کنند برقرار می
از اجزاء  نه صرفاًو  شود،ابط میان اجزاء شعر تشکیل میگیرد که از مجموعۀ رونظر می
هر جزئی از شعر نقشی سازنده در خلق کلیّت  . در اين ساخت(95، 93: 1992 همان:)شعر 

 سپس. (49، 45: همان)گیرد کند و بنا به علتی در جايگاهی مشخص قرار میشعر ايفا می
تقد است اگر نظم شعر، ساختی ساده شود و معمراتبی از ارزش را قائل میاو برای شعر 

و معمولی داشته باشد، فضیلتی ندارد. اما اگر نظم شعر نشان از خالقیت شاعر در 
. بر اين (35: همان) ، اين نوع نظم، ارزشمند استها داشته باشدش روابط میان واژهگزين

و صناعت کند که راه مقايسۀ دو شعر، بررسی نوع و میزان هنرورزی مبنا او تحلیل می
باز برای نظم هنری نیز مراتبی از ارزش را  اولبته ا(. 286، 98: همان)در نظم شعر است 

های هنری، بسته به تأثیر و شود. زيرا نوع هنروزی و شیوۀ کاربست صناعتقائل می
، 74: همان)جايگاهی که در خلق نظم شعر دارد، دارای مراتبی از زيبايی و موفقیت است 

85 .) 
بر اساس اشتراک دو شعر در کاربست صناعات ، ترتیب بر مبنای نظريۀ نظمبه اين 

. سپس برای در شعر متأخّر از شعر متقدّم دادتوان حکم به وقوع اخذ می ،هنری  ابداعی
مشترک با ديگر  صناعاتبايد نحوۀ تعامل  ،اخذاين شناخت عملکرد شعر متأخّر در 
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در نظم هر يک چه  صناعتخص شود آن د تا مششواجزاء  هر يک از دو شعر تحلیل 
 کارکردی دارد.
تبیین شد، در بخش اخذ  قضیۀمدّ نظر عبدالقاهر برای تحلیل  روشکه پس از اين

که  روشیتا  شودبررسی میبعد ديدگاه نظريۀ فرمالیسم در رابطه با قضیۀ تطوّر شعر 
 ند نیز مشخص شود.کارائه میبرای تحلیل روابط میان اشعار در بستر زمان  اين نظريه

 

 طوّر شعر در نظریۀ فرمالیسم روسیتاشعار در سیر  رابطۀ. 4
در دهۀ دوم از قرن بیستم میالدی، در روسیه و در پی مطالعات نظريۀ فرمالیسم 

پرداختند شناسان جوانی شکل گرفت که به تحقیق دربارۀ مسألۀ زبان در ادبیات میزبان
رويکردهای تاريخی و ادبیات ها در مطالعۀ . آن(46: 1389؛ برسلر،  18: 1373)نیوا، 
شناختی را کنار گذاشتند و  بر آثار ادبی صرفا به عنوان شناختی و روانجامعه
اين (. 62: 1391؛ شفیعی کدکنی،  44: 1380)احمدی، های زبانی تمرکز کردند ساخت

گرا ست يا شکل، فرمالیادبیاتعینی در  هایشاخصسبب تمرکز بر پژوهشگران نوگرا به
 (.42: 1380)احمدی، نام گرفتند 

زبان  ها، شعر در ماهیت خود، محصول عملکرد نقش شعریاز ديدگاه فرمالیست
دهد. عناصر زبانی اصالت را به نحوۀ کاربست عناصر زبان می در تولید اثر زبانی که است

روند؛ کالم به کار نمیابزاری برای انتقال اطالعات در  ۀمثاببه صرفاً   زباندر نقش شعری  
)ياکوبسن، بلکه در اين نقش، نحوۀ کاربست عناصر زبانی در تولید کالم اهمیت دارد 

ها در مطاالعۀ علمی ادبیات بر بر اين مبنا فرمالیست(. 39: 1392باوم، ؛ آيخن 93: 1388
-خن)آي يابدنمود می« ادبیت»در ويژگی   کنند کههای خاص آثار ادبی تمرکز میويژگی

