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 ل حاوییخل شعر ۀیکارپا مثابه به ،یرواکاوی تصو

 دهچکی

 ،در عصـر معارـر شـاعریهای هنر کی از جلوهیزیرا  ؛نامندمی ریصورا شعر ت مدرنشعر 

 ،ریتصوواکاوی  هاست.دهین پدید بیای جدهمراه با کشف رابطه ر نویع و خلق تصاویل بدیتخ

ده برداشـتن از اات و وجـود پر ،از آن برداریپردهای بزرگ شاعر است و یجهان کوچکی از دن

ر یعی بـرای تصـویوس ۀل عرری. تخدهدشان مینن جهان یبا ا تعامل او را ۀویو ش است هنرمند

ر ینی پهناور را به تصـوی، سرزمکران و در مکانی محدودی، زمانی بکوتاه ایچون در لحظه است

ر معارـر شـاع، اویل حـیـخل کهلات خاری یبه علت بعضی تما ،. در پژوهش حاضرکشدمی

کرد یرواو را با  نییعو  ملموس ق ویدقرهای یتصوات یخصور و داشته گریریتصو در ،لبنانی

 ن ابداع شـاعرانهین علل ایترتا با واکاوی مهمم داد یخواهقرار  بررسی موردفی توری - لییتحل

ن یـا و نگرش خـا نی یبجهان بازنمود ی کهیبا فضا میبتوان ،آن ۀدهندلشک های ارلیسازهو 

 عنوانبـهحـاوی  شـعرآن در  کـارکردصه و ین خصی. بررسی امی، آشنا شورگراستیشاعر تصو

زدگـی، ابهـام، می چـون فلسـفهیمفـاه ۀانتقال دهندعربی،  شعرشناختی در  هایهیمابنکی از ی

 فهـم بهتـرهـا در ن شاخصـهیـان ایـ، مسلماً کشف و باستمخاطب به اضطراب و سرگشتگی 

کارگیری تصـویر در شـعر او کـه نیز بـه ادی دارد.یر زین شاعر تأثیا شعر فلسفی ژرفِ نیمضام

های حسی و ترین تجربهعنوان محوری ارلی برای بیان بزرگاغلب نمادین و رمزآلود است، به

 گیرد.اهنی شاعر مورد استفاده قرار می

 .ل حاوییخل ،ییاشارات معنا ل،یتخ ر،یتصو :هاواژهدیکل
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  مقدمه .1

 بـا متنـوع هـایوهیشـ بـه زبـان تیـتقو و الیخ گوناگون هایعرره به ورود ادبی ریتصاو

 و اسـت لیـتمث یـا و اسـتعاره ،(باشـد نداشـته رونـییب مابـازای کـه هییتشب) هیتشب از استفاده

 اهنی ریتصو از گریید نوع هنری ریتصو درواقع. دارد بر در را انیب مجازی رورت طورکلیبه

 بـه نه را، تیواقع عنیی ؛سازدمی منعکس آن عاطفی بازتاب پرتو در ار رونییب تیواقع که است

 افـتیدر انسـان هایشهیاند و عواطف که رورتی به بلکه دارد وجود خارج در که رورتی آن

 در تأمـل و( احساسـات و افکـار) اتیتجرب انتقال در شاعرانه ریتصاو نقش .تاباندبرمیکند، می

 ریتصـو لهیوسـبـه توانـدمـی شـاعر و شـودمی محسوب شاعر نییبجهان از بازتابی آن، عنارر

. انعکـاس دهـد یشدر شـعر خـو را زندگانی و هستی جهان از خود آگاهی و شناخت هرگونه

در  شیژرف انـد هایمضمونر یعرب است که به تصو گراییرتصوگانه شاعر ی« ل حاوییخل»

 کـهچندان .نغز فلسفی اسـت ق و اشاراتیو شعرش مشحون از نمادهای عم شعر خود پرداخته

ان یـدر م. کنـدز مییگران متمایاز آثار د خوبیبهانه او شعرش را یتأملات هستی شناسانه و روف

در  ییگراتیـنیعی یشـتری دارد. گـویت بیـمحور ییگراتیـنیعهای شعر حـاوی تمام شاخصه

ه جهان خارجی ن است که مادیا دهندهنشانن یو ا طلبداء مییکارش درک خا  خود را از اش

و  مـثثرن شـعر او یر تکـویای در سـتا چه اندازه های او از آن فراهم آمدهشهیرات و اندیکه تأث

 ساخته است. دارزبان جاندار ون رابطه را یر ایتصو لهیوسبهمربوط بوده است و او 

 ن مسئلهیابف و یتعر. 1. 1

م شـاعر و هـم پژوهنـده ن موضوعاتی است کـه هـیتردهیچیپ از کیی( ریتصو) ماژیا بحث

 جهـتازآنر در شـعر کـار را بـرای شـاعر یتصـو. مساوی با مشکلات آن روبرو هستند طوربه

ده و یر کشـیش را به تصویهاهای اهنی خود تجربهپردازنده ۀلیوسد بهید که او باینماسخت می

ن یـز در ایـش انتقال دهد. پژوهنـده نین و در سطحی مبتکرانه به مخاطب خویبا راهکارهای نو

عاطفـه را در  حرکـت فکـر و ۀر و نحـویت هـر تصـویداشته باشد تا ماه عمیقدی ید دیر بایس

 فرهنگی میعظ ۀپشتوان و شاعر لیتخ ۀحوز بکاود؛ از طرفی گستردگی خوبیبهش آن سازه ینما

 و بررسـی خاطر نیهم به و اوست کار بزرگی و شاعر نبوغ ۀدهند نشان شعر در نوآورش و او

 تجربـه بهتـر چـه هـر دنیکشـ ریتصو به ولی. دینمامی مشکل را شاعر شعر ژرفنای به دنیرس
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 پـژوهش نیـا از کـه اسـت ایجهینت نیبهتر مخاطب به او تجربه انتقال و آن چگونگی و شاعر

 کرد. آسان لهیوسنیبد را کار دشواری و آورد دست به توانمی

 خصـو به ادبـی نقد که است تواراس دییجد هایپژوهش بر نوشته نیا بحث ارلی هیتک

 در کـه میقـد عربـی نقـد منابع از خصو  نیا در نکهیا هم و است پرداخته آن به ریتصو نقد

 .میانگشته غافل است ارزش پر و غنی موضوعات و مطالب شامل مواقع برخی

 لحـاظ از هـم و فنـی و شناختیییبایز ازلحاظ هم ریتصو مسئله به ما نگاه پژوهش نیا در

 از اسـت، نیمعـ شاعری هنری لیتخ و رسازییتصو بررسی نوشته نیا چون. بود خواهد دینق

 ییهـابحـث مـوارد برخی در تنها است، شده زیپره بود ممکن که آنجا تا کلی مباحث به ورود

-نـهیزم نیترگسترده از زین عنارر نیا چراکه م،یاپرداخته...  و نماد و رمز و اسطوره سنت، مثل

 در هـم و باشندمی دارعهده را اساسی نقش حاوی لیخل شعری لیاخ پرواز در که هستند ییها

 پرشورش و انسانی احساسات و قیعم افکار توانسته شاعر هستند، ریتصو مکمل که قوالب نیا

 کوشـش مسائل مطرح شده در بالا، به توجه با .اوردیدرب حرکت به پرتکاپو و زنده ییایدن در را

 شعر در ریتصو قیطر از معنا انتقال عوامل نیترمهم به معطوف را خود رلیا توجه که میاکرده

 به سپس و میاکرده آغاز اندقیدق مطالعهقابل که متنی ساختارهای سطح از گریدعبارتیبه ؛میبکن

 ریسـ. دارنـد وندیپ متن رییگشکل و شیدایپ طیمح با که میادهیرس اجتماعی ساختارهای سطح

 آن ۀلازمـ کـه کنـدمی توجه خاری اهنی ندیفرآ به هنرها ریسا مانند به زین ریتصو هنر نشیآفر

 و الیـخ گونـاگون هایعرره به ورود ادبی ریتصاو. است معانی تداعی و لیتخ خا ، ندیفرا

 ،(باشـد نداشـته رونـییب مابازای که هییتشب) هیتشب از استفاده با متنوع هایوهیش به زبان تیتقو

 .دارد در بر را انیب مجازی رورت طورکلیبه و است لیثتم ای و استعاره

 پرتـو در را رونـییب تیـواقع کـه اسـت اهنـی ریتصو از گریید نوع هنری ریتصو درواقع

 دارد وجود خارج در که رورتی آن به نه را، تیواقع عنیی ؛سازدمی منعکس آن عاطفی بازتاب

 .تاباندبرمی کند،می افتیدر انسان هایشهیاند و عواطف که رورتی به بلکه

 ۀا بـر اسـاس آن بـرای همـیـد یـجد شناسـیزیبایی ۀر در شعر در پرتو فلسفیل تصویتشک

ن رورتی در روح شاعر، با فرهنـ  او و ینش چنیل به آفریشود و مسر نمییم راحتیبهشاعران 

د. نقـش یـآد به دست نمـییک دارد و با تقلیر هنری ارتباط نزدیقت تعبیاش از حقزان آگاهییم
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 از بازتـابی آن، عنارـر در تأمـل و( احساسات و افکار) اتیتجرب انتقال در شاعرانه ریتصاو نیا

