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Abstract 

The study of the vocabulary of poetry is one of the approaches used to evaluate a 

poetic style. Along with other layers of stylistics, namely syntax, rhetoric, and 

phonetics, it plays an essential role in analyzing the poets’ way of expressing 

themselves, and in studying a historical era or literary school. Since words form 

the structure of language, the study of the diction of literary texts is essential in 

understanding poetic style and language. Therefore, words should be considered 

the first tool that embodies poetic emotions and bring the poet into contact with 

the reader. Due to the importance of this linguistic element in literature, the 

present study tries to examine the linguistic layers in the poetry collection Sama 

fi Khozeh (Sky in a Helmet) by Adnan al-Sayegh, a contemporary Iraqi poet 

known for his resistance literature. The article tries to discover the connection of 

this layer with the content and form of the text, and the relationship of words 

with each other, and to determine the function of frequent poetic words. Based 

on the analysis conducted in this research, the words of this poetry collection 

have been selected in an entirely purposeful manner so that they correspond with 

the poet’s surroundings, and this is reflected in the title of the collection, too. 

The diction shows the contradiction of the spiritual (internal) and material 

(external) worlds through the centrality of the keywords “sky” and “helmet.” 

This has created a dialectic of endlessness and limitation. On the other hand, 

new lexical combinations have caused individuality and stylistic emphasis, and 

have given a different structure and a distinct style to the poems. Moreover, the 

concrete forms of words have been juxtaposed with their auditory and visual 

forms in an artistic manner. 

Keywords: Stylistics, Vocabulary layer, Adnan al-Sayegh, Sama fi Khozeh, 
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از  دیوان واژگان تحلیل سبکی 
 

 *میرزائی وحید
 ، قزوین(ره) خمینی امام المللی بین دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی

 انصاری نرگس 

 ، قزوین(ره) خمینی امام المللی بین دانشگاه عربی ادبیات و زبانگروه  دانشیار
 شیخی علیرضا

 ، قزوین(ره) خمینی امام المللی بین دانشگاه عربی ادبیات و زبانگروه  استادیار 
 

 (113تا ص  91)از ص  
 24/09/1399، تاريخ پذيرش: 18/01/1399تاريخ دريافت: 

 چکیده
 استفاده شاعر سبک و نوشتار ساختن متمايز منظور به که است رويکردهايی جمله از شعر واژگان بررسی 

 بیان شیوه تبیین در مهمی نقش آوايی و بالغی نحوی، يعنی شناسیسبک هایاليه ديگر کنار در و شودمی

 متون واژگان بررسی دهد،می شکل را زبان ساختار واژه که آنجايی از. دارد ادبی جريان يا و دوره يا عصر فرد،

 دانست ابزاری و نمود اولین بايد را واژه لذا دارد؛ شاعرانه زبان و سبک شناخت و فهم در ایويژه جايگاه ادبی،

 به توجه با. کندمی فراهم خواننده با را وی ارتباط و بخشیده تجسم شاعرانه احساسات و عواطف به که

 با و آن بر تمرکز با دارد تالش حاضر پژوهش آن مستقل مطالعه قابلیت و ادبیات در زبانی عنصر اين اهمیت

 زا  ديوان در واژگانی اليه بررسی به آماری رويکرد گرفتن کار به و تحلیلی و توصیفی روش

 ارتباط کشف با تا بپردازد - است شده شناخته خود مقاومت ادبیات به که عراق معاصر شاعر - صائغ عدنان

 مشخص را پربسامد شعری واژگان کارکرد يکديگر، با واژگان پیوند همچنین متن، بافت و محتوا با اليه اين

 نوشتاری سبک و واژگانی ترکیب در را او سبک شاعر، شعری ديوان بر غالب انديشه دريافت منظور به و کند

 کامال طور به شاعر واژگان پژوهش، اين در شده انجام هایتحلیل اساس بر. دهد قرار کاوش مورد واژگان

 ایبرجسته نمود ديوان عنوان در بخصوص که است شده انتخاب وی پیرامونی محیط با منطبق و هدفمند

 خود،کاله و آسمان هایهکلیدواژ مرکزيت با( بیرونی - درونی) مادی و معنوی دنیای دو تقابل و دارد

 و تفرد سبب نو واژگانی هایترکیب سويی از. است آورده وجود به را تنگنا و وسعت از متفاوتی هایديالکتیک

 وی شعر به متمايز سبکی و متفاوت ساختی و است شده شاعر شعری ديوان در سبکی سازیبرجسته

 هنرمندانه بسیار واژه ديداری ابعاد و صوت سازی يکسان و نزديکی در واژه کانکريت شکل همچنین. بخشد می

 .است گرفته صورت

 ، کانکريت.،عدنان الصائغ اليه واژگانی، شناسی،سبک :کلیدی های واژه
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 مقدمه .1

پردازد تا نمود از زوايای مختلف به بررسی و تبیین متن ادبی می واژگانیشناسی سبک

هر متن ادبی نمود و گزينشی  از اين روی، را بیان دارد. اثرخالق زبان انديشگانی و تفرد 

که شاعری تجربه خود را برای مشارکت ديگران شود و زمانیاست که در واژگان حادث می

بهره  ،ترين امکانات زبانی که واژه استآن از اصلی به ناچار برای انتقال ،کندبازگو می

. گزينش شودبارز میدر گزينش واژگانی  گیرد و در اين راستا خالقیت و نوآوری شاعر می

واژگانی وی را  اهیم ذهنی اوست که در نهايت دايرةنشانگر قدرت شاعر در القای مف ،واژگانی

رساند. سبک و فرديت وی را به منصة ظهور می ،و خالقیت وی در اين دايره نهدبنا می

 ،دهدشعر وی به دست می نها الگويی منسجم در دريافت شاکلةسبکی نه ت بررسی اين الية

یان فرم و به نحوی که ارتباط م ،داردبلکه نگاه و ايدئولوژی صاحب اثر را نیز بیان می

 پژوهش حاضر به بررسی. کندتبیین میيک کل کالن و منسجم  محتوای اثر را به مثابة

 پردازد و ارتباط اليةر عراقی، می، شاعصائغعدنان ال سرودة ديوان  سبکی واژگان

کند. ذکر اين نکته ضروری است که سبکی واژگان اشعار را با محتوای اثر نقد و بررسی می

چرا که اين عنوان  ؛دلیل انتخاب اين ديوان برای نقد و بررسی عنوان خاص اين ديوان است

و  ايدئولوژيکدو عالم مادی و معنوی را در تقابل يکديگر قرار داده و گواه بازگويی نگاه 

حاتم  چونتوجه ناقدان و اديبانی عنوان اين ديوان  همچنین است.شاعر به جنگ متفاوت 

انده خو «رالعنوان المحیّ» به طوری که او اين عنوان را ،را به خود جلب کرده استالصکر 

