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 هچکید
در اين مقاله با تکیه بر آشنا و معاصر عرب است. شاعر نام ادونیساثر  ،العاشق تحواّلت یشعرمجموعة 

های در اليه العاشق تحواّلتی سبکی هامؤلفهمبتنی بر توصیف و تحلیل، به تبیین روش استقرايی 

ادبی و سطح ها در دو مؤلفهاين ی کلّ با بررسی اين پژوهشدر پرداخته شده است.  ادبی و زبانیمختلف 

 سطح وتحلیل سطح فکری پرداخته شده  به شاعر شعریسبک  بارز یهاصهبا تکیه بر مشخّ زبانیِ و

استفادة فراوان از توان میسطح ادبی با بررسی  .مورد بررسی قرار نگرفته است جداگانه صورتبه فکری

های اساسی شعر او را يکی از شاخصه نوعی گفتمان عرفانیمتون دينی و عرفانی)روابط بینامتنی( و به

جايی که بافت حاکم و مضمونِ از آنتکرار(، فة لّؤم)بسامد واژگانی و  در سطح زبانیچنین . همبرشمرد

 و گذار استگرا و ارزش، انتزاعی، ذهنادونیس سبک شعری ر رنگ و بويی دينی و عرفانی دارد،ی شعکلّ

باعث نتیجه  و در کرده زبان اين شعر را به زبان صوفیانه نزديکدار، های ذهنی و نشانه از واژهاستفاد

 در اين شودهای شعر مدرن محسوب میمؤلفهکه يکی از  تکرار آرايةپیچیدگی و ابهام آن شده است. 

ها بار عاطفی و و عالوه بر آهنگین نمودن کالم، به واژه شدهرفته گای به کار شعر به طرز هنرمندانه

 معنايی خاصی بخشیده است.
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 مقدمه .1

شود و در اصطالح ای گفته میسبک در لغت به بند يا سطری از نخل و يا هر راه کشیده

عبارت است از شیوة نوشتن يا شیوه و طريقة گزينش واژگان در راستای تعبیر معانِی 

 در سبک د،خو شناسیسبک کلّیات کتاب در . شمیسا(31: 1989)ر.ک: مصطفی،  درونی

 وسیلة به افکار، بیان و ادراک خاصّ  روش»: کندمی تعريف گونهاين را ادبّیات اصطالح

 از را خود خاصّ  وجهة ادبی اثر يک به سبک. تعبیر طرز و الفاظ انتخاب و کلمات ترکیب

 يا گوينده تفکّر طرز به وابسته خويش نوبة به نیز آن و کندمی القا معنی و صورت لحاظ

 .(207: 1384) «باشدمی حقیقت دربارة نويسنده

 از کهگرفت  را بیان طرز و سخنوری فنّ  جای جديد، شناسیِ سبک بیستم، قرن در

 شناسیسبک کتاب انتشار با  (Charles Bally)بالی شارل بود. بالغت علم مباحث جملة

 انتشار با علم اين. کرد مطرح اروپا در را جديد شناسیِسبک جلد، دو در 1909 سال در

. شد شناخته کامال   1948 و 1928 در  (Leo Spitzer)اسپیتزر آثار مخصوصا   ديگر، کتب

 از و رسید خود شکوفايی اوج به آمريکا و انگلستان در شناسیسبک 1960 دهة در

 هاینظريه و زايشی نظرية جملهاز شد،می مطرح هاسال همان طیّ در که هايینظريه

 نیست اين فقط شناسیسبک مطالعات هدف ديگر امروزه». پذيرفت اثر نیز مدارخواننده

 نقش و اهمیّت که است اين هدف غالبا   بلکه بدهد؛ نشان را سبک صوریِ  مختصّات که

 ادبی تأثر و تأثیر بین بتوانند يا کنند، مشخص متون تفسیر و تأويل در را مختصّات اين

 که گفت توانمی کالم، يک در .(81: 1389 کريمی،) «کنند ايجاد ارتباط زبانی عناصر و

 از گزينش نوعی است؛ کالمی بیان گونه هر فرد منحصر به هایويژگی ادبی سبک»

 تأثیری که نحوی به انتخابی، مواد اثرگذار و چینِش هنرمندانه و خام مادّة انبوه میان

 نوعی ادبی، سبک حیث، اين از. گذارد جای بر خواننده روان و ذهن بر ماندگار و هنری

 .(39: 1389 حرّی،) «است  (Verbal Art)هنرِکالمی

تدرين يکدی از مطدرح ،قددو ن عربی در شعر هايششکنیها و سنتنوآوریبا  ادونیس

دارای زبدان شدعری بسدیار زيبدا و از قددرت »او  .يددآشمار مدیبه اديبان و ناقدان جهان

هدای آن وااليی برخدوردار بدوده اسدت کده پنهدانی معندا از خصیصدهتصويرگری واژگان 

 «انجامددباشد. اين مهم امری است که به سردرگمی معناشناسیک يا ابهام معنايی میمی

وارد  أغانی مهیدار دمشدقیو با سرودن ديوان  1961از سال  ادونیس .(36: 1387)ماليری، 

شدعر او بده سدمت اکتسداب »کده چرا ؛و اوج کمدال شدعری شدديدافتگی مرحلة تکامدل
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، ادوندیسهايی پیش رفت که بعدها توسط ناقدان ادبی اعم از موافقان و مخالفدانِ ويژگی

ای زبدانی، فکدری، هدچدون ويژگدیها اطالق شدد، هدمی بر آنادونیسهای عنوان ويژگی

را پیشدگام تجربدة  ادوندیس، ةسنابراهیم ابدو .(8: 1991)قاسم،  «بینیای و جهاناسطوره

بده خلدق گرايشدی  قدامم ادونیس تجربة داند و معتقد است کهمیشعری در دورة معاصر 

جا که برای شاعر زبدانی خداص وجدود دارد، اگدر آن است و از آن است که حرکت، ريشة

س ادوندیدنیای گردد و اين تجربه باشد، در زبان و جايگاه منعکس می ةجدال اولین پديد

و درونی گردد و درام غنايی سرشار می ها و شعر و نثررمزها، اسطوره و نقاب ها،ز جدايیا

در شددعرش  ادونددیس» .(131–130: 1912 ر.ک:) گددردديکددديگر آمیختدده مددیحماسددی بددا 

دهد. او های خود ابتکار به خرج مینقاشی نمايد که در همةهنرمندی بزرگ می چونهم

هدای پدردازیخیدالگیدرد و بدا کار میکمیاب بههای عجیب و چیده و طلسممعماهای پی

: 2006ر، )الخی «افزايدزيبای شعری می ای را به تابلوهایهای گوناگون تازهنقاشی نیرومند،

16.) 

های فروانی به چاپ رسیده است که ذکر آنهدا و کتاب هامقاله آثار او و ادونیس دربارة

لذا به شکل گزينشی به منابع زير که هدم بده زبدان فارسدی و  ؛گنجددر اين مختصر نمی

شيفرة أدونييفاأشعريةة سيأييف ف  أ تدوان اشداره کدرد:هم به زبان عربی نوشته شده است، می
مند متن ادبدی را نويسنده در اين اثر، ابتدا ساختار نظام ؛ عبیدمحمد صابر ؛ شعدشلأنعةبسأشملةىن

و در ايدن بدین بده  ن شعری انجام داده استمت بررسی کرده و سپس تحلیل مفهومی از

شيةةأنقش خواننده در درک شعر ادوندیس و تعامدل خوانندده بدا شداعر پرداختده اسدت. 
سدنده سداختار مدتن و روابدط يز نویدن کتاب نيدر ا ي نيفيحيسأ يرشنأيأسأنشعدالعيسفا...شعبنفشوني

 احسدانيأةشملة صيأشعةيةيإجت هي  أشعريةةأأ.س را نقد کرده اسدتیدر شعر ادون یو زبان يیمعنا

شدعر ندو  یخيتدار ندةین زمیدیشدود و بده تبیکوتاه آغاز م یان کتاب با مقدمهيا ؛عبدا 

را مورد  عرب شعر معاصر ،پرداخته است و از پنج منظر زمان، شهر، سنت، عشق و جامعه

 ین نقطه نظدر بررسديز از ایس نین چند شعر از ادونین بيقرار داده است که در ا یبررس

ن کتداب ابتددا بده يدر ا ؛ن قاسمیعدنان حس؛ افشونييسأعنيدأف ورأشعثق فصشإلبدشعأنشمل شده است.

