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چكیده
امروزه روشن شده است که ادبیات ،رویدادی است که در متن زبان جنبة پیدایی به خود میگیرد؛ چررا
که زبان به ادبیات شکل میدهد و بدان هویت میبخشد .در واقع زبان یر

نارام اوایری ،دسرتوری و

اسرت .برا مرررش شردن مکتر

از ان

واژگانی بررای بیران اندیشره و اس را

صرورگگرایی و پر

ساختگرایی ،ناقدان بر این عقیده شدند که اثر ادبی را بدون هرگونه پیش زمینهای باید نگری ت و در
نقد و گحلیل متن ادبی ،باید گنها به خود اثر پرداخت ،نه به سوزههای بیرون از قلمرو ادبیات.
بر این اسا  ،مقالة ساضر ضمن روشن کردن شیوة گحلیل ساختاری -که جزئی از گحلیل زبانشناسی
است -به صورت ناری در اثار مناوم ،با پیاده کردن این ناریة علمی برر دو قصریدة برج رتة شراعر
معاصر عراقی محمد مهدی جواهری ،به دنبال کشف ساخت مشترک و در نتیجره ویژگریهرای زبرانی
شاعر است ،هرچند رسیدن به ساخت مشترک و ثابت ،برا گحلیرل مجموعرهای وسریع از اثرار ،ممکرن
خواهد بود .برخی از یافته های پژوهش ،ساکی از ان است که وزن و بحر در هر دو قصیده با مفهوم و
محتوای انها هماهنگ است ،هم سروفی و هم اوایی اندک در این دو قصیده ،باعر
درونی انها شده است .پ  ،از ی

ضرعف موسریقی

سو ساختار واژگانی و کلمات محوری در دو قصیده به خروبی در

خدمت اندیشه و عاطفة شاعر قرار گرفته و از سروی دیگرر ،هنجرارگریزی و اشرناییزدایری ،موجر
برج تهسازی زبان شعری هر دو قصیده شده است.
واژههای كلیدی :نقد ،گحلیل ساختاری ،شعر دینی ،محمد مهدی جواهری.

 پ ت الکترونی

نوی ندة م ؤولn.ansari@hum.ikiu.ac.ir :
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 -1مقدمه
گحلیل زبانی و ساختاری اثار ادبی ،در قرن ساضر بر اسا

زبانشناسی ساختگرا ،کم

و بیش مورد گوجه معاصران قرار گرفته و ناقدان برای بررسی ویژگیهای زبانی اثار
ادبی از امکانات ساختارگرایی در زمینة ادبیات بهره بردهاند؛ چرا که گفته میشود:
«زبانشناسی ،مادر ناریة ادبی ساختارگرایی است(».اسکولز )29 :1379،ساختارگرایی در
اثار ادبی به دنبال ان است گا برای گ

گ

اثاری که بررسی میکند نمونة ناامی ادبی

را به عنوان مرجع بیرونی به دست دهد .انچه که در ساختارگرایی سرف اول را میزند
رابرة میان عناصر ی

اثر ادبی است ،گا جایی که گفته شده« :ساختارگرایی بررسی

رابرهها است( ».گرین و همکاران )277 :1385 ،گحلیل ساختاری هنگامی که با ی

متن

ادبی روبرو شود ،برای گحلیل ان ،سه مرسله پیش رو دارد -1« :استخراج اجزای
ساختار اثر  -2برقرار ساختن ارگباط موجود میان این اجزا  -3نشان دادن داللتی که در
کلیت ساختار اثر ه ت(».گلدمن )10 :1382،مقالة ساضر بر ان است گا با بهره گرفتن از
این ناریه در گحلیل متون ،دو قصیده از قصاید برج تة شاعر عراقی «محمد مهدی
جواهری» را به شیوة گوصیفی – نقدی ،گحلیل ساختاری کرده و زیباییها و ویژگیهای
زبانی ان را برای خوانندگان مشخص سازد .اگر چه اشعار این شاعر عراقی بارها مورد
گوجه نوی ندگان عرب و محققان ایرانی قرار گرفته و شعر وی نقد و بررسی شده ،اما
سو شعر دینیِ او کمتر مورد اهتمام بوده و از سوی دیگر گاکنون گحقیقی که از

از ی

منار زبان شناسی – ساختاری -به نقد اشعار وی پرداخته باشد ،یافت نشده است .الزم
است پیش از ورود به گحلیل گربیقی بر شعر ،مباس

گئوری را در سد گذرا برای

خواننده بدست دهیم.
 -2رویكرد ساختاری در تحلیل شعر
ساختگرایان معتقدند الگوی اصلی متون ادبی ،زبان است .اگر چه ساختگرایی به
دنبال دست یافتن به ناام گقریبا واسد در انواع ادبی است ،اما این ناام کلی از گحلیل
گ

گ

اثار و ساخت انها بدست میاید« .هر زبانی را باید به مثابة ناامی در نار اورد

شعر جواهری از منظر تحلیل ساختاری (بررسی موردی دو قصیدة دینی شاعر ) 51/

که خود از عناصری صورت ب ته است که با یکدیگر روابط دو جانبه دارد ،این عناصر
و روابط یا واژگانیاند ،یا صرفی و نحویاند یا واج شناختی(».روبینز )419 :1387 ،بنابراین
در گحلیل ساختاری ،گوصیف عناصر ساختاری در سه سرح :اوایی ،واژگانی و نحوی
انجام میشود.
از انجا که گحلیل ساختاری از منار زبانشناسی به گحلیل متون میپردازد ب یاری از
اصول و مبانی ان در این نوع گحلیل نمود مییابد از جمله برج ته سازی که «از دید
ساختارگرایان ،هنرافرینی در قلمرو ادبیات از طریق فرایند برج ته سازی گوجیه
میگردد( ».صفوی )21/1 :1383،برج تهسازی بدین معناست که عناصر بکار گرفته شده
در شعر را چنان در کنار هم قرار دهیم که جل

نار کند .امری که زبان شعری را از

زبان عادی متمایز میکند .شاعر روابری غیر منتاره میان واژگان برقرار میکند ،استفاده
از زبان مجاز و استعاره نیز موج
قاعده افزایی و گوازن از دیگر مباس

برج تهسازی در زبان شعر میشود .هنجارگریزی و
کاربردی در این نقد است.