از اسلوب غنايی، در  میراث عربی و برخورداری جنگیا برخالف مضامین و موضوع آن ر است

که گويی  کندبیان میسبک و مضمون کامال متفاوت و در ارتباط بسیار محکمی با زندگی 

. به اين (1: 1988الصکر،  ر.ک:) تر از جنگ است.اهمیتمسألة زندگی موضوعی اصلی و پر

گزينش شاعر و  اين تحقیق شناسايی واژگان پربسامد اين ديوان و نحوةمهم ترتیب، هدف 

دارد و در فهم نظام شکل تجسمی واژگانی است که نمودهای سبکی و زبانی شاعر را بیان می

گیرد. لذا، بررسی واژگان شعر فکری شاعر و تفسیر ساختار زبانی وی مفید فايده قرار می

تر ساخته و خواننده را در درک آن را ملموس انديشةسبک و تواند نمود چنین آثاری می

های منحصر به و ويژگی یتر متن ياری رساند و وجوه معنايی پنهان واژگانتر و علمیعمیق
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پژوهش حاضر سعی  تبیین نمايد. فرد زبانی سبک شعری شاعر را در مقايسه با ديگر آثار

  دارد به سواالت زير پاسخ دهد:

ها نمود يافته گزينش واژه چگونه در دايرة واژگانی و نحوةشة شاعر انديسبک و  .1

 ؟است

و بیان  تولید معنای ثانويهبر ترکیب واژگانی و کارکرد تجسمی واژگان عالوه  .2

 ؟سازی و تفرد واژگانی شعر اين شاعر شده است، چگونه سبب برجستهشاعر انديشة
 

 پژوهش . پیشینة1-1

تقسیم دو بخش  توان بهکه در ارتباط با شعر عدنان صائغ صورت گرفته، می را هايی پژوهش

دکتری  رسالة از جمله ،اندين شاعر را مورد بررسی قرار دادهيک قسم مضامین شعری ا کرد.

)بررسی موردی  عراق یمقاومت، نوستالژی و بحران هويت در شعر شاعران تبعید های جلوه

در دانشگاه  1394در سال که ان لیلیصبری ج از سانی(رحیم الخرااشعار عدنان الصائغ و حسن 

های مقاومت و نوستالژی اساس کار نويسنده دفاع شده است. در اين رساله جلوهخوارزمی 

آمنه آبگون،  از، ارشد  نامة پايانو همچنین  .بوده است

له غربت و شوق بازگشتن به وطن و اين پژوهش مسأ . در1394فارس، سال دانشگاه خلیج 

به همراه چگونگی بیان اين موضوعات  عوامل غربت شاعر مانند اوضاع سیاسی و اجتماعی

مورد تحقیق قرار گرفته است. اين نويسنده در فصل سوم رساله به اسلوب شاعر نیز پرداخته 

شود تنها بر الفاظ بط میاست و در بخش قاموس شعری که از جهاتی با اين پژوهش مرت

به اين مورد اشاره کرده است.  خالصهغربت و شوق به وطن توجه داشته است و بسیار 

بررسی »ای با عنوان اری علی خضری و رسول بالوی مقالههمچنین از اين نويسنده با همک

 و يند نوستالژی در شعر عدنان الصائغ، مطالعه موردی ديوان آفر

چاپ شده که اين مقاله هم از ، 1395 ،سال ششم ،نقد ادب معاصر عربی در مجلة 

بعد معنايی و محتوايی به بررسی حس نوستالژی در اشعار اين دو ديوان توجه داشته است. 

راحله  ، ازای با عنوان  همچنین مقاله

محمودی و محمدرضا ابن الرسول در

در اين مقاله بازتاب مسائل سیاسی کشور عراق در اشعار ، چاپ شده است. 
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مقاله  و .عر مورد بررسی قرار گرفته استاين شا

، نويسندگان: 

شاعر از عناصر زبانی  نويسندگان چگونگی استفادةنیز . در اين مقاله ديگرانحامد صدقی و 

ما ا اند. های پايداری مانند گفتگو، طنز، فکاهه و نماد و نقاب را تبیین کرده برای بیان ديدگاه

 عبارتند از: ،که تا حدودی به سبک شعری اين شاعر توجه داشته است يیها پژوهش

در دانشگاه بغداد  2006در سال  که توسط  

سفانه هیچ اطالعاتی در مورد اين رساله جز متأ .ارشد دفاع شده است کارشناسی در مقطع

ای با عنوان  عنوان آن وجود ندارد. همچنین مقاله

علی خضری و آمنه آبگون به  که توسط رسول بالوی،،  

شناختی اسلوب بصری  نويسندگان در اين مقاله به بررسی ابعاد زيبايینگارش در آمده است. 

اند.  و کارکردهای معنايی آن با توجه به موضوعات شعری ديوان عدنان الصائغ پرداخته

 ،«ملتزمةنان الصائغ الة في قصائد عديرا الشعريالکامهمچنین پژوهش ديگری با عنوان 
کادفاق الحضارة اإلسالمیةآمجله  الحادية مية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية، السنة ي، آ

نويسندگان در اين  .توسط زينب دريانورد و رسول بالوی ،والعشرون، العدد الثاني

حرکتی برای بیان  های پالنو سینمايی و نوع روايت  هایکمندی شاعر از تکنیمقاله بهره

گوناگونی به  هایبايد گفت، هرچند که از جنبهاند. هايش را مورد بررسی قرار دادهتجربه

واژگانی محققان اهتمامی  بررسی ، ولی از جنبةبررسی اشعار اين شاعر پرداخته شده است

غالب بر  انديشةها را با  و نوع گزينش آن ين ديواناند و اين مقاله پیوند میان واژگان انورزيده

 متن مورد بررسی قرار داده است. 
 

 واژگان شعر .2

همچون  ،بلکه ناقدان و اديبان گذشته ؛امری جديد و امروزی نیستدر متون ادبی پژوهی واژه

در مباحث لفظ و  جواهر االلفاظو قدامة بن جعفر در کتاب  ادب الکاتبابن قتیبه در کتاب 

ما با آغاز و اند. او ارزيابی قرار دادهمعنی به قاموس شعری پرداخته و آن را مورد تحلیل 
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های ادبی و شعری در اوايل قرن گذشته و تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی گیری جريانشکل

شعر سیاسی »جهان عرب، واژگان و قاموس شعری عرب دستخوش تحوالت بسیاری گشت و 

تغییرات بسیاری را در زبان  ،ر دهه بیست قرن گذشته از اهمیت بااليی برخوردار بودکه د

شعری به وجود آورد. اين امر سبب شد شاعران به کاربرد کلماتی واضح و بدون غموض با 

روی  زدگی خطابهای قدرتمند در قالبی ساده و روان البته با مقداری حشو و تکرار و عاطفه

که جهان عرب در قرن  هايی جنبشاعتراضات و . (727 :2007 ی،الجیوسالخضراء « )آورند

دگرگون ساخت و واژگان شاعر  کامالگذشته شاهد آن بود، قاموس و ماهیت شعری عرب را 

رنگ و بوی محیط اجتماعی او را گرفت. اين تحوالت رفتارهای ذهنی و درونی شاعر را نیز 

گذارد. شاعر آگاه و خالق به ی متفاوتی را بنیان قرار دارد و دنیای شعری و ادب تأثیرتحت 

بیان تجربه و احساسات ناگزير از همسو شدن و له پی برد که رفتارهای جديد ذهنی أاين مس

را به هماهنگی با  او ،بنابراين نگاه و انديشه شاعر در استفاده از کلمات .با روح زمانه است

وع کلمات شاعر ن ،با توجه به اين موضوع اش و طبع خوانندگان سوق داد.محیط پیرامونی

و تنگاتنگی با زندگی و محیط پیرامونی او يافت و به اشکال مختلفی در  ارتباط بسیار محکم

ها عالوه بر بُعد معنايی، از نظر  گزينش آن واژگان و نحوة، در اين میان شعر وی ظهور نمود.

