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روس ،آن را عاملِ شکلگیری اثر ادبی دانستهاند .در این پژوه  ،پس از بحو

درباره قاعدهافزایی ،شوگردهای آن در شوعر مصو
1973

فی وهبوی ا(تول (Wahabi al-

 )Tal,معروف به «عرار» بررسی میشود تا مشخص گردد کوه ایون شوگرد

ادبی تا چه اندازه توانسوته اسوت سوببِ برجسوتهسوازی در شوعر او شوود .یکوی از

ویژگیهای برجسته شعر وی ،قاعده افزایی است .بر اسواس ایون ویژگوی ،شواعر

با بهکارگیری م لوب توازن آوایی و واژگانی در پیوند با قاعدهافزایی به عواد -
زدایی دست میزند تا سبب برجستهسازی و آهنگینتر شدن کالم خود شود .این

پژوه  ،با روش توصیفی– تحلیلی به واکاوی برجستهسازی و قاعودهافزایوی در
س حهای آوایی و واژگانی میپردازد و در پی آن است تا زیبوایی شوعر عورار را

برای مخاطب نمایان سازد.

واژههای کلیدی :قاعدهافزایی  ،توازن آوایی ،توازن واژگانی  ،عرار

 .1مقدمه
قاعدهافزایی ،یکی از شیوههای آشناییزدایی در مکتب صور گرای روس است .در ایون شوگرد،

قواعودی ،بوه قواعود زبوان معیوار افوزوده مویشوود کوه سوبب برجسوتهسوازی موتن ادبوی مویشووود.

برجستهسازی به دو صور انحراف از قواعد حاکم بر زبان (هنجارگریزی) و افزودن قواعدی بور
قواعد حاکم بر زبان (قاعدهافزایی) مح ق میشود .کاربرد قاعدهافزایی ،نمایانگر توانوایی شواعر در

بهرهگیری از ظرفیتهای زبانی ،به منظور ناآشناسازی و برجستگی زبان است کوه صوور گرایوان
روس آن را عامل شکلگیری اثر ادبی دانستهاند .کلریج - 1شاعر و منت ود انگلیسوی -معت ود اسوت

شاعر با بهرهگیری از قوه تخیل خود ،به ویژه با استفاده از قاعده افزایوی حجواب عواد را از برابور

دیدگان میزداید و واقعیت اشیاء را به گونهای تازهتر به خوانندگان به نمای
.)2001, p. 1-40

میگذارد (

Safavi,

مسئلة قاعدهافزایی و پیامد آن (توازن) ،نخستین بار از سووی یاکوبسون 2م ور شود .او معت ود

است که فرآیند «قاعدهافزایی» چیزی نیست جز «توازن» در گستردهترین مفهوم خود .این توازن بوه

وسیلة «تکرار کالمی »3به دست میآید ( .)Modaressi, & Yasini, 2009, p. 127تووازن ،عواملی

جهانی است که به شیوههای گوناگون در نظم موسی ایی به کار میرود .صنعتهایی که با اسوتفاده

از توازن به دست میآیود ،ماهیوت یکسوانی نودارد .بوه هموین د(یول ،گونوههوای تووازن را بایود در
1

S. T. Coleridge
R. jakobson
3
verbal repetition
2
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س حهای تحلیلی متفاوتی بررسی کورد .بورای توصوین انوواا تووازن ،بوه سو و تحلیول آوایوی،
واژگانی ،نحوی نیاز است.

در این م ا(ه ،نخست به بررسی قاعدهافزایی پرداخته و چگونگی بهرهگیری از این ابزار ادبی

بررسی میگردد .این م ا(ه میکوشد تا به پرس هایی پاسخ دهد که از این قرارنود؛ عورار توا چوه
اندازه و به چه شیوهای از این شگرد هنری یاری جسوته اسوت کوه موجبوا برجسوتهسوازی سوخن

خوی

را فراهم ساختهاست؟ هدف وی از این رویکرد ادبی چه بودهاست؟ این پوژوه

بوا روش

توصیفی و تحلیلی بر این فرضیه استوار است که عرار در برخی قصاید ،از اوزان عروضی و تووازان

آوایی سرپیچی کردهاست .همچنین در این پژوه  ،قاعدهافزایی و انواا آن در س حهای تحلیلوی
آوایی و واژگانی در اشعار وهبی ا(تل ( )Wahabi al-Tal, 1973مورد بررسی قرار مویگیورد توا از

این رهگذر ،گوشهای از زیبایی و برجستگی اشعار وی نمایانده شود.

 .2پیشینه پژوهش
به طور کلی پژوه های پیشین ،اغلب تأثیرپذیری عرار از خیام را مورد بررسی قرار دادهانود و بوه
ن د ادبی شعرهای عرار نپرداختهاند .بسام علوی ربابعوه ( )Bassam Ali, 2002در اثور «توالشهوای

شاعر بزرگ اردن عرار در قلمرو ادبیوا فارسوی» ،بوه موثثر بوودن زبوان فارسوی بوه ویوژه از جنبوة

تأثیرگذاری خیام بر اندیشه و آثار شواعر ،اشواره دارد .خلیول ابوراهیم ( )Ibrahim, 2009در م ا(وة

«عرار :شعریة التجربة ال شعریة الذاا رر » بر اشعار تجربی عرار تأکید شدهاست .وی به ویژه بر زنودگی
عادی و تجربیا عرار تأکید کردهاست ،تا اندازهای که تصاویر شاعرانه خود را از زندگی عادی و

روزمره بر میگیرد .زیاد ا(زعبی ( )Al-Zabi, 1999در اثر «سرچشمه های معرفت شناختی (عورار)»

به هندسه اندیشه ،تفکر و محورهای عرار ،که یکی از فرهیختگان و روشونفکران اردن بوودهاسوت،

میپردازد .محمود سذمر ( )Samareh, 1985در م ا(وة «اللغذة و األسذلو فذ شذعرععرار » ،بوه اسولوب
شعری عرار اشاره دارد .بسام علی ربابعوه ( ،)Bassam Ali, 2004در اثور «توأثیر حکویم نیشوابور بور

عرار ،شاعر بزرگ اردن» به فلسفه زندگی عرار و تأثیرگذار بودن خیام بر عرار پرداختهاست .بهروز
قربان زاده و رفیق ع ری ( )Ghorbanzadeh & Rafigh, 2017در اثر «وجوه تأثّر مصو فی وهبوی
ا(تل (عرار) بعمر ا(خیام ا(نیسابوری» ،به تأثیرپذیری شاعر از خیام در مضامین اشوعارش اشواره دارد.

در پایان ،گفتنی است گستره و محوریت پژوه

حاضر ،با آثار پیشین متفاو است .این م ا(ه در

جایگاه خود ،پژوهشی ادبی است که در پیوند با ن د صور گرایانه و آشنازدایی شعر این شاعر ،به

انجام رسیدهاست.
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 .3گذری بر زندگی عرار

وهبی ا(تل ،متخلص به عرار در سال 1899میالدی ،در شهر اربد واقع در شمال اردن در خوانوادهای

فرهنگی ،زمانی چشم به جهان گشود که جهان عرب در انزوای فرهنگی به سر میبرد .جهوان عورب،
جهانی بود غرق در سکو  ،درد ،گوشهنشینی و ع ب ماندگی .جهانی که سایة امپراطوری عثمانی
بر آن سنگینی میکرد و در سراشیبی زوال و نابودی افتاده بود .پدر عرار از فرهیختگان اردنی بوود.

عرار در دوران تحصیل ،زبان ترکی که زبان رسمی بود ،را فرا گرفت .وی همچنین با زبان فارسوی

که در آن زمان تدریس میشد،آشنا شد ( .)Wahabi al-Tal, 1973, p. 49او ( ب خود را از شاعر

جاهلی ،عرار بن عمرو بن شأْس األَسدی گرفوت ( .)Bekar, 1988, p. 31در سوال  1922عورار بوه
عنوان معلم مشغول به کار شد و در من ههای گونواگون اردن بوه فعا(یوتهوای علموی و آموزشوی

پرداخت .وی ،در سالهای  1942-1931بازرس وزار معوارف اردن شود .او همچنوین بوه عنووان
مدیر ناحیه ،بخ دار ،منشی دادگاهِ تجدیدنظر ،دادستان و رئیس تشریفا در دیوان عا(ی گماشته

شد .در پایان ،وی در همان شهر در سال 1949م ،در گذشت (.)Al-Mulaththum, 1980, p. 51

تسلط عرار به زبان ترکی ،دروازه ورود او به ادبیا جهوانی بوود .وی بوا فراگیوری ایون زبوان،

عالوه بر ادیبهای ترکزبان ،توانست با ادیبان ایران و فرانسه نیز آشنا شود .او توانست برخی آثار

ترجمهشدة نویسندگان فرانسه «مانند قصه عشق یک شاعر ،اوپرای «کارمن و صافو»» را از ترکی به

عربی برگرداند .نکتة مهم در بررسی تأثیرپذیری عرار از ادبیا ترک و ادبیا فارسی همان اسوت

که احمد صافی ا(نجفی در دیباچهاش بر دیوان «عشویا وادی ا(یوابس» بیوان مویدارد« :مون منکور
تأثیرپذیری عرار از شاعران ترک و عرب و فارس نیستم ،و(ی معت دم شخصیت شاعرانه ویژه او ،ما

را به این قضیه رهنمون میسازد که شعر وی با وجود اثرپذیری از آن ادبیوا  ،ویژگوی مخصوو

به خود را داراست )Wahabi al-Tal, 1973( ».این تأثیرپذیری را بوا تأکیود بور زنودگی بوومی وی

میتوان دریافت .شوعر او بوه دو دسوته یاتیوا (غز(یوا  ،خمریوا  ،رثواء واحوواخ شخصوی) و

