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Abstract 
The structuralism method, which is considered by Mahmoud Bostani as one of the 

methods of text analysis, analyzes a literary work based on eight literary elements: 

message, subject, semantic, formal, verbal, musical, literary and structure and by 

explaining the relationship between the aesthetic and semantic aspects of a literary 

work, examines and analyzes its general structure as a single body. Bostani's views 

on the structural method, which he explains and introduces in the two books "Al-

Qawa'd al-Balaghah in the light of the Islamic method" and "Al-Balaghah al-Hadith 

in the light of the Islamic method", is a combination of traditionalism and 

modernism in the analysis of a literary work. This means that he tries to apply new 

literary perspectives in studying and analyzing the work based on its structure and 

texture, while adhering to traditional rhetoric. What we are looking for in this 

research is the study of the beauties and literary meanings of Nahj al-Burdeh's ode 

by Ahmad Shoghi based on Mahmoud Bostani's structuralism method and based on 

four elements: semantic, formal, musical and structure, in this regard, we found that 

in Nahj al-Burda's ode, among the mentioned elements, mystery and metaphor as 

two elements of formal elements, pun and balance as musical elements, in addition 

to aesthetic aspects, had a semantic function and played an effective role in inducing 

concepts and themes. In this regard, we found that in Nahj al-Barda's ode, among the 

mentioned elements, code and metaphor as two elements of formal elements and 

pun and balance as musical elements, in addition to the aesthetic aspect, also had a 

semantic function and played a role in inducing concepts and themes. They have 

been effective and the element of repetition and contrast as semantic elements, by 

creating an internal rhythm, have also strengthened the aesthetic aspect of the ode 

and based on the element of structure, we found that the themes and concepts of the 

ode with each other and with other verbal and musical elements and imagination 

have a reciprocal relationship. In other words, the elements of aesthetics and 

semantics in this ode are interrelated, which indicates that this ode has homogeneity 

and organism of the text and this has made it one of the best prophetic praises, not 

only in form and structure, but also in content. 
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 احمد شوقی ی«نهج البرده» ۀقصید
 بالغی محمود بستانی و نقدی آرای ۀآییندر  

 *رضاییابوالفضل 
 بهشتی  دانشگاه شهید یدانشیار گروه زبان و ادبیات عرب
میرزایی فاطمه رئیس  

دانشگاه شهید بهشتی  یی زبان و ادبیات عربر دانشجوی دکت    
 (85تا  63)از ص 

 30/09/1400، تاریخ پذیرش: 2/10/1399تاریخ دریافت: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
مبنای هشت  بر است، دهکرهای تحلیل متن قلمداد عنوان یکی از شیوه بهآن را محمود بستانی  کهروش ساختارگرایی 

و با   پردازد میبه تحلیل یک اثر    متن پیام، موضوع، معنایی، صوری، لفظی، موسیقایی، ادبی و ساختار عنصر ادبی  
  .کندکری واحد بررسی میعنوان پی ،  ساختار کلی آن را بهشناسی و معناشناسی اثرهای زیباییجنبهین ارتباط بین تبی

البالغة و  يالبالغیة في ضوء المنهج اإلسالمالقواعدکتاب  در دوروش ساختارگرایی که  دربستانی  هایدیدگاه
تحلیل اثر ادبی  نوگرایی در گرایی وسنت ی از، تلفیقاست دهشو معرفی تبیین   يالحدیثة في ضوء المنهج اإلسالم

بررسی و تحلیل اثر  در ادبی  را  های جدیددیدگاه ، سعی داردپایبندی به بالغت سنتیاست؛ بدین معنا که وی ضمن 
معانی ادبی  ها وایم، بررسی زیباییدر پی آن بوده پژوهشدر این ما   آنچهبه کار بندد.  آن و بافت ساختار بر مبنای 

معنایی،  و بر اساس چهار عنصر بستانیمحمود  ساختارگراییبا تکیه بر روش   احمد شوقی ی«البرده  نهج» ۀقصید
بین عناصر مذکور، رمز و  ازالبرده   نهج ۀقصید درکه  دریافتیمدر این راستا  .تاس صوری، موسیقایی و ساختار

بخشی زیبایی ۀعالوه بر جنب ،عنوان عناصر موسیقایی عنوان دو عنصر از عناصر صوری و جناس و توازن به استعاره به
عنصر تکرار و تقابل نیز اند و نقش مؤثری داشته ،موضوعات در القای مفاهیم و واند معنایی نیز بودهدارای کارکرد 

و بر مبنای عنصر اند شناسی قصیده را نیز تقویت کردهزیبایی ۀجنبآهنگ درونی،  با ایجاد نظمعنوان عناصر معنایی،  به
 ،و نیز با دیگر عناصر لفظی، موسیقایی و صورخیال با یکدیگر قصیدهو مفاهیم  موضوعاتساختار، دریافتیم که 

 و این، رندشناسی و معناشناسی در آن با یکدیگر ارتباط منسجم داعناصر زیبایی ،به عبارتی؛ ای متقابل دارندرابطه
و تنها از لحاظ شکل  نه را آن   ،امر و همین واری متن برخوردار است قصیده از تجانس و اندام کهنشانگر آن است 

  داده است. در ردیف بهترین مدائح نبوی قرار  ،ساختار، بلکه از نظر محتوا
 

 تحلیل  ساختاری. عناصر ادبی، ، محمود بستانی، نهج البرده، احمد شوقیکلیدی:  های هواژ
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 مقدمه .1
 ۀمدایح نبوی از جمله اغراض و موضوعاتی است که در زمان حیات پیامبر خدا و با سرودن قصید

انحطاط، این فن با عنوان  ۀیعنی در دور ،یافت. در قرن هفتم هجری زهیر ظهور بن کعب ی «برده»
 به اوج شکوفایی خود رسید و شاعران، انواع صنایع بدیعی را در مدایح خود به کار« بدیعیات»

کعب بن زهیر  ۀتوان نام برد که آن را به تقلید از بردبوصیری را می ی «برده»گرفتند. در این میان 
شاعران بسیاری بعد از وی این مسیر را ادامه دادند؛ از جمله احمدشوقی که در تا حدی که  ؛سرود

 .را سرود نهج البرده ۀبوصیری، قصید ۀمعارضه با برد
 :دارای سه محور اساسی است بیت سروده، 190آن را در  قیاحمد شوکه  نهج البرده ۀقصید
محور دوم که ؛ تغزل است که به تقلید از بوصیری قصیده را بدان آغاز کرده است ،محور اول

هی و تهذیب نفس و ای برای انتقال شاعر به محور اصلی قصیده است، از دنیا و تقوای المقدمه
مدح پیامبر یعنی ، قصیدهموضوع و هدف اصلی  ،محور سومو  گوید؛میسخن  طلب مغفرت

آن دینی در مفاهیم  نیزکه در ساختار هنری و دارد  ایساختار ادبی و بالغی ویژه این قصیدهت. اس
شناسان قدیم و جدید  ها باید از روش بالغی بالغت نمود یافته است. برای نمایاندن این ویژگی

حمود بستانی در تحلیل آثار ادبی و هنری است. ها روش بالغی ماز این روشیکی  یاری جست که
 در بسیاری از مباحث آن، نوآوری از بررسی و تعّمق در علم بالغت سنتی و ایجادپس  بستانی

کند: پیام، موضوع، عناصر ادبی را از آن استخراج و این عناصر را به هشت عنصر اساسی تقسیم می
روش »معنایی، صوری، لفظی، ادبی، موسیقایی و ساختار. در حقیقت وی روشی نو تحت عنوان 

که بر مبنای آن،  است در تحلیل آثار ادبی پایه نهاده یادشدهرا مبتنی بر هشت عنصر « ساختارگرایی
ی به بررسی و تحلیل آثار معناشناسۀ شناسی و برخی نیز از جنبزیبایی ۀبرخی از این عناصر، از جنب

تجدید و نوآوری در مباحث علم بالغت و بررسی  ،پردازد. هدف وی در این شیوه، نخستادبی می
-های زیباییتبیین ارتباط بین جنبه، دوم و   ؛و تحلیل متن در سطحی فراتر از سطح کلمه و جمله

-عنوان ساختار و پیکره اثر به شناسی و معناشناسی یا به عبارتی تبیین ارتباط بین صورت و مضمون

البالغیة القواعد بنای رویکرد اسالمی، در دو کتاب های خود را بر مای واحد است. بستانی دیدگاه
 )تلخیص القواعد البالغیة( الحدیثة في ضوء المنهج االسالمي البالغة و يفي ضوء المنهج االسالم

تا از یک سو  است دهکربالغت سنتی تدوین  ۀپای اصول و قواعدی را برمطرح کرده و در این دو اثر، 
 های معنوی و دینی داشته و از سوی دیگر با ادبیات معاصر منطبق باشد. تکیه بر آموزه