روح اژگان قالبی خشک و مجرد و بیبعد موسیقايی نیز بسیار مورد توجه شاعر است. يعنی و

ها بخشیده  ای به آننیستند، بلکه در بافت شعری ابعاد معنايی، موسیقايی و بالغی تازه

عالوه  سازد.شود که موجب تشخص و فرديت شاعر شده و وی را از ساير شعرا متمايز می می

ساختاری  ،ها نآگزينش و ديداری کردن واژگان و مفاهیم مجازی و رمزی  نحوة ،بر اين

بینیم که واژگانی را می ،پردازيمبخشد. وقتی به بررسی اشعار شاعری میشعر میبه متفاوت 

از بسامد بااليی برخوردار است. تحلیل و بررسی همین بسامد بخشی نسبت به ديگر کلمات 

مانند  تواند بهسازد که حائز اهمیت است. بررسی اين واژگان میاز اسلوب شاعر را نمايان می

 ،د اين ديوانپی ببريم. بنابراين با بررسی قصايبه عمق تجربه و ديدگاه شاعر  ای باشد تاروزنه

 انتخاب و گزينیواژه، پربسامد شعری واژگان، ديوان عنوان تحلیلبندی مقاله بر اساس عنوان

تحلیل مورد  واژگان نوشتاری سبک در شاعر انديشة واژگانی و ترکیب در شاعر شاعر، سبک

 گیرد.می رقرا
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 عنوان دیوان تحلیل .3

 ،عنوان تحلیلبررسی و با  .توجه به عنوان در شعر معاصر از اهمیت بااليی برخوردار است

نتخاب آن پی گردد و به هدف شاعر از امیزان ارتباط عنوان و ساختار کالن متن مکشوف می

به  ،به منظور شناخت ترکیب آنيه متن با تفکیک و تجز تواندمی عنوان»شود. برده می

نکات مبهم و گنگ متن را روشن  و از همان آغاز، نائل آيدساختارهای معنايی و رمزی متن 

توجه به عنوان اين ديوان راهگشای بسیاری از مطالبی است که . (7: 2002محمد، « )سازد

 ديوان و ساختار متن مشکل خواهد بود. بدون توجه به آن دستیابی به اهداف 

اين ديوان از سه کلمه يا نشانه تشکیل شده است که پی بردن  حکايت واقعیت جنگ است.

متفاوت و متباينی  کامالهای دارای مدلول گشايد. ها را میبه آن بسیاری از گره

 به شکل زير نمايش داد:آن را توان می واند است که در کنار هم جمع شده

اين دو  های مدلولبا توجه به چگونه ممکن است آسمان در کاله خودی جای گیرد؟ 

له بسیار مهم است. اين أکه اين مساز تباين و تضاد در کنار يکديگر قرار گرفته  یدنیاي ،کلمه

 ديوان
ای خود، حفرهچون آسمان افقی باز و گسترده و کاله ؛رابطه جدی بین وسعت و تنگناست»

شاعر از اين رابطه به دنبال کشف رابطه ديالکتیک میان وسعت و  گويیتنگ است،

ساختار اين رابطه همراه با حرف جر ای که بعد تراژديک عظیمی دارد. تنگناست، رابطه

-اش در يک حفره ترسناک به نام کالهگستردگی نهايتدهد که آسمان با نشان می« فی»

افزون و طبیعی است که اين رابطه  شودکه تراژدی از اينجا آغاز می خود خالصه شده است

تواند دربردارنده امری وسیع بر منطقی نبودن، مبنی بر اينکه فضای محدود و تنگ نمی

ينده آ، امید به گذرتاريخ در . آسمان نشان حرکت، امید، جبری است فرآيندباشد، يک 

 ،نهايت شوم ،امیدی نا خود که نشان ياس،کالهدر انتظار برای تازگی است و بايد  و درخشان

 .(1: د.ت)الشابندر،  «تاريکی و تنگی است محدود شود
 

 ،تضاد میان واژگان عنوان شايد در ابتدا اندکی تصوير روشنی از محتوای ديوان ارائه دهد

قصیده  21کند. اين ديوان از مضامین اين ديوان ابعاد ديگری از عنوان را مکشوف می اما

 به قصايد ديگر در جنگ پرداخته و قصیده به مسالة 7 در که تنها حالی در ،تشکیل شده

 ارتباط. داشته استعشق و فقر توجه  ،زنان ،ناقدان شعر و شاعران، ی چوناتموضوع
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غیرمنطقی میان واژگان عنوان قصیده در انسجام و ارتباط میان قصايد ديوان نیز با پی بردن 

ها که در عنوان مشهود با بر هم زدن ارتباط میان نشانه توجیه است. شاعربه عنوان قابل 

ر پنهانی نشان داده است. اين عدم در پیوستگی میان قصايد نیز اعتراض خود را به طو ،است

تناسب در میان قصايد نیز ابعادی از سرکشی و گستردگی و تنگنا را در کنار هم گرد آورده 

سمان در برابر کاله خود. از سويی شاعر با انتخاب اين : آو تضادهاها  دنیايی از تباين .است

مچنین حوادث ه .گرددکند که در جنگ سپری میعنوان دنیای محدود خود را ترسیم می

حوادث و مسائل  بلکه ؛گشته صائغ تنها درگیر يک موضوع يعنی جنگ باشدنجنگ سبب 

 است. نمود يافتهدر شعر او  امستقیمو  او پنهان نمانده داز ديروز اجتماعی و فرهنگی 
 

  دیوان  در پربسامد شعری واژگان .4

و تجربه شاعر است. از بسامد واژگانی در  االی واژگان خاص، بیانگر رويکردبسامد ب

شود. بسامد ياد می« معجم شعری»با نام  ،گیردکه در جهان عرب صورت می هايی پژوهش

ها ای است که جريان دارد و واژهبرگرفته از حوادث و وقايع روزمرهواژگانی در شعر صائغ 

در  ،از آنجا که اين ديوان حکايت جنگ است .گیرنددر يک طیف واژگانی قرار می غالبا

در حقیقت اين ديوان در سال  .ديوان شاهد کلمات مرتبط با جنگ هستیم قصايد اولیة

 7توجه به رويکرد شاعر تنها  با ودر زمان اوج جنگ ايران و عراق سروده شده است  1988

که ذکر شده  طور همانشود و اين امر قصیده مرتبط با جنگ در اين ديوان مشاهده می

ب بر ای است که شاعر به حوادث روز دارد. هر چند که جنگ سلطه غالحاصل نگاه روزانه

ولی مسائل فرهنگی و  ،ستوشاعر در به تصوير کشیدن عواطف ا تأثیرپذيریگیری و جهت

هرگز از نگاه وی غايب نیستند. از جمله واژگان مرتبط با جنگ که با عنوان  ،اجتماعی ديگر