اجتماعیا (وطنیا و سیاسیا ) گروهبندی میشوود .از ویژگویهوای شوعرش ،سوادگی و روانویِ
مفاهیم و عبار ها است ( .)Abu-Matar, 1987, p. 217با توجه به نظریة صور گراها ،آنچه در

شعر وی برجستگی ویوژهای داشوته و سوبب آشوناییزدایوی شودهاسوت ،مشوتمل بور قاعودهافزایوی،

هنجارشکنی در قافیه ،توجه به صور خیال و تصاویر زیبا و ترکیبهای جدید ،توجه بوه انسوجام و
هماهنگی در شعر است .در ادامه ،برخی از این موارد ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به هر حال ،برخی منت ودان و پژوهشوگران کوه مویتووان بوه افورادی ماننود ناصورا(دین اخسود،

عبدا( ادر ا(رباعی ،زیاد ا(زعبی ،خا(د ا(کرکی ،ابراهیم خلیل اشاره کرد ،بوه توافوق رسویدهانود کوه
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فرهنگ عرار محدود نیست .این فرهنگ ،عمیق و گسترده بوده و از فرهنگهای عربوی ،فارسوی و
ترکوی سرچشومه گرفتوهاسوت (

Al-Asad, 1957, p. 277; Al-Zu'bi, 2002, p. 20; Al-Zabi,

 .)1999, p. p. 37عرار به تأثیرپوذیری از خیوام اشواره کوردهاسوت .او در معرفوی فلسوفه و اندیشوه

خوی  ،خود را فردی خیامی ا(مشرب توصین میکند (.)Al-Nauri, 1980, p. 26
 .4انواع قاعده در شعر عرار

 .1 .4برجستهسازی ادبی
زبانشناسان برای زبان ،ن های متمایزی برشمرده و دستهبندیهایی ارائه کردهانود .بورای نمونوه،

می توان به ا(گوی ششگانه یاکوبسن اشاره کرد .او ش
مشتمل بر ن

عاطفی ،ن

ن

را برای زبان در نظر گرفتهاسوت کوه

ترغیبی ،ارجاعی ،فرازبانی ،همد(ی و ادبوی هسوتند .بوه طوور کلوی،

صور گراهای روس و دانشمندان «حل ة پراگ» به ن

ادبی زبان باور داشتند .آنها ،ن و هوای

زبان را کاربرد خاصی از زبان میدانستند که با انحوراف از زبوان خودکوار ،سوبب توازگی کوالم و
درک جدیدی از آن میشود .به باور موکارفسکی ،1زبان ادب ،نه برای ایجاد ارتباط ،بلکوه بورای
ارجاا به خود به کار میرود .این همان دیدگاهی است که یاکوبسن ارائه میدهد .وی زبوان را آن

زمان دارای ن

ادبی میداند که توجه پیام به سوی خود پیام باشود .آنهوا دو فراینود زبوانی را از

یکدیگر باز می شناختند و بر این دو فرایند نام خودکار و برجسوتهسوازی ،نهواده بودنود (

Safavi,

.)2001, p. 34

برجستهسازی 2از اص ال های مهم نظریه صور گرا است .این اص ال  ،به معنای سرپیچی و

انحراف از مث(فههای هنجوار زبوان اسوت .معنوای ایون اصو ال بوا کموک واژههوا ،اصو ال هوا و

پارهگفتههای ناآشنا ،بدیع و سایر عواملی که در زبان وقفه ایجاد میکند ،از قدر پی بینوی زبوان

جلوگیری میکند و کالم را از خ ر آرایههای تصونعی نجوا مویدهود ،بوه دسوت مویآیود( .وی

( )Leech, 1969زبانشناس انگلیسی ،برجستهسوازی را بوه دو نووا هنجوارگریزی و قاعودهافزایوی

گروهبندی میکند .وی پیروی نکردن و سرپیچی از قواعد زبان هنجار را هنجوارگریزی و افوزودن
قواعدی به قواعد زبان هنجار را قاعدهافزایی دانستهاست .فراینود برجسوتهسوازی در زبوان معیوار بوه

منظور جلب توجه مخاطب به موضوا ارتباط ،به کار میرود .اما در زبان ادب ،ف ط برای ارجاا به

خود زبان بوه کوار بورده مویشوود .از سووی دیگور ،نووآوریهوای واژگوانی زبوان ادب کوه نووعی
برجستهسازی به شمار میآیند ،در زبان معیار پابرجا است.

J. Mukařovský
foregrounding

1
2
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به باور شفیعی کدکنی ( )Shafiei Kadkani, 2005انواا برجستهسازی را میتوان در دو گروه

موسی ایی و زبانی تبیین کرد .وی گروه موسی ایی را مجموعة عواملی بر میشمارد که با استفاده از

آهنگ و توازن ،زبان ادبی را از زبان هنجار برجستهتر میسازد .او در این زمینوه بوه عوواملی ماننود

وزن ،قافیه ،ردین و هماهنگیهای آوایی اشاره میکنود .وی معت ود اسوت گوروه زبوانی مجموعوة

عواملی مانند استعاره ،مجاز ،حس آمیزی ،کنایه ،ایجاز و حذف ،صفتهوای هنوری ،ترکیوبهوای
زبانی ،بیان پارادوکسی و موارد مشابه هستند .این عوامول بوه اعتبوار تموایز نفوس واژگوان در نظوام

جملهها ،به جز ویژگی موسی ایی آنها ،میتواند سبب تموایز در رسوتاخیز واژههوا شوود (

Shafiei

( .)Kadkani, 2005, p. 38ی ( ،)Leech, 1969با اندکی تفاو  ،آنچه را که شفیعی کودکنی در

چارچوب گروه موسی ایی م ر میکند ،در م و(های کلی با نام توازن دستهبندی میکند و گوروه
زبانی را با استفاده از هنجارگریزی قابل تبیین میداند .وی بر این نکته تأکید دارد که برجستهسازی
باید اصل رسانگی و زیباییشناختی را رعایت کند ،یعنوی توا آنجوا پوی

برجستهسازی قابل تعبیر باشد (.)Safavi, 2001, p. 40

رود کوه آشوفته نشوود و

به نظر نگارنده ،برجستهسازی به این معناست که عناصر بوهکارگرفتوه شوده در شوعر ،چنوان در

کنار هم قرار گیرد که زبان شعری را از زبان عادی متمایز کنند .هر چند ،شاعر به صور ارادی و
آگاهانه از صور های ویژه زبانی استفاده میکند .در واقع ،شاعر با کمک آهنگ و تووازن ،زبوان

معیار و هنجار را دگرگون میسازد و دست به عمل برجستهسازی زده تا کالم را موزون و تاثیرگوذار

کند .عرار نیز به سبب شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعهاش و تأثیرگذار بودن اشعارش بوه
خالقیووت و نوووآوری در مباح و

زیبوواییشناسووی و بالغووت دسووت زدهاسووت .ایوون روش کووه بووا

هنجارگریزی و قاعده افزایی ارتباط دارد ،تأثیر شگرفی در میزان همد(ی و همراهی مخاطب دارد.

 .2 .4قاعدهافزایی
قاعدهافزایی برخالف هنجارگریزی ،انحراف از قواعد زبان هنجار نیست ،بلکه اعمال قواعد اضافی
بر قواعد زبان هنجار اسوت .بوه ایون ترتیوب ،قاعودهافزایوی ،ماهیتواً از هنجوارگریزی متموایز اسوت.

قاعدهافزایی بر پایة توازن در س ح آوایی ،واژگانی و نحوی قابل بررسوی و طب وهبنودی اسوت .در

توازن ،با وجود اینکه آفرینندة اثر ادبی مجموعهایی از حق انتخاب هوا را در اختیوار دارد ،هموواره

خود را به انتخابی ویژه مجبور میکند .در واقع ،شاعر نوعی برجستهسازی ادبی را به کار میبرد که

مشتمل بر سازمانیافتهتر ساختن یک موتن بوه واسو ة گونوهای خوا

اسوت (

Shafiei Kadkani,

 .)2005, p. 81این معیارگریزی و سرپیچی از مأ(وف و آشنا ،همان اسوت کوه در علوم بیوان سونتی
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برای آن اص ال «غیر ما وضع (ه» نامیده شدهاست« .غیر ما وضع (ه» در مفهوم معنای غیور اصولی،
غیر متعارف وخارج از قرارداد به کار میرود (.)Al-Ravashedi, 2005, p. 122

قاعدهافزایی بور برونوه زبوان عمول مویکنود و در معنوا دخوا(تی نودارد .بوه هموین سوبب ،پیامود

قاعدهافزایی ،چیزی جز شکل موسی ایی از زبان خودکار نیست .استفاده از قاعودهافزایوی ،نمایوانگر

توانایی شاعر در بهرهگیری از ظرفیتهای زبانی است تا در ناآشنا ساختن و برجستگی زبان به کوار

رود .صور گرایان روس ،قاعدهافزایی را عامل شکلگیری اثر ادبی مویداننود .بنوابراین ،در م ا(وة

حاضر ،با بهرهگیری از قاعدهافزایی به عنوان یکی از شیوههای آشناییزدایی ،س و تحلیلی توازن
آوایی و توازن واژگانی شعر مص فی وهبی ا(تل مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.

(ی ( )Leech, 1969, p. 74با توجه به تمایز سنتی اروپایی میان صنعتهوای بودیع واژگوانی و

معنایی ،انواا توازن (قاعدهافزایی) را در چارچوب صنعتهای بدیع واژگانی ارائه کردهاسوت .وی

گونههای هنجارگریزی ،را از جمله صنعتهایی دانستهاست که به بدیع معنایی وابسته اسوت .او بوه

این وسیله ،فرایند قاعدهافزایی را زمینهساز ایجاد شعر به شمار آوردهاست .به باور صفوی ( Safavi,

 ،)2001این دو گونه برجسوتهسوازی ،یعنوی قاعودهافزایوی و هنجوارگریزی ،هور یوک در کواربرد،
گونههای ادبی متفاوتی مانند استعاره ،تشبیه ،ایهام ،پارادوکس و غیره را به وجود میآورند.

