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 مقدمه 
آن، توانمنییدی او را در خلیی   ةنگییارش نویسییند ةو شیییو ادبییی ةبررسییی هییر نوشییت 

رهآورد این شیناخت، ارزییابی روش ییا سیبک هیر      نمایاند. های ادبی به ما مینوآوری

ای از تحلیل ادبی اسیت کیه   گونه ،شناسیسبکهای برتر است. نگارنده و گزینش نوشته

های صور زبیانی  ییزیبا های مؤثر زبان مجازی وشناسی، جنبههای زبانبا تکیه بر روش

 دهدعالقه نشان می ،از زبان ساده کند و به زبان پیچیده و نفیس ادبی بیشرا بررسی می

 .(95: 1390)فتوحی، 

 ةروش خاص ادراک و بیان افکار به وسیل» عبارت است از: سبک در اصطالح ادبی

خاص خود را  ةترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر. سبک به یک اثر ادبی وجه

خویش وابسته به طرز تفکر  ةکند و آن نیز به نوباز لحاظ صورت و معنی القا می

 (  1: مقدمه ج1349)بهار، .«استحقیقت  ةدربار ،گوینده یا نویسنده

ی پاک کردن نقره از ناخالصی آورده اسبک را به معن ،«»زمخشری در 

را به معنای ذوب کردن و در قالب « بَکَسَ» ةواژ «العین»و صاحب  (201: 1953)است

 (ق: ذیل سبک1409فراهیدی، ال)کند. ریختن ترجمه می

روشی سبک، »سبک چنین آورده است:  ةمحمد معین در فرهنگ فارسی در ذیل واژ

 کنید، طیرز بییان    را بییان میی   است خاص که شاعر یا نویسنده ادراک و احسیاس خیود  

ادبییات بیه    ةاین واژه در گستر ،، بنابراین: ذیل سبک(1389) «را، سبک گویند الضمیرمافی

 .  استمعنای طرز و شیوه 

ترین راه آن، تحلییل  نیازمند روشی است که ساده ،شناسی متونتجزیه و تحلیل سبک

 ،ترمتن به اجزای کوچک ةمتن از طری  سه سطح زبانی، فکری، و ادبی است تا با تجزی

. در سیطح زبیانی، کیه متشیکل از سیه سیطح       به شناخت بهتیری از میتن دسیت ییابیم    

ی آن، یی، لغوی و نحوی اسیت بیه بررسیی موسییقی جملیه و عناصیر موسییقا       یموسیقا

، سیاختار  هیا هموسیقی درونی و بیرونی، وزن و قالب شعری، نوع الفیاظ، ترکییب جملی   

های شاعر از سرودن شود. در سطح فکری، انگیزهآن و ... پرداخته می نحوی و دستوری

گیرد قرار می تحلیل و واکاویها و مضامین شعری وی، مورد مایهترین درونعار، مهماش
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به کار رفته در اشیعار شیاعر، بیه     طح ادبی، مباحث بیانی و صور خیالو در نهایت در س

  شود.نقد و تحلیل سپرده می ةبوت

  پژوهش: سوال

   کدامند؟  درویش شعریِهای  سبک مهمترین مؤلفه

  روش تحقیق:

با برگزیدن چهار دفتر شیعری زییر، کیه    نگارندگان زیاد اشعار درویش،  ةبه علّت گستر

بیا روشیی   اسیت،   «ةلملااجديدةاا كااألعمال اا ااا» ةبرگرفته از جلد اول و دوم از مجموعی 

 :انید نهیاده فلسیطینی   ةسیرایند این شناسی اشعار گام در میدان سبک ،توصیفیی تحلیلی  

اةحل »(، 9: 2009))از آنچه  انجام دادی پوزش مخواه(  «فعلتالتعتذراعمّلا»جلد اول:  -1
)بسیان   «»جلید دوم:   -2 (.173: 2009) )وضعیت محاصره(ا«حصلر

   (529: 2009) پروانه( ة)نشان «»(، 157: 2009) بادام یا فراتر( ةشکوف

 تحقیق ةپیشین

ها در آن گیمکه اشاره به ه صورت گرفتههای بسیاری پژوهش ،محمود درویش بارةدر

ها به چند نمونه از این پژوهش ، تنهابه شکلی گذراگنجد؛ از این رو، این مجال نمی

رمز و »و  (1)«یشواسطوره در شعر محمود در»های نامهپایاندر گردد. اشاره می

ها سطورهانواع ا و واکاوی نویسندگان به بررسی (2)«گرایی در شعر محمود درویشرمز

 ةنویسندگان مقالاند. به کارگرفته شده در شعر وی پرداخته رموز و
مثل  درویش در شعر محمود ترین مضامین ادبیات پایداری، مهم(3)

. اندغیره را مورد بررسی قرار داده طلبی، فقر و محرومیت، امید به آینده ووطن، مبارزه

به  پس از بررسی مفهوم  (4) ةدر مقال نویسنده

در پرداخته است. یش وتاریخی در شعر محمود در ةواقعمنفی و مثبت این بازتاب 

که  اشاره کرد «النرد العب ةشناختی قصیدسبک» ةتوان به مقالشناسی میسبک ةزمین

از این رو،  اند.سبکی یک قصیده پرداخته هاینویسندگان فقط به بررسی ویژگی
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کوشد تا در قالبی متمایز و به ، میپیشین هایهنوشتمتفاوت از  تالشبا ، حاضر پژوهش

 . های اشعار درویش بپردازدطور مشخص، به معرفی مهمترین سازه

 زندگانی

ا در روستای البروه، در فلسطین اشغالی به دنی محمود درویش در مارس سال 

دختر  پسر و  ای پرجمعیت بزرگ شد که عالوه بر پدر و مادر، از در خانواده و آمد

شدگان فلسطینی بود که به همراه  او یکی از رانده (97 :1972، )نقاش شد.تشکیل می

اش به لبنان رفت. طولی نکشید که به زادگاهش بازگشت. درویش تنهایی و خانواده

 دانست.ارزشمندتر از پناهندگی در کشورهای دیگر میدر وطن را، بسی زندگی سختی 
 (469: 1999جحا، )