 از: ندعبارت ،ديوان نیز تناسب دارد
 جدول واژگان پر بسامد

 1 رقيب 2 رصاصة 9 ثقب 1 مدفعية 14 وطن
 4 عريف 1 قذائف 5 دم 14 حرب 8 شظايا
 2 طائرات 3 قنابل 11 موت 5 خوذة 1 شهداء
 2 خنادق 2 جنود 4 رماد 1 قصف 1 طلقة
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ها حول محور اصلی ديوان که جنگ است در جريان هستند. استمرار و اين واژه همة

 در مضامین قصايد نیز حاصل شده،ثبوتی که در عنوان ديوان بنا بر اسمیه بودن جمله 

کند. غالب واژگان نیز حسی و عینی جنگ را برای مخاطب ترسیم می پايانی بیحضور دارد و 

بلکه نمايشی بودن سبک را نیز  ،افزايندبر شفافیت متن میهستند و اين نوع واژگان نه تنها 

 ؛چنین سبکی به دنبال علت و توجیه جنگ نیست .(252: 1390.ک. فتوحی، ر)دارند بیان می

حوادث موجود را در برابر مخاطب بدون هیچ کم و کاستی برداری بلکه به مانند دوربین فیلم

 الساتر المتقّدِم/ ..يحصي طن/ علیما طاوعتني القصيدة/ کان الو ...» :گذاردبه نمايش می
ينتظرون لمائدة الحرِب، أن شظاياُه والشهداَء/ وصحبي يعّدون للمدفعية بعض الفطار المقيِت/ و

/ فتلمسُت في رئتي موضع الثقِب منها/ امتألت راحتي بالرماْد/ سقطْت .../ سقطْت خوذة  تنتهي
/ فتلمسُت في وطني موضَع الثقب منه  (423: 2004: الصائغ)خوذة 

مستقیم به بیان احساسات و  طور به شاعر  ،حسی و عینی هستنداينکه واژگان  رغم علی

ای است که جهت القای مفاهیم دهنده صحنة تکان خود کالهافتادن پردازد. عواطف خود نمی

هم واژگان در شعر صائغ  وضوحفراوان مورد استفاده قرار گرفته است.  ،زن، شکست و مرگح

طور  ديگر بهگرداند و هم از سويی جنگ را برای خواننده قابل فهم می ابعاد بیرونی قضیة

،کند. حضور پررنگ واژگان احساسات وی را درگیر اين حوادث می مستقیمغیر

کند. امیدی و حزن شاعر داللت میی دارد که بر نااستمرار جنگاز بیان  و

شود به بر زندگی وی که در جنگ سپری می چنین واژگانی با زندگی شاعر و شرايط حاکم

 خوبی تناسب دارد و طبیعی است که تصاوير شعر وی بیان اين حقیقت باشد.

و دو واژة ،کندهايی که در شعر صائغ نظر خواننده را جلب میهاز ديگر واژ

اين  شاعر در بسیاری از قصايد، ون دارد ناها نشان از اهمیت آکرار اين واژهاست. ت

روشن و صريحی دارند و در  های داللتواژگان را استفاده کرده است که در برخی موارد 

 توان به معنای آن دست يافت،برخی موارد دارای ابهام و پیچیدگی هستند که به راحتی نمی

 واژةبا وجود اينکه .  در قصیدة کیب ساختار به عنوان مثال تر

حالتی از ابهام را در بردارد  در ابتدای قصیده داللت خاصی ندارد ولی اين ساختار 

 منظور شاعر از  ن شايد بتوان اين گونه توجیه نمود که با ذکر شد که



100  الصائغ عدنان از  دیوان واژگان سبکی تحلیل 

ضمنی به حجم ه طوری ماند و بها باقی نمی هايی هستند که با وجود جنگ اثری از آن انسان

گشايی در آخر قصیده گره  . ولی واژةکنددی و حزن اشاره مییام انبوهی از نا

 گويد:جا که شاعر می آن ،شود می

و در زباله شود کنده می «ی است که در جنگتهر انگشتی به مانند بلی». (437)همان: 

رسد بیان از غربت به نظر می  . اين دو واژه همچنین در قصیدةگیرددان آن جای می

../ نفترق االن، إذن/ کفين غريبين علی طاولة الحب/ وفنجاني يا قلبي و تنهايی شاعر دارد:
 (439 :همان)زعٍل باردْ 

و « خود کاله»معنايی مرتبط با  بخشیده، هم آن بهمتفاوتی که شاعر  های داللتبا 

جا که وطن کوچک و  توان حس کرد. آنمی واژة سمان را در آمعنايی مرتبط با  هم

برای نمايش دادن اين میزان از تنگنا مورد استفاده قرار   شود، واژةتر میتنگ

بد ولی ياه حضور میاين واژ ،توان وسعت و همبستگی را نظاره کردجا که می گیرد و آن می

/ وفي -کلَّ مساٍء  -في الحديقة/ ستجلُس  ستاند:آن میاز حاصلی توان پويايی را رنج و بی
ها/ زهرة  من حنين/ تقطع أوراقها.. د نباغ و گل نشاط و شادی را به همراه دار. (441 :همان) کفِّ

زند و تنهايی و می ها تمام معادله را برهم دهند ولی پرپر شدن گلو فراخی و امید را نويد می

با  ای جنگگويی جريان هسته و يکی شدن را. نه ديدار يار ،بخشدغربت را وسعت می

دهد و اگر هم تالشی زادی و فراخی را مجالی نمیآگرانش بسیار قوی خود فرار به سوی 

 گردد.ای حاصل نمیفايده ،گیردصورت می
 

  شاعر انتخاب و گزینیواژه .5

شناسان چنان مورد توجه است که سبک شناسی آنلعات سبکواژه در مطاگزينش و انتخاب 

تا: ال المسدی، ر.ک:)کنند در تعريف خود از اسلوب آن را با انتخاب و گزينش کلمات بیان می

بدون  ةيابد. واژاز سويی گزينش واژه در شعر با توجه به بافت معنا می .(23: 1993؛ مصلوح، 74

بلکه فقط  ؛يعنی به طور مجرد نه شعری است و نه غیر شعری ،ساختار و نظام به تنهايی

نويی را  های داللتاز خالل احساسات خود  تواندهای شاعرانه میکلمه است. شاعر با خالقیت

تنها بر ، نو مديون بافت نو است. از سويی گزينش واژه در شعر های داللتواژگان ببخشد. ه ب
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ثر ر اين گزينش بسیار مؤبلکه ابعاد موسیقايی واژه نیز د ؛معنايی کلمه استوار نیستبعد 

واژه از دو جنبه آوايی و معنايی برخوردار است که سبب همنشینی يا مانع همنشینی »است. 

