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  : بیان مسأله 1-1

بھ دنبال تحوالت شگرفی کھ در قرن بیستم در تمامی عرصھ ھای زندگی انسان و نیز در 

ی شد. نقد ادبی کھ ون ادبی نیز دستخوش تحوالتی بنیادادبیات رخ داد، نحوه رویکرد انتقادی بھ مت

ً  ،ایمالحظات اخالقی تاریخی یا زندگینامھ تأثیرتا پیش از آن زمان تحت  سویھ ای فرا متنی  ،عمدتا

یغھ ای عینی (مبتنی بر متن) یافت (گرین و داشت، بیشتر و بیشتر بھ خود متن معطوف گشت و ص

  ).٣٣-٣٤: ١٣٧٦ھمکاران، 

الیسم، نقد زیبایی ز خود بھ نام ھای مدرنیسم، فرمنقد نو، کھ طی تاریخ طوالنی و موفقیت آمی

، نقد متون و یا نقد وجودشناسانھ خوانده شده است، معرف پیکره ای منسجم از نظریات و شناسی

روشھای نقادانھ کھ مورد توافق ھمھ ی پیروانش باشد، نیست. نقد نو و پیروانش (موسوم بھ منتقدان 

طالحات اند کھ ضمن بھ چالش کشیدن و اقتباس و تغییر اصنو) در بھترین حالت، گروھی التقاطی 

 .نظرات اساسی شان با ھم اتفاق نظر دارندتخصصی و نظریات و نقدھای یکدیگر، در عمق 

اصلی ترین وجھ اشتراک ایشان، مخالفتشان با شیوه ھای رایج تحلیل ادبی در دانشگاه ھا در نیمھ 

  ).٧٨: ١٣٨٦قرن بیستم است (برسلر،  نخست ی

ریشھ ھای آن بھ اوایل دھھ اما بھ اوج قدرت خود رسید،  ١٩٤٠بھ رغم آن کھ نقد نو در دھھ 

 ١ت.س. الیوتبر می گردد. عطف و توجھ نقد نو از شاعر بھ خود شعر، ریشھ در افکار  ١٩٠٠

دارد. الیوت اظھار می دارد کھ شاعر، شخصیت یا عواطف خود را در شعر دخیل نمی کند، بلکھ 

و عواطف غیر شخصی مشترک میان ای بھ کار می گیرد تا بتواند احساسات بھ گونھزبان را 

ت، بلکھ گونھ ای ی بیان عواطف شاعر نیسی افراد بشر را در شعر بگنجاند، لذا شعر عرصھھمھ

  ). ٨١: ١٣٨٦برسلر، گریز از آن ھاست (

یک اثر، توجھ کردن بھ  پیروان نقد نو بر این باورند کھ تنھا راه ایجاد ارتباط و درک درست

خود متن، مسائل زبانی و شکلی و درونی یک اثر است، چرا کھ ھر کنشی دیگر بھ بیراھھ رفتن 

است. این بدین معناست کھ یک اثر ادبی موجودیتی مستقل و قائم بھ خود است و تنھا راه شاخت آن 

  ).١٦: ١٣٩٢بھ رسمیت شناختن این استقالل است (جعفری، 

نتقدان نو، معنا نھ در (شخصیت و نظرات خود) مولف، نھ در زمینھ ی تاریخی بھ عقیده ی م

خواننده است. از آنجا کھ شعر، خود، شیئی مصنوع یا  ذھن در ،یا اجتماعی شعر و نھ حتی

                                                           
1 . Thomas stearns Eliot (1888-1965) 






می بایست معنایش نیز در ساختار خودش باشد. شعر و ساختار آن را  ،وجودی عینی است، لذا

  ).٧٨: ١٣٨٦ھ لحاظ علمی مورد تائید قرار داد (برسلر، ھمانند ھمھ ی اشیای دیگر می توان ب

توجھ بھ شکل و زبان یک اثر ادبی ھمیشھ بھ عنوان یک فعالیت ذھنی و ادبی مھم و جدی در 

بوده است. اما، در دوران مدرن این توجھ و این دل مشغولی شدت میان نویسندگان و منتقدان رایج 

ی نوزدھم میالدی یافتھ و بھ حرکتی منسجم و پر شتاب مبدل گردید. نام یا عنوان نقد نو از سده

م. از این ١٩١٠آمریکایی در سال  ١مورد استفاده قرار گرفتھ و منتقدانی نظیر جول اسپینگارن

تھ روشھای انتقادی و خوانشی کھ در اروپا در حال شکل گیری عبارت برای اشاره بھ یک رش

عنوان  ی کھ می توان برای ظھور اینترین منشأیمقبولو  ترینبودند، استفاده نمودند. اما، معروف

بھ چاپ رسید (جعفری،  ١٩۴١است کھ در سال  ٣بھ نام نقد نو ٢مقائل شد، کتاب مشھور َرنسُ 

١: ١٣٩٢۴.(  

صلی ترین ویژگی شعر و در نتیجھ ساختار شعر، انسجام یا ارتباط درونی از منظر نقد نو، ا 

نو، احتماال با وام گیری نظراتشان از ساموئل تیلور کولریج، وحدت اندام  ناقدان(اجزای) آن است. 