 .3 .4توازن آوایی
توازن آوایی ،یکی از ویژگیهای اصلی قاعدهافزایی است که در ن د صور گرایوی موورد توجوه

قرار میگیرد .این م و(ه به وسیلة «تکرار کالم» که عامل اصلی خلوق انوواا تووازن اسوت ،در زبوان

شعری روی میدهد .ایون شوگرد هنوری ،در اثور ادبوی در دو زمینوه وزن عروضوی« ،تووا(ی تکورار

هجاهای کوتاه و بلند» ،و هماهنگی آوایی« ،تکرار صامت ها و مصو ها» ،پدیدار میگردد .ایون

موسی ی ،افزون بر زبانِ شعر که برای تأکید و ا( ای عواطن و احساسا  ،به کار گرفته میشود ،به
صور تکرار آواها و واژهها با آگاهی یا ناآگاهی شاعر آفریده میشود .در واقع ،این موسوی ی،

زبان شاعر را نسبت به زبان معیار برجسته میکند .از این رو ،صور گراها آن را عامل شکلگیری

آثار ادبی و به ویژه شعری میدانند .منظور از توازن آوایی ،مجموعه تکرارهایی است که میتوانند

در س ح تحلیل آوایی ،تحلیل شوند ( .)Safavi, 2001, p. 2 & 167تکرار آوایی میتواند ،تکورار
یک واج ،چند واج درون یک هجا و هماهنگی و تکرار واکهها و همخووانهوا را در بور گیورد .از

جمله ویژگیهای قاعده افزایی ،توازن آوایی است که خود به توازن آوایی کمی و واژگانی ت سیم

میگردد .توازن آوایی کمی شامل توازن وزنی و هماهنگی آوایی اسوت .تووازن واژگوانی ،شوامل
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تکرار واژه ،تکرار بی

از یک واژه ،تکرار جمله ،تکرار قافیوه اسوت .صونعتهوایی کوه بوه وسویلة

توازن به دست میآیند ،از ماهیتی یکسان برخوردار نیستند .به همین سبب ،گونههای توازن را باید

در س حهای تحلیلی متفاوتی بررسی کرد .بنوابراین ،در اداموه بوه سو و تحلیلوی تووازن آوایوی و
توازن واژگانی اشاره میشود.

 .4 .4توازن آوایی کمی (وزنی)
توازن آوایی کمی ،با وزن ارتباط مییابد .هنگامیکه «مجموعه آوایی مورد بح ما به (حاظ کوتاه

و بلندی مصو ها و یا ترکیب صامتها و مصو ها از نظام خاصی برخوردار باشد ،نوعی موسی ی

بهوجود میآید که آن را وزن مینامیم» ( .)Shafiei Kadkani, 2005, p. 9وزن و آهنگ ،مهمترین

ن

در بارآفرینی واژهها بر عهده داشته و به آنها رو و حیا میبخشد .وزن در واقع همراهترین

عنصر در کنار واژهها است .به سبب ارتباطی که میان این دو وجود دارد ،صور اثر ادبی زنوده و

پویا به نظر میرسد .بنابراین ،منت دان صور گرا ،بر این باورند که وزن از جمله عناصری است که

در کشن معنا و دریافت متن سودمند است (.)Alavi Moghadam, 1998, p. 47

صور گراها با تأک ید بر موسی ی و عناصر آوایی ،مهمترین عامول سوازنده شوعر را موسوی ی و

وزن می دانستند .عناصر آوایی در شوعر در درجوهای از اهمیوت قورار دارنود کوه مویتووان گفوت:

شعر«گفتاری است در بافت آوایی خود ،سازمان یافته و مهمترین عامل سازنده آن وزن اسوت (19

(« .)Alavi Moghadam, 1998, p.ویی آنتر میر وزن را بنیاد و مایه شعر میدانود ،چورا کوه جووهر

اساسی زندگی نیز هست» ( .)Miller, 1969, p. 242وزن و موسی ی تأثیر فراوانی در بنوای قصویده

دارد و همچنین تأثیرش در خواننده به ویژه در شعر عربی بسیار اسوت .بنوابراین« ،وظیفوه وزن ایون

است کوه در یهون حا(وت سرمسوتی ایجواد کنود» ( .)Armstrong, 1963, p. 199صوور گراهوا،

موسی ی زبان را جز جدائیناپذیر شعر می دانند که پیوند یاتوی بوا شوعر دارد .آنهوا بور موسوی ی و

عناصر آوایی در شعر تأکید ویژه ای دارند .موسی ی شعر ،برخاسته از زبان آن است ،زبانی که خود

نتیجه مکا(ما عادی در محیط زندگی است« .پس باید زبانِ شعر ،زبوان عصور باشود توا موسوی ی
دوران خود را ارائه دهد .م صود از زبان عصر آن اسوت کوه اگور موردم عوادی مویخواسوتند شوعر

بگویند آن را به کار میبردند» ( )Shamisa, 2009, p. 201تکرار موجب ایجواد موسوی ی در زبوان

شعر میگردد .گروه موسی یایی ،مجموعة عواملی است که به کمک آهنگ و توازن زبان ادبوی را
از زبان هنجار متمایز میسازد .این عوامل مشتمل بر وزن ،قافیه ،ردین و هماهنگی آوایوی هسوتند.

در این میان ،یکی از مهمترین روشهای تکرار ،هماهنگی آوایی (تکرار صامت ومصوو ) اسوت.
در این پژوه  ،به مصداقهای توازن وزنی و هماهنگی آوایی میپردازیم.
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دیوان وهبی ا(تل 221 ،قصیده کالسیک را در خود جای دادهاست .این دیوان ،از جنبة آمواری

مشتمل بر  55قصیده در بحر کامل 47 ،قصیده در بحر بسیط 36 ،قصیده در بحور وافور 20 ،قصویده
در بحر طویل 20 ،قصیده در بحر خفین 16 ،قصویده در بحور رمول 15 ،قصویده در بحور رجوز4 ،

قصیده در بحر منسر  3 ،قصیده در بحر مجت  3 ،قصیده در بحر هزج است .وهبیا(تول ،همچنوین

در بحرهای مت ارب ،مدید و متدارک نیز یک قصیده سرودهاست .این فراوانی ،از آن رو ارائه شد
تا د(بستگی شاعر به بحرهای گوناگون مشخص شود .عرار از وزنهای متنووعی در اشوعارش بهوره

جستهاست .این امر نمایانگر توانایی شاعر در استفاده از شگردهای گوناگون بورای ا( وای معوانی و
مفاهیم مورد نظر اوست .بحرکامل ،بسیط ،طویل و وافر کوه از بحرهوای عربوی بوه شومار مویآینود

( ،)Atiq, 1998, p. 288از بحرهای پرکاربرد در دیوان او هستند .حدود نیمی از قصویدههوای ایون

شاعر ،این بحرهای عربی را شامل میشوود .ایون بحرهوا گنجوای

اغوراو و معوانی گونواگون در

دیوان وی مانند «خمور و بواده»« ،توبوه و توجوه بوه مورگ»« ،عشوق و احساسوا متنواق

»« ،اشوعار

متعهدانه» و «م اومت» را دارد .این شاعر در بحرهای هزج ،مدید و منسر بسیار نادر شعر سروده و

در بحر مضارا و م تضب شعری نسرودهاست .بنابراین شاعر اعت واد دارد برخوی از وزنهوای ایون

بحرها ،گوش را نمینوازد و تأثیرگذار نیستند .بسویاری از علموای علوم عوروو معت دنود کوه ایون
بحرهای غیر معروف کمکاربرد هستند .از جمله آنها میتوان به ابراهیم انویس (
 )p. 54, 94, 95, 103 & 115شوکری عیواد ( )Shakari, 1964, p. 76و عبودا

Ibrahim, 1965,
ا(مجوذوب (Al-

 )Majzub, 1955, Vol.1. p. 197, 196, 88, 87 & 83و ( )Abu-Matar, 1987, p. 254اشواره

کرد .همچنین برخی بر این باورند که تعودادی از ایون بحرهوا ماننود بحور مضوارا کومکاربردنود و

شایسته نیست از وزنهای عرب باشند .در واقع ،این بحرهوا بوه طوور قیاسوی وضوع شوده و د(نشوین

نیستند ( .)Al-Akub, 2008, p. 333از آن جاییکه عرار عاشق سماا بودهاست ،در بیشتر غز(یات
از بحرهای آهنگین استفاده کردهاست .او از این رهگذر به هر آنچه در اطراف

دوبارهای بخشیده و همه را به حرکت و چرخ
 .1ا(ن) وادی ا(شتا هذا وَ تِلک مَالعبی
ب) هَیهوَوا َ (و ما قَد مَضَی یَووووعُودُ

وا داشتهاست .برای نمونه،

بوده ،شور و جان

أَیوووام کُنوووووت وکُنت مِن جووووویرانه

مووَا جُویووَوت بحووووورِّهووووا ا(کُبوووووودُ

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 439

این بیتها ،غزل بوده و در بحر کامل و رجز سروده شدهاند که متناسب مضوامین شوورانگیز و

پر شور و حال است .وزن مورد اشاره ،سبب ت سویم هور مصورا بوه دو بخو

مویشوود .ایون امور،

موسی ی شعر را دو چندان میکند .هماهنگی وزن و محتوا در اشعار این شاعر چنوان اسوت کوه بوه
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راحتی مفهوم موردِ نظر شاعر را به خواننده منت ل میکند .منت دان صور گرا بور ایون باورنود کوه

شاعر باید با توجه به محتوای شعر خود ،وزن ویژهای را انتخاب کند .عالوه بر آن ،صور گرایوان