بستانی که در تبیین عناصر ادبی بر مبنای روش ساختارگرایی، بالغت سنتی را اساس کار خود 
گونه  ن پرداخته است، علت این نوآوری را اینقرار داده و به تجدید و نوآوری در بسیاری از مباحث آ

 کند: بیان می
تر به موضوع بالغت سنتی دچار کمبودها و نواقص غیرقابل اغماض است، به ویژه زمانیکه ژرف

دانیم که در یابیم که اصول و قواعد آن بیش از هزارسال پیش وضع شده است. مینگریم درمیمی
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شماری پدید آمده است و رویکردهای هنری گوناگونی  دبی بیهای اونیگاین دوران طوالنی، دگر
به منصه ظهور رسیده، در حالیکه بالغت قدیم همپای این تحوالت حرکت نکرده و راکد و ایستا 

 (.5: 1394بستانی، )باقی مانده است 
محمد عبدالمطلب نیز که از جمله نوآوران در بالغت سنتی به شمار  همچونبرخی ناقدان 

که است هایی خشک و بدون تغییر سبب شده مباحث بالغی در قالب ۀمعتقدند که ارائ رود،می
شناسی آن را مستور د که کارکردهای درست زیباییشوتبدیل مباحث آن به ادوات تفسیری عمیقی 

گرایانه به مباحث تجدیدنظر در مباحث بالغی با هدف نگاهی شمول ،به همین دلیل ؛داشته است
  .(1: 2007)عبدالمطلب،  رسدظر میآن ضروری به ن

و  کنند میپژوهانی که بالغت سنتی را انکار  اما بستانی نظر برخی از ناقدان و بالغت
های پذیرد و کاستیگیرند، هم نمیهای قبل نادیده می در دورهرا های دانشمندان این فن  تالش

 داند: میپویایی بالغت معاصر نابالغت را نه از بالغت سنتی، بلکه از 
شناسان قدیم این انتظار را نداریم که از روزگار خود پیشی گرفته و اصول و قواعد  ما از بالغت

آنانی که  ؛پژوهان معاصر داریم اما این انتظار را از بالغت ،تر از زمان خود را ارائه دهندمترّقی
به جای شده در آن  بالغتی که بسیاری از مباحث مطرح ؛بالغت قدیم هستندۀ شیفت

خواننده را به مباحث  خشکانند و احیانا  ذوق را می ۀبخشیدن به ذوق هنری و ادبی، چشم شکوفایی
: 1414)بستانی، کنند کشانند و یا او را درگیر مناقشات خشک فلسفی میغیرمرتبط با ادبیات می

13). 
به وجود آمد و  زیرا علم بالغت که از ابتدای ظهور اسالم، در پی  شناخت اعجاز بیانی قرآن

در قرن سوم هجری، وارد محیط جدیدی از فلسفه و منطق تألیفات بسیاری در آن نگاشته شد، 
با  بود که یونان به ساحت فکری نویسندگان و دانشمندان ۀورود فلسف ،شد و علت آن، یکی

 صورت گرفتارسطو و ورود رویکردهای بالغی یونانی به بالغت عربی  منطقکتاب  ۀترجم
گیری فنون بالغی تحت تأثیر تأثیر فلسفه اسالمی بر بالغت و شکل ،و دیگری( 64تا: )ضیف، بی

پنجم هجری  قرن در رویکردها، همین با عربی بالغت دانش سرانجام .(150 :1961 ،ي)الخول بود آن
 البالغة أسرارو  اإلعجاز  دالئلبا تألیف دو اثر ارزشمند  ق(471 )متوفیتوسط عبدالقاهر جرجانی

ای برای تدوین کتب بالغی شد تا اینکه در و این دو اثر، مقدمه ؛صورت دانشی مستقل درآمد به
موسی، احمد الشایب،  از جمله سالمهپژوهان برخی از ناقدان و بالغت ،معاصر ۀدور

تجدید فنون ۀ حسن الزیات، امین الخولی و برخی دیگر در زمینصادق الرافعی، احمد مصطفی
های بالغت قدیم را به پژوهش کوشیدندهایشان ند و در پژوهشکردهایی تالشبالغی 

از این جهت  ،اما روش بستانی در این زمینه ؛شناسی جدید پیوند بزنندشناسی و زبان سبک
بندی با تقسیم ،ضمن پایبندی به مباحث بالغت سنتی تا متمایز است که وی سعی بر این دارد

 ۀو و افزودن برخی مباحث نقدی جدید که متناسب با مقضیات دورهایی نمباحث آن در قالب
 به تجدید در مباحث آن بپردازد. معاصر و مبتنی بر رویکرد اسالمی است،
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نامه  پایانمقاله و کتاب، هایی در قالب پژوهشتألیفات و  نهج البرده ۀدر شرح و تحلیل قصید
نظم  نهج البردة ها در این موضوعجمله کتاباست؛ از نگاشته شده صورت جداگانه و تطبیقی  به

است،  استاد دانشگاه االزهر ،شیخ سلیم البشریتألیف  (1987) شوقي و علیه وضح النهج أحمد
به بیان برخی از نکات بالغی آن  و شرح داده را آن قصیده و برخی از واژگان ابیاتدر این کتاب وی 

مفصل توضیح داده و  ،در شرح ابیات، حوادث تاریخی را که در قصیده آمده او .است پرداخته
این قصیده  بارۀدیگری که در کتابعنوان شاهد مثال ذکر کرده است.  ابیات شعری را بهبرخی گاهی 

 . وی در این کتاب کهتألیف محمد دشتی نیشابوری است  (1393) آسمان مدینه ،است چاپ شده
به  زندگی و آثار شوقی، بررسی ضمن ،استشوقی  احمد ۀالبردبوصیری و نهج  ۀشرح تطبیقی برد

 پرداخته است.ها های آنرسی تطبیقی الفاظ و ترکیبهمچنین برو قصیده  موضوعی دو شرح
بررسی و بسامد » با عنوان  ای مقالهنوشته شده،  البردهمقاالتی که در موضوع نهج از جمله  اما

تألیف محمدرضا عزیزی و   (1398) «نهج البرده و نعت حضرت رسالتانواع جناس در قصیده 
 ۀموسیقی در این دو قصیده و مقایس ۀعنوان ابزار سازند که صنعت جناس به استحسین کارگر 

نهج بوصیری و  ۀبرد ۀبررسی روابط بینامتنی در قصید»مقالۀ همچنین ه است. شدموارد آن بررسی 
اساس  بر کهپژوهش دیگری است  ،عبداألحد غیبی و علی صیادانی از (1393) «احمد شوقی ۀالبرد
ه است. کرداش ارزیابی قصیدهسرودن در  شوقی را بر بوصیریی گذاربینامتنی، میزان اثر ۀنظری
 ۀمقایسنیز  مقدسی ابوالحسن امین از (1383) «درآمدی تطبیقی بر مدائح نبوی شوقی و بهار» ۀمقال

سیمای پیامبر در اشعار »ۀ مقال همچنین .نبوی شوقی و بهار استمدایح مضمونی و محتوایی 
مضمونی  ۀزاده و سعید احمدی مقایس مهین حاجی از (1394) «عبدالرزاق اصفهانی و احمد شوقی

تطبیقی بین نهج  ۀمقاالت دیگری نیز در حوزاشعار این دو شاعر در مدح و توصیف پیامبر است. 
 .گذریم اشاره به آنها درمیکه از  است البرده و آثار دیگر شاعران صورت گرفته

، است پرداخته شده نهج البرده ۀقصید ۀترجم تحلیل وبه در آن هایی که نامهاز جمله پایان
نبویه و همزیه  نهج البرده ۀقصید ۀترجم»با عنوان مجیدرضا صادقی کارشناسی ارشد  ۀنامپایان

ضمن بررسی  پژوهشاین  در است.  (1389) «احمد شوقی و بیان برخی نکات نحوی و بالغی
او در مدح پیامبر خدا ترجمه و برخی از نکات نحوی و  ۀزندگی و آثار احمدشوقی، دو قصید

 «مدایح نبوی احمد شوقیبررسی و نقد »دیگر در این موضوع،  ۀنامپایانبالغی آن بیان شده است. 
دشوقی، سیر پژوهش ضمن بررسی زندگی و آثار احماین  .استسرباز  تألیف حسن (1381)

قی از حیث مضمون و بوی احمد شو، سپس به بررسی مدایح نکردهبررسی را  تاریخی مدایح نبوی
بالغی )بیان و های بررسی جلوه»با عنوان  ۀ خود رانامپایان فاطمه پسندیان نیزاست.  اسلوب پرداخته

