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1. Introduction  

What is examined in this article is the method of selection and 

composition on the 'paradigmatic axis' and 'syntagmatic axis' in the 

poetry of the contemporary Persian poet 'Shamloo', and the Arabic 

poet 'Nizar Qabbani' from a linguistic point of view. The aesthetics 

method used by these two poets should be examined and compared. 

With this goal, we have explained the study of literature from a 

linguistic point of view and we have examined the book Aida in the 

mirror from Shamloo's poem and Belqis from Nizar Qabbani's poem. 

The results show that Shamloo wrote his poem in such a way that the 

understanding of each verse depends on the reader's thinking and his 

achievement of the poet's choices from paradigmatic axis, while in 

Qabbani poems ,the poet's compositions are on the axis of 

companionship, and this factor has made it easy to understand the 

poems and their concepts. Finally, Shamloo's inclination towards the 

selection process on the paradigmatic axis causes a special atmosphere 
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such as creating implicit meanings in the verses, complexity, 

ambiguity, meaning and distance from each other, and Qabbani's 

inclination towards the combination process causes the explanation of 

the poems, the proximity of the meaning and the instance and Easy to 

understand poems.  

 

2. Methodology 

In this article, first, Jacobsen's theory about function of linguistic 

and his definition of the 'paradigmatic axis'  and 'syntagmatic axis' of 

language are described. Then, by explaining the function of these two 

poles in the poetry of Shamloo and Nizar Qabbani, the difference 

between the performance of these two processes in the poetry of these 

poets will be examined and compared. In the following, the industries 

that operate on the 'paradigmatic axis' and 'syntagmatic axis'  will be 

examined. Speech figures such as  'simile', 'metaphor' and 'irony', 

which create implicit meanings, are on the.The paradigmatic axis. 

Speech figures of 'ambiguity', ' paradox', 'antonymy',  'Synonyms'  and 

types of "paralelism" are on the syntagmatic axis and further  explain 

the meaning of the phrase. An example of the performance of each of 

these. Speech figures has been analyzed in a book of poems by two 

contemporary poets, Shamloo and Nizar Qabbani, which are given 

below for examples of these poems. In fact, the purpose of this article, 

after achieving the type of metaphoric poles and metonymic poles in 

the poems of these two contemporary poets in Persian and Arabic, is 

to analyze the stylistic features of contemporary poetry based on these 

two metaphorical and virtual poles.  

 

3. Discussion   

Based on the analyzes, we find that the use of the "paradigmatic 

axis" and "syntagmatic axis"  in Shamloo's poetry tends to the 

paradigmatic axis with a difference of 6%. Although the percentage 

achieved is not high, but it can  be significant in examining the poet's 

style. The statistics obtained from Qabbani's poems also show his 

tendency towards the combination process. Shamloo, by using 

metaphor, and irony according to choice, shows the ultimate function 

on the paradigmatic axis in verses, and with these works, it creates 

implicit meanings in verses, and on the other hand, by using 

ambiguity and paradox, and antonymy, they have presented the 
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ultimate performance on the syntagmatic axis in parallel with the 

paradigmatic axis in each clause and explained their meaning. The 

lack of significant parallelism in  Shamloo poems has caused the 

relative tendency of these poems to the paradigmatic axis. While the 

widespread use of the phonological parallelis, along with simile in 

Qabbani's poems, has made it easier to understand his verses and tend 

towards the combinaition process. Uses and functions of the 

paradigmatic axis and syntagmatic axis have included the complexity 

of his poetry. Whereas in Qabbani's poems, the performance of the 

Sensory sides of similes has caused the proximity of the referent and 

signified and finally the easy access of the audience to his choices. 

The ironies used in the verses of these two poets, although they have 

caused an implicit meaning in the verses, have been selected in such a 

way that the reader, in dealing with their combination on the 

paradigmatic axis, reaches the same choice as the poet Has chosen 

based on the axis. Carefully in the verses under consideration, we find 

that Shamlou mentions in a poem an almost single subject: This unity 

has increased the subject of the vertical connection of the verses with 

each other. In other words, the poet has selected a single theme from 

among the themes in Persian poetry on the paradigmatic axis and has 

combined it on the syntagmatic axis of poetry. 

 

4. Conclusion  

Based on the analysis of the research, it can be concluded that in 

each of the studied sections of Shamloo and Qabbani poetry, the two 

'paradigmatic axis'  and 'syntagmatic axis'  have acted together. The 

tendency towards the performance of the selection process on the 

'paradigmatic axis' in Shamloo poems has caused the distance between 

the signified and the referent, as well as the increase of the implicit 

meanings in the text and the difficulty of the meaning of the text. 

While the tendency to the performance of the combination process on 

the 'syntagmatic axis' in Qabbani poems has caused the approach to 

the signified and the referent and easy understanding of the meanings 

of the verses. 

Performance of Speech figures such as synonym, paralelism, simile,  

sensory direction of similes and metonymy on the 'syntagmatic axis' in 

Qabbani poems in proportion to contemporary Arabic poetic features 

such as simplicity of poems and easy understanding of meanings, use 
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of everyday topics, etc. In Shamloo poems, in accordance with the 

characteristics of contemporary Persian poetry such as its generality, 

dealing with worldly issues, the use of words and combinations of 

modern Persian language, the freedom to use all words, the existence 

of natural literary speech figures, music and natural tone And the 

language is familiar to people, which indicates the performance of the 

process of composition in the poems of these two poets. Therefore, the 

function of the metaphoric poles and metonymic poles in the poems of 

these two poets has made the verses easier and their direct 

understanding by the audience. 

In Shamloo poems including the performance of figures of speech 

such as irony, metaphor and simile with a tendency towards rational 

parties on the paradigmatic axis in proportion to the characteristics of 

referring to private issues of life, intense attention to social and 

political issues, ambiguity, similes and new metaphors, emphasize the 

use and importance of the symbol, and the creation of new 

relationships between the sensible and the rational, and in Qabbani's 

poems the performance of these figures of speech in proportion to the 

characteristics of contemporary Arabic poetry such as the  variety of 

rhetorical methods, exaggeration in the use of imagination and style, 

to take refuge in the symbol in the structure of the ode is to hide the 

meaning, complexity and ambiguity. These proportions in the poems 

of these two poets express the performance of the selection process. 

The function of the metaphorical pole and the selection process in the 

poems of these two poets has caused secondary meanings in the text 

and difficult understanding of the verses by the audience. Finally, 

based on the statistics and frequency of figures of speech based on 

selection and combination processes, we found that the frequency of 

application of the combination process in Qabbani poems is higher 

than the selection process, in Shamloo poems, the frequency of the 

selection process is higher. Therefore, the tendency to use the 

combination process in the syntagmatic axis in Qabbani poems has 

made his poetry easier and the tendency to use the selection process in 

the paradigmatic axis in Shamloo poems has caused the complexity of 

his poetry.  

 

Keywords: Metaphorical pole, Metonymic pole, Language function, 

Roman Jacobsen, Shamloo, Nizar Qabbani. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریة

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 رماندانشگاه شهید باهنر ک

 1122 زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهمسال 

 یزبانشناس یةنظر بر هیتک با یقبان نزار و شاملو يشعر هايیژگیو یبررس
 اکوبسنی يمجاز و ياستعار هايقطب

 2 یآقابابائ هیسم                                                                                                                              

 1( نویسنده مسئولی)مادوان یقربان زهره                                                                                                 

                                                                          

                                                                               ده  چکی 

 محور»و  «جانشینی محور» انتخاب و ترکیب بر روی نحوة ،گیردآنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می   

شناسی، زبان منظر زاست تا ا« نزار قبانی»و شاعر عرب « شاملو»در شعر دو شاعر معاصر فارسی  «نشینیهم

آفرینی این دو شاعر بررسی و مقایسه شود. در راستای این هدفْ به تبیین بررسی ادبیات از ی زیباییشیوه

از شعر نزار قبانی را بررسی « بلقیس»از شعر شاملو و « آیدا در آینه»شناسی پرداخته و دفتر دیدگاه زبان

 که است کرده نوشته ایگونه به خود را شاملو شعر که نتایج به دست آمده حاکی از آن استایم. کرده

شاعر از روی محور جانشینی  هایانتخاب به وی دستیابی و خواننده اندیشیدن گرو بیت در هر درک

رو است و های شاعر بر روی محور همنشینی روبهکه مخاطب در اشعار قبانی غالباً با ترکیبدرحالی ؛است

 فرایند سمت به شاملو نهایت گرایششعار و مفاهیم آن شده است. درن اهمین عامل سبب درک آسا

 پیچیدگی، ابیات، ضمنی در معانی ایجاد چون خاصی فضای ایجاد سبب انتخاب بر روی محور جانشینی،

سبب توضیح ابیات،  یکدیگر و گرایش قبانی به سمت فرایند ترکیب از مصداق و مدلول ابهام، دوری