ای که اشغال سرزمین فلسطین، از همان آغاز ذهن او را به خود مشغول کرد. به گونه

ترین دهد. تا آنجا که شخصیاشعار او چیزی جز رخدادهای فلسطین را بازتاب نمی

در واقع، شاعر در  .(75 :1999، توفی )شودهایش نیز، در نهایت به فلسطین ختم میسروده

 شودآزاد جایگزین می یای فلسطینِؤشود و به جای او، رشعر محمود درویش محو می

ولی هیچ  ،ها از خون و خطر گفت، از شعر خسته شداو سال .(210: 1383، کدکنیشفیعی )

در کنار او پرچمدار شعر مقاومت فلسطین است و نامش  .گاه از مقاومت دست نکشید

 درخشد.فدریکو گارسیا لورکا، ناظم حکمت و پاپلو نرودا می :شاعران مقاومت همچون

»، «»هایی چون توان به دیواناز آثار این شاعر برجسته می

» ،«» ،«» ،«» ،«» ،

، «» توان بهنیز می ویاشاره کرد. از آثار منثور  «» و« »

«» ،« » ،«» ،«» ،

 اشاره کرد.  «»و 
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 شناسی اشعار محمود درویشسبک

د نسبتاً نظرات و عقای بدست دادنمؤثر در جهت  گامی ،شناخت سبک یک اثر ادبی

هایی روش نیازمند، های ادبیسرودهسبکی  تحلیل صاحب اثر است. دربارة، درست

 : است زبانی، فکری و ادبی ةسطوح سه گاندر بررسی  ،هاآن ترینسادهاز  که است

 ( سطح زبانی:1

در یشتری است و خود گستردگی بدارای ، شناسیسبکح این سطح، در میان دیگر سطو

  :قابل بررسی استلغوی و نحوی آوایی،  ةسه حیط

 الف ـ آوایی:

 از عناصر زیر یاری جسته است: ،در آفرینش موسیقی شعری درویش

دوباره آوردن لفظ یا معنای یک کلمه یا عبارت در »تکرار در اصطالح یعنی:  -1

در شعر  تکرار واژگان. (211: 2001)الصباغ،  «جای دیگر یا جاهای دیگر در یک متن ادبی

 ةهر تکراری آرای. زیبایی و موسیقی است ةآفرینند ،کار گرفته شودسنجیده بهچنانچه  ،نو

یک حس باشد و یا در ایجاد آهنگ کالم، تخیل و  ةانتقال دهندمگر اینکه  ادبی نیست؛

های ضروری شعر یک تکنییکی از  ،رایهمنطقی از این آمندی هبهر. باشدتصویر آفرینی مؤثر 

شعر ی در مقایسه با قالب  شعر نو قالبدر  تکرار، ادبیارزش از این رو، ؛ استنو 

از تکرار الفاظ، افزون بر آفرینش موسیقی، به درویش » .تر استسنتی ی ملموسموزون 

جوید؛ گاه ها به ذهن خواننده بهره مینمودن آن یکو نزدمنظور تداعی تصاویر ذهنی 

ی یگزیند که آهنگ و موسیقی برخاسته از آنها با معانباره کلماتی بر می درویش در این

 ،معاصر عربی ةدر قصیدکه این تکرار  ها داللت دارند هماهنگ و سازگارترند.که بر آن

 از است و بسیاری در قصیده برجستهی انقطه ،آیدعیب به شمار نمی ،بسان گذشته

در سخن کوتاه اینکه،  .(26 :2004، : ناصر)نک «کننددا میپیافکار و دالالت با تکرار ارتباط 

در مسیر آورد و سراینده آن را خواننده را به ستوه نمی ،تکرار، درویشهای سروده

به کار گرفته  ،موسیقی درونیو در نهایت تقویت  ، تأکید کالمثر بخشیا ،تصویر سازی

 بسان: ند؛درویش بسیار شعر ها یا افعال درتکرار اسماست. 
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 حامل کلمات آن و است نام آسمانی سرزمینی انسان ذهن در، زنندمی پر انسان درذهن کلمات آن آنک)

 (.آنند
 

 شود:تر احساس میس، موسیقی به طور بسیار ملموهگاه با تکرار بیش از سه واژ

همان: ) 

1/68 ) 
ولی امروز آسمان کامل است، چرا که درخت سرو شکسته است و به خود  گفت: )و جوانمردی

گفتم: هیچ نشانی از ابهام و وضوح نیست، درخت سرو شکست، و این تمامی ماجرا است: یقینا درخت 

 سرو شکست( 

احساسى  شور و ،عاطفه ةآفرینندتواند صدای برخاسته از هر حرف الفبایی می ی2

دی بدین موضوع، از موسیقی حروف به خوبی بهره جسته . درویش با پایبنباشدخاص 

  وارد میدان واج آرایی شده است.  ،حروف الفبایی از ؛ او با تکرار برخیاست

حروف )راء، باء، نون، الم و دال( از جمله حروفی است که بیشتر در شعر عربی به 

، از در « ممی» حرف قصیده، از در  «الم» حرف از، درویش محموداند؛ کار رفته

قصیده بهره  در « نون» حرف و از در « راء»، از در « باء»، از در « دال»

  «سین»و « نون»برای نمونه به کاربرد حروف  .(91: 2004،: مرتاضن.ک) جسته است

 کنیم:می اشاره

 آن آوای .است مناسب دردمندی و توجّع، ناله برای که هیجانیاست  صوتی، «نون»

  زنان که نهدمی تأثیری همان همجوار حروف بر آهنگش و برخاسته دل مصمی از

 .(169 - 168: 1998، عباس).نهندمی مردم احساسات و جان بر سیمای با ادبخوش

پناهندگان فلسطینی در  بر ستم دشمن اسرائیلیکه برخاسته از  را درویش نیز اندوه خود

در ساختار کالمش به روشنی « نون»ی دارد که صدابیان میای به گونه است، بیروت

: 2009)درویش،  شود:شنیده می

های درخت بلوط، به گفت و گو با کبوتر به رنگ سفید، شب هنگام بر روی شاخه یک جفت) (1/41

 یکدیگر مشغولند.(
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احساس « نون»قی ملموس برخاسته از ، موسی«الینظرون وراءهم» قصیدةو نیز در 

