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 چکیده
 کاربرد علوم بالغی برای ابالغ مفاهیم و معانی مورد نظر از کالسیک و نوـ اعمّ ـ  در شعر فارسی و عربی

بیشـتر   ،شـود  مـی زیرا آنچه باعـ  ادبیـت و شـعریت یـک مـت       ؛ شاعر بسیار ملموس و محسوس است
از  ،شعر آزاد در ادب فارسی و عربی یانگذارانبنبه عنوان  المالئکه نازکبالغی مت  است. نیما و  یها جنبه

شـاعر گـاهی بـه    . ایـ  دو  انـد  بـرده مضمون و تأثیرگذاری بیشتر بهره  یساز برجسته برای عناصر بالغی
نصـیحت   مسـائ   یا پـاره مـردم روزگـار خـود را در     و انـد  رِ پند و اندرز درآمدهدر اشعار خود از دَ، مناسبت
ر ای  دو اشعا و پردازد یم. ای  مقاله به چگونگی کاربست علم معانی در ایجاد مضمون پند و اندرز اند کرده

. از اسـت  ده کـر غـت و در مضـمون انـدرز مطالعـه     کاربرد بال ۀتحلیلی در حوزـ  شاعر را به روش توصیفی
: از جملـه  ؛عناصر علـم معـانی اسـت   ، ی  عناصر بالغی مؤثر در بیان مضامی  اجتماعی پند و اندرزتر مهم

یافتیم در ،پژوهش ی ا در احوال مسند و اطناب.، مسندٌإلیهاحوال ، جمالت خبری، توجه به جمالت انشائی
 بـاب . در انـد  کـرده مسند برای بیان غرض پند و اندرز استفاده  یساز برجستهعام و  مسندٌإلیهکه هر دو از 

نـه   خبری است که مخاطب بایـد آن را دریابـد و   ۀبیان گزار ،هاست مخاطب نیز آنچه بیشتر مورد نظر آن
یی وجـود  ها تفاوتالبته در کاربرد عناصر بالغی بی  ای  دو شاعر  . انتخاب نوع مخاطب یا انواع خطاب...

 گیـرد،  یمـ اطناب در شعر نیما با تکرار مفهوم جمالت و با آوردن تمثی  و استعاره شک  : برای مثال ؛اردد
 با تکرار فع  امر و نهی همراه است. المالئکه اما در شعر نازک
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 مقدمه .1
اولی  کسانی کـه بـه   مخاطب است.  بر کلمه و اهمیت آن در تأثیر قدرت به معنیبالغت 

به ظرایف فـ  بالغـت و خطابـه     نآنا .و رومیان بودند ها یونانی دادند، یمای  ف  اهمیت 
شـعر و کـالم   ، و انتشار اسـالم  قرآنقب  از نزول ، در سرزمی  عرب .داشتند ای ویژه توجه

 یبالغـی مـؤثر   قـوانی  و وردهای زردشـت   ستااو نیز در سرزمی  ایران .حائز اهمیت بود
 گوید: که جاحظ می ؛ چنانندداشت
ـ ق: ان قـاال کـ اتـب مـ    ک یال ادرـ و   محمد بـ  أبـان   یحدثنو، ب  حسان یاتب محمکر یأبو الزبخبرنی »   ی

ار یـ ختوإ، ح األقسـام یتصـح : قـال  ؟ما البالغةی: ونانی  للیقص . والومعرفة الفص  و: قال ؟ما البالغةی: للفارس
ـ قوم األطالـة. و یالغزارة و، ند البداهةعقتضاب حُس  اإل: قال ؟البالغة مای: روم  للیقکالم. وال مـا  ی:   للهنـد ی

 .(91.: م1995، )جاحظ 1«وحس  األشارة، نتهاز الفرصةوا، وضوح الداللة: البالغة؟ قال

 هـای  یوهشـ  ،همچنـی   .نیستسان شعر فارسی و عربی یک یها دوره کاربرد بالغی در
که  و معاصر و در مضامی   یها دورهاستفاده از عناصر بالغی در شعر فارسی و عربی در 

بالغی شعر مدح ماننـد هجـا    کاربرد ،به عنوان مثال ی دارند؛چشمگیر یها تفاوتمختلف 
إن العرب توجز » :تفاوت داردبا بالغت در سبک خراسانی نیست یا بالغت در سبک هندی 

پرسش اصلی ای   .(11م.: 1991 ،)المراغی 5«العرب تطنب إذا مدحت إنّ، رت أو اعتذرتکإذ ش
عر فارسی و عربـی چگونـه   استفاده از شگردهای علم معانی در ش ۀن است که نحوآمقاله 

فرض ما بر ای  است که بالغت جمالت و تأثیرگذاری بر مخاطب بسیار حائز  است و پیش
ر از جملـه د  ؛میـت بیشـتری دارد  اهدر برخـی مضـامی    گـذاری  است و ایـ  تأثیر  اهمیت

پیـام شـاعر    تـر  کامـ  مخاطب منجر بـه دریافـت    ۀجانب مضمون پند و اندرز که توجه همه
 کننـدۀ  عوامـ  و امکانـات جلـب    همـۀ الزم است شاعر برای انتقال مؤثر پیـام از   .شود می

 ارزشی باالتر قرار دهد. ۀمخاطب استفاده نماید تا کالم را در رد
اسـت کـه    ادبیات تعلیمـی  ،طلبد یمکه شگرد بالغی خاص خود را  بیانواع ادیکی از 

 :اسـت  از نظر جاحظ چنـی   ادبیای  نوع  های یژگیواست. « حکمت» معادل آن در عربی
ـ  یمـا  یتبعها الناس فیة یحاول س  نظم خلقیغ موجز یقول بل ةمکالح»   خصـال  رضـونه مِ
ـ أو مَ، ت شـعر یب یتصاغ ف،   أفعال و عاداترونه مِکنیأو ما ، کسلوو قـة  یأو عبـارة أن ،  ثَ

 .(161: م.1991، مناع )صالح« دةیذات دالالت بع، یرة المعنیغز، موجزة
بـه آثـاری گفتـه     ،در معنای عام»و  ادبیات تعلیمی یکی از چهار نوع اصلی ادبی است

.. .حکمت و، پند و اندرز ،اجتماعی، مذهبی، عرفانی، که موضوع آن مسائ  اخالقی شود می
منظور ادبیات تعلیمی در معنای عـام   ،گویند یم. امروزه وقتی از ادبیات تعلیمی سخ  است
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بایـد توجـه   » و کننـد  یمـ کید أاهمیت ادبیات تعلیمی ت ناقدان ادبی بر. (50: 1182، )داد« است
: 1131، )شمیسا« کاهد نمی اثرن آن أی به هیچ وجه از شاثردب تعلیمی بر اداشت که اطالق 

و سـت  ها یبـد هـا از   نآدعوت مردم به خوبی و منع ، هدف از شعر تعلیمی ،ع. در واق(518
 .(81: 1125، )شفیعی کدکنی« حقیقت و زیبایی است، نیکی )خیر( ،ماهیت اصلی ادب تعلیمی»

بهتـر   ،شود می هآفرینی و ایجاد لذت در خوانند شعر باع  زیباییچند ، هرعالوه بر ای 
ادبیـات تعلیمـی    و انسانی و اجتماعی توجه داشته باشـد  یها جنبهاست هدفمند باشد و به 

 .کند یمایفا خوبی  بهای  نقش را 
 در کـه  اسـت  تعلیمـی  مضامی  از بخشی اندرز و پند .دارد دیرینه ۀسابق ای  نوع ادبی

ـ  ،اخالقی توجه کردند ۀه جنباولی  کسانی که ب .شود می دیده معاصر و قدیم شعر  انیونانی
که بر ارزش اخالق در ادبیات تکیه است ستی  کسی خافالطون ن» واقع،و در  دبودنباستان 

 وجـود ایرانـی نیـز    قدیم متون در اندرز و پند ، یهمچن .(556: 1130، )اسالمی ندوش « کند یم
 در آن از شـواهدی  کـه  رسـد  یمـ  کهـ   بسیار روزگار به نوشتار نوع ای  خاستگاه»و  دارد
 دختـرش  بـه  زردشـت  از انـدرزهایی  حـاوی  سـوم  و هپنجا یس  که چنان ؛دارد وجود اوستا