 به (1389) «احمد شوقی نهج البردهزهیر، برده بوصیری و بندر قصیده بانت سعاد کعب بدیع(
ۀ بوصیری و نهج البرد ۀبردزهیر و  بن کعب ۀبررسی برد و سپسول مدایح نبوی بررسی سیر تح
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 اختصاص داده و در این زمینهاین سه قصیده از لحاظ مضمون و شکل  ۀاحمد شوقی و مقایس
  .را بیان کرده است هابرخی از نکات بالغی آن

به اند که  تطبیقی بوده ۀشتر در حوزبیانجام شده،  نهج البرده ۀقصید بارۀهایی که درپژوهش
بررسی طور محدود  به را های ادبی و بالغی آنزیباییو  و محتوایی آن پرداخته یتحلیل مضمون

شناسی و معناشناسی ینوآوری پژوهش حاضر در این است که ضمن زیبای ۀجنب ،رو از این ؛اند کرده
را بررسی ختارگرایی محمود بستانی ارتباط بین شکل و مضمون این اثر روش سا به ،این قصیده
 .کرده است
 نهج البرده ۀو بالغی قصیدهای ادبی جلوهبرخی از  معرفی و تحلیل حاضر، پژوهشهدف 

به دنبال پاسخ به این نقد ادبی  ۀو بر اساس عناصر چهارگانتحلیلی -روش توصیفی است که به
شناسی و زیبایی ۀاز دو جنب نهج البردهۀ های ادبی و بالغی قصیدجلوه که استپرسش اساسی 

 ند؟ا معناشناسی کدام
  

 نگاهی کوتاه به زندگی شوقی و بستانی .2
او بعد از اتمام یو اسماعیل متولد شد. م در زمان خد1868در  قی از شاعران معاصر مصراحمد شو

به مصر  سپس و حقوق به فرانسه رفت ۀتحصیالت ابتدایی و متوسطه برای تحصیل در رشت
م لقب امیرالشعراء را دریافت کرد. شوقی آثاری در شعر و نثر از خود بر جای 1927در  . اوبازگشت
های  با نام ویهای بلند  و داستان أندلسأمیرة ۀ نمایشنام، ترین آثار منثور او از مهم که گذاشته

به  أسواق الذهبعنوان  با. مقاالت اجتماعی او نیز است ورقة اآلس و الدیاس، عذراء الهند
انتقال از قدیم  ۀتقلید، مرحل ۀچاپ رسیده است. شعر شوقی سه مرحله را پشت سر گذاشته: مرحل

شعر  ،وصف وری از مدح، رثا، غزل، فخر، خمر او در بیشتر اغراض شع تجدید. ۀبه جدید و مرحل
مجنون لیلی و در چهار جلد،  الشوقیات: دیوان ند ازا ز جمله آثار منظوم او عبارتا .سروده است

 .(984-972: 1433،ي)الفاخور م وفات یافت1932. شوقی در امصرع کیلوباتر
ف چشم به اشر ق در نجف1366م مطابق با 1937محمود بستانی، شاعر و ادیب بزرگ در 

گذاشتن تحصیالت ابتدایی و متوسطه،  او پس از پشت سر .(68: 1964)امینی، جهان گشود 
سپس ، فقه نجف ادامه داد ۀدر دانشکد تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

خود  ۀاز رسالم 1973در عازم مصر شد. او توانست دانشگاه األزهر  یدکترا مقطعبرای تحصیل در 
فقه نجف به تدریس ادبیات  ۀبا موضوع نقد ادبی دفاع کند. پس از بازگشت از مصر در دانشکد

اجتهاد پیش رفت  ۀعرب، نقد ادبی و دیگر دروس پرداخت و با تحصیل در فقه و اصول تا درج
 های فراوانی، پژوهشکرد میتالش کردن علوم انسانی  اسالمیبرای او که  .(218: 2000، ي)الساعد

جا  ... از خود بر شناسی، فقه وشناسی، جامعه را در ادبیات، روانی در این زمینه انجام داد و آثار
االسالم و علم ، اإلسالم و علم النفس ،اإلسالم و الفن : اند از عبارت ثار اواز جمله آ ؛گذاشت
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. بستانی در القرآندراسات فنیة في قصص و  يالقواعد البالغیة في ضوء المنهج اإلسالم، اإلجتماع
 . کرد ش در قم دار فانی را وداع1389 اسفند

نوگرایی  گرایی وسنت تلفیقی ازاثر بر مبنای روش ساختارگرایانه، دیدگاه بستانی در تحلیل 
با نگاه داند و در عین حال سعی دارد است. وی خاستگاه عناصر ادبی را بالغت سنتی عربی می

واکاوی بافت و سیاق متن و بررسی کلی اثر به را در توجه جدید های ادبی  دیدگاه ،ساختارگرایانه
به  .کنددر چارچوب بافت متن بررسی می از مباحث بالغت سنتی رابدین معنا که هریک  ؛کند

 تک اجزاء و معتقد است که تک و نگرد میعنوان یک پیکره و مجموعه  به اثرعالوه اینکه به کل 
نظریات ساختارگرایی  . هرچند این دیدگاه درانسجام و پیوستگی باشندباید دارای عناصر متن 

نظم عبدالقاهر جرجانی  ۀبوطیقای ارسطو و نظری ۀآن در نظری ۀجدید مطرح شده که البته ریش
اما بررسی عناصر ادبی اثر بر مبنای مباحث بالغت سنتی و در چارچوب ساختار کلی آن،  ،است

 است.نوآورانه  دیدگاهی تازه و
 

 نهج البرده ۀتحلیل ادبی قصید .3
اما به جهت حجم  ؛بسیار استه در مدح رسول اللّ  نهج البرده ۀشک نکات بالغی و ادبی قصیدبی

 معنایی، صوری، ۀاز چهار عنصر ساختارگرایانناگزیریم در تحلیل این قصیده  ،محدود مقاله
در تحلیل و ذکر است که  شایان. بر اساس دیدگاه بستانی استفاده کنیمموسیقایی و ساختاری 

مجموعه اشعار احمدشوقی با عنوان ابیات نهج البرده از شرح محمدحسین هیکل بر  ۀترجم
تألیف شیخ  نهج البردة نظم احمدشوقی و علیه وضح النهجکتاب و نیز  االعمال الشعریة الکاملة
  ایم. سلیم البشری یاری جسته

 

 عنصر معنایی.3-1
 راعلم این ترین مباحث علم معانی را مطرح کرده است.  معنایی مهم عنصربستانی در بخش 

 دالئل اإلعجازدر کتاب ق( 471: )متوفیگذار دانش بالغت، عبدالقاهر جرجانی بار بنیان نخستین
« نظم»)نظام نحوی کالم(یا « معانی النحو»علم بالغت و تحت عنوان  ۀعنوان یکی از سه شاخ به

« نظم»ۀ ده است. وی در این کتاب ضمن بررسی نظریکربررسی  برای ادای معانی()نظم و چینش الفاظ 
نحوی و ارتباط نحو با معنا و همچنین ارتباط یک  ۀو وحدت بین لفظ و معنی و نیز توجه به جنب

کلمه با کلمات دیگر در جمله، به مباحثی چون تقدیم و تأخیر، ذکر و حذف، قصر، فصل و وصل، 
)دانش معانی( عبدالقاهر جرجانی در تعریف نظم و چینش کالم  خته است.نفی و اثبات پردا

بگذاری  ،کنداقتضا می علم نحوگونه که  معنای نظم کالم این است که اساس کالم را آن»گوید:  می
آید، هایی را که کالم بر اساس آن میاصول و قوانین این علم بنا کنی و روش ۀو کالم را بر پای
« ها منحرف نشوی و حدود و مرزهایی را که برای تو تعیین شده است، نگه داریراه بشناسی و از آن
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دیدگاه بستانی در عنصر معنایی همان دیدگاه جرجانی و دیگر . (81تا: بیعبدالقاهر، )جرجانی، 
چینش منطقی جزئیات یک » گوید:شناسان سنتی است. وی در تعریف عنصر معنایی میبالغت

های متن از نگاه تقدیم و تأخیر، ذکر و حذف، اساس واژه، جمله و بخش موضوع در ذهن، بر
 ۀی و تا اندازیع رسااجمال و تفصیل، ایجاز و اطناب، نفی و اثبات، وحدت و تنوع و غیره... در واق

چینش معانی در ذهن و رعایت این ترتیب از سوی  ۀزیادی برجستگی  متن بستگی به نحو
 .(54: 1394)بستانی،  «متن دارد ۀپدیدآورند

شود که ناگزیریم تنها به های گوناگونی دیده میها در این قصیده به روشچینش معانی و داللت
 های آن در  قصیده بپردازیم:ترین نمونهدو مورد از برجسته

 

کید .3-1-1  تأ
نیز ساختن است. کاربرد نحوی آن کردن و استوار در لغت به مفهوم محکم «توکید»یا  «تأکید»