 .است و درک آسان ابیات شدهنزدیکی مدلول و مصداق 
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 مقدّمه. 2
 لهئبیان مسشرح و  .1-1
استعاری و مجازی تقسیم کرد و  توان هر سخن را به دو قطباز دید یاکوبسن می 
بنابراین  ؛های ادبی و هنری در نظر گرفتای برای تشخیص سبکنهایت آن را شیوهدر

مشخصی را  به عنوان وجه غالب، مرزبندی مجاز استعاره و مخالف هایقطبگرایش به 
 و یاکوبسن های زبانینقش نظریۀاساس در این مقاله ابتدا کند. براینها ایجاد میمیان سبک

 توضیح با سپس ،شودمی شرح داده زبان مجازی و قطب استعاری قطب از وی تعریف

عملکرد این دو فرایند در شعر  تفاوت قطب در شعر شاملو و نزار قبانی، عملکرد این دو
در ادامه صناعاتی که بر روی محور جانشینی و  ؛این شاعران بررسی و مقایسه خواهد شد

و « استعاره»، «تشبیه بلیغ»کنند بررسی خواهند شد. صناعاتی چون مینشینی عمل محور هم
اند. صناعات کنند بر روی محور جانشینی قرار گرفته، که معانی ضمنی ایجاد می«ایهکن»
نشینی قرار بر روی محور هم« توازن»و انواع « النظیرمراعات»، «تضاد»، «پارادوکس»، «ایهام»

 دهند. گرفته و معنی مصرع را بیشتر توضیح می
ر دو شاعر معاصر  شاملو و عملکرد هر یک از این صناعات در یک دفتر از شع ۀنمون

دهایی از این اشعار آمده است. نزار قبانی تحلیل شده است که در ادامه برای نمونه بن
های استعاری و مجازی در یابی به نوع عملکرد قطبواقع هدف این مقاله بعد از دستدر

ر های سبکی شعاشعار  این دو شاعر معاصر در زبان فارسی و زبان عربی تحلیل ویژگی
معاصر بر اساس این دو قطب استعاری و مجازی است. الزم به ذکر است که دفتر انتخاب 

های مختلفی های آیدا در آینه و بلقیس از دیدگاهشده از دیوان دو شاعر مذکور با عنوان
 هایی دارد. چون عنوان دفتر، محتوا و مضمون اشعار شباهت و همسانی

 هاي پژوهش ها و فرضیه. پرسش1ـ2
 های زیر است:گویی به پرسشاین پژوهش در پی پاسخ 
عملکر دو فرایند انتخاب و ترکیب بر روی دو محور جانشینی و همنشینی در اشعار  -

 شاملو و نزار قبانی چگونه است؟

توان عملکرد دو فرایند انتخاب و ترکیب را در بر اساس چه ابزارها و صناعاتی می -
 نجید و مقایسه کرد؟اشعار شاملو و نزار قبانی س

های سبک شعر معاصر با عملکرد دو فرایند انتخاب و ترکیب چه ارتباطی میان ویژگی -
 وجود دارد؟

 های این پژوهش نیز به صورت زیر است:فرضیه
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دو فرایند انتخاب و ترکیب در اشعار شاملو و نزار قبانی در کنار یکدیگر عمل  -
سمت فرایند انتخاب و در اشعار نزار قبانی گرایش کنند. در اشعار شاملو  گرایش به می

 به سمت فرایند ترکیب ست. 

با صناعاتی مانند تشبیه غیربلیغ، تناسب، تکرار، تضاد، توازن و مجاز عملکرد فرایند  -
توان ترکیب و با صناعاتی مانند کنایه، استعاره و تشبیه بلیغ عملکرد فرایند انتخاب را می

 جید.در اشعار دو شاعر سن

های سبک معاصر فارسی و عربی چون مخاطب عوام، کاربرد لغات برخی از ویژگی -
ها، مأنوس بودن زبان برای مردم برابر و متناسب با ی واژهامروزی، آزادی استفاده از همه

تنوع موضوعات، توجه به مسائل اجتماعی و هایی مانند ویژگیفرایند ترکیب و برخی 
 و استعارات نو، متناسب با فرایند انتخاب است.  سیاسی، ابهام، تشبیهات

 پژوهشي . پیشینه2ـ2
گرا عملکرد واحدهای رمزگان را بر نخستین کسی است که در نقد ساخت یاکوبسن

(. وی برای 707: 1121روی دو محور جانشینی و همنشینی مورد توجه قرار داد )صفوی، 
و عملکرد هر یک بر « ترکیب»و « انتخاب»نخستین بار بیان کرد که استفاده از دو فرایند 

(. 157: 7ج 1120بک باشد )همان،تواند مالکی برای تشخیص سروی این دو محور، می
شناسی ادب پیشنهادی در سبک»فصلی را تحت عنوان  ،صفوی در همین کتابادامه در

ن هما 1121در سال  شناسی در مطالعات ادب فارسیآشنایی با زبانو در کتاب « فارسی
شناسی آورده است. صفوی روشی نو را برای تر با عنوان سبکبحث را به صورت مفصل

توان میان تمامی کند. وی بر این باور است که میهای ادبی ارائه میبندی سبکتقسیم
های مشترکی را یافت. های هنری انسان در یک دوره مختصات و مؤلفههای آفرینشسبک

« تراز ادبی»و « ترکیب»و « انتخاب»و تحلیل عملکرد فرایندهای  وی برای این کار از بررسی
 (. 701ـ 157گیرد )همان: در متون بهره می

آثار شاملو انجام شده است. برای نمونه در کتب  ةهای بسیاری دربارپژوهش
شناسی شعر سبکی از غیاثی، شناسی ساختارسبکبهار،  شناسیسبکشناسی مانند سبک

زندگی و ، ملی در شعر احمد شاملوأت، سفر در مهرضایی، غالم تا شاملو پارسی: از رودکی
. باید اشاره کرد نقد آثار شاملو،  آینه بامداد طنز و حماسه در شعر شاملو، شعر احمد شاملو

 ۀبررسی اشعار شاملو بر اساس نظری ةها به صورت مستقل درباریک از این پژوهشکه هیچ
  یاکوبسن انجام نگرفته است.

قصيدة » هایی صورت گرفته است. مانند پژوهشبلقیس از نزار قبانی نیز پژوهش ةدربار
السمات األسلوبية في قصيدة » ۀمقال ؛«بلقيس لنزار قباني )دراسة تحليلية سمائية لريفاتير(

التحليل الصوتي و الداللي في قصيدة بلقيس لنزار قباني، مقاربة » ةمقال ؛«بلقيس لنزار قباني
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ذات الحزن في قصيدة » کارشناسی ارشد با عنوان ۀرسال ة«ء منهج النقد الصوتيفي ضو
البنيات األسلوبية في مرثية بلقيس » کارشناسی ارشد با عنوان ۀرسال ؛«بلقيس لنزار قباني

اند. چندین که هیچ یک به تحلیل این قصیده از منظر نظریه یاکوبسن نپرداخته«لنزار قباني
مضامین تغزل اجتماعی »مانند  ؛تطبیق شاملو و قبانی انجام شده استپژوهش نیز در زمینۀ 

نگاهی به بوطیقای شعر در »(، 1127مقدم )از صالحی« در اشعار نزار قبانی و احمد شاملو
( و بررسی تطبیقی عنصر رنگ در اشعار 1127از بالو )« اندیشۀ احمد شاملو و نزار قبانی

(. در این موارد نیز به نظریۀ یاکوبسن 1121اری )احمد شاملو و نزار قبانی از گلی چن
 توجهی نشده است. 

 . هدف پژوهش4ـ2
های شعر سبک معاصر فارسی و عربی ها و ویژگیهدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه

با تکیه بر اشعار شاملو و نزار قبانی بر اساس ابزارهای دو فرایند انتخاب و ترکیب است. در 
حلیل یک دفتر از اشعار این دو شاعر در دو محور همنشینی و پی این هدف با بررسی و ت

شناسی های ارائه شده در کتب سبکجانشینی به بررسی نوع ارتباط و تناسب میان ویژگی
های به دست آمده از نحوة عملکرد دو ابزار انتخاب و ترکیب برای سبک معاصر با مؤلفه

 در دو محور جانشینی و همنشینی خواهیم پرداخت. 