کارکردی ندارد؛  ادبیاتالبته اين بدان معنا نیست که موضوع کالم در (. 38: 1392باوم، 
شود تالش می است. در نقش شعری ادبیاتری زبان در مسئلۀ اصلی، اولويت  نقش شع

ای در تولید نحوهعناصر زبان از کارکرد عادتی که در زندگی روزمره دارند، جدا شوند و به
« زدايیآشنايی» ،د که جلب توجه کنند. اين فرآيند در نظريۀ فرمالیسمکالم به کار رون

 (.89: 1392)اشکلوفسکی، نام دارد 
خارج  های خودکارسازی  عناصر زبان، زبان را از قالبزدايی از طريق برجستهآشنايی

جلب توجه کند. بنابراين سازوکار نقش شعری زبان برای  آن کند تا نحوۀ کاربستمی
سازی يا از طريق سازی  عناصر زبان در کالم است. اين برجستهزدايی، برجستهآشنايی

پذيرد و يا از طريق افزودن قواعدی بر انحراف از قواعد حاکم بر زبان خودکار صورت می
شگردهای ادبی در واقع از طريق همین  (.43: 1394)صفوی، قواعد زبان خودکار 
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گیری  به شکل عمالً ند. کاربست شگردهای ادبیگیرل میعناصر زبان شک سازی برجسته
)شفیعی شوند نامیده می« هنرسازه»انجامد که در اصطالحی عام هايی هنری میسازه

عنوان های زبانی بهبا ظهور هنرسازه شعر عمالً بر اين اساس. (149: 1391کدکنی، 
والی و ترکیب از ت صرفاًنه اما  آيد؛پديد می عناصر زبان سازی  شگردهای برجسته

ای چه در شعر اهمیت دارد، نحوۀ تعامل عناصر شعر است که مجموعهها. آنهنرسازه
سازد. اين تعامل  همبسته میان عناصر شعر، مند از تعامل میان اجزاء را میپويا و نظام

های زبانی بر اين اساس، تعامل متقابل میان هنرسازه .کندفرم شعری را تولید می
ها فۀ فرم شعری است و طراز شعر، به میزان موفقیت شعر در خلق هنرسازهمهمترين مؤل
؛ 52: 1380؛ احمدی،  330)همان: ها در يک تعامل منسجم بستگی دارد و تنظیم آن

 (.131: 1392تینیانوف، 
کنند که چون عناصر زبانی فی نفسه ها تحلیل میدر رابطه با داللت شعر، فرمالیست

حامل محتواست. بنابراين محتوا بخش  چارچوبی از عناصر زبان ۀمثاببه، فرم ندگرداللت
اما . ناپذير  فرم است و فرم نیازی به مفهوم مکمّل  ديگری با عنوان محتوا نداردجدايی

: 1392باوم، آيخن) است« مايهدرون»مضمونی که شعر در کلیّت خود بر آن داللت دارد، 

بنابراين از نگاه فرمالیستی داللت شعر چیزی جدای از فرم  (.293: 1392توماشفسکی، ؛ 45
 شعر است.مايۀ ، درونبر آن داللت داردکه فرم در کلیّت خود  یشعر نیست، اما مضمون

داللتگر در  عناصربر اين مبنا، تحلیل شعر از ديدگاه فرمالیستی، بررسی نحوۀ تعامل 
ای خاص مايهبرای ايفای درون های زبانی در چارچوبی منسجمراستای خلق هنرسازه

 است.
 بستردر  شعر، در مباحث تطوّر اشعارمیان  تأثیر و تأثرها دربارۀ رابطۀ فرمالیست

شود، ها از تمام تأثیراتی که بر تاريخ ادبیات ا عمال میکنند. از نظر آنبحث میزمان 
ن میراثی است که به های ادبی  پیشینیاتجربهزيرا  .ترينش تأثیر آثار بر آثار استعمده

شود و بنابراين آثار ادبی در ارتباط با ديگر آثار مند میرسد و او از آن بهرهيک اديب می
ای است که بر اساس بر اين اساس، هر اثر ادبی جديد، ساخت تازه .شوندادبی خلق می