 .(1: 1180، ابوالقاسمی) «است حکیم جاماسب دامادش و پوروچیستا
 کـه  ؛ چنانشود میو ظاهر آن به نثر شبیه شعر مردم است ، شعر معاصر ،از سوی دیگر

 ز زبان علمی و خبری متمایز باشد.به طبیعت نثری نزدیک و ا کند یمزبان شعر آزاد سعی »
ایـ  نـوع    .(111: 1191، )زرقـانی  «دشـ نیما مطرح  از سویمفهومی است که  «طبیعت نثری»

د و ا وصف کنـ ها ر نآمشکالت ، تر باشد بتواند به مردم نزدیک شعرتا  کند یمجدید کمک 
 .دهدراه ح  پیشنهاد 

جامعـه و  اوضـاع   ۀدهنـد  نشـان مسـتقیم  شعر به شک  مستقیم یا غیر ،معاصر ۀدور در
ـ  ،آن تبـع  بـه  و اسـت  گرفته صورت تغییراتی نثر و شعر در .م بر آن استشرایط حاک  روَصُ

 .اسـت  تغییرات بیشتری داشـته  ،است کننده مضامی  ای  دوران بیان اسلوب آن که و خیال
شـاعران بـه آن توجـه نکـرده      قبالًظهور مضامی  جدیدی است که  دوران ،دوران معاصر

در عربی بـر   ،طرح شعر خود است. همچنی  عر درشا ۀبودند. مضمون به معنای نوع اندیش
بـرای هـر نـوع     گویـد  یمـ جـاحظ   که ؛ چنانکنند یمخاص هر مضمون تأکید  های یژگیو

 .(19: م.1962، )جاحظ 1ردداوجود  ای های ویژه اسم ،و برای هر معنایی ،الفاظ خاصی، سخ 
شـعر  بت بـه  نسـ کـه   یـم ا بـوده با شاعران نواندیش مواجـه   ،سرزمی  ایران و عربدر 

. شـاعران سـنتی فاصـله بگیرنـد     ۀاز تکـرار شـیو   انـد  یدهکوشـ و  اند انتقاد داشته کالسیک
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اصـرار  ضـرورت تغییـر در شـعر    بـه  در جهان عربی بود که انی ولی  کسا از مالئکهال نازک
متوجه شدم که با خوشحالی توانسـتم  »: گوید یم «الکولیرا» ۀبعد از گفت  قصید ویورزید. 

و ایـ    (16: م.5003، خـاطر ) «نامساوی در طول بیـان کـنم   یها مصراعم را با احساسات خود
واکنش نیما نسبت بـه شـعر    ،همچنی  سرآغاز پیدایش شعر نو عربی است. ،احساس خوب

تحـول ایجـاد   ، قـدیم  شـعر فارسـی  در  سه مورد در»بود. نیما انتقادی  یواکنش ،کالسیک
، کیـانوش ) «هـا و آزادی قافیـه   عر طول مصـر تغیی، وحدت مضمون است که عبارتند از: کرده

هـا دسـت    عپاگیر تساوی مصـر  و ر استفاده از قافیه و قوانی  دستای  رهایی د .(223: 1189
تحلیلی  ـ روش ای  پژوهش، توصیفی .گذارد یمشاعرانه باز  یها هغدغدشاعر را برای بیان 

رسی )نیما( و دو شاعر فا های یواند از ،و نصیحت دارد اندرزاشعاری که مفهوم ابتدا است. 
 .شد و مقایسه علم معانی بررسیبست کار بهنظر  ،آناز  و پس عربی )نازک( استخراج،

 پژوهش یشینۀپ .1ـ1

تطبیقـی شـعر    ۀکه به مطالعـ  ندستبیشتر مقاالتی ه، مقاله مرتبط به موضوع یها پژوهش
بـا   یا مقاله( در 1196) ادریقآزاده  :از جمله ؛اند پرداختهمختلف  یها جنبهای  دو شاعر از 

و  المالئکـه  نـازک از واکاوی زیباشناسی و معناشناسی سبک تکرار در چند قصـیده  »عنوان 
در « شـب » ۀتطبیقـی واژ  ۀمطالع»ای با عنوان  ( در مقاله1189سلیمی )علی و « نیما یوشیج

ـ ب، مـا ین شـعر  را در «شـب » واژۀ ،«المالئکه نازکشعر نیما یوشیج و   و یانسـان  تعهـد  انگری
 شـاعر  نـزد  ولی همـی  واژه  ،است ربوده یو چشم از را خواب همواره که داند یم یاجتماع
 شـاعر  رانیـ ح روح یبرا ام  یپناهگاه عنوان به و دارد متفاوت یکاربردی، عراق ینوگرا

فقـر و   تطبیقی نمودِ ۀیسمقا»به عنوان  یا مقاله( در 1189ایشانی )طاهره  .شود میمعرفی 
در شعر ای  دو را « دستییتهفقر و » مسئلۀ ،«المالئکه نازکر شعر نیما یوشیج و تهیدستی د

 .اسـت  کـرده مطالعـه   المالئکه از نازک الکوخالقصر وو از نیما  سرباز خانوادۀ به ویژه ،شاعر
 :که عبارتند ازبررسی تطبیقی آثار ای  دو شاعر وجود دارد  حوزۀدر  نامه یانپادو  ،همچنی 
مضامی  و مفاهیم اجتماعی در اشـعار   ۀمقایس»عنوان  با (1189) دمکارگنمهی  نامۀ  پایان
عشــد در اشــعار »( بــا عنــوان 1191) پرتــویاعظــم و « یوشــیج و نیمــا المالئکــه نــازک
 «.و نیما یوشیج المالئکه نازک

در بیـان اهمیـت علـم معـانی و     مشـخ  شـد کـه     ،دهش های انجاموبر اساس جستج
و نوآوری ای  مقاله در  است شدهکنون تحقیقی انجام نتا کاربست آن در شعر ای  دو شاعر

 بیان اهمیت علم معانی در خلد مضمون پند و اندرز از نظر بالغی است.

http://www.virascience.com/thesis/author/94526/
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 پیشگامان شعر معاصر .5ـ1

 یهـا  زبـان بـا  هـر دو  و  انـد  کردهزندگی  تاریخی دورۀدر یک  یباًتقر المالئکه نازک و نیما
شـرایط اجتمـاعی و    ،عالوه بر ای  .اند بوده ثرأمتاز مکتب رمانتیسم غربی  و ،خارجی آشنا
برای ایجاد تغییر در قالب شعر و مضمون تـا   در هر دو کشوردوران زندگی آنان، فرهنگی 

 .حدی آماده بود
 (ش1118ـ1532) یعلی اسفندیار نیما یوشیج یا .1ـ5ـ1

از جمله شاعرانی است که به درد و رنج و  ملقب به پدر شعر نو فارسی، شاعر معاصر ایرانی
عشـد بـه مـردم و    » دارد ای یـژه وو بیداری خلـد بـرای او جایگـاه     دهد میمردم اهمیت 

 خواهـد  یمو او به عنوان شاعر  کند یمراهنمایی و رهاندن خلد از بدبختی در دل او خانه 
 .(21: 1181، نا)پورنامداری «راهنمایی و روش  کردن خلد بگذارد شعرش را در خدمت

مدرن  یشۀاندنیما هنگامی که ، . در واقعطبیعت است، شعر نیما بر مهم حاکم از عناصر
طبیعـی   های یدهپدعام بشری در قالب  یها تجربهبه »، دهد میرا مبنای سرایش خود قرار 

، فتـوحی رودمعجنـی  ر.ک؛ ) بخشد یمیفیتی نمادی  صبح و...( ک، شب، درخت، پرنده، کوه، )رود

یکی از عناصـر ثابـت   ، غم، است و در واقع ییگرا غم، دیگر نیما های یشهانداز  .(589: 1182
اصلی اشعار خـود   یۀمای نیما د و رنج وجود دارد. حتّدر ،در اشعار اجتماعی نیماست. وشعر ا
 ۀعی کـه باعـ  کمـال شـعری در همـ     . استفاده از عناصر بالغـی و بـدی  داند یم «رنج»را 
پیرایگی  ، سادگی و بیولی در عی  حال ،دارد یا ارزندهدر شعر نیما نیز جایگاه  ،هاست دوره
در تحقید حاضر مورد توجه  نما ای  رویکرد متناقض .اصلی شعر نیماست های یژگیونیز از 

 .است بودهنویسندگان 
 المالئکه نازک .1ـ5ـ5

پرور و در  ی ادبا خانوادهدر  یالدیم 1951 است که به سالعرب  وی از پیشگامان شعر نو
 1919به سـال   همان شهرخود را در  متوسطۀ. نازک تحصیالت ابتدایی و بغداد متولد شد
، موسـیقی ، تـاریخ ، انگلیسـی ، زبـان عربـی   ،د او در ای  دورانعالی عمدۀبه پایان رساند. 