بودن حکم است ثبیت مفهوم متبوع یا برای فراگیرمنحصر در دو نوع لفظی و معنوی است که برای ت
کید  بارۀبستانی در .(45تا: بی، علی)جرجانی،  دشو اجزای پیش از خود می ۀکه شامل هم چنین تأ

تنوعی های مگیری از ادوات و شیوهسبک بالغی کلی و فراگیری است که با بهره»معتقد است: 
و عبارت است از تثبیت و  (93 :1394)بستانی،  .«گیردو قصر صورت میتقدیم و تأخیر ، مانند تکرار

های رفع هرگونه اسلوب برایتمکین یک معنا و مفهوم در ذهن مخاطب و تقویت و تعمیق آن 
کید  ۀجمل .(553: 1382)فاضلی،  خاص بیانی اهل سخن بر این باورند که وقتی سخن همراه با تأ

گذارد. بدیهی تری دارد و ابهامی در ذهن او باقی نمیدر جان شنونده تأثیر عمیق ،مناسب بیاید
 .(42: 1364)علوی مقدم،  است که چنین سخنی متناسب با اسلوب فصاحت و بالغت خواهد بود

 

 تکرارالف( 
کید   ۀشیوترین  مهمبه اعتقاد بستانی  هنری از دیرباز مورد  یعنوان شگرد است که به« تکرار»تأ
گیرد که یکی از ارکان مهم شناختی مایه می و اهمیت آن از این اصل روان است توجه ادیبان بوده

نهج  ۀای در قصیدطور برجسته این شیوه به .(94 :1394)بستانی، رفتار، تکرار است  فراگیری یک
 مانند این بیت: است؛ به کار رفته البرده

 

 
 

کید شاعر بر« ألقاک»بیت، فعل  در این  و مانند این بیت:  ؛دیدار معشوق تکرار شده برای تأ
 

 
  

بر شاعر که هدف از تکرار آن، تأکید است تکرار شده  )منزلگه(« غناکم» ۀدر این بیت واژ
شده، های تکرار در مواردی که ذکر شد، واژهبوده است. در رسیدن به منزل محبوب  شاشتیاق فراوان

(   1/192: 1988)شوقی،                           

)همان(                                                  
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واحدی دارند؛  ۀند، اگرچه ریشا ساختارها با هم متفاوتها و واژهاما در مواردی نیز  ؛واحد هستند
  این بیت:تأکید فعل با مصدر خودش در مانند 

 

(191)همان:                                       
، بدین با وجود تفاوت ساختارکه  است «أفدی»مصدر و مفعول مطلق از فعل « فدی  »واژه 

کید آن آمده است برایواحدی با فعل دارد، ۀ علت که ریش علمای نحو بیشتر  ۀگفتبه هرچند  .تأ
به  تکرار است که در واقعاز بدان جهت است که خود، نوعی  ،مفعول مطلق ۀوسیل د کالم بهتأکی

اما در حقیقت، مفعول مطلق، مؤکد مصدر  ،(2/407 :1430، ي)زرکشآید فعل می ۀجای تکرار دوبار
فعل است نه فعل؛ زیرا فعل داّل بر حدث مقترن به زمان است، ولی مصدر تنها حدث است و وقتی 

؛ (2/151: 2000، ي)السامرائیم و نه حدث و زمان را اتأکید کرده تنها حدث را« قمت قیاما  »م یبگوی
 تأکیدی دارد. ۀبنابراین مفعول مطلق در بیت مذکور با وجود تفاوت ساختار با فعل، جنب

 

 قصر ( ب
های آن را نظران تعداد اسلوب برخی صاحبکه  است «قصر»های تأکید، اسلوب از دیگر اسلوب

، «انما» از جمله قصر های گوناگوناسلوب احمد شوقی در این قصیده از ند.اذکر کرده چهارده نوع
اما اسلوب قصری که در این ؛ است استفاده کرده «عطف به ال پس از اثبات»و  «فی و استثناءن»

 گوید: است؛ مانند آنجا که می« پس از اثباتعطف به ال »قصیده، فراوان استفاده شده، اسلوب 
 
 

(202)همان:                                    
 ۀسیلو بهسپس  ،شاعر به روش اثبات، شواهد را متعلق به دوران معاصر دانسته ،در این بیت

قصر، تأکید کرده که آن و با این روش است را از آن نفی کرده  ، دوران گذشته«ال»حرف عطف 
 گوید:در جایی دیگر می تنها متعلق به دوران معاصر است. شواهد

 

(205 )همان:                                             
و آن را اثبات  کند میپادشاهی را مقصور در برپاداشتن عدل  ۀدر این بیت نیز شاعر در ابتدا جلو

کید  ؛پادشاهی نفی کرده است ۀسپس نقش برپاداشتن اهرام را در جلو و کند  مییعنی بدین طریق تأ
 که ماندگاری حکومت تنها در برپایی عدل است. 

 

 بلتقا. 3-1-2
المطول ق( در 792تفتازانی )متوفی ؛ است در بالغت سنتی، تضاد با عناوین گوناگونی مطرح شده

یعنی  ،آن را جمع بین دو متضاد ،هایی چون مطابقه، طباق، تضاد، تطبیق و تکافؤ بدان پرداختهبا نام
به اعتقاد بستانی چنانچه دو امر در اما ؛ (641: 2013)تفتازانی، داند دو معنای متقابل در جمله می

های و تقابل همانند تشبیه و یا تعریف، یکی از راهگویند  «تقابل»تضاد با هم باشند، آن را 
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ای از از مجموعهمتشکل  ،در حقیقت زبان .(118 :1394)بستانی،  هاستشناساندن پدیده
 کند پیدا میو مفهوم گیرد، معنا قرار می ای دیگرای در تقابل با نشانهکه وقتی نشانههاست  نشانه

به حدود سی نمونه  و استفاده شده بسیارقصیده ها در این تقابل میان واژه. (59-57 :1382وبستر، )
  : ؛ مثالرسدمی

 

(1/193: 1988)شوقی،                    
 همچنین در این بیت:. وجود دارد« ُمبیّضة الّلمم»و « ُمسوّدة الصحف»که تقابل میان 

  

(193)همان:                                       
تقابل « بیماری»و « سالمتی»و نیز میان « نواییبی»و « نعمت»های در این بیت میان واژه

نوایی و بیماری مقابل بی ۀنعمت و سالمتی مورد توجه قرار گرفته که نقط جهت  و از آن وجود دارد
شاعر  ،مثال برای؛ استو موضوعات ابل در این قصیده، میان مفاهیم تق ۀدیگر شیو .است ذکر شده

تغزل به غزل، استهالل قصیده  به تبعیت از سبکچهارم قصیده،  و از بیت نخست تا بیت بیست
 گوید: و می نالد میو از فراق وی است  های معشوق پرداختهو به توصیف زیبایی نموده

 

دنیا اعتماد  ۀنفس خویش را قانع کند که به ظواهر فریبندکند  میپنجم تالش و اما از بیت بیست
 ؛مجهز گرداندطاعت و عبادت  ۀبه توشاز طریق اصالح اخالق خود را که فراموش نکند  نکرده،

 گوید:  پس می
 ي کلَّ ُمبکَیة  ـــاِک ُتخفـــَیا نفُس ُدنی

 اــــا و َدهــــَیا َویلَتاه ِلنفِسي َراَعه
 هُ ـــالِق َمرجُع ــرِِک لألخـــَصاَلُح أم

 

 َو إن َبَدا لِک منها في ُحسِن ُمبتَسِم  
حِف   ِة الّلَمِم ـــي ُمبیضَّ ـــفُمسَوّدُة الصُّ

فَس لألخـــفَق   9ِم ــالِق تسَتقِ ــــّوِم النَّ
 (193)همان:                                   

دو و از طریق تقابل میان ابیات، تقابل میان مفاهیم  ۀبه شیو بینیمکه می چنان  آن در این ابیات،
 شود. استنباط می متضاد گیریموضع

 

 عنصر صوری .3-2
و  )مجاز مرسل، مجاز عقلی و مجاز مفرد به استعاره(در بالغت سنتی صور خیال شامل تشبیه، مجاز  

اما بستانی صورخیال را شامل تشبیه، استعاره، تقریب،  شده است؛کنایه بوده و در علم بیان بررسی 
ون توریه، داند که برخی همچتمثیل، رمز، استدالل، تضمین، توریه، فرضیه، مبالغه و احاله می

 

(190)همان:                                                                



 73 / 1400، زمستان 4، شمارۀ 13ادب عربی، سال 

 

 در ادامه به دو د.شوهای معنوی آن بحث میتضمین، مبالغه و احاله در علم بدیع و در بخش آرایه
 پردازیم: میبر اساس دیدگاه بستانی از این صور خیال در قصیده  مورد