 
 بحث و بررسی. 1
 هاي زبانی یاکوبسن. نظریة نقش2ـ1  

-های زبان، ابتدا نموداری از روند ایجاد ارتباط بدست مییاکوبسن به هنگام طرح نقش

فرستد. پیامْ زمانی مؤثر خواهد می« مخاطب»را برای « پیامی»، «گوینده»دهد. به اعتقاد وی 
و از سوی مخاطب « رمزگذاری»از سوی گوینده باید بود که معنایی داشته باشد و طبعاً می

یابد. وی فرایند ارتباط کالمی انتقال می« مجرای فیزیکی»شود. پیام از طریق « رمزگردانی»
 دهد.( نشان می1را در نمودار )

 موضوع

 پیام

 ................................................................. گویندهشنونده

 یمجرای ارتباط

 رمزگان

 (. نمودار فرایند ارتباط کالمی1)
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داند. از دید او هرگاه ی فرایند یک ارتباط میدهندهیاکوبسن این شش جزء را تشکیل
 شود.های زبان میتوجه پیام به یکی از این شش عامل جلب شود، سبب ایجاد یکی از نقش

قرار داده و به تکمیل آن را مبنای کار خود (  K. Bühlerیاکوبسن در اصل دیدگاه بولر )
 اند از: های ششگانه عبارتپردازد. این نقشمی

 گیری پیام به سوی گوینده باشد، نقش عاطفی ): اگر جهتالف. نقش عاطفی

emotive function) و غیره.« ای وای»، «نُچ نُچ»شود. مانند: می 
یبی گیری پیام به سوی مخاطب باشد، نقش ترغ: اگر جهتب. نقش ترغیبی

(conative function را ایجاد می ) :این کتاب را بخوان»کند. مانند.» 
گیری پیام به سوی موضوع پیام باشد، آن را نقش : هرگاه جهتپ. نقش ارجاعی

 .«دوستم امروز به دانشکده رفته است»گویند. مانند: می (referential function ارجاعی )
کند که هرگاه گوینده یا مخاطب یا هر دو : یاکوبسن اشاره میت. نقش فرازبانی

کنند مطمئن شوند در این احساس کند الزم است از مشترک بودن رمزی که استفاده می
 metalinguistic گیری پیام به سوی رمز خواهد بود و آن را نقش فرازبانی )صورت جهت

 function عمو یعنی برادر پدر»گویند. مانند: ( می .»  
نقشی است که در آن پیام به  (phatic function: نقش همدلی )ث. نقش همدلی

ارتباط  ۀها در این نقش یا سبب ادامسوی مجرای ارتباطی جلب شده است که هدف پیام
کند و برخی هم برای اطمینان یافتن از عملکرد درست شود و یا ارتباط را قطع میمی

 .«گه چه خبردی»، «خُب که این طور»مجرای ارتباطی است. مانند: 
گیری پیام نقشی است که در آن جهت (poetic function: نقش ادبی )ج. نقش ادبی

میرم تا هزار بار می»گیرد. مانند: به سوی خود پیام است و پیام فی نفسه مورد توجه قرار می
 (.12ـ11: 1ج1120صفوی، « )زنده بمانم

ارتباط و  ةی از عناصر سازند( تلفیق7توان در نمودار )بر اساس دیدگاه یاکوبسن می
 (. 12ـ11)همان: زبان را نشان داد ۀهای ششگاننقش

موضوع
(نقش ارجاعی)

مجرای ارتباطی
(نقش همدلی)

رمزگان
(نقش فرازبانی)

مخاطب
(نقش ترغیبی)

گوینده
(نقش عاطفی)

پیام
(نقش ادبی)

 



 12                                          1122 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 هاي استعاري و مجازيقطب. 1ـ1
 برقرار خود میان را روابطی توالیشان، دلیل به گفتار در هاسوسور واژه نظریۀ براساس

 روی بر که عنصری و است استوار زبان بعدی یک و خطی بنیاد ویژگی بر که کنندمی

 با تقابل در که آوردمی دست به را خود ارزش زمانی تنها گیرد،قرار می زنجیره یک

  (.127: 1125باشد )سوسور،  آنها دوی هر یا و خود از پس و پیش عناصر
شناسی عمومی آمده است، سوسور به دو محور فرضی زبان ةواقع آنگونه که در دوردر
در ( « syntagmatic axis( و محور همنشینی )assosiative axisمحور متداعی )» هایبه نام

ای را معلوم میان واحدهای یک نظام نشانه ۀاین دو محور رابط»نظام زبان توجه داشته است. 
: از دیدگاه سوسور محور متداعی، محوری فرضی و عمودی محور متداعیکنند. می

محور (. 17: 1121)صفوی، « کندگری تداعی میاست که واحدی را به جای واحد دی
: چارلز هاکت، زبانشناس آمریکایی، با تعریف جدیدی از محور متداعی و جانشینی

( را به کار برد paradigmatic axisمحدود کردن عملکرد آن، اصطالح محور جانشینی )
از مفهومی جانشینی بخشی  ۀواقع رابطمحور متداعی شد. درتر از، که به مراتب مصطلح

 متداعی در ذهن خود پرورانده است.   ۀاست که سوسور از رابط
از دیدگاه هاکت، محور جانشینی محوری فرضی و عمودی است که واحدهای یک 

شوند در تشابه با یکدیگرند. در نظام بر روی آن به جای هم و بر حسب تشابه انتخاب می
 ۀبه همین دلیل رابط ؛گیرندجای می اینجا منظور نسبت واحدهایی است که در یک مقوله

شوند و در همان سطح، این واحدها را که از روی محور جانشینی به جای هم انتخاب می
او به تهران » ۀنامند. برای نمونه در جملجانشینی می ۀآورند، رابطای پدید میواحد تازه

را « از»ی آن واحد را برداشت و به جا« به»توان بر اساس محور جانشینی واحد می« رفت
شود. در این جمله دوم می ۀاول با جمل ۀجانشین کرد.  این کار منجر به تقابل معنایی جمل

را برداشت و واحدهایی دیگری چون « رفت»و « تهران»هایی چونتوان دیگر واحدمی
و اند بر روی محور جانشینی عمل کرده  ۀرا جانشین کرد. این واحدها رابط« آمد»و « شیراز»

 (.17ـ 17: 1121؛ همان، 21ـ 72: 1121توانند به جای هم انتخاب شوند )همان، می
: محور فرضی و افقی است که واحدهای انتخاب شده را کنار هم محور همنشینی»

همنشینی در اصل،  ۀرابط(. »17: 1121)همان،« دهد تا واحد بزرگتری را بسازندقرار می
گیرند و واحدی را از در ترکیب با یکدیگر قرار می موجود میان واحدهایی است که ۀرابط

« من به اصفهان رفتم» ۀ(. برای نمونه در جمل77: 1120)همان، « دهندسطح باالتر تشکیل می
ای که روی محورهای جانشینی مختلف قرار دارند، گوینده بر اساس واحدهای بالقوه

خاب کرده و بر روی محور همنشینی را انت« َ م-»و « رفت»، «اصفهان»، «به»، «من»واحدهای 
مورد نظر را  ۀکنار یکدیگر قرار داده است و از ترکیب این واحدها در این محور جمل
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مورد نظر خود به دو محور همنشینی و جانشینی  ۀواقع گوینده در بیان جملساخته است. در
 (. 21: 1121توجه کرده است )همان، 

 نشینی،هم و جانشینی محورهای مورد در وری سوسنظریه از گیریبهره با یاکوبسن
 روابط به را «مجاز» و جانشینی روابط به را «استعاره» توضیح داده و را زبان ادبینقش 
 توانمی که شودمی آغاز ساده واقعیت این از دهد. نظر یاکوبسنمی پیوند نشینیهم

 را آنچه بریم،می کار به را انزب ما که بارکرد. هر بندیمقوله و بندیرده را هاواژه تمامی
 میان تعداد از شده گزینش هاییواژه از است آمیزشی محصول نویسیممی یا گوییممی که

ناگفته نماند که آنچه یاکوبسن تحت  (.71: 1151واژگان )برتنس،  هایمقوله فراوانی
در  ی نیست.کند، معادل اصطالحات در علم بیان فارسمعرفی می« مجاز»و « استعاره»عنوان 

گونه تعریف شده (، اینmetonymy )سنت مطالعات ادبی، در قالب فن بیان، صنعت مجاز 
 (.110: 1175اش است )کزازی، است: مجاز کاربرد واژه در معنایی غیر از معنی اصلی

 ۀاستعاره همان مجاز به عالق اند:گونه تعریف کرده( را نیز اینmetaphorاستعاره ) 
(. 72: 1121اند )شمیسا، آن را تنها نوع مجاز مرسوم در زبان ادب شمرده مشابهت است که

نامیده شده است در زبان خودکار نیز از بسامد وقوع « مجاز»ت ادبی واقع آنچه در سنّدر
توان دیگر مجاز را شگردی باالیی برخودار است و این بسامد وقوع در حدی است که نمی

  (.172: 7ج1120)صفوی،« ادبی تلقی کرد
و  نشینیهم جای به «انتخاب»و  «ترکیب» واژه دو کردنجایگزین با یاکوبسن رومن
: قطب استعاريمطرح ساخت.  استعاره و رویکردی جدید نسبت به مجاز جانشینی،

ای را از محور متداعی )جانشینی( به جای داند که نشانهیاکوبسن استعاره را فرایندی می
و مجاز برعکس، فرایندی است که بر روی  قطب مجازي:. دهددیگری قرار می ۀنشان