جنبه را مورد توجه قرار  شود. شاعر هنگام گزينش واژگان شعر هر دوای با واژه ديگر میواژه

ای در تناسب و هماهنگی با عناصر صوری و که از هر جنبه گزيند برمیژگانی را دهد و وامی

 .(160 :1386 )عمرانپور،« محتوايی کالم باشد

کاملی با محیط پیرامون زندگی وی دارد. اين واژگان  زينی در شعر صائغ رابطةگواژه

 ،شوارع ،ةمدفعي ،خوذةکلماتی مانند  کنند،به خوبی منتقل می را احساس و نگاه شاعر
مشجب،  ،حافلة ،مصطبة ،صحف اليوم ،کف، عشب ،واجهات ،مجالت ،نافذة ،رقيب ،مرايا

که  کندو خالقیت وی را بازگو می جسارت زبانی اين چنین گزينشی از سوی شاعر. باص

شعر  واژگان به غنایواژگانی نه تنها  استفاده از چنین .بخشیده استها  به آنکارکرد شعری 

ثیر جنگ بر ذهن أ. تاست دادهشکل بلکه روابط نو و جديدی میان کلمات  ،انجامیده شاعر

موجب شده است تا وی در انتخاب واژگان، احساسات درونی خود را با محیط بیرونی شاعر 

وفق دهد و آن را به زيباترين شکل ابراز دارد و قاموس شعری غنی و پويايی را با توجه به 

في الطريق المؤدي لموتي األخير/ انکسرُت علی حافة النافذْة/  :محیط بیرونی خلق کند
المدينة بعضي/  ُك والفضالِت/ تلو - أغانيهِ  ُك يلو وهو -فتشظيُت فوَق المقاعِد/ لملمني نادل البار

 (424 :2004الصائغ: ) وبعضي توّزع في الثکناِت/ السنين شظايا . ./ ولحمي عراء..

نه تنها  های استفاده از واژه

بلکه بافت شعری اين امکان  ،سازدها در شعر منتفی می محدويت واژگان را در استفاده از آن

های نويی نیز برای بیان تجارب شعری  شکل ،نو های داللتسازد که عالوه بر را فراهم می

خواهد بیان کند برگزيده واژگان را مناسب با آنچه که میمورد استفاده قرار گیرد. شاعر اين 

واژگانی در  چنینکه با فضای جنگی و موضوعی قصیده در يک راستا قرار دارد. استفاده از 

شده  نحقیقت انقالبی است از سوی شاعر بر نگرش سنتی که قاموس شعری را از پیش تعیی

علیه قاموس به طور ضمنی ی نه تنها کرد. صائغ با به کارگیری چنین واژگانقلمداد می

د و اين امکان را رهانمیبلکه فضای شعر را از حالت بسته و محدود  ،شوردمیشعری خاص 

د که در قالب شعر موجوديت خود را بیابند و بافت شعری گزينش و ارتباط ده میبه کلمات 
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بر بعد معنايی کلمات  میان کلمات را شکل دهد. ارتباط میان 

ها بخشیده است. انتخاب اين واژگان کامال به  نويی را بر آن های داللتاستوار است که شعر 

را با کننده و يکنواختی ناامید پوچی ،شاعر نهايت حزن ؛ بلکهصورت ناخودآگاه صورت نگرفته

 .است ساختهشاعر را گوياتر  انتقال تجربة ،کلماتی بیان داشته که عینی و حسی بودنشان

مخاطب قرار دادن خود با گ درونی و لوبا استفاده از اسلوب مونو حتی در ادامه قصیدة شاعر

 .(424 :همان) ها أنَت منکسر  کالمرايا/ ومنتثر  کالشظايا کرده است: تأکیدبر اين احساس 

مه با ساختار اسمی مورد در ادا بیان شده در ابتدای قصیدهکه ساختار فعلی  باکلمات 

ولی در ادامه  ،صورت گرفته است مثیلاند. انکسار در ابتدای قصیده بدون تقرار گرفته تأکید

برای به تصوير کشیدن آوارگی نوع و میزان آن مشخص گشته است. شاعر  ،با تشبیه به آينه

 ،جستجوی وطنهای خرد شده تشبیه کرده که در ها و آينهخود را به ترکش ،پناهیو بی

ها کلماتی انتخاب  اند و برای بیان آنای يافتهآوارگی و پراکندگی ابعاد تازه سرگردان است.

عامل   به اين صورت که واژة اموس جنگ به عاريت گرفته شده است؛از قشده که 

ساخت فعلی است که از جنس خود اين واژه است و اين میزان هماهنگی در ساخت واژه از 

تأکیدی است بر ابعاد گسترده و طوالنی جنگ که ساختار صوری انسانی را نیز  ،سوی شاعر

چنین ساختی از آورده است. معنا و داللت ضمنی که ر داده و به مانند ابزار جنگی درتغیی

گونه تفاوتی میان ابزار و انسان هیچکه  کشدرا به تصور میانسانی  عمق فاجعة، شودالقا می

در ضمن  آورد.وجود میقائل نیست و اين نهايت بحران روحی و بشری است که جنگ به 

زشت  ونه صراحتی را در ترسیم چهرةگ. صائغ هیچشودشاعر هويدا می سبک ،همین واژگان

طرفانه آن را بیروايی  اسلوبدهد. تنها با استفاده از واژگان و جنگ مورد استفاده قرار نمی

اعتراضی است بر واقعیت ويرانگر آن  ،. همین تصويرسازی از ماهیت جنگکشدبه تصوير می

دهد در تجربه و به او اين امکان را می گذارد ومخاطب می درک آن را بر عهدةشاعر که 

تاب حوادث جنگ به بیان احساسات عاشقانه ناگهان در تب و  و شريک گرددوی  احساس

را در  معنویدنیای مادی و با پیوند میان دو دنیای متضاد، دنیای جنگ و عشق، پردازد و می

/ أهمُس للعابراِت ِك أحبسأقوُل لکلِّ الشوارع: إني  کشد:به تصوير می تقابل با يکديگر
لی شرفة للياسمين المشاغب، للذکرياِت ع/ كوق مرايا دمی المتکّسِر: إني أحبالجميالِت ف
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/ للمطر المتکاثف، للواجهات المضيئة، لألرق المرِّ في قدِح الليل،/ ِك القلب:/ ...... إني أحب
 (426 :همان)...ِك حب: إني أكلمتسکع تحت جفونا للعشب،/ للشجر المتلفّع بالخوف،/ للقمر

. اين يابدمیای ژهويهای  و داللتدر شعر صائغ جايگاه  نیز« خیابان» واژةدر اين میان 

. دهدوی را تشکیل می بخشی از دنیای عاشقانةخوب اوست که  کنندة گذشتةکلمه تداعی

خیابان بهترين واسطه برای به ياد  زيرا ؛در اين قطعه اهمیت اين واژه سبب تقديمش گشته

است و با تجربیات درونی شاعر  مؤثرآوردن محبوب است. اهمیت واژه در گزينش آن بسیار 

خیابان  واژهبا  ارتباطها همگی در  پیوند دارد. محیط بیرونی و عینی و مخاطب قرار دادن آن

، مطر ،ذکرياِت  ،ياسمين ،للعابراِت الجميالِت کلمات  ،اژهواين  .اندحضور پیدا کرده
زين کرده است. شاعر يکی پس از ديگری جايگرا هماهنگ با خود  عشب و...، واجهات

ها که در پیوند با کلمات  ويترين و ها به ويژه خیابان ،کلمات داده ای به اينهای تازهتلدال

کند که  می اعر اشارهيای شاشته است. اين کلمات به دنیا و روديگر احساس شاعر را بیان د