 -3سطوح تحلیل ساختاری
 -1-3سطح آوایی
در سرح اوایی منتقد به دنبال ان است گا دریابد «شاعر از چه نارام موسریقایی در شرعر
خود بهره گرفته و این ناام چگونه در خدمت شاعر و القای معنرا قررار گرفتره اسرت».
(علوی مقدم )181 :1381 ،چرا که از دیدگاه صاس
معنای ان گناس

ناران ،میران وزن و موسریقی شرعر و

وجود دارد ،وزن شعر با گوجه به مضمون عاشقانه یا سرزن انگیرز و...

متفاوت خواهد بود .قرطاجنی در مورد برخی از اوزان چنین میگویرد« :در جرایی کره
شاعر به دنبال اظهار سزن است ،وزنهای عروضریی مثرل مدیرد و رمرل کره از نرمری و
لرافت برخوردارند ،مناس

است»( .القرطاجنی )267 :1966،بررسی قافیه و ردیف نیز بره

عنوان عناصر موسیقی کناری در این سرح مورد گحلیل قرار میگیرد .سروف با گوجره
به طرز گلفظ انها دارای ویژگی خاصی بوده و معنای خاصری را القرا مریکنرد .بررسری
همسروفی و همصدایی واژگان که موسیقی درونری شرعر را شرکل مریدهرد ،از دیگرر
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مواردی است که در سرح اوایی بدان پرداخته میشود .چررا کره ب رامد براالی واج یرا
همخوانی خاص در ی

رخ

قرعة شعر ،با غرضی خاص و برای انتقال پیام به مخاطر

میدهد .گکرار واژگانی یا موسیقایی نیز گحت عنوان گوازن ،مورد بررسی قرار مریگیررد
که «به عنوان نتیجة ساصل از قاعده افزایی در کالم ،عامل ایجاد نام به شرمار مریرود».

(صفوی )152/1 :1383،بررسی صنایع لفای از دیگر مواردی است که در گحلیل اوایی متن
بدان پرداخته میشود.
 -2-3سطح واژگانی
واژگان در زبان اهمیت خاصی دارند ،بخصوص در زبان شعر« .رابرت فراست میگوید :شرعر
نوعی اجرا ،به وسیلة کلمات است ،اما باید دان ت که واژهها به گنهایی فاقد ارزشند ،اعتبار انهرا
در قرار گرفتنشان در ی

بافت ساختاری است» ( .علی پرور ) 30 :1378 ،شراعر در انتخراب ایرن

واژگان دقت ب یاری میکند .اهمیت انتخاب واژگان در رساندن و انتقال پیام به مخاط

چنران

است که یاكوبسن اعتقاد دارد« :شیوة انتخاب و کنار هم قرار دادن واژههرا ،گراثیری در سراختار
معنایی جمله ندارد؛ بلکه این گأثیر مستقیماً در ساخت پیام اعمال میشود و جهرتگیرری را بره
سوی خود پیام سوق میدهد( ».صفوی ) 30/1 :1383،واژهای که شاعر برای یر

سراخت زبرانی

در شعر خود بر میگزیند ،با دیگر عناصر ان گناس کامرل دارد ،از ایرن رو هرگونره گغییرر یرا
جایگزینی باع

مخدوش شدن معنا و پیام شعر خواهد شد؛ چررا کره واژه عرالوه برر معنرای

قاموسی« در بردارندة داللتهای ضمنی ،گداعیها و ستی معناهای کامالً شخصی نیز ه رت».

(اخالقی )52 :1377 ،کاربردهای مجازی و استعاری که نوعی جابهجایی در محور جانشرینی زبران
است ،در گحلیل واژگانی مورد بررسی قرار میگیرد .بررسی واژگان محوری و پرر ب رامد مرتن
ادبی ،باستانگرایی واژگانی و کشرف نرواوریهرای شراعر نیرز در سررح واژگرانی گنجانرده
مرریشررود .گرروازن کرره نرروعی قاعررده افزایرری و مربرروط برره برج ررتهسررازی زبرران
میشود همچنین در سرح واژگانی مورد بررسی قرار میگیرد .وجود برخری صرناعات بردیعی
چون رد الصدر الی العجز ،گشابه االطراف و ...نیز در نتیجة گکرار واژگانی به وجود میایند.