  

 استعاره .3-2-1
 یتعریف در آنان واساس دیدگاه  که بر شناسان سنتی در تعریف استعاره دیدگاه یکسانی دارندبالغت

کاربردن لفظی است در غیر آنچه برای آن وضع شده  استعاره در اصطالح به که توان گفتجامع می
)معنای عنه مشابهتی که بین معنای منقول )پیوند(ۀ به جهت عالق اش()در غیر معنای حقیقیاست 

معنای  ۀازدارنده از ارادب ۀوجود دارد، همراه با قرین )معنای مجازی(فیه و معنای مستعمل حقیقی(
یا « مصّرحه»شناسان همچنین استعاره را به دو نوع بالغت .(258تا: ، بیي)الهاشم اصلی آن

« بهمشبه»مصرحه به لفظی که داللت بر ۀ اند. در استعارتقسیم کرده یا بالکنایه «مکنّیه»تصریحیه و 
یا « بهمشبه»ستعاره مکنّیه و در ا شوداست، تصریح می« مشبه»کند و مقصود از آن می

به اعتقاد بستانی  .(180-179 :1985 )عتیق،شود حذف و به چیزی از لوازم آن اشاره می« مستعارمنه»
کی ای تخیلی میان دو یا چند پدیده از طریق انتقال صفات یایجاد رابطه» :عبارت است ازاستعاره 

مکنیه یا  ۀ، تنها استعاربستانی از استعاره یفدر حقیقت این تعر .(142 :1394) «ها به دیگریاز آن
شود. بستانی به در آن حذف و به چیزی از لوازم آن اشاره میشود که مشبهبالکنایه را شامل می

 ۀنمون که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.د کن بررسی می« رمز»مصرحه را تحت عنوان  ۀاستعار
 بینیم:می  نهج البردهاستعاره را در این بیت 

 

استعاره وجود دارد؛ زیرا برای مکه، گوش تخیل شده که « اسماع مکة»در این بیت در ترکیب 
ای جزئی و اضافی به مکه شنوایی به گونهاز اعضای انسانی و موجود زنده است و انتقال صفت 

 صورت گرفته؛ چرا که گوش تنها جزئی از پیکر موجود زنده است. در بیت دیگری آمده است:
 

َکت»اینجا در واژه در  ، استعاره وجود دارد و این است که از صفات دنیا متصور شده« َضح 
 ؛ زیرا دنیا شکل موجود انسانی را به خود گرفته است.است کلی به دنیا منتقل شده ۀصفت به گون

؛ زیرا دهان، است جزئی به دنیا نسبت داده شده ۀبه دنیا، داشتن دهان به گون« فاه»اما در نسبت 
 نه تمام پیکر او.  ،عضوی از موجود زنده است

 

 رمز. 3-2-2
مکنیه  ۀتعریف بستانی از استعاره تنها شامل استعار که در بحث از استعاره بیان شد، همچنان

بر  کند؛بررسی می« رمز»عنوان یکی از صور خیال تحت عنوان  حه را بهمصّر  ۀشود و او استعار می

  
 (193)همان:                                     
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نماد عبارت است از برقراری رابطه میان دو پدیده از رهگذر حذف رمز یا » وی ۀاین اساس به عقید
اساسا  بردن به ماهیت طرف نخست. گذاشتن طرف دیگر با هدف پی یکی از آن دو طرف و باقی

بخشیدن به معانی و اش در ژرفایی فراوان و تواناییاجهت کار در ادبیات معاصر بهو نماد رمز 
ای از تصویرها ممکن است با پاره .(206-205: 1414، بستانی) «ای داردها اهمیت ویژهداللت

الزم است تصویر  ،رو که با آن تفاوت دارند؛ از این حالی تصویرهای نمادین یکسان تلقی شوند؛ در
درستی تفکیک کرد. تصاویر مشابه با  اند، بهن اختالط یافتهآبا  نمادین را از تصاویر دیگری که غالبا  

. (166: 1382 صرفی،) حکایت و مثل عالمت، خاصه، نشانه، تمثیل، استعاره، کنایه، از: ندا عبارت نماد
 نمونه از آندو که تنها  است فراوان استفاده کرده ،در بخش تغزل قصیده ویژه به ،شاعر از رمز و نماد

 کنیم: میذکر  را

(1/192: 1988)شوقی،                        
« الَمنایا» ۀبرای معشوقه بوده و واژو نماد رمز )آرزو( « الُمنَیة»جمع « الُمَنی» ۀدر این بیت واژ

ةالَم »جمع   گوید: . شاعر در جایی دیگر میاسترمز برای پدر معشوقه )مرگ( « نیَّ
 

)همان(                                           
)درختی « عنمال»برای مرد قوی و نیرومند و  و نماد رمز)شیر درنده( « لیثال» ۀنیز واژ اینجادر 

 . استرمز برای سرانگشتان معشوقه  های سرخ(دارای میوه
 

 موسیقاییعنصر  .3-3
ها در زبان شده و رستاخیز کلمه ۀگویا نخستین عاملی که مای .پهناوری دارد ۀقی شعر دامنیموس

ها بوده است. انسان ابتدایی انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته، همین کاربرد موسیقی در نظام واژه
هنگام کار احساس کرده در یقی وزن یا همراهی زبان و موس ۀبار در عرص ها را نخستینرستاخیز واژه

  .(8 :1384، )شفیعی کدکنی است
شود دهی مینوا سامان ای از آواهاست که در یک بافت همای یا مجموعهرشته )آهنگ(موسیقی 

: 1394)بستانی، ها صورت پذیرد یا تناسب مخارج آننوایی ممکن است از تکرار آواها و این هم
ها و ترکیب کلمات، انتخاب قافیه ۀکه ناشی از شیورا هر تناسب و آهنگی موسیقی  همچنین. (186

)دستغیب، گیرد نیز دربرمی ،ها و جز آن باشدها و مصوتها، هماهنگی و همسانی صامتردیف
 :کند میرا در دو سطح بررسی  موسیقیبستانی  .(34 :1348
 

 ساختار. 3-3-1
 کند:  دو عنصر اصلی شکل پیدا می ۀپاینظام آوایی به لحاظ ساختار کلی آوا، بر 
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« ز»و « ل« »م»، «ح»مانند تکرار حروف  ؛(186: 1394)بستانی، مقصود، حروف هستند آوا:الف( 
 :هستند آوا در این بیت ۀکنندکه تولید« محتلم»و « حلم»، «محن»، «حاط»، «عزم»، «حزم»در 

 (1/207: 1988)شوقی،                                                                                                                           
 بیت: در این «اغراه»و « أغراک»، «فدی»، «الفا  »، «أفدیک»در « غ»و « ف»تکرار حروف مانند و 

 

(191)همان:                                         
های هر مجموعه گفتار از مقداری عناصر آوایی و صوتی به وجود آمده است و این مجموعه

هایی داشته ها یا تناسبدیگر توازنها با بعضی مکن است با یکدیگر یا بعضی از آنآوایی و صوتی م
شد، آوایی وجود داشته با ۀها، در یک مجموعد. به تناسب امکاناتی که در جهت این توازننباش

همان مجموعه عناصر آوایی مفروض اگر  .(8 :1384کدکنی، )شفیعی انواع موسیقی قابل تصور است
گفتار،  ۀموجود در داخل سراسر زنجیرهای ها و مصوترا در نظر بگیریم، به لحاظ اشتراک صامت

« آ»یا « او»مثل اینکه مصوت  ؛رودمی نهای دیگری هم در آو نه در مقاطع خاصی، امکان تناسب
دیگری از  ۀصامت سین یا شین یا میم اگر به تناسب خاصی تکرار شود، خود جلو و مثال  « ای»یا 

تناسب میان آواها و حروف،  ۀفاید. (10: همان)ها است و عاملی در رستاخیز کلمهموسیقی شعر 
 گرفتن معنای آن در روح و جان است بودن آن برای گوش و سهولت تلفظ آن و نیز جای نشین دل

  (7: 1988)شرشر، 
 

 استمّد، قصر، فخامت و ظرافت  حاظمقصود حرکات و سکنات حروف، به ل دامنه:  ( ب
های متشابه یا دامنهاز تکرار به تناسب محتوا شاعر در این قصیده  ،مثال برای؛ (187: 1394)بستانی،

مانند  موسیقی زیبایی به قصیده داده است؛سبب کشش صوت شده و متجانس استفاده کرده که 
َبی» ،«بانا» ،«الموائس»های واژهتکرار حروف مّدی در  ، «روحي» ،«الالعبات»، «قنا»، «الرُّ

ي»و « اتالّسافح» و « السافحات»و « الالعبات»در حروف و تشدید همچنین ضخامت  .«دم 
ي»ظرافت در  ي»و « روح   «: َدم 

 