 آگـاهی و شـناخت هرگونه ریتصو لهیوسبه تواندمی شاعر و شودمی محسوب شاعر نییبجهان

 شـعر هایشاخصه تمام انیم در. دهد انعکاس خود شعر در را زندگانی و هستی جهان از خود

 را خـود خا  درک کارش در یایگرتینیع ییگو. دارد شترییب تیمحور ییگراتینیع ،ویحا

 او هایشهیاند و راتیتأث که خارجی جهان ماده که است نیا دهندهنشان نیا و طلبدمی اءیاش از

 لهیوسـبه او و است بوده مربوط و مثثر او شعر نیتکو ریس در ایاندازه چه تا آمده فراهم آن از

د کـه برداشـت شـاعر از یـد دیـن بایاست؛ بنـابرا ساخته دارزبان و جاندار را رابطه نیا ریتصو

ن شگرد ادبی یاهنی در ا ساختژرفن چهارچوب چه بوده است و با چه عوامل یستن در ایز

 ال جستجو کرد؟یر و رور خیهای تصاون و انگارهیتوان آن را در مضامم که مییسروکار دار

 وهشپژ ۀینشیپ. 2. 1

های فراوانی دربـارۀ زنـدگی خلیل حاوی از شاعران نوگرای لبنانی است که مقالات و کتاب

 و آثار او چاپ شده است. 

 « د رضـا حیـدریان احمـاز « خلیـل حـاوی هایسرودهبررسی نمادهای خیزش در

   نشریه لسان مبین 3شماره ، شهری

 «از هـادی رضـوان و نسـرین « بررسی شخصیت مسیح )ع( در شعر خلیل حـاوی

 7931سال  5نشریه ادب عربی دانشگاه تهران دوره  ،مولودی

 «از نارـر « های دینی در شعر خلیل حاوی و احمد شـاملوبررسی تطبیقی اسطوره

 ادبیات تطبیقی کاوش نامه 7935سال  11شماره  ،علی رضاییقاسمی زروه و بهر

 «شـهلا محسـن پیشـوایی علـوی و  از« دلالت نمادین رن  در شعر خلیـل حـاوی

 7935سال  71نشریه نقد ادب معارر عربی شماره  شکیبایی فر،

 « از حسـین « آنیما و تولد دوباره در اهن و زبان خلیـل حـاوی یالگوکهنبررسی

 7931سال  3پژوهی شماره ریۀ زبانردیقی، نش کلثومناظری و 

اسـت امـا  زیادی پیرامون زندگی و اشعار خلیل حاوی انجام شـده هایپژوهش این ازپیش

ای بـه رـورت جستجو در بین مقالات و کتب مختلف حکایـت از آن دارد کـه در هـیق مقالـه

 را ییاهنوشـته مستقل به واکاوی تصویر در خلال اشعار خلیـل حـاوی پرداختـه نشـده اسـت.

https://profdoc.um.ac.ir/list-writer-احمد%20رضا%20+حیدریان%20شهری.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-writer-احمد%20رضا%20+حیدریان%20شهری.html
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 هـایمکتب بررسـی رونـد در ای و است پرداخته شعری انیجر نیا بررسی به که افتی توانمی

 .اندکرده ادی آن ناتیاجر و شاعران از عربی معارر ادبی

 ت پژوهشیضرورت و اهم. 3. 1

ن ارـطلاحات نقـد ادبـی یو پرکـاربردتر نیتراساسیکی از یپژوهش حاضر در پی واکاوی 

 ؛هسـتت یـار حـائز اهمیبسـ ،معارـر مهم شعر عصر هایبحثکی از ی نوانعبهر یاست. تصو

ن مقوله چنـان اسـت کـه یت ایشود. ماهشالوده و بنای اجزای شعر محسوب می مثابهبه چراکه

ل حـاوی یـرهای شـعری خلیاند. تصـوف کردهیتعر ریتصو لهیوس بهتفکر  عنوانبهگاه، هنر را 

داری کـردن عواطـف و احساسـات یـله بـرای دین وسـیاو و بهتـر نییبجهاننقش مرکزی در 

شـناخت و  منظوربـهپـس  ؛او دارد شناسـیهستیهـای ز بازتاب هنـری دغدغـهیاش و ندرونی

-ن موضوع ضـرورت مـییک خوانش تازه در متون معارر عربی توجه و بررسی ایبه  دنیرس

 یابد.

مختصـری از  آن از بعـد و آغـاز گشـتهر ینگاهی کلی به محتوای تصـو با ابتدا پژوهش نیا

ن به مضـمون ی. همچنشده استاز شاعران غربی اکر اشرییرپذیتأثل حاوی و یخل نامهزندگی

ن عوامـل و یتران به مهمیاست و در پا شدهپرداختهن اشعار یاو در ا رگرییتصو ووان یاشعار د

محور  که صویرتو نیز نقد  اشعار گونهنیا رییتصو ر شعری و محتواییتصو دهندهلیتشکمواد 

 .شده است پرداخته د،یآپژوهش به شمار می یاساس

 سم انتقال آنیو مکان ریتصونگاه کلی به محتوای  .2

 سـازیریتصـو از توانـدنمی هنـر و اسـت شناسیییبایز تئوری ارلی مفهوم هنری، ریتصو

 ریتصـو. اسـت آن ارلی و ژهیو خصلت و اات و حتمی روح ،سازیریتصو رایز بپوشد؛ چشم

 و لغـت ازنظـر هم چون ،دانندمی کیی را الیخ و ریتصو برخی و دارد میمستق ارتباطی لیاخ با

هنرمنـد بـه  .شـودنمی محـدود بصـری دلالت به تنها لذا هستند؛ کیی هم با ارطلاح ازنظر هم

که ارسطو رسازی چنانین تصویپردازد و اه و... مییال به ساختن استعاره و تشبیروی خیکمک ن

ن یگـانگی و اتحـاد بـیص یسـازی درکـی شـهودی از تشـخیرست. تصویه است اکتسابی نگفت

 (.713: 7919، بیدستغ) شودان میینما تازه وتی نو یاوهاست که در رناهمانندی
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 بـه Imagination)) واژه عنـیی اسـت؛ شـده مشـتق آن از که است ییهاواژه دهییزا ریتصو

 نکـهیا آن و شـد قائـل توانمی ریتصو و الیخ انیم تیتفاو اندک اما ر؛یتصو و لیتخ قوه معنای

 و برجسته انیب هرگونه شامل ریتصو و است مجازی و انییب تصرفات مجموعه معنای به الیخ»

 .کنـدمی تیـحکا درونـی حالت از که است رونییب ساختار همان هنری یرتصوپس .«مشخص

ر هنـری یتصـو گریدعبارتیبهست، یر هنری نیخته نسازد، تصویکه عواطف ما را برانگ رییتصو

   (.731-737: 7931، همان) استن یهنر راست فردمنحصربه ۀمشخص

 لهیوسـبه. احسـاس و زبـان ایـ ،سبک و شهیاند انیم تناسب و هماهنگی جادیا عنیی ریتصو

 هـر بررسی لذا کرد؛ نییتب مخاطب برای را انتزاعی و اهنی مفهوم کی توانمی که است ریتصو

 آن رمزهـا و ریتصـاو ساختار، جهت از متن زبان که باشد روابطی چهارچوب در یدبا ادبی متن

 واژگـان تودرتـوی روابـط آن، از ترمهم بلکه ست؛ین واژگانی ررفاً متن کی زبان. سازندمی را

 در ریتصـو انـدگفته لذا است؛ رییتصو رابطه متنی، واژگان در هارابطه نیترمهم از کیی. است

 متشـکل اسـت ییتابلو و آن محسوس مظاهر ای آن اجزای تمام با است رخدادی ای حالت نیاب

 قـدرت از فراتـر و بخشالهـام قـدرت دارای ریتصـو ظـاهر، در ورفی هایقطعه ای واژگان از

 در ریتصـو ایرسـانه نقـش. عاطفه هم و است شهیاند بخشالهام هم چون ؛است تمیر و آهن 

 دی،یسـ) است معنا ساختن مفهوم متن در ریتصو کارکرد و رشتیب عنارر گرید از ادبی متن کی

7931: 901.) 