توجه ویژهای به وزن و قا(ب شعری دارند .آنها معت دند که اصوخً میوان وزن و محتووا همواهنگی
نسبی وجود دارد « .هر شعری بسته به محتوا و حا(ت عاطفی اش ،با وزن خاصوی م اب وت دارد .بوه

بیان دیگر ،شاعر از میان اوزان شعری ،وزنی را که با محتوا و حا(ت انفعا(ی شعرش هماهنگ باشد،

بر مویگزینود» ( .)Vahidian Kamkar, 1990, p. 62بویگموان ،ایون گونوه کواربرد وزن ،موجوب
رستاخیز شدن واژگان میشود ،برای نمونه ،در قصیدة «یا حلو النظر » مشاهده میشود:
 .2یا حذذلو

النظ ذ ذذر

فعلن

مستفعلن

یا ح ذ ذذلو التقطی ذذب

مستفعلن فعالن عیا مفعول

ألیس معن النظر العابسة

مستفعلن مستفعلن فاعلن

ترم ذذقن شذ ذذذزرا

مستفعلن

فعلن

أو ترمق المشذ ذذیب

مستفعلن

فعول

إن ذذه ال تث ذ ذ ذذریب

فاعلن

مستفعل
()Wahabi al-Tal, 1973, p. 163-164

قصیدة «یا حلو النظذر » در وزن بحر سریع ،سروده شدهاسوت ،اموا سورپیچی شواعر از ایون بحور

روشن و آشکار است .بنابراین ،عرار از چارچوب وزنهای بحرهای عروضی خلیل در این قصویده

سرپیچی کردهاست .قصیدههایی از اینگونه در اشعار وی نشاندهندة ارتباط او با «ا(شوعر ا(حور» یوا
شعر نو است .در بحر سریع ،هر مصراا از  3تفعیله (مستفعلن مستفعلن مفعوخ ) تشکیل شدهاست.

این قصیده اگر چه بر همین مبنا سروده شدهاست ،اما سرشار از زحافا است .این بیتها به عنووان

شاهدی بر این ادعا آمدهاست .شاعر در بیت اول و سوم زحاف طوی و در مصوراا اول بیوت دوم و
مصراا دوم بیت سوم زحاف کسن را به کار بردهاست .این زحافا در تمام قصویده وجوود دارد،

اما از نظر تعداد تفعیلهها بیتها با هم هماهنگ نیستند .زیرا بیت اول چهار تفعیلوه و بیوت دوم پونج

تفعیله دارد .این ناهماهنگی در تعداد و نوا تفعیله خود نوعی سرپیچی است .عرار با نادیودهگورفتن
برخی هنجارهای قراردادی زبان معیار ،به هنجارهای فراتری دست مییابد تا به این وسویله زبوان را

انع افپذیر کرده و تأثیر آن را در نزد مخاطب دو برابر کند .همانگونه کوه (وی ()Leech, 1969

مینویسد «شاعر از اصول و قواعد آوایی هنجار گریز میزند و صورتی تازه را به کار میبرد که از
نظر آوایی در زبان هنجار ،متداول نیست» ()Leech, 1969, p. 45
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یکی دیگر از بحرهایی که عرار در دیوان خود ،بی

از وزنهای دیگر به کار گرفته ،بحر وافر

است« .بحر وافر از بحرهای نامور شعر عربی است که بی تر از دیگر بحور شعر عرب کاربرد دارد
و بر مذاق شاعران نیز شیرین آمدهاست ،همچنین آن را برای مضامین و موضوعاتی در فخر و رثواء
و مانند آن بسیار مناسب و نیکو دانستهاند» ( .)Atiq, 1998, p. 84شاعر در برخی قصیدهها ،گواه از

اوزان عروضی سرپیچی کردهاست .برای نمونه ،در قصیدة «متی» آمدهاست:
َ
مت أ َمل عل اآلالم والحدثان والدهذذر
 .3مت یا حلو النظرات و البسمات واالیماء و الخطر
مفاعیلن مفاعلتن مفاعلتن مفاعیلن مفاعلتن

مفاعیلن مفاعیلن مفاعلتن مفاعیلن
()Wahabi al-Tal, 1973, p. 132

قصیدة یادشده ،بر پایة بحر وافر بنا شدهاست .در بحر وافور ،هور مصوراا از  3تفعیلوه (مفواعلتن

مفاعلتن فعو(ن) تشکیل میشود .این در حا(ی است که شاعر در اینجا به دلخواه و اقتضوای معنوا،

بر تعداد تفعیلهها افزودهاست .وی از آوردن فعو(ن نیز پرهیز کرده و متفاعلن را آوردهاست .اگرچه

این بیت ،بر مبنای تفعیله متفاعلن که از ارکان بحر وافر است ،بنا شدهاست ،اما شواعر در ایون بیوت

پن زحاف عصب به کار بردهاست .هر چند دو مصراا از نظر تعداد تفعیلهها ،هماهنگ نیسوتند .بوه

گونهای که شاعر در مصراا اول ،پنج و در مصراا دوم ،چهار تفعیله به کوار بوردهاسوت .همچنوین،

شاعر بر اساس محوریت بخشیدن به معنا تعداد را کم و زیاد کردهاست نه بر اساس «اوزان عروضی

خلیل» .این امر ،سبب برجستهسازی سوخن شواعر گشوتهاسوت .در مصوراا اول ،شواعر مویخواهود

فراوانی شیرینیِ نگاه و ااشاره را نشان دهد .بنابراین ،وی از تفعیله بیشتری استفاده کوردهاسوت .ایون

در حا(ی است در مصراا دوم ،چون شاعر امید کمتری در خوود مویبینود ،از تفعیلوه کمتوری بهوره

گرفتهاست .ا(بته در این قصیده ،در پیوند با پراکندگی تفعیلهها نیز نوعی بازی و نووآوری صوور

گرفتهاست .در واقع ،شاعر از نظام عروضی خلیل خارج گشتهاست .هر چند ایون سورپیچی پیوسوته
در نظام تفعیلههای تمامی قصیده ،رخ ندادهاست.

یکی از مسائل مهمی که صور گراها به آن توجه ویژهای داشتهاند و در شعر عورار نیوز جلووه

خاصی دارد ،هماهنگی میان محتوا و وزن است .به باور علوی م دم (

Alavi Moghadam, 1998,

 ،)p. 144قدامه بن جعفر ،هم این امر را یکی از ویژگیهای شعر نیک برشومردهاسوت .بنوابراین ،از

تأکیدهای صور گرایان نیز هماهنگی میان وزن و محتوا است .آنها معت دند که اصوخً میان وزن
ومحتوا ،هماهنگی نسبی میتوانود وجوود داشوته باشود .عزا(ودین اسوماعیل ( )Ismail, 1992منت ود

معاصر عرب نیز معت د است که «وزنِ شعر از نظرگاه شاعر ،انتخابی و اختیاری نیست ،شاعر وزن را
به طور طبیعی از نفس موضوا ا(هام میگیرد» ( .)Ismail, 1992, p. 299مص فی وهبی ا(تل نیز در
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بهکارگیری وزنها و هماهنگی آن با محتووای شوعر ،شواعری توانوا اسوت .او هنرمندانوه بوه وسویلة

کاربرد این شگرد سبب انسجام و آشوناییزدایوی زبوان شوعرش مویشوود .وی در قصویده «شوباب»

مینویسد:

 .4قَالَ األطِباءُ  :خ تَشووَرب ،فُ ُلتُ (َهم

ا(شُّربُ خ ا( ِّووووبُّ عوووافانِی وأَبووورَانی

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 414

وی همچنین به شیوهای هنرمندانه و از طریق کاربرد این شگرد ،سبب انسجام و تشوخّص زبوان

شعریِ خود میشوود .بورای نمونوه ،وی در بحرهوای طویول و بسویط از واژههوایی کوه اسوتواری و
تنومندی دارند ،بهره میگیرد:
ُّ
ذسول المتذ ذذزعمین حقوقهذذم
 .5وتذ ذ
ُ
و تظاه ُر المتص ذ ذذدرین لبیعهذذم

َّ
من زمذذر األذان و الغ ذ ذلذ ذذمان
العن تق  -بحم ذذایة االدیذ ذ ذذان()Wahabi al-Tal, 1973, p. 383

ا(بته شاعر وزن را از محتوای خود شعر ا(هام میگیرد .او بورای نمونوه ،در شوعر سیاسوی کوه از

قو و جزا(ت نیز برخوردار است از بحر کامل استفاده میکند .وی این ابیا از قصویده «عشویا
وادی ا(یابس» را در بحر کامل سرودهاست که بر مضمون سیاسی و شعر م اومت دخ(ت دارد.

 .5 .4تکرار صامتها و مصوتها
تکرار ،سبب ایجاد موسی ی در زبان شعر میشود .گروه موسی ایی ،مجموعه عواملی است که زبوان
ادبی را از زبان هنجار با استفاده از آهنگ و توازن متمایز میکند .این عوامل مشتمل بر وزن ،قافیه،

ردین و هماهنگیهای آوایوی اسوت .صوور گراهوا موسوی ی زبوان را جوزء جوداییناپوذیر شوعر

میدانندکه پیوند یاتی با شعر دارد .آنها بر موسی ی و عناصر آوایی در شعر تأکید ویوژهای دارنود.