وار شعر را فرض مسلم می گیرند، بدین مفھوم کھ تمام اجزای شعر بھ ھم پیوستھ و دارای 

ید اندیشھ ی مرکزی شعر است (برسلر، ب و مؤھر جزء از شعر بازتا ارتباطات درونی اند و

٨٦- ٨٧: ١٣٨٦.(  

گی آن است، لذا شکل و محتوا یگان ،منتقدان نو معتقدند کھ چون اصلی ترین ویژگی شعر

  ). ٨٦(ھمان: جدایی ناپذیرند

نو مورد بررسی قرار می دھد، نقد  دیدگاھییکی از انواع رویکردھای نقد نو کھ شعر را از 

  بھ خاستگاه و ویژگی ھای آن پرداختھ می شود.  ذیلگرایی است کھ در یا شکل ٤فرمالیسم

  : خاستگاه فرمالیسم 1-1-1

خاستگاه نقد فرمالیسم، بر خالف آنچھ غربی ھا معتقدند، نھ در غرب کھ در شرق و روسیھ 

زبورگ است. فرمالیسم ی سن پترر روس و در حلقھبیات فرمالیستی دقطار اد حرکتاست. اولین 

در مسکو و سن پترزبورگ شکل گرفت، سپس، در اواخر دھھ  ،ی دوم قرن بیستمروس، در دھھ

مھاجرت کرد.  ٥، زمانی کھ فشار حکومت کمونیستی شوروی سابق بیشتر شد، بھ پراگ١٩٢٠ی 

                                                           
1 . Joel Spingarn (1875-1939) 
2 . John Crowe Ransom (1888-1974) 
3 . The new critism 
4 . Formalism 
5 . Peragh 






یکا شد و یویورک، وارد آمراز پراگ بھ پاریس رفت و بعد از جنگ جھانی دوم، از طریق ن

غاز کرد. مھمترین حادثھ را در این حرکت تاریخی باید مھاجرت ی شکوفایی خود را آدوره

  ).٦٦- ٦٧: ١٣٩١، دانست (طاوسی، ١اجباری زبانشناس معروف، رومن یاکوبسن

یس، کھ درست قبل از پایان جنگ خود خواستھ ی یاکوبسن بھ پار تبعیددر واقع، تا زمان 

اول رخ داد، منتقدان ادبی آمریکایی نھ اطالعی از فرمالیسم روس داشتند و نھ از فرمالیسم نی جھا

دلیل اصلی اشتباه تاریخی تاریخ نگاران ادبیات غرب ھم ھمین مسئلھ باشد. بعد از  ،پراگ. شاید

ین ا با امنتقدان روس بھ انگلیس بود کھ آمریکایی ھ آثارمھاجرت یاکوبسن بھ آمریکا و ترجمھ ی 

  ).٦٧شدند (ھمان:  آشناروش نقد ادبی 

کھ در سال  »زبان شناسی مسکو حلقھ«فرمالیسم روس از دو انجمن ادبی زاده شد: اولی 

مد . دیگری در سن پترزبورگ بھ وجود آدر مسکو بھ ابتکار چند دانشجو تشکیل شد ١٩١٥

از بود. در مسکو، پوئیونام گرفت کھ عالمت اختصاری آن ا »انجمن مطالعھ زبان شاعرانھ«و

ن بود، دانشجویی کھ بھ نژادشناسی اسالو و بھ فلسفھ زبان عالقھ داشت. رئیس حلقھ، رومن یاکوبس

در  شاخصبودند، چھره ھای  ٢وپوئیاز شاگردان بودوئن دوکورتنیدر پترزبورگ اکثر اعضای ا

  ).٤٠: ١٣٧٨(تادیھ، کلوفسکی، بوریس آیخنباوم و ... شویکتور میان آنھا عبارت بودند از: 

نیز داشتند: عالقھ بھ زبان شناسی و عشق بھ شعر  اشتراک وجھاین دو گھواره فرمالیسم دو 

  مدرن.