 حاوی و اشعار او. 3

ا یـلسـوف د فییـحـاوی را بانـی، یبجهـان بازنمودشگی و یهای اندهیکندوکاو در ما نظر از

 اسـتانسـان معارـر  هایاضـطرابرگر یشاعری فلسفی دانست. شعرش به اعتبار محتوا، تصو

 ریـمتغو  ل رسـمییک تخیاز  ،در جهان اهن حاویل یقلمرو تخ(. 703 :7931عی کدکنی،یشف)

 بـهحـاوی در آن  که ایل مادی در اهن او راهی ندارد؛ چراکه دورهیده است و تخیمشتق گرد

ل یـافـت. تخیاء یتوان در اشق رفت ثابتی را نمییدوران رخوت و رکود است و ه ،برد سرمی

ان یـهان است، او میروی روانی کین نیمرموزتر Gaston Bachelard))ن باشلار وگاست فیبه تعر

ل را چـه در یـل مادی. او هـر دو نـوع تخیل رسمی و تخیشود: تخز قائل مییل تمایدو نوع تخ

 ریـغهـای هـا و جلـوهییبـای، مسئول تمـام زل رسمییداند. تخدر اهن فعال می عت و چهیطب
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زهـای بـدوی و یسـاختن چ دنبـال بـهل مادی یتخ کهدرحالی ،هاستت مثل گلیعطب ضروری

هـای متنـوع هیـدهای تازه و پدل رسمی مشتاق ساختن جلوهیجاودان است. در جهان اهن تخ

   .(75: 7931)باشلار،  زهاستیدار چیل مادی مجذوب عنارر پایکه تخاست، حال آن

 در کـه خـا  لـاتیتما بعضـی علـت به حاوی لیخل نوزدهم قرن اواخر شاعران انیم در

 و قیـدق رهاییتصـو اتیخصورـ نیـا و اسـت ازییـامت و تشخص دارای داشته ییارگریتصو

 بـه کـه اسـت شـاعری گانـهی ،حـاوی. کنـدمـی جدا معاررانش از را وی که است او ملموس

 نغـز اشارات و قیعم نمادهای از مشحون رششع و پرداخته شعر در شهیاند ژرف هایمضمون

 گـرانید آثـار از خوبیبه را شعرش او انهیروف و شناسانه هستی تأملات کهچندان است فلسفی

خ معارر عرب به یتار هایدورهن یاز دشوارتر کیی دروی  .(955: 7937 اسوار،) کندمی زیمتما

، آغـاز هاسـتیونیرهکشورهای عربـی در جنـ  بـا  هایارتشاپی یپ هایشکستبرد، سر می

 7331لی در سـال یان اسـرائیـامروت از سـوی نظیـو اشغال ب 7315 سالجن  داخلی لبنان در 

ز، یـدی بـس ژرف، گریـن مدت نومیاشعار او در ا هیمادرونأس او شد. یسرخوردگی و  سبب

کـی و یان نیـم و تعارض تضاد، ییگراجمعو  انزواطلبیان یتعارض مدن به مرحله مرگ و یرس

و  پیشـرفتز تقابـل یـز و نیکنونی، بشارت رسـتاخ مکان وزاری از زمان یمان، ب، شک و ایبدی

ل، یاسـماع) اوسـتشـعر  هـایژگییوی، از یل روسـتایفناوری در شـهرها بـا احساسـات ارـ

هـا و انتزاعی، خلق استعاره ق ویی دقیرگرایبه تصو او (.791:7930عباس،) و( 907:7333-901

: 1ج 1111، وسـییج) کـردای مناسـب عرضـه وهیق را به شـین عمیر نو پرداخت و مضامتعابی

 محتـوا ىیسوهم و هماهنگى به. کردمی جستجو شعر در را خود تیهو و گىزند حاوى .(311

: 7333ا حـاوی، یلیا) دانستنمی جدا شناسانه ییبایز عنارر از را نیمضام و بود بندیپا شکل و

730.) 

-چشـم مـیه حاوی ب رییتصو اشعار در معنای شاعرانه کلمه در دنیفلسف سویبهشی یگرا

شـه آزاد اسـت و یدنی کـه خاسـتگاهش اندیشـیچه، اندیهای نشهیندا ۀدنی از گونیخورد. فلسف

او به  بستگیدلچه و یهای نشهیاند ۀموج احاط. شدهنیمعهای رون شدن از چهارچوب مفهومیب

 وان خود به نـامین دیاول ژه دریوش بهایهای شعرشهیدر اند کاملاً «ن گفت زرتشتیچن»کتاب 

 .محسوس است کاملاً «نهرالرماد»
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 تمـدن تقابـل ،شـده چاپ نهرالرماد در که ،(شیدرو و انوردیدر) شیالدرو و البحّار دهیصق

 و اسـت شـاعر ۀسرگشـت روح تحولـات رادقانه انیب ،درواقع و دهدمی نشان را غرب و شرق

 معرفـت شـناخت و بـه دنیرسـ پى در که کندمیی یبازنما را دیجد عصر انسان روحى بحران

 (.319 :1ج1111 وسى،یج) دابینمی را آن اما ،است

توان مشـاهده کـرد، ن شعر حاوی مییر و تحول در نگرش شاعر نسبت به زمان را در اییتغ

خـدا و » و توأمـان و مرگ در چالش اسـت زمان باسازد که قت ثابتی را متبلور مییش حقیدرو

ل شـونده یاء زایا اشانورد که نماد شاعر مسافر است، بی، ولی دررندیپذدر کلبه او آرام می« زمان

ش متحـد یـانورد بـا درویکه در بینیممیاز پنجه زمان،  ین رهاییشود و در ادامه اغوش میآهم

 (.755: 7930عباس، ) کندروزی خود را بر زمان اعلان مییی و تجدد پیشود و با نوزامی

سـتی یالیستانسیاگز ایهیمادرونبا مضمون و  ،(باد و نى) «حیالر و الناى» شاعروان ین دیدوم

د کـه یـرگقدر عمق مـیرت و ابهام در آن، آنیکه نگرانی و ح است ستییسورئالی یرهایو تصو

شد کـه تمـام هسـتی در آن، هسـتی آواهاسـت، و یندیجهانی ب ژرفنای تا به داردمی واشاعر را 

ه بادها نکیها، و تا اتین واقعیشود برای قدرتمندترن آواهای زودگذر و شکننده گواهی مییهم

 (.730: 7333ا حاوی، یلیا) برسدن یقیبه لنگرگاه  تیدرنهاساز و آواهای سرنوشت

 هـاىسال فارله در که (سفرش نیهشتم در سندباد) «الثامنۀ رحلته فى السندباد» ۀمنظوم در

 زنـد و بـامـی دیـای جدنش اسطورهیک آفریدست به  شاعر ،است شده سروده 7353 تا 7353

 اسـطوره درون از-شـعر  نیا در وى. رودرون مییسفر ب قصد به و اندینمامیرخ  سندباد نقاب

-اشاره ۀواسطو به کشد،می ریتصو به را ایرفتهفروخودتنها و در معارر انسان ۀاسطور -سندباد

 .سازدتر میط اجتماعی را روشنیری محیهای اساط

 دیـجد ایگونـهبه را نمادها و ادّىم مظاهر انه،یروف تأملات از راگذ با مرحله نیا در حاوى

 از کیـتار و اهیسـ رىیتصو ،(گرسنگى خرمنزارهاى) «الجوع ادریب« مجموعه در .کندمی میترس

 .دهدمی نشان عربى جوامع خىیتار اوضاع

. اسـت شده سروده (م 7313 ـ 7331) هایسال در( نیآگ زخم تندر) «حیالجَر الرعد» وانید

 مقـدّس ممـری همان مادر ،منتشرشده وانید نیا در که ،(نیاندوهگ مادر) «نۀیالحز الاُمّ» شعر در

 .بردمی رنج السلامهیعل حیمس مرگ از که است
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 هـایحکومـت هیسـا در عـرب مـادرانِ کـرد عتشیی را حیمس کریپ میمر اگر حاوى، باور به

شـود امروزی میها لیت انجیجهانی که در آن روا .کنندمی عییتش را حیمس هزار هزاران مستبد،

کـی و مهربـانی قربـانی یآوران نامیـرسد که پت مییاهن نیا بهابد و باور شاعر یو گسترش می

 همـان نیآگـ زخـم تنـدر .بیرـلسائی بـر یی را عیمو هر مر ی استیمشوند و هر زنی مرمی

 و سـتادگىیا ۀنشـان دارد تـن بر که زخمى و است ماندگىعقب از عرب هایملت ۀدهندنجات

 اندکاندک دفتر نیا در حاوى. استخود  ۀشیری از اندیو تفس شیخو آرمانِ راه در او دارىیپا

 .است شده آسوده عربى جوامع آلودابهام سرنوشت مورد در شک از

 لبنـان داخلـى جنـ  هایسال در که ،(کمدى دوزخ از) «ایدیالکوم میجح مِن» دفتر شعری

 و میترس را عرب جوامع ریگدامن سىِیاس و ماعىاجت فساد است، شدهنوشته( م 7331 ـ 7315)

 و انتظـاری طولـانی افتنىیندسـت ىیایـرؤ بـه مـرگرسد کـه ادراک می نیا بهشاعر  ان،یپا در

 .ندارد جهان نیا دوزخ از ىیرها به دىیام اششعری دفتر نیا در حاوى. است شدهلیتبد

 غربی شاعران از حاوی ییررپذیتأث. 1. 3

 در آن هایشهیر وجویجست بدون عربی، معارر شعر در سمیمدرن و ییانوگر به پرداختن

 اسـت؛ سـطحی و ناتمـام پژوهشـی شـعر، درباره آن، فکری نظام بررسی و غرب ادبی فرهن 

 مثـل گـرید هایشهیاند با آن وندیپ و رگرییتصو ژهیوبه سم،مدرنی هایجنبه بررسی روینیازا

 .است ضروری فرانسه و سیانگل کا،یامر مانند رب،غ ادبی هایمکتب در ره،یغ و نمادگان

 شعر در آن بازتابِ و ریتصو به پرداختن که اندآگاه موضوع نیا بر کاملاً ات،یادب پژوهندگان