«صور گرایان ،شعر را کاربرد ادبی ناب زبان میدانند و بر این باورند که مهمترین عامول سوازنده
شعر ،موسی ی و وزن است» ( .)Alavi Moghadam, 1998, p. 61گفتنی است که موسی ی در زبان

شعر از موسی ی کلمه آغاز میشود .شاعران موفق ،که با دقت وتأمل کلما شعر را بر مویگزیننود

به آهنگ درونی آنها توجه کافی دارند گاه موسی ی شعر از همنشینی و مجاور حروف خاصوی

ایجاد می شود .نظم و توا(ی صو یا اصوا در کلمه و بافت جمله ،طنین وآهنگوی را بوه وجوود

میآورد که نغمه حروف خوانده می شود و اغلب ا( اگر و تداعی کننده مفهوم و حواخ عواطفی
خاصی است» (همان )53 ،بخ

چشومگیری از سواخت موسوی ایی شوعر بور تکرارهوای کالموی و

توازنها مبتنی است .این تکرارها ،متنوا بوده و دارای س حهای گوناگونی است .گاهی این تکرار
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ناشی از واجهای همصدا در اثر ادبوی اسوت .گواهی هوم ایون تکورار ناشوی از تکورار صوامتهوا و

مصو ها هستند .همچنین تکرار ممکن است از تکرار مجموعهای از واژگان یا تکرار یوک جملوه
در س ح شعر باشد.

موسی ی درونی در شعر شامل «مجموعه هماهنگیهایی است که از رهگذر وحد یا تشابه یوا

تضاد صامت ها و مصو ها در کلما یک شوعر پدیود مویآیود» (

 .)254یکی از مهمترین مصداقهای روش تکرار که سبب افزای

Shafiei Kadkani, 2005, p.

موسی ی زبوان شواعر مویشوود،

تکرار صامت و مصو است .از عواملی که سبب بیشتر موسی اییشدن شعر وهبوی ا(تول مویشوود،
موسی ی حروف است .موسی ی حروف ،در اثر تکرار حروف و تناسب آن با موضوا شعر صور

میپذیرد .موسی ی حروف شامل « تکرارهوای آوایوی اسوت کوه درون یوک هجوا اتفواق مویافتود»
( )Samareh, 1985, p. 127و به آن توازن واجی میگویند .واجآرایی ،تکرار یوک واج «صوامت

و مصو » در واژههای یک مصراا است ،به گونهای که کالم را آهنگوین کنود و بور توأثیر سوخن
بیفزاید .این تکرار آگاهانه توسط شاعر ،سبب افزای

موسی ی کالم و ا( ای معنای مورد نظر شاعر

به خواننده میشود .عرار از این طریق توانسته ،پیوند جدانشودنی بوین واژه و معنوا بوه وجوود آورد.

شمیسا ( )Shamisa, 2009صنعت حاصل از تکرار صامتها و مصو هوا را «هومحروفوی» خوانوده

است « .وی برای این شگرد دو گونه منظم و پنهان قایل است و بر این بواور اسوت کوه هومحروفوی
منظم در آغاز کلما و همحروفی پنهان در میان کلما رخ میدهود» (.)Shamisa, 2009, p. 57

«واجآرایی» در بیتهای فراوانی از وهبی ا(تل به روشنی دیده میشود که بیتهایی از قصیده «متی»
شاهدی بر این ادعا است:

واجآرایی حرفهای «أ» و «آ» و تکرار واژة «خ» در تمامی قصیده و قافیه هم «ر» است:
 .6بین الخرابیش ال عبد و ال أمة

و ال أرقاء ف ازیاء أحرار

و ال جنا وال أرض یضرجها

دم زر و ال أخاذ بالثار
()Wahabi al-Tal, 1973, p. 262

تکرار ،پایة اصلی موسی ی درونی است و اساسیترین خصوصیت موسوی ی بوه شومار مویرود.

شاعر هنرمندانه با استفاده از تکرار«خ» در سراسر این قصیده سبب زیبایی و ا( ای معنوا بوه مخاطوب

شدهاست و به هدف مورد نظر دست یافتهاست .برای نمونه ،عالوه بر واجآرایی حروف در قصیده

مورد اشاره «همزه ،آ و ر» ،حرف «ر» در جایگاه قافیه برجسته شدهاست .از آنجائیکه «حورف «ر»

دارای ویژگی جهر؛ یعنی وضوو و بلنودی صوو هنگوام تلفو ،اسوت ،از نظور صوفا شود و

رخو  ،در حد وسط قرار دارد» ( .)Al-Saleh, 2002, p. 281-283واجآرایی در شعر او گاهی از
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طریق «همحروفی »1وگاهی از رهگذر «همصدایی »2و گاهی بر پایة اشتراک هر دوی اینها شوکل

میگیرد .تکرار صامتها و مصو ها سبب نوعی موسی ی درونی میشود .بیت زیر نمونهای از این
مورد است:

 .7دعانی وقد و(ی شبابی شبابها

دعانی و هل یعصی ا(شباب مشیب

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 80

در این بیت ،عالوه بر تکرار واژه «دعانی» ،هفت مرتبه واکة «آ» ،و  5مرتبه واکة «ای» 7 ،مرتبوه

همخوان «ب» و  3مرتبه همخوان «ا» تکرار شدهاست .باید اشاره نمود که همخوان «ا» که فراوانی

کمتری دارد ،سه مرتبه تکرار شدهاست« .وقتی در یک بافت و ترکیب ،صامتی که بسامد کمتوری
دارد چند مرتبه تکرار میشود نوعی تجلی و ظهور آشکارتری را از خود نشان میدهد که موجوب
آشناییزدایی میگردد» (.)Shafiei Kadkani, 2005, p. 408

اگر واکهها و همخوانها با تناسب ویژهای در محوور همنشوینی قورار گیرنود و بوا نظوم خاصوی

تکرار شوند ،جلوه دیگری از موسی ی شعر پدیدار میشود .این امر خود عامل مهموی در رسوتاخیز

واژهها و برجسته ساختن عناصر شعری است .تکرار منظم و هماهنگ همخوانها و واکوههوا سوبب

میشود که در شعر نوعی موسی ی درونی پدید آیود ( .)Shamisa, 2009, p. 116ایون موضووا در

شعر عرار به صور کامل مشاهده میشود .برای نمونه ،در این قصیده عوالوه بور تکورار همخووان

«س» قافیه نیز به «س» ختم گردیدهاست .واجآرایی حرف «س» و قافیه هم «س» است:
َّ
والدنان بتراسي
بماء راحو
 .8و واحنیني إل رأس مشعشعة

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 51

وهبی ا(تل ،در اشعارش برای بیان احساساتی مانند نشاط ،شادی ،شکایت ،غم و اندوه و انت وال

آن به مخاطب ،آواهای زیر و همخوانی سایشی را به کار میبرد .آواهای زیر و همخوانی سایشی یا
صفیری اصواتی است که «هنگام تو(ید همخوانهای سایشی دو اندام در یکی از جایگاههوا بوه هوم

نزدیک میشود تا آنجا که مجرای گفتار برای مدتی چنان تنگ میگردد که جریان هوا در عبور
خود به دیواره تنگنا سائیده میشود و ایجاد آوای سایشی میکنود» (.)Haghshenas, 1997, p. 78

برای نمونه:

 .9وا(خمر رجس وا(کثوس برأس من

شربوا بها یوم ا(حساب تکسِّر

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 124
allibration
assonan

1
2
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عالوه برتأثیر وزن بیرونی ،تکرار آواهای زیر مانند  /e/و تکرار واکة «آ»  ،/a:/به هموراه تکورار

صامت سایشی «س» و »ش» در تأثیر بیشتر موسی ی بر مخاطب ن
واجآرایی حرف «ا»:

 .10علم بعمان من بعض القرى فإذا

دارد.

عمان عاصمة األردن تحمیه
()Wahabi al-Tal, 1973, p. 77

واجآرایی حرف «ا» و تکرار واژة «عمان» ،پایتخت اردن نشاندهندة عشوق و عالقوه شواعر بوه

وطن است که در قصیدههای وی مشخص است .شاعر با این تکرار و واجآرایی به م صود خود در

ا( اء آن به مخاطب رسیدهاست .عرار در شعرش بسیار از نام شهرها ،مکانها و برخی نوواحی اردن

استفاده کردهاست .تعداد نامهای وطنی او در دیوان شعرش ،به  387عدد میرسد.
واجآرایی همخوانهای «أ»« ،س» و «ش»:

 .11أس ى وأشربها وإن (م تس نی

حسناء مثلک خ أَسیغ شرابی

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 111

واجآرایی حروف «أ» « ،س» و «ش» ،در ایون بیوت از قصویدة «لعنذة الخمسذین» و همراهوی ایون

حروف با واژههای «أس ی»« ،س ی»« ،أشرب» و «شراب» نشاندهندة عالقة شاعر به خمریا اسوت.

به ویژه ،همراهی «خمر» با «زن» (حسناء) و آن هم زن اردنی ،بسیار در انت ال معنای مورد نظر شاعر

کمک میکند .این امر سبب برجستهسازی سخن وی شدهاست تا اینگونه هدف مورد نظر خود را
به مخاطب ا( اء میکند .همچنین ،عنوانهای خمری بهکاررفته در دیوان وی  421مورد است.

 .6 .4توازن واژگانی
تکرار در س ح واژگان ،از عواملی است که سبب قاعدهافزایی و رستاخیز واژهها میشود .تکورار،
عامل ایجاد توازن در شعر به شمار میرود ( .)Modaressi & Bamdadi, 2009, p. 130زیرا تکرار

از قویترین عوامل تأثیرگذار و بهترین وسیلهای است که نگرش یا تفکری را به کسی ا( اء میکند
(.)Shafiei Kadkani, 2005, p. 99

قاعدة اساسی در تکرار آن است که واژه یا پارهگفتهای که تکرار مویشوود ،ارتبواط محکوم و

دقی ی با معنای کلی شعر داشته باشد و از قواعد یوقی و زیباشناسی که بر مجموعه اثر ادبی حواکم

است ،پیروی کند ( .)Rajai, 2008, p. 110بیتردید آنچه سبب انسجام و مانع گسستگی ساختار

کلی شعر مص فی وهبی ا(تل میشود ،آن است که اغلب در بیتهوا و مصورااهوا ،پوارهگفتوههوا و

واژههایی تکرار میشوند که هسته مرکزی شعر هستند و به ایون وسویله ،سوبب همبسوتگی در شوعر
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میشوند .توازن واژگانی مشتمل بر تکرار واژه ،تکرار بی

از یک واژه ،تکرار جمله و قافیه اسوت

که در ادامه به مصداقهای آن در شعر این شاعر اردنی پرداخته میشود.