شعر جواهری از منظر تحلیل ساختاری (بررسی موردی دو قصیدة دینی شاعر ) 53/

 -3-3سطح نحوی
«در این سرح پیوند واژهها با یکدیگر در محور هم نشینی ،نقد و بررسی میشود ،به
ارگباط واژهها با یکدیگر در سرح دستوری و نحوی پرداخته میشود(».علوی مقدم:1381،

 ) 89این ساخت در ب یاری موارد در ساخت موسیقایی شعر نیز موثر است ،به همین
جهت «در مورد هنجارگریزی نحوی نمیگوان سکم قاطع داد؛چون شاعر به مناور
رعایت وزن ،ساخت نحوی مناس

را برمیگزیند ،ستی اگر برخالف ساخت نحوی

زبان هنجار باشد .این هنجارگریزی نحوی ،گاه با جابهجا کردن عناصر شعری صورت
میگیرد که این جابهجایی نیز برخالف قواعد دستوری زبان عادی است .دشوارگرین
هنجارگریزی در قلمرو نحو زبان صورت میگیرد و از طرفی نیز بیشترین سوزة
نوعجویی در همین سوزة نحوی است( .شفیعی کدکنی)30 :1370 ،

«بررسی ساخت نحوی از شکلشناسی جملهها به لحاظ خبری و انشایی بودن انها
و جایگاه اجزای جمله مانند اسمها ،فعلها ،قیدها ،و ستّی سروف اضافه و ربط و ناایر
انها اغازمی شود و به بافت شعر میرسد( ».امامی )38 :1382 ،منتقد ساختگرا میکوشد
گا نوع جمالت ،م تقیم یا غیر م تقیم بودن نحو جملهها ،کوگاه و بلند بودن انها،
باستان گرایی نحوی و گوازن نحوی را نیز در گحلیل ساختار متون ادبی ،مورد گوجه
قرار دهد.
 -4نگاهی به زندگانی و شعر محمد مهدی جواهری
جواهری در سال 1900م در خانوادهای اصیل و اهل علم و ادب ،در نجف متولد شد.
خانوادهاش به دلیل کتابی که جدش گألیف کرده بود به نام «جواهر الکالم فی شرش
شرائع اإلسالم» به جواهری معروف شدند .او به عادت زمانة خویش ،دانشهای روز را
نزد شماری از شیوخ نجف فرا گرفت(.جواهری :1988 ،ج13 /1؛ جحا)288 :1999،

جواهری نوی رنده ،شراعر و ادیبری خروش فکرر و اهرل اندیشره برود و از جملرة
روزنامهنگاران مشهور معاصر در جهران عررب بره شرمار مریامرد ،وی اراء و ناررات
انتقررادی خررود را علیرره اسررتعمار و اسررتعمارگران و ساکمرران فاسررد در قالر

مقالرره در
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روزنامهها منتشر میکرد .او به دلیل چاپ این مقاالت و سرودن اشرعار گنرد و انتقرادی

،

سالهای زیادی از عمرش را در گبعید به سر برد .برا وجرود ایرن گرا زمران مررگش قلرم
خویش را برای دفاع از ارمانهای خود و مردمش به کار گرفت .به اعتقاد ادبرا و ناقردان،
جواهری بزرگترین شاعری است که به شیوة سنتی و کالسی  ،زندگی پریشان عرراق را
از دهة بی ت به گصویر کشید و باع

گ ترش شعر سیاسری مانردگار در عرراق شرد.

(جحا ،293 :1999،جیوسری )264 :2001 ،ساصل این زندگی سراسر اضرراب ،دیوان شرعری
و کتاب دوجلدی «ذکریاگی» است .اما در سوزة شعر دینری ،زنردگی در محریط مرذهبی
نجف و پرورش در خانوادهای شیعی ،بر شعر و قلم شاعر گأثیر گذار شرد و دو قصریدة
ب یار شیوا و بلیغ و پرمحتوای «آمنتُ بالحسین» و «عاشورا» در پرونده اشرعار دینری او
رقم خورد که بیانگر عشق و ارادت خالصانة جواهری بره خانردان عصرمت و طهرارت
است و ایمان واقعی او به ان خاندان را نشان میدهد .در ادامه به گحلیل سراختاری ایرن
دو قصیدة عاشورایی جواهری میپردازیم .قصایدی که با نگراهی سماسری بره عاشرورا
نگری ته و گوصیفی شور انگیز از سماسة کربال را به مخاط

خویش ارائه میدهند.

 -5تحلیل ساختاری اشعار جواهری
 -1-5نگاه اجمالی به محتوای قصیدة «آمنتُ بالحسین»
یکی از شاهکارهای ادبیات عاشورایی در زبان عربی ،قصیدة «آمنتُ بالحسین» جواهری
است که بخشهایی از ان ،به اب زر  ،بر روی یکی از درهای سرم امام نگاشته شده
است .قصیدة جواهری نه شعری رثایی است که شاعر گنها برای برانگیختن اس ا
سزن مخاط

سروده و در ان به گفصیل از شهادت جانسوز امام و اصحابش سخن

گفته باشد و نه به شیوة وقایعنگاری به ثبت جزئیّات این گراژدی(و البته سماسه)
پرداخته است؛ بلکه با برگزیدن ساختاری فخیم به گعایم و بزرگداشت امام و نهضت
وی میپردازد .چنان که نمیگوان ان را در زمرة اشعار سماسی نیز به شمار اورد .قصیده
در سه بخش و  64بیت سروده شده ،بخش نخ ت بیان کنندة عشق و ارادت شاعر به
امام و سضور و گأثیر او در دمیدن روش زندگی در میان بشر عصر جدید است .در
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بخش دوم ،شاعر اغل

به بزرگداشت جایگاه امام پرداخته ،سخن خود را با بیان

جاودانگی امام در طول گاریخ به پایان میبرد .در بخش پایانی نیز شاعر با یاداوری روز
عاشورا و مراسم عزای س ین(ع) ،با رویکردی جدید و با اعتراض به سیاستمدارانی که
عزای عاشورا را در خدمت منافع خود گرفته و ان را به رنگ دلخواه خویش اراستهاند،
انان را مورد نهی