 یس اشاره شده اسدت و سدپس مندابع فرهنگدیشعر ادون یهایدگیچیتناقض و پ ةمسئل

ن کتداب يددر ا ؛کدامم جهداد؛ منيحل اأأافشونييأقرار گرفته اسدت. یس مورد بررسیشعر ادون

 یز بده بررسدیدن مقاله نيکه در ا ینامتنیس و روابط بیادون یهایریگامو یعراق سندةينو

بده ن روابدط را يدار آورده و امشد به یانتحال و سرقت ادب یت را نوعم پرداخیها خواهآن
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سأشي عةأشعدهريسأناث فيأافشونيي.أدهدین قرار مییل و تبیمورد تحل یطرفه و افراطکي یشکل
او  یس پرداخته است و از کدودکیادون یبه زندگ ن کتابيسنده در اينو ؛ريشخلأينه يأشعکل س

را کده در غدرب  کند و اشعار اویم یمعرف یجنجال یرا شاعر یکند، سپس ویدنبال مرا 

 عبدا ؛ یعربد معاصدر نقدد و شعر عرصة در سیادون کند.یم ین بودند بررسيآفرو شرق جنجال

 ةرا دربدار یمطدالبکده  یمعاصدر عربد اتیدادب ةندیاست در زم ین کتاب پژوهشيا ؛ عرب

از نموندده  .شددودیشددامل م دیاحمددد سددعیعل یهاشددهيت، آثددار و اندی، شخصددیزندددگ

ده یبه انجام رس سیادوندر مورد  یو فارس یعرب یهاکه در مجله یشماریب یهاپژوهش

داهلل يد؛ هيد سدوریبه شعر سپ ینگاهأويي أوشننوي شمحدأيأافشونيعندأشعحطورأشعرةةيأأاست:

ق یددق یصورت گرفته به بررس یهاپژوهش یرد. در تمامتوان اشاره کیمره یو غ یريمال

 العاشدق تحدوّالتدر شدعر ( و تکدرار یبسدامد واژگدان) یزبدانو سدطح  (تینامتنیب) یادبسطح 

د یدامندو بدوده و رو شین نظر پژوهش پدياست و از ابه شکل خاص توجه نشده  سیادون

 د واقع شود.یاست مف
 یزبدانو  یادبد سدطحدر دو  سازسبک یهالفهمؤ یبا واکاو آن است تان پژوهش بر يا

 بده ین راه نقبديدبپدردازد و از اشداعر  یسدبکبارز  یهامشخصه به العاشق تحوّالتشعر 

 ن سؤاالت پاسخ دهد که: يبه او  دا کندیشعر پ يیو معنا یدرون یهاهيال
خصدوص روابدط و بده یسطح ادبدتا چه اندازه مرتبط با  سیادون ابهام موجود در شعر .1

 ؟است ن سطحيدر ا ینامتنیب

 یارتبداط ندو  چده شداعر اتیذهن و یفکر سطح با آن داللت و یواژگان ساختار انیم .2

 است؟ حاکم

 نگداه یسبک لفةمؤ و مشخصّه کي عنوانبه سیادون شعر در تکرار مقولة به توانیم ايآ .3

شداعر  یدروند یهدام و جوشدشیان مفداهیدتا چه اندازه در ب یسبک ةن مشخصّيکرد و ا

 ؟کارساز افتاده است
 

 العاشق تحوّالت .2

أيفأحلوال شعمجموعه شعر  أشهلجة  أشعلفشق عأن أشعنه رفم أن  1965تا  1961 یهادر سال ل

ر یشدّت تحت تأث به ن مدتيدر ا اود. یو به چاپ رسشده سروده  سیادون توسط

 یو کمال شعر یپختگ توان مرحلةین دوران را مياو  بود یو مذهب یمطالعات عرفان

 ابن ،یف ّرعبدالجبار نِخصوص به یاز آراء و افکار عارفان نام او یري. اثرپذستنادشاعر 
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به  یتوسط و موشق با عنوان  یابود که مجلّه یتا حدّ یخ محمود شبستریو ش یعرب

أشملخ طب  أوشق شملد. یچاپ رس سلوک عرفا و ر و یبود و به س ینِفّر فاتیجمله تألاز ن

کتاب سالک را واقف و سلوک را وقوف ن يادر  ینفّرشد. یقت سلوک مرتبط ميطر

 یهانشیبا ب یارتباط تنگاتنگ العاشق تحوّالت. شعر (55: 1985 ،)ر.ک: نفّری نامدیم

ر عنوان شعر به دو جمله اشاره يدر ز سیادون دارد. در آغاز شعر، یو مذهب یعرفان

أديحمأعب ٌسأهلنَّأ»نخست عبارت  کند؛یم أعب ٌسأعکمأن که اشاره  (37: 1996س، ی)ادون «أهنَّ

أِإََلأِيَس ِئك مْأد أ»بقره:  سورة مبارکة 187ة يدارد به آ ه نَّأعَِب ٌسأعَّك ْمأ ِحلَّأَعك ْمأعَْفَلَسأشعصَِّف ِمأشعةََّفث 
آنها پوشش شمايند و شما  ،حالل شدبسترى با زنانتان در شب ماه روزه بر شما هم) :«َندَيح ْمأعَِب ٌسأهلَّ نَّأ

أقبسأشعّةنح»کند:یان میب پالما  یگوريگرس يقداز  یاو جمله (پوشش آنهايید ت ن ) :«شجلسد 

م ادامه یرمستقیم و غیشکل مستقها بهیریگن واميا. (37: 1996س، ی)ادون (گنبد روح است

دهد که کامم یرا نشان مس خود یادون یدر زباِن شعر یحدّبه یرين اثرپذيابد و ايیم

أأورشيسأيفأاأمنحل ا،فشوني جهاد در کتاب خود، أشعرتمجسفنإرجت عأشالويشاليحلوشذ به بحث  س

 .پرداخته است یانتحال در آثار و ةدربارة مسئل

ت و بازتاب یان واقعیب ید نه برايسرایشعر م یشعر را برا العاشق تحوّالتدر  سیادون

، قطدع يدیگراکده درون يیجاشعر است و از آن حلقة گم شدةت یاقعوو  زمان حال شاعر

جملده از یشدناختعنصر معرفت غلبةارتباط با جهانِ خارج، ارجا  به خود، اصالت زبان و 

ن مجموعده شدعر را ياز ا یرِ خطیتوان سید، نميآیبه حساب م ین نو  ادبيا یهایژگيو

 یرو آن ابهام در عبارات، درکِ خطیو پ یذهن یهاپرش»را يم کرد؛ زیمخاطب ترس یبرا

 العاشدق تحدوّالتشدعر . »(232: 1391، یاصغر) «دهدیدست نمرا به یخاص یزمان یو توال

 یت بدرايجدا شدعرنيداسدت، در ا یلفظ و شدکل شدعر ن شعرها از جنبةيباترياز ز یکي

 .(106: 1979وسف داود، ي) «یت و امور روزمره و مادیس اسا  است تا واقعیادون
 

 شاعر یدئولوژیو ا یسطح ادب .3

نگاشدته  یاریته و متدون بسدار گفیبودن زبان، سخنان بس یادب ت و مقولةیادب یدر بررس

زبدان  یري، صدق و کذب ناپذیسازداللت، ابهام، برجسته یگيسخن از چندال شده است؛

را از  العاشدق تحدوّالت مجموعة یم سطح ادبیدر ادامه برآن .یر ادبیدر مقابل زبان غ یادب

ن مقالده، يدنگدارش ا یرا هدف اصليم؛ زیکن ی( بررسIntertextuality) تینامتنیمنظر ب

س یدوندا یو ذهن ینیپس یهاهينمودار کردن ال یدر راستا یو زبان یل دو سطح ادبیتحل
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ن يدم کده ایدهدیمورد توجه قرار م یسطح ادب یرو در بررسنيت را از اینامتنیباشد. بیم

کدار بسدته و بدا ت اثدر بدهیتر کردن ادبیغن یا ناخودآگاه برايرا شاعر، خودآگاه  سازوکار