 .7 .4تکرار واژه
یکی از جنبههای هنری در شعر عورار ،تکورار واژ ه اسوت کوه سوبب افوزای

موسوی ی زبوان شواعر

میشود .در واقع ،یکی از عوامل کلیدی شکلگیریِ موسی ی کالم ،تکرار است .تکرار واج ،هجا،
واژه ،پارهگفته ،مصراا و جمله که صنعتهایی مانند جناس ،سجع و همچنین قافیه و ردیون را بوه

وجود میآورد که در شعر عرار تکرار واژه ،بیشتر مبتنی بر جناس و تشابه اخطراف و مانند آن بوه

کار رفتهاست:

 .12خداک یا بنت من «دحنون» دیرتنا

سبحانه باریء األردن من باری

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 89

عرار ،عالوه بر تکرار واژة «باری» در مصرا دوم ،بوا هوموزن قورار دادن دو مصوراا ،موسوی ی

د(نشینی را ایجاد کرده و هنرمندانه از طریق کاربرد ایون شوگرد ،موجوب انسوجام و تشوخّص زبوان

شعرش شدهاست .این بیت از اشعار وطنی وی به شمار میآیدکه عشوق وی بوه وطون در آنهوا بوه
صور کامل نمایانده شدهاست .تا جاییکه شاعر ،تمامی سرزمین اردن ،آسمان ،جانوران ،گیاهان
و همه یرا خاک

را م دس میشمرد .مفهومهای وطنی در اشوعار ایون شواعر ،در بحور «بسویط»

آهنگین گشته و از واژهای که جزا(وت و فخاموت دارد ،بهوره گرفتوه شودهاسوت .بورای نمونوه ،در

قصیده «قا(وا آناب» مشاهده میشود:
ُ
ّ
فلل ِّه ِّعنذدی َجا ِّن ٌب ال أ ِّ ّضی ُذعه
ِّ .13

َّ
ابة َج ُ
انب
وللهذذو ِّّمن
والص َب ِّ
()Wahabi al-Tal, 1973, p. 110

منظور شاعر از تکرار واژة «جانب» در بیت باخ ،بیان عشق و د(باختگی بودهاسوت .شواعر خوود
بیان میکند که «از واژه صذبابة «د(باختگی» استفاده کردهام و از به کار بردن کلمه خالعذة «بوی بنود
وباری و فسق وفجور» دوری گزیدهام ،نه از این باب که درصدد ارائه یوک چهوره او(یواء ا(هوی بوه
مخاطبان باشم ،بلکه هدف بیان واقعیت بود .من در زندگی در پی عشق ام و هر کجا زیبایی را بیابم

مفتون و د(باخته آن میشوم .در نظر این جانب ،زیبایی منبع تمام خیر و نیکی است و من خیر را به
عنوان سرچشمه تمام (ذا میدانم» ( .)Al-Mulaththum, 1980, p. 129شاعر اینگونه میسراید:
َ
َ
ریة ال أشذکو َ
وسذوی القذریة ال أبغ سکن
الح َزن
 .14أنا ف الذق ِّ

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 614
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در این بیت ،عالوه بور تکورار واژة «القر یذة» ،همخووان «ش» و «س» و واکوة «آ» سوبب موسوی ی

د(نشینی شدهاست .همچنین بیت زیر از قصیده «شباب» شاهدی بر این ادعا است:
ثُمَّ کَوفنَّوتُووه بووَبُردِ شَبابی

 .15وعَلی هَواجِری هَدَر ُ شَوبَابِوی

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 144

در این بیت واژة «شباب»  2مرتبه و همخوان «ب» 6 ،مرتبه و همخوان «ه» 3 ،مرتبه آمودهاسوت

که فراوانی کمتری دارند ،و در موسی ی بیت تأثیر نهادهاند.

 .8 .4تکرار در سطح گروه
در دیوان عرار ،به گونهای از تکرارهوا بور مویخووریم کوه بوی

از یوک واژه هسوتند .گواهی ایون

تکرارها ،جمله مست ل یا یک پارهگفته را در بر میگیرند که پشتسورهم بوه صوور کامول یوا بوا
اندکی تغییر تکرار می شوند .گاهی نیز تکرار در شعر به شکل تکورار گروهوی از واژههوا صوور

میپذیرد « .منظور از گروه ،آن واحد زبانی است که از یک واژه یا بیشتر ساخته شدهاسوت و ن و

واحدی را در جمله داراست» ( .)Safavi, 2001, p. 207-208تکرار در س ح گروه به دو صوور

همگونی ناقص و همگونی کامل مح ق میشود .بیتهای زیر ،شاهدی بر این ادعا هستند:

همگونی ناقص :در همگونی ناقص « بخشی از دو یوا چنود گوروه ،شوامل یوک یوا چنود عنصور

دستوری درون گروه تکرار میشود» ( )Safavi, 2001, p. 98مانند تکرار «مایا علی ا(ناس» در تمام
قصیده و در ابتدای بیتها که موسی ی ویژهای به این قصیده نیز بخشیدهاست:
 .16مایا على ا(ناس من سکری وعربدتی

مایا على ا(ناس من کفری وإِیمانی

()Wahabi al-Tal, 1973, 122

همگونی کامل :در همگونی کامول « ،تموامی عنصور دسوتوری گوروه بوا تووا(ی یکسوان تکورار

میشود» (همان .)209،مانند تکرار «إین» و «إین (عبوا»:
 .17إین (عبوا إین (عبوا

إین قفزوا إین وثبوا

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 91

تکرار ،از قویترین عوامل تأثیرگذار است و بهترین ابزاری است که نگورش یوا تفکوری را بوه

فردی ا( اء میکند ( .)Shafiei Kadkani, 2005, p. 99در دیوان عورار تکورار در سو ح جملوه ،از
اهمیت بسیاری برخوردار است .این نوا تکرار عالوه بر انسجامبخشی به زبان شاعر ،بورای ا( وای

مفهوم ،ن

برجستهای را بر عهده دارد .در قصیدة «راهب الحانة» ،مشاهده میشود:

 .18قا(وا کبا جواده و ما کبا

گفتند اسب

سکندری خورد ،حال آنکه نخورد.
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قا(وا نبا حسامه و ما نبا

قا(وا خبا سراجه و ما خبا

گفتند شمشیرش کند شد ،حال آنکه نشد.

گفتند چراغ

خاموش گشت ،حال آنکه نگشت.

تکرار در «قا(وا»« ،کبا»« ،نبأ»و «خبا» مشهود است .همچنین است در قصیده «قا(وا أناب»:
َ
َ
َ
َ
قذالوا أتذ ذ ذ ذ ذذا فقل أت ذ ذذا
 .19قذالذوا أنا و مذا أنا
هو لن یعذیش و لذن

یعیذش بذغیر باطیة الشرا
()Wahabi al-Tal, 1973, p. 145

در این بیتها ،جملههای «أناب»« ،أتاب»« ،یعی » به سبب تأکید بر عالقه شاعر به خمر ،تکرار

شدهاست.

 .9 .4جناس
آنچه در کنار موسی ی حروف ،سبب افزونی موسی ی زبان شاعر میشود ،کاربرد جناس در سو ح

شعر است .روش تجنیس یا همجنسسازی ،یکی از روشهایی است که در س ح واژهها و جملوه-

ها ،هماهنگی به وجود میآورد و موسی ی کالم را افزون میکند« .مفهوم جناس ،هر نوا اشوتراک

در مصو و صامتهای کالم است که در طر های گوناگون مویتوانود خوود را نشوان دهود .در
یا هر زبان و در طبیعت هر زبان ،جناس خود را به عنوان یک قانون زبانشناسی نشوان مویدهود»

( .)Shafiei Kadkani, 2005, p. 301روش تجنیس ،بر اساس نزدیکی هر چوه بیشوتر واکوههوا رخ

میدهد ،به طوری که واژهها ،همجنس به نظور آینود .انوواا جنواسهوا ،گونوههوایی از تووازنهوای
واژگانی است که از طریق همگونی کامل مانند جناس تام و مرکب یا همگونی ناقص مانند جناس

م رّف ،جناس وسط ،جناس مذّیل ،جناس اشت اق و مضارا شکل گرفتهاست .هموانگونوه کوه در

شعر وهبی ا(تل مشاهده شد ،روش «تجنیس» یا «همجنسسازی» یکوی از روشهوایی اسوت کوه در

س ح واژهها و جملهها ،هماهنگی به وجود میآورد و موسوی ی کوالم را افوزون مویکنود« .مفهووم
جناس ،هر نوا اشتراک در مصو ها و صامتهای کالم است که در طر های گوناگون میتواند
خود را نشان دهد .در یا و در طبیعت هر زبان ،جناس خود را به عنوان یک قانون زبوانشناسوی،

نشان میدهد» (.)Shafiei Kadkani, 2005, p. 303

یکی از انواا زیباییهای واژگانی کالم ،جناس است که شاعران و نویسندگان برای رنگآمیز

کردن کالم خود ،از آن بهره جستهانود .در کتواب معذالم البالةذة آموده اسوت« :جنواس یوا تجنویس
عبار است از تشابه دو کلمه در تلف ،،یا مغایر و وجوه مشابهت بین دو کلموه ،از حیو

تلفو،

بسیار است و بدین اعتبار ،جناس دارای ت سیما عدیده است» ( .)Rajai, 1980, p. 396همچنوین
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ا(جندی ( )Al-Jundi, n.dمینویسد« :در کلما زبان عربی خصوصیت موسوی ایی عجیبوی وجوود

دارد و جناسهای بسیار در این زبان میتوان ساخت ،که شاید در هی زبوان دیگور وجوود نداشوته