تـاریخ و  ، انگلیسـی ، کودکی زبـان عربـی  از روزهای  وشیمی و ژنتیک بود ، یشناس ستاره
 به آمریکا رفـت  ادامه تحصیالتبرای  سپس .(2: م.1998 ،المالئکهر.ک؛ ) آموختموسیقی را 
ادبیـات تطبیقـی از دانشـگاه     رشـتۀ کارشناسی ارشد خـود را در   یالدیم 1929و در سال 

 کـه بـا   اسـت  کمانتیشعر ر، شعر نازک .(11: م.5003، خـاطر ر.ک؛ ) دریافت کردویسکانسی  
 دهـۀ غربی است. از شعر  ثرأمت ،در عی  حال واست همراه سیاسی رویدادهای اجتماعی و 

. وی بسـیار  است بوده ثیرپذیری وی از مکتب رومانتیسمأاوج ت ،مالئکهال از عمر نازک چه 
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، امرایـی ر.ک؛ ) 1است پذیرفته اثرو از شاعران رومانتیکی انگلیسی  به ای  مکتب عالقه داشت

وی ، کند یم یدردهمدر شعرهایش با مردم نیز قی اعرمعاصر شاعر ای   ،نازک .(111: 1189
سرایش بسیاری از  ۀمردم انگیز یها رنجو توجه به  است و آالم مردم توجه داشته ها رنجبه 

کارگیری مضامی  و محتوای پند و انـدرز در شـعر او در راسـتای همـی       هاشعار اوست و ب
 .گیرد یماهداف اجتماعی شک  

 بح  و بررسی .5
غ را از لیـ سخ  ب توان یماز طرید قواعد بالغت  .نقد شعر بود ابزار، در دوران قدیمبالغت 
: معنای بالغت در لغت بهکه  گوید یم المث  السائراثیر در کتاب  اب  .مشخ  کرد غیر آن

 وی .باشـد که به اوصاف لفظی و معنوی رسیده را بلیغ گویند  یکالمو  وصول و انتهاست
شرط بالغـت   ی تر مهم .(101: 1135 ،علوی مقدمر.ک؛ ) داند یمبالغت را شام  الفاظ و معانی 

 را بالغـت  توان یمبنابرای ،  .باشد کالم حوزۀخوب در  یقۀسل صاحبکه متکلم ای  است 
بهـره   خـود  سـخ   در آن از گوینـده  که شگردهاست از یا مجموعه: کرد تعریف گونه ی ا
 مطابقـت : از است عبارت کالم بالغت .است متکلم و کالم مخت  بالغت ییعن ؛بری یم

 سـامع  و مـتکلم کالم باید با شـأن   که یعنی ،حال مقتضای. حال مقتضای با فصیح کالم
 بتوانـد  ،بخواهد وقت هر و باشدداشته  بالغت ملکۀ باید لمکمت یعنی مطابقت داشته باشد؛

سنتی و  یها کتاببالغت در بیشتر  .نماید ادا یغبل کالم اب را خود مقصود مشقت و رنج یب
دو قسـمت   بـه هـم   . بـدیع و بدیع بیان، معانی :شود میاصلی تقسیم  ۀشاخسه معاصر به 
 بسـیار ر یتأث در ترقی کالم و سنجش آن بدیع بدیع لفظی و معنوی. ،شود میقسیم اصلی ت
در بالغت شک  که است ی که علم معانی آخری  علم اند یدهعقناقدان بالغی بر ای   دارد.
و سـر انجـام بـه معـانی      شود میاز بدیع آغاز زیباشناسی سخ  » ،یعبارتو به  است هگرفت
 .(59: 1131، )کزازی« رسد یم
 شعر معاصر بالغت در .1ـ5

 همـۀ . بالغـت در  ینفک از مت  شعری یـا خطـابی اسـت   ال ءبالغت جز ،در دوران معاصر
عـد زیبـایی تنهـا    محصور در بُ» آمد است وکارو ثر مؤ زندگی اجتماعی و سیاسی یها جنبه
 .(55: م.1999، تیش بلی)هنر 2«که علمی گسترده برای جامعه باشدبه اینگرایش دارد  ؛ لذانیست
چـه در   زیباشناسـی،  حـوزۀ چه در  نقش و کاربرد بالغت در دوران معاصر ،همی  دلی به 
بالغـت   .طرز فکر مردم مرتبط استبالغت به امروزه . دارد یفراوان اهمیت اجتماعی ۀحوز

عناصر بالغی در یـک مـت     همۀ ،به عبارت دیگر ؛کند یممقصود افراد را از سخ  تعیی  
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 .نقشی دارند. ای  شگردهای پنهان بالغت در علم معانی جا دارد برای رساندن یک مفهوم
 منظـور از . شـود  مـی سخ  بر اساس فکر مخاطب برای یک هدف تنظـیم   ،در علم معانی

 از آن، بلکـه مقصـود  ، رود یمـ کار  بهکه در برابر الفاظ نیست گونه معانی  آن ،«علم معانی»
 کنـد  یمـ غرض گوینده را ابـالغ  ، شک  یک هیأتمعنای ترکیبات و عباراتی است که به 

 .(19: 1163، رضانژادر.ک؛ )
منسـجم   یصـورت ، اهدافی معی  برای اغراض و، صحیح شاعر با رعایت کردن ترکیب

الفاظ به شک  نـامنظم   ،به عبارت دیگر ؛گیرد یم کار به رساندن مقصودبرای  و کند یم بنا
قانع کردن  یکی :مهم کالم را در نظر دارد ۀزمان دو جنب همبالغت  .آیند ینم پشت سر هم
ـ   است پیام تفسیری استداللی ۀجنبدیگر مخاطب و  ایـ  دو وجـه بـر     ۀکه کـاربرد ماهران

 ؛ک.)ر اعر یا نویسنده و عناصر انسجامی مت  قاب  ارزشیابی استاساس میزان توانمندی ش
 .(9: م.5008، ةالطلب
 معانی در مضمون تعلیمی یا حکمت یشگردها .5ـ5

 ،ندداشـت اشعاری که مضمون پند و اندرز ، منتخب خوانده شدار شاعران آث بعد از اینکه ک ّ
نسبت به و اندرز در اشعار نیما مضمون پند  ،بر ای  اساس و از لحاظ آماریو  شداستخراج 

در مضـمون  را شـگردهای کـاربرد علـم معـانی      .بسامد بیشـتری دارد  المالئکه نازک شعر
 کرد.های زیر مطالعه  در گروهتوان  می المالئکه نازکدر شعر نیما و و تعلیمی 

 خبری در انتقال مضمون پند و اندرز ۀاستفاده از جمل .1ـ5ـ5

کالمی است که احتمال »: است آمدهخبری به ای  شک   ۀف جملعریت ،بالغی یها کتابدر 
: م.5001، الجـارم ) «رود یماحتمال صدق و کذب در آن  ،درستی و نادرستی و یا به تعبیر دیگر

خبـری   جملۀ .است موضوعیک  دربارۀمخاطب به اطالع دادن ، جملۀ خبریکارکرد  .(159
تا معنـای   دهد میاز دست  را ی اصلی خودمعناو کاربرد بالغی دارد  ای  دو شاعردر شعر 

هـدف   و کننـد  یموصف خبری  ۀلجمدر  راخود  ۀمردم جامع ای  دو شاعرنصیحت بدهد. 
ــههــا از  آن ــر دادن از احــوال مــردم فقــط  جمل ــه وضــعیت بلکــه هشــدار ،نیســتخب  یب