 نیـا رایـز دانسـت؛ منحصـر غرب، از رییرپذیتأث چهارچوب در تنها تواننمی را عربی معارر

 بررسـی زیـن فلسـفی و شناسیروان شناسی،مردم چون گریید هایدگاهید از تواندمی موضوع،

 اس تـی و ونـدپا ازرا ماننـد غربی متفکران ۀشیاند حارل زین هادگاهید نیا شتریب هرچند. شود

 پی در و ادبی نقد از را ریتأث نیشتریب حاوی، لیخل همچون معارر شاعران برخی. است وتیال

 کرده اوب خود شعر در را غربی شعر ایهجنبه از ارییبس شاعر، این. اندگرفته غربی شعرِ آن،

 کرده دیتقل غربی شاعران از که گفت تواننمی و هست نوآور شاعری حاوی گر،دیانیببه. است

. اسـت تـازه ایشـهیاند منزلـهبه تـازه ضـرباهنگی کـه هستند باور نیا بر همگان چراکه است؛
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 اشعار در بلکه حاوی، لیخل شعر در تنهانه را ریتأث نیشتریب که غربی منتقدان و شاعران ازجمله

 .است وندپا ازرا استادش و ییکایآمر شاعر وتیال اس تی اند،داشته معارر، عربی

 ز،یرسـتاخ ضـرورت ی،یرها به ازین: چون مشترکی هایرگه که است معتقد فرد، قیشف ماهر

 حـاوی لیلخ و دونیسا اب،یس مانند تموزی ندگانیسرا شعر در رستگاری و شیآسا به اقیاشت

 (.711:7931 همکاران، و این ییزایرم) هاستآن بر وتیال میمستق ریتأث جهینت که شودمی دهید

 رگریحاوی تصو .2. 3

 اری از منتقدانیبساست.  شده ارائهر یز تصوهای متفاوتی افیکرد لغوی تعریبا توجه به رو

امـا  ؛دیـنمار مـیینوعی مجاز تعب عنوانبهو از آن  دادهاستعاره قرار  همسن ر را معادل و یتصو

داننـد، و آن را با مدرکات حسی مـرتبط مـی گذارندمی زیتمار و مجاز یان تصویگری میگروه د

ان، نظر گروه اول ین میدانند؛ در ارمز و نماد می قسمیساختاری  لحاظبه ر را یگروه سوم تصو

هنـر »د: یـگون مورد مـییو در اغالب است. ارسط دانند،ر را باهم مرتبط مییکه استعاره و تصو

، گر است و محال است که شاعری بـا آن آشـنا نباشـدیز دیتر از هر چمیاستعاره عظ رییکارگبه

در  نیادیـبننقـش  لیـتخ .(01: 1113علـی جمعـه،« )نبـوغ شـاعر اسـت ۀدهندنشانآن  چراکه

 :دکنگونه معرفی مینیند را این فرآیو محمود فتوحی ا ر داردیتصو رییگشکل

گر به اهـن یکدیال در تقاطع با یالی اهن چنان است که خطوط خیخ رسازییتصوند یفرآ»

ن یـب ایـشـود. از ترکش داده مـیینمـا همروید یی چند عکس، مثل اسلایشوند، گومتبادر می

ای مطلـوب و یتواند دنن عملکرد خلاق میید، اهن آدمی با ایآد مییای پدر تازهیها تصوعکس

و آن را از ادراک  ده اسـتیـه نامیـل ثانویـن عمـل را تخیـج ای. کولردینافریرا بش یدلخواه خو

تمـامی  هیج مایده کولریه جدا کرده است. به عقیل خام اولیتخ یا ءایعکس اش ۀو ساد بعدیتک

ی اسـت کـه اضـداد را بـاهم یـرویه اسـت؛ نیل ثانوین نوع تخیهم ،شعری و هنری هایتیفعال

: 7933 ،فتـوحی)« ال سعی بر آرمـان سـازی و اتحـاد بخشـی داردو در همه ح دهدسازش می

771). 

ر و یان پـر تصـویـن و بیزبـان نمـاد بـاوجودگـاه شـاعر، یحاوی چـه در جا داردامنهر یتأث

، سخت مشهود است. حاوی در حوزه شعر گزار شعرو چه در مقام منتقد و  اب شعر اویدشوار

ه و هوشـی سرشـار و یای پرماحهیو خلّاق و قر شیا و نواندیو شناخت و نقد شعر به اهنی پو
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و ممارست و جهـد تمـام،  نشی ناقد و درک و استنباطی ژرف و مطالعه و تتبعی تامینگرش و ب

بـه شـعر امـروز نظـر داشـته  تمامیبه زینان گرفته و ینیشیدر شعر از پرا معروف است. او معنا 

اه تحولـات زنـدگانی اجتمـاعی گـام بوده و همـر گرشینآفروی همواره شاعری زنده و  .است

 برداشته است.

-افتهین یترن آگاه بود و به تازهیریسنجان دهای ناقدان و سخندگاهیو د هابر مشرب حاوی

رت نافذ او، هـم ین آشنا. بصید و مباحث نظری شعر در مغرب زمیهای نقد ادبی جدها و نگره

ن یزداتـریین و آشـنایدتریـد آوردن جدیـدکاود و هم در پف شعر کهن را میین ظرایترافتهینا

 دارد. بلافصلمرکب در شعر، اثر  یرتصاو

 ل حاوییخل شعرر در یتصو دهندهلیتشکعوامل  .4

ای در منطق عقلی و عموم کلام به د که حادثهینمار هنگامی رخ مییتصو ال ویخ طورکلیبه

ن رـورت کـه ی(؛ بـد11: 7930احمد سلطانی، ) بدهدش را به نوعی مجاز یجا وندد ویوقوع پ

عقلـی کلـام  قت عام و منطقید در فراسوی حقیر در کلام را بایا تصویال یک خی ۀعنارر سازند

ان متضـادها و ... در کلـام یـق میـص، اندماج و تلفیه، تشخیهای تشبجستجو کرد که به رورت

 کند.جلوه می

ار سـخن ید بسـیـو جد میهای قدر در کتابین عنارر سازنده تصویک از ایرامون هریدر پ

 م.یدهدست میاز آنها را در شعر نو به هاییمصداقنجا تنها یو ما در ا اندگفته

 هیتشب. 1. 4

ن نوشـته خـارج یـبلاغی آمده، از حورله ا هایکتابه که در یورود در مباحث پهناور تشب 

ه اکرشـان ات کـیـبـه بعضـی کل ر است،یکی از مواد سازنده تصوینکه یاست و فقط به اعتبار ا

 م.یکنای میالزامی است اشاره

 مثالعنوانبـهانـد. افراط کـرده غالباًن راه یه بوده و در ایتشب بندیمیتقسشتر توجه قدما به یب

 هـانیاان یـقسم برشمرده اسـت. البتـه در م هشتادونهست و یه دویالسبکی برای تشب نیبهاءالد

ابـن  هاآنکی از یاند و گران نگاه کردهید نظر زاه با نظری متفاوت یز هستند که به تشبیکسانی ن

ا معنـوی بـودن و یـنگـرد و آن را از جهـت رـوری هنری می دید باه یطباطبا است که به تشب
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ن توجـه او بـه نمودهـای یکـه همـ کنـدم مـییا رن  و ردا تقسـیحرکت و کندی و سرعت 

 اسـته یه جنبه هنری تشـبل نشانه التفات او بین قبیری مثل رن  و ردا و حرکت و از ایتصو

 (.11: 7913فاطمی، )

بـه کـه ی را بـه مشـبهیا ادعایقی یداند که ناقص حقه را در مواردی میینی تشبیب قزویخط

ز باشد در امری، ین دو چیم، ولی اگر مقصود تنها جمع بیشبه در آن کامل است، نسبت دهوجه

)همـان، « مینه موارد حکم به تشـابه کنـگونیم، بلکه در اییه نگویبهتر است آن را تشب» دیگومی

13.) 