قرار میدهد .او با کنار زدن سجابها از چهرة عاشورا ،در صدد

نمایاندن چهرة واقعی نهضت امام است .نهضتی که سقیقت ان ،فراگر از مراسمهای
متداول و بیم و اندوه است .کوشش شاعر برای رسیدن به سقیقت ،پ

از سیرانی و

اشفتگی فکری ،رسیدن به ایمان واقعی است؛ ایمان به س ین ،یافتن برهانی قاطع و
روشن که او را به وادی اعتقاد به امام رهنمون میشود.
زمزمهای که از بخشهای مختلف قصیده به گوش میرسد ،و اندیشة واسدی کره از
ان دریافت میشود ،بیان رابرة امام و شاعر است ،رابرهای که گاه عشق و محبّرت ،گراه
گعایم و گاه باور و ایمان شاعر به امام و نهضت اوست .خالصه دستمایههای اندوه در
شعر ب یار اندک است( :ابیات)4،11،12،

 -2-5تحلیل ساختاری
قصیده در بحر متقارب (فعرولن ،فعرولن ،فعرولن ،فعرولن) یعنری همران بحرر شراهنامة
فردوسی سروده شده است .متقرارب از جملره بحروری اسرت کره شراعر مریگوانرد در
مواردی که سخن به درازا کشیده میشود از ان به واسرة سرادگی و اسرانیش ،اسرتفاده
کند .قافیه ،در ورای جنبة موسیقیایی خود ،از طریق هماهنگی کلمرات پایرانی ابیرات در
شعر مفهومی به ذهن القا میکند .مفهوم سرکت و گکاپو و صالبت نهفته در سررف «ع»
(عبا  )214 :1998،که با گعایم و بزرگداشت امام و نهضت وی در قصیده هم ویی دارد.
اما موسیقی درونی ساصل از همسروفی و همصدایی واژگان در شعر عربی ،در ایرن
قصیده ب یار اندک به کار رفته است .نمونة این هرمسروفری را مریگروان در بیرت زیرر
یافت:
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عالوه بر گجان

واژگان «برین و بطنة» و گکرار عبارت «یا برن» ،ب رامد دو صرامت

«باء» و «نون» از عناصر موسیقایی این بیت به شمار میاید .البتّه گجان

و گروازن ،نقرش

برج تهای در این همسروفی بر عهده دارد.و یرا هرمسروفری واژگران بیرت زیرر در دو
صامت «راء و میم» ،افزون بر گأثیر موسریقیایی ،سرکرت و م ریر روان و ارام و بره هرم
پیوستة مردم را نیز در طول زمان گداعی میکند:

سرف میم بر نرمی و به همپیوستگی داللت میکند(همان )72،و صامت «ر» بر سرکرت
و گکرار(همران .)85،همحروفی در زبان عربی اغلر

در قالر

صرنعت جنرا

در کرالم

ساصل میشود که در قصیدة جواهری نیز در چندین مورد مشهود است(:مُفْزِعْ ،مُفْزَع)در
بیت (،8تَدْجُ،

) در بیت (،20وَلُوعع ،مُعلِو ) در بیوت (،41الْخِوداع ،المَخودَع) در بیوت

(،45أُرع،أَروع) در بیت ( ،47طُفت ،طعف) در بیت .14
شاعر واژگانی را به خدمت میگیرد که اندیشه و مقصودش را به خوبی به مخاطر
منتقل میکند .این ارایش واژگانی بره خصروص در بخرشهرای مختلرف برا گوجّره بره
رویکرد شاعر به موضوع و با برج ته ساختن کلمات از طریق گوازن واژگانی ،محروری
بودن انها را مینمایاند .ساختار زبانی شاعر در قصیده و موضوع ان موج

شده گا دو

ضمیر «من» و «گو» به صورتهای مختلف ،از بیشگررین ب رامد در قصریده برخروردار
باشد .اندیشة غال

«گبیین رابرة شاعر و امام» و ساختار خرابی شاعر ،هر دو ،گکرار 51

بارة ضمیر «گو» به صورت (أنت ،کَ ،تَ و م تتر) و  26بارة ضمیر «من» به اشکال (ی،
تُ ،أنا و م تتر) را در قصیده به همراه داشته است .برج تگی سضرور امرام نیرز نشران
میدهد .شاعر بیش از ان که متوجّه خود باشد مجذوب امام گردیده است .هویّت شاعر
در مقابل محبوب کمرنگ است.
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گاه این گوازن واژگانی در راستای مضمون بخشها قرار میگیرد ،چنان که شراعر در
بخش دوم در بزرگداشت امام ،واژة «گعالَیْتَ» را گکرار میکند()25،26و در گعایم ن
و اجداد او چندین بار امام را با عبارت «
پایانی در بیان ش

» خراب میکند )29-27(.و یا در بخش

و گردید خود ن بت بره عاشرورا و نهضرت امرام کره ان را ساصرل

نیرنگ بازی سیاستمدارن میداند ،چندین بار واژة «لعلّ» را به کار مریبررد()41 ،39 ،36
این گکرار کلمات گاه در سرح عبارتهای جزئی ابیات به کرار رفتره و محروری برودن
واژه را در بیت نشان میدهد .همچون گکرار «ش » در بیت زیر:
دربارة

و یا گکرار «خیر» در ابیات زیر:

و یا در ابیات( .)57 ،28 ،11 ،10 ،3گاه شیوة گکرار واژگان در ابیات شعری ،موج
شکلگیری برخی صنایع بدیعی در ان میگردد ،هم چون گکرار واژة «أروع» در پایان
بیت  47و اغاز بیت  48که صنعت گشابهاالطراف را شکل داده است .از جمله مواردی
که موج

ان جام و هماهنگی بیشتر داللتهای جزئی شاعر گردیده ،رعایت گناس

میان واژگان ابیات شعری است:
(ای شاخة درخت هاشم که شکوفاگر از گو باز نشد و شاخ و برگ نگرفت)

گناس

میان(غُصْنَ ،لَمْ یَنْفَرتححْ ،أزْهَررَ ،یُفْررِعِ) کره همگری از یر

سروزة واژگرانی-

طبیعت -انتخاب شده است .و یا همراهنگی واژگان(جَردی = بریساصرل ،مُعْشَوشحر
ساصلخیز ،مُمْرِع= بارور) در بیت زیر:

=
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استفاده از گقابل و گضاد کلمات ،یکی از شیوههای اشنایی زدایی در زبران اسرت کره
جواهری نیز برای برج ته ساختن زبان شعری خود از ان بهره گرفتره اسرت؛ از جملره
گضاد موجود میان واژگان(نوّر،اظلَمَّ)(،قَوَّم،اعوجَّ) در بیت زیر:

و یا گضاد جوهر و عرض در این بیت:

استفاده از واژگان متضاد در زبان ،ضمن برج رته سراختن انهرا ،در انتقرال

بیش

مفهوم نیز مؤثّر افتاده و هر کدام معنای دیگری را گقویت میکند.
کاربرد سب

خراب در ساختار نحوی قصیده ،بیش از هر چیز ،پیوند نزدی

شراعر بره

امام را به ذهن گداعی میکند .استفاده از اسلوب ندا در ابیات مختلف ( 7بار) خود دلیل
دیگری است بر این ادعّا که شاعر خود را چنان به امام نزدی

مریبینرد کره او را منرادا

قرار میدهد .ستّی این نزدیکی را در اوگاد و اسباب بحر شعری نیز میگوان یافت؛ چررا
که متقارب از قرب و نزدیکی میاید و به واسرة نزدی

بودن اوگاد و اسبابش بدان نرام

نامیده شده است .اغاز کردن قصیده با جملههای دعایی  -به ویژه است قاء برر سررزمین
سبی

 -را باید سبکی عربی در قصیدهسرایی دان ت .علی رغم سضور این جملههرای

انشررایی در سرراخت نحرروی قصرریده ،اغلر

جمل رههررا را جملرههررای خبررری و فعلیّرره

گشکیل میدهد.
زمان جملهها ،اغل

در گذشته بوده و ب امد باالی افعال ماضی در قصیده ( 69فعل) در

مقابل افعال مضارع(25فعل) ،رنگ گاریخی به شعر بخشیده است .اما جواهری در بیان
جاودانگی امام و نجات بشریّت ،هم و با مضمون از افعال مضارع استفاده میکند:
کاروان

شعر جواهری از منظر تحلیل ساختاری (بررسی موردی دو قصیدة دینی شاعر ) 59/

یا گقدیم مفعول بر فعل ،معمول بر عامل ،قید بر فعل ،متعلِّق بر متعلَّق در (ابیرات -16

 )5 -19از جمله مروارد هنجرارگریزی اسرت کره جرواهری در انهرا بررخالف دسرتور
متعارف زبان عربی عمل کرده است:

«محنْ مح ْکحهَا» متعلِّق به «أضْوَع» است که چه ب ا برای گأکید معنی و برج ته ساختن
اهمیت ان در گرکی
در شعر ،اغل

جمله ،بر ان مقدّم شده است .البته چنانکه گفته شده هنجارگریزی

از براب ضررورت وزن شرعری صرورت مریپرذیرد .نمونرة دیگرر ایرن

هنجارگریزی نحوی را میگوان در ابیات 55 ،46 ،43 ،24 ،7 ،6،و  60یافت.
یکی دیگر از ویژگیهای زبانی ،گوازن نحوی ساصل از گکرار ساختهای نحوی
است.گاه در این گکرار ،عناصر همنقش در کنار یکدیگر ،ساخت نحوی یک ان را به
وجود میاورند ،همچون بیت زیر:

و یا ی

ساخت نحوی گنها با گغییر واژگان عیناً گکرار میگردد ،همچون:

 -3-5نگاهی اجمالی به محتوای قصیدة «عاشورا»
دومین قصیدة جواهری «عاشورا» نام دارد که در پنج بخش و 68بیت و در بحر طویل
به نام درامده است .اندیشة ساکم بر اثر ،انتقادی است و نوع نگاه شاعر به م ئلة
عاشورا بیشتر معرفتی و بینشی است که در بخش سوم و چهارم گا سدی شکل گاریخی
و وقایع نگاری به خود میگیرد؛ البته نه بیان وقایع و سوادث گلخ کربال؛ بلکه بیان
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واقعیتهای گاریخی خاندان بنیامیه و مکر و خدعه و یا به گعبیر شاعر درایت معاویه
در غص

خالفت خاندان نبوت و انتقال ان به فرزندش یزید .جواهری کوشیده گا

سقایق عاشورا را بی گحریف نمایان ساخته و واقعیتها را دربارة امام س ین(ع) و
خاندان و اصل و ن

او بیان کند و پرده از چهرة واقعی یزید و بنی امیه بردارد .از این

رو ،این قصیده گراژدی و غمنامهای در بیان مصائ

امام(ع) و واقعة عاشورا نی ت.