بـا  حالتی وجـود دارد کـه    مردم درون و است هکه جامعه به آن رسید است یا دهندههشدار
 :مثال؛ مخالف است ها آناهر ظ

ــم   » ــده گ ــود ش ــان در دود آه خ  مردم
 

 

 هــــر کســــی ســــودای خــــود دارد
 

 

ــد   ــر بیننـــ ــد اگـــ ــد میرنـــ  «از حســـ
 

 .(185: 1192)یوشیج، 
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 شود: دیده می در شعر نازک  مضمون یهم
 .(535 /5 م.:1986، المالئکه) 6«المشبوبخلف وداعته اختبأ الحقد ذوب کالناس قناع مصطنع اللون و»
 تفضیلی در انتقال مضمون پند و اندرز ۀاستفاده از جمل .5ـ5ـ5

 .شـود  میخواننده با دو انتخاب مواجه ، اخباری دارای تفضی  جملۀ درکه  شود میمالحظه 
خبـری   جملـۀ  ،ظاهر جمله ،به عبارت دیگر ؛است هداد برتری یبر دیگر را یکی قبالًشاعر 
 جملـۀ است کـه   ای  جمله فراتر از ای  .ی استاما دارای نصیحت اجتماعی و اخالق ،است

 ۀبه یک پیشنهاد اخالقی یا توصی جملۀ خبریتفضی   استفاده از معنی با بلکه ،خبری باشد
 : ؛ مثشود میاجتماعی در شعر تبدی  

ــر» ــارنج وعبی ــی الن ــدی أحل  وأن
ـ النّ فـی  أوقـع  الحقـول  وصفاء  فـ

 

ــ  ــار  مِ ــة غب ــراکم المدین  3المت

 8«لمـثثم وا ذیواأل القت   َمِ ـس
 .(118/ 1: همان)                      

 است: بدی  گونه آمده در شعر نیما
 که بد را میزبان گشـت   تر خوشمیهمان راندن بسی »

 

 
 «چشمان همزبـان گشـت    ممسکی بِه کز کَرَم با تنگ 

 .(131: 1192یوشیج، )                                          
 در انتقال مضمون پند و اندرز انشائیجمالت  .1ـ5ـ5

 یا گونهبه  ،آوردن جمالت است، است و در اصطالح «ایجاد کردن»انشاء در لغت به معنی 
 کـه  طلبی کاربرد بیشتری دارد اءانش ،که در آن احتمال صدق و کذب نرود. در علم معانی

 .(28: 1135 ،م)مقد «تمنی و ترجی، ندا، استفهام، نهی، امر»: انواع آن عبارتند از
 فع  امر و نهی الف(

فع  امر و فع  نهی  ،دهد میعنصری که پند و اندرز یا نصیحت و ارشاد را نشان  ی تر مهم
نصـیحت واضـح و مسـتقیم محسـوب     ، مـر و نهـی  گیری فع  اکار بهبا  ،است. در حقیقت

یشـتر از ایـ    در شـعر کهـ  ب  که نیما  ویژه ؛ بهاند برده کار بهآن را دو شاعر  هرکه  شود می
 :است کردهشگرد استفاده 

 

 سود گرت هسـت، گرانـی مکـ    »
 
 یا مخور حد کسی کز تو جداست»
 
 بـاش  آزاد خویشـت   از نفس یک»

 

 

 خیره سـری بـا دل و جـانی مکـ     

ــیج،                       .(92: 1192)یوش

 «یا مخور با دگـران آنچـه تراسـت   

 .(91)همان:                               

 «بـاش  شـاد  و کف به آور خاطری

 .(96)همان:                               
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 پــی دشــم  بســی لجاجــت کــ »
 

 کـ  چون لجاجت کنـد، سـماجت   
 

 مرد را زندگی چنی  باید
 ت دل و امیـــدخیـــز بـــا قـــوّ  

 
 

 «شب خود را بکـ  چـو روز سـفید   
 .(161)همان:                           

 :است شدهگرفته  کار بهکمتر از نیما   امر و نهی فع، المالئکه نازکدر شعر 
 

 بکیـت  قـد  مـا  سـدی  الماضـی  علـی  تبکی ال أختاه»
 

 

ــ   ــع ل ــا وإن الماضــی یرج ــه نحن ــا, علی ــت أن  9«وأن

 .(599/ 1م.: 1986)المالئکه،                                          

***** 
 هون و صوت جْعر إالّ کان ماالحزی        النشید هذا تذکری ال»

 .(113و  31/ 1 همان: ؛ر.ک و نیز، 5/160: همان) 10«لحظة فی                  السنی  إلیه أصغت

دارد و ایـ  ابیـات مـذکور     ، رنگ سـرزنش و غمگـی   کاربرد امر و نهی در شعر نازک
او در اشـعار   دهـد.  مـی قسمتی از شعری است که وصف احساسات خـود شـاعر را نشـان    

. اما در شـعر  ندز یمنصیحت دست به مستقیم و به عنوان مضمون ثانوی یری  خود غغمگ
در  و در شـعر کهـ    ویـژه  بهرا  معنانصیحت است. وی ای   ،آغازهمان هدف شعر از  ،نیما

 .کند یمنصیحت را خواننده  و در پایان کند یمقالب قصه بیان 
 جمالت پرسشی ب(

بـرای پرسـنده معلـوم     قـبالً ت کـه  درخواسـت دریافـت اطالعـاتی اسـ     ،استفهام در اص 
 رسـاند  یمو مفهوم دیگری را  شود میدر شعر از کاربرد اصلی خود خارج  سؤال. است بودهن
دو نوع  ،ها در شعر آن. ستدر شعر نازک و نیما از عناصر مهم سؤال .(92: م.5003، عتیدر.ک؛ )

 یعنی ؛رود یم کار به نهی به هدف امر یاه کاستفهامی  وجود دارد: استفهام برای پند و اندرز
 :به عنوان نمونه ؛یا تشوید کند، یم یا سرزنش

 ؟!بردنا مصیبت آخر چند! چند؟                 داد باد بر را عمر خواهی چند»
 .(11: 1192، یوشیج) «...رفتنا بباید دیگر یا لحظه

 درسـت  وقت قدر نشناخت که آن
 

 
 «؟جست چه الجورد طاس زیر ای 
 .(99)همان:                             

 دهد میو ای  معنی سرزنش  است آمده سؤالبه شک   تباه نکردن عمرشاعر برای  ۀخواست
همـان  ) «آن؟ از بست  چرا چشم، جهان هست دلگشا» :مانند کند؛ را القا می و معنای تشوید

شاعر مخاطب  ،در مثال زیر .همی  تشوید در کنار نصیحت وجود دارد ،در شعر نازک .(219
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 :کند یمرا به حرف زدن تشوید 
 جرحتنا وماًیها باألمس ک  أشواکإن ت             لماتکال ینخش میف»

 .(190/ 5: م.1986، )المالئکه 11«أشواقنا یو أراقت عطرها الحلو علأعناقنا     یها علیفلقد لفت ذراع

 :کند یم نهیسؤالی  جملۀبا بیان ها را  آنو  کند یممردم را سرزنش  یا
ــ » ــیم الصّـ ــا أیّفـ ــا االحراع یـ  هـ
 

 15«القتـال؟ فـیم الـدماء؟    یاء؟ فـیمَ  

 .(196و  22 /1همان:  )همان و ر.ک؛

 .االت اجتماعی با رنگ عرفانی استؤسطرح به صورت نیما اشعار  یر برخدنصیحت  ۀارائ
رنـگ   ،امـا در شـعر نـازک    ،کنـد  یمـ االت مخاطب را به استفاده از زندگی دعوت ؤای  س

مـردم را بـه حـرف زدن تشـوید     ، کنـد  یماسفبار به مخاطب القا  یسیاسی دارد و احساس
 .دارد یمها را از جنگ و دعوا برحذر  و آن کند یم

پاسخ آن نشان از عدم امکـان   و کند یمپرسشی را مطرح  آن است که شاعر ،نوع دوم
 :مثال ؛دارد

 کـار  باشد به گرچه سعی و استقامت شرط می»
 