: 1392؛ توماشفسکی، 72و  52: 1392باوم، آيخنر.ک: )گیرد عناصر از پیش موجود شکل می

هايی که زمانی بديع ها تأکید دارند که هنرسازهفرمالیست(. 138: 1392تینیانوف، ؛ 294
. در اين هنگام کنندنمیجلب توجّه  ديگرشوند و خودکار میزمان ، در طول اندبوده

ها کنند از آنهای خودکارشده ا عمال میشاعران با تغییراتی که در هنرسازه
های ها سیر تطوّر فرمفرمالیست .گردانندها را فعّال میو باز آنکنند زدايی میآشنايی

های شعری  جديد تحلیل ها در فرمشعری در بستر تاريخ را بر اساس بازگشت هنرسازه
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های از اين منظر کارکرد هنرسازه (.238، 230، 155، 105: 1391)شفیعی کدکنی، کنند می
طبیعی است، بلکه تطوّر شعر در ماهیت خود تنها رويدادی قديمی در شعرهای جديد نه

 به آن وابسته است.
به حضور  توان صرفاً متأخّر نمی اشعارمتقّدم با  اشعاربنابراين در مقايسۀ  

های مشترک اکتفا کرد. بلکه اين نحوۀ کارکرد هنرسازه اشعارمشترک در  هایههنرساز
چه که در . زيرا آنباشدمقايسه  برایتواند معیاری معتبر است که می اشعاردر تنظیم  
ای جديد از تعامل میان عناصر فرم ی گونهرهای شعری اهمیت دارد، برقراتطوّر فرم

 روابطداخل کردن يک عنصر قديمی در اثر جديد. پس در ارزيابی  است، نه صرفاً
که بررسی شود ای بطههای شعری در فرآيند تبديل يک فرم به فرمی ديگر، بايد رافرم
: 1392)تینیانوف، کند نظام و در نتیجه با کل نظام برقرار می عنصر با ديگر عناصر يک

، بايد بر نوع کارکرد های شعریمیان فرم برای بررسی روابط بنابراين (.137، 132
ای که از ها در ساخت فرم شعر تمرکز کرد و رابطۀ دو شعر را بر اساس رابطههنرسازه

 ا دارند، بررسی کرد.هنظر شیوۀ کاربست هنرسازه
 

 اخذ در شعروقوع . معیار و روش برای داوری در باب 5
ها در ارائۀ روشی برای دهد که آنها نشان میمطالعۀ تطبیقی آراء عبدالقاهر و فرمالیست

 چهارتحلیل رابطۀ اشعار متأخّر و اشعار متقدّم رويکردی همسو دارند. اين همسويی در 
شعر  داللتعبدالقاهر غرض کلی شعر را چیزی جدای از  .1 يابد:محور عمده نمود می

شعر  مايۀها نیز درونفرمالیست ؛داندمیهمان ساخت شعر  شعر را عیناً داللتداند و می
همان فرم شعر  دانند و محتوای شعر را عیناً را چیزی جدای از محتوای شعر می

، بلکه نیستغرض داشتن  عرويژگی جنس شکند که عبدالقاهر استدالل می. 2 .دانندمی
ها نیز استدالل فرمالیست؛ استتنظیم صناعات زبانی بر مبنای معانی نحوی  نحوۀ
های تعامل هنرسازه ، بلکه نحوۀنیستمايه درون داشتنکنند که ويژگی جنس شعر می

عبدالقاهر صدور حکم به اشتراک دو شعر . 3 .استزبانی در راستای خلق فرمی منسجم 
ها فرمالیست ؛داندها در کاربست صناعات هنری میرا مبتنی بر اشتراک آن در شعريّت

 .4ها تأکید دارند. در کاربست هنرسازه دو فرم شعری، بر اشتراک رابطۀ نیز در تحلیل
صناعات تعامل  نحوۀها آنبايد در هر يک از  شعردو  مقايسۀ برایمعتقد است عبدالقاهر 

دو فرم  دارند برای مقايسۀها نیز تأکید فرمالیست ؛شود بررسیشعر با ديگر اجزاء هنری 
 .شودشعر بررسی  اجزاءبا ديگر  هاتعامل هنرسازه نحوۀ دوآن ، بايد در هر يک از شعری



 فرمالیسم ... نظریۀ و جرجانی عبدالقاهر نظمِ نظریۀ مبنای بر ی در باب اخذ در شعرچارچوبی نظری برای داور /72