سال از  ،فرمالیسم کھ مدافعان از آن بھ نام تجزیھ و تحلیل ریخت شناسی سخن می گفتند

آمد ی (سمبولیسم) در اصالت ذھن و نماد گرای بھ شکل واکنشی در برابر مکتب ١٩١٦تا  ١٩١٥

  ).٢٠: ھمان(

بھ مطالعات ادبی محدود شد و ساختار ادبیات را مد نظر  ،عمدتا ،پژوھش ھای شکل گرایان

 ،ادبی آثارکھ تحقیق در  ،اثر ادبی را از خالق اثر متمایز می دانستند و معتقد بودند ،داشت. آنان

در چھ سالی بھ دنیا آمده، چگونھ زندگی کرده و  د. این کھ شاعرخالق اثر ندارارتباطی بھ دنیای 

شی در مطالعھ ی ھم در آفرینش شعرش داشتھ باشد، ارزتأثیر، اگر ھ استدر چھ شرایطی درگذشت

  ).٥٣- ٥٤: ٢، ج١٣٨٣صفوی، و بررسی شعرش ندارد (

                                                           
1 . Roman Jakobson 

  شود.) زبان شناس لهستانی که بیشتر به خاطر نظراتش در زمینه واج شناسی و تناوب آوایی شناخته می1929-1845(ی . بودوئن دوکورتن 2






زیادی قایل بود و ن کھ برای زبان شناسی اعتبار ی، رومن یاکوبسدر میان فرمالیستھای روس

پلی محسوب می شد بین فرمالیسم و ساختگرایی، با فرق گذاشتن بین کارکرد شعری زبان و دیگر 

  کارکردھایش، از نظریھ پردازان موفق در این زمینھ است.

 ١٩٣٠شکوفا شد و در سال  سابق در شوروی ١٩٢٠مکتب شکل گرایی در آستانھ ی دھھ ی 

  ).٥٢ینیسم سرکوب گردید (ھمان: با نگرش استال بھ دلیل مغایرت

  یی زداییآشنا 1-1-2

طرفدار محوریت اثر بودند و پیش از ھر چیز در پی کشف ویژگی  ،فرمالیست ھای روسی

ادبی از  آثارپاسخ دادن بھ پرسش چیستی ویژگی ادبی کھ وجھ ممیز  ،ادبی، یعنی آثارساختاری 

توضیح می دادند. این  Ostrannenieھوم دیگر اثرھاست، برآمدند. آنھا ویژگی ادبی را با مف

یی زدایی آشنامی توان بھ  defamiliarizationمفھوم را کھ برابر نھادی بود برای واژه ی 

ای مسألھزدایی می دیدند از ھمین رو ییآشناجوھر ادبی را در  ،ترجمھ کرد. فرمالیستھای روس

مین این ھدف توسط متن. زبان رایج می کردند، عبارت بود از چگونگی تأکھ روی آن درنگ 

وسیلھ ای است برای اعالم، تفھیم یا تشریح چیزی، ما با استفاده از این زبان بھ درک خود زبان 

 ،کند و بدین ترتیبمی پیچد، قواعدش را زیر و رو می نایل نمی شویم، شاعر این زبان را در ھم

  ).١٠٧: ١٣٨١ن نظمی می دھد متفاوت از عادت ما (علوی مقدم، بدا

یی زدایی را شکلوفسکی مطرح کرد، بھ اعتقاد وی بسیاری از مسایل آشنانخستین بار مفھوم 

 تأثیر ،بھ سبب کثرت استعمال عادی شده است و بھ ھمین دلیل ،برای ما ،زیبایی شناسی، امروز

علوی مقدم، توان دوباره از آنھا استفاده کرد (اند، اما با غریب سازی می خود را از دست داده

١٠٨: ١٣٨١.(  

یی زدایی دارد. ھدف آشناریشھ در مفھوم  ،این کھ شعر بیش از ھر چیزی بازی با زبان است 

شاعر روشن کردن یک مفھوم و بیان مستقیم یک موضوع نیست بلکھ در یک رستاخیز واژگانی 

اد کند و ای ایجھای زبان می کوشد ادراک حسی تازهیعنی تمایز و تشخیص بخشیدن بھ واژه 

یی زدایی فرمالیستھا آشناگیزد. شیوه ھای زبانی کھ در راه مراتب شگفتی و لذت مخاطب را بران

کاربرد ویژه ی ساختار نحوی  -خالصھ گویی ب ؛ایجاز  -عبارتند از: الف ،یندآمیبھ کار شاعر 

ت بھ جای کاربرد صف - کاربرد واژگان کھن کھ بھ آن باستان گرایی گویند ت -یا کھن پ آشنانا

ترکیب ھای  - صناعات شعری مانند استعاره، مجاز، کنایھ، تشبیھ، حس آمیزی، ح -موصوف چ

  ).۵٩-۶٠: ١٣٩٣(احمدی، معنایی جدید و ... 