 

 «ندرت کامکار؟ ت کی توان شد جز بهبصیر بی 
 .(551: 1192یوشیج، )                                

 مردم؟ رنجورند ازچه( بباید که آنچنانی) داند کیست»
 .(185 :همان) «گم شده خود آه دود در مردمان
 یعنی کسی نیست. ؛القای نوع معنای غم و نامیدی داردای  شعر، 
 فی إصـرار؟  دعه ماذا یعنیک لتسأل»
 

 
 11«أسـرار الحبّ یموت إذا لم تحجبه 

 .(100/ 1م.: 1986المالئکه، )           

نصـیحت   ،و در جـواب آن  کند یمبرای مشغول کردن ذه  خواننده مطرح سؤالی را شاعر 
 شـود  میاستدالل  سؤاالت. از ای  به آن توجه شود خواهد یماخالقی وجود دارد که شاعر 

و حالت تسلیم در بیشتر اشعار نـازک دیـده    نوع نگاهای   .دارد انهراینازک فکری جبرگ که
 یت کردار انسان توجه بیشتری دارد:اما نیما به اهم ،شود می

 آن که نشناخت قدر وقـت درسـت  »
 
ــ »  ـذی ینفــع البکـاء و مــا یصــ مـا الّ
 

 «ای  طاس الجورد چه جسـت؟  زیر 
ــیج)                    .(99: 1192، یوش

 11«الفضـاء صارخی  قلـب  غی إلی الـ

 .(1/53: م.1986المالئکه، )            
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 ندا ج(

حروفی که نایـب منـاب فعـ      ۀلیبه وس ،متکلم است برای روی آوردن مخاطب طلب ،ندا
 .(100: 1195، ی)رجـای  را حـروف نـدا گوینـد    ها آنکه  یراًتقدو  لفظاًو مانند آن است « ادعوا»

جانشـی    ،کـه در واقـع  صـفت اسـت   بیانگر شعر شاعران در گاهی منادا  شود میمالحظه 
دیگر اینکـه بیشـتر مناداهـا در     ۀنکت. گیرد یمو مورد نصیحت قرار  شود میموصوف خود 

 زبان عربی صفت هستند:
ــا» ــا إنهـ ــذب أیهـ ــاة المعـ  مأسـ

ــدع ــاهلی  تخ ــا الج ــو أوهامه  الس

 

 
 12قطعـاً القلوبـا   تبکی و األسی تثیر

 16یبـــااألر الـــذکی تخـــدع ال و د

 (1/199م.: 1986المالئکه، )             

 و حـالی  پریشـان  وخوشـی/ نـه   شـادی  عمرسـت  / حاصـ  .زیست  قراِر! غاف  ای نیست»
 (11: 1192یوشیج، ) «کشی محنت

 در انتقال مضمون پند و اندرز مسندٌإلیهاستفاده از احوال  .1ـ5ـ5

 دهنـد  مـی را به آن نسبت  صفت یا حالتی، کلمه یا بخشی از جمله است که فع  مسندٌإلیه
خـود را القـا    یمعنی ظـاهر ، با ترتیب معمولی کلمات خود جمالت .(10: 1195، مقدمر.ک؛ )
 مسـندٌإلیه حـذف یـا ذکـر    ، شاعران و ادیبان به تقدیم و تـأخیر  ،به همی  دلی  و کنند یم
ایـ  دو شـاعر کـه    کـه   مسـندٌإلیه  احوال. سازند یم تر گسترده را و معنی جمله پردازند یم

 :چنی  است ،اند کردهاستفاده 
 مسندٌإلیهحذف  (الف

ای  مورد  .کنند یمحذف  لفظی آن تکرار به قرینۀپرهیز از برای را  مسندٌإلیه غالباًشاعران 
 :مثال ؛شود میهم معاصر نیما یافت  و هم در شعرهای که 

 گ  که چنی  سنگدلی برگزید»
 ســود نکــرده زِ جــوانی خــویش

 
 

ــ ــدعاقب ــدانی چــه دی  ت از کارن
 «خسته زِ سودای نهانی خـویش 

 .(92: 1192یوشیج، )                
 

غاز شعرش مردم را بـه عنـوان   و در آ کند یممردم را وصف  ،تمثیلی قصۀالی  هیما در البن
حـذف   ،. در ایـ  نـوع شـعر   کند یمو در جمالت بعدی آن را حذف  کند یمبیان  مسندٌإلیه
 :مثالً؛ هیز از تکرار استبرای پر مسندٌإلیه
 یف م أبقت وعوداًک/ فلنای/ و لوت أعناقنا عنا و لم تعطف عل  أحرفها قد وخزتناکإن ت»
: م.1986، المالئکـه  نـازک ) «13کلمـات نا یأسکاة / آه فامأل یا و وردا و حنا / و غدا تغمرنا عطریدی

یری از تکرار و ضربه زدن به به دلی  جلوگ مسندٌإلیهنیز  المالئکه نازکای  شعر  در .(1/190
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 .است شدهفصاحت جمله حذف 
ت ینهاچون نصیحت باید با  ،الیلزم با مضمون تعلیمی یا حکمت متناسب استحذف ما

 و مفید باشد. رسا یمعناو ایجاز و با کلمات 

 با اسامی عام و استفاده از صفات مبهم مسندٌإلیهذکر  ب(

 مسـندٌإلیه  .اند کردهکلی یا عام انتخاب  دٌإلیهمسن بیشتر ،در مضمون نصیحت ای  دو شاعر
. هر دو شـاعر از خصـلت بـد عمـوم     کند یمکید أکلی در نصیحت بر عمومی بودن حکم ت

 :مثال ؛دهند میمردم هشدار 
 سنگی رِبَ / ازناهموار و هموار بسی های ی زم / برغلتد یم، ستا غلتانی گوی زندگانی»
 .(185: 1192شیج، یو) «!پاره روز یک شود تا/ سنگی به

ـ  ی لفظـاً  یتبق ؤوس/ و الرحمةکال یع رؤیصر یوالمجتمع البشر»  18«القـاموس  یقـرأ ف
 .(535: م.1986، المالئکه)

رود  می کار به کلی یا عام مسندٌإلیه، برای حکم کلی یا پند و اندرز اغلب ،در علم معانی
رود و همی  ویژگی عـام   کار هب تواند یمزیرا برای عموم مخاطبان  ؛(101: 1153 ،شمیسـا ر.ک؛ )

را بـرای  « هر»شمیسا قرار گرفت  صفت مبهم  .افزاید یممی بودن شعر علیبودن بر میزان ت
 :مثال ؛داند یمبیان شمول 

 

 ات مشو پس و پـیش  یشهاندخیره زِ »
 
 األم مـ   الوجـود  هـذا  فـی  مـا  ک »
 

 

 «مقدار خـویش  هر کس ازخورد  یم
 (585 :1192یوشیج، )                 

 19«الشـــقاء دفـــع یســـتطیع ال واالّ

 .(1/38: م.1986المالئکه، )            

خاصـی اشـاره    سـوژۀ چـون بـه    ،کلـی را دارد  مسـندٌإلیه کارکرد ، مبهمبا صفت  مسندٌإلیه
عالوه بر  .است کردهبیشتر استفاده  مسندٌإلیهذکر است که نیما از ای  نوع  . شایستۀکند ینم

 ؛ر.ک ،برای نمونـه )صفت مبهم است  مسندٌإلیهکه خود نیز وجود دارد  یشاهدها ،مثال مذکور

 .(196و  133/ 5: م.1986، المالئکه  و 161و  113: 1192یوشیج، 
 با موصول مسندٌإلیه د(

وقتـی در   «چیزی کـه در فارسـی  و  که، عربی و کسی که .. در.و یتلّا، ذیالّ»موصول  مسندٌإلیه
یـا   آیـد  یمـ کـه قبـ  از آن    اسـت  اسـمی  یساز برجستهی آن کارکردها یکی از ،آید یمجمله 
هذا الصـدد مـا    یو أول ما نجد ف» :بعد از موصول است جمله یلۀوسبه  مسندٌإلیه یساز برجسته