باشد» ( .)Al-Jundi, n.d, p. 17زبان عربی ویژگی دارد که واژهها از یکدیگر مشتق میشوند .این

در حا(ی است که اصل واژه که تکرار حروف و آهنگ صو و واژه باشد ،در اشت اقا محفوظ

میماند .این گفته د(یل روشنی است برای اثبا اینکوه «اصول جنواس ،در زبوان عربوی بایود هموان
اشت اق کلما باشد» (.)Isfahani, 1957, p. 1 & 249

اشت اق از جمله قویترین و موسی اییترین انواا جناس است .نگارندگان پس از بررسی کامل

دیوان عرار ،به این نتیجه دست یافتهاند که جناس اشت اقی ،بیشترین فراوانی را در اشعار وی دارد و
سبب افزای

موسی ی شعر او شدهاست .به سبب کاربرد فراوان اشت اق در اشعار شاعر ،نمونههوایی

از آن را را آوردهایم:

جناس اشت اقی «نادی و منادیه» در قصیده «أمثال» در بحر بسیط:

 .20خ أنتَ (لسِّد إن عُدَّ ا(کرامُ وخ

(لهِّد فی ا(حربِ إن نادى منادیهِ

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 485

جناس اشت اقی « أربابه و بابه» در بیتهایی از قصیده« دا ا(نادی » در بحر هزج:

 .21دا ا(وووووووووونادی و أصوووحابه
و ایموووووووووواناً حووووووولفنا ها

فَإِنّا (سووووونا أَربوووووووووووابَه
بأَنّا خ نری بووووووووووووووووابَه

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 588

جناس اشت اقی «سحاحیر و سحّارِ» در بیتهایی از قصیده «بین ا(خرابی » در بحر بسیط :
َ
ما بین راع سحاحیر و ّ
سح ِّار
فرق بشرعتنا
 .22ولیس ثمة من ٍ
()Wahabi al-Tal, 1973, p. 266

جناس اشت اقی «اره ته أرقا ،کید و ا(مناکید» در قصیده «شرب ف رب» در بحر بسیط:
 .23یا ُر َّ لیل لقد ُ
رید
أرهقت ُه أرقا
رید المنا ِّ
مما أعانیه من ِّ
ِّ
()Wahabi al-Tal, 1973, p. 208

واژههای شعر عرار ،زیبا و جدید اند .شاعر ،این واژهها و ترکیبها را با موسی ی خاصی به کار

بردهاست .وی با استفاده از تکرار ،کاربرد اوزان مناسب و مانند آن ،این واژهها را با انسجام خاصی

در کنار هم قرار داده تا موسی ی د(نشینی خلق مینماید .خزم به اشواره اسوت کوه گراهوام هووف،1
منت د معاصر انگلیسی «سه اصل عمده در ن ود صوور گرایانوه را انسوجام ،همواهنگی و درخشو

Graham Hugh

1

 / 48بررسی و تحلیل قاعده افزایی در شعر عرار

میداند» ( .)Emami, 2006, p. 214این سه اصل را به روشنی میتوان در شعر وهبی ا(تول مشواهده
نمود .عالوه بر آن ،در شعر وی میان همه اجزاء ،هماهنگی و تناسوب وجوود دارد .بوه هموین سوبب
است که یکی از ویژگیهای شعری شاعر انسجام است.

 .10 .4قافیه
از آنجاییکه قافیه در شعر از اهمیت بسیاری برخوردار است ،به شیوة چشمگیری مورد توجه قرار

گرفتهاست .منظور از قافیه «حرف یا حروف مشترک معیّنی است در پایان کلما قاموسی نوامکرر

مصورااهوای یوک شوعر» ( .)Vahidian Kamkar, 1990, p. 92بحو

مربووط بوه قافیوه در ن ود

صور گرایی و تحلیلهوای مبتنوی بور صوور و سواختار جایگواه ویوژهای دارد .شوفیعی کودکنی
( )Shafiei Kadkani, 2005برای قافیه پانزده ن

متفاو بر شمردهاست و هور یوک را بوه دقوت

مووورد بررسووی قوورار داده اسووت .ن و هووای قافی وة مووورد نظوور شووفیعی ،در چووارچوب نظریووههووای

صور گرایان -توجه به عناصر ساختاری شعر که سبب آشناییزدایی و رستاخیز واژهها میشود-

قابل نگریستن است« .چشم و گوش در قافیوه ،بوه ن وهای مویرسوند کوه چنودان شوتابی ندارنود و
نمیخواهند به زودی از آن بگذرند و این باع

میشود خواننده بیشتر به زیبایی یاتوی و فیزیکوی

واژهها پی ببرد» ( )Shafiei Kadkani, 2005, p. 94همچنین قافیه از جلوههای وزن و کامولکننوده
وزن است ،زیرا نشانههای پایان یک قسمت و آغاز قسمت دیگر را نشان میدهد (همان.)52 ،
بیگمان ،عرار از قافیههای مناسب در اشعار خوی

بهره گرفتهاست .تا جاییکه بیشوتر اشوعار

وی ،با داشتن قافیههای مناسب ،از تشخص و زیبایی ویژهای برخوردار شدهاند ،اما هنجارشوکنی او

در قافیه از ویژگیهای بنیادی شعرش به شمار میآید .بنابراین ،قا(بشوکنی ایون شواعر در زمینوة

آشناییزدایی ،بسیار به دیدگاه صور گرایان نزدیک است .عرار خود را از بند قافیه و وزن سونتی
رها ساخته و به قا(بشکنی پرداختهاست .به این ترتیب ،وی وجدان و یات
بود ،به نمای

را که متأثر از جامعوه

گذاشت .وی ،اشعاری نیز در نظام مخمسا دارد که در آنها هنجارشکنی میکند.

مخمسا  « ،نوعی از قصیده که شاعر بنای آن را بر چند مصراا هم قافیه بنهد و مصراا آخر را بور
قافیهای دیگر قرار دهد ،مسمطهایی کوه بنود و رشوته مسومط آنهوا بوه پونج مصوراعی مخموس یوا
پنجتایی باشد ،مخمس میگویند» (.)Gholamrezai, 2008, p. 78
 .24أقبل السذاقي فقولوا حیهال
ما عل الشیخ و لست ابن جال

و أدیروا بینکم رأس الطال
أنا إن ساومت قعوار عل

عذمت و ابتعت بالعمة خمره
()Wahabi al-Tal, 1973, p. 178
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این قا(بشکنی و بویاعتنوایی بوه قافیوه از دیودگاه زیباشناسوی قابولِ توجوه اسوت و بوه مبحو

آشناییزدایی صور گراها بسیار نزدیک است .زیرا پرداختن به قا(بهای جدیود و عودم رعایوت

قافیه ،سبب آشناییزدایی میشود و این قا(بشوکنی در اشوعار وهبویا(تول وجوود دارد .در واقوع،

برخی اشعار شبیه به مسمط یا چندپاره فارسی است و گاهی در قا(ب شعر مرسل ،شوعر جدیودی را

به وجود آوردهاست .برخی از قصاید این شاعر نیز رها از قافیه است .بورای نمونوه ،هنگوامیکوه او

شعر خود را با قافیه «ر» آغاز میکند ،در بیتهای بعدی از قافیهای دیگر اسوتفاده مویکننود .بورای

نمونه ،در قصیده «متی» از دو قافیه متفاو در یک قصیده استفاده کردهاست.

روشن است که شاعر باید به حروف و حرکا معین در قافیه متعهد باشد ،در غیر این صور

قافیه مشتمل بر کاستیهایی مانند تضمین ،ای اء ،اقوواء ،و ا(سوناد مویشوود (.)Atiq, 1998, p. 166

بعد از بررسی کامل دیوان وهبی ا(تل مشخص شد که در  16بیت از ابیا دیوان او اقواء و ف ط در

قصیده «الحنین إل الجزیر » ای اء ،از عیوب قافیه وجود دارد.

إقواء :اختالف در حرکت روی به کسر یا ضم (همان )167 ،در اینجا ،به شواهدی از  16بیوت

اشاره میشود از جمله در قصیده «أغسلونی بخمر» در بحر خفین:
ُ
ُ َّ
َّ
نان ُ
مقیم
بیننا
حانة عند دن
 .25وأ دفنون ف
ٍ
مسکر ،الد ِّ
واژة «م یم» در این بیت به ضم میم در اقواء واقع شدهاست.
بر پایة ای اء ،واژة روی با (ف ،و معنای

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 344

پس از دو یا سه بیت تا  10بیت بازگردد .در قصایدی

که طوخنی نیست ناپسند است که شاعر واژهای را از نظر معنوایی و واژگوانی در سواختِ نزدیوک
تکرار کند (همان .)167،ای اء ف ط در یک قصیده «الحنین ِّإل الجزیر » در بحر طویل بیت :28
بالدی و إِن کانت بمثلی تظلعُ
 .26و کلُّ بالدٍ یلف ُ،ا(ضادَ أَهلُها

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 292

ترجمه بیت :هر سرزمینی ضاد را تلف ،می کند ،اهل آن از سرزمین من هستند ،هر چنود مثول

من در تنگنا باشند.

قصیده «الحنین ِّإل الجز یذر »  28بیت دارد که «تظلع» در بیت  28و  24و  12در یک واژه و معنا
آمده است.
 .5نمونههایی از استثنائات در اشعار وهبی التل
عرار در قصاید خوی از برخی اصول نحوی ،واژگانی و عروضی نیز سرپیچی کردهاست که ایون
امر هنجارگریزی به شمار میآید .نمونههایی که در ادامه میآیند ،نمایانگر این واقعیت اند:
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أ :ورود «قد» و «سوف» بر غیر فعل:

 .27واقصووووور مالمک اننی رجل قد

با(کأس بعت خوابیا من دینی

 .28أتهذی با(سوولو و قود

غرام ا(غوید أضنا نووا

 .29وسوف األ(ی قا(وا عرار قد ارعوی

ومن یرعوی بعد ا(ضوالل (بیب

در بیت اول «قد» ،پی

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 27

از «کأس» و در بیت دوم پی

«األ(ی» آمدهاست که هر سه اسم هستند.
ب –آمدن «(ن» پی

(همان)45 ،
(همان)51 ،

از «غرام» و همچنین در بیت سوم پی

از

از «س» است بال:

 .30أنا لم أ رن یوما وز یذرا

ولن سذأرأسذها الوزار

در این بیت «(ن» بر «سین» است بال ،وارد آمدهاست.