ط یگدران و محديشداعر از د یرير تفکّر و اثرپدذیبه س یتوان تا حدیمقوله م نيل ایتحل

 بُرد.  یرامونش پیپ

ن رابطده در يدا چند متن، رابطه وجدود دارد و ايان دو یت، مینامتنیة بياسا  نظر بر

 اتیدادبوارد  یامذّچون غد یمنتقدان ین مفهوم از سويا»ثر است. درک متن مؤ یچگونگ

جا گذاشدت کده در شدعر را به یشناختو جامعه یفرهنگ يیکردهايشد و رو یمعاصر عرب

کردهدا ين رويا یریگرا شکليثر واقع شد؛ زمؤ و عبدالصبور یاتیس، بیادونچون  یشاعران

:أ1384،أي)شعّضي نأ «شدودیده مديدن شاعران ديدر شعر اگر، ياز قرآن و منابع د یريبا اثرپذ
راث خدود در ارتبداط یدد بدا ميدمعاصر عدرب با ی، شاعر نوگراسیادون دةیبه عق»أ(.173

م گفدت، ین گفته شد و آنچه خدواهيش از ایو بنابر آنچه پ (151: 1383عرب، ر.ک: ) «باشد

معاصر عرب تدا چده  ینوگراعنوان شاعر ز بهین سیادون شود که خودیبه وضوح روشن م

صدورت م کده بدهین بخدش بدرآنيخود بهره برده است. در ا یو عرفان ینيراث دیحد از م

رگدذار یثأسه مدتن ت از یو یرياثرپذ یعني ،سیادون یسبک یهافهلّاز مؤ یکي متمرکز به

 هيریرسدالة قشدو أشملوشقي أ، کتدابميقدرآن کدر یعندي ،العاشدق تحوّالت شعر ةدر مجموع
 .ميبپرداز

 میاز قرآن کر العاشق تحوّالت یریگوام. 1-3

شدود؛ یان مياز همان آغاز شعر نما ینامتنیز ذکر شد روابط بین نيگونه که قبل از اهمان

 یگر متون عرفدانيو د العاشق تحوّالت ن متنِیبر وجود ارتباط تنگاتنگ که آشکارا بعالوه

رندگ  سیادوند ین شدعریوجود دارد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد و بده مضدام

ن شدعر و يداز ا ین بخشدیز بدیدف نيمر یتوان ارتباطیده است، میتصوف و عرفان بخش

 م اشاره کرد.يقرآن کر

أِإََلأد أ» بقره سورة 187ة ياز آ استفاده ه نَّأعَِب ٌسأعَّك ْمأ ِيَس ِئك مْأِحلَّأَعك ْمأعَْفَلَسأشعصَِّف ِمأشعةََّفث 
باشد، اما در أیریگن واميا یبرا یتواند آغازیشکل آگاهانه، مهر چند به «َندَيح ْمأعَِب ٌسأهلَّ نَّأ

 یشعرأرسند، خود را در بافتیشتر ناخودآگاه به نظر مین روابط هر چند بيز، ایادامه ن

أاند:شعر قرار گرفته یر مفهومیل کرده و در سیدخ
ننحنة/  نتةر،ر  نتبئالةل   ئ  کأحشةئي//يوالطةر  ض ة کل خلجة  الة/ /  ئ عدة السفر/يُأه أختلُج/»

ٌا لسةئلک لةة/ نتبةئع،  نتحةةئ  / سددفر  توشددة ام/آشددفته) :(50: 1996س، یادوندد )أ«أنةةئ لاسةئلک لةةأا و أنةة
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م، يشدویشدان ميم، پريشدویخم م چون درونم روشن/ها همو راه است/ ینیسرزم یهر احساس بندم/یم

 شوم و تو لبا  من(.یممن لبا  تو  م/یستيایهم م یروهم، روبيبُریم، از هم میجنگیم

از مراحدل  یان حالت با مرحلهيوند ایپ»ه آن است که ين آياز کاربرد ا سیادون هدف

گر ياز د(. 185: 1383عدرب، ) «ده سرشار از آن است، سازگار باشدین قصيتحوّل عاشق که ا

ها در بخش نخست شعر اشاره کدرد ن عبارتيتوان به ایم ینامتنین روابط بيا یهانمونه

 شوند:یادآور مياز قرآن را  یاتيکه آ

ٌک »السةمئ،  اررولةةٌ حةئيحئ    /ض ،متطةيٌ ضرکسةئ  ضةا اراةةرال السةيةو رأ» . «رکض خلفةة/يةثعسةئ
دم يد را دیاز اسبان سف یادسته) :(39:أ1996ا،أف)شونييأ«…ل کئلنخلة يةثعسئٌ عر » وکّررُت حئيحئ  

 اد زدم:يدو بداز فر. «دودیپشدتم مد يیاژدهدا» ادزندان شدتاب کدردم:يکه بر آسمان سوار شده بودند، فر

 ن قسمت:یهم و در ادامة ...«چون نخلبلند هم يیاژدها»

  /  عفلةة ک ،س ةةو نظةةرت ضوةةعر ئ  .../«أضئضةةأ لسةةلک ضةة ٌ» د /يةةضةةا الع خيحةةرت الشةةسةةمعٌ »
را از  یرمدردیپ یصددا): (40: 1996س، یادوند)أ«هئرالةئ   /اةرل الثعسئٌ ىأشئرت إل ثم/ /،برل هذا أال

ه يدگر یاهدوش نگداه کدردم: دختدر بچدهیرت و بیبا ح.../ ... «است پر از یت کوهيروهروب»دم:/ یدور شن

 .(ختين پدرم است و به آن اژدها اشاره کرد که ناگهان گريد ايگویکند، میم

أعراف، داستان  سورة 143تا  107ات يو آ سیادون ذکر شده از شعر یهان بخشیب

ن يکه ا تنگاتنگ وجود دارد یان و رفتن او به کوه طور، ارتباطیو فرعون یحضرت موس

ده و مخاطب را یبخش یاو اسطوره یني، رنگ دیشعر یو فضا يیرابطه بر روند معنا

 (:107 :اعراف) «فَِإَذشأِهَيأثي ْةَب ٌنأمُِّبيٌأفَأَْعَقىأَعَص ه أ» برد:ین روابط به فکر فرو ميکشف ا یبرا
نََكلََّ ه أرَبُّه أأِعِ فَق تَِن َنَع َّ أَج  أم وَيىأ»...(ناگاه اژدهايى آشکار شده پس ]موسى[ عصايش را افکند و ب)

أدَِرينأدَيظ ْةأإِعَْفَكأقَ َلأَعنأتَيةَشينأَنَعِكِنأ أَمَك يَه أَفَسْوَفأتَيةَشينأأشجْلََبلِأشيظ ْةأِإََلأقَ َلأَربِّ فَيَل َّ أفَِإِنأشْيحَيَقةَّ
أعِْلَجَبلِأ أرَبُّه  أأجَتَلَّى أوَكًّ  أَصِةقا َجَةَله  أموَيى أأَنَخةَّ أدَنَّل  أَندَيَْ  أإِعَْفَك أتي ْبت  أي ْبَل َيَك أقَ َل أدَفَ َق فَيَل َّ 

: عرض کرد ،پروردگارش با او سخن گفت چون موسى به میعاد ما آمد و): (143 اعراف:) «شْع  ْؤِمِنيَأ

لیکن به کوه بنگر پس اگر  ،هرگز مرا نخواهى ديد: فرمود ،پروردگارا خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم

پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ريز ريز  .بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى ديد

تو منزهى به درگاهت توبه کردم و من  :و چون به خود آمد گفتساخت و موسى بیهوش بر زمین افتاد 

 (.نخستین مؤمنانم

 هیریقش العاشق از رسالة تحوّالت یریگوام. 2-3

گدر از تصدوف موسدوم بده يد ید ندوعيدرا با یعرفان و تصوف موجود در شعر معاصر عرب

رد یگیبه کار م يیبايرا به ز یراث عرفانیم»ن نگرش، يبرشمرد. ا یشعر -یتصوف واژگان
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عندوان راه دارد از عرفان بده یبه عرفان بنگرد سع یو فکر ینيکرد ديکه با روش از آنیو ب

 .(22: 1994ب، يابود) «بهره ب رد یزندگ
هدا، از نمادهدا، اسدطوره یو یري، شامل اثرپذیراث عرفانین ميس از ایادون یرياثرپذ

همچدون بشدار و  یادبد یهداتیو شخصد ) (نیهمچدون امدام حسد ینيد یهاتیشخص

شود. از آنجا یگر ميموضوعات د یاریبس و ) (و خضر ) (یچون موسامبران همیابونوا ، پ

 ینديگر متون ديبا د العاشق تحوّالت یشعر مجموعة یبخش از مقاله بررسن يکه هدف ا

در ادامده بده ارتبداط  اسدت،ن مجموعده يدموجود در ا ینامتنیروابط بل یو تحل یو عرفان