هـای   در بیـت  .(91 م.:1991، )الفی  50«المکر الغرض المسوق له الیادة تقری  زه الصلة مِیإل یتؤد
و  را برجسته سازد درباره خبر دهد و آنتوضیحی ده شده تا موصول آور به وسیلۀ مسندٌإلیه ،زیر
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 نصیحت کردن بهتر بیان گردد:یعنی  ،شاعرهدف بالغی  ،در نتیجه
ــرّا بســا ای» ــه ش ــر در باشــد ک  بَش
 

 51«شـر  زَِ بگریـزد  که باشد آن عاق  

   .(11: 1192یوشیج، )                   
ــا» ــالم أیه ــذی الع ــرف الّ ـــ اقت  الذّن
 

ــب  ــا ـ ــر أن آن أم  55«عنــه؟ تکف
  .(1/25م.: 1986المالئکه، )          

 با اسم اشاره مسندٌإلیه هـ(

و ای  کـاربرد   آید می و غیره (ک/ تلکلذ) «آن»و  (هذا/ هذه) «ای »اسم اشارۀ با  مسندٌإلیه
: 1195، طبیبیانر.ک؛ ) استبیشتر به برتری  شیوه و برای هشدار  مسندٌإلیه یساز برجستهبرای 

دهد.  میکه به مردم رنج  کند یمکید أزندگی ت سرشتنازک با استفاده از اسم اشاره بر  .(61
میـدی  فکری که روی آن بدبینی و ناا است؛ فکرش روی ای  دنیا و ای  زندگی متمرکز او
چون حاصـ  ایـ  زنـدگی    ، مردم بروند زندگی کنند که کند یمنازک تشوید  .اکم استح

 :گوید در آخر ای  بیت می .شوند ینمرها  رنجاز  ،ی انجام بدهندکار مرگ است و هر
 

ــت » ــة کتبـ ــذه الطبیعـ ــألح هـ  لـ
 

ــؤوس    ــوا ک ــاء أن یکرع ــقاءی  51«الش

 .(81/ 1م.: 1986المالئکه،  )           

بـرای  کـه   زندگی فرصتی روزهای که شود میزندگی به یک پرده تشبیه  ،اما در شعر نیما
 :زیر بیت مانند ؛شوند یمآگاه مردم به عالم حقیقت  که یدآ یمو روزی  است خوب بودن
 گردید خواهد دریده هم زِ پرده ای »
 

 
 «پـرده  انـدر  نمانـد  نهـان  بـه  چیزی

 .(518: 1192یوشیج، )                 

 .شود میالقا ن غم با امید  یا یول ،هستدر بیت نیما امیدی 

 مسندٌإلیه تقدیم و تأخیر و(

حفـظ  ، کیدتأ، یساز برجستهمانند  جمله از نظر بالغی اغراضی دارد؛ جزایر اخیأتقدیم و ت
 عربـی  جملـۀ امـا   ،شـود  میشروع  مسندٌإلیهجمله با  ،در زبان فارسی . وزن شعر و غیره...

ـ  ایـ    ،ایـ  دو شـاعر  در شـعر   .شود میشروع  با فع  معموالً در مسـند و  خیر أتقـدیم و ت
 :شود میدیده مناسب  وزنِ و ایجاد یساز برجستهبرای  مسندٌإلیه
ــدگانی» ــودگی زن / آخــر آن نکبــت ، هــایی / اولــش کوشــیدن بســیار  نیســت جــز آل

 .(189: 1192یوشیج، ) «..هایی. فرسودگی
سـعی   المالئکـه  نازک که  یحالدر ، دارد وجود تأخیر و تقدیم نیما شعر در ،به طور کلی

 جملـۀ  غالبـاً نازک  زون بر ای ،و اف کند بیشتر حفظ عربی را جملۀ دستوری فرم است کرده
 :کند یمخود را با ادات نفی شروع 
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ــ » ــوح ل ــاة تن ــتّم إن الحی ـــ م  أن
ـ    لـ  تـدوم    األیـام لـ  تحفـظ الدنــ

 
 نیـز  آیـد  فـرود  شـد، بـه   بـر  آنچه»

 

 51یهــاعل تنوحــوا وال فغنّــوا ـــتم 

ــائ     ــا لکـ ــیا کیانـ ــرــ  52«یبشـ

 .(1/191م.: 1986)المالئکه،           
ــت ــالمِ در نیس ــاما ع ــگ جس  «درن

 .(502: 1192یوشیج، )               
 به شرط مسندٌإلیه مقید کردن ز(

 .(21: 1195 ،مقـدم  ؛)ر.ک اسـت  تقیید آن بـا شـرط  ، مسندٌإلیه مقید کردن یها روشیکی از 
 .هسـتند  و غیـره  «ما»، «مَ » ،«نإ» ،«ذاإ» ،و در عربی «اگر»و  «گر»حروف شرط در فارسی 

ولی مطابد با تعریف دستوری  ،که مفهوم شرطی دارنداست جمالت از  یکاربرد نوع خاص
و  آورند یم شرطی جملۀشاعران  .گیرد ینمهای شرطی در زبان فارسی قرار  در ردیف جمله

ذکـر   در جواب شرطو بعد از آن پیامد ای  مسئله را  کنند یمدر آن کاری یا حالتی را بیان 
 ایـ  دو شـاعر نیـز    هـای  یـت بدر  .شود میمستقیم محسوب ای  نصیحت غیر که کنند یم

بیـت بـه    ای  تأوی  .شرط در شعر نیما پنهان استادات  .است شده با شرط مقید مسندٌإلیه
به جای اینکه مشکلش ح   ،اطمینان کندبه کسی ناشناخته  اگر کسی» :است چنی  شرط
روزگـار  ز آفت ا ،شدبا و ظاهربی  تجربه اگر آدم کم» ،یا در بیت دوم .«شود میامید نا، بشود
 :ستاشعر شدن  تر یغبلای  روش از سخ  باع   «کند رهایی پیدا نمیهرگز 

 هرکه نشناخته اطمینـان کـرد  »
 
ــم آدم» ــه ک ــت تجرب  ظاهرپرس
 

 

 «جای درمان، طلب حرمان کرد
 .(113: 1192یوشیج، )           
 «نرست هرگز زمان شرّ و زآفت

 .(55همان: )                       

به بدبینی  یا اشارهو ای   است آمدهبا افعال منفی و شرط واضح است  ،اما در شعر نازک
کـه نیمـا از خواننـده     شـود  میطرز فکر شاعران ظاهر  ،. در کاربرد بالغی شرطشاعر دارد

میـدی  او نگـاه نا  بینـد  یمفقط با رنج را اما نازک زندگی  ،از زندگی برحذر باشد خواهد یم
 دارد:

 الحیاة للشاعر المجـلیس تعطی »
 لیس تسمو األرواح إن لم تطهـر 

 

 56یـاة الحـد إذا لم یـذق همـوم    

 53«اآلهــاتمعــانی الــدموع و هــا

 .(1/119م.: 1986المالئکه، )      
 احوال مسند .1ـ5ـ5

. مسند نیز شود میاسناد داده  مسندٌإلیهیا حالتی است که به و فع  یا صفت ، یا گزاره سندم
 .است هکه در شعر شاعران مورد استفاده قرار گرفت حوالی دارداز نظر بالغی ا
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 تکرار مسند الف(

لیک  نازک  ،اند کردههر دو شاعر در شعرهایشان برای تأکید بر حرف خود از تکرار استفاده 
 ۀشایست .پردازد یمبه تکرار مسند  شتریبدر حالی که نیما  ،کند یمجمله استفاد  از تکرار ک ّ

 ؛اسـت  کـرده از تکرار جمله اسـتفاده ن  یباًتقر ما در مضامی  پند و اندرز خودذکر است که نی
 :مانند

 سـاز  را چـاره  شّر خسان و آفت»

 
 

 «، احترازست، احتـراز حترازستا
 .(10: 1192یوشیج، )             

لمات کمنها  / إنّ لماتکال ینخش میف  ورود / مِ فَّکأ یاناًحأ ی/ و ه لماتکال یم نخشیف»
 ؛بیشـتری دارد  ۀای  سبک در ادب عرب سـابق  .(1/186: 1986، المالئکه) 58«یةخفجراس أ یه