َبی و َقناــن الَم ــمَ   وائُس بانًا بالرُّ
 

 ُروحي الّسافحاُت َدِميــالاّلعباُت بِ  
 (1/191: 1988)شوقی:                             

از حروف مدی و  ،استشاعر در این بیت به تناسب محتوا که حزن و تحسر و مالمت معشوقه 
شیدگی صوت شده و عالوه بر ایجاد ها استفاده کرده که سبب کها نسبت به صامتافزونی مصوت

در د؛ این بدان خاطر است که کنمفهوم حزن را تقویت و آن را به خواننده القا میآهنگ درونی، نظم
شود و در پی  فتگی میحالت حزن و اندوه و درد، اعضای بدن از جمله صورت دچار انقباض و گر

به  ،گیرد و این حالتشدن دهان را به خود مییعنی باز ،ها حالت متناسب با صوت لّین و نرمآن لب
  .(24: 1984)انیس، د شومیمنجر  اندوه و تحسر دارد()که معنای « آه»ایجاد صوتی مانند 
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 شکل .3-3-2
طور خاص در جناس و توازن نمود  است و بهای ویژه ۀنظام آوایی به لحاظ شکل آواها، تابع سامان

 پردازیم:مینهج البرده  ۀهایی از هریک در قصیدکه در ادامه به نمونه (187: 1394)بستانی،  یابد می
 

شاید جناس از  .(188 )همان:مگونی دو آوا یا بیشتر از آن است مقصود از آن ه جناس:الف( 
لحاظ زیبایی و موسیقایی باشد و فنی است که بر تکرار و  واژگان ازۀ ترین انواع بدیع در دایربرجسته

از  .(288: 1998)غنیم کمال، تکیه دارد  ،آینداز آن به طرب میها آهنگی که گوشگرداندن آواها و نظم
، از صنایع بدیعی بیش از سایر است این قصیده را به تقلید از بدیعیات سروده شاعرآنجایی که 

بیش از  در ترین صنعت بدیعی است کها جناس، برجستهنهادبی استفاده کرده که از میان آ صنایع
 پردازیم: به ذکر چند نمونه از آن میو ما  به کار برده است آن را سی مورد

 

 (1/193: 1988شوقی، )
َها»و « َناهاَج »در این بیت میان   ۀنمون ها وجود دارد.در آغاز و پایان واژه 14مطلق جناس« جناَیت 

 دیگر جناس مطلق در بیت زیر است: 
 

دیگر  ۀنمونوجود دارد. « ز»و « ع»در حروف « عّز »و « أعّز »های آوایی در میانه و پایان واژهکه هم
 »و « الُحُرم»، «الَعَلم»های میان واژه 15جناس قرار ،جناس

َ
این دو بیت در « م»تک آوای در « مَج األ

 است: 

(190)همان:                                          
از طریق هماهنگی شکلی و آوایی ام انواعش، خلق زیبایی موسیقایی کارکرد توازن با تمتوازن: ( ب

د و مقصود از آن هماهنگی شو توازن بر قصیده مسلط شود، تعادل در آن بیشتر میاست و هرچه 
جمالت متوازن،  .(192 :1394)بستانی،  اندمیان آواهایی است که در یک مجموعه شکل یافته

با  پردازد که در ساختار نحوی کامال  ای میگونه ها بهستند که ادیب به تقطیع متساوی آنجمالتی ه
ند و چه این جمالت در داللت و معنا با هم هماهنگ باشند و چه نباشند، آنچه مهم ا هم هماهنگ

توازن بر دو نوع  .(67 :2003)عبدالجواد ابراهیم،  مطابقت کامل آنها در ساختار نحوی است ،است
 است: 
ها ای از تفعیلهشعری از مجموعه ۀگانوزنی از اوزان شانزدهیعنی هر  16:توازن شعری )تفعیلی(( 1

که در بحر ع از قصیده اهر مصر ،. بر اساس  این نوع توازن(193:  1394بستانی، )یابد تشکیل می
 ع بعد در توازن است:اهای مصربا تفعیله هر تفعیله است، شامل چهار تفعیله است که بسیط
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  (1/190: 1988)شوقی، 
: 1394)بستانی، ها و بندها برقرار است ها، عبارتاین نوع توازن، میان واژه 17توازن مطلق: (2

 ع این بیت:اها در دو مصرهمانند توازن میان عبارت؛ (193

(197 )همان:                                     
وزن بوده و از لحاظ ساختار نحوی نیز با هم هم یادشدهع بیت ابینیم دو مصرکه می همچنان

 ها توازن مطلق وجود دارد. همچنین این بیت: میان آن ،رو مطابقت دارند؛ از این
 

(192)همان:                                         
 عنصر ساختاری .3-4

دارد که منتقدان آن را برای فهم دقیق متنی و « وحدت ارگانیک»مفهومی نزدیک به  ،عنصر ساختار
آن دربارۀ پژوهان  اند. همچنین به مفهوم تناسبی نزدیک است که قرآندهکرهای آن وضع نفوذ به الیه

ها را میان آیات و سوره ۀرابط میان سطوح متن و دقیقا   ۀاند رابطآن توانسته ۀوسیل ده و بهکرتحقیق 
ادبی مستلزم  اثر یک یکپارچگی ناقدان، دیدگاه از .(110 :1396 تشنیزی، شریفی و )معصومی کنند کشف

اثر ادبی باید دارای یک موضوع هر وحدت موضوعی، ارگانیک و منطقی آن است؛ بدین معنا که 
اسر آن احساس و عاطفه در سرباشد، همچنین  برقراربوده یا بین موضوعات گوناگون آن ارتباط 

 نیزو خیال و اندیشه و اسلوب نیز متناسب با آن احساس و عاطفه پرداخته شود،  باشد جریان داشته
داشته  وجود منطقی ارتباط بندها، و عبارات سطح در چه و کلمات سطح در چه ،آن اجزای بین

 از نظریات یکی عنوان به که دارد نزدیکی ساختارگرایی مفهوم با همچنین ساختار عنصر مفهوم باشد.
 Ferdinand) سوسور ودفردینان بار نخستین و یافته راه نیز ادبیات و نقد ۀحوز به شناسیزبان جدید

de Saussure)  یا روش » ناقدان ادبی ۀده است. به گفتکرمطرح « شناسی نشانه» ۀبا نظریآن را
یعنی کشف  ؛اثر ادبیهای هر ساختارگرایی، کوششی است برای راهیابی به دنیای نشانه ۀنظری

نقد ساختارگرایی در هر  .(7: تابی)احمدی،  «هاآن و فهم روابط درونی آن ۀهای تازرمزگان و نشانه
دادن پیوند موجود  نشان ،دوم ؛استخراج اجزاء درونی اثر ،اثر ادبی سه کارکرد مهم دارد: نخست

 . (10: 1369)گلدمن، داللتی که در کلّیت ساختار وجود دارد معنا و دادن  نشان ،و سوم ؛میان اجزاء
 عنصر ساختار نیز از دیدگاه بستانی دارای کارکردهای نقد ساختارگرایی است. به اعتقاد وی

شود ها و موضوعاتی تشکیل میمتن ادبی از پیام یند عنصر ساختار بدین صورت است که اصوال  رآف
کنند؛ بدین ترتیب که آغاز، میانه و پایان آن با ص پیروی میخا ۀکه در ساختار خود از یک نقش

یکدیگر و نیز هریک از موضوعات آن با موضوعات قبل یا بعد از خود ارتباط منطقی دارد. عالوه بر 
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و این نشانگر  ها در پیوندندین موضوعات و پیامعناصر لفظی و موسیقایی و صور خیال نیز با ا ،این
های گفتاری مختلف ای متشکل از موضوعات و شیوهآن است که متن ادبی، واحد هنری یکپارچه

واری متن  ای واحد دارد که به آن اندامکند و پیکرهمند پیروی میکه از یک ساختار کلی قانوناست 
و بیرونی بررسی در دو سطح درونی را عنصر ساختار بستانی  .(226 :1394)بستانی، گوییم می
 :دکن می

 

 ساختار درونی .3-4-1
از روش وحدت در هدف و تعدد  نهج البردهاحمد شوقی در ساختار : ساختار موضوعالف( 

موضوعات  ،یعنی مدح پیامبر خدا ،موضوعات استفاده کرده است. او برای تحقق هدف خویش
 هرچند این تنوع و تعدد بسیار در موضوعات، قدری سبب گسستگی کند؛ می متنوعی را مطرح

با  ،گونه که بیان شد این قصیده هماناست. قرار داده  الشعاعتحتموضوعی شده و هدف را 
گونه به موضوع مدح  به مذمت دنیا پرداخته و ایندر آن ، سپس شاعر شود میای غزلی آغاز  مقدمه
، وصف قرآن، به موضوعاتی چون جریان بعثت پیامبر نیز ادامهدر وی  است.ورود کرده  پیامبر