شود: می

( )برای استراحت و تفریح در زیر نور خورشید 1/62)همان:  

گیرند و کنند، اوج میها، فکر میها ... و باز به بلندیاز داستان خارج شدند، به رؤیای پرواز به بلندی

پرند، و سپس های قدیمی به سوی ستارگان میگردند، از سرامیک، رهسپار شده و باز مینشینندیفرو م

  ... هیچ انتهایی برای آغاز نیست ...(گردند به داستان بازمی

« سین»صدای حرف به  ،در لطافت بخشیدن به موسیقی شعرسراینده همچنین، این 

» ةزیر از قصید ة؛ بسان قطعتوجه داشته است ،استصوات ترین أَکه از لطیف

»: 

 (1/68: همان)  
عواطف  واندیشه یاور سراینده در انتقال بهتر  ،مناسبشعری  برگزیدن وزنی 3

گزینش تواند با ، مییک سرودهعاطفی فضای  دنکرشاد یا اندوهگین  شاعرانه است؛

، موسیقی غم های درویشوزن سروده. بدست آید یشعر عرب ةگانبحور شانزدهیکی از 

 ةدربردارند اوهای سروده .نوازدشعر مقاومت می ةو اندوه را در دل و جان خوانند

دلتنگی  بلند و کوتاه است؛ آنجا که شاعر به شدت احساس غربت و و اوزان مقاطع

-می« ی کوکباًقل» ة؛ در قصیدافزایدها میکشاند و بر تفعیلهکند کالم را به درازا میمی

 خوانیم:

  (2/684: همان) 
 )آیا تمامی اینها تو هستی؟ در زمستان، چون تابستانی و در پاییز، چون بهار جانت، همچون نیِ

های دوردست، شود؛ آبشوی، هوا در مسیر وزش عطر تو، سرسبز میات بزرگ و کوچک میییجادو

های بلندت های غمگین آنگاه که تو با پاشنهخندند و سنگنگری، میان هنگام که تو به ابرها میبد

   شوند(گذری، خوشحال میمی
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 ،افزایدسخنش میرا به سالست، روانی و سادگی چاشنی از سوی دیگر آنجا که 

 شود:و در این هنگام از تعداد تفعیله کاسته می کندصریح و کوتاه رها میکالم را 

)اکنون زندگی را تجربه کن تا زندگی، تو را برای  (1/34: همان) 

 ات، به گور خود فرود آی(هجا، هم اکنون، از دو شانزیستن، بیاموزد. زنان را کم به یاد آر. همین
آفریند؛ شاعر دومین عنصر مهمی است که موسیقی شعر را می ،س از وزن، قافیهپی 4

کالمش را دلنشین و مخاطب را به شنیدن  ،تواند با آوردن کلمات آهنگین و همسانمی

 اشعارش برانگیزد. 

و  شوندتکرار میی قصیده هایا بیت هادر پایان مصراع اصواتی هستند که ،هاقافیه»

فواصل  ةدهد؛ به منزلبخش مهمی از موسیقی شعری را تشکیل می ،هاتکرار آن

ها کشد و به این تکراری که گوشها را میشنونده انتظار تکرار آنهستند که  موسیقیایی

  (246 :1981،انیس) .«دهدنوازد، با جان دل گوش فرا میهای زمانی منظم میرا در دوره

توجه بسیار به عنصر قافیه و آوردن کلمات آهنگین آفرینش موسیقی درویش در 

آهنگ و ، به تأثیر او در چیدمان قافیهداند. آن را مقدم بر وزن می اهگگویی،  داشته و

مردم را در حال »گوید: میدر گوش خواننده توجه دارد؛ درویش  موسیقی کلمات

 .(219: الرمانی) «بینموش فرا دادن میرا در حال گبلکه آنان  گیرم،در نظر نمیخواندن 

؛ به دیگر سخن، او در در اشعار درویش قافیه پیرو مضمون و درون مایه است

ب با فضای عاطفی و نیز متناسبلکه  ،آوردن قافیه، تنها به لفظ واژگان توجه نداشته

ف در این زمینه گام در تکلّ ،به چیدمان قافیه پرداخته است. از این رو ،موضوع شعر

 :ننهاده است

   (2/345: 2009، درویش)
گوید: قصیده میخونی در تاریکی. خونی در سخن، است،  روشنی راه رفتن روی ابر، خونی در)

پذیرا و میزبان  درخشددر گیتار میکه نور  جنس از ایرشته شکل به قصیده این، میزبان خسارت است

 (خسارت است.

 است: یآرایی در شعر معاصر عربزیر نمایانگر توانمندی او در قافیه ةهمچنین سرود
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  (2/562 :همان) 
افقی به سوی کنند، و دو پرنده مرا حمل می، انددر بر گرفتهاز سه طرف مرا دو زیتون هست، )

 (گویم: شرط را باختم!، تا نگویم: پیروز شدم، تا ن، از فراز و از فرود، نامنتها
در آوردن حروف  رسد که شاعرقافیه در اشعار درویش، به نظر می ةبا نگاهی به دامن

برای  .مخصوصی استموسیقی دارای ریتم و ، هاتکرار آنبرگزیده که را  یحروفروی، 

به چشم  و(یی ى  یی)آ  مدی حروفا بروی  حروفِهمراهی  در اشعارش گاه، نمونه

 :خوردمی

 

 

 گوید:می «» ةیا در قصید

  (2/655همان: )

رود، زمانی که راه نمایان آورد و سپس میای مبهم است، معنا را با خود میاو نیروی جاذبه)

 وری به سوی فرازها وعش  و ش من است، زندگی روزمرةدر  ابدیآسودگی  آرامش و شود، اومی

 (نوری زیبا.
-افزون بر واجموسیقی پوشانده است؛  ةبر شعرش جامهای لفظی آرایهبرخی  ی 5

 دیگری ةسجع آرایبدان اشاره گردید،  یک ةر شماربه طور ضمنی دآرایی حروف که 

 «:مختلفین»و « مؤتلفین»شود؛ بسان کلمات ست که به وفور دیده میا

  (2/102: همان) 
یا  دو تا(اسم  درهدف ما را به روی زمین قرار داد، در روح و جان یکی بودیم اما آسمان، بی)