  برجسته سازي  1-1-3

 نددانستاز ھنجار یا طغیان زبانی میزبان ادبی را مجموعھ ی انحرافاتی  ،فرمالیست ھا

  ).٨: ١٣٩٢(ایلگتون، 

 معمول زبان) دخودکاری (کاربر ) در مقابل فرآیندforegrounding(برجستھ سازی  فرآیند 

)Automatisation( یری زبان بھ گونھ ای است کھ بھ کارگ مقصود از آن، قرار می گیرد و

  ی بیان جلب نظر می کند.شیوه

 ،اردادھا، و او بھ واسطھ این کاربرجستھ سازی مبتنی است بر تخطی شاعر از قواعد و قر

ی پیام روی گزارهو تا خواننده از محتوا  ،از سطح منابع ارتباطی ھنجار زبان، فراتر می رود

  بگرداند و توجھش را بھ خود پیام معطوف گرداند.

دارد و  ٣و ھاروانک ٢کارفسکی، مو١شکلوفسکی، ریشھ در آرای اعتقاد بھ نقش ادبی زبان 

برجستھ سازی،  فرآیندخودکاری و برجستھ سازی را از یکدیگر بازشناختند و  داینان دو فرآین

  ).٣٣: ٢، ج١٣٨٣خودکار را بھ زبان ادب مبدل کرد (صفوی،  ی بھ حساب آمد کھ زبانفرآیند

یابد و بھ دو شیوه ی ھنجارگریزی ا گذر از زبان بھ ادبیات تحقق میبرجستھ سازی ب فرآیند

گیرد تمامی شگردھایی را در بر می ،و در این رابطھ ؛فزایی تجلی می کند(قاعده کاھی) و قاعده ا

و می توان آنھا را در گروه  ؛کھ زبان شعر را با زبان نثر و زبان طبیعی و ھنجار بیگانھ می کند

  گنجانید. موسیقایی و گروه زبانشناسی

طریق وزن عروضی، ایی انواعی از توازن ھای صوتی جا می گیرد کھ از در گروه موسیق 

صری عنا ،اد می گردد و در گروه زبان شناسیقافیھ، ردیف و ھماھنگی ھای مختلف صوتی ایج

یی آشناآمیزی، کنایھ، باستان گرایی، صفت ھنری، ترکیبات زبانی، چون، استعاره، مجاز، حس

بتھ در بھ کھ النحو زبان و بیان پارادوکسی مطرح است  ییی زدایی در حوزهآشنازدایی قاموسی، 

را رعایت کند یعنی ھنجارگریزی  باید دو اصل رسانگی و جمال شناسی، شاعر کارگیری این فنون

د و برجستھ سازی قابل تغییر باشد(شفیعی می تواند تا آن جا پیش برود کھ ایجاد ارتباط مختل نشو

  ).٧- ١٣: ١٣٨٩کدکنی، 

و ھنجار، ھنجار شکنی است و این انحراف از قواعد حاکم بر زبان معیار  ،چنان  کھ گفتھ شد

نخستین  ،د کھ البتھشمند بامند و غایتمند، جھتباید نقش ،(زبان شناس) لیچ یبھ گفتھ ،انحراف

ھمان چیزی  ،یچمند بودن از نظر لودن) است. غایتمند بارایھ مفھوم (غایت ،ویژگی ھنجارگریزی
                                                           
1 . Sklovski Victor  
2 . Mukarovsky 
3 . Harvanek 






ز آن نام برده است. ایشان میان دو گونھ معنا) ا رساییاست کھ شفیعی کدکنی تحت عنوان ایصال (

انحرافی کھ بر اثر کثرت استعمال مبتذل  ،انحراف مستعمل و خالق تمایز قایل است. بھ اعتقاد وی

شده و بھ عنوان واژه در حوزه ی قاموسی زبان وارد می شود و کارکرد جمال شناسیک خود را 

است وت دارد، ھمین انواع ھنجارگریزی با گونھ خالق کھ بدعت ھنری است تفا ،از دست می دھد

  ).۴٢-۴۵: ١، ج١٣٨٣کھ اسباب آفرینش شعر می شوند (صفوی، 

  انواع هنجار گریزي  1-1-4

آنچھ صفوی بھ عنوان انواع ھنجارگریزی برمی شمرد، در واقع برگرفتھ از نظریات لیچ 

  معرفی می کند:(زبان شناس انگلیسی) است. وی این نوع برجستھ سازی را در ھشت دستھ 

  معنایی  - ٨واژگانی  -٧نوشتاری  -۶سبکی  -۵زمانی  -۴گویشی  - ٣نحوی  - ٢آوایی -١

شاعر از قواعد آوایی حاکم بر زبان خودکار یا  ،آوایی: در این نوع ھنجار گریزی -١

زبان ھنجار، گریز می کند و صورتی را بھ لحاظ آوایی بھ کار می برد کھ در زبان ھنجار 

 متداول نیست.