-هایـن آریترز از ارلییو ن ر شعری استیتصو دهندهلیتشککی از ابزارهای مجازی یه یتشب

ر یل حـاوی در تصـاویـهاتی کـه خلیرساند. تشبهای شعری که شعر با آن خود را به ظهور می

نـوعی ابهـام  دهندهکاسانعبلکه  ستند؛یهات سطحی و جزئی نیتشب ،ش عرضه کردهیشعری خو

( بهمشـبهمشـبه و ) نیطرفن یجمع ب ررفاًهات شعری او یتشب گریدعبارتبهدگی است، یچیو پ

کنـد و جـاد مـییوحـدت ا ،ن جزء و کـلیان اجزای متناقض و بیه مین آرایز ابلکه او ا ؛ستین

اری رابطه یبس ن نقاطیهای گسترده است که بای با رشتهر شعر او همانند شبکهیه در تصاویتشب

قـت یسـازد و در حققتش ظاهر مییکند و آن را با حقاء نفوا مییسازد و به ژرفای اشبرقرار می

 جاد کند.شود که قادر است میان اجزای متنافر پیوند اییرویی مین

آن پی ببرد نه کسـی  جوهر و ااتبه شاعر کسی است که » استچنانکه عباس عقاد معتقد 

سـت ین نیـلت شـاعر در این کند. فضییو تعدادش را تع هارن و اشکال و را برشمرد  هاآنکه 

ن شـیء یـد ایـن است کـه بگویز ماننده است بلکه برتری او در این شیء به چه چید ایکه بگو

 (.03:1113جمعه، علی) «د...یسخن بگو زندگی باو از درون آن و از ارتباطش  ستیچ

ارتباط برقـرار سـازد و  اءیاشو از وجود خود با  کند عبور اءیاش خارجی ظاهر از دیبا شاعر

واضـح  رـورتبهدر وجـودش  آنچـههر  که شاعر بتواند ه واقعی استین درواقع، همان تشبیا

توانـد آن ای مـیننـدهیهـر ب چراکـه رد و از مکنونات آن خبر دهـد؛یدرک کرده، از آن پرده برگ

در  فـرورفتنروی نفـوا و یـن نی. اابدیدرند، یبرا به همان رورت که شاعر می هارن اشکال و 

ای بـا دهیحـاوی در قصـ سازده جدا مییاء و دامنه گسترش آن است که شاعر را از بقیعمق اش

 سد:نویعنوان شجرۀ الدر می
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 اااااطو  ُ)ُ ااااا م ُ وُمضااااات ُ/ُملخصااااا ُ ُتلتااااا ُ ااااا  ُ /ُفاااااظُمل  اااااط ُ ُلمااااا ُ يُ/ملسااااا  ُ ُماااااطعم ُ  ااااا ُ 
9191ُ:921).ُ

پیچـد ها خودنمایی کند/ بر دور کمر مـیتازیانه/ در استخوان یهاترجمه: تا زمانی که نشانه

 به مانند کمربندی.

ز یاز ضربات شلاق بر بدن کن ماندهباقین بند شعری، اثر یدر ا حاوی مبینیبمیکه  گونههمان

ه کرده که بـه یبه کمربندی تشب قرارگرفتهرا آن هنگام که در ظلم و ستم مرد و حالتی از بردگی 

ه نکـرده اسـت یـه حسـی تکیه ررفاً بر روی تشـبین تشبیدر ا او است. شدهبستهزن  دور کمر

نفـرت ) استمتفاوت  مثبت ضربات ناشی از شلاق معنای با بر کمربند کنندهدلالت مثبت معنای

ز به شلاق و یز و خودخواهی مطلق در نفس جلاد؛ جلاد برای راحب شدن کنیپنهان در جان کن

-اد مـییـهـای وی زشانییپر آنگاهخورد ن تلاش شکست مییولی در اورزد زور پافشاری می

 پندارد.می رممکنیغز را امری یشود که مالک شدن کنگردد تا به حد کابوسی دردناک بدل می

 از دوربـهی کـه پـاکی ی، جـانخوردهدسـتعـت یان آزادی و بازگشت به دامانِ طبین میدر ا

ر مثبتی بـر وی یز تأثیکن عنی شلاق زدنی ؛کندر میز خطویشهوت و سلطه مرد باشد، به اهن کن

هی یر تشـبیتمرکز شـاعر در تصـاو .عت گرفته استیبه آزادی و بازگشت به طب میتصم وداشته 

 ر حسی و درونی است:یهات غیشتر مواقع بر روی تشبیخود ب

اااُکااا ُ  ُکاااط ُعمااا ُ /ُ يساااظُ هُ ن  ااا ُ ماااطُ  ک  وُ/ُنکبااا  ُ مل ُتااا  ُ /ُطهيااافاااظُعومُکاااط ُک  اااطُ /ُعمااا مُ هُماااط
فااااظُ سااااظُُ اااا  /ُفااااوُ اااا  ُ ُتطف اااا ُ ُ/مضاااا  ُ  ُ ن ااااوُ م  ُ کاااا  ُمااااطُ عاااا  ُ / ُ يااااتطُشُ يفملخ ااااط
ُ.(19-9111ُ:11) طو  ُُ ُ يملمُ ُملصمتُ 
چیزی که به یاد دارم، این است که اسیرم، / عمرش عمـر نیسـت./ بلکـه تنهـا  ۀهمترجمه: 

همـه آنچـه کـه / کننـد یها پرواز مخزد و خفاشهای آن عنکبوت میغاری است که در گوشه

 .پایاندر یک سکوت بیچون لقمه ناچیز در شکم نهن /هم/میرم، دانم این است که من میمی

 ،ک که پر از عنکبـوت و خفـاش اسـتیدوران زندگی خود را به غاری تارنجا یحاوی در ا

ونـد یک پیـجـاد یبـا ا اوست اما یغار( ن) کهفان عمر و یق تشابه حسی میه کرده است. هیتشب

م کـه چگونـه یکننفوا کرده است. مشاهده می هاآنن دو از ظواهر حسی به عمق یا نیدرونی ب

اش که همـان عمـر و دوران زنـدگی به را که همان کهف است در بطن معنای مشبهشاعر مشبه
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شـتر نمـود یب حرکـت داده کـه ییوسـوسمترا به  هییر تشبیتصو لهیوسنیبد و فروبردهاست 

بـر عمـق و بـاطن  و نفـوا افتنیراه  ات و تجدد.یرگ است تا انتساب به عالم حدهنده جهان م

ان یـد شاعر کسی است که مناسـبات میگواست که می عبدالصبور دی بر سخن رلاحیتأکاء یاش

را  هـاآنی یدسـتی و توانـارهیـال خـود کشـف و بـا چیروی خین برهیتکها را با دهیعنارر و پد

هات فقـط یاش در تشـبم کـه مـاده کـارییدهند. نه مثل شاعران قد وندیگر پید هم بهب و یترک

 .(03-03: 1113علی جمعه، ) حسیظاهری بود و 

ُب  ْ  و ُمل  ْعب  ُآه ُم نُن موُوكطب سوُملذي/ُين  ض 
 .کندمی فوت امفغان از خواب وکابوسم که/ ترس را در چهره

وحشـت همچـون  تـرس و یزیـشده که چ هیتشب یوکابوس شاعر به انسان خوابترجمه: 

 .کندیخاک را در رورت شاعر فوت م

ُمل م ُ  ُ(9192ُ:29 طوي ُ)ُم مَّظُمشل لُ ُ نج  
شـده وشـاعر  نیلنـ  وخـون شیمصرع، عمر را به انسانی تشبیه کرده که پا نیا درترجمه: 

 .کشدیبا خود م نیانسان لن  و خون نیعمرش را همچون ا

شـه یتر از سطح و پوست همزی ژرفیدادن از چهات حاوی، عمق احساس و خبر یبدر تش

تـر از حـواس و ظـواهر قیـعم مبـدأهات بـه ین تشـبایـخـورد و ارجـاع و ارـل به چشم می

 .گرددبازمی

 اءیبه اش بخشیتیشخصا ی صیتشخ. 2. 4

ن جوهر شعری است یترناب ،اء و آنان را چون موجودی زنده انگاشتنیدن به اشیجان بخش

ژگـی ین ویـد در مـورد ایـعلـی عشـری زاکند. ا را به اهن انسان القاء میرهین تصویترو زنده

ر حسی در آن دارای وجـود یص ابزاری است که امور معنوی و غیتشخ» :دیگون مییشعری چن

ات یـح روحدر کاری هستند و  هرکدام روحبیءِ جامد و ایعت و اشیاند و مظاهر طبو جان شده

ژگی اسـت کـه جهـان زنـده و ین وی(. در ا31: 7313د، یا)عشری ز« ده شده استیدم هاآندر 

 ؛شـودن هنـر بـرده مـییت ایژگی شعر پی به اهمین وید و با تأمل در ایآچشم میه ب پرحرکت

ن ینامحسـوس و انتزاعـی. بـ نـه ونی است که نه محسوس است ینش آن سرزمیرا قلمرو آفریز
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ابداع هنری  آن بررفی پل زده و ات از طیو مجردات و معنو طرفکی ازت و محسوسات یواقع

 (.735: 7913فاطمی، ) استشده  گذاریهیپارگری یو تصو

اش از مسـائل هنرمندانه هایبرداشتل حاوی در برخورد با جهان و یت شاعرانه خلیحساس

 اسـتعدادهای عـادی فراتـر و مشکلات اجتماع خود، در وسعتی تجلّی کرده است که از حـدود

اء نفـوا کـرده یدن خصورـاً نگـاه او در عمـق اشـیموماً و در جان بخشرها عیرود. در تصومی

 ور محسـوس یدر تصـاو هـاآنو عرضـه  شاعر در امور انتزاعـی رفتن فرو ،مثالعنوانبه است.

 نشان داد: عند البصارۀ دهیقصتوان در ا را مییزنده و پو رورتبه

طُضااااا   ُياااااعمااااا  ُماااااطُن مُجااااا ُ وُن/ُفاااااظُ م تاااااظُبُ يااااامل ُخطااااا  ُ /ُ اااااطن ُيظُل حک اااااماااااطُتُ ُ سااااات   ُ 
ُ.(9111ُ:959 طو  ُ)ُقيملسح

ای از هـایش سـیالهکس که چشـمگوید طلب رحم دارم آنترجمه: از آنچه به چشمانش می

عمـر  ۀهای عالم غیب بر کف دستانم/ پرتوهای کم سوی او به مثابه ستارهاست/ نوشتهحکایت

 من است.