 «:الوجود»و « الجنود»سجع میان واژگان 

سپاهیان ، بعدیتروای شهر  هایآواره در زیر ،حالتی خفته جستجوی در)( 184/ 1)همان: 

 (گیرندمسافت بین هستی و نیستی را اندازه می
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و « النهایهًْ»ان اس بهره جسته است؛ بسهمچنین درویش در موسیقی لفظی از جن

  «:البدایهًْ»
  (1/188، )همان

 .(زمینة بیان باقی نمی ماند در یکاربرایم ، مدانستانتها را می ،به من گفت: اگر از ابتداطنز نویسی )

 و« أرکض»، «یجلس»و  «أجلس»، «یمشیٍْ» و« یٍْأمش»افعال  ابیات زیر که بسانیا 

 و تنها در یک حرف اختالف دارند:  با هم تجانس دارند« یرکض»

، شدشد و سپس کوچک میمد، بزرگ میآبه دنبال من می (1/88: همان)

 (دویددویدم. میمینشست، نشستم. می، میرفترفتم. راه میراه می

توانسته مضامین شعری را با به خوبی  ایندهسر توان دریافتمی ،آنچه گفته شد ربنا ب

شعر جذب خواننده به شنیدن  برایثر وابزاری مرا موسیقی چاشنی موسیقی در آمیزد و 

گوید: موسیقی موجود در شعر درویش می ةرجاء نقاش دربارقرار دهد.  مقاومت

به توازن دقی  و روشن میان موسیقی خارجی و داخلی برسد،  استدرویش توانسته »

از  یزیاد شماراش، برخالف موسیقی پنهان و سستی آهنگ، که در صدای قصیده

و وجدان مخاطب  شود؛ به طوری که بر قلبست، شنیده میاشعرهای نوین عربی 

 .(222: 1972، النقاش)« اثرگذار است

 ها:شناسی واژهیا سبک لغوی سطح -ب

 ،گزینش واژگاندر  شاعر عملکردروانی یا پیچیدگی متن شعری، بر خاسته از 

در بررسی اشعار در کنار یکدیگر است.  الفاظچگونگی چیدمان ها و آنبکارگیری 

 یابیم:درویش در می

و در نتیجه آوردن  کلمات به یکدیگر اضافه کردناید خود، با درویش در قص ی1

ی دیده هایترکیب هایشسرودهدر انگیزد؛ را برمیخواننده حس وطن دوستی ترکیبات، 

 ترکیباتی چون  ؛ات نو و بدیع استبترکی آفرینشدر وی  شود که نمایانگر هنرمی

« » ،«» ،«» ،«» ،«» ،«» ،«
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 «»و  «»، «»، «»، «»، «»، «

 .انداز آن جمله

 از، امر این؛ است نمایان خوبی به درویش هایسروده در الفاظ سادگی و روشنی ی2

 به را ناقد دیگر سوی از و نموده فهم قابل مردم عامة برای را هایشسروده، سوی یک

 چنانکه؛ سازدمی رهنمون فلسطین ستمدیدة مردم با شاعر صمیمی و نزدیک رابطة

 در شاعرانه هنر و عاطفه با و گرفته بر مردم  عامیانة و ساده زبان از را لفظ وی گویی

: اوست اشعار در گانواژ و الفاظ سادگی بیانگر که زیر قطعة بسان. است آمیخته

 ، بگوی داری دوست آنچه هر) (1/100: 2009، درویش) 

 واژگان تا بده قرار حروف کنار در را حروف و بده قرار حروف روی را هانقطه

 (.گرددمی آغاز سخن{ گونه این} و؛ روشن چه و مبهم چه، بیافرینی

خوانیم: می «» ةقصیددر ابیات آغازین  و نیز

 ( 2/219: همان) "... 

حرکت کردم،  شدیدم و از پشت تابوت را ایشناسم ...، جنازه)نه آن شخص غریب و نه مفاخر او را می

 همانند دیگران برای احترام سرم را به پایین انداختم، دلیلی ندیدم تا بپرسم: آن شخص غریب کیست؟(
 دلیل؛ است گنجانده خود در را عربی غیر الفاظ از بسیاری درویش هایسروده ی3

 آن نوظهور اصطالحات و امروزین زبان به سراینده این شعر نزدیکی در توانمی را آن

: الـجِنرالِ عَلی عِبءٌ حیاتُنا... ": «جنرال» واژة بسان؛ کرد جستجو عربی زبان حوزة در

 (1/63: همان) "؟ «دمٌ شبحٍ مِن یسیلُ کیفَ»

 «شود.چگونه از یک شبح خون جاری می»ست بر دوش ِژنرال: زندگی ما باری ا

 :زییر  ةدر قطع «کامیرا»و « مکیاج»همچنین واژگان 

همیان:  ) 

پیاک   ییا آنکیه جراحتیت را بیا گیریم      آوریبر پیشانیت به یاد می را اسب چموش اثر لگد)آیا  (1/28

 (؟باشی داشتهای زیبا در جلو دوربین تا چهره ای،کرده
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، «باص»، «إولمب»، «سینما» ،«نوفمبر» :افزون بر آنچه گفته شد، واژگانی مانند

 اند.   و ... از آن جمله  «مترو»، «فیدیو»

افعال در  ةکارگیری هنرمندانه تواند با بمی ،فضای پرتکاپو و متالطم شعری ی4

در ساختار  ،افعال و گاه پی در پیگیری فراوان بهرهیک سروده حاصل گردد؛  ةپیکر

و مخاطبش را در برانگیختن عواطف  سراینده ،این شیوه .قصایدش آشکار است

گواهی  زیر ةسروداست؛  یاری رساندهشعر مقاومت بر او از مضامین  بیشتر تأثیرپذیری

 :مطلب استبر این 

 

 نزدیک، چیست انتظار داد خواهم یادت) (1/237همان: 

 را لرز و تب من مثل نیز تو ،بشتاب، است شده کندتر قلبت ضربان که شنید خواهی، خانهقهوه در

 وار اندلسی اندهش که بانگی و غم، دهیمی سر هجرت بانگ من مثل نیز تو شاید، کن صبر، شناسیمی