بنابراين در امتداد روشی که عبدالقاهر برای ارزيابی روابط میان اشعار آخ ذ و مأخوذ 
های ها برای تحلیل روابط فرممالیستتوان از روشی بهره گرفت که فرارائه کرده، می

 صدورشود در نتیجۀ اين تطبیق مشخص میاند. ر سیر تطوّر شعر ارائه کردهشعری د
تواند بر مبنای اشتراک دو شعر در نمیاز شعر متقدّم متأخر شعر حکم به وقوع اخذ در 

 هایهزهنرساها در کاربست مايه باشد، بلکه بايد بر اساس اشتراک آنغرض و درون
که  کردبررسی بايد  ،دو شعر رابطۀپس برای شناخت نوع س باشد. در ساخت شعر ابداعی

چه  های ديگر و نهايتاً در هر يک از دو شعر چه تعاملی با هنرسازه مشترکهنرسازۀ 
 کارکردی در تنظیم فرم شعر دارد. 

، آيددست میبهها بر مبنای معیار و روشی که از تطبیق آراء عبدالقاهر و فرمالیست
 شود.اند تحلیل میدر ادامه چند نمونه از اشعاری که در منابع سرقت شعری ذکر شده

 بررسی محوردو فرم شعری را در چند  ۀرابطاين مطالعۀ تطبیقی حاالت مختلفی از 
 محورهااين  د.کندو نمونه اکتفا می طرحکند، و نظر به تنگنای مجال در هر محور به می

و در پوشش همۀ انواع روابطی که  اندشده طرحنظیم يک بحث تطبیقی برای ت صرفاً 
همچنین بايد توجه داشت د. نباشد، ادعای جامعیت ندار حاکمدو شعر  برممکن است 

شوند و اين تفاوتی تحلیل می و ثابت مستدلّ معیار و روش يک بر مبنای  هانمونهکه 
 .نابع سرقت شعری داردرايج در م هایتحلیل با تحلیلعمده است که اين 

 

 میان دو فرم شعری. تحلیل تطبیقی از وقوع اخذ 6
در اين بخش برای مقايسۀ دو شعر متقدّم و متأخّر، نحوۀ کارکرد هنرسازۀ مشترک در 

شود. اين ای تحلیل میطور مقايسهها در تنظیم دو فرم شعری بهتعامل با ديگر هنرسازه
شود: تکرار هنرسازه در فرم، بدسازی  م میتحلیل تطبیقی ذيل اين عناوين تنظی

رم و بازگويی  هنرسازه در فرم، بهسازی  هنرسازه در فرم، بازسازی  هنرسازه در ف
 مايه در فرم.درون

 

 . تکرار هنرسازه در فرم1-6

           در شعر متقدّم آمده: 
 

 أكَرُمهُ  ما غاَب َعْنُكم ِمَن اإِلقدامِ 

 
 

َيعُ ِفي الرَّوِع إْذ غابَ    ِت األَنصاُر َوالشِّ

 (2/315 :2004)أبي تّمام،              

 

تو را با واالترين حالتش دالوری تو را ترک کردند،  در جنگاگر ياران و پیروان »
 .«ترک نکرد
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 و در شعر متأخّر آمده: 
 

 هُ تَ هجَ مُ  عقابِ ي األَ  فِ ر  الكَ  مِ سلِ م يُ لَ 

 

 عُ يَ الشِّ وَ  صحابُ ا األَ هَ مَ أسلَ  إن كانَ  

                  ،                  (232: 2008)املتنب 
 

را  شجان تاختن در پی دشمنانگرچه ياران و پیروان، جان او را واگذاشتند، »
 .«وانگذاشت

ای تعبیری است که هنرسازه ،«هنگام ترک شدن از سوی يارانجنگاوری  ممدوح به»
سبب ض شعر بیان کرده است. لذا بهعنوان غردر هر دو شعر، شجاعت ممدوح را به

توان به وقوع اخذ در شعر متأخر اشتراک دو شعر در کاربست يک هنرسازۀ تعبیری، می
جنگاوری  »دهد که گرچه شعر دوم حکم داد. سپس بررسی ساخت دو شعر نشان می