(. یاکوبسن عملکرد 25نشاند )همان: ها را کنار هم میکند و نشانهنشینی عمل میمحور هم
داند؛ از سوی دیگر عملکرد بر روی محور می« تشابه»بر روی محور متداعی را، مبتنی بر 

 متکی است. (contiguity« )مجاورت»نشینی بر هم
در جهان خارج  است که برای  2«مصداقی»به نظام زبان تعلق دارد و انتخابی از 1«دلولم»

زبان صورت گرفته است. استفاده از آنچه یاکوبسن قطب مجازی نامیده است؛ یعنی 
شدن ها بر حسب مجاورت و بر روی محور همنشینی، به نزدیک گرایش به کاربرد نشانه
طرفی گرایش به قطب استعاری، یعنی تمایل به انتخاب  انجامد و  ازمدلول به مصداق می

شدن مدلول ها به جای یکدیگر، بر حسب تشابه و بر روی محور جانشینی، سبب دور نشانه
ها بر روی محور همنشینی (. فرایند مجاز، به همنشینی واژه101شود )همان: از مصداق می

ای محذوف، معنایی مطلق واژه ای است که با کاهشمربوط است. در اصل کاربرد واژه
ای به جای تابع فرایند افزایش معنایی قرار گرفته است و در فرایند استعاره، انتخاب واژه
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 (.20: 1151گیرد )همان، دیگر از روی محور جانشینی و بر حسب شباهت صورت می ةواژ
معنایی های در روابط مفهومی در سطح واژه، مفهومی که با اشتراک در تمامی مؤلفه

و مفهومی که  1«نشانبی»معنایی کمتر برخوردار باشد،  ۀمفهومی دیگر، از یک مؤلف
 آید.به حساب می 1«نشاندار»ی معنایی بیشتر باشد، برخوردار از یک مؤلفه

 ةنسبت به واژ« بره»و « میش»، «قوچ»های برای مثال در در نظام معنایی زبان فارسی، واژه
های معنایی بیش از مؤلفه ۀیعنی هر یک از این سه واژه، یک مؤلفداراند. نشان« گوسفند»

متقابل با  ةزمانی است که، یکی از دو واژ 7«داری معنایینشان»دارد. « گوسفند»معنایی 
 (.117ـ 111شدن در مفهوم خود و جفت متقابل خود به کار رود )همان: نشانبی

قبل  ۀنامید. براساس نمون 7«معنایی جانشینیداری نشان»توان داری معنایی را میاین نشان
داری معنایی جانشینی اسـت؛ زیرا با نشان ۀدر رابط« گوسفند»نسبت به « قوچ»باید گفت که 
نشان داری را به جای مدلولی بیواقع مدلول نشان، در«گوسفند»به جای « قوچ» ةانتخاب واژ
 ایم. برگزیده
؛ داری معنایی جانشینی بیانجامدتواند به نشانی میه از تشابه بر روی محور جانشینداستفا

یعنی عملکرد بر روی محور جانشینی )تشابه و گرایش به قطب استعاری( مدلول موجود در 
کند که یاکوبسن گرایش دو سبک رمانتیسم و نظام زبان را از مصداق جهان خارج دور می

رت بر روی محور همنشینی، مجاو داند. استفاده ازسمبولیسم را به قطب استعاری می
به شرطی  ،، یعنی داللت بر مصداق بیانجامد7«داری معنایی همنشینینشان»تواند به نهایت می

توان با مجاورت گوسفند سابق می ۀکه مصداقی در جهان خارج وجود داشته باشد. در نمون
ارز قوچ هم داری،به لحاظ نشان .و نر، گوسفند نر را بر روی محور همنشینی ایجاد کرد

دارسازی را بر روی محور همنشینی ادامه داد. عملکرد بر محور توان این نوع نشاناست. می
همنشینی )مجاورت و گرایش به قطب مجازی( مدلول را از نظام زبان به مصداق موجود در 

کند. بر اساس عملکرد دو قطب مجازی و استعاری را تر میجهان خارج از زبان نزدیک
 مشاهده کرد:«  رود» ةدر  واژ توانمی

گیرد و به های زرد کوه سرچشمه میرنگ رشته: آن رودی که از کوه(2) ینمونه-
 رانی است و اسمش کارون است. ریزد و قابل کشتیاروند رود می

که مصادیق مختلفی در جهان دارد بر اساس عملکرد بر روی « رود» ةفوق واژ ۀدر نمون
جاورت و گرایش به قطب مجازی، سبب نزدیک شدن مدلولِ محور همنشینی، یعنی م

 از مصداق موجودش در جهان خارج شده است. « رود»
 و غیره. « رود خون»، «رود طراوت»، «رود غم: »(1)ینمونه-
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بر اساس عملکرد بر روی محور جانشینی، یعنی مشابهت و « رود» ةدر این نمونه واژ
از مصداق موجودش در جهان « رود»مدلولِ  گرایش به قطب استعاری، سبب دور شدن

 (.105ـ 107خارج شده است )همان: 
 . سبک  شعر معاصر فارسی و عربی1-2

های زبانی و فکری دو سبک معاصر عربی و فارسی ذکر در این بخش ابتدا ویژگی
شده بررسی و تحلیل ها بر اساس مبانی نظری مطرحهای سبکادامه ویژگیو درشود می

بعد از سبک مشروطیت از اوایل قرن چهاردهم هجری « سبک معاصر»واقع د. درخواهد ش
(. جریان حقیقی تغییر سبک با علی اسفندیاری 227: 1127آید )انوشه، تاکنون به شمار می

معروف به نیما یوشیج بعد از مشروطه آغاز شد که در این شیوه هر سه سطح زبان، فکر و 
(. در شعر نو سه شیوه رایج بوده است 111: 1157یسا، ادبیات دچار تحول عظیمی شد )شم

مانند  ؛ها مشخص نیستاند از: شعر آزاد که وزن عروضی دارد اما جای قافیهکه عبارت
اشعار نیما، اخوان و فروغ و غیره. شعر سپید که هرچند آهنگین است اما وزن عروضی 

ی این شیوه را نماینده توان شاملوندارد و جای قافیه هم در آن مشخص نیست که می
 دانست. 

های فکری این سبک، شعر موج نو که نه وزن عروضی و نه قافیه دارد. از جمله ویژگی
مخاطب مردم  .پ. معشوق مؤنث ب معشوق زمینی .الفاند: به این نکات اشاره کرده

. چ. اشاره به مسائل خصوصی زندگی ج. تنوع موضوعات، ث. شعر دنیایی تمعلومی 
. د. اندک بودن مدح و مفاخره خصمیمانه بودن شعر  حاجتماعی و سیاسی  مسائل

(. مختصات زبانی و 115ـ112استواری و پیوستگی داشتن اشعار در محور عمودی )همان: 
. آزادی استفاده از ب. کاربرد لغات و ترکیبات زبان فارسی امروز الفادبی این سبک: 

-. مصرعثوجود صنایع ادبی به صورت طبیعی  .تواحد شعر بند است  .پها ی واژههمه

. ختأکید بر کاربرد و اهمیت سمبل  ح.. تشبیهات و استعارات نو چ. ابهام ج های نامساوی
ایجاد روابط ر. نمایی . حقیقتذمأنوس بودن زبان برای مردم.  د.موسیقی و لحن طبیعی 

ای قوالب سنتی چون . کاربرد اشکال نیمایی یا سپید به جزتازه بین معقول و محسوس 
  (.110ـ112)همان:  قصیده و غزل

: 1221هاست )مریدن، های شعر آزاد عربی، کوتاه و بلند شدن مصراعیکی از ویژگی
شد موسیقی که تمردی بر همه قواعد گذشته محسوب میالنثر ( با آمدن قصیده 102

احساسات و خارجی از ساحت شعر رخت بربست و موسیقی درونی که ارتباط عمیقی با 
(. دیگر ویژگی شعر آزاد عربی 17: 1257عواطف شاعر دارد، اصل و اساس شد )ادونیس، 

اهنگ )نبر و ایقاع( است. نبر همان تشدید یا فشار از عناصری استفاده از  تکیه و ضرب
 (. 22: 7000است که شعر سپید برای پرکردن خأل وزن و قافیه به کار برد )حداد، 
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 ب.کارگیری زبان ساده فصیح عربی با معانی واضح و روشن . بهالفاز نظر محتوایی: 
 ت.های بالغی کارگیری اسلوبع در به. تنوّپمخفی شدن افتخار به خود و خانواده 

ورود  ج.پناه بردن به رمز و نماد در ساختار قصیده  ث.مبالغه در استفاده از خیال 
کارگیری اسطوره . بهچی و غیره به شعر رویکردهای سیاسی، اقتصادی، اسالمی، ملی، انسان

ای که با حذف یک کلمه یکپارچگی ساختمان قصیده )به گونه ح.های افسانه ای و داستان
خورد( همه از تحول مضامین در شعر معاصر و یا یک بند، کل ساختمان شعر به هم می