 (.رویمی اینجا از تو و آزاردمی را تو یاسمن گل. هاسترسپا سرزمین سمت به مدارش و

بهره جسته  از واژگان ، به خوبیهایش برای تداعی اصواتدرویش در سروده ی 5

 ،صداهای شرشر آب رودخانه، «أزیز» و« هدیل» ،«خریر»برای نمونه با واژگان  است؛

   بندد:در ذهن خواننده نقش می غرش گلوله و بغبغوی کبوتر

   (2/265همان: )  

کم، از صدای شُرشُر آب کم ،کمشوند، کمها ذوب میگ ریزهو سنشود، چنین درخت بزرگ میاین)

 ( رودخانه

بار که به سنگ )هر  (19/1همان: )  

 دهی...(سپاری، گویی به صدای کبوتر چاهی سپیدی گوش میگوش می

از صدای تیرها نترس! به ) (1/297همان: ) 

خاک پناه ببر تا نجات یابی! نجات خواهیم یافت و به باالی کوهی در شمال شهر خواهیم رفت، و 

 (هایشان بازگردند، باز خواهیم گشتدهادور به نزد خانو ةزمانی که سپاهیان در آیند
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 :یا سبک شناسی جمله نحویسطح ج ـ 

، طول هاهترکیب بندی جمل و ساختار دستور زبانی :مواردی مانند ،نحوی ةگستردر 

های قابل بررسی است؛ مهمترین شناسهعبارات و زمان افعال و دیگر موضوعات نحوی 

 سبک درویش در این حوزه عبارتند از:

عملکرد وی در نمایاند که این حقیقت را به ما می ،نگاهی به اشعار درویش ی1

 ةقطع مثالً درهمسان )اسمیه با اسمیه و بر عکس( قابل تحسین است؛  هایهلعطف جم

شده که ساختار نحوی همسانی  عطف...« یختار »به ...« یشرب » ةجمل، زیر شعری

 یو ف» ،دارند )فعل + فاعل+ مفعول متصل به ضمیر + جار و مجرور(؛ همچنین در ادامه

این البته است؛ ترکیبشان متشابه  که گردیده عطف...«  علی الریح»  ةبه جمل...« الریح 

 کمک کرده است: هم امر به وزن و موسیقیایی نمودن سطور شعری 

  
 در و، نوشدمی شیر با را اشقهوه و، کندمی انتخاب خروس زیبایی سان به را لباسش) (2/334: همان)

 را باد، شناسدمی را او باد وزش در. رودمی راه باد روی بر! باش سریع: که آوردبرمی فریاد بامدادان

  ...(.نیست سقفی
 از نظر ساختار و چیدمان که با یکدیگر ...« تخفیف»به ...« تنظیف » و یا عطف

 ند:و هماهنگ همسان

 است کافی، نهایتبی پُر آبی آن از اندکی) (1/221همان: ) 

 (مکان این باتالق کردن پاک و، روزگار این فشار از کاستن برای

سطح در  دتوانکه میجمله موضوعاتی است ، از طول جمله، مصراع یا ابیات ی2

سخن را به  ،گاه سراینده در بیان اندیشه و عواطف خود؛ گیردمورد توجه قرار  نحوی

و  احساس نیز گاه ،در مقابل شود؛می تگی خوانندهو چه بسا باعث خس کشاندمیدرازا 

اش سروده ،و در نتیجه کندبیان میکوتاه  هایهقالب جمل رونی خویش را درعاطفة د

از این دو تشخیص دهد که چگونه  سراینده باید بتواند .گیردبه خود میایجاز رنگ 

شناخت ویژگی مخاطب و موقعیت  ،آن ةبهره گیرد. الزم به طور هنرمندانه اسلوب

برای است،  ت و موضوعات حماسیمقاومبیشتر اشعارش،  یةمادرون. درویش ستاو
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افزون بر این، وی به  این دو اسلوب است؛ای از زبانی برگزیده که آمیزه هایشسروده

 ةسلسل، شعری  موضوع با متناسب اونحوی عبارات توجه داشته است.  درستساختار 

شود، برای و آنجا که سطر شعری به درازا کشانده میکلمات را بر زبان جاری ساخته 

اما گاه  .دهدایی از خستگی خواننده، کلمات آهنگین و مسجع را چاشنی آن قرار میره

 ةقطع گیرد؛ بسانبه خود می ساده افزاید که ادب او رنگ نثرمیری عسطر شبر چنان 

 زیر: ادبی

)سرزمین اسرائیل همان سرزمینی  (3/411همان: )  

از سیناء و  ةشبه جزیر به وب، از جنآفریقامدیترانه، از شرق به صحرای  یاست که از غرب به دریا

 است(. متصل اردن معادن به شمال

ی محمود درویش به روشنی هادر سروده، هاهجملافعال و گوناگونی زمان  ی3

« کان»درویش برای نشان دادن زمان گذشته، از فعل ناقص از جمله آنکه  ؛نمایان است

 گواهی بر این مدعاست: ،به وفور بهره جسته است؛ تکرار این فعل در فواصل نزدیک

 
  دوید(دویدم. میمینشست، نشستم. میرفت، میرفتم. راه می)راه می   (1/88همان: )

روند شعر را به زمان آینده  ،دهدمینوید  ،به خواننده را خوش ایآیندهآنجا که درویش 

آورد: می «حالة الحصار» ةقصیددر ضمن وی ؛ دهدپیوند می

 
، همان زندگی که معموالً فریبنده است داشت خواهیم دوست را زندگی فردا) (1/196: همان)

 (.است آن در آخرتی نه و قیامت نه  که است رنگارنگ یا خاکستری

-هجمل قالب شاعر کالم، نتیجه در و کندمی جاری حال زمان در را سخن، نیز گاهی

... ": گیردمی خود به خبری های

 در امّا، شودمی زاده هویت تردیدبی) (2/335: همان) ."