را متفاوت از شعر اول توصیف کرده، اما اين « ممدوح و ترک شدن او از سوی ياران
با  تغییری در نحوۀ تعبیر ايجاد نکرده است؛ چراکه شعر دوم صرفاً ، متفاوتتوصیف 

که های مترادف، همان تعبیر شعر اول را تکرار کرده است، بدون اينکاربست توصیف
هیچ عامل جديدی را وارد فرم شعر کند که مزيتی متفاوت به نحوۀ تعبیر ببخشد. اين 

های شعر ها و توصیفخذ دانست. در اين سطح واژهترين سطح اتوان نازلنوع اخذ را می
ها در شوند و کارکرد آنهای مترادف تبديل میها و توصیفمتقّدم در شعر متأخّر به واژه

 فرم جديد از نظر نحوۀ تعبیر تفاوت خاصی با فرم قبلی ندارد.
 

  . بدسازیِ هنرسازه در فرم2-6

 در شعر متقدّم آمده: 
 

 َمْوَت َما َأْخطََأ الَفَتىَلَعْمُرَك ِإنَّ الْ 

 

َياُه بِالَيدِ  َلَكالطَِّوِل اْلُمْرَخى وَ    ثِن ْ

            (26: 2002بن العبد،  فة)طر    
 

که  بدان مانددرست ، گذاردرا رها می جوان هنگامی که مرگ به جان تو سوگند»
 .«افسار را فروهشته و دو سوی آن را در دست دارد( صاحب حیوان)

 شعر متأخّر آمده: و در 
 

 َأعَلُم َأنَّ الَموَت يا ُأمَّ ساِلم   وَ 

 

 َقريٌن ُمحيٌط َحبُلُه ِمن َورائِيا 

 

          ،        (232: 2008)املتنب 

 

در میان  )مرا(از پس  من  کمندشدانم که مرگ، همراهی است که ای أمّ سالم! می»
 .«گرفته است
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 ،«رابطۀ میان صاحب  افسار به دست و حیوانشباهت رابطۀ میان مرگ و انسان به »
عنوان غرض شعر بیان ای است که در هر دو شعر، سلطۀ مرگ بر انسان را بههنرسازه

توان به وقوع اخذ سبب اشتراک دو شعر در کاربست اين هنرسازه، میکرده است. لذا به
با فرم اول تفاوت دوم  در شعر متأخر حکم داد. اما کارکرد اين هنرسازه در تنظیم فرم 

کند، اما قطعیت مضمون  اين هنرسازه را به مخاطب القا می «َلَعْمُركَ »سوگند   دارد. اوالً 
ِإنَّ اْلَمْوَت َما »تعبیر  بر اقرار گوينده به اين مضمون داللت دارد. ثانیاً صرفاً «َأعَلمُ »فعل  

فاصلۀ آن دو را مد نظر قرار  فرض گرفته وهمراهی  مرگ با انسان را پیش «َأْخطََأ الَفَت 
بر همراهی  مرگ با انسان  صرفاً  «وَت َقرین  َأنَّ امل»، اما تعبیر (115: 1983)ر.ک: الزوزنی، داده 

هم بر فاصلۀ حیوان از صاحبش و هم « َلَكالطَِّوِل اْلُمْرَخى َوثِْنَیاُه بِالَیدِ »تعبیر  داللت دارد. ثالثاً
تناسب در بیت اول د که هر دو با تعبیر مصرع اول بر سلطۀ صاحبش بر او داللت دار

بر سلطۀ صاحب حیوان بر او داللت دارد که با  صرفاً « ُُمیط  َحبُلُه ِمن َورائِیا»دارند، اما تعبیر 
تناسب دارد. به اين ترتیب نحوۀ تعبیر در در بیت دوم تعبیر قرين بودن  مرگ با انسان 

تری ساخته است. بنابراين گرچه شعر و دقیق ترشعر اول در عین ايجاز، تصوير مفصل
تکرار نکرده و آن را در تعبیری متفاوت ارائه کرده، اما در  دوم هنرسازۀ مشترک را عیناً 

تنها در قیاس با شعر اول آن را در سطح نازلی به کار بسته است. در نتیجه، شعر اول نه
تر عمل کرده فرم شعر نیز هنری لحاظ تنظیم آن درکاربست هنرسازه تقدّم دارد، بلکه به

 است.
 