 و اسالم و مسیحیت ۀ، شب معراج، هجرت، مدح بوصیری، مدح پیامبر، مقایسمیالد پیامبر خدا
 . فرستد می صلواتو خاندان ایشان بر بر پیام ،و در پایانپردازد  میمدح جانشینان پیامبر 

 

تجانس و هماهنگی میان عناصر است که در تجانس ، البردهنهج  ۀقصید دیگر ویژگی :تجانس  ( ب
ها با عناصر هنری همچون عناصر لفظی، موسیقایی، تصویری و مانند آن میان موضوعات و پیام

 برایاین قصیده دارای موضوعات متعددی است که  ،که بیان کردیم همچناننمود یافته است. 
اند و شاعر در بیان موضوعات و تحقق شدهچینش خدا یعنی مدح پیامبر ،رسیدن به یک هدف

 ها استفاده کردهتنوع در به کارگیری آن و گوناگون ادبی  و اسالیب هدف و مقصود قصیده از عناصر
که عالوه بر کارکرد  انگیز مانند تشبیه، رمز و استعاره استصور خیال این عناصر، ۀ؛ از جملاست

؛ نقش دارند ،ای خواننده دشوار استها برو تصویر مفاهیمی که دریافت آن در تجسم ،بخشیزیبایی
 : است از سه تصویر هنری رمز، تشبیه و استعاره استفاده کردهزیر بیت  شاعر در ،مثال برای

 

(1/200: 1988)شوقی،                  
و در  استتشبیه « ُغرُته کُغّرة  النصر»و عبارت  سترمز برای پیامبر خدا« بدر»در این بیت 

وه بر اینکه سبب گسترش خیال تمام این تصاویر عالاستعاره وجود دارد. « ُغّرة النصر»عبارت 
زنده در پیش چشم خواننده مجسم  یدر نبردها مانند تصویررا  ، حقیقت حضور پیامبر خداشود می
 کند.بازی میمخاطب نقش مهمی در القای این مفاهیم به  ،رو ند؛ از اینکمی

برای این  یافته و شاعر حروف و واژگان نمود موسیقی عنصر موسیقی است که در، عنصر دیگر
سو ایجاد یکدر واقع جناس از » .است و توازن استفاده کردهاز صور بدیعی مانند جناس  ،منظور
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گردد و در سبب تداعی معانی مختلف لفظی واحد می ،کند و از سویی دیگرموسیقی در کالم می
 انجامد و این از عوامل ایجادبه گسترش تخیل و ایجاد کشش و جلب توجه شنونده می ،نتیجه

 .(2 :1367 )تجلیل، «زیبایی و هنر است
ي» ،«ُنُموا» ،«َطَغی» ،«یَتطغَ »های واژهجناس در مانند  که عالوه بر « ُیُتم»و « ُیتم»، «ُنم 

عالوه بر جناس، تشبیه « طغی»و « تطغی»؛ زیرا در د، کارکرد معنایی نیز داربخشیکارکرد زیبایی
دارای ُبعد  ،زیبابخشی ۀصور خیال عالوه بر جنبتشبیه و دیگر  ،که گفتیم نیز وجود دارد که همچنان

که جناس در « نمی»و « نموا»رد همچنین است در مو است؛معنایی و القای مفاهیم به مخاطب 
معنای  ها بیانگر دوکه جناس تام در آن« ُیُتم»و « تمیُ »و نیز  ؛داردو معنایی تأکیدی ۀ ها جنبآن
 است:در دومی « همتاییبی»در اولی و « یتیمی»

 

(1/194: 1988)شوقی،                            
 ،کردیم که بیان توان در تقابل جست و همچنانآمیختگی صورت و معنا را میگاهی این درهم

های شناساندن  یکی از راه ،عنوان یکی از عناصر معنایی، مانند تشبیه یا تعریف بل بهتقا
دیگر است و  ۀپدیده از طریق تضاد آن با پدید هرهاست و گاهی شناخت ما از مشخصات  پدیده

 برای؛ آهنگ درونی کالم نیز مؤثرنددر ایجاد نظم ،های متقابل عالوه بر معناسازیگاهی پدیده
و ها جناس که میان آنند ا متقابل ۀدو واژیافته(  )نظم« ُمنتظم»و )پراکنده( « ُمنتثر»های واژه ،نمونه

 : اند کردهایجاد موسیقی درونی نیز  ،رو نیز وجود دارد؛ از اینتناسب آهنگین 
 

(197)همان:                                       

 دارای توازن نیز هستند:  ،عالوه بر تقابل)بیدار( « ساهر»و )خواب( « نائم»های و واژه
 

(193)همان:                                        
تکرار که بیان کردیم، تکرار واژگان یکی از ابزارهای تأکیدی و معنوی کالم است و طور  همان

 است. درونی به کارگرفتهویت موسیقی حروف و واژگان ابزار دیگری است که شاعر در جهت تق
تأثیرگذاری آن شده، همچنین سبب تمرکز ریتمی و  ۀتکرار سبب جوشش عاطفه و باالرفتن درج»

 .(263 :1983)المالئکه،  «گرددهای صوتی میتشدید فرکانس
عامل  ،فصیحنادر گزینش واژگان و عدم استفاده از کلمات نامأنوس و  حسن انتخاب شاعر

که دارای ویژگی انبساط در  روضی بسیطوزن ع .استآهنگ درونی ابیات تقویت نظم دیگری در
 در موسیقی قصیده ایفا کرده و موسیقی دلنشینی به قصیده داده نیز نقش مهمی استآهنگ ضرب
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یعنی مدح و ستایش پیامبر  ،آن ۀمایکه متناسب با مضمون و درون ) است
این دیگر عناصر و معنایی ، عنصر یرصوعنصر ، عنصر موسیقی توان گفتمی ،رو ز اینا ؛ستخدا

در خدمت به مضمون و ، جملگی رندسازواری دا در عین اینکه با یکدیگر تجانس و همقصیده 
به  .ها تجانس و هماهنگی وجود دارداند و میان آنبه کار گرفته شده و غنای معنایی قصیدهمحتوا 
 ،بنابراین ؛رندشناسی و معناشناسی در آن با یکدیگر ارتباط منسجم داعناصر زیبایی ،عبارتی

 واری متن برخوردار است.  از انداماین قصیده توان گفت  می
 

 ساختار بیرونی .3-4-2
های ساختار افقی، طولی و مقطعی توان در گونهها را نیز میشکل بیرونی ساختار موضوعات و پیام

، موضوع معینی در متن در این نوع ساختار. ساختار افقی تبعیت کرده استاین قصیده از ؛ و یافت
موضوع . (245 :1394)بستانی، د شوهمان موضوع در پایان مطرح می ولی مجددا   ،شودعنوان می

شاعر در ابتدا به سبک استهالل به ست. ستایش پیامبر خداکه بیان شد،  همچنان، نهج البرده ۀقصید
 ، بهو با سرودن ابیاتی در موضوع تقوا و زهد و مذمت گرایش به دنیا کند میغزل، قصیده را آغاز 

مرتبط موضوعاتی قصیده را با  به همین منظور،شود و می واردیعنی مدح پیامبر خدا  ،محور اصلی
مدح  و اسالم و مسیحیت ۀمدینه، مقایس ، شب معراج، هجرت بهاو، میالد خدا چون بعثت پیامبر

به پایان  دانشو خان صلوات بر آن حضرتبا مدح و  ،و در نهایت دهد میادامه  جانشینان پیامبر
 .رساند می

 

  نتیجه .4
 داشته، تا جایی مهارت و بالغی ادبی کارگیری عناصر در به نهج البرده ۀاحمد شوقی در قصید 

لکه از نظر محتوا قرار تنها از لحاظ شکل و ساختار، ب نه ،نبویکه اثر وی در ردیف بهترین مدائح 
 .گرفته است

 در  ،رفته در قصیده، عنصر تکرار است که ضمن کارکرد تأکیدی کار عناصر معنایی به از جمله
در  ،همچنین است عنصر تقابل که عالوه برکارکرد معنایی دارد؛ایجاد موسیقی شعری نقشی مهم 

  .درونی مؤثر استآهنگ د نظمایجا
 رمز و استعاره است که ضمن گسترش افق خیال و  عناصر صوری در این قصیده، جمله از

 .رندسزایی داسهم به تقویت تصاویر هنری، در القای مفاهیم،
 بخشی، دارای زیبایی ۀبر جنبعالوه  ،عنوان دو عنصر مهم در ایجاد موسیقی به ،جناس و توازن

 است.معنایی نیز بوده ُبعد 



 81 / 1400، زمستان 4، شمارۀ 13ادب عربی، سال 

 