 مدرن بیرونی، خود درون در. دارم هویت چندین من. گذشته میراث نه و است آن دارندة ابتکار، نهایت

 جااین در که پروردممی چنان را دلم، نبودم آنجا از اگر؛ هستم قربانی آن پرسش به متعل  من، دارم

 (.دهد پرورش را کنایه آهوی
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بازی با  .به روشنی نمایان استویش رمنفصل در ساختار شعری دیر اوفور ضم ی4

 زیر: ةنمایاند؛ بسان سرودیر را به ما میا، رویکرد خوش سراینده نسبت به ضمضمایر

بدون تغییر  بودیم کهآنگونه ، منهم مثل تو آیا! ... میهمانم ای و) (1/28همان: ) 

 پرات به نی قدیمی و آیا قلب شکافته ؟دست شسته استهایش از ویژگی ما از یک کدام؟ باقی ماندی

 من آری: گویممی؟ دادی تغییر نیز را قلبت، دادی تغییر را راهت وقتی آیا؟ آوریمی یاد به را سیمرغ

  !توام همان

 این بسان؛ جویدمی بهره منفصل ضمیر با لفظی تأکید از، کالم تأکید در موارد بسیاری در درویش

:است «یاء» متصل ضمیر برای لفظی تأکید، «أنا» ضمیر که شعری قطعة

 
اند، من پنج دقیقه به دیدار خود که بر بالین من آرمیده اجازه بگیرم ی)آیا از بیگانگان (2/343 همان،)

 .(روممی
 ةسرودمانند ؛ گیرددر برخی موارد ضمیر عاقل را برای غیر عاقل به کار میدرویش 

 د:کنبدان اشاره می« هو»بخشد و با ضمیر بادام جان می ةبه شکوف زیر که

 ...

  (2/199: همان) ...

ها نقش بسته است ...، شبنم، بر روی شاخهاری سکه از شرم آبکی استشفافیت او بسان لبخندی )

  ذرابسان نگاهی سریع و گ ، و در ضعف و ناتوانی،سپید است عبارت آهنگین در سبکی مثل یکو او 

 (نگرد.به انگشتان ما می کهاست 

 سطح فکری:  (2

با کشتارها و  ،بار است رنج و غم تاریخ پر تاریخ زندگانی محمود درویش، یک

های فراوان؛ او شعرش را وقف وطن و مسائل مربوط به آن کرد، تا جایی که عامقتل

زمانه، او را به میدان شرایط نگار سرزمینش، با ابزار شعر نامید. توان او را تاریخمی

اش تأثیر گذارده اندیشهسیاست کشانید و از این رو تجزیه و تحلیل حوادث فلسطین بر 

 :یابیممی دردر بررسی افکار درویش، . است
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او ظلم رژیم صهیونیستی  .اشعار او نمایانگر زندگی پر درد مردم فلسطین است ی1

 ةجامع شرایط نامطلوب که توصیف زیر مانندکند؛ بسیار عاطفی بازگو می ییدر فضا را

 کند: را تصویر می شاعر

   ( 1/178: ان)هم 
 ایم، زیرا به هنگام پیروزی، به همدیگر زُل آستانة سپیده دم، کم نور گشته )سرزمینی است در

زنیم: در شبِ ما که با توپ، روشن گشته، شبی وجود ندارد؛ دشمنان ما بیدارند و برای ما در سیاهی می

    کنند(.هایشان، آتش روشن میجامه
   :ده از ناآرامی استآکن فلسطینیِ ةفضای جامع ةزیر، که بازگوکنند ةهمچنین سرود

: همان)

 پنجاه و ویران خانة بیست، زخمی ده، شهید هشت تا دو روز هر: است چنین ما هایزیان) (1/206

 . رسدمیناقص  تابلوی وشعری  نمایشنامه به که نقص شکلی براضافه ، شده تباه زیتون درخت
مردم فلسطین حماسی و دفاعی  ةروحی برانگیختنشاعر بخشی از اشعارش را در  ی2

در این بخش او از فضای اندوه کاسته و بر شور و اشتیاق  .وده استرس در برابر دشمن

زیر  ةه جهت گستردگی اشعارش در این مجال، به نمونانش افزوده است؛ بهموطن

 کنیم:بسنده می

 (1/179: همان) 

هایی از شعر دوران ه)تا زمانی که ما دشمنان خود را بشناسیم، این محاصره ادامه خواهد داشت، نمون

 جاهلی(
 آورد:در ادامه می

 
خانه، اصال هیچ وقتی باقی  ة)اینجا، در ارتفاعات دود، در پل (183)همان؛   

 (کنیمهمان کنیم که سالکان إلی اهلل کنند: درد را فراموش می ست،نمانده ا
که او به خوبی آگاه است  ؛داندمردم فلسطین می متعل  بهدرویش، قدس را  ی3  

سازی آنجا را آهنگ یهودیبا بیرون راندن فلسطینیان از سرزمینشان، یونیستی هدشمن ص
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اش را به خود مشغول ساخته و شهاندی ،قدس موضوعاز این رو  پروراند.در ذهن می

 سراید:می

  (1/43همان: )  
داشتن  از که یسرزمین، دارد ابر جنس از سقفی، است نزدیک خداوند کالم به که، ما سرزمین)

افقی ، است دیکنج دانة بسان کوچکی در که ناپیدا دارد ایهنقش، است دور اسم یک هایویژگی

 هاییکتاب . زمینی که همچون بال مرغ سنگ خوار، تهی از نشان است،دارد پنهان پرتگاهی و آسمانی...

 (دارد و البته زخمهایی در هویّت راستین خود. آسمانی

ای از اشعار درویش به خوبی نمایان است؛ در پاره دوستی گرایش به صلح و ی4

افزون اقامت گزیدند،  جابا تاریخ پیامبرانی که در آن پیوند دادن تاریخ قدس با سراینده

وطن دوستی و تعصب به  حس، خواندمردم را به صلح و آرامش فرا میبر اینکه 

 زیر گواهی بر این ادعاست: ةسرود. سازداصالت عربی را برای خواننده نمایان می

  (  1/51)همان:  
در آنجا ای دمساز/ خاطرهسپردم؛ بی)در قدس؛ یعنی درون حصار کهن/ از زمانی به زمانی راه می

شوند/ و با یأس و اندوهی کمتر کنند/ ... به آسمان بَر میپیامبران تاریخ مقدس را تقسیم می

رفتم و اند/ من در سراشیبی راه میعش  و صلح مقدسند و رو سوی شهر نهادهرا که زیگردند/ بازمی