 پردازد.یم یو عرفان ینيآن با متون د ینامتنیب

ب را بده مخاطد یانه و عرفدانیر صوفتفکّ یز نوعیعنوان شعر ن یشعر ن مجموعةيدر ا

ق عارفدان و سدالکان يدطر یاز طد یانتزاع یتوان برداشتیرا م تحوّالت کند. واژةیالقاء م

شدوند. یها میگرگونن ديشان دچار ايهار منزلگاهییتغحق و  یر به سویدانست که در س

 باشدد، صدبغةداشدته  یالهد یه رنگ و بوش از آنکیب سیادونان ذکر است که عرفان يشا

در  ن امر دانسدت.يل ایتوان دلیرا م العاشق تحوّالت یب واژگانیرد. ترکدا یو ماد ینیزم

ن مجموعه، بدا يم شد. او در قسمت چهارم از ایآشنا خواه یسیشتر با عرفان ادونیادامه ب

 یبخشدد و ارتبداطیانه مدیصوف یخِضرگونه، به خود قدرت و کرامت یتیاستفاده از شخص

 یسازد و خواننده را در برابر واژگدانیعارفانه برقرار م یهاو داستان یق با متون عرفانیعم

گداه یدهد که  شعر را بده تجلدیقرار م ىبأنأهيوأفيغ ،أىييقق،أ شعس   ،أشبح،أإبةأچون هم

ٌا حةئض/ . وال» اندد:مبددل کدردهانه ین صوفیمضام نمةئ نحةا اة/ عنئ انةئ يکنةئ ضعةئ  اة/ ضرکةن وکنة
ٌا علو  خشس  ضا أخشئاله ىف ان سر المرکن  انجرنئ عليارل وحةحٌ  عطشةئن    رئ عفلةأ/يضع

ٌُ الوةر  إلةيابلٌ  ضا أ مةّد لة/ يالرةرا،  /السةمئ، وا ا الشةسف اة ىا ونحا ا/ هذه الحئل ؟ ثم راع
ٌُ ضئ،  أشر تأا يأخذ،ه وسب بئ /يإالر  ٌُ هوةرا و يُن و هر يغيته يورأ ن/يضا العسل وأع ىوشرال برل ،رکة

. گدرم یم و تو حامله بوديسوار بود یقي)با هم بر قا (:47: 1996س، ی)ادونأ«اأس نن/ ا/ الررا، لارراه/

: یاد بدرآورديدفر /یم و تدو فدارش شدديآب شناور بود یرو یاق شکست، بر تختهيآغوش هم که ناگاه قا

 یزيددر آسمان آبر یآسمان، شبح ین حالت؟ و چشمم را برگرداندم به سويام، گفتم: چه کنم در اتشنه

ب شدد و یدغ بوتر و گواراتر بود/که از عسل خوش یدم آبیکردم و نوش باریا آن ستو را ب در دستم نهاد/

 داد(. یمرا در هوا سکن عشقم را به عشق او رها کردم/ گفتیم
 هيریقشدرسالة از  یتنگاتنگ با داستان یباطارت العاشق تحوّالتن قسمت از شعر يدر ا

 د:يگویم یریقشاء وجود دارد که یدر باب کرامات اول
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 یاشکست و من و همسرم بر تخته یت شده که گفت: کشتيحکا یعمران واسطاز ابو»

مدردم   یتشدنگاد بدرآورد کده از ين حال وضع حمل نمود و فريم و در ايسرگردان بود

ک دستش يدم که در يسرم د یرا بر باال یند و سر بلند کردم، مردیبیگفتم: او ما را م

د.کوزه را گدرفتم و یاقوت سرخ و گفدت: بنوشدياز  یاگر کوزهيناب و در دست د یطال

؟ یسدتیتر از عسل. او را گفتم تو کنيخ و شريم، خوشبوتر از مشک و سردتر از يدینوش

ت او ترک خواسته يرضا ی؟ گفت: براینجا آمديت. گفتم چگونه به ايالمو یگفت: بنده

،أيريأشعقري) «دميدگدر او را نديام پنهدان شدد و ددهيدکردم مرا بر هوا نشاند. سدپس از د
 (.662:أ1972

 یهداقصده یشدان و حتديدرو یهداتيو حکا یها در متون عرفانن دست داستانياز ا

هدا ن داسدتانيداز از ایدنیز شدعر خدود را بدیدن سیادون خورد.یار به چشم میانه بسیعام

رندگ و لعداب  یآن ندوع بدهانه به شعر، یصوف یدن رنگ و بویکه عالوه بر بخشند یبینم

 .دهدیم یستیسورمال

شدعر مددرن و  یکه برا یعالوه بر ابهام يیمعنا -یواژگان یهاگونه دخل و تصرفنيا

 یآورد، ندوعیبده وجدود مد سیادوندشدعر  یخصوص بدراو به یپست مدرن به شکل کلّ

مخاطب دشوار  یرا براآن یشود که فهم معنایحاکم م یز در بافت شعرین یزيهنجارگر

 گرداند.یم

 المواقف و المخاطباتاز  العاشق تحوّالت یریگوام .3-3

و کتداب  (354) یعبدالجبّار نفّدرس از یادون یرياثرپذ یگر متون عرفانيعالوه بر قرآن و د

ش بدا يتنهدا شدعرهاها و ندهان نوشتهیار آشکار است. ارتباط میبس یو نشملخ طب  شملوشق أ

کنند.  متهم ین عارف ناميال و سرقت از اباعث شده که او را به انتح ینفّر یمواضع فکر

اندد، امدا از ستهينگر یو سلب یانتقاد یديگر متون را با دين استفاده از دي، ایچند برخهر

 اشداره کدرده یافکدار نفّدرش به آثدار و يهااز نوشته یاریخود در بس سیادون که يیانجآ

ن خدود بده یندن متدون و همچيدآگاهانه از ا ادةاست بر استف یلیدل ،(1992س، یادون)ر.ک: 

 دارد.ین رابطه را اعالم ميم ایمستقریغ یشکل

ار یبسد یهدا، متوجه شباهتشملوشقي أنشملخ طبي  أو کتاب شعة شقأحتوال شعر  یبا بررس

 یهداکداربردن جملدهم، بدهيشدویم یاو با نفّر یانیس و سبک بیأدون یزباناد ساختار يز

 یگر اشتراکاتير و دیالغمتکلم وحده، متکلم مع یهاغهی، صیمکرر از مناد ةکوتاه، استفاد

ار یبسد یندامتنیهدا وجدود روابدط بنيار دارد. عالوه بر ایکه در هر دو متن نمود بس یلفظ

گونه که مبدل ساخته است. همان یانه و عرفانیصوف یرا به کتاب یو یکه متن شعر یقو
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 چون کدامم جهدادهم یس برخیشعر ادوندر  ین تداخل متنيوجود ا ،ز اشاره شدین قبال 

ن بخش از پژوهش بدا يهم کنند. در او انتحال متّ یرا بر آن واداشته تا او را به سرقت ادب

 .ميپردازیها مل آنیتحلراکات به ن اشتياستخراج ا

زبدان  م که از لحاظ ساختاريخوریمبر یبا عباراتأشعة شقأحتوال در بخش سوم از شعر 

 دارد: ینفّرأشملوشق أاز کتاب یبا متن یاديار زیکار رفته در آن شباهت بسبه یهاو واژه
 

نشةةةّ  ي و، لمةةة/ / فةةة/  ا أعرااةةة//يا الةةةيث ،شةةةئييةةةر  حيسةةة ّترةةةئ المةةةرأة الم ترالةةة  البلةةةم العئشةةة /يأ»
، ينةئالياة/ أوةرار ال واسةتلب/ ،حةٌ سةحئال/ وار ةه/ /حزحة/ نجةرض/و الثئالتة / لسد  و،خةر  کنةر/ /

شمسةئ    ،طلة، ضةا الّشةر     ر  ولر/ الطئل، ضا کل وله/يح  /ي  عئلي  عئليالجسئل...عئل ىو ر 
 زن نگاشته شده با قلم عاشدق/ ی)اأ(:44: 1996س، یادون)أ«بظ/ و  ،نةئض/يو  ،ست ن ا/ الغرب/ي،غ

م يهداشدود و گدنجیبدنم شکافته م ست و سخن بگو:/يبا ر کن/یان من سیدر م یخواهیبه هر کجا که م

 یها و بلنددادر عمق چشمه م بخواب/يابرها یر و بااليبر ز دار مرا/يپا یهادور کن ستاره شود/یخارج م