معنی به طور  (. در بسیاری از اشعار شعر معاصر،111: 7002شود )فؤاد، عرب شمرده می
شود نداشتن موضوع است. شود و بارزترین دلیلی که باعث غیاب معنا میکامل پنهان می
( و مهمترین دلیل این ابهام و پیچیدگی، ورود رمز و عناصر 122: 7007)محمد القعود، 

(. شاعر 17: 1157؛ سلیمی، 701: 7001سمبولیسم در شعر شاعران معاصر است. )جیوسی، 
های اجتماعی تصویر وند خود را با توده خوانندگان از رهگذر اشاره به اسطورهاین دوره پی

کند و این کار در شعر معاصر عرب خود یک پدیده تازه و شگفت است )شفیعی می
  (.115: 1121کدکنی، 

 شناسی . تحلیل برتی از بندهاي شاملو و نزار قبانی از منظر زبان1-4

 . تحلیل اشعار شاملو1-4-2 

چه در شعر شاملو و چه در شعر قبانی امکانات مختلف  شش،های یک تا نمونه در
دهیم تا معلوم شود شاملو، به عنوان جانشینی و همنشینی عناصر را مورد بررسی قرار می

 کند. ، چگونه عناصر شعری خود را انتخاب می«قالب سپید»سبک معاصر  ةنمایند
 من باهارم تو زمین . 2

 ت من زمینم تو درخ
 من درختم تو باهار

 کنهنازانگشتای بارونِ تو باغم می
 (.177: 1152کنه )شاملو، میون جنگال تاقم می
ناز »، «درخت»به « تو»، «زمین»به « من»، «زمین»به « تو»، «باهار»به « من»شاعر در تشبیه 

لکرد این از هشت تشبیه بلیغ استفاده کرده است که عم« باغ»به « من»و « بارون»به « انگشتا
ترین نوع تشبیهات بلیغ بر روی محور جانشینی و از روی شباهت است. تشبیه بلیغ که هنری

و مصداق از یکدیگر شده  تشبیه است با حذف ادات تشبیه و وجه شبه سبب دوری مدلول
نهایت عملکرد این تشبیهات در کنار طرفین عقلی ـ حسی تشبیه قطب استعاری است و در

شکوفاشدن و »تواند در معنای مجازی می« کردنباغ»ت کرده است. عبارت این بند را تقوی
به کار رفته باشد که بر حسب مجاورت از روی محور همنشینی انتخاب شده « کردنرشد

، «زمین»، «باهار»است. از طرفی شاعر در کنار مجاز با ایجاد تناسب میان کلماتی چون 



 و ...های شعری شاملو و نزار قبانی با تکیه بر نظریۀ زبانشناسی بررسی ویژگی                        11

 

نشینی حرکت کرده که عملکرد این محور هم بر روی« جنگل»و « بارون»، «باغ»، «درخت»
آرایی در ها و عملکرد صنعت واجمحور بر حسب مجاورت با افزدن عنصر تکرار واژه

 تقویت شده است.  «ب، ا، ر، ز، /، م، ن، د، ت و ح»های واج

 ترند.اینان به مرگ از مرگ شبیه. 1
 اند.مرگ شباهت بردهاینان از مرگی بی

 د که انیی لغزانسایه
 چون مرگ 
 ی غمناکی که خدا به فراموشی سپرده است بر گستره

 (.171جنبشی جاودانه دارند )همان: 
ن را از نوع تشبیه بلیغ با طرفی« مرگ»به « اینان»در این نمونه نیز شاعر عبارت تشبیهی 

ست و تشبیه کرده ا« ای لغزانسایه»را به « اینان»ادامه وی عقلی ـ عقلی ذکر کرده است. در
خود این تشبیه بلیغ با طرفین عقلی ـ حسی به مرگ تشبیه شده است که ذکر ادات تشبیه و 

شبه سبب نزدیکی مدلول و مصداق و عملکرد بر روی محور همنشینی شده است. وجه
بر حسب مشابهت از روی محور جانشینی « به فراموشی سپردن خدا جایی را»عبارت کنایی 

شده است. در کنار عملکرد « نهایت درماندگی و استیصال»انتخاب و جایگزین معنای 
از مرگی »و « تر بودنبه مرگ از مرگ شبیه»محور جانشینی، به کار رفتن پارادوکسِ 

عملکردی است که بر اساس ترکیب واحدها مطرح شده است و « مرگ شباهت بردنبی
فتن صنعت پذیرد. از طرفی به کار رنشینی صورت میدرک آن بر روی محور هم

ها سبب شده است که این عناصر در مجاورت با آرایی و تکرار واژهالنظیر، واجمراعات
 نشینی عمل کنند. یکدیگر بر روی محور هم

 به زمانی اما .2
 ای دریغ 

 که مرا بامی بر سر نیست 
 نه گلیمی به زیر پای. 

 از تاب خورشید 
 تفتیدن را

 سبویی نیست 
 اش دهم، تا آب
 گی را سودنِ از خستهو بر آ

 بالینی نه  
 (.127ـ121اش )همان: که بنشانم
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نشینی و جانشینی در کنار یکدیگر به کار عناصر موجود در این نمونه بر روی محور هم 
گلیمی به زیر »، «بامی بر سر نبودن»اند. شاعر بر اساس مشابهت معنایی، عبارات کنایی رفته

بر آسودن از خستگی را بالینی »، «تیدن را سبویی نبودناز تاب خورشید تف»، «پای نبودن
« چاره بودندرمانده و بی»را از روی محور جانشینی انتخاب و جایگزین عبارت « نبودن

های موجود سبب تقویت قطب استعاری و سبب کرده است. عملکرد استعاره در کنار کنایه
و « خورشید»، «تاب»، «سر»و « پا»های ایجاد معنی ضمنی شده است. تناسب میان واژه

آرایی در ، و واج«نشاندن»و « بالین»، «خستگی»، «برآسودن»، «سبو»و « آب»، «تفتیدن»
اضافه بیانگر عملکرد قطب مجازی بر روی محور  ةو کسر« ا، ی، س، ن، ب»های واج

 همنشینی کالم است. 
 ست تن تو آهنگی. 4

 نشیند یی که در آن میو تن من کلمه
 ای در وجود آید:مهتا نغ

 (.127تپد )همان: سرودی که تداوم را می
و صنعت « کلمه»به « تن من»و « آهنگ»به « تن تو»عملکرد صناعاتی مانند تشبیه بلیغ در 

اتحاد و تناسب و یگانگی دو »در معنای « نشیندای که در آهنگی میکلمه»کنایه در عبارت 
که بر « سرود»و « نغمه» ةستعاره در دو واژو صنعت ا« نفر در صورت جسمانی و روحانی

است حاکی از گرایش شاعر به سمت « هستی و وجودی باارزش»حسب مشابهت جانشین 
فرایند انتخاب است. عملکرد استعاره و تشبیه بلیغ با طرفین حسی ـ حسی که بیشترین فاصله 

شینی و ایجاد معنی دارسازی جانسبب تقویت نشان ،اندرا بین مدلول و مصداق ایجاد کرده
در قالب « دادن آن به سرودتپیدن و نسبت»ضمنی در بیت شده است. شاعر با انتخاب فعل 

استعاره بر روی محورجانشینی عمل کرده است. این عبارت پایانی عبارتی کنایی است که 
از روی محور جانشینی بر حسب مشابهت انتخاب و در روی محور همنشینی جانشین 

عملکرد عناصری چون  شده است.« انه بودن هستی و وجود ارزشمندجاود»عبارت 
بر عملکرد قطب مجازی زبان « س، ت، م، ا، د و ن»های آرایی در واجالنظیر و واجمراعات

 افزوده است. گرایش به قطب استعاری در این بیت مشهود است. 
 درتر از باد زیستم دربه .5

  (.152)همان:  رویددر سرزمینی که گیاهی در آن نمی
های دیگر قرار در قالب صنعت کنایه و استخدام در همنشینی با واژه« درتردربه»عبارت 

و در « آواره و بیچاره»خود یعنی  ۀدر معنای اولی« زیستن»گرفته است. در همنشینی با 
ن دوم ای ۀبه کار رفته است. جمل« سرگردان و هرجا رونده»در معنای « باد» ةهمنشینی با واژ

آمده است. در « سرزمین که بدون امکانات و آسایش و خوشی»بند در معنای کنایی 
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توان صنعت تشبیه را یافت که شاعر خود را به صورت مضمر به باد تشبیه عبارت نخست می
کرده است. از یک سو طرفین عقلی ـ حسی این تشبیه سبب دوری مدلول و مصداق و از 

کی مدلول و مصداق گردیده است. در این بند استفاده سوی دیگر ذکر وجه شبه سبب نزدی
و تکرار « گیاه»و « سرزمین»، «باد»از قطب مجازی زبان در صناعات تناسب معنایی میان 

زبان و در  ۀبر رویاین صناعات مشهود است. « ز، س، ن، ی، د، ر، ت» هایواجی در واج
نشینی از محور به محور هماند. شاعر در کنار گرایش مجاورت با یکدیگر عمل کرده
 جانشینی نیز استفاده کرده است. 