وسدت موضوعی و ارگباط میان ابیات و هماهنگی انها با گصاویر شعری از ویژگیهای
بارز این قصیده است .شاعر در ابتدا نف ی را گوصیف میکند که از پذیرش ذلّت و
خواری ابا دارد و مرگ را اسانگر از صبر در برابر ستم میبیند .انگاه با گوصیف سرکت
کاروان امام (ع) اغاز میشود .شاعر در این بخش با اشاره به عامت این سرکت ،ان را
چنین گبیین میکند که امام (ع) اگاهانه و با علم به عاقبت خویش و همراهانش پای در
این سفر نهاده است .عملی که موج

سرگشتگی شاعر و همگان شده است .سپ

شاعر عامت واقعة عاشورا را بیان کرده است .سادثهای که به اعتقاد شاعر ،اسالم را به
قهقرا کشاند و گاریخ امتی را واژگون کرد که پیش از این بر خود میبالید .اما در بخش
دیگری از قصیده که طوالنیگرین بخش ان است ،هدف شاعر افشاگری است .کوشش
شاعر در این بخش گوصیف زیرکی معاویه در انتقال سکومت به یزید است ،او به
رقابت میان معاویه با ال زبیر و پیروزی معاویه اشاره میکند و گا سدی بر ان است گا
چهرة خوبی از معاویه نشان دهد؛ اما از نار دینی او را ضعیف و ال زبیر را عصبی و
اگشی مزاج گوصیف میکند ،در مقابل میکوشد چهرة منفی یزید را در گمراهی و
بیدینی و میگ اری در برابر چشمان خواننده مج م کند .او این بخش را با بیان
اس ا

گاثر یزید از خبر مرگ امام (ع) و گح ر او به پایان میبرد .در پایان هم به

دغدغة اصلی خود که مبارزه با خرافهپرستی و گحریف زدایی از واقعة عاشوراست،
اشاره میکند و صراستاً از مردم میخواهد که در بیان مصائ

ان روز ،گحریف روا

ندارند و برای گغییر و گحریف و دگرگون کردن سقایق ان کوشش نکنند.
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 -4-5تحلیل ساختاری
موسیقی بیرونی ساصل از وزن عروضی و موسریقی کنراری ساصرل از قافیره ،از جملره
عناصر اوایی این قصیده به شمار میاید .موسیقی درونی ساصل از هرم سروفری وهرم
صدایی واژگان در این شعر ،به رغم سضور ان ،چندان برج ته نمینماید .ایرن قصریده
بر وزن «فعولن مفاعیلن» و بحر طویل است .بحری که از قوت و اسرتحکام و گفخیمری
برخوردار است که مناس

شعر سماسی است و«مناسبترین و شایستهتررین بحرر بررای

نظم موضوعات جدی است كه احتیاج به نفس طوالنی دارد»(الریر  .)370-362/1 :2003 ،از
این رو قصیدة جواهری با این وزن ،لحنی سماسی به خود گرفته کره برویژه در بخرش
سوم قصیده به خوبی نمایان است .قافیة «را» در این شعر نیرز بره عنروان عنصرر سرنتی
موسیقی در شعر ،عالوه بر گاثیر موسیقیایی ،همگام و همراه برا اندیشرة شراعر و مفهروم
کلی ساکم بر اثر در هر بیت گکرار شده است .سرکت و گکرار که از معانی صرامت «ر»
است( ،عبا  )85 :1998،به نوبة خود موج

پویایی و سرکت در قصیده شرده ،و شرکل

سماسی قصیده را گقویت میکند .این صامت  68بار در قافیره ،و 93برار در مرتن ابیرات
گکرار شده و ن بت به دیگر صامتها از ب امد ن بتاً باالیی برخوردار است که بر پویرایی
و سرکت شعر افزوده است .صامت «د» که بر معانی صالبت و سختی داللرت مریکنرد،
مناس گرین سرف برای ادای مفهوم شدت و فعالیت مرادی اسرت(همران )85 :و در ایرن
قصیده  75مرگبه گکرار شده است و فضای اهنگین ان با اندیشة انتقرادی شراعر کرامالً
گناس

دارد .اما از ان جا که سادثة عاشرورا همگران را متراثر مریکنرد ،موجر

انردوه

جواهری نیز شده است ،پایان یافتن ابیات قصیده با مصوت «ا» میگواند به نوعی گح ر
شاعر را گداعی کند .از ایرن رو گکررار روی «ا» در کنرار گناسر

اوایری ،برا بخشری از

مضمون مورد نار شاعر بویژه در بخش سوم ایرن قصریده ،هماهنرگ اسرت .از سروی
دیگر گکرار  93بار صامت «ع» مفهوم سرکت و صالبت در ان نهفتره (عبرا )214 :1998،

با مفهوم بزرگداشت امام (ع) در بخشی از قصیده هم وست.
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گوازن اوایی ساصل از گکرار صامتها در سرح قصیده ن بتاً قوی است ،سرف «ع» 91
بار« ،ر»  93بار و «د»  75بار در کل قصیده گکرار شده است که این گوازن بویژه در
بخش چهارم که طوالگیگرین بخش قصیده است به خوبی نمود پیدا کرده است.
گجان