و برای  ندیبب را در کف دستانش مییعالم غ یهانوشتهص، یتشخ بر هیتکنجا شاعر با یدر ا

مـا ها مخصو  انسـان اسـت اژگییگونه ونیکه ا دهدا و بخشش قرار مییستاره نوری از عطا

را  زیـچ همهجان رفات انسانی قرار داده است که ن امور انتزاعی و موجودات بییشاعر برای ا

 تپد.می هاآندر  زندگی وات یکنند و روح ححس می

ت یـدن بـه عبـارت، بـا تمـام ظرفیبخشـ جان بانی و باد( شاعر ) «حیالرالنای و »ه یدقص در

-بهره مـی بدوی گندمگون کی رورتبه شیموجود در آن در جهت انتقال احساس بالای خو

 د:یگون مییو چن دیجو

اااا و فااااظُ ُوتاااان ضُ /ُ طي اااا ُ تُتلاااا ُ اااا و ُنُ ن ض اااا/ُعاااانُساااا م ُ ُتُ صاااامُ ت ُُنُ ي اااا/ُ ةُ ياااامل ُ ُعبااااقُ ُط  
ُ.(999همط :ُ)ُمل مط ُ ُط ُ ي طُ کط  م لُ عنُ

هـا سـکوت گر است/ گاهکی از زیـادی سـوالاش هویت خویش را جلوهترجمه: در چهره

هـا هـا از شـنترین گزارشاختیارکرده است/ اوج بخشید باید کیفیت کم را، غرور را/ و ماندنی

 خروشد.هایش میدر چشمه
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ید گوج( از نزاعی سخن مییدر رومعه کمبر)« فی رومعۀ کمبردج» دهیقصل حاوی در یخل

-های کهن که آدمی را به گذشـته وابسـته مـیشهین اندیانورد؛ نزاع مت عربی را در میکه هوی

 انیـکنـد و مان مییب خوارشدهشه و تفکر آن را با نماد زاهد یدن به آن اندیبخش جان باسازد و 

-ر مـییی به نماد بدوی گندمگون تعبیهاآزادی و ر سویبه تیهون یهای او آرمان بلندپروازی

 سازد:ت عربی را به جنون متهم مییل هویکند. زاهد خوار و ال

ُفاااااظُ  ساااااظ ُي/ُملنطسااااام ُملمخاااااذو    ل اااااطع ُُ/ هملاااااتُف ضااااام()/ُحاااااط ُ ييسااااا،ل نظ ُيطااااا  ُعلاااااظَّ
ُ(.932-9131ُ:939ضطو  ُ)ُ  سظفظُُل   ف ُمآلثط ُ ُ/مجن  ُوُعطد

پرسد/ متحیر و سرگردان است/ لای سرم ایستاده و از من میترجمه: زاهد خوار و الیل بر با

و بـه اتـاق آثـار باسـتانی در  ات کوتاهی نمودی( / معماهای مجنون استپرسد: در وظیفه)می

 سرم بازگشت.

 امـور و اءیاشـ از ولـی اسـت لییتخ و غنی اریبس چه اگر بندها، نیا در رفته کار به ریتصاو

 لبـاس ریتصو از بهتر رییتصو قیه نمونه، عنوان به. است شده هبرگرفت زندگی روزمره و ساده

شود، او امور زنـدگی را بـا  واقع موثرتر زاهد دادن نشان فیخف و خوار در تواندنمی جامه ای و

 زند.یک است آن کلمات را در هم برید که معانی نزدینماچنان کلماتی منعکس می

 ان متضادهایق میاندماج و تلف . 3. 4

گـری یهای دوهیابد، اما همواره شیه و استعاره تجسم مییشعری گرچه گاهی در تشب ریتصو

، اشـتقاقات هـاتفاوتختن ی، برانگتامتناقضان یم سازیبیترکق و تجلّی دارد، مانند یبرای تحق

ر شـعری در پرتـو فلسـفه یل تصـوید دانسـت کـه تشـکیبا همه نیا باتازه و رموز و علامات، 

ل بـه یـشـود و مسـر نمـییم راحتیبـه ا بر اساس آن برای همه شـاعرانید یجد شناسیییایبز

 ،ر هنـرییقت تعبیاز حق هاآن زان آگاهییو م فرهن  بان رورتی در روح شاعران ینش چنیآفر

 (.713:7913ی،یرجا) دیآد به دست نمییک دارد و با تقلیارتباط نزد

ربنـای ید. پس در زیروز آن خار میای است که اد همان هستهیرومیای که از آن گل هسته

ن یـدر ا نفـوا بـاخواهـد و شـاعر مـی گر هسـتندیاء، در وحدتی تام و کامل باهم دیزندگی اش

 هـاآنبه عمق و ژرفای  رفتن فرورا با  هاآنت و وحدت وجودی یها و تناقضات واقعپراکندگی
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ا کلمـات را یـ و ان کنـدیا بن متناقضات ریان ایخواهد که فقط مرز مشاعر نمی اورد.یب دست به

 ند.یی و تجربی کنار هم بچیبدون تناسب و پشتوانه معنا

جسـتجوی نقطـه  ۀشـیو در پـی اند هوردروآواحد بـه دو شـیء متنـاقض  لحظه کیاو در 

، ن عبـارتیـهـا و احساسـات دور از هـم اسـت؛ و اشهیان اندیمو جمع  ن دو شیءیبرخورد ا

 د: یگور است که مییف ازرا پاوند از تصورین تعین ایبان متضادها میختگی میاندماج و آم

 .«دهـدای از زمـان ارائـه مـیزی است که گرهی فکری و عاطفی را در لحظهیر آن چیتصو»

ر یمتغـا اییـدودنز از یـ، حلقـه زدن دو چریتصو دهدمیح یتوض گونهنیان عبارت را یبراهنی ا

هـای تیـز ممکن است ظرفین چیا چندیز ین دو چین. ایک نقطه معیکلمات در  لهیوسبهاست 

مختلـف تعلـق دارنـد کـه  هـایمکانو  هـازمانبه  معمولاًز یا فکری داشته باشد و نیعاطفی و 

 (.10:7ج7910براهنی،) «شوندجمع می کجایر در یتصو لهیوسبه

ای در زبان شعری ب سوم تازهیت متناقض ترکینیا دو عیتواند از بازنمود دو شیء شاعر می

سـت، یاز دو شیء متنـاقض منتسـب ن کیقیهب سومی به ین ترکیند که کارکرد ایافریش بیوخ

ار یفضـای بسـ ان اجـزای متنـافریـعنـی جمـعِ میده، یـن پدیب مستقلی است. ایبلکه خود، ترک

ن یـوان ایـهای دل حاوی به خود اختصا  داده است. چنانکه عنوانیای را در شعر خلگسترده

 (.55: 1113علی جمعه،) هستب ینوع از ترکن یشاعر نمود دهنده ا

رودخانـه خاکسـتری( اسـت، کلمـه نهـر بـر ) «نهرالرماد»که  ل حاوییخل نخستوان ید در

 بـاکند، رانی و خاموشی دلالت مییخاکستر( بر و) رمادو  زی و سرزندگی دلالت داردیخحارل

 گونـهنیاق برقـرار سـازد. یـاف و تناسـبی عمن دو متضـاد ائتلـیـا انیـمشاعر توانسته  حالنیا

ن یخواهد بـدوارونه کلمات در بافت شعری است که شاعر می کنار هم نشستننوعی  هابیترک

فنی و فکری  ازلحاظشعری خود ر ا  متن وخشد بسازد عمق بطریق به موضوعی که مطرح می

 تر سازد.غنی

دی و یـعر از ناامخرمنزارهـای گرسـنگی( کـه شـا) الجوعادر یوان حاوی به نام بین دیسوم

ای است که به فراوانی نعمت خرمنزار کلمه د که منتظر وقوع آن است، واژهیگوأسی سخن میی

خود، گرسنگی را هم به آن اضافه کرده اسـت.  دستیرهیچ بادلالت دارد، اما شاعر  و فصل درو
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ااهان عمـومی را که در  رعدوبرقن( شاعر یتندر زخم آگ) حیالجروان چهارم به نام الرعد یدر د

 همراه ساخته است. سکون ونماد قدرت و شدت است با ضعف 

از دوزخ کمـدی(، ) «ایدیـالکومم یمـن جحـ»وان پنجم شـاعر بـه نـام ین است در دیهمچن

شـود، شـاعر در شه همراه با خنده و شادی به اهن متبادر مـییکه کلمه کمدی همنیا رغمعلی

 شـودده مـییـد وفوربـهز یـد نیدر قصا هابیترک گونهنیانجا آن را با دوزخ اکر کرده است. یا

 د:یگورا مخاطب قرار داده و می سیابلن قطعه که شاعر یمانند ا ؛همان()
:9191ُ) ااااطو  ُُملساااا م ُ ُ ُعلااااظُوهاااا ُ ط  اااايُلماااا ُ ُماااانُ اااا  ُ /ُت اااا  يقلبااااطُ ُسُ ينااااظُ بلاااا عطُ 
12.)ُ

اشد/ از تـاریکی روشـن ترجمه: ابلیس قلبی را بر من ببخش که از هرگونه فریفتگی خالی ب

 که تابش خیره کننده بر امواج سراب دارند.