 گی گونه فجیع به کشتن خود برنخاست که من به زندهرگز کسی این .6
 نشستم. 

 و چشمانت رازِ آتش است. 
 ست ات پیروزی آدمیو عشق

  (.127ـ127شتابد )همان: هنگامی که به جنگ تقدیر می
ای با یکدیگر ها را روی محور همنشینی به گونهنخست این بند شاعر واژه ۀدر جمل

ترکیب کرده است که صنعت پارادوکس شکل گرفته است. در کنار این صنعت بر روی 
تقویت فرایند  سبب« برخاستن»و « نشستن»، «گیزند»و « کشتن»محور همنشینی تضاد میان 

ابهت جانشین نهایت کل جمله، عبارتی کنایی است که بر حسب مشترکیب شده است؛ در
 شده است. « سخت و دشوار بودن زندگی»عبارت 

به عقلی مشبهی عقلی برای مشبه« به زندگی نشستن را»توان ساخت این بند میدر ژرف
در نظر گرفت که بر روی محور جانشینی و بر حسب شباهت عمل کرده « کشتنفجیع»

ه است. در عبارات دیگر است. عقلی بودن این تشبیه بلیغ سبب دوری مدلول و مصداق شد
با « جنگ تقدیر»و « پیروزی آدمی»به « اتعشق»، «راز آتش»به « اتچشمان»سه تشبیه بلیغ 

سبب تقویت قطب استعاری کالم و طرفین حسی ـ عقلی، عقلی ـ عقلی و حسی ـ عقلی 
بر « عشق»به عنصر « شتافتنجنگ»دادن فعل نهایت نشانداری جانشینی شده است. نسبتدر
هایی از گنجد. شاعر با انتخاب واژهب شباهت است که در قالب صنعت استعاره میحس

بر روی محور همنشینی  «ن، /، ا، ش، ت»های ی معنایی و تکرار واجی در واجیک حوزه
 عمل کرده است. 

 . تحلیل اشعار نزار قبانی1-4-1
 فحبيبتي قُتلت و صار بوسعکم  .2

 أن تشربوا کأسا علي قبر الشهيدة
 (. 101: 7011و قصیدتی اغتیلت )قبانی، 
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دلبرم از پای درآمد اینک می توانید بر مزار این شهید جامی بنوشید و قصیده ام ترور شده ترجمه: 
  .است

در قالب صنعت مجاز بر روی محور همنشینی عمل کرده است. « کأسا» ةدر این بند واژ
در کنار « شهید»و « قبر»، «قتل»، «کاسا»و « تشربوا»های النظیر میان واژهعملکرد مراعات

 سبب حرکت شعر بر حسب فرایند ترکیب شده است.   «ش و س» واجتوازن 
 أين السموأل؟ .1

 أين المهلهل؟
 . (401فقبائل أکلت قبائل... )همان: 

  خورند.کجایند؟ اینجا قبائل را قبائل میسمؤأل و مهلهل ترجمه: 
بر روی محور همنشینی صورت « افراد قبیله»ازی در معنای مج« قبائل»ة عملکرد واژ

و همچنین تکرار « سموأل»و « مهلهل»گرفته است. در کنار صنعت مجاز، تناسب میان 
 بیانگر گرایش شاعر در این بند به سمت محور همنشینی است. « ی، ن، ح، ا، ل»های واج
 کيف أميرتي اغتصبت .2

 و کيف تقاسموا فيروز عينيها
 ..و خاتم عرسها

 و أقول کيف تقاسموا الشعر الذي
 (.  441يجري کأنهار الذهب )همان: 

چگونه شاهزاده من را به ناحق تصاحب کردند و چگونه فیروزه چشمانش را به یغما بردند و ترجمه: 
 .انگشتریش را و گیسوانش را که چون رود طال جاری بود

مشاهده است. شاعر با صناعات عملکرد موازی فرایند انتخاب و ترکیب در این بند قابل  
و در « تقاسموا فیروز عینیها»، دو استعاره مکنیه در عبارت «أمیرتی» ةاستعاره مصرحه در واژ

بر روی محور جانشینی حرکت کرده است. عملکرد صنعت تشبیه بلیغ در « تقاسموا الشعر»
است. از  با طرفین حسی ـ حسی سبب تقویت محور جانشینی شده« فیروز عینیها»عبارت 

طرفی طرفین تشبیه سبب نزدیکی مدلول و مصداق و بلیغ بودن آن سبب دوری این دو شده 
یجری کأنهار »صنعت ترکیبی تشبیه غیربلیغ در عبارت  ،است. در کنار این صناعات

با طرفین حسی ـ حسی و با ذکر ادات تشبیه سبب تقویت محور همنشینی و « الذهب
، «فیروز»، «شعر»و « عین»ق شده است. تناسب معنایی میان همچنین نزدیکی مدلول و مصدا

« ک، ی، ف، ت، ا، ح»های و توازن واجی در واج« یجری»و « انهار»، «ذهب»و « خاتم»
 سبب تقویت فرایند ترکیب در محور همنشینی شده است. 

 لو أنهم من ربع قرن حرروا.. .4
 زيتونة ..



 و ...های شعری شاملو و نزار قبانی با تکیه بر نظریۀ زبانشناسی بررسی ویژگی                        15

 

 أو أرجعوا ليمونة..
 ارهو محوا عن التاريخ ع

 (.424-420)همان:  لشکرت من قتلوک.. يا بلقيس...
اگر در بیست و پنج سال زیتونی را آزاد کرده بودند و یا لیمویی را باز گردانده بودند و  ترجمه: 

  .گفتمزدودند من قاتالن تو را سپاس میرسوایی تاریخ را می
 ةاست. واژ شاعر در این بند بر روی دو محور همنشینی و جانشینی حرکت کرده

است که از روی محور جانشینی انتخاب « عراق»نماد « لیمو»و « بیروت»نماد « زیتون»
بر حسب فرایند انتخاب استعاره مکنیه هستند. « أرجعوا لیمونه»و « حرروا زیتونه»اند. شده

کشتارها و درگیریهای در »از روی محور جانشینی در معنای کنایی « عار التاریخ»عبارت 
ن، ی، »در کنار توازن واجی « لیمو»و « زیتون»انتخاب شده است. تناسب میان « ریخطول تا

 بیانگر عملکرد فرایند ترکیب است. « و، ر، ت، ل، م، ن، ا
 هل تعرفون حبيبتي بلقيس؟  .5

 فهي أهم ما کتبوه في کتب الغرام
 کانت مزيجا رائعا 

 بين القطيفة و الرخام..
 کان البنفسج بين عينيها

  (.401و ال ينام... )همان:  ينام
ها میان بلقیس رساترین واژه کتاب عشق و پیوندی خجسته بود از مرمر و ابریشم و بنفشهترجمه: 

  خفتند.چشمانش آسوده می
با « کتب الغرام»با طرفین عقلی ـ عقلی، « هی أهم»در این بند عملکرد سه تشبیه بلیغ 

 ةعقلی سبب عملکرد گسترد -با طرفین حسی «کانت مزیجا رائعا»طرفین  حسی ـ عقلی و 
بر روی محور جانشینی « البنفسج ینام»فریند انتخاب شده است. استعاره مکنیه در عبارت 

، تناسب در «ینام و ال ینام»است. در کنار عملکرد صناعات انتخابی صنعت تضاد در عبارت 
بیانگر عملکرد فرایند « یل، ت، ح، ک، ب، م، ن، ا، »و توازن واجی « القطیفۀ و الرخام»

 ترکیب بر روی محور همنشینی است. 
 مازلت أدفع من دمي .6

 أعلي جزاء..
 کي أسعد الدنيا...ولکن السماء 

 شاءت بأن أبقي وحيدا..
 مثل أوراق الشتاء

 هل يولد الشعراء من رحم الشقاء و هل القصيدة طعنة
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  (.441في القلب.. ليس لها شفاء؟)همان: 
پردازم شاید دنیا را خوشبخت کنم. اما آسمان را پسند آمد وز بیشترین بها را از خونم میمن هن ترجمه:

شوند و آیا شعر دشنه کاری بر های زمستان تنها بمانم. آیا شاعران از رحم رنج زاده میکه همچون برگ
  جان است؟

بارت شود. عدر این بند دو فرایند انتخاب و ترکیب به موازات یکدیگر مشاهده می
« رحم الشقاء»و « أسعد الدنیا»، دو عبارت استعاری «مردن»در معنای « أدفع من دمی»کنایی 

در قالب صنعت انتخابی تشبیه « القصيدة طعنة»اند. عبارت بر روی محور جانشینی عمل کرده
حسی سبب تقویت فرایند انتخاب شده است. فرایند ترکیب در این بند  -بلیغ با طرفین عقلی

است، « پروردگار که صاحب آسمان»در معنای « السماء شاءت»عات مجاز در عبارت با صن
با طرفین نشان داده شده است. « أبقی وحیدا مثل أوراق الشتاء»صنعت تشبیه غیر بلیغ در 

سبب تقویت این فرایند « ش، م، ک، س، ب، ح، ل، ا»های همچنین تکرار واجی در واج
 شده است. 