 :کنـیم  کاربرد آن را مالحظه مـی  ،اعالی بالغت است ۀنیز که نمون قرآن کریمچنانکه در 
َذِّبَانِکمَا تُکُرَبِّ ءِآالَ یفَبِأَ * ِ ی ِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیرَبُّ الْمَشْرِقَ * ذِّبَانِکمَا تُکُءِ رَبِّآالَ یفَبِأ  (18ـ16/ )الرحم. 
 حذف مسند ب(

از  کـه  رود یم کار بهجاهایی  در شتریب حذفو  استاز شعر نازک  شعر نیما بیشتردر  حذف
ـ   که جاهایی در اما ،است یجمله به صورت امر یا استفاده شده المث  ضرب  روَشاعر بـه صُ
 :مثال ؛شود می دیده کمتر ،پردازد یم خیال
 «زیباست رویی چو خلد همه زِ دل بَرد می . /رهی مرد اگر، گفته ای  از خاموش: تگف»

 .(220: 1192، یوشیج)
 .( اگر مرد رهی )هستی(باشخاموش ) :یعنی
 (161 :همان) «خویشبا هیک  و تو با دل  خصم»

)خصم با هیک  خود قوی است و تو با دل خویش  است شدهحذف مسند در ای  مصرع نیز 
 .(یقوی هست

 کیف یحیون فی جحیم م  الشک»
 

ــ  الضــنی والشــحوب؟   ــ  مِ  59«ولی

 .(113/ 1م.: 1986المالئکه، )                                

پایبندی به وزن عروضی شعر  ،شود میحذف  ۀشاعر از قاعد ۀآنچه بیشتر موجب استفاد
ولـی   ،هـا  مصراع اره با تساویوهم .شود میاست که در شعر که  به صورت کام  رعایت 

یا لزوم قرار گرفت  قافیـه در هـر    در شعر نو وزن عروضی بدون توجه به تساوی مصراع و
 .شود میبیت استفاده 

 اطناب .1

ست با عبارتی فراتر از حد یا ادا کردن معنا و ،ای یدهفاست برای ، افزونی لفظ بر معنااطناب
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: 1183، هاشـمی ر.ک؛ )کید آن است و تأای  افزودن برای تقویت معنا  معمول بلیغان متوسط و

 کید و اهمیـت دادن بـه مطلـب   أای  اطناب از نوع ت .اطناب در شعر وجود دارد گاهی .(183
از  ،شـود  میدیده  نصیحت ای  شاعران که در مضمون یاطناب .که در شعر وجود دارد است

 : ؛ مثاستنوع توضیح و تکرار 
 حال آرید م  بعد/  م  اعمال از نیست وشخ پیروی/  م  حال از و م  از گیرید پند»
 :(11: 1192، یوشیج) «!باد جهال غفلت بر آفری »/  یاد به م 

 ک  ما فی هذا الوجود مِ  األمـ»
 الکنوز ما غمـرت قـط   ک ّ تلک

 
 

 10الشـقاء ـوال ال یسـتطیع دفـع   

ــ   ــاعة مِـ ــاً بسـ ــاءغنیـ  11«هنـ

 .(1/38م.: 1986المالئکه، )      

ـ داســتان » گــاهی بـا اسـتناد بـه    اطنـاب در شـعر نیمـا    در شــعر ولـی   ،اسـت  «یتمثیل
 :است آمدهتکراری  سؤالبیشتر با  ،المالئکه نازک

 سـه  دو یک/ .اند خروشنده خویش در بیهوده /اند جوشنده چشمۀ همان خلد»
/ بردرنـد  خود زِ پرده اگر لیک/ سوخته گنهان یب بس خاطر/ آموخته لب به حرفی
 بسـنجند  نکتـه / خـویش  اسـرار  پـردۀ  هـر  خم در /ندبگذر خود مقدم از قدم یک

 .(88: 1192، یوشیج) «پیش زِ تر فزون
اسـتفاده   علـم بیـان  مـؤثرتر   فنـون از مختلـف   یهـا  شک ال به ؤدر تکرار س دو شاعر

و  رسـاند  ینمی است که به فصاحت آسیبی و ای  اطنابخواننده مسئله را دریابد تا  کنند یم
 :مثال ؛آید یمعر کردن مقصود شا تر روش برای 

به فرود آید نیز / نیست در عالمِ ، / آنچه بر شد زیخ محنتکه بر ای  رهگذر »
که چون یافـت   اجسام درنگ / خورَد ای  آینه یک روز به سنگ / روحِ مرد است

 .(502: 1192، یوشیج) «/ به فرود آمدنش گشت محال، کمال
 حدثیهم ع  ذلـک الملـک الغـا   »

 ب العمــ أی  ساقته شـهوة الـذّه  
 ج  بالتبر لم یعـد یعشـد األنــ   

 

 
 15بر )میداس( کیف کان مصیره؟

 11غـروره ـیاء مـاذا جنـی علیـه    

ــه   ــجم إالّ إن ذکرت ــناهـ  11«س

 .(1/182م.: 1986المالئکه، )    
  

یا تکرار امر در شعر نازک باع  اطناب شعرهایشان  و مر و نهیپیاپی نیما از ا یها استفاده
 :است شده
/ بـیم کـم   ، تنگ گذر ای یرهداز ره خویش مگرد. / اندر ای  / وَ، نمای ای مردهره بزَ»

 .(259: 1192، یوشیج) «آور و اندیشه مبر!
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 فیــ  أفـراحکم  ظـالل  فـی  فانعموا»
 العطـ واستنشقوا الحقول فی وامرحوا
ــوا ــذه ودّع ــوارع ه ــد الش ــا عن  ـلن

 

 

ــها ــاء وروّوا ـ ــ  الظم  12الممــات قب

 16تالنغمــا  فــوات  وصــوغوا  ـــر

ــهر ــا ـ ــقیاء ی ــ  أش ــ الرح قب  13«ی

 .(1/191م.: 1986)المالئکه،          

زوم توجه بیشتری که برای مخاطـب  اطناب با توجه به کشش ذاتی کالم و ل ،ای بنابر
 .است هآمد کار بهو اندرز  در تأثیرگذاری مضمون پند پیش سایر شگردها ،در آن وجود دارد

 جهینت .1
علـم   گیریکـار  بـه تا چگـونگی  از آثار ای  دو شاعر آورده شد  ییها نمونه ،در ای  پژوهش

که  نسبی یها شباهتشعر ای  شاعران با وجود روش  شود.  مضمون پند و اندرز درمعانی 
هرچنـد وجـود    ،دارندنیز  ییها تفاوت بالغی های یژگیواز لحاظ  ،که گفته شد چنان دارند،
به چشم  ها تفاوترا بیش از  ها شباهتی رنگ و بو ،عصر هممشترک و دوران  یها دغدغه

کاربرد بالغی دارد و معنای ، خبری جملۀمناسب از  ۀاستفاد ،در شعر ای  دو شاعر .آورد یم
نیز بـار  تفضیلی  جملۀ .افاده کندرا  معنای نصیحتشتر یبتا  دهد میاصلی خود را از دست 

و تفضی  در  باشد انتقال خبر صرفاًن است که فراتر از آ دارد ونصیحت اجتماعی و اخالقی 
با استفاده از شگرد  و شاعر شود میاخالقی اجتماعی از نظر شاعر تبدی   یبه پیشنهاد ،آن

 یسـۀ مقا .کنـد  یمـ اخالقی اجتماعی خود را به مخاطب منتقـ    ۀپیشنهاد و توصی ،تفضی 
را  دٌإلیهمسـن  غالبـاً شـاعر  که هر دو  دهد میای  دو شاعر نشان  در سخ  مسندٌإلیهکاربرد 
در مضـمون   .کنند حذف می ینۀ لفظیقربه  آن را ،گاه برای پرهیز از تکرارآن ،کنند یمذکر 

کلـی در نصـیحت بـر     مسـندٌإلیه  چراکـه  ؛اند کردهکلی یا عام انتخاب  مسندٌإلیه ،نصیحت
کـارکرد  ، صفت مبهماستفاده از اسامی عام با  مسندٌإلیه. کند یمکید أعمومی بودن حکم ت