 . بهسازیِ هنرسازه در فرم3-6

 در شعر متقدّم آمده: 
 يَبِكي فَ َيذِرى الد رَّ ِمن نَرِجس  

 

 ُم الَورَد ِبَعنَّابِ يَلطِ  وَ  

 (242: 1953)أيب نواس،     
 

  .«زندافشانَد؛ و با عنّاب بر گل تپانچه میگ ريَد و از نرگس، مرواريد میمی»
  و در شعر متأخّر آمده:

 

 ْت ُلؤُلؤًا ِمن نَرِجس  َفَسَقتْ مَطرَ أ وَ 

 

 ّناِب بِالبَ َردِ َوردًا َو َعضَّْت َعَلى اْلعُ  

 

           (84: 1993)الوأواء الدمشقي،            

 

 .«ل را آب داد و با تگرگ، عنّاب را گاز گرفتو گُ بارانداز نرگس، مرواريد »
« گل»های و استعاره)اشک از چشم( « ريختن مرواريد از نرگس»تعبیر استعاری  

های مشترک در هر دو بیت هستند. البته اين هنرسازه)سرانگشت( « عنّاب»و )رخسار( 
هايی آشنا هستند؛ ولی ويژگی اين دو شعر اين است طور منفرد هنرسازهها بههنرسازه
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اند. لذا بر اساس اين هم جمع کرده ها را برای ارائۀ يک تصوير خاص باکه اين هنرسازه
توان به وقوع اخذ در شعر متأخّر از شعر متقّدم حکم داد. و اما تحلیل اشتراک می

نحوی تنها بهدهد که شعر دوم نهها در تنظیم دو شعر نشان میکارکرد اين هنرسازه

« يیَبک»عل تر از آن عمل کرده است. زيرا در شعر اول فمتفاوت از شعر اول، بلکه هنری

، «گريه»تنها کارکردی ضروری در فرم ندارد، بلکه با تصريح بر نه« یَذرِى»در کنار فعل 
 که بهتر است مستعارٌله در فراموشی بماند.کند؛ حال آنرا تداعی می)چشم( مستعاٌر له 

فايده مصون مانده را آورده و حداقل از ذکر فعلی بی« أسبَلَت  »اما شعر دوم فقط فعل 
اند و يک تصوير گرد آمدهمُ( )يَلط ذيل يک فعل « عنّاب»و « وَرد»ت. در شعر اول اس

فعل مجزّای « وَرد». اما در شعر دوم برای )سیلی زدن با سرانگشت به چهره(اند آفريده
را به فرم شعر )خیس شدن  چهره( آمده که يک تصوير جزئی  ديگر  )آبیاری کرد(« سَقَت »

را بیشتر پنهان کرده. سپس )چهره( « مستعارٌ له»)گل(، « مستعاٌر منه»افزوده و با تقويت  
را آورده و تصوير دندان يار را نیز به شعر اضافه کرده. فعل )تگرگ( « البََرد»استعارۀ 

، تصويری متفاوت و )سیلی زدن(« مُ َيلط »جای فعل نیز به)گزيدن به دندان( « عَضَّت »
های تر میان هنرسازهدوم توانسته نظامی هنری تر ساخته. با اين وصف، بیتلطیف

مشترک بر قرار کند. بنابراين گرچه شعر متقّدم در ساخت يک تصوير با استفاده از 
های مشترک تقدّم دارد، اما شعر متأخّر با استفادۀ خالقانه از سنت ادبی توانسته هنرسازه
 تر به کار ببندد.های مشترک را هنریهنرسازه

 

  ازیِ هنرسازه در فرم. بازس4-6
               در شعر متقدّم آمده: 

 

 هانِ حاسِ ن مَ زءًا مِ ُم اللَُّه جُ قسِ يَ و لَ 

 

 ي الّناسِ الُحسُن فِ  مَّ ي الّناِس طُّرًا لَتَ فِ  

 

 (159: 1954)ابن األحنف،                 

خوبی کرد، قطعا های او را میان همۀ مردم تقسیم میاگر خداوند بخشی از خوبی»
 .«رسیددر مردم به کمال می