 ز تحلیل ابیاتگیري ا. نتیجه1-4-2

 ( دست یافت. 1توان به جدول )می یک دفتر از اشعار شاملوبنابر بررسی 
 

فراوانی استفاده از  تعداد ابیات
 نشینیمحور هم

فراوانی استفاده  درصد
 از محور جانشینی

 درصد

 %71 125 %12 177 یک دفتر

 نشینی و جانشینی عناصر نظم و شعر در یک دفتر شاملوهم: 1جدول 
 بررسی اشعار نزار قبانی نیز به جدول زیر دست یافتیم. در
 

فراوانی استفاده از  تعداد ابیات
 نشینیمحور هم

فراوانی استفاده  درصد
 از محور جانشینی

 درصد

 %17 701 %77 712 یک دفتر

 نشینی و جانشینی عناصر نظم و شعر در یک دفتر قبانیهم: 7جدول 
نشینی و جانشینی در شعر شاملو م که کاربرد محور همیابیهای فوق درمیاساس تحلیلبر

شده زیاد اگرچه درصد حاصل ؛درصدی به محور جانشینی گرایش دارد 7با اختالف 
آمده از اشعار قبانی نیز دستتواند در بررسی سبک شاعر معنادار باشد. آمار بهنیست اما می

کاربرد تشبیه، استعاره و کنایه بر بیانگر گرایش وی به سمت فرایند ترکیب است. شاملو با 
حسب انتخاب، نهایت عملکرد بر روی محور جانشینی را در ابیات نشان داده و با این 
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شود و از طرفی با کاربرد ایهام و صناعات سبب ایجاد معانی ضمنی در ابیات می
النظیر بر حسب ترکیب، نهایت عملکرد بر روی محور پارادوکس، تضاد و مراعات

ینی را در موازات محور جانشینی در هر بند مطرح کرده و به توضیح معنای آنها نشهم
اند. عدم وجود صناعات توازن قابل توجه در این دفتر شاملو سبب گرایش نسبی پرداخته

که کاربرد فراوان صنعت توازن واجی، حالی؛ دراین اشعار به محور جانشینی شده است
ربلیغ در اشعار قبانی سبب آسانی درک ابیات وی گرایش النظیر در کنار تشبیه غیمراعات

آن به سمت فرایند ترکیب شده است. عملکرد بر روی محور جانشینی در ابیات شاملو 
نشینی در اشعار قبانی سبب سبب دوری مدلول و مصداق و عملکرد بر روی محور هم

 نزدیک شدن آنها شده است.

یش شاملو بدان سبب پیچیدگی شعر وی شده کاربردها و عملکرد محور جانشینی و گرا
ها ها و مصداقدرحالی که در اشعار قبانی عملکرد طرفین حسی سبب نزدیکی مدلول ؛است

رفته در کارهای وی شده است. کنایات بهو در نهایت دستیابی آسان مخاطب به انتخاب
انتخاب  ایگونههاند، بابیات این دو شاعر اگرچه سبب ایجاد معنای ضمنی در ابیات شده

نشینی به همان انتخابی اند که خواننده در برخورد با ترکیب آنها بر روی محور همشده
رسد که شاعر از روی محور جانشینی برگزیده است. با دقت در بندهای مورد بررسی می

این »یابیم که شاملو در یک شعر تقریباً موضوع واحدی را ذکر کرده است که درمی
وع ارتباط عمودی بندها را با یکدیگر بیشتر ساخته است. به عبارتی شاعر یک وحدت موض

های موجود در شعر فارسی، بر روی محور جانشینی موضوعِ واحد را از میان موضوع
(. در 111: 1127)آقابابایی، « نشینیِ شعر ترکیب کرده استانتخاب کرده و در محور هم

ات اجتماعی و سیاسی نیز گنجانده شده است. شعر قبانی در کنار موضوع عشق، موضوع
نشینی در اشعار مورد عملکرد هر یکی از صناعات به کار رفته بر روی محور جانشینی و هم

( 1( ، )1ترتیب از سمت چپ به راست( را در نمودارهای شمارة )بررسی شامل و قبانی )به
 توان مشاهده نمود. می
 
 
 
 
 

 ر روی محور جانشینی به ترتیب در اشعار شاملو و قبانی(. عملکرد صناعات ب1نمودار )
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 (. عملکرد صناعات بر روی محور همنشینی به ترتیب در اشعار شاملو و قبانی1نمودار )
یابیم که در بخش فرایند با توجه به آمار به دست آمده از صناعات اشعار شاملو درمی

تعاره و تشبیه بلیغ و در اشعار قبانی به انتخاب به ترتیب بسامد صنعت کنایه و بعد از آن اس
« آیدا در آینه»های به کار رفته در دفتر ترتیب استعاره، کنایه و تشبیه بلیغ است. کنایه

عمدتاً از نوع کنایه در افعال است که شاعر آنها را مدام « بلقیس»های دفتر همانند کنایه
از دو نوع تشبیه بلیغ و تشبیه غیر بلیغ تکرار کرده است. تشبیهات به کار رفته در این اشعار 

 ی مدلول و مصداق را دورتر کرده است.است. هر دو شاعر با تشبیه بلیغ فاصله
 تشبیهات هایبهمشبه و مشبه نوع عملکرد برای را پیوستاری ما اگر که داشت توجه باید

حسی ـ  «عنو آن دیگر سر در و« عقلی ـ عقلی»پیوستار نوع  در یک سر بگیریم نظر در

مطرح « عقلی ـ حسی»و « حسی ـ عقلی»گیرد. در میان این پیوستار دو نوع می قرار» حسی

زبان »نماید که حرکت تشبیه به سمت حسی بودن طرفین آن غالباً در گردد. چنین میمی

امکان طرح « زبان شعر»و حرکت تشبیه به سمت عقلی بودن طرفین غالباً در « خودکار

 (. 111یابد )همان: می

                    

           

          

          
                         

 
 پیوستار طرفین تشبیه و جایگاه انواع آن )همانجا((. 7نمودار )

تشبیه غیر بلیغ )مفصل( آمده  77تشبیه بلیغ و 102مجموع اشعار بررسی شده شاملو در
 77تشبیه از نوع عقلی ـ عقلی، طرفین  17تشبیه بلیغ به کار رفته طرفین  102است که در 

تشبیه بلیغ از نوع عقلی ـ حسی و در نهایت طرفین  70ه از نوع حسی ـ حسی، طرفین تشبی
تشبیه مفصل از نوع عقلی ـ 71تشبیه از نوع حسی ـ عقلی است. در این میان طرفین   71

تشبیه غیر بلیغ از نوع  17حسی ـ عقلی و 10تشبیه غیر بلیغ از نوع حسی ـ حسی،  2حسی، 
 عقلی ـ عقلی است.

بودن آنها سبب ایجاد نشانداری جانشینی بودن طرفین تشبیهات در کنار بلیغحسی عقلی ـ
و دوری مدلول و مصداق در اشعار شده است. حسی بودن تشبیه بلیغ و عقلی ـ حسی بودن 
تشبیه مفصل بیانگر عملکرد نشانداری جانشینی و همنشینی، و یا به نوعی نزدیکی و دوری 

کدیگر در اشعار است. باید توجه داشت نوع عقلی ـ عقلی مدلول و مصداق به موازات ی
شود طرفین تشبیهات سبب ایجاد پیچیدگی و درک دشوار جمالت و بندهای تشبیهی می
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)همانجا(. شاملو از این ویژگی نه تنها در تشبیهات بلیغ بلکه در تشبیهات مفصل نیز استفاده 
تشبیهی را در عالم واقع دشوار و کرده که تا حد ممکن درک جمالت، عبارات و بندهای 

تشبیه  17تشبیه بلیغ و  71ممکن کمک کرده است. در اشعار قبانی به درک آن در جهان
مورد عقلی ـ  7مورد حسی ـ حسی،  5تشبیه بلیغ طرفین  71غیر بلیغ به کار رفته است. از 

 11غیر بلیغ تشبیه  17مورد حسی ـ عقلی است. و اما از  5مورد عقلی ـ حسی و  7عقلی، 
مورد نیز حسی ـ عقلی است. بسامد باالی  1مورد عقلی ـ حسی و  1مورد حسی ـ حسی 

طرفین حسی ـ حسی در دو نوع شبیه قبانی سبب نزدیکی مدلول و مصداق در اشعار وی و 
همچنین آسانی درک تشبیهات و درنهایت گرایش به سمت فرایند ترکیب شده است. 