کندد و یکه از شرق طلو  نمد یدیخورش ها/ان صورتیدر مصورت تابان من باش  ها...بلند بلند بلند/قله

 دار باش(.یبخواب و ب کند/یدر غرب غروب نم

بدا  ييرّيةأأشملخ طبي  ن قسدمت از کتداب يدبا ا یاديار زین بخش از شعر، شباهت بسيا

حه أ اذعکأدنقرينأشعةبأنق لأيلأقلأعلر اأد...» دارد: ذشنأشعوقت خم طبسأنأبر ر أنأإعنوان 
أىنأفةحييکأعليي ثأتييةأفيييأحريأيييأبسييطيأميينأدعط فييکأنشأمأشعييةبأدخةجيييأنجهييکأنقلييشملکحوبييسأب
يأحتيتأشعسيل بأندطلةييأريأييأعحليدقأبيکأشعنجيومأشعث بحيسأنأکأن د يأيدريليأشعق ةأبأمهکأن

:أ1943،أيةأيِرِّييي)أ«...الأتطلةييييأيفأشملريييةقأنقرييييأعلظيييلأ هأنالأتغيييةيأيفأشملغيييةبأنفيييقةيييورأشملأىعلييي
نگاشته شدده بدا قلدم پروردگدار،  ید بگو ایپروردگار مرا نگه داشت و گفت به خورش گونهني)...ا (:215

ت يدروهافت شود بدرو، مداه را روبديت يبرا یرون انداز و در اطرافت بگستران و هر کجا شادیصورتت را ب

غدروب ها طلو  کن و در مغدرب ر ابرها بگرد و در عمق آبيبگذار تا ستارگان استوار تو را بنگرند و در ز

 ه(.يست در ساينکن و در مشرق طلو  نکن و با
ار یبسد یارتبداط ینفّدراز  یر بدا جمالتديدز یهداز عبدارتیددر قسمت چهارم شعر ن

 تنگاتنگ دارد:

/ أ» ٌُ /اةةةئنبسض و انسسةةةخو و فرةةةرو و اختفةةةيو لةةة أ«/رةةةئ الجسةةةد انبةةةسض و انسسةةةخ و افرةةةر و اختفا
جسم بسته شو و باز شو و آشکار و پنهان شو/ پس او بسته شد و باز  یا و گفتم/) (:53: 1996س، یادون)

 أييورأ ينقي ل:أ»: موقي أييوربدا عندوان  شملوشقي أن مدتن از کتدابيدبا ا (شد و آشکار و پنهان شد
أ« أييييورأشيقيييبو يييقيييسأفقيييسأالأشقييبوأنحقفتأحق يييشيقييبوأنشيبسيييطأنشيطيييوأنشيحريييةأنشخيي أنش هيييةأنرد
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نور منقبض و منبسط و باز و بسته شو و پنهدان و آشدکار شدو و مدن  یو گفت: ا) :(72:أ1943،أيةأيِرِّأ)

 (.دمينور منقبض شو را د یتِ ایشوم و حقانیقتِ قبض نمیحق
ان مقصدود خدود سدود یدب یانه بدرایر صوفیاز تعاب سیادون میکنیکه مشاهده مچنان

جسم و تدن را  سیادوندهد و ینور را مخاطب قرار م ینفّرن تفاوت که يجسته است. با ا

د متدذکر يدن باین بديدکده در ا یا. نکتهاندار مشابهیز بسیها نواژه یرات و حتیوگرنه تعب

ن يدا یجدایرا در جدايد؛ زاسدتباب عرفدان  در یس و نفرّیادوند ين تفاوت دیم هميشو

رد کده عدالوه یگیکار مبه یماد ینیم و مضامیمفاه یرا برا ینفّر شاعر، عرفان، مجموعه

ن دو يدنمونده ا یبدرا ؛آوردیوجدود مدز بدهین یشعر ینوآور یابهام در شعر نوع جاديبر ا

 است:ن تفاوت يانگر ایقسمت ب

 یامِ قدارهیکمرت ند):أ(43: 1996س، یادون)أ«أا لرئ،/ اررال،يي،حٌ ثد و فررکا نوُف  ئرة»

،ک يةشراعک/لسةدکا راللسةدکا الحةرک و کةّل ضرلة   »ز: ین و (من ةت جهات چهارگانيهار پستانيو زاست 
بادبان/ بددنت  یاست و هر موج يیاي)بدنت در (:48: 1996س، یادون)أ«   حمئض ک ،ردل الئسةم/يو کّل ثن

 .دهند(یکنان سر مبغوکه نامم را بغ یها کبوترانشیبهار و ن

ألعلرةئ  ئم الّسةن /ية،جتمة، حةرال/ أو »وجدود دارد:  یاریز اشتراکات بسدین دو متن نين ایب
أ«و ،بةةرم سةةئع  الحةةن... ا البمةةر و الشةةم /يألمةة، الةة ٌ/يةةر  و اليأسةةّرة و أ خةةل کةةّل سةةر  ر،ةةئ  ويال

 يیهداها و تخدتند/ آنها را همچون خانهيآیرامونم گرد میسال را پ یروزها) (:45-44: 1996س، ی)ادون

امت عشق یآورم/ و قیک جا گرد ميد را یماه و خورش /شومیها مها و تختخانه دهم و وارد همةیقرار م

نق لأيل،أقدأج  أ»:أموق أقدأج  أنقيتبا عنوان أشملوشق أن قسمت از کتابيبا ا (شود...یبرپا م
أيلييي أنأجتح ييي أحيييويلأشعنجيييومأنأدمجييي أبييينقييييتأنيلنأيلأدنأدارييي أعييينأنجهيييي...أفييي يّنأييييوفأدط

أئسأنفهمأنأذعيکأبيأّنأيلأشملريفسل ونأَعلَييأنأدييلمأعلي تأنأفشعّر اأنأشعق ةأنأدوخلأيفأالأب
ده اسدت و وقدت آن ی)و مرا گفت که اکنون زمان من فرا رسد (:6:أ1943،أيةأيِرِّي)أ«ب ذينأتقومأشعس عس

رامون من گرد یطلو  خواهم کرد و ستارگان پ یرا که من به زوديز ؛خود نقاب بردارم... ةاست که از چهر

کنندد و یآنها به من سالم مشوم. یها مکنم و وارد خانهیجا جمع مکيد و ماه را یند و من خورشيآیم

-یامت بده اذن مدن برپدا مدیت و اراده فقط از آن من است و قیکه مشچرا ؛کنمیز به آنها سالم میمن ن

 شود(.

شدعر  یهدایژگيها و واز مؤلفه یکيعنوان به ،سیادون موجود در شعر یگفتمان عرفان

کده بددون در نظدر وجود آورده اسدت را به یاساس ی، رکنیسبک و یارچوب کلّاو در چ

ن يدشدود. ایرو مدهبدا مشدکل روبد شن مهم، مخاطب در درک و خوانش شعريگرفتن ا
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شده در يق تفکّدر و اندیدر عمیانگر سدیدکه برا  سیادون بودن شعریمتنها و چندیریگوام

 .دانست یبودن زبان اشعار وبر ابهام و گنگ یلیتوان دلیم ست،اون ذهن یپس یهاهيال
 

 ذهن نةییآ ،یسطح زبان .4

د از زبان يشود به ناچار بایرو مهروب یکه مخاطب با هنر و اثر هنر یان مرحلهیدر نخست

 یسدطح زبدان». بدرد یصاحب اثدر پد یها و سطوحِ ذهنهيگر اليآن اثر عبور کرده تا به د

(literally level ) آورد و در آن یدسدت مدکه واژه در جمله بده یگاهيعبارت است از جا

رد و یدگیقرار م یگريواژه در ساختار د نیهم یکند و گاهیدا میپ يیه معنایتوجگاه يجا

ان یدن ميددر ا» .(119: 1390)حامدد الصدالح، أ«کندیدا میپ ینينو يیبه تبع آن داللت معنا

 یهدادهيدر متن و کشف پد ی، کشف روابط زبانیشناسروش سبک یهایژگين ويترمهم

 . (18: 1384سا، ی)شم «وجود آورده استبارز متن را به یهایژگياست که و یخاص

 سیادون تیگر ذهنانیم که بيپردازیم يیهامؤلفهن يتربه مهم یسطح زبان یدر بررس

ن يدو از ا هدااندوا  تکدرار و یبسدامد واژگدان یجمله بررسباشد، از یتفکّر و یلقاا وةیو ش