 و در شعر متأخّر آمده: 
 

 باً عائِ  النَّاسِ  نَ لقًا مِ ال خَ َمِعيبًا وَ   دْ الُغر  َلْم َتجِ  َلِو اقُتِسَمْت َأخالقُهُ 

  (1/223 :2004)أيب مت ام،               
 

روهی از يافتی و نه گنه انسان معیوبی می )ديگر(شد، اگر اخالق نیک او تقسیم می»
 .«ديدیجو میمردم را عیب
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ای تعبیری هنرسازه ،«های ممدوحبه کمال رسیدن همۀ مردم در صورت تقسیم نیکی»
عنوان غرض شعر بیان کرده است. لذا است که در هر دو شعر، کمال اخالقی  ممدوح را به

. اما توان به وقوع اخذ در شعر متأخّر حکم دادسبب اشتراک در اين هنرسازه، میبه
دهد که هر يک متفاوت تحلیل کارکرد اين هنرسازه در تنظیم دو فرم شعری نشان می

 از ديگری آن را به کار بسته و در نوع خود موفق عمل کرده است. زيرا شعر اول صرفاً 
داند و اين تقسیم جزئی از محاسن ممدوح را برای به کمال رسیدن همۀ مردم کافی می

 طور کلی سخن گفته است.که از تقسیم اخالق نیک ممدوح به تر از شعر دوم استبلیغ
اما از اين سو بیت دوم به کمال رسیدن مردم پس از تقسیم فضايل ممدوح را  
تواند از ماند و نه کسی میگونه بیان کرده که ديگر نه عیبی در کسی باقی میاين

کمال رسیدن خوبی در تر از شعر اول است که از به جويی کند و اين بلیغديگری عیب
طور کلی سخن گفته است. بنابراين هر دو بیت در کاربست هنرسازۀ وجود مردم به

لحاظ زمانی، بیت اول در اند. گرچه بهمشترک برای تنظیم فرمی خاص موفق بوده
کاربست هنرسازۀ مشترک تقدّم دارد، اما بیت دوم نیز در فرمی متفاوت به آن کارکردی 

 آن را بازسازی کرده است. جديد داده است و
 

 مایه در فرم. بازگوییِ درون5-6
 در شعر متقدّم آمده:  

 

 لََيبَلُغ ُعذرًا أو يَناُل َرغيَبةً 

 

 َو َمبَلُغ نَفس  ُعذَرها ِمثُل َمنَجحِ  

        

 (52: 1998)عروة بن الورد،          
و رسیدن انسان به يک رسد، اش میشود و يا به خواستهاو يا با مانعی روبرو می»

 .«مانع، همچون رسیدن به پیروزی است
 و در شعر متأخّر آمده: 

 

 تَقوُم َمقاَم النَّصِر إْذ فاَتُه النَّصرُ   فَ ًتى ماَت بَيَن الضَّرِب َو الطَّعِن ِميَتةً 

  (2/311 :2004)أيب مت ام،              
 

 ۀمثاببه مرگی جان داد که بهکه میان ضرب شمشیر و نیزه، )بود( جوانمردی او( )»
 .«هرچند او به پیروزی نرسید ،پیروزی است

است که « ارزشمندی  اقدام حتی در صورت نرسیدن به هدف»مايۀ هر دو بیت درون
مايه و کند. اما اين دو بیت در شیوۀ بیان  اين درونالبته به ذهن هر خردمندی خطور می

شتراکی ندارند و هیچ هنرسازۀ مشترکی را در گويند هیچ ادر فضايی که از آن سخن می
در « النَّصر»در بیت اول معادل « َمنجَح»توان گفت اند. البته میتنظیم فرم به کار نبسته



 77/ 1397 پاییز و زمستان ،2 شمارة ،10 سال عربی، ادب 

؛ «قامَمَ قومُتَ»معادل با « ثلُ م »، يا «صرُالنَّ هُفاتَ»معادل با « ذراًعُ غُبلَيَ»بیت دوم است، يا 
که اين نحوۀ کاربست هاست. در حالیهومی میان واژهروابطی مف ها صرفاًاما اين تعادل