و سرابی که شـاعر بـرای آن مـوج و  ف کردهیکی را با درخشندگی تورینجا تاریشاعر در ا

شاعر دو شـیء متنـاقض را  هب واژگونه است کیک نوع ترکی هانیاحرکت تصور کرده و همه 

 .(53همان:) استوند داده یبه هم پ

ُ ذمُ مل ُ ُمنُ  عُ ُم ُ طُملخُ  نصُ فطعتُ 
 . میگرفت زگانیدوش یرا از گرسنگ خمرترجمه: 

آنـان  یاما شاعر از گرسـنگ ستیقابل برداشت ن یزیچ است که از آن یعدم زیچ یگرسنگ

 جا جمع کرده است.گونه دو چیز متضاد و وجود و عدم را در یکو این شراب گرفته است

فاااااوُُ /ملشااااامسُ ُملخ ياااااط/ُفاااااوُل اااااط ُ ُفاااااوُسااااا  ُ ُ ااااا ُ خ ياااااطُمل ُ ُظ/ُفااااامألکيااااا ُ ُملمااااا  ُ ُ عشااااا ُ 
ُ(991-9111ُ:993 طوي ُ)ُملم ميطُصح ُ 

ها، در نفـس نفـس زدن های استخوان، در درون سلولحتمی مرگ/ در سلول ۀترجمه: رعش

 هاخورشید، در روشنی آینه

ه کـ عـتیشاعر در عنارر طببالاست؛  اتیادماج، اب قیاز طر یرسازیتصو هاینمونه گرید از

هـا کـه روشـنی آینـه است، در اتیکه منبع ح یدیدر خورش ند؛بییمرگ را م اتند،یح گرنیانما

 است. دهیکش ریمرگ را به تصو، نشاطند مظهر حیات و
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 زییآما حسیوحدت حواس  .4. 4

ن یـص شـعر ایو از خصـا اسـتیار زنده و پوین دسته از شعرهای حاوی، بسیهای ایرتصو

ال یخرور رها ویتصون یا ات و جنبش زندگی دریح ۀعنی جنبی ؛ستادوره به کمال برخوردار 

 شود.ده مییداو به خوبی 

م هست، پس در متون یهای آن در قدشهیسم، ریده به مکتب سمبلین پدیرغم انتساب اعلی

ا، به یسفر رؤ 5/3ن شماره یو نامه بولص به عبران 751ت یاد، سروده سوم، بیلیم غربی مثل ایقد

لگـامش بـابلی یکه در حماسـه گ چنانکرده است، همدن ردای او اشارهین کلمه الله و ددیچش

ن کـاربرد را یشـتریده در نزد شاعران آپولـو بین پدیز آثار ایشود و نده مییاد دیه زین نوع آرایا

 (.59: 1113علی جمعه، ) ا واژگونه کلمات استیداشته که نوعی از کاربرد عکسی 

رـورت کـه نیده و بدیهای احساسات مختلف را در هم کوبان عررهیمده مرزهای ین پدیا

شـود و بعضـی ل مـییم فکری و انتزاعـی در عـالم مجـرد تبـدیات در عالم خارج به مفاهینیع

ونـد آواهـا، یشـی از پینن بیابنـد. در پـی چنـیا شعور تحول مییشده به فکر فیهای تعرعادت

ختگـی حـواس یآمد کـه بـر مبنـای درهمیآه وجود مید بیه جدیو... نوعی آرا هاها، حجمرن 

 ره( استوار است.یی و غیی، چشاینایی، بیحس شنوا) متفاوت انسان

ا لامسـه امکـان یا طعم و مزه یحه و بو و یا رایا روت یزی است که رن  یآمق حسیاز طر

-هنی فراهم مـیهای اهیکپارچه را در لایا یرورت واحد وانفعالاتی را بهابد، موجبات فعلیمی

 سازد.

ک یـل حـاوی بـوده و در یـر در شـعر خلیتصـو ۀدهندلیهای اساسی تشکهیه از پاین آرایا

ه یـن آرایـگونه از انیا« وجوه السندباد»ده یشده است، شاعر در قصکار گرفته ع بهیمساحت وس

 سازی را نمود داده است:گانهین یبهره جسته و به خوبی ا

ُ ُمألولظلتُ يلُة ُ َّمُ 
ُ م ُمألو يم ُُو

ُب يفظُ  ضُ ُ 
ُکطنتُل ُ(.9111ُ:919) طو  ُ...ب ي ُملت تيطليم ة
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سان همان تلخی است/ در یـک وطـن غریـب/ ش تلخ بود/ و روزش نیز بترجمه: اولین شب

 پی تلخ بود.درها پیشب ۀهم

ه رسازی ماهرانیم که شاعر با تصوبینیمی« ن فی قطاریفی مقطوعۀ سج» دهین بند از قصیدر ا

 أس خود احساسی تلخ را برای شب متصور شده است.یدی و یخود و برای ناام

گـردد کـه ان مـییـتواند تلخ و بدمزه واقع شود چراکه آن در حـوزه احساسـاتی بشب نمی

ا شدت ظلمت و یکی یرفت که شاعر تارها و مبصرات است و انتظار میدنییمربوط به حس د

ن یـاورد، امـا شـاعر در ایر دربیو بصری برای ما به تصوی یایناهی حاکم بر شب را با حس بیس

ز از هـم را بجـای یدسـتی از خـود نشـان داده و دو حـس متمـارهیچنان چسطرهای شعری آن

ب بـه ین غریـهای بعد را که او در سرزمکاربرده است. او نه تنها شب اول بلکه شبگر بهیهمد

 ه است.ر کشاندید به تصوینرورت تلخ و ناخوشاسر برده به

ن یـکلمه مزه ازجمله متعلقات مربوط به حس تذوق است و شاعر با وارد شـدن خـود بـه ا

جای حالت و روال عادی بـه کـار ای واژگونه را بهک بافهیشکسته و طه قانون زبان را درهمیح

درپی در اول سطور و تقـدم کلمـه، تلخی( به دفعات مکرر و پی) گرفته است. با تکرار کلمه مُرّ

ب بـه یـن غریر توانسته مفهوم و معنای احساس تلخی و اغتشاش روحی خود را درسـرزمشاع

 ر بکشد.ینحو احسن به تصو

حجـر )سـن (  ۀن بند سکوت را بـا کلمـین( شاعر در اینۀ )مادر غمگیالأم الحز ۀدیدر قص

 کند:ف مییتور
ُبطلويُ لُُ ج  ُ ُصمتُ ُمأل  ُ ُفظُع وقُ 

 مادر جریان دارد.ترجمه: سکوتی سهمگین در عمق روح 

شتر از هـر حسـی یکه کلمه سکوت متعلق به حس سامعه است و کلمه حجر بینعلی رغم ا

د ین و شـدیک سکوت سنگیفات برای القای یگونه از تورنیشود و ابه حس لامسه مربوط می

 کمک کرده است.

هـا ستیونیی که بر امت خود از طرف رهیهاها و جراحتر تلخکامییاما شاعر باز در تصو

 دهد:ن نوا سر میید چنیآو دشمنان هر لحظه فرود می
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ُفظُن ق ُ و لت 
ُتي لظُملمبُ ُ يملثقُمنُمل   ُ 
ُ(.9191ُ:12جط ...ُ) طو  ُي ومُيستجيحُيص  ُ ُ 

جـویم/ رـدایی ای عمیق فرو رفتم/ از وحشتی موهوم به خواب پنـاه مـیترجمه: در حفره

 مجروح در همه جا دنبال آرامگاهی است.

نکـه رـدا از متعلقـات حـس یرغـم اکند علـینجا ردا را با جراحت عنوان مییاعر در اش

ن دو احساس مناسـبت و ین ایی مربوط است؛ اما شاعر بینایاست و جراحت به حس ب ییشنوا

 کند تا از خلال ارتباط دو حس، معنای درونی خود را انتقال دهد.جاد مییهمانندی تام ا

-ندی شکل مییک نوع فرایدهد، ل مییآن را محسوسات تشکی که دو سوی یرهایدر تصو

 ۀتلخی و شوری کـه در حـوز مثلاًشود، گر وارد مییک حس در قلمرو محسوسات دیرد که یگ

لهـا فـی دمنـا »ماننـد  گردد؛ود، مربوط میشافت مییحس اائقه است به بو که با حس شامه در

الـک الصـوت »(، 710)همـان: « جفنیَّ الغبارأکلَ یقبلَ أن »(، 003: 7339حاوی، )« نیقیطعم ال

مـوارد  م.ینـیبکه شرکت حـواس سـامعه و اائقـه و بارـره را در آن مـی، (35همان: )« المُرائی

رمت ، (93) الضجرجنۀ (، 13«)تعبٍ حلال»بینیم: های ایل میدیگری از حس آمیزی در نمونه

، (55) السـوداءالزوبعـۀ ، (59) رالخضالظلال  ،(51) أسودموج  ،(01) وسخضباب  ،(93) الصور