نحوی: بھ اعتقاد لیچ، شاعر می تواند با نادیده گرفتن قواعد نحوی حاکم بر زبان  -٢

 خودکار نیز بھ شعر آفرینی بپردازد.

گویشی: بھ اعتقاد لیچ، شاعر می تواند ساخت ھا یا واژه ھایی را از گویش غیر از  -٣

 زبان ھنجار وارد شعر کند.

ساخت ھایی را در شعر خود بھ زمانی: بھ اعتقاد لیچ، شاعر می تواند واژه ھا یا  -۴

کار ببرد کھ در زمان سرودن شعر، در زبان خودکار متداول نیست و واحدھایی بھ شمار 

می روند کھ در گذشتھ متداول بوده و سپس مرده اند این دستھ از ھنجارگریزی را باستان 

 گرایی نیز می نامند.

ژه ھا یا ساخت ھای سبکی: آمیختن یا اختالط گونھ ھای زبان و استفاده از وا -۵

نحوی گونھ گفتاری در آنچھ بھ ھنگام استفاده از گونھ نوشتاری زبان خودکار متداول است 

 می تواند برجستھ سازی پدید آورد.

قاعده کاھی نوشتاری: گریز از قواعدی کھ بر نوشتار زبان خودکار حاکم اند،  -۶

 قاعده کاھی نوشتاری نامیده می شود.

واژگانی: شاعر می تواند در شعر خود واژه جدید بسازد و از این ھنجارگریزی  -٧

 ازی بپردازد.طریق بھ برجستھ س






ھنجار گریزی معنایی: حوزه معنی در حکم انعطاف ترین سطح زبان بیش از  -٨

سطوح دیگر، در برجستھ سازی ادبی مورد استفاده قرار می گیرد. قاعده کاھی معنایی می 

 ).٧٩- ٨۴: ١، ج١٣٨٣ترکیب صورت پذیرد ( صفوی،  و اصل انتخاب وتواند بر د

بھ عنوان شاعر نوگرا و نواندیش، بسیار فراتر از ھنجارھای زمان  بیاتیاب ھوعبدال

خویش پیش رفتھ است، وی با دقت و ظرافت فراوان و ادراک شاعرانھ قوی و حس زیبایی 

 ؛دست زده است مھشّمھ، در دیوان أباریق شناسی بھ ساختن و پرداختن منظومھ ھایی بی بدیل

است. ایشان کھ در تاریخ ادب عربی شاعری برجستھ و  آراستھ شده کھ با زینت و زیور ادب

صاحب سبک بھ شمار می آید، قصایدش بھ جھت نازک خیالی ھای بی نظیر، ترکیبات بدیع و 

از  قابلیت بررسی از منظر نظریھ ھای ادبی جدید ،شگفت آور قاعده کاھی و قاعده افزایی

شگردھا و فنونی کھ شاعر آگاھانھ  ،سازد، زیرامیجملھ صورت گرایی (فرمالیسم) را منطقی 

در بیان مقصود خویش بکار می گیرد، زبان وی را از شکل خودکاری بھ مرحلھ برجستھ 

سازی ارتقاء می دھد و گرد عادت را از امور اشیا کنار می زند و منجر بھ بیگانھ سازی 

زوایایی از ھنر شاعرانھ وی بر ، سعی می شود ،پایان نامھمی شود. در این یی زدایی) آشنا(

  بررسی، تحلیل و تبیین گردد.اساس رویکرد فرمالیستی 

   :هاي) پژوهشسؤال (سؤال  1-2

 فرآینددر دیوان أباریق مھشمھ در گذر از زبان بھ ادبیات از کدام بیاتی عبدالوھاب  -١

  برجستھ سازی بیشتر بھره برده است؟ 

یک از انواع کدام از در دیوان أباریق مھشمھ بیاتی در بیان مقصود و ھدف خود  - ٢

  ھنجارگریزی بیشتر استفاده کرده است؟

  اباریق مھشمھ دخیل است؟  یی زدایی و برجستگی زبان شعریآشناامل در وکدام ع  -٣

  :هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه  1-3

بیاتی در دیوان اباریق مھشمھ از اصل قاعده کاھی بیشتر از اصل قاعده بھ نظر می رسد  -١

  افزایی سود جستھ است.