ناقص میان واژگان نیز بر اهنگ موسیقیایی برخی ابیات میافزاید .این

صنعت در مواردی ،موج

نوعی هماوایی و گوازن ناقص واژگانی در بعضی ابیات

شده که از جملة انهاست« :مَشَی و

» در بیت :3

صحنة

«تَسامی و سُمُو» بیت: 6

همچنین« :طاف و طائف» در بیت « ،11تنصّب و انصباب» در بیت « ،22شمر و
یشمر» در بیت « ،37تَصَبَّر و تتصَبّر» در بیت « ،38معوض و یعوض» در بیت ،39
«غَنت و مغنی» در بیت « ،57نشأ و

» در بیت  ،49و «بشیر و بشرَّ» در بیت .52

هم سروفی واژگان قافیهساز«أیسرا ،مُنكَّرا ،فاصحرا ،أقفرا ،أجدرا ،أثمرا ،أخضرا،
أقدرا ،أبصرا  »...؛ «یتحررا ،مُشمَرا ،تتحدرا ،تتكسرا ،تطیرا ،تمطرا» ضمن ایجاد ریتم
موسیقیایی در قصیده و گداعی پیوند میان انها ،نشان از انتخاب دقیق و به جای شاعر در
قافیه قرار دادن واژگان مناس

با درون مایة شعر دارد.

در سرح واژگان ،گکرار دوبارة واژة «تأبی» در بخش اول قصیده با مفهوم کلری ایرن
بخش که اثبات عزت نف

و جوانمردی و روسیة ذلت ناپذیری امام س رین (ع) اسرت

در کنار واژگان «أنوفا ،محمودا ،خالدا من الذكر» هماهنگ مرینمایرد .کره در سقیقرت
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بیانگر ثبوت این صفات در امام(ع) است .اسرتفاده از جملرة اسرمیه در ایرن بخرش در
ابیات ذیل:

گکرار سه بارة واژة «هاشمی» در بخش دوم در کنار واژگان «مكه ،بیت ،القری» با هدف
شاعر که گمجید مقام امام(ع) و خاندان او و بیان سقایق دربارة انهاست کامالً هماهنگ
است:

در این بخش از قصیده ،وجود واژگان محوریِ «موت ،طف الحزین ،جَفَّ ،أقفَرَ ،حُزن،

شُوم» ،عالوه بر اینکه موج

ان جام واژگانی میان انها شده ،بیانگر اندوه شاعر نیز

ه ت ،سزن او از هجرت امام س ین(ع) از مکه و رفتن به کربال ،با وجود اینکه از
سرانجام این گصمیم واقف بود .این م أله نه گنها شاعر را محزون کرده؛ بلکه باع
سیرت سایر مردم نیز شده است .سیرت انها گا بدان سد است که نمیدانند خوابند یا
بیدار ،گردید مردم در خواب و بیداریشان ،با ذکر دو واژة متضاد «یقظه و كری» باع
برج تگی معنا شده است:
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در سرح واژگان به کار رفته در قصیده ،همچنین سضور کلمات مربوط به «گأمل و
گدبر» قابل گوجه است« :األبصار ،تبصرا ،بصر ،یبصروا ،یتدبروا ،تفكیر» سضور این
واژگان با اندیشه و درون مایة قصیده در بخش سوم ،کامال هماهنگ است و به گدبر و
گعمق دربارة سادثة کربال و دوری کردن از خرافات و کهنه پرستی و جهل ،دعوت
میکند و نگاهی واقعبینانه به این سادثه را گداعی میکند.
وجود واژگانی چون «معاویه ،یزید ،زبیریین ،عبیداهلل ،قرده» هم به نوعی به ان جام
واژگانی میان انها انجامیده است و مفهوم مورد نار شاعر در بخش چهارم  -همان
گونه که قبال اشاره شد -در برشمردن اعمال و مفاسد یزید و بنی امیه و افشاگری
دربارة انها را گقویت میکند.
یکی دیگر از شیوههای ان جام بخشی به اثر ،رعایت گناس
در سرح جزئیگر ان است ،که این دست گناس

واژگان در مجموع اثر و یا

واژگان در این قصیده ،در سرح ابیات

بیش از مجموع اثر به چشم میخورد .از این رو در این قصیده گاه گناس
به گأکید و گأیید مضمون مورد نار شاعر کم

میان واژگان

میکند که در بخش چهارم این قصیده

در گبیین چهرة واقعی یزید و بنی امیه به خوبی مشهود است ،مانند واژگان «غَنَّتهُ وقَینَةٌ و

مُغَني» در این بیت:

گغلبی

که بر ف اد و هرزگی یزید گاکید میکند .و واژگان « خمر و میسر» در این بیت:
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که گاکیدی بر میگ اری یزید است .و واژگان «حكیم ،كتاب ،مفكر» در این بیت:

که گاکیدی بر دوراندیشی معاویه است .و واژگان «تحریف ،تغییر و تحور» در بخش
پایانی قصیده که مضمون انتقادی شاعر از گحریف سادثة عاشورا و بیان مصائ

ان را

گاکید میکند.گاه برج تهسازی واژگان در شعر از طریق گرکی های متضاد ساصل می-
شود که جواهری در این قصیده از این فن بدیعی هم استفاده میکند؛ از جمله
در بیت زیر:

و«تسر و تجهر» در بیت « ،31یُباع و یُشتری» در ابیات  38و « ،58متقدم و متأخر» در بیت
« ،50حُزن وجهه و بِشر وجهه» در بیت « ،52االمرو النهی» در بیت « ،55یروح و یغدو» در
بیت  56در سرح واژگانی ،همچنین وجود واژگانی چون «خمر و میسر» در بیت :49