 رأسگزينش کلماتی را در  ،همیشه زنده و پويا هستند. از سويی تعامل با زندگی روزمره

نمايد و از اين رو شاعر می ردهد که ارتباط محسوسی را با واقعیت برقراها قرار میديگر واژه

برابر گر در  زند تا خود را به عنوان خالق و آفرينشخالق از همین پیوند دست به گزينش می

هم کند و  با واقعیت مطرح می را ر با چنین گزينشی هم پیوند خودمخاطب مجسم کند. شاع

دهد. گزينش چنین واژگانی که با زندگی و اش نشان میفرديت خود را در ساختار زبانی

به اين معنا نیست که مثل زبان مردم است بلکه به اين »محیط شاعر در ارتباط است 

ده تپش زندگی جديد است و به روح عصر و مردم نزديک است و در معناست که دربردارن

ارتباط بین شاعر و مخاطب را برقرار  راهعین حال زبان مردم نیست چیزی است که 

 ،بخشدچنین نزديکی و گزينشی نه تنها بر کلمات پويايی می .(231: 1388، عالق)« نمايد می

نمايد و رابطه و پیوند شاعر را با دنیای اطرافش فرينی هنری میوجود را بازآبلکه واقعیت م

ی که شاعر در عنوان قصیده ا و فضای بسیار محدودنمچنین با توجه به تنگه کند.بازگو می

د نیز سرايت کند و شود که اين ويژگی بر ديگر موارمیسبب  ،ساختهمطرح   با کلمة

و گزينش واژگانی را شکل دهد که در  گرفتهاصلی موضوع شعری وی قرار  در حقیقت هستة

/ نحلم في وطٍن بمساحِة أذکر کنا نجوب الشوارع» مانند: ،کندارتباط با عنوان معنا پیدا می
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ها أنا اآلن، أنظُر من شِق نافذٍة/ للشوارع/ وهي تضيُق/ تضيُق/  / لکنهم صادروا حلمنا/کفي وکفِك 
االرُض أضيُق مما تصورُت/ . . . أضيُق من هي  همچنین: ؛(427-426: 2004الصائغ: ) تضيُق 

 (431 :همان)کفِّ کهٍل بخيٍل...

وطن و خیابان نیز از اهمیت بااليی نزد وی  ،گونه که آسمان برای شاعر مهم استهمان

 :يابد میدهد که در کنار هم معنا برخوردار است. اين واژگان هرمی را شکل می

 

  

 
 

 یقانون ازش انیورمقاومت در به تصوير کشیدن تجارب دارتباط اين واژگان برای شاعر 

کند که شاعر در کند. آسمان پیوند شاعر با عالم معنوی را تداعی میتبعیت می محکم

خورد و متولد گره می اين پیوند در خیابان به عالم مادهو  قرار داردآن ارتباط کاملی با 

و زنده  وطنآزادی يابند و او را برای رسیدن به پیوند با يکديگر معنا می شود و هر دو در می

 ،شودولی به همان اندازه که وطن فشرده و محدود میکنند. ياری مینگه داشتن نام وطن 

دهند و شاعر برای نشان دادن اين حجم تمام چیزها نیز وسعت و فراخی خود را از دست می

به تراز گشته و هم با  پیونداين واژه نیز در  .کنداستفاده می  ا از واژةناز تنگ

را  و فشردگی انتنگ و حجم در دست شاعر است تا میزانگیری مقیاس و واحد اندازهمانند 

وطن به  ای بخشد. اندازةدر برابر مخاطب حسی و عینی سازد و به زبان برجستگی ويژه

کلمه با قرار گرفتن در کنار بسیار کوچک و بسته. حتی اين  ،مقدار کف دست است

 توانست بدون واژةهر چند میچنین تعبیری  .داردوطن را ابراز می نگینهايت ت 

را  ترمعنايی گسترده  ن واژةدافزو اما ،را نشان دهد وطن تنگنايی میزان 

به تصوير ا را نهم بعد مادی تنگ  به واژة با توجهشاعر  .کندمیبرای مخاطب ترسیم 

 با توجه به واژة -دهد و هم بعد معنوی آن را ای ملموس از آن ارائه میکشد و چهره می

در نهايت دهد که نشان میای را جامعه در کنار هماين دو ويژگی  کند.بیان می - 

محور اصلی قصیده قرار   در قصیدة واژه  برد.خفقان به سر می



  105  1400 بهار ،1 شمارۀ ،13 سال عربی، ادب

را بیان  فروش بلیتاز باجة  بلیتزمرة خريد در ابتدای قصیده تصوير رو شاعر گیرد. می

شوند و آن رفتن به به موضوع مهمی ربط داده می هااين دست ولی در ادامه همه ،کند می

فروشنده به ز درون و از نگاه فروشی را ا تجنگ است. اين قصیده دريچه کوچک باجه بلی

/ وهی من غا» گردد:که با سیل انبوهی از دستان مختلف روبرو می کشدتصوير می بة  من أکفٍّ
/ أو فتحة الکشِك  / من أفق ضّيق/ تقّطع ساعاتها سأمًا وتذاکر:/ )أکفٌّ بلوِن التراب/ أکفٌّ مرابية 

/ نصُف  / أو مشاکسة  / خشنة/ ال مبالية   (436 :همان) آه...مفتوحة/ نصُف جائعة/ نصف  منمقة 

مختلفی را به آنان  های صفتاند و شاعر حضور پیدا کرده واژگانی که در ارتباط با 

 ک و تجربةولی صائغ با سب ،افتدکه هر روز اتفاق می ای استسادهدر ابتدا موضوع  ،بخشیده

 نرهنموکه همان جنگ است، به موضوع اصلی خواننده را  ،ایخاص خود با چنین مقدمه

کند و نه از شکست و . شاعر با اين سبک نه قهرمانی شخصی خاص را بیان میکندمی

محکوم  بهور ضمنی به طتنها  ؛کندکند و نه حتی به دشمن اشاره میپیروزی صحبت می

تمر » کند:نگر آن را با بیانی هنری بیان میرازشت و وي پردازد و چهرةکردن جنگ می
../ وحافلة الحرب..الدقائُق../   (437 :همان) والطرقات../ سراُب األکفِّ

رهای اولیة قصیده شده است و موضوع سادة موجب تغییر تصو  گزينش واژة

شود. از اينجا به بعد، مضمونِ جنگ  مهمی چون جنگ بدل می آغازين به ناگاه به مسالة

دارد و واژگان با توجه به کلمات همنشین خود معنا  گزينی وامی است که شاعر را به واژه

وابسته « اتوبوس جنگ» به معنای شوند. برای نمونه دريافت معنای  می

شود، اما احساس شاعر  روشی ترسیم میف بلیت رچه در آغاز قصیده تصويری از باجةاست. اگ

دهد؛ چراکه تمام هوش و حواس شاعر درگیر جنگ  حاصل نشان می اين تصوير را پوچ و بی

او تمام کسانی که بلیت تهیه  ا از ياد جنگ باز دارد. در انديشةتواند او ر است و هیچ چیز نمی