دیوان  معنایی و سبکی در ، ھنجارگریزیاز میان انواع ھنجارگریزی بھ نظر می رسد-٢

  بیاتی نمود بیشتری دارد.اباریق مھشمھ عبدالوھاب 

بیاتی با استفاده از باستان گرایی در واژگان و ابداع ترکیب ھای معنایی جدید دست بھ  -٣

  زده است.  ،یی زدایی در اشعار دیوانآشنا






  : هدف (اهداف) پژوهش  1-4

یوان اباریق مھشمھ ی بیاتی و ھدف کلی از انجام تحقیق، تحلیل فرمالیستی و شکل گرایانھ د

یی زدایی، برجستھ سازی، ھنجارگریزی) در قصاید این آشنابررسی شاخصھ ھای فرمالیستی (

در جھان  بیاتیدیوان می باشد تا از این طریق بتوان بھ معرفی جایگاه شعری معاصر عبدالوھاب 

 پرداخت. فراتر از آنعرب و 

  : ضرورت و اهمّیت پژوهش  1-5

می توانیم بھ این نتیجھ برسیم کھ  ،بدین جھت ضروری می نماید کھ از طریق آن ،این تحقیق

داشتھ است و آنچھ موجب  یت و شھرت این شاعر و اشعار او تأثیرفرم و شکل تا چھ حد در محبوب

ان شعری و فرم زب ،تمایز و تفاوت اشعار این شاعر بزرگ از دیگر شاعران عربی شده است

  وی است.اشعار 

  :ي پژوهشپیشینه  1-6

تحقیقی در زمینھ تحلیل فرمالیستی اشعار شاعر صورت نگرفتھ است، اما بر اساس  ،تاکنون

تحقیقاتی انجام  بیاتیرویکردھای دیگر نقد ادبی از جملھ نقد اجتماعی بر روی اشعار عبدالوھاب 

م یا تحلیل اشعار شاعران بر اساس شاخصھ ھای نظریھ شده است، البتھ مقاالتی در زمینھ فرمالیس

از دکتر سعید ارباب شیروانی » فرمالیسم چیست«فرمالیسم ارائھ شده است بھ عنوان نمونھ، مقالھ 

گریزی در بخشی از اشعار نزار قبانی، نوشتھ س بروجنی و مقالھ  بررسی انواع ھنجارو سعید الیا

 با توجھ بھ بررسی ھای بھ عمل آمده، نب خدادادی . اماه زیشده توسط حمیدرضا مشایخی و سید

  انجام نشده است. ،بیاتی بپردازدیماً بھ تحلیل فرمالیستی اشعار تقسمتحقیقی کھ 

  :ها) و روش پژوهشمواد (داده  1-7

تحلیلی و با مراجعھ بھ منابع کتابخانھ ای بھ بر اساس روش توصیفی،  پایان نامھ جاری

مطالعھ کتب و مقاالت مرتبط، فیش برداری و تحلیل اشعار دیوان أباریق مھشمھ بر اساس داده 

   گرفتھ است.ھای جمع آوری شده و بر مبنای شاخص ھای مکتب فرمالیسم انجام 

  

  

  

  






  

  

  

  

  

  

  

  :فصل دوم

   مبانی نظري پژوهش 

  

  

  

  

  






  

  

  

  

  

  

  

   ادبی نقد 2-1

شناسی نیز تعبیر کرد، عبارت است از سنجی و سخنتوان بھ سخننقد ادبی کھ از آن می

 آثارادبی و شرح و تفسیر آن، بھ نحوی کھ، معلوم شود نیک و بد آن  آثارشناخت ارزش و بھای 

  ).۵: ١٣٨٩ھا کدام است (زرین کوب، چیست و منشأ آن

دبی آن است کھ میان ھنرمند و ھنرپذیر، نقش واسطھ و یکی از بارزترین عملکردھای نقد ا

کند، این محسوس می آثارادبی را در قبال خوانندگان این  میانجی را دارد. موضوعی کھ وظیفھ نقد

ً از ظاھرسازی و زرق و  آثارمطلب است کھ تشخیص  اصیل از غیر اصیل و تقلیدی، کھ غالبا

ان عادی دشوار است. از سوی دیگر، تبلیغات کاذب برق کاذبی نیز برخوردارند، برای خوانندگ

تواند اذھان بسیاری از مردم را منحرف کند و در ادبی، می آثارای در اطراف برخی از روزنامھ

ادبی شود. در چنین حالی،  آثاراینجاست کھ منتقد ادبی باید موجب روشنگری و ھدایت خوانندگان 

کند، بی اش برای او کفایت میقد ادبی ندارد و پسند و سلیقھای تصور کند کھ نیازی بھ ناگر خواننده

   ).٢١: ١٣٧٧است (امامی،  تردید، نسبت بھ ھنر و ادبیات ظلم کرده

یکی از مھمترین وظایف منتقد ادبی و ھنری این است کھ پیشاپیش در جریان خالقیّت ادبی و 