 پیدا اختالف، یسنگبارة در)شاید منظور وحی باشد(  نوردر سخن  راویان چگونهدر این اندیشه بودم:/ 

سی را بینم، نه کشوم./ نه کسی را در پس خود میسپارم. در خوابم خیره میدر خوابم ره می / ؟کنندمی

کنم. من به آستانِ شوم،/ پرواز میروم. سبکبال میدر پیش خود،/ تمامی این پرتو از آنِ من است. راه می
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اندیشم: تنها او، تنها محمد پیامبر )ص( بود/ که به عربی فصیح سخن معراج، من نیستم. اما می

 .(گفتمی

او  .نمایان است های درویشسرودهدر بخشی از درد و رنج برآمده از تبعید  ی 5

ه در فضای وسازد؛ صدای اندبیزاری از احوال خود در تبعیدگاه را بر زبان جاری می

 اشعارش طنین انداز است. بسان:از این نوع 

 / / /

  (2/169همان: ) ... / 

در شصت سالگی از عمری سریع/ شمع را برای تو روشن  )... اآلن در تبعیدگاه .... بله در خانه/

 .(است ردهک گم را تو سوی به راه، هدفبی مرگی که چراپس شاد باش، با آرامش کامل/  کردند/

 ادبیسطح ( 3

در بکیارگیری عناصیر و   را های درویش، هنر و توانمندی سرشار وی بررسی سرودهی 1

از عملکرد ادبی درویش دو گونه است؛ بدین ترتیب کیه  نمایاند. های ادبی به ما میآرایه

مردم عامیه بیه خیوبی قابیل     اشعارش برای  گزیند تا روشنی و سادگی را برمی یک سو،

از سیوی دیگیر گیام در مییدان پیچییدگی و      که البته این قسم انیدک اسیت؛    شدبا درک

هایش نهد و در این هنگام خواننده را به تأمل و دقت نظر بیشتر در سرودهرمزگرایی می

کنیایی ییا غیرمسیتقیم قیرار      اشعار تصویری و ةبیشتر اشعار درویش، در زمردارد. وامی

 از ،نقش اول را دارد و شاعر بیشیتر  ،صویرپردازیگیرد؛ زیرا در اشعار وی تخیل و تمی

عمومیاً در   ،اشعار ایین سیراینده   .گرفته استکمک قدرت هنری و تصویر پردازی خود 

 احساسیات   بییانگر ؛ زییرا اشیعار وی از ییک سیو     اسیت اشیعار حماسیی غنیایی     ةزمر

ت خویش و از سوی دیگر، بازتاب عواطف و احساسات برخاسته از تأمال ةدوستانوطن

ع علم بیان، بیشترین توجیه را بیه اسیتعاره داشیته     از میان صنای درویشاست.  اودرونی 

. البته میان اسیتعاره و رمیز   ندهایی که تعداد قابل توجهی از آن رمز و نماداست. استعاره

 .توان استعاره دانستتفاوت است و هر رمزی را نمی

هر گونه صراحت  ةاجازکه در فلسطین اشغالی حاکم است،  و ظلمی دیکتاتوری

کند. درویش نیز از این قاعده مستثنی نیست. او در شرایطی بیان را از انسان سلب می
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تواند از زبان صریح استفاده کند، بنابراین به ناچار، برای بیان کند که نمیزندگی می

شعار خواننده برای فهم ا کند.های خود از زبان رمز و کنایه استفاده میعواطف و اندیشه

ها و شرایط حاکم بر زندگی وی آشنا درویش باید با گفتمان شعری او، آراء، اندیشه

قبلی به این اشعار نظر کند، به مشکالت زیادی  ةباشد. به طوری که اگر بدون زمین

است که شاعر را   ادبی از عناصر سرشار ادبیات وی که،سخن آنکوتاه کند.برخورد می

ها به برخی از مهمترین آن؛ اینک رسانندیاری میدازی خیال و تصویرپرراستای در 

 :کنیماشاره می

بخشد و به اندیشه و احساسات نویسنده سر و سامان می ،شکل و قالب یک سروده ی2

بلکه قانونمند و در ردیف و چینشی  ،سازد الفاظ را نه بطور دلخواهاو را وادار می

انتقال مضامین و افکار  ،زیدن یک نوع قالبمنطقی و منظم ادا کند. گاه نگارنده با برگ

گرداند؛ درویش و گاهی نیز دشوار می، بر خود آسان و هموار ،به مخاطبرا شاعرانه 

، با در هم شکستن ساختار سنتی شعر داردمی مقدم ظاهر شکل و لفظ برکه معنا را 

  ،نمایدو ردیف و قافیه اسیر خویشتن می ،که سراینده را در وزن و تفعیله ،عرب

گزیند. این بدان معنا زبان فارسی را برمی« نو و آزاد»شعر همان رهاند و اصطالح می

 ،کند بلکه به طور دلخواهقافیه را انکار و فراموش میو   وزننیست که او به طور کلی 

 آورد.کلمات هماهنگ را در پی هم می ،در فواصل کوتاه و بلند

های بدیع یاور درویش در تصویرپردازی - مکنیه ةاربه ویژه استع -انواع استعاره  ی3

 -شودکه در زبان فارسی صنعت تشخیص نامیده می-این آرایه به او  ؛شاعرانه است

در ابیات زیر، گواهی روشن بسیار روی خوش نشان داده است.  جان بخشیدن به اشیاء 

 ، بر این مطلب است:

 را اشکوزه، چشمه کنار در جوانی دختر) (2/340همان: )   

 غروب هنگام در را قلبش که خنددمی و کندمی گریه زنبوری برای و، )باران( ابر شیر با، کندمی پر

آن روی بسیار بلیغ  به نوعانواع تشبیه او از عاره، افزون بر است(. است گزیده دخورشی

مهرجان »، «الصدر تینة»، «جرس الفجر»هایی چون خوشی نشان داده است. ترکیب

، «عبید الریح»، «رموش أشعار» ،«حریر صدر»، «عسل شفاه»، «خوخ األرض»، «ا قیلمة
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د که به وفور در از نوع تشبیه بلیغن« السماء خیمة» و «جرس الغروب»، «الموت دراجة»