 های ادبی و عناصر موسیقایی، عالوه بر کاربردن آرایه از به نهج البرده ۀهدف شاعر در قصید
برای دریافت  ،رو ؛ از ایناستمعنابخشی  ،تر موضوعات و به عبارت دیگریبایی، بیان روشنز ۀجنب

 .ادبی و تصاویر هنری قصیده هستیمهای این معانی، ناگزیر از بررسی آرایه
  این  ،ی در تحلیل این قصیده بدان دست یافتیماناساس روش ساختارگرایی محمود بستآنچه بر

و نیز با دیگر عناصر لفظی، موسیقایی و صورخیال  یکدیگرها و موضوعات متن با است که پیام
واری متن برخوردار  نس و اندامقصیده از تجاکه نشانگر آن است ؛ و این، ای متقابل دارندرابطه
 . است

 

 نوشتپی
 ای دختر شیر باهیبت، آیا تو را در بیشه مالقات کنم یا در قصر ]پدرت[ مالقات نمایم؟ .1
 منزلگه تو را درنخواهم یافت، جز به هنگام خواب که منزلگه تو برای عاشق، دورتر از کاخ ارم است. .2
تو در برابر این  نکنم، وو در این زمینه کوتاهی ت خود را فدای تو کنم و محبدوستی  خیال خود  در فکر و من .3

 بخشش، بر من بخل ورزی.
 دهد، تنها در دورۀ درخشان  معاصر و نه در دوران تاریک گذشته.آن شواهدی که هر زمان خود را نشان می .4
رعمسیس )حاکم مصر( را رها کن که جلوۀ پادشاهی و حکومت، فقط در برپاداشتن عدل است، نه در  .5

 برپاداشتن اهرام.
 های دنیا آن را فریفت و اکنون کارنامۀ اعمالم سیاه شده و مویم سپید.که دنیا و خوشی ای وای برنفسم .6
دهد )گاهی نوایی و بیماری قرارت میگستراند و گاهی در بیدنیا گاهی برایت بساط نعمت و سالمتی می .7

 باتوست و گاهی علیه تو(.
های حرام حالل شمرد. چون چشم را در ماهآهویی سپید در دشت میان درختان بان و میان کوه، ریختن خونم  .8

دوخت، نفس با من گفت: آه که تیر چشمانش بر دلت نشست. )ای معشوق( منزلگه تو را درنخواهم یافت جز به 
 هنگام خواب که منزلگه تو برای عاشق، دورتر از کاخ ارم است.

دهد. ای وای دانش را به تو نشان میای نفس، دنیای تو هر غم و اندوه را در خود پنهان کرده، هرچند روی  خن .9
های دنیا آن را فریفت و اکنون کارنامۀ اعمالم سیاه گشته و مویم سپید. صالح کار تو در برنفسم که دنیا و خوشی

 اخالق است؛ پس به اصالح اخالق پرداز تا اصالح شوی!
 ین و مقدس او پر شد.های مکه از صوت دلنش در آنجا پیامبر خدا به درگاه خداوند دعا کرد، و گوش .10
وخال با شکستن  خط سان که اذیت و آزار  مار خوش هرگاه دنیا خندید، با تقوای خود دهانش را ُخرد کن، آن .11

 رود. دندانش از بین می
توانند[ گرد هم آیند  و مرگ در یک  مکان ]می دانستم که آرزو ، نمینیافته بودم  رامنزلگه معشوقه که  تا زمانی .12

 فرط عشق(.  معشوقه هم رسیدن به آرزوی وصال است و هم جان باختن از )یافتن منزل
آن زیبارویان باعث حیرت  بینندگان خود شوند و عجیب است که چون اشاره کنند، مرد نیرومند را با سرانگشتان  .13

 سرخ خود اسیر کنند.
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ها ، آغاز یا میانۀ عبارتهاست؛ اعم از اینکه در پایانتجانس دو حرف یا بیشتر در کل عبارت  جناس مطلق: .14
گیرد  ای که در یک عبارت با عبارت قبل یا بعد از خود دارد، مد نظر قرار میبیاید. در واقع تجانس از جهت رابطه

 (189: 1394)بستانی، 
گیرند، اعم از اینکه عبارت شعری هایی که در پایان جمله قرار میآوایی میان عبارت جناس قرار: تجانس  یا هم .15

گویند و واژۀ قرارگرفته در آخر مصراع شعری را می« فاصله»یا نثری؛ با این تفاوت که واژۀ پایانی عبارت نثری را  باشد
 (.190نامند )همان: می« قافیه»

 ها در شعر و نثر. توازن شعری )تفعیلی(: توازن میان تفعیله .16
 وزنی میان کلمات، عبارات و بندها. توازن مطلق: توازن و هم .17
کند و بر آن کاملی که در نبرد بدر طلوع کرده و پیشانی او چون پیشانی پیروزی، سیاهی ظلمت را روشن میماه  .18

 کند.پرتوافشانی می
 

 منابع  
 ، تهران، مرکز، چاپ دوازدهم. ساختار و تأویل متن ،تا(احمدی، بابک )بی

،  مجله دانشکده ادبیات دانشگاه بهار درآمدی تطبیقی بر مدائح نبوی شوقی و (،1383امین مقدسی، ابوالحسن  )
 . 18-1، صص 2، شماره2تهران زبان و ادبیات عربی، دوره

 

 .محمدحسن معصومی، قم، مارینا ۀ، ترجمبالغت جدید ،(1394)بستانی، محمود 

 
  ، تهران، مطالعات و تحقیقات فرهنگی.ادب فارسی ۀجناس در پهن ،(1367)تجلیل، جلیل 

زهیر، برده بوصیری و بنهای بالغی )بیان و بدیع( در قصیده بانت سعاد کعببررسی جلوه(،1389پسندیان، فاطمه )
، کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمود آبدانان مهدیزاده، دانشگاه شهید چمران اهواز، نهج البرده احمد شوقی

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی. 

، گردهمایی شوقی سیمای پیامبر در اشعار عبدالرزاق اصفهانی و احمد(، 1394زاده،  مهین و سعید احمدی ) حاجی
 .493-486، صص10انجمن ترویج  زبان و ادب فارسی ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، دوره 

 
  .فرهنگتهران،  ،سایه روشن شعر نو فارسی ،(1348)دستغیب، عبدالعلی 
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(، آسمان مدینه  شرح  تطبیقی برده و نهج البرده در ستایش پیامبر  گرامی اسالم، 1393نیشابوری، محمد  )دشتی 
 های آستان قدس رضوی، چاپ دوم. مشهد،  بنیاد پژوهش

کارشناسی ارشد، استاد راهنما: خلیل پروینی،  ،بررسی و نقد مدایح نبوی احمد شوقی( 1381سرباز، حسن )
 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 

 
گه، چاپ هشتم.    ،موسیقی شعر ،(1384) شفیعی کدکنی، محمدرضا  تهران، آ

نهج البرده و همزیه نبویه احمد شوقی و بیان برخی نکات نحوی و  ۀقصید ۀترجم( 1389) صادقی، مجیدرضا
 ابوالفضل رضایی، دانشگاه شهیدبهشتی.  با راهنمایی، کارشناسی ارشد، بالغی

 .  177-159 صص ،47و  46 ، ش، فرهنگبر نمادپردازی در ادبیاتدرآمدی  ،(1382)صرفی، محمدرضا 
 

و چکامه نعت   نهج البردهبررسی و بسامد انواع جناس در قصیده »، (1398یزی، محمدرضا وحسین کارگر )عز
زبان و ادبیات ایران )با رویکرد فرهنگ های نوین در حوزه  پنجمین همایش ملی پژوهش، «حضرت رسالت

 اسفند، تهران. 12، مشارکتی(
 .بنیاد قرآن، تهران، جمال ۀجلو ،(1364)علوی مقدم، محمد 

 ۀنهج البرد ۀبررسی روابط بینامتنی در قصیده برده بوصیری و قصید»(، 1393غیبی، عبداالحد و علی صیادانی )
 .854-829صصقم، ، 4، ج)التناص(همایش ملی بینامتنیت  ،«احمد شوقی

 
 

  .مشهد، دانشگاه فردوسی، های بیان قرآن کریمشیوه( 1382) فاضلی، محمد
 محمدتقی غیاثی، تهران، بزرگمهر.ۀ ترجم نقدتکوینی،(، 1369گلدمن، لوسین )

تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه » ،(1396) ی، محمدحسن و فاطمه شریفی تشنیزیمعصوم
 . 115-95صص  ، 31 ، ش8ۀ ، دورشناسی ادبی زیبایی، «بر اساس روش ساختارگرایی

 
 لهه دهنوی، تهران، روزنگار.ا ترجمۀ، ادبی ۀنظری ۀپیش درآمدی بر مطالع ،(1382)وبستر، راجر 
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