اين نگاه  جنگ شوند. اند بايد به جای رفتن به منزل و مقصد خويش سوار اتوبوس کرده

 کند. شاعر است که مقصد و مسیر افراد جامعه را مشخص می حاصل اجبار و جبر جامعة
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  واژگانی ترکیب در شاعر سبک .6

، نه تنها مخاطب آوردمیترکیبات واژگانی نو که آفرينش تصويرهای ادبی و شاعرانه را پديد 

سازد يبايی روبرو میبالغی و معنايی ز های ظرافتبلکه با  ،را در برابر گزينش خاص واژگانی

شود که داعی را سبب مینوآوری و اب ،انگیزد. چنین ترکیباتیمل وی را بر میکه درنگ و تأ

 .بخشدکند و تفرد خاصی را به زبان شاعر میسازی زبان نقش مهمی را ايفا میدر برجسته

ر معمول زبان ايجاد رفاتی در ساختاساز شاعر، با تلفیق ذوقی واژگانی، تصذهن ترکیب»

سازد. شاعر در تشکیل های ناهموار ديگرگونه ديدن را برای مخاطب هموار میکند و راه می

شان از جهت شعاع معنا و آيیکند که اگرچه همترکیبی، واژگانی را چینش می های ساخت

های تداعی برای مخاطب دور از ذهن است و با هنجارهای معنايی آن چنان سنخیتی زمینه

 .(165 : 1395و ديگران،  )کیانی« ندارد در مجموع با روح زبان سازگاری دارد

صائغ با آفرينش پیوندهای نو میان واژگان، ترکیباتی را شکل داده که حاصل گزينش 

است انسجام معنايی خاصی با عنوان قصیده  خاص واژگانی اوست. اين نوع ترکیبات حاصل

وی را بیان داشته و ترکیب ذهنی شاعر را با چنین  که به بهترين شکل ممکن انديشة

ترکیبی  های ساختبرای خواننده محسوس و قابل لمس گردانیده است. چنین  هايی معادل

در محور رم عادی زبان را دگرگون نموده و برجستگی خاصی به زبان وی در حقیقت نُ

زمان  ،شظايا الزمانتوان به اين نوع ترکیبات می شینی واژگانی بخشیده است. از جملةهمن
، الزمان القتيل، زمان بخيل، مائدة الحرب، ذباب الدقائق، شظايا المرايا، بريد القذائف، الثقوب

اشاره کرد. انتخاب و ترکیب  طمث القصف، شظايا المدن، السنوات البخيلة، شارع الذکريات

تفاوت میزان گزينش واژگان  ،که بیش از هر گونه زبانی ديگر»است  یواژگانی حاصل تصوير

چنین  با توجه به .(70: 1988)محمد عیاد،  «دهدبین کاربرد عادی و کاربرد فنی را نشان می

زمان و عصر شاعر که اهمیت فوق  لةمسأ ويژه به ،شاعر پی برد توان به انديشةترکیباتی می

را به خود اختصاص داده است. زمانی که برای شاعر  ها ترکیبای دارد و بیشتر اين نوع العاده

مجال گستردگی در  سوراخ که حاصل و تیره وتنگ و بی ،خوذه است مانندترسیم شده به 

يقبل الطرح والجمع/  قال العريف:/ هو الموت/ ال آن نیست و اين زمان به مانند جنگ است:
 (430: 2004الصائغ: ) / هذا زماُن الثقوبَك ثقبًا بحجِم أماني َك فاختر لرأس
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در حقیقت بیانی است از  ،و نقش مرکزی را بر عهده دارد هدر اين ديوان جايگا واژه »

« گیردقرار می انسجام، پیوستگی و وحدت واژگانی چون  و در برابر سقوط زمان

شاعر را بیان  اکم بر جامعةتوجه به چنین ترکیباتی که زمانه و شرايط ح .(2: د.ت)الشابندر، 

چنین نگرشی به  دارد.نیز بیان میای فهم و معنای شعری وی را در حقیقت تا اندازه ،کندمی

بلکه  ،بخشدانسجام و ويژگی ممتازی به شعر وی می ،زمان نه تنها همسو با عنوان قصیده

کند. در حقیقت جنگ است که خود نیز ترسیم می ت به جامعةبو ايدئولوژی شاعر را نسنگاه 

ن را در شعر صائغ با آو ايستايی و جمود و بحران  به زمان بخشیدهچنین مفاهیمی را 

ا نايستايی و سنگینی زمان همه چیز را به تنگ. بازگو کرده استپیوندهای واژگانی خاص 

در واقع اين زمان در پی محو  .گذاردنمی یجا چیزی را بربرد و جز مرگ و نیستی می

السنين شظايا/ ولحمي  چیزی است که در درونش فراخی و وسعت است: آن تمامی هر
 .(424 :همان) عراء

مان با يکديگر معنای واحدی را أزمان و جنگ تو ،جنگ قرار دارد ةوقتی شاعر در بحبوح

گردند. تعبیر می قتيل و ثقوبشظايا، مرگی هستند که با  مانند  بههر دو  .گیرنددر بر می

بنابراين نگرش شاعر به جنگ در چنین ترکیباتی سهم اساسی دارد و در پرتو آن اين 

يابد و زمان حاصل نگرش واحدی است که شاعر به ترکیبات و مفاهیم برای شاعر معنا می

دهد. نمیبرای رهايی و وسعت  ت که مجالیامیدی اساآن ويرانی کامل و ن جنگ دارد و

زبانی  های جسارتفته از رافزون بر اين بايد گفت خلق چنین ترکیباتی در شعر صائغ برگ

وی پیوندی عمیق میان  ايدئولوژی اوست که همسو با وقايع جنگ برای بیان انديشه و

 .فراهم نموده استرا واژگان روز و مرتبط با آن 
 

 واژگان نوشتاری سبک در شاعر اندیشه .7

ها نمايان از در شکل نوشتاری واژهدشعر نو در شعر برخی شاعران نوپر های ويژگیيکی از 

رم عادی نوشتار ای نُشعری دانست که به گونه های جريان توان آن را يکی ازشود که میمی

اين  گردد.در تکمیل پیام شعر سهیم می بصریزند و هم از نظر معنايی و هم را برهم می

و ديگر جريانهای  سم و سورئالیسمرسد حاصل تاثیرات مکتب دادائیبه نظر می»نگارش  شیوة
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 به ،های معمولی و يکنواختشعری و هنرهای تجمسی است که به منظور طغیان بر شیوه

هنجارگريزی نوشتاری واژگان که از آن با  .(43: 2001 ی،صمادال) «است راه يافتهشعر نو عربی 

آمیز شاعران در های وسواسای از کوششو نمونهنمود »شود نام کانکريت واژه نیز ياد می

شاعر در اين   .(20 :1388)علی پور، « ديداری کردن شعر به جای شکل شنیداری آن است

بیرونی واژگان خود توجه ت و شکل خود بر هیأر معنا و القای انديشة گونه شعرها عالوه ب