رود؛ و شمار میها در تنظیم کالم است که خصوصیت شعر و معیار ارزيابی شعر بهواژه
مفهومی معادل دارند،  هايی که ظاهراًدر اين دو بیت هیچ اشتراکی در نحوۀ تنظیم واژه

نظر غرض اشتراک دارند، اما  کالم از ۀبینیم. با اين وصف، اين دو بیت به مثابنمی
های شعری ندارند و چون هیچ هنرسازۀ مشترکی اشتراکی در خصوصیت ،شعر ۀمثاببه

توان حکم به وقوع اخذ در شعر متأخّر از شعر متقّدم ها به کار نرفته، نمیدر ساخت آن
 داد.

 

 . نتیجه7
از قرن دوم هجری اخذ در شعر در سنت بالغت عربی فرآيند رشد خود را  ۀ قضیۀمطالع

که اين قمری تا قرن پنجم با ظهور عبدالقاهر جرجانی ادامه داده است. پس از اين
بندی انواع روابط و مباحث نظری  پراکنده ها و دستهآوری  نمونهمطالعات در مسیر جمع

معیاری برای داوری  ،جريان داشته، عبدالقاهر در ضمن مباحث خود پیرامون نظريۀ نظم
وقوع اخذ ارائه کرده و روشی برای ارزيابی اشعار آخ ذ و مأخوذ به دست داده در باب 

طور منسجم و بر است. اين در حالی است که تا پیش از او چنین معیار و روشی به
مبنای يک نظريه ارائه نشده بوده و پس از او نیز ناديده گرفته شده است. از سوی ديگر 

سم در مباحث مربوط به تطوّر شعر، برای ارزيابی نظريۀ فرمالی ر قرن بیستم میالدید
عبدالقاهر ارائه کرده است. مطالعۀ  يکردروسو با هم رويکردیروابط اشعار در سیر زمان، 

تواند برای در پژوهش حاضر نشان داد معیاری که می رويکردتطبیقی میان اين دو 
ر کاربست صناعات داوری در باب وقوع اخذ در شعر معتبر باشد، اشتراک دو شعر د

های خالقانه است. به عبارت ديگر، اشتراک دو شعر در هنری  بديع يا همان هنرسازه
تواند های آشنا نمیمايه و يا در کاربست صناعات معمول و هنرسازهغرض و درون

معیاری برای اثبات وقوع اخذ در شعر متأخّر باشد. اما برای ارزيابی نحوۀ عملکرد  دو شعر  
تواند به صدور احکام و متأخّر در کاربست هنرسازۀ مشترک، روشی که می متقّدم
طور جداگانه بررسی شود پذير منجر شود اين است که در هر يک از دو شعر بهاثبات

هنرسازۀ مشترک چه تعاملی با ديگر عناصر شعر در راستای تنظیم فرم شعر و داللت 
ج بررسی  دو شعر را با يکديگر مقايسه شعر بر غرض برقرار کرده است. سپس بايد نتاي

کارگیری  هنرسازۀ مشترک ارزيابی شود. کارکردی کرد تا نوع ارتباط آن دو شعر در به
که هنرسازۀ مشترک در فرم شعری  متأخّر دارد، نحوۀ عملکرد شاعر متأخّر در اخذ از 
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پژوهش حاضر تطبیقی در طور بهدهد. انجام اين تحلیل شعر شاعر متقدّم را نشان می
تکراری  که کارکرد يک هنرسازه در شعر متأخّر صرفاً. اين1چند نوع رابطه را نشان داد: 

که يک هنرسازه در شعر متقدّم کارکردی . اين2 .از کارکردش در شعر متقدّم باشد
که يک هنرسازه در شعر متأخّر . اين3 .هنری داشته باشد اما در شعر متأخّر نداشته باشد

که يک هنرسازه در هر يک از دو . اين4 .تر از شعر متقّدم داشته باشدهنری کارکردی
در  . اگر اشتراک دو شعر صرفا5ًشعر کارکردی هنری و متفاوت از ديگری داشته باشد. 

غرض باشد و هیچ هنرسازۀ مشترکی میانشان وجود نداشته باشد، اين اشتراک از بحث 
 اخذ بیرون است.
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