 اثدر (thought level) یو سدطح فکدرن زبان یبه کشف ارتباط ب یلیتحل وةیرهگذر، با ش

  م.يپردازیم

 یبسامد واژگان یبررس. 1-4

ا ي یحس ن بسامد در سه ردةییبا تع العاشق تحوّالتشعر  یواژگان یاکنون به بررس

ن يا ید اشاره شود که مبنايبا م.يپردازینشان میدار و با خاص، نشاني، عام یذهن

 ،یشناسسبکدر کتاب  یمحمود فتوح یشناسسبک ی، مباحث تئوریبندمیتقس
  :ستهاروش و کردهايرو ها،هينظر

ها، . واژهدهدیل میها تشکنش واژهيک سبک را نو  گزياز سرشت  یابخش عمده»

 ینامه دارند، حتیخ و زندگيند، تاريايدار و پوستند. بلکه جانیستا و منجمد نيا

رند و يثابت و انعطاف ناپذ یدارند، برخ یو فرهنگ یت و شناسنامه و بارِ عاطفیشخص

 یزشیدهند و جدال و انگیر شکل و معنا مییمختلف تغ یهادر اثر فشارِ بافت یبرخ

، یساختمان یهایژگيها از نظر وکنند. واژهیجاد ميسنده ايل نویتخ یمداوم برا

 یهافیک از طيهر  ِیاند. انبوهار متنو یبس يیداللت و مختصات معنا یهاگونه

 «آوردید ميها را پدتنو  سبک نةی، زمیزبان یو کاربردها یادب یاهدر متن یواژگان

 (. 249: 1391، ی)فتوح

، داللدت دارندد، یم ذهندیو مفاه یات، معانیفید، کيبر عقا»که  يیهاآن دسته از واژه

 اند. غلبدةیو حس ینیعو محسو  داللت دارند  یاء واقعیکه بر اش يیهااند و واژهیانتزاع
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 یذهند یهداکثدرت واژهکندد و یمد یسبک مدتن را حسد یدر برابر ذهن ینیع یهاواژه

اسدمِ موجدود در  950حدود  یبا بررس .(251: همان) «شودیشدن سبک میموجب انتزاع

که بداالرفتن بسدامد  يی، از آنجا1 ةجدول شمار یهاو براسا  داده العاشق تحوّالتشعر 

 ن مجموعدةيرا در ا سیادون ديدهد، بایسوق م یسبک را به جانب ها،ن دادهيکدام از اهر

موجدود  یهدااز اسم %58که حدود د؛ چراشمار آورگرا به و ذهن یانتزاع ی، شاعریشعر

 .کشاندیبودن میه و سبک را به سمت انتزاعبود یدر شعر ذهن

 «گدروهک عضدو از يدخاص بده  شود و واژةیا جنس اطالق ميوه ک گريعام به  واژة»

ا خداص بدودن و بدر اسدا  يدن مجموعه از منظر عام يا یهااسم یدر بررس. (252: همان)

ن شاعر را به سدمت يا یعام، سبک شعر یهااسم %67قسمت دوم جدول، آمار  یهاداده

ا يدنش آگاهانده ين گدزيدن ایدهدد کده بدیسوق م یذهن یهاینيگزبودن و واژهگراذهن

باشدد، یبدارز آن مد ةو ابهدام مشخصد يیگدویشعر که کلد ها و مفهومواژه ناخودآگاهانة

 محکم برقرار است. یارتباط

ندده يت و نگدرش گویدکسدان حامدل ذهنيها به طور واژههمة »د توجه داشت که يبا

و  یفرهنگد یهدام و ارزشیو مفداه یضمن یاز معان یخال یعنيند؛ يخنثا یستند. برخین

ن واژگان يتریادین حال بنین و در عيترساده ن ويتریعیها طبن واژهيهستند. ا یاجتماع

هدا ن دسدته از واژهيداندد. اگذاراندهو ارزش یضمن یگر حامل معانيد یزبان هستند. برخ

ز یدن یم ارزشدیو مفداه یضدمن یمعدان ک مفهوم خداص، دربردارنددةيلت بر بر دالعالوه

کده  (262: همدان) «ندده را در خدود دارندديسدنده و گوينو یهستند که نگرش و طرز تلق

در قسدمت سدوم  نامندد.یدار مدنشان و گدروه دوم را نشدانینخست را ب دستة یهاواژه

ش از حدد از یبدرا اسدتفادة يزت؛ واژگان مطرح اس یننشایا بي یدارجدول، بحث از نشان

بودن سدبک ا همان بدون برچسبيک صفر سب نشان سبک را به سمت درجةیب یهااسم

دار، بده شدعر واژگان نشان %65ن شعر با استفاده از حدود يدر ا سیادوناما برد؛ یش میپ

 يیب در فضدان شعر، مخاطديده است. با خوانش ایبخش یخاص یدارمفهوم و نشانمعنا، 

 یکردهايرو ادةز يیاز سو ین ابهام و رمزگونگيرد که ایگیک قرار ميمبهم، رمزآلود و تار

ه دارد و یدو منفعدل تک یکیامنيکه بر نوشتار و زبان د»بوده  یستیمدرن و سورمال اتیادب

ندزد شداعران  یشدعر تجربدةرو نيداز ا شدود؛یاستفاده مددار نبات نشایکلمات و ترک از

 یو از سدو (133:أ1980،أ دفي)ج «شدودیمدک يف نزدو تصوّ یصوف به تجربة یستیسورمال

 دارد. يیسوشعر ارتباط و هم یااسطوره و یعرفان ،ینيد ةيمابا موضو  و درونگر يد
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م؛ يشدویرو مدهن ابهام روبدين با ايآغاز ین قسمت شعر و در همان سطرهایاز نخست

ا يآور و شگفت یا استفاده از اسنادهايها و حرف یزارهاشهیچون بهم یاستفاده از عبارات

کةئٌ » ده اسدت:یو مبهم بده شدعر بخشد یستیسورمال کامال  يیع، فضاينو و بد یهاهیتشب
بئ،ةةةُل لةةةييک ي /حيرانةةةئتک کئلمخمةةةلا و  الحةةةروُ  أ ةةةرالک و  /وئالةةةئتا الحةةةرو اسةةةُمرئ يسةةةيُر حةةةئضتئ  اةةة/ 

امش در )ند (:39: 1996س، ی)ادونأ«وکئٌ الررا، راکعئ  والسمئ، ضمةدو ة  کئريةد  /ارلنحو ا الئلدضرعا و 

-که با اشک یمخمل، سپاهچون هم یواناتیها و حها کمانداشت و حرفیها آرام قدم بر مزار حرفشهیب

 .(چون دو دست گسترده بودهوا در حال رکو  و آسمان هم و کندیها نبرد مها و بال
را  سیادوند ی، سدبک شدعریدر سدطح زبدان یواژگدان یج و با بررسين نتايبر اسا  ا

ن شدعر بافدت يکه در ا يی. از آنجاديآیبه حساب مگذار گرا و ارزش، ذهنیانتزاع یسبک

تدر شیکندد بدیجداب مديدارد، ا یو عرفدان ینيد يیشعر رنگ و بو یمضمونِ کلحاکم و 

، مخاطدب یدارن نشدانيدار باشند که ا، عام و نشانیذهن یاژگانو، واژگان مورد استفاده

 دهد:یبه شعر م یاو اسطوره ینيد یدهد و رنگ و بویگنگ و مبهم قرار م يیرا در فضا

 /کتةئبا   /اة حةر ک کلُّرةئ   الةّدنيئ و فضةتا الةري ىالسحُر علالسحر  ىعل الحنُ .../ ائّلرل  ليسيرا  ليسير»
ا ياست، دريدر یرا، فالّو ...، عشق بر رویبیر، لیبیل)أ:(46: همان) «..را  ائّلرل.ليسير  ليسي/.../الجسدا 

شعر کده ن قسمت از يا. (را، فالّو ...یبیر، لیبیاست در کتاب تن ...، ل یحرف یا همگیدن وبر پشت باد

... بده آداب و و را، فدالّو یدبیر، لیدبینا  تکرار شده، با اسدتفاده از واژگدان لین بار عيچند

ماندگار شدده  سیادون که در ذهن یقینیف یهابا اسطوره واشاره دارد  یااسطوره یرسوم

س آلدت ي؛ فالو  که همان تنددن رسوم بوده، مرتبط استيمهد ا یر زمانيز دیه نيو سور

اشداره  یو مذهب ینيسوم درن آداب و يتریمياز قد یکياست به  )نراندامه(مردانه  یتناسل