معنای  ۀو همی  افاد کند ینمخاصی اشاره  حالت به شخصی باچون  ؛کلی را دارد یهمسندٌإل
در سـخ  ایـ  دو شـاعر    با اسم اشاره  مسندٌإلیه .دهد میتعلیمی کالم را افزایش  بارِ، عام

اجزای جمله نیز در سـخ    خیرأتقدیم و ت .برای هشدار است مسندٌإلیه یساز برجستهبرای 
حفـظ وزن شـعر.   و  کیـد أت، یسـاز  برجستهمانند  دارد؛اغراضی  غیاز نظر بالای  دو شاعر 

مستقیم در شعر هر دو شـاعر  وجه شرطی در کالم برای نصیحت غیراستفاده از  ،همچنی 
کـه   کنـد  یمو به شاعر کمک ، بسیار الزم و ضروری است کاربرد دارد که در برخی موارد

و بـا توجـه بـه     مسـتقیم غیر یا گونهبه  و شرطی ۀبرخی نصایح و اندرزها را از خالل جمل
بـرای   هر دو شاعر در اشـعار خـود   ،احوال مسنددر ذکر  و منتق  کند.موقعیت مخاطب بد

جملـه   از تکـرار کـ ّ  شتر یبلیک  نازک  ،اند استفاده کرده «تکرار»از  خویش کالمتأکید بر 
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 جمالت انشـائی از  استفاده .پردازد یمدر حالی که نیما فقط به تکرار مسند  ،کند یماستفاد 
که پند و اندرز یا نصیحت و ارشاد هستند  نیز از جمله شگردهاییپرسشی و ندا( ، نهی، )امر

 .شود مینصیحت واضح و مستقیم محسوب ، مر و نهیگیری فع  اکار بهدهدو  میرا نشان 
دو نـوع اسـتفهام    و به طـورکلی،  است هر دو شاعر در شعر مهمشگردهای از  پرسش نیز

دیگری پاسخ و  است امر یا نهی یالقا هدفکه  یاستفهام رود: یم کار بهند و اندرز برای پ
شـعر نیمـا   ولـی   ،که در شعر هر دو شاعر کاربرد زیـادی دارد آن نشان از عدم امکان دارد 

از  اندکیو همی  ویژگی صفت بودن صفت است  ،ای  دو شاعر منادا در شعر بیشتر است.
 اسـت کـه   نیز استفاده شـده حذف  ،در شعر ای  دو شاعرند. ک معنای نصیحت را منتق  می

 کـه  ستا رفته کار بهاطناب نیز در جای خود  ،در مقاب  آن .گیرد مجموعه ایجاز قرار میزیر
مانند تکـرار بـرای القـای مفهـوم      ؛الب داردطکاربردی از نوع روشنگری و تفهیم مشگرد 

در شـعر  مـر  ایا تکرار  ،مر و نهییما از اپیاپی ن یها استفادهو بسیار الزم است که نصیحت 
 .است شده نازک باع  اطناب اشعار آنان

 ها نوشت یپ
به یونانی گفتنـد: بالغـت چیسـت؟     گفت: یاد گرفت  فص  و وص  است؛ زبان گفتند: بالغت چیست؟ به فارسی. 1

فت  است و فراوانی هت گس  به بداگفت: حُ و انتخاب کالم؛ به رومی گفتند: بالغت چیست؟ ها بخشگفت  اصالح 
 .س  اشاره استو به هندی گفتند: بالغت چیست؟ گفت: وضوح نشانه، فرصت یافت  و حُ کالم در اطناب؛

 زنند. ، با اطناب حرف مییا عذرخواهی کنند و اگر مدح کند ،زند با ایجاز حرف می ،عرب اگر شکر کند. 5
 .وع م  المعانی نوع م  األسماءن  ّکاللفظ، و ل  َمِ ضرب م  الحدی  ضربٌ  ّکو ل. 1
انـت  کجـاه.  تّبهـذا اإل  یداًشـد  ربعینات فی ذروة رومانطیقیتها و قـد أعجبـت إعجابـاً   ة فی األکالمالئ کانت نازک. 1

 لیزی.کنعر الرومانسی اإلة بالشّثرأالشاعرة مت
 للمجتمع. سعاًوا أن تصبح علماً ی  صارم، ب  تنزع إلکالبالغة لیست محصورة فی البعد الجمالی بش. 2
 برافروخته پنهان شد. ۀمردم ماسکی هستند که با رنگ مصنوعی و دروغ، پشت معصومیت آن کین. 6
 .غبار انباشته در شهر استاز گردو تر تازهو  تر یری شبوی نارنج . 3

 آزاری و گناه کردن. ر است از قت ، مردمکشاورزی مؤثرت های ی زمصفای . 8

 ی اگر م  و تو ناله کنیم.حتّ ،گردد یبرنمگذشته  ،چه گریه کنی، هریه نک فایده گر . برای گذشتۀ بی9
 .در یک لحظه اند دادهها به آن گوش  جز برگشت صدا و خاری نبود که سال ،به یاد نیار ای  سرود غمگی  را. 10
گردن ما پیچانـد   های خود را دور چرا از کلمات ترس داریم؟ اگر خارهای او دیشب ما را زخم کرد، امروز دست. 11

  .و عطر خوشبوی خود را روی اشتیاق ما ریخت
 زندگان؟ برای چی جنگ؟ برای چی خونریزی؟ ای ، یریدرگبرای چی ای  . 15
 .میرد یمعشد  ،؟ اگر رازها را حفظ نکنیکنی یمقدر اصرار  ای  .رهایش ک  به تو چه ربطی دارد. 11
 .دهد کنندگان گوش نمییادچه فایده دارد و دل قضا به فرگریه کردن . 11
 .سازد یمو گریان  انگیزد یما برمصیبت است که اندوه ر «زندگی»، یدهد رنجای . 12

 .خورد ینمو انسان باهوش هدفمند فریب  فریبد یمسیاه آن نادانان را  یها گمان. 16
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وض ما را وعده داد کـه فـردا   عاگر سخنانش ما را آزرد و گردن ما را روی برگرداند و با ما مهربانی نکرد، در . و13
 ر ک .جام ما را با سخنانت پُ ،گ  و زندگی را به ما خواهد بخشید. آه عطر،
است که در فرهنگ لغت یافـت   یا کلمهست و مهربانی تنها ها جامیای رؤ خوردۀ ( شکستافتاده)بشری  ۀجامع. 18
 .شود می
 بختی شود. مانع سیه تواند ینممادیات . 19

ای  است که وجود موصول باع  بیان روش  و مؤکد غرض کالم  ،شود میکه در ای  حوزه یافت  مری. اولی  ا50
 است.
 عاق  آن کسی هست که از شر بگریزد. !چه بسیار شرها که در بشر وجود دارد. 51

 جا آوری؟ ۀ گناهان را بهاست که کفار ، آیا وقت آن نرسیدهدیا شدهمرتکب گناه  ای جهانی که. 55

 از بدبختی و شقاوت بنوشند. ییها کاسه ها زنده که است کردهروزگار اینگونه مقدر ای  . 51
 پس شما هم دم را غنیمت بشمارید و ناله نکنید برای او. .اگر بمیرید ،کند ینمزندگی ناله . 51
 .دارد ینمو ستونی برای هیچ انسانی نگه  آورد ینمروزها دوام . 52
 .زندگی نچشد یها دغدغهاگر  ،دهد نمیزندگی بزرگواری را به شاعر . 56
 .رسند ینمها را از آالیش نزدایند، به بلندی و رفعت  آن یها نالهها و  اگر اشک. 53
؟ بعضـی از  ترسـیم  یمـ پس چرا از کلمات  .ها هستند از گ  ییها هدستها گاهی  ترسیم؟ و آن چرا از کلمات می. 58
 ها ناقوس یا جرس مخفی هستند. نآ

 ؟(گذرانند یم) و شب را بیمار و زردگونه کنند یمدوزخی از شک زندگی  چطور در. 59
 بختی شود. مانع سیه تواند ینممادیات . 10
 رامش نداد یا خوشبخت نکرد.اعت آبه هیچ وجه ثروتمند را یک س ها گنجآن  ۀهم. 11
 سرنوشت او چه شد؟ آخر )میداس( به آنها بگو آن پادشاه گذشته بارۀ. سخ  آنان در15
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