گیرد و در نوشتن و سطربندی اشعار خود های نوشتاری فاصله میاز شیوه»کند و می

آورد، رد که اگرچه تغییری در معنای اصلی کالم به وجود نمییگشگردهايی به کار می

کیانی،  محسنی و)« بخشدای پیام شعر را تکامل میافزايد و به گونهآن میمفهومی عینی بر 

 خردحروف )توان به تفتیت اين نوع شکل تجسمی واژه در شعر صائغ می از جملة .(90 :1391

مشاهده  «أول الجنون آخر المحطات... يک واژه اشاره کرد که در قصیدة( تقطیع حروف /شده
بين / کأنَّ الذي/ وتنام علی حجٍر في الرصيف/ تفتُش في المصعِد الکهربائيِّ عن وطٍن » کنيم:می

 (425 :2004الصائغ: ) «. . .ز . . .)ئـ)بـ)ـقـ]ال[ـقـ(ـلـ( . . .ـب . . . َك جنبي

ای حروفشان از هم گسیخته و جدا شده است که عالوه بر معنای واژه اين دو واژه به گونه

ن نیز همسو با مضمون قصیده بر ارزش اين دو کلمه افزوده است. اين آشکل تصويری 

نه اکشد که شاعر درگیر آن است و شاعر آگاهرگی را به تصوير میاآوقصیده پراکندگی و 

با  يعنی  لهأاين مسترين بخش درگیر با رگی را در مهماتوانسته ابعاد غربت و آو

در فهم و درک آن دخیل اين واژه به مخاطب القا دهد و حس بصری او را نیز  سازی برجسته

از ديگر شگردهايی که صائغ برای اين نوع نوشتار واژه از آن بهره  ،الوه بر اينع و همراه کند.

ه حروف واژ واژگان سبب شده در ادامه قسمتی ازاين است که تکرار برخی  ،جسته است

ها تکنیک گونه اينمخاطب بگذارد. در حقیقت شاعر با  حذف گردد و تکرار آن را به عهدة

شکل چینش نوشتاری  به ،ای معنايی قصیدهکند مخاطب عالوه بر ارتباط با فضتالش می

هايی تعامل ديداری میان خواننده و کار گرفتن چنین شیوهه . همچنین بتوجه کندها نیز  آن

توان به اين واژگان می شود. از جملةيش جذابیت آن میاکند و سبب افزرا برقرار میمتن 

)الصحاب مضوا للرصاص/ » اشاره کرد که برای شاعر حائز اهمیت است:« صحاب» واژة
 (432 :همان) والزماُن أصْم . . .(/ الصحاُب . . . /الصحاُب . . ./ الصـ . .
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اندازد و اندکی شاعر را تکرار اين واژه به مانند صوتی است که در ذهن شاعر پژواک می

 از خواننده که برای خوانشاست موجود دعوتی  های چین نقطهبرد و از سويی به فکر فرو می

شود تا آفرينش معنا از طرف او با توجه به مضمون قصیده صورت پذيرد. آن فرا خوانده می

آورد تا با تأمل و درنگ مخاطب فراهم می هن و انديشةچنین نگارشی اين مجال را برای ذ

های معنايی متفاوتی را جايگزين کند و وحدت و ارتباطی دو سويه با شاعر در تکمیل اليه

 م آورد.خوانش آن فراه

شاعر از اين اسلوب و هنجارگريزی نوشتاری واژگانی خواننده را کامال در نیز زير  در نمونة

خود را با چنین  کند و به بهترين نحو تجربةفضای ديداری و عینی قصیده دخیل می

ينهُض من کرسي  / . . . . . . . - / مْن . .!؟ -/ طرقاُت ناعمة   کند:ساختاری به مخاطب القا می
تتقدُم . / يصغي/ تتقدُم . . ./ في أدغاِل الروح/ هسيَس خطاها/ قرَب الباِب / ها هو يسمُع . ./ تأملهِ 

 (456 :همان)يصغي . . ./ تتـ . . ./ يصغي . . ./ . .

عالوه بر کارکرد معنايی  ،و بهره گرفتن از شکل تجسمی واژگان با چنین کوششی شاعر

کند و تجربه و احساس خود را به شکل خواننده را درگیر موضوع خود میها، حس بصری  آن

شاعر با تکرار واژگان عالوه بر  ،بینیمطور که میهمانکند. ديداری در برابر او ترسیم می

سعی نموده حرکت  ،دهکه در برابر هر واژه قرار دا هايی چین نقطهز معنای کلمات با استفاده ا

مجسم  هها را به خوبی در نظر خوانند گامصدای تمرکز بر شنیدن  نو همچنی و گام برداشتن

به  حتی حرکت و مکث و درنگ را با حذف بخشی از کلمه در قسمت سازد و 

. چنین تکنیکی حاصل خالقیت و ذهن پويايی است که وبی در برابر خواننده نقاشی کندخ

معنای مورد حتی با بريدن بخشی از کلمه  در تکمیل آن و اضافیبدون استفاده از واژگان 

شگردها پیوند میان کلمه و تصوير و يا به عبارت بهتر  گونه اينهدف از  دارد.نظر را بیان می

 در کنار يکديگر است. )سیما( صدا و تصوير
 

 نتیجه .8

با انتخاب عنوانی نو  ،از آنجايی که اين ديوان واقعیت جنگ را در برابر خواننده ترسیم نموده

های مختلف از جمله درون و بیرون، وسعت و تنگنا را شکل داده که دو ديالکتیک ،و غريب

اند، دنیای درونی با وسعتی دنیای مادی و معنوی به طور ضمنی در کنار يکديگر قرار گرفته
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جنگ سبب چنین نگاهی به محصور گشته است.  خودکاله ای به اندازةانتها که در حفرهبی

ها ظهور يابند و واژگانی مثل  ها در قسمت مادی و تنگ آن واژگانی و گزينش آن گشته دايرة

برای به تصوير کشیدن ايدئولوژی و نگاه شاعر منطبق  و،،

شاعر میل به فراخی و آزادی دارد با  که انديشة تجربه شاعر را بیان دارند و آنجا ،با عنوان

بر  «خودکاله» سلطة خود را با واژة ،ناتنگ حصار و اين واژگان به اسارت کشیده شود و

گزينی در شعر صائغ پیوند واژهسرتاسر ديوان حاکم کند. از سويی فرهنگ جنگ سبب شده 

شاعر با جسارت زبانی ناگسستنی با محیط پیرامون زندگی وی داشته باشد و از اين رهگذر 

تصاوير  های وصفی و اضافی نو، آفرينشها ببخشد و ترکیب خود کارکرد شعری به آن

اين نوع سازی سبک و زبان وی شود. را صورت دهد که سبب تفرد و برجسته ایشاعرانه

بینی جهان نوان قصیده است که به منظور ارائةحاصل انسجام معنايی واژگان با ع ،ترکیبات

رم عادی زبان را دگرگون نموده و برجستگی خاصی به زبان وی در محور ر در حقیقت نُشاع

 ،هنجارگريزی نوشتاری با تکنیکافزون بر اين، شاعر بخشیده است.  ،همنشینی واژگانی

تصاوير شعری نابی را در برابر خواننده ترسیم نموده و مخاطبان را به منظور خوانشی متفاوت 

یم نموده و اين فرصت را به آنان عطا کرده تا با و آفرينش معانی گسترده در هنر خود سه

 تکمیل خوانش اشعار وی صورت گیرد.ارتباطی دوسويه با شاعر در  ،مل و درنگتأ
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