ن باور وجود داشت که نراندامه يبر ا یمبتن یدگاهيد یباستان یهافرهنگ یر برخدارد؛ د

بدا اسدتفاده از  زیدن در ادامده. است یا نماد باروريبخش مقد  و منبع قدرت یک هستي

ش یشکل مبهم بده پدرا به  یعرفاند  ینيدتفکّر ن يا، نأشجلسيدأ ،أاحي بفشحلب،أشعيديواژگان 

 ب ر د.یم

 واع تکرارها ان. 2-4

هدا، کدرد، تکدرار در واژه یبررسد یتوان از جوانب متعدددیرا م العاشق تحوّالتتکرار در 

توان ین مجموعه نمود دارد که ميدر ا ین مقوله به شکليافعال و...؛ ا یهاغهیها، صجمله

 را در سدخن بده یا مکرر، لفظيتکرار »شاعر به حساب آورد.  یسبک یهااز شاخصآن را 

 .(403: 1368)رادفر،  «ا چند بار آوردن استيگر دو يد یا غرضيم یا تعظيد یقصد تاک
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 اسدت، یاواژه آوردن چنددباره ايد دوبداره یمعن به که است یادب یهاهيآرا از تکرار» 
 ن مشخصةيسازد. ا شتریب را سخن ریتأث و ديفزایب یدرون یقیموس بر بتواند که یاگونهبه

را بده  یا فکدريدده یاست که عق یالهین وسيرگذار و بهتریثعوامل تأن يتری، از قویسبک
گدر يمهم د فةیک وميان عالوه بر رساندن خبر، زب. »(89: 1378پور، ی)عل «القاء کند یکس

 ، تکدرار الزمدةیاسدت، در زبدان عداطف ن عواطف و احساسات انسدانییهم دارد و آن تب
شعر بده  نياتکرار در  .(30: 1380غ، یتجهان یلی)خل «ت هنرمندانه استیو خالق ینيهنرآفر

 هدا بدارن نمدودن کدالم، بده واژهیبدر آهنگد کار رفته است که عالوهبه یاطرز هنرمندانه
از  العاشددق تحددوّالتشددعر  یجددایدر جددا ده اسددت.یبخشدد یخاصدد يیو معنددا یعدداطف

مثال  یا غامب استفاده شده است؛ براي، مخاطب خاص مثل متکلم یفعل یهاغهیتکرارِ ص
شداعر بده  ت وابسدتةیو شخص یوجود ینشان دادن دوگانگ یشعر، برا در قسمت دوم از

مفدرد مؤندث  یفعلد غةیصگرش، از تکرار يارتباط شاعر به بُعد د یصورت کلّا بهيمعشوق 
مدتکلم وحدده  یفعلد غةیبا تکدرار صد یکالم ین فضايا مخاطب استفاده شده و بالفاصله

 کةةئلّنس،/  لةة/ ،وتفوّتحةةيا اةة/ اّ،جةةئها ارعمةةئ / ، سةةريا الجرةةئت کّلرةةئ/ /اةة ، سةةريا» ابددد:يیادامدده م
ٌُ   أنئ/و  کئلشجرة/  ،ستسلمياو  أسةرارا  أضة ُ الرةئ  أالت ةر /حرلرةئ أشة ئل/ أرسةم /عئلبئ  الأالرا  الحلم کن

ٌُ   /ئمثبةرب ارية  ىعلةة حفر،ُةأا  أحةةئالع// و شةفت/ّ  ىعلةة کتستةأا   أع ةةئياأ لمةرو أع ةةئي// ىعلة نبشةة
ٌُ و  /نلسي  شدویمدیبزرگ ) (:42-41: 1996س، ی)ادونأ«البرا،ات... أوکثرتُ   و ئالّترجالحر  و  نّرع

 یروآمدیو سر فدرود  م/يبرا یاچون چشمههم یشومیباز  اعماق/ یبه سو شویبزرگ می به همه سو/
پدرده  يیاز رازهدا /کِشمیمم را يهارامونش چهرهیپ /رويا یهازان بودم بر کاخيآو و من/ چون درخت/هم
تدو را بدر لبدانم و  م را/ياعضاهمة ت نقش بستم يبر اعضا روزها را/ یهاکنم روزنهیدارم و با آن پرمیبرم

  (.ها افزودمگون کردم و بر خوانشو حرف و الفبا را گونهام حک کردم یشانیبر پ انگشتانم نوشتم/
،أ متکلم وحدة یهادر بخش سوم شعر، تکرار متناوب فعل ،أديحطل  ،أدَتقيّدم ،أدّّية  دخرتق 

،أد ينُّ،أدتريجَّة،أدهيوأ ن رونددد و یهمد و ادامدة ،أدمسي  ،أدمسي  ،أدوخيل ،أد شي هد ،أد شي هد أيدحَسيب 
که  يیرفته است تا جا کارکردن مخاطب بهوهمس یبرا یابزارعنوان تکرار افعال مشابه به

شعر را دنبال  یريتصو یت شاعر، فضایناخودآگاه، در قالبِ شخص یشعر به شکل خوانندة
ر بدر یتدأث یان تالش شاعر بدرایبر بجا عالوهنين که تکرار فعل در ايگر ايد کند. نکتةیم

از اسدم شدتر یفعدل ب یرگدذاریثتأ عر بده قددرتن مطلب است که شايا یايمخاطب، گو
تر از اسدم شدیع و حدوادث بيت و شمول آن را در برگفتن وقدایاعتقاد داشته است و مرف
کده  یحدال در ،کندیداللت م يیستاير بر ثبات و ایشته بیاسم دانسته است؛ چراکه جملة

ن يدبده ا ي(49: 1964، يشملخزنميأ)ر.ک: ر داللدت داردییدو تغ یترقّد ،ه بر نمدوّیفعل ةذات جمل
 ده است.يبرگز یها و تعارضات درونیریان درگیب یبرا یسبب، شاعر آن را به ابزار
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کدالم  يیایقیو موسد يدیرایت و گیشده باعدث جدذابید توجه داشت که تکدرار هميبا
خود و بده  یدر جا»که نيامگر  ،توان حسن دانستیدر کالم را نم یشود و هر تکرارینم

ات در یدزش و حیدز شاعر آن را لمدس کندد و باعدث خیسحرانگکار رود و دست موقع به
غه بده یصدهدم در بخش پنجم، عالوه بر تکرار واژگانِ(.أ262:أ1983)م ئکيس، «کلمات شود

 لسةد  وراة ک ضغلوبة / لسةد  /أوولبة/»پردازد: یمشابه م یهاشه و جملهيرهم تکرار واژگانِ
 نةئ/الممةرُّ إلير،ئ ک وسةبئع ک و  لسدانئ /ضّيب أوطيُ  ئ و /واي لسدانئ /أوولب/ /ضغلوب أ ني ک وئال ک وسدو ک و 

/أاخئ انةئ و الةيا  /ال ةّيب الُفسةحو ا  اة/ الّنسةئتا المعوةّري اة/ وولوةهک  / وولوةهک  العيةٌر کةّل   /أوولبة/ يفةر/ الجنةٌر
ونلس  /ىا نعةر حيلةٌر أهةداالنئ  /عبدة الجفةٌر أوح م/ /أوولب/ /ضغلب إٌ ُکسِّرت  و  رأحداانئ ،ظلُّ 

اسدت در بسدته/  یببندد/ جسدمم اتداق) (:57: 1996س، ی)ادوندأ«...ضغلب نُرسراُل /خوئرع ک  و أح/ضونئ

اسدت تندگ/  يیهاها و پوششهيمان زاويهااست بسته/ ببند/ بدن يیهاو کانال يیها، کوهیجسمم جنگل
ن یتنگ/ ب گسترةاه رشد کرده در یگ به یعشق /ما یسوبه یو گذرگاه یاست و قفل یدرگاه مانيهابدن
اگدر شکسدته  یمدان حتدیهداصدف همة کند/ ببند/یم میرا تقس یوانگي، دیمان/ عشقها و چشمانران

م/ و يشدویمد انيدعرکده  یرنگ مژگانمدان، زمدان ها را محکم کن/گره پلک مانند/ ببند/یشوند، بسته م
 (.است بسته... یام/ نقشهيشویوسوسه م و میپوشیاهامان را ميؤر

در  يدیآرامثدال واج یان اسدت؛ بدرايتکرار نما ن بخش از شعر، آشکارا، مشخصةيادر 
 ز تکدرار جملدةیدجداد کدرده اسدت و نيا در شدعر يیبدايز یقی، موس« »و  «ش»حروف 