ھنری و  آثاربا عمل فعّال و خردمندانھ خود، زمینھ را برای پیدایش  ، ھنری شرکت جوید، یعنی

  فراھم سازد. تر،ادبی کامل

ً از موھبت ذاتی خالقیھنرمن مند ھستند و این ویژگی را از راه آموزش ت بھرهدان، عموما

 اند. آنان، اغلب با تکیھ بر این مزیّت، خود را از اطالع بر اصول و قواعد ھنری،کسب نکرده

دانند. از طرف دیگر، چون منتقدان ھم غالباً، از جوھر ھنری و آفرینندگی محروم نیاز میبی

 






ھای فنّی و اصولی ھنر مورد نظر خود را خوب بیاموزند و از این کوشند تا جنبھھستند، می

 طریق، فقدان عنصر خالقیّت را جبران کنند. از این رو، منتقدان در نشان دادن نقاط ضعف و قّوت

ھا، مھارت خاّصی دارند و حتّی گاه، از خود ھنرمند ھنری و یا بیان نکات ریز و ظریف آن آثار

  ).۶: ١٣٨١وی تواناتر ھستند (عزتی پرور،  آثارو توضیح  نیز در تفسیر

ی نقد و ادب یابیم کھ این مفھوم، از دو کلمھ، درمی»نقد ادبی«ی با دقت در لفظ و ظاھر کلمھ

، بنابراین، برای درک بھتر نقد ادبی و مسائل مربوط بھ آن، ابتدا باید معانی و تشکیل یافتھ است

  ادب را بدانیم و سپس نقد ادبی را باز شناسیم. ،بعد از آنمفاھیم نقد و 

  نقد  2-1-1

ی نقد، در لغت، معانی متعددی دارد و از آن جملھ است: پول رایج، پول نقد (=در مقابل واژه 

نسیھ)، َسره گزینی (=انتخاب نیکو و ناب از ھر چیز)، ارزیابی و سنجیدن، بھ محک زدن، خوب 

  ).۴: ١٣٨٩زرین کوب، و بد چیزی را نشان دادن، و بھین و بھترین را برگزیدن (

رود، اّما در عرف و کاربرد متداول زبان، تفاوت ی نقد، گاه مترادف با انتقاد بھ کار میواژه

ھای یک خورد، یعنی انتقاد را غالباً، در مفھوم بیان کاستیمحسوسی میان نقد و انتقاد بھ چشم می

کار  آورند، در حالی کھ، نقد را در چنین مفھومی بھگیری از کاری یا کسی میچیز و خرده

ذھنی، فکری، ھنری و فرھنگی مورد استفاده قرار  آثارگیرند و آن را برای ارزیابی امور و نمی

رود و در چنین تر خود بھ کار میی انتقاد نیز گاه در مفھوم گستردهدھند. گفتنی است کھ واژهمی

  ).١١: ١٣٧٧شود (امامی، ی نقد آورده میادف با واژهحالتی، متر

ی مذکور نیز در ھستند. واژه Criticismی انگلیسی نقد و انتقاد، معادل واژهی ھر دو واژه

ً وسعت معنا و مصداقی بھ اندازه - ١٢ھمان: ھای نقد و انتقاد دارد (ی واژهزبان انگلیسی، تقریبا

١١.(  

رادف گویند و این دو واژه را، غالباً، متپردازد، ناقد یا منتقد میکسی را کھ بھ نقد یا انتقاد می

  برند. یکدیگر بھ کار می

است و ھمین ویژگی، موجب خلق شمار اندیشمند گر و از آنجایی کھ انسان موجودی پرسش

ھا ی بھ وسعت و گوناگونی اسطورهآثاراست؛ و فرھنگی در طول تاریخ شدهفکری  آثارانبوھی از 

ایستد؛ گاه از حرکت باز نمی ھا کھ ھمچنان ادامھ دارد و ھیچھا و افسانھ، ھنرھا، اشعار، داستان






ی نقادی بی شک، آنچھ کھ موجب تداوم جریان خالقیت و آفرینش فکری، ھنری و فنی شده، روحیھ

ای کھ بدون تردید، معطوف بھ بھبود امور است، و ھرگز اجازه نمی دھد و انتقاد است؛ روحیھ

  انسان بھ وضع موجود رضایت دھد و دست روی دست بگذارد.

و موتور حرکت جوامع است. منتقدان در نقد شد  ی بشریقاد موجب پویایی جامعھنقد و انت

یک اثر، ممکن است از انواع مختلف نقد ھمچون نقد تاریخی، نقد فنّی، نقد اجتماعی، نقد 

  روانشناختی، نقد تطبیقی و ... بھره ببرند. 