«أبصار و عین و تجهد و أبصر» در بیت :20

و «دهشه و تحیر» در بیت « ،21تولی و أدبر» در بیت « ،39أقل وأنزر» در بیت « 42و

حزم ،حكیم و مفكر» در بیت  43در سرح جانشینی قابل گوجه است.
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در سرح نحوی ،غال

ساختار نحوی جملههای این قصیده بر جملههای خبری بنا شده

و شاعر در موارد اندکی از اسلوب انشائی( شرطی ،امری) استفاده کرده است که نشان
از ان دارد که شاعر به م ئلة گحریف سادثة عاشورا و عدم درک صحیح ان شکی ندارد
بلکه با یقین از این امر خبر میدهد
گعداد افعال ماضی ( )97در این شعر از افعال مضارع( )66به ن بت بیشتر است .استفاده
از افعال مضارع در معرفی شخصیت امام (ع) «تأبی ،تذلَّ ،تقهر ،تری ،تختار ،یتحررا،

تتحدرا ،تتكسرا» نشان از استمرار سیات معنوی امام(ع) گا عصر ساضر دارد .و گکرار
چندین بارة سرف «قد» در بخش چهارم در معرفی شخصیت معاویه و بنیامیه و یزید،
گحقق موضوع را ثابت میکند .ساختار متعارف نحوی جملهها در ب یاری از ابیات
رعایت نشده و شاعر برخالف قواعد دستور زبان عربی دست به جابجایی ارکان جمله
زده است و به نوعی هنجارگریزی ایجاد کرده است که البته در ب یاری از موارد به-
واسرة ضرورت وزن صورت گرفته است همانند گقدیم معمول بر عامل در ابیات:

( و ابیات  )33 ،12،14،15گقدیم متمم بر فاعل در ابیات (:)9،20

گقدیم متمم بر مفعول در بیت :18
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گکرار ساخت و ارایش عناصر سازنده نیز در بیت زیر گوازن نحوی زیبایی ایجاد کرده
که بر موسیقی شعر میافزاید.

 -6نتیجه
با بررسی و گحلیل ساختاری دو قصیدة دینی جواهری روشن شد که مجموعهای از
گناس ها و گوازنهای اوایی و واژگانی و نحوی ،ساختار نااممندی به هر دو قصیده
بخشیده است .در زمینة استفاده از اوزان و بحور عروضی ،جواهری گاه به قصیده رنگ
سماسی داده و بحر کامل را برمیگزیند که از قوت و استحکام و گفخیم برخوردار
است؛ و گاه روانی سخن در بحر کامل را مناس

اندوه خویش میداند و این بحر را

انتخاب میکند .در هردو قصیده ،قافیه با هماهنگی کلمات پایانی ابیات ،با مفهوم و
محتوای قصیده هماهنگ است .در سرح اوایی و در بررسی موسیقی درونی ،همسروفی
و همصدایی اندک است؛ از اینرو گوازن اوایی در هر دو قصیده ضعیف است ،و این
همسروفی در قصیدة اولی در قال

صنعت جنا

و در قصیدة دوم به شکل گجان

ناقص ،نمود پیدا کرده است .داللت ایحائی سروف موج

شده گا برخی از انها بیش از

دیگر صامتها و مصوتها در این دو قصیده به کار روند ،بدین مناور ب امد ن بتا
باالی سرف «ع» در هر دو قصیده که معنی صالبت و قاطعیت را القا میکند سب
گا شاعر انرا مناس

شده

مضمون بزرگداشت امام(ع) و نهضت وی در قصیدة اول و

مضمون سماسی قصیدة دوم قرار دهد.
در سرح واژگانی ،ساختار واژگانی و کلمات محوری در دو قصیده هم به خوبی در
خدمت اندیشه و عاطفة شاعر قرار گرفته است؛ از این رو گکرار واژگان به شکل ضمیر
«تو و من» در قصیدة اول به مناور گقویت اندیشة غال

در ان یعنی گبیین رابرة شاعر

و امام (ع) است و وجود واژگان «لیث ،ذئاب ،تأبی ،أنوف ،سمو و أصید» برای بیان
سماسی در قصیدة دوم به خوبی در خدمت مضمون است .گکرار یا گوازن واژگانی در
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سرح ابیات در بخشهای مختلف هر دو قصیده با مضمون انها هماهنگ و هم و است.
در این سرح گناس

و گجان

واژگانی هم در انها هم و با مضمون ان قصاید موج

ان جام و هماهنگی بیشتر داللتهای جزئی شاعر گردیده است .واژگان «تَعالیت،تأبی،

یا ابن ،خیر ،لعل» در قصیدة اول و واژگان «تأبی ،هاشمی ،طف و حسین» در قصیدة دوم،
از واژگان محوری است که در پیوندی هماهنگ ،سادثة عاشورا در انها به گصویر
کشیده شده است.
از نار ساختار نحوی ،جملههای خبری پرکاربردگرین نوع جمله در هر دو قصیده است
و فعل ماضی بر دیگر صیغههای زمانی برگری دارد که نشان از رویکرد گاریخی
انهاست؛ اما در ابیاگی که روی سخن شاعر با امام(ع) است برای استمرار سیات معنوی
او و گداوم جاودانگی امام(ع) و نهضت عاشورا ،شاعر از فعل مضارع استفاده میکند.
در هر دو قصیده ،جواهری از اشنایی زدایی برای برج تهسازی زبان شعری خود بهره
ج ته است که این برج تهسازی در هردو قصیده بیشتر با استفاده از گقابل و گضاد
انجام گرفته است .هنجارگریزی از قواعد دستور زبان هم برای برج تهسازی در قصیده
به خدمت گرفته شده است.
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