ج-کاربرد «إ(ّا» همراه ضمیر متصل:

 .31سلمی ورب ا(راقصوا إ(ی منی

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 67

موا راو قلبی عوا(هوی إخک

( همان)115 ،

در این بیت ،ضمیر متصل«ک» با «إ(ّا» به کار رفتهاست .همچنین واژة «عا(هوی» در کشور اردن

بسیارکاربرد دارد اما این کاربرد در زبان فصیح ،به کار نمیرود.
د -آمدن ضمیر متصل پی

از «زال»:

 .32ودا ا(منی وا(شمل دعه وشوأنه

مووا زا(ه بفثاد (یوس بجووامع

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 95

در اینجا ضمیر متصل«ه» به «زال» پیوستهاست که بسیار نادر است.
هو -کاربرد واژههای و پارهگفتههای نادر

 .33هات اسقن «قعوار» لیس یهمن

قول الوشا عرار «سکران ذ ذذان»
()Wahabi al-Tal, 1973, p. 123

در اینجا عرار از واژة «سکرانان» که یک واژة عامیانه است ،استفاده کوردهاسوت .زیورا قودر

تأثیرگذاری آن را بیشتر از دیگر واژههای فصیح میداند .وی معت د اسوت گواهی توانوایی و توأثیر
واژههای عامیانه و دور از کاربرد در ابیا  ،قدر
.)p. 242

واژههای فصیح را ندارند ( Abu-Matar, 1987,
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و -کاربرد ف ط «یک تفعیله» در مصراا دوم:

 .34وطال کعین ا(دیک تحوسدها ا(نضاره

()Wahabi al-Tal, 1973, p. 41

همچنین باید اشاره نمود که در قصیدههای «إیا داعبوه ا(حوب»« ،یوا (یوت»« ،إفوالس» ،و «موزدا»

سرپیچی از وزنهای خلیلی ،بسیار آشکار است.

 .6نتیجهگیری
آشناییزدایوی و در پوی آن قاعودهافزایوی و هنجوارگریزی در اشوعار مصو فی وهبوی ا(تول ،سوبب
برجستهسازی شدهاست .در این زمینه ،پژوه

زیر به نتایج زیر دست یافتهاست:

 -توازن آوایی و واژگانی از مهمترین ویژگیهای قاعدهافزایی است که سبب برجستهسوازی

شعر وی شدهاست .او با کاربرد این توازنها ،در حی ه قاعدهافزایی به عاد زدایوی دسوت

زدهاست .هر چند؛ استفاده از هنجارگریزیها و قاعدهافزاییهوا در شوعر وهبوی ا(تول بسویار
پخته و مثثر واقع شدهاست .وی از این رهگذر توانستهاسوت موجوب برجسوتهسوازی و در

نتیجه اعتبار کالم خود در نگاه مخاطب شود.

 -توازن آوایی و واژگانی از عواملی اند که سبب افزای

موسی ی شعری عرار شدهاست.

 -از مهمترین ویژگیهای موسی ی شعر عرار ،عنصر تکرار است .این امر ،موسی ی شعرش را

دو برابر نموده و به این وسیله ،اشعارش را از انسجام خاصی برخوردار کوردهاسوت .تکورار

در شعر وی ،فراوانی بسیاری دارد .در شعر او این تکرار به روشهای مختلن مانند تکورار
واج ،واژه و جمله آمدهاست.

 -با توجوه بوه همواهنگی میوان وزن و محتووا و وزن و واژه ،شواعر بوه نووگرایی در وزن و و

سرپیچی از بحرهای شعری مشتاق بود .در پیوند با هنجارشکنی در قافیه ،میتوان به کاربرد
مخمسا در شعر او اشاره کرد.

 -در اشعارش برای بیان احساساتی مانند نشاط و شادی یا شکایت و غم و اندوه و انت وال آن

بووه مخاطووب ،اصوووا زیوور و همخوووانی سایشووی را بووه کووار مووی بوورد .ایوون موووارد سووبب

برجستهسازی و سبب موسی اییشدن شعر میشود.

 -جناس اشت اقی بیشترین فراوانی را در شعر عرار دارد.

 در دیوان شعری او  16مورد اقواء و یک مورد ای اء که از عیبهای قافیه هستند ،به دسوتآمد.
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 شکستن و گذر از قواعد نحوی یا کالمی و ترکیب ،یا همنشینی واژگان بورای وهبوی ا(تولدلپذیر است .در واقع زبانی که او به کوار مویبورد ،کوارکرد ادبوی دارد .وی ،مخاطوب را
متوجه پیام جدیدی میسازد و سخن او منجر به آشناییزدایی میشود.
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Abstract
1. General Introduction
Wahbi al-Tal whose pen name is Arar was born in 1899 in Irbid city in the north of
Jordan, in a family involved in cultural activities. In that time, the Arab world was in
cultural isolation and immersed in silence, pain, seclusion and backwardness. It was
subordinate to the Ottoman Empire and on the verge of decline and demolition. His
father was a educated Jordanian and Arar learned Turkish language which was the
official language in education in that period. He was also familiar with Persian
language which was taught at that time (al-Tal, 1957, p. 49). He got his title from
Arar Ibn Amro Ibn sha'as al-Asdi who was a poet of the era of ignorance (Bekar,
1990, p. 31). Arar's poetry consists of themes such as love, attention to the women,
win and drunkenness, being and nothingness, life and death, debauchery and
pleasures, repentance, committed lyrics and resistance. Defamiliarization is one of
the significant features of his poetry which has been employed in a variety of ways
including the addition of rules, transgression in rhymes, elegant imagery, new
combination, cohesion and harmony.
2. Theoretical Framework
Addition of rules unlike deviation (from the norm) is not deviation from rules of
language, but it is exercising additional rules on the rules of norm language.
Addition of rules can be investigated and classified according to harmony in
phonetic, lexical, grammatical, and analytical levels of phonetic harmony and lexical
harmony. In this research, Mostafa Wahbi al-Tal’s poetry that is one instance of the
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defamiliarization practices, would be analyzed and investigated. Besides the
discussion about addition of rules, this article seeks to answer this question: How
much addition of rules could make foregrounding in Arar’s poetry and what is his
goal of this literary approach?
This research is based on the hypothesis that Arar has missed rhythms of prosody
and phonetic harmony in some of the odes.
2-1
Review of the Literature
Upon exploring the history of the study, no essays regarding the criticism of Arar’s
poetry were discovered; however, a number of essays about the poet himself have
been found including:
- “ َجربَه ال ِشعریَّه الذا ِک َره
ِ  ِشعریَّه الت: ”عَرارby Ibrahim Khalil,
- “Epistemological origins of Arar” by Ziyad Al-Zaabi,
- “The efforts of Arar, the great Jordanian poet, within the realm of Persian
literature” by Bassam Ali Rababe'e,
- “The influences of the Sage of Neyshabur upon Arar, the great poet of
Jordan” by Bassam Ali Rababe'e.
- “ ”اللُّغَه َو االُسلُوب في ِشعر عَرارby Mahmoud Al-Sammarah,
- And “  ”وجووووه ُّوووصطُّر وهوووالت و(عوووت التووول یعووورارس بعرووور ال وووص ال وووصبورby Behrooz
Ghorbanzadeh.
2-2
The scope and focus of research
The focus of this study is different from the aim of this research. The present study
is a literary research on the addition of rules by the aforementioned poet. It is worth
noting that findings of this research are gained through the examination of his poems
(divan) called the Asyat Valley yabs.
3. Methodology
This study investigates addition of rule practices based on the theories of formality
in an analytical-descriptive method.
4. Discussion results
Defamiliarization made by addition of rules and deviation cause foregrounding in
Arar’s poetry and this research achieved the following findings in this regard:
4-1
Phonetic and lexical harmonies are part of the most important features of
addition of rules. Using these harmonies, the poet has done habit breaking in the
field of addition of rules. Of course using deviation and addition of rules in Wahbi
al-Tal’s poetry were very effective on Arar and in this way, he has been able to bring
foregrounding to his words in the eyes of audiences.
4-2
The element of repetition is one of the most important musical features of
Arar’s poetry which has made his poem’s music twofolds and has given his poetry a
certain coherence. Repetition has much frequency in his poem and appears in a
variety forms such as phoneme, word and sentence repetitions.
4-3
Given the harmony between rhythm and content and between rhythm and
words, the poet was keen on modernism in rhythm and deviation from poetic metres,
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and about transgression in rhymes. One can also point to enter pantastichs in his
poem.
4-4
He uses the following sound and fricative continuity in his poetry to
express feelings like vitality, happiness, complain, sadness, and transfer them to the
audience, and these lead to the poem foregrounding and musicality.
4-5

Derivative pun has the highest frequency in Arar’s poetry.

4-6
Breaking the syntactic or verbal rules and ignoring them along with
combining words or vocabulary association is pleasing for him, in fact, the language
he uses is literary. The audience will notice a new massage and Arar’s speech causes
defamiliarization.
5. General Conclusion
Addition of rules is one of the significant features of Arar’s poetry which can be
observed in form of harmonies (phonetic, lexical and grammatical), deviations,
innovation and revival in a number of rhythms of prosody, attention to coherence
and harmony in poetry, and transgression in rhyme.
Keywords: Addition of rules, Phonetic harmony, Lexical harmony, Arar