  ادب   2-1-2

اند از جملھ: دانش، فرھنگ، ذکر نموده» ادب«ددی برای لفظ ھای متعدر زبان فارسی معادل

ھنر، حسن معاشرت، چم و خم، آزرم، حرمت، پاس، شگفتی و شگفت، فرھنگی شدن (دایرۀ 

  ). ٢٩٧: ٧، جلد ١٣٨٢المعارف بزرگ اسالمی، 

 - ٢شگفت، ھر چیز شگفت -١ل ھستند: دو معنی اساسی برای واژه ادب قای لغت شناسان کھن

  ). ١۴٧: ١۴، جلد١٣٨٢دعوت بھ مھمانی (ازھری، 

ادب آن چیزی است کھ «را مأخوذ از معنای دوم دانستھ و گفتھ اند: » ادب«ھا برخی از آن

ھمگی بھ » ھمأُدبھ، مأَدبھ، اُدبَ «). از ھمین جا مشتقات ١۴٧(ھمان: » ادیب بھ دیگران می آموزد

بھ معنی » ادیب«و » آدب«معنی چیزی کھ برای مھمانی تدارک می بینند می باشد و نیز 

). اما برخی دیگر مانند عبدالقادر ۵-۶: ٢٠٠٨یا مھماندار است (افرام البستانی، » صاحب مأُدبھ«

دل انگیز و شگفت است، پس، بعید » ادب«داند. از آنجا کھ بغدادی معنی نخست را ھم بیگانھ نمی

  ). ۵٠: ٩، جلد١٣٨٧بھ معنی شگفت مشتق شده باشد(بغدادی، » ادب«نیست کھ از 

 دھدمی تشکیل ادبیات نیز را آن بحث موضوع تریناصلی و است ادبیات از برگرفتھ ادبی دنق

 عنوان بھ. است گرفتھ صورت ادبیات تعریف برای بسیاری ھایکوشش). ١٣: ١٣٧٧ امامی،(

 تعریف نیست حقیقی کھ اینوشتھ یا داستان معنای بھ تخیّلی اینوشتھ توان می را ادبیات مثال،

 عملی مقاصد متضمن شیرفروش، برای یادداشتی یا و شناسی، زیست متون خالف بھ ادبیات .کرد

  ).١٢- ١٣: ١٣٩٢ تون،ایگل. (دارد اشارت امور کلی وضعیت بھ ،بلکھ ،نیست بالفصل

 در مردم کھ عالم امم و اقوام فکری و ذوقی مواریث و ذخایر تمام از است عبارت ادبیات

   و سعی مایھ این درخور و الیق واقع در را آثار آن و اند کرده اھتمام ھاآن نشر و نقل و ضبط
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Abstract 
Literary criticsm which have know modern criticism in twentieth centary unlike the previous literary criticsm 
that effected by moral historical or biological considerations turned to text it self. 
Following of modern criticism advocate of exoct surveying of the text without some factors such as way of 
mentation and personality of outhor either poet or sources of works, social ided and political and some extra 
subjects that related to the external scope of being of the works.  
One of different kinds of literary criticism approaches in the 20th century is the formalism theory which 
bloomed in the beginning of the 1920s. 
Victor Sklovski and Jacobson were the leaders of this theory. 
At the first formalists enumerated literature as on especial mode of language and they had big disagree ment 
between the Literature application of language and usual application. 
Putting forward topics like defimiliarization and foregrounding by the formalism approach made a great 
transformation in the literary criticism of the 20th century. The purpose of this study is the investigation of 
Poetical Works of Abariq Mohshammey-e-Albayati with a viewpoint of the basic methods of 
defimiliarization and foregrounding which are called norm aversion and rule synergy.  
Albayati, as a modernist and forward thinking poet, in Poetical Works of Abariq Mohashamme in which the 
content of most odes is fighting and resistance against tyrants, has gone beyond. the norms of his time and 
has made a unique poetry with great care and delicacy.  
Thus, getting familiar with the techniques used by Albayati in order to foregrounding the poems of the 
Poetical Works of Abariq Mohashamme, leads us to the recognition of the secret of popularity and reputation 
of this eminent poet. Using different kinds of norm aversions such as those related to vocabulary, syntactic, 
stylistic, temporal and semantic, etc which of course the frequency of norm aversion of semantic and stylistic 
compared with the other normal aversions is more, Albayati has removed acquaintance. Also, using rule 
synergy in three levels of vocalic, vocabulary and phonetic in accordance with norm aversion which has more 






frequency compared with rule synergy in Albayati's poetry, he has expressed his poetry beautifully to his 
readers and has attracted their attention. 

Key Words: Literary Criticism, Formalism, Abdu-Alwahhab Albayati, Abariq Mohashamme Divan, Norm 
Aversion. Rule Synergy 
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