 خورد.اشعارش به چشم می

که در این حالت پیچیدگی بر آن  آمیزدرمز در میاسطوره و گاه شاعر کالمش را با  ی4

 از ایفهم پاره ،اندیاهکه از نوع تاریخی، دینی و اسطوراین رموز  افکند.سایه می

ننده را از فهم است که گاه برداشت نادرست از یک رمز، خوا کردهاشعارش را دشوار 

در و د نزیادی دار ةگستر ،ر درویشاشعادر  هارمزسازد. کل بیت شعری ناتوان می

آشنایی با منابع گوناگون دینی، تاریخی، ادبی و علوم  د؛نیابنمود می یکلمات متنوع

در « مسیح»نمونه رمز  برایرساند. خواننده را در درک بهتر این رموز یاری می ،نقدی

حضرت مسیح)ع(،  ة، شناخت منابع دین مسیحیت و آشنایی با تجرب«لصبارأبد ا» ةقصید

 .(1/298: همان: .کن)دطلبها، معجزات و سخنان او را میآموزه

های ای هنرمندانه در سرودهبه شیوه ،آنزیبای های اندازعناصر طبیعت و چشم ی 5

های مکتب اسهکه از شنگیری از عناصر طبیعت بهرهاین  ؛درویش نمود یافته است

اگر دیوان این سراینده . آیدبه شمار می، ویژگی بارز ادبیات این سراینده است مانتیکر

اشعارش آکنده از عناصری چون جویبار، شکوفه، دریا،  که یابیمرا ورق زنیم، درمی

ش بسان تابلویی رنگین از طبیعت است که اتساختار ادبی .استصخره، پرنده، باد و ماه 

 کشاند.ا به سوی خود میخواننده ر

زندان، فقر و محرومیت، آوارگی، کشتار و ترور،  به طور کلی مضامین ادبی او ی 6

موضوع سخن در مورد  ةگزیداما  ؛بهتر است ةپایداری و ایستادگی و امید و آرزوی آیند

او شعر را در مسیر بیداری فلسطینیان و دفاع از آنان در برابر چنین است که  ویادبیات 

، در این یاد شده مضامیناز  یک ره ةباردر نبا توجه به اینکه سخن راندقرار داد.  ،یهود

است،  او اشعار ةموضوع عمد ةزیر که بازگو کنند ةناگزیر به سرود ،گنجدمجال نمی

 کند:کالمش را سالح خویشتن معرفی می وی؛ کنیممیبسنده 

چرا که ، آن سربازی که از من انتظار دارند نیستم) (272: 1984)درویش،  

 .(من، شعر من است ةاسلح
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 نتیجه

های سبکی شعر محمود درویش، نتایج زیر به دست آمده با تحلیل و بررسی ویژگی

 است:

ادبیات مقاومت فلسطین، شیعر را سیالحی در دفیاع از     ةسرایند ،محمود درویش ی1

لفیظ را پییرو    اسیت،  روح حماسیی  ةاشعارش دربردارندکه  ویقرار داد؛  خود رزمینس

پیردازی شیعر سینتی    دهد و با برگزیدن قالب شعر آزاد، خویشتن را از قافیهمعنا قرار می

 رهاند.یم

برگزییدن  ی آوا و موسیقی شعر دروییش، برخاسیته از تکیرار حیروف و واژگیان،      2

های لفظیی  قافیه و به کارگیری آرایهکلمات آهنگین و هممقاطع و اوزان مناسب، آوردن 

او به شایستگی توانسته با افزودن کلمات بیه یکیدیگر،   بسان جناس و واج آرایی است. 

 خواننیده بسییار   ترکیباتی زیبا و بدیع بیافریند کیه در بیرانگیختن حیس وطین دوسیتی      

 مؤثر باشد.  

الفیاظ غییر عربیی در    و روشن اسیت.  اشعار شاعر، سرشار از الفاظی ساده  ةپیکری 3

هیای دروییش   های او بسییارند. بخشیی از فضیای عیاطفی و پرتکیاپوی سیروده      سروده

 نهیا را در سیاختار شیعری خیود     برخاسته از افعالی است که شاعر به خیوبی توانسیته آ  

 به کار برد.

 ی شاعر در تداعی اصوات در ذهن خواننده، به شایستگی از الفاظ بهره جسته که4

  این امر، بیانگر توجه او به تصویرپردازی به کمک معنای واژگان است.

)با ساختار  هالههمسان به یکدیگر، رویکرد دوگانه به جم هایلهی عطف جم5

نحوی کوتاه یا بلند(، گوناگونی زمان افعال و هنرمندی سراینده در بازی با ضمایر، از 

 .تاس های اشعار درویش در سطح نحویجمله شناسه

 در، او شعری ةعاطف؛ است فلسطین مردم پردرد زندگی تصویر درویش شعر ی 6

 به، وطن از دفاع جهت فلسطینیان برانگیختن نیز و صهیونیستی رژیم ظلم نمایاندن

 را قدس تاریخ وی؛ داندمی فلسطین مردم آن از را قدس، درویش. است نمایان خوبی

 بدین؛ گزیدند اقامت سرزمین این در گاریروز که دهدمی پیوند پیامبرانی تاریخ با
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 و صلح به را مردمان، عربی اصالت به تعصب و ناسیونالیستی حس تقویت با، ترتیب

 .هستند او شعری مضامین از بخشی نیز تبعید رنج و درد به اشاره. خواندمی فرا آرامش

های بدیع یمکنیه، یاور درویش در تصویرپرداز ةی انواع استعاره و به ویژه استعار7

پیچیدگی بر آن  ،آمیزد که در این حالتشاعرانه است. گاه شاعر کالمش را با رمز در می

 از ای، فهم پارهی استارهکه از نوع تاریخی، دینی و اسطوافکند؛ این رموز سایه می

 است.  کردهاشعارش را دشوار 

ست، ویژگی بارز مانتیک اهای مکتب رصر طبیعت که از شناسهگیری از عنای بهره 8

ادبیات این سراینده بوده و موضوع کلی ادبیات وی، بیدار ساختن فلسطینیان و دفاع از 

 آنان در برابر یهودست.
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