های معنایی بر حسب انتخاب و ترکیب از بارزترین کاهیاز قاعده شاملو و قبانی با استفاده
 اند. کاهی استاده کردهصنایع بر اساس این نوع قاعده

 هاییواژه همنشینی قالب که در «النظیرمراعات» صنعت از بعد ترکیب صناعات میان در
اشعار این دو در  را بیشتری تشبیه غیر بلیغ درصد آن از بعد است و معنایی حوزة یک از

 حرکت بیانگر «النظیرمراعات» صنعت باالی بسامد. است داده اختصاص خود شاعر به
 جایگزین عناصر توضیح با همنشینی در که است کالم عرضی محور روی بر شاعر آشکار
کاربرد صنعت توازن واجی با بسامد نسبتاً اندک در . (117است )همان:  شده مطرح شده

سب با نوع شعر شاملو که از نوع شعر سپید است قرار گرفته است بدین اشعار شاملو در تنا
معنا که در تعریف ساختار شعر سپید بیان کردیم که وزن عروضی ندارد و تنها در برخی 

 موارد آهنگین است. 
کتب های مطرح شدة سبک شعر نو در بر اساس ویژگیدرنهایت باید اشاره کرد که 

بودن، کاربرد لغات زبان مخاطب عوام، دنیایی مانند (757: 1157)شمیسا، شناسی سبک
ها، وجود صنایع ادبی به صورت طبیعی، موسیقی واژه ۀفارسی امروز، آزادی استفاده از هم

. برای و لحن طبیعی، مأنوس بودن زبان برای مردم برابر و متناسب با فرایند ترکیب است
ل با کاربرد تشبیه غیربلیغ به صورت مفصّنمونه همان طور که دیدیم در اشعار بررسی شده 

ای عمل هایی از یک حوزة معنایی، و غیره به گونهبودن طرفین آن، یا همنشینی واژهحسی
کرده است که متن مورد بررسی با حرکت بر روی محور همنشینی به زبان خودکار که 

های ر این ویژگیگرا نیز هست، نزدیک شده است. در کناانگیز نبوده و البته واقعخیال
های دیگری نیز برای این سبک بیان شده است که با تکیه بر مبتنی بر ترکیب ویژگی

اند. توان اشاره کرد که مبتنی بر فرایند انتخابهای بدست آمده از ابیات میتحلیل
ع موضوعات، اشاره به مسائل خصوصی زندگی، توجه شدید به تنوّهایی مانند ویژگی

و سیاسی، ابهام، تشبیهات و استعارات نو، تأکید بر کاربرد و اهمیت سمبل، مسائل اجتماعی 
مواردی هستند که بر حسب فرایند و ایجاد روابط تازه میان معقول و محسوس اشعار 
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یابند. با بررسی دفتری از اشعار شاملو دریافتیم که شاعر با استفاده از انتخاب امکان طرح می
سبب مخیل شدن کالم گشته و « تشبیه بلیغ»، «استعاره»، «ایهکن»صناعات مطرح شده مانند 

آن را از زبان خودکار دور کرده است. بدین معنی که از یک سو با تشبیه بلیغ سبب دوری 
مدلول و مصداق شده، و از سویی دیگر با عقلی ـ حسی بودن طرفین تشبیه سبب ایجاد 

تن که مخیل شده در گرو رسیدن به روابط تازه میان آنها شده است که در مجموع درک م
 هایی است که شاعر در متن انجام داده است. انتخاب
طور که در بخش بررسی اشعار شاملو اشاره کردیم انتخاب موضوع واحد یعنی به همان

تر عدم تعدد موضوعات در هر یک از اشعار شاملو سبب پیوند و ارتباط عبارت ساده
ت که این ویژگی اشعار شاملو دقیقا متناسب با این نکته عمودی بندها با یکدیگر شده اس

( قرار 115ـ112)همان: « در محور عمودی استواری و پیوستگی دارنداشعار نو »که 
کارگیری زبان ساده بههایی مانند های شعر معاصر عرب ویژگیگیرد. در تطبیق ویژگیمی

ربرد موضوعات روزمره در فصیح عربی با معانی واضح و روشن، درک معانی اشعار، کا
شعر و پیوند شاعر با توده خوانندگان بیانگر عملکرد فرایند ترکیب در این نوع اشعار و 

های بالغی، مبالغه در استفاده از خیال و کارگیری اسلوبهایی مانند تنوع بهویژگی
ابهام شدن معنی، پیچیدگی و اسلوب، پناه بردن به رمز و نماد در ساختار قصیده، پنهان

های ترکیب در اشعار قبانی است. ویژگی بیانگر عملکرد فراند انتخاب در اشعار این دوره
توان عملکرد فرایند های انتخابی دارد. برای نمونه میبسامد بیشتری نسبت به ویژگی

 انتخاب را در اشعار آدونیس در بسامد باال مشاهده کرد.  
 

 گیري.نتیجه2
توان نتیجه گرفت که در هر یک از بندهای بررسی شدة می های پژوهشاساس تحلیلبر

اند. گرایش نشینی و جانشینی در کنار یکدیگر عمل کردهشعرِ شاملو و قبانی دو محور هم
به عملکرد فرایند انتخاب بر روی محور جانشینی در اشعار شاملو سبب دوری مدلول و 

شوار بودن معنای متن شده د مصداق و همچنین افزایش معانی ضمنی موجود در متن و
نشینی در اشعار قبانی که گرایش به عملکرد فرایند ترکیب بر روی محور همحالیاست. در

سبب نزدیک شدن مدلول و مصداق و درک آسان معانی ابیات شده است. کاربردِ دوری 
های جهان خارج در شعر شاملو، سبب شده است که امکان های زبانی به مصداقمدلول
های رمزگذار کمتر باشد و کاربرد نزدیکی این یابی مخاطب یا رمزگشا به انتخابدست

های شاعر شده آسان مخاطب به انتخابها در شعر قبانی، سبب دستیابیها و مصداقمدلول
النظیر، توازن، تشبیه غیر بلیغ، حسی بودن طرفیت است. عملکرد صناعاتی مانند مراعات

های شعری ور همنشینی در اشعار قبانی در تناسب با ویژگیتشبیهات و مجاز بر روی مح
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کارگیری موضوعات روزمره و معاصر عرب چون سادگی اشعار و درک آسان معانی، به
های شعر معاصر فارسی چون عامه بودن آن، غیره و در اشعار شاملو متناسب با ویژگی

سی امروز، آزادی استفاده از کاربرد لغات و ترکیبات زبان فارپرداختن به مسائل دنیایی، 
ها، وجود صنایع ادبی به صورت طبیعی، موسیقی و لحن طبیعی و مأنوس بودن ی واژههمه

قرار گرفته است که این تناسب حکایت از عملکرد فرایند ترکیب در اشعار زبان برای مردم 
ن دو شاعر این دو شاعر دارد. بنابراین عملکرد قطب مجازی و فرایند ترکیب در اشعار ای

 باعث آسانی ابیات و درک مستقیم آنها از سمت مخاطبان شده است. 
در اشعار شاملو عملکرد صناعاتی مانند کنایه، استعاره و تشبیه بلیغ با گرایش به سمت 

اشاره به مسائل خصوصی های طرفین عقلی بر روی محور جانشینی در تناسب با ویژگی
ی و سیاسی، ابهام، تشبیهات و استعارات نو، تأکید بر زندگی، توجه شدید به مسائل اجتماع

قرار گرفته است و در کاربرد و اهمیت سمبل، و ایجاد روابط تازه میان معقول و محسوس 
ع تنوّهای شعر معاصر عرب مانند اشعار قبانی عملکرد صناعات مذکور در تناسب با ویژگی

بردن به رمز و نماد ز خیال و اسلوب، پناههای بالغی، مبالغه در استفاده اکارگیری اسلوببه
 است.  شدن معنی، پیچیدگی و ابهامدر ساختار قصیده، پنهان

این تناسبات در اشعار این دو شاعر بیانگر عملکرد فرایند انتخاب است. عملکرد قطب 
استعاری و فرایند انتخاب در اشعار این دو شاعر باعث ایجاد معانی ثانویه در متن و درک 

درنهایت بر اساس آمار و بسامد صناعات مبتنی وار ابیات از سمت مخاطبان شده است. دش
بر فرایندهای انتخاب و ترکیب دریافتیم که بسامد کاربرد فرایند ترکیب در اشعار قبانی 
 ؛بیشتر از فرایند انتخاب است و برعکس در اشعار شاملو بسامد فرایند انتخاب بیشتر است

کاربرد فرایند ترکیب در  محور همنشینی در اشعار قبانی سبب آسانی بنابراین گرایش به 
شعر وی و گرایش به کاربرد فرایند انتخاب در محور جانشینی در اشعار شاملو سبب 

 پیچیدگی شعر وی شده است. 
 

 هایادداشت
1.signified 

2. referent 

3.unmarked 

4.marked 

5. semantic markedness 

6.paradigmatic semantic markedness 

7.syntagmatic semantic markedness 
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