شددعر و بدده  یجددایدر جدداأ«دأشجلسيدفقييولأشعسيي هکييذشأ ا جملددةيددو  عقييد أشجلرييونأيدحک ي»
 در یروشیپد قددرت يیتکرارها از سدون ين دارد. ایآهنگ یتکرار ،خصوص قسمت سوم

 یم ذهندیان مفداهیز به بین يیکند و از سویم خواننده فراهم یبرا را شاعر یذهن یفضا
د یدکرا بدا تأ یو یو نفسد یعداطف یهداو جوشش یات فکریو درون کندمیشاعر کمک 

خداص،  ک واژه و جملدةيدا يدو  یشة فعليک ريسازد. استفادة مداوم از یان ميشتر نمایب
ن يددر ا ،مثدال یکده بدرا اسدتصداحب اثدر  یو سطح فکر یفکر یاز فضا یرونینمود ب

از  بسدته و تندگ و سدخن یایدشددن دو بددن، دنیکيتواند امتزاج و یقسمت تکرارها م
شدن با معشدوق و یکيهمه و همه نشانگر  ،هاگرهِ پلک و تکرار جملة یفتگیو ش یرانیح

 س باشد.یادونگر در ذهن يجسم د
 

 جهینت .5
تنگاتندگ  ی، ارتباطتحوالت العاشقشعر  که ميدیرس هجین نتيبه ا یسبک ادب یدر بررس

أنأشملخ طبي  أوشقي شملو  هيریرسدالة قشد، ميقرآن کدرجمله از یو عرفان ینيگر متون ديبا د
ن مجموعده شدعر يبه شکل عام و ا سیادونابهام موجود در شعر  یافته تا حدين يا دارد.

از متدون مقدد  و  یرياثرپدذو  ینامتنیروابط بکه کند؛ چرایه میرا توجبه شکل خاص 
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 یاز سدو د.رویبده شدمار مد العاشق تحوّالت شعر جاد ابهام دريمهم در ا یعنصر یعرفان
، یشاعر از واژگان ذهنداستفادة : دست آمد ج بهينتان يز این یسطح زبان یدر بررسگر، يد

ندده مشدکل خوان یزبان شداعر مدبهم و درک آن بدرادار باعث شده است که عام و نشان
راث گذشته در شعر اسدت، رمدز و اسدطوره را یاستفاده از م یو شةيشود و از آنجا که اند
ف را تنهدا که شاعر زبان تصدوّ يیگوکارگرفته است، انه بهیات صوفیهمراه با زبان و شطح

ن مجموعه، شدعر ين در ایهمچنراه فرار از واقع و غرق شدن در خود قلمداد کرده است. 
را  یو یالیدخ یایدشداعر و دن یدروند یهداست، بلکده جوشدشین یرونیت بیر واقعانگیب

 یبدايجملده آثدار زاز يیو معندا ین مجموعده از لحداظ انسدجام شدکليا سازد.یان مينما
بهدره  یبا و ادبديز ین مجموعه به شکليتکرار در ا ةيد. شاعر از آرايآیمار مبه ش سیادون

 لفدةؤن ميدا قلمدداد کدرد. یو یسبک یهایژگيتوان آن را از ویمکه  يیبرده است تا جا
وند خورده و باعدث یشاعر پ یدرون یهانمودن کالم، با جوششنیبر آهنگعالوه، سازسبک

 ک شود.يشر یو یشده است که خواننده در جوّ و احسا  شعر
 

 نشان(یدار و بنشان، عام و خاص و یو ذهن ینیع یها)بسامد واژه
مختصات 

 يیمعنا

نو     

 واژه

صفت  تعداد نمونه

 سبک

 

 یذهن/یحس

 س،أفغأ ب،فثأجةس،أشرس،أدفق،أشجةه، ینیع
أشعةحبس،شألنرشکو ،شعرتشب،فشعب

 محسو  % 42

شحل عس،أأطةم،أحلم،أشإليرس ح،أشعحقّلص،أشإليقب ض،أحتّول، یذهن
أر،شجلزعديةش

 یانتزاع % 58

 

 خاصعام/

س،أفهتجس،ثوب،فطق ع،شعرصول،حجة،يرة، مو ،إ عام
أشعذاور ،شأليوثس

 گراذهن %67

ق رنر ،أأب ةا ن،أف ّعوس،أحلزنن،شهةزشو،أون،فق يأعر ح، خاص
أيعأشعغ ةشب،أة، شعسةأ

 رگرايتصو % 33

 

 یدارنشان

-یب

 نشان
ون،ي م،أف ،ع فصول،شملو ،شحلب،جسد،جةح،زنش
أشعبةد،شألرض

صفر  درجة % 35

 سبک

-نشان

 دار
أخرخ ش،أف ّعوس،أخ،فشأق ح،أ،ريبفعأهج،نأ،أمجوحأش،ريأبفع

أثةب نأ،يثد
 گذارارزش % 65

 

 عمناب
 .ميقرآن کر

أ.1912أوشرشملة رف،هة ،أشعق أ،شعةةيأشعرةةأیورشي  أفأ،مفشبةشهحم دأ،شبوينس
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أ.1994أ،ييزنأأ،أمسقط،)عغسأشعنصأنرؤ  ه(أشعلغسأمكوّنأمنأمكوّي  أشعوعيأشحلدشثيدبوو ب،أك  ل،أ
 .1992،أوشرشعس قيأن ،ريأ،أبسفشعسورئ عأنأسفعصوفشا،أفشوني
أ.1996علثق فسأنشعنرة،أأیومرق،أوشرشملدأ،س شعرةةأأشألع  ل،أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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 ،ینیالحس يیرزایو محمود م یابوالفضل سجاد ة، ترجممين کرقرآ یل واژگانيتأون، یحامد الصالح، حس

 .1390اراک، دانشگاه  اراک،

 .1389 ، 59-39ک، دانشگاه ارا ،یطرح پژوهش ،ینیسبک صالح حس یبررسابوالفضل،  ،یحرّ 

 .1380، تهران، سخن، جانبِ یسم، يمر غ،یجهان ت یلیخل

أ.2006،أومرق،أوشرأدري ن،أاث فسأشعکل سأأنأاأش عةشعدهرسفشوني،أه ينأ،ريشخل
 .1368، تهران، اطالعات، یادب یفرهنگ بالغ  ابوالقاسم، رادفر،

 .1384ترا، ی، تهران، میشناسات سبکیکلرو ، یسا، سیشم

 .1384، ی، دانشگاه فردوسیدین سیحسة ، ترجمرکرد سنّت در شعر معاصر عربکا، احمد، یالضّاو

 .1978ت،أعلمأشملةةفس،أ کوأشع،أشملة صةأشجت ه  أشعرةةأشعةةيعب س،أشحس ن،أ
أ.2009شعدشرأشعةةبفسأعلةلوم،أن ،أريأ،أبشونيفاأشعرةة سشفرة أد،أحم دص بة،أفعب

 .1383مشهد،  ، دانشگاهشعر و نقد معاصر عرب ةس در عرصیادونعرب، عبا ، 

 .1378، تهران، فردو ، شعر امروز یساختار زبان، یپور، مصطفیعل

 .1391، تهران، سخن، هاکردها و روشيرو ها،هينظر ،یشناسسبک، محمود، یفتوح

أ.1991،أمکحبسأشأليد،أومرق،أافسأعندأشونيفشإلبدشعأنشملص ورأشعثق ف،أيعدي نأحسأق يم،
أ.1972ثس،أ ق هة ،أوشرأشعکحبأشحلدشع،أس ريأشعةي عسأشعقرأبنأهوشزن،أميي،أعبدشعکةأريأشعقر
 .1389اسفند  ، 85-80، صص 47، ش اتیادبکتاب ماه ، «یشناسسبک یمبان»م، ي، مریميکر

أ.1964ن ،أوشرأشعةشئدأشعةةي،أريأ،أبشعنلوأشعةةيأيف،أيمهدأ،يشملخزنم
أ.1989،أموصل،أوشرشعکحبأعلطب عسأنشعنرة،أث شحلدأشالويأشعنقدأيفأعبدشعةض ،أ،يعل،أف ئقأنأیمصطر
 .1387 ،13-10 صص ،12، ش معاصر اتیادب، «هيد سوریبه شعر سپ ینگاه»داهلل، ي، یريمال

أ.1983،أ يوشرشعةلمأعل  أن ،ريأبأ،شعرةةشملة صةأقض   شمل ئکس،أي زک،أ
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