 .(33) الصراعطعمُ  ،(31) قمریرَفاءٌ مُخمَلی  ،(31) الطریاللیل ، (53) أحمردخان 

 هاآنحاوی به اعتبار محتوای  شعری ریتصاو . 5

 واقعی رهاییتصو .1. 5

رهای مجـازی یق تصـویـو ملموسـی کـه در شـعر حـاوی از طر هیـبلندپام یبرخلاف مفـاه

ر یرا تصاو هاآن ۀیمابنن شاعر وجود دارد که یز در شعر ایدی نیم ناب و جدیمفاه ،اندشدهانیب

زهای آشنا بـه اهـن همـه و یر واقعی که عمق و ژرفنای آن از چیدهند. تصاول مییواقعی تشک

اسـت. شـدهگرفتهدارنـد،  سـروکارآن  بـا و دیـآبارها بـه چشـم مـردم مـی هرروزائی که یاش
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ر یکی در خـط سـیا گفتگوهـای درامـاتیقصصی و  رورتبهی واقعی را رهایتصو آیین مفاداو 

 هایتجربـه بـانـد کـه در تناسـب یگزبرمـی ایگونـهبهر را یتصاو نیاکند و م مییحوادث ترس

  اشد.ش بیهاشهیستی و باورها و اندیز

م کـه حـاوی شـاعری بـوده کـه یشوشتر معتقد میید حاوی بیشتر قصایبا خواندن هر چه ب

را با اجتماع و زنـدگی قطـع کـرده  روابطشست که یرا تجربه کرده و شعرش، شعری ن زندگی

ک نگـرش یـرش از اشـعا واقعـی رین تصاوین تکویار روحی او در جریس گریدعبارتبه باشد؛

اشـعار  ۀعلـت ارـلی ابهـام شـاعران ن نـوع نگـاهیا و ردیگد و تازه به جهان سرچشمه مییجد

ست بلکه ناشی از احساس وجود یدهای لفظی و معنوی نیتعق شعر سنتی از برخلافاوست که 

ش درآمـده اسـت، یکه در شعر بـه نمـا عینیتیر یرود در زای است که گمان میشهیا اندیمعنی 

 د:یگومی نیچننیاو  کتمان شده باشد

حکااااظُي/ُطعُ يمااااطُ کااااظُملمااااذُحکااااويُ ساااا  ُ/مت عاااا ُ ُ ُلکاااا، ُ للاااا   ُ /ُتُ يااااللبُطهُعااااطب ُ ع اااالاااا ُدُ 
/ُبحماااااظُملخااااا  ُوُملمااااا تظ/ُ ُ  ناااااطُملمشاااااح  ُبط  ااااا طعُ مل ياااااط ُ ُ ُ يتسااااا /ُ وخُ ملصاااااطُسااااا ع ُ 

ُ.(9111ُ:202) طو  ُ...مبتذم ُ /ُط يبُ  ُمل ي /ُل ُ   ُمحط ُ 
های پـر و راحتـی و آرامـش حـرف کند/ از جامترجمه: عابری که او را به خانه دعوت می

راننـد/ همـان چیـزی کـه ن مـیها از آن سخخواهد زد/ همان چیزی را خواهد گفت که رسانه

ها و قیمت ریال از آن حکایت دارند/ و مرگ هم تب ترس را دارد/ فـال نیکـی سرعت موشک

 توان دید.توان زد/ وضع بدی به این خوبی نمینمی

های اجتماع خـود حـاکم شـده اسـت را بـا جا شاعر اندوه و ترسی که بر افکار گروهیندر ا

 ۀطره و سـلطیاست. تمدن غرب با نفوا در جامعه شـرقی سـ دهیر کشیری واقعی به تصویتصاو

هـای شتر کرده است و درد و رنج ناشـی از ارزشین خود را نسبت به گذشته بر مردم بیسهمگ

ی که عابری شاعر را به خانه خود دعـوت یاست. تا جا فروبردهخود حاکم همه ملت را در کام 

رـبحت  باهمو گرسنگی و ترس و اندوه  گرانیهای ناشی از ها و اضطرابکند تا از نگرانیمی

معنوی و روحی  هایارزشات ساخته است و یر مادین عصر را اسیها انسان اکنند. تمدن غرب

 دهد.ات قرار مییماد نبه پاییترا در مر
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ک، بلکه ملـالی واقعـی، یف ملال، نه ملالی رمانتیتور ره ازیری کدر و تیبند شعری بالا تصو

از روح تبـاهی حـاکم بـر  افتـهی الهامفردی و اجتماعی توأمان، ملالی خشن و  ق، انسانی ویعم

ک از یـق و تاریـهای اجتماعی و رابطه فرد با اجتماع. انگـار عکسـی شـوم، دقها و رابطهنهیزم

 نهد.در برابر ما می رد ویگت مییواقع

کط ُ  ينااااااااااا / ُل مُ ُومنحااااااااااا  نطُفاااااااااااوُملااااااااااا هطلي ُملل ينااااااااااا  /ُ اااااااااااط ع ُي  ا /...ض اااااااااااح   اااااااااااط م  
/ ُلباااااااط   :9192ُ ُي) اااااااطُو ط ة؟ عين ُنسااااااا،ل طُ يااااااان ُملمملم ينااااااا /... عين ُت تااااااا  ُعااااااانُباااااااط  

999)ُ
هـای مصـیبت بـار / بـه سـوی هـای غمنـاک/ در دالـانهایی خلوت/...خندهترجمه: خیابان

هـایی کـه کنند/چشمهایی که از دری به در دیگر نگاه میهای شهر سرازیر شدیم/ چشمسرداب

 پرسیم/ سرداب کجاست؟ها میاز آن

هـای شـهر روانـه های تاریک و سـردابشاعر در پی ناآرامی در موطن خود، به سوی دالان

-قراری خود را به رورت تصویری واقعی ارائـه مـیحالت سرگشتگی وحیرانی وبی شود ومی

  دهد.

 ر متحرکیتصاو. 2. 5

در حال حرکت و شه یرا همد او یساختار قصا همواره ل حاوی،یخل اهن ا و زندهیای پویدن

ری هسـتند کـه یتصاو شوندق ساخته میین طریی که از ایرن تصاویبنابرا ؛شدن قرار داده است

ال و یـخ هـایچشیپن یتـرکیـبار بیـن ترتیو بـد انددادهجاین حس را در درون خود یچند

ادن بـه نبـوغ هـر هنرمنـد در گـام نهـ د.نـکنم مـییشه انسـانی را ترسـین پروازهای اندیبلندتر

ن یـآوردن ا دسـت بهاهن و احساس و ادراک بشری است. بعضی برای  ۀناشناخت هاینیسرزم

انـاً سخنشـان یخواهنـد نفـوا کننـد و احاء مـییکنند و در اات اشگمشده در عمق پژوهش می

را یـز ؛ازی به جستجو ندارندیو ن اء برهنه استیگر همه اشیشود. ولی برای بعضی دنامفهوم می

شان عادی است کـه یند و براییبمی اءیاشی را در یزهایای است و چژهیاء نگاه ویبه اش هاآننگاه 

هنر که باشد خود  ۀن است و در هر رشتی. استعداد و نبوغ هنری هماندناتواندنش یگران از دید

اهن شاعر  ۀیمارها حارل بنین تصویر فتوحی ایتعب به .(755: 7913فاطمی، ) دهدرا نشان می

 (.771: 7939فتوحی، ) استرش او به هستی و نگ
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 د:یگومی گونهنیاده سدوم یحاوی در قص

اااااااطُوكب يت اااااااطُ مااااااا  مُ مطااااااا  ُْ.ُ ااااااا َّ ُ مااااااا م ُ ُساااااااح ب طُفشاااااااقَّتُْ.ُمل عااااااا ُ ُ  لجلااااااا ُ ُو د و   ُوملح 
:9111ُ اااااااطو  ُ)ُع مهاااااااط ُ ُ يااااااا  ااااااا قُملقُ ُ/ ُ يملجحاااااااُنُ يبااااااا مکُ ُ يوُ ااااااا  ُملسااااااا/ُ.وسااااااام  

32).ُ
این ابر، بارانی  شکافت همدیگر از را گون سرخ ابرهای رخید وچ برق و رعد رجمه: تندرت

هـای دوزخـی شـد وآتشفشـانسیل جـاری  و باریدهای آتش، گوگرد ونمک و سموم از شعله

 روستا را سوزاند وآن را از سکنه خالی کرد.

جهنم اسـت کـه  فشانآتشهای شود نمودی از گدازهن باران جاری مییا جهیدرنتلی که یس

ق رحمـت و بخششـی شـود و بـدون هـیخالی مـی زیچ همهسوزد و از آن می هیلوسبه سدوم

در حـال شـدن و  دائماًنجا ین بند شعری در ایم ساختار ابینید. چنانکه میگردنابود می یزچهمه

گـر ین حـس را بـاهم دیه نکرده بلکه چندیتک ک حسی ی و حرکت است و شاعر تنها بریایپو

 مشـغول خـودی را به یحس شنوا رعدوبرقدن ردای یچیدر هم پ که همچناناست؛  ختهیدرآم

ع ابرها یف حرکت و گذر سریاند و توری همراه گشتهینایو ابرهای سرخ گون با حس ب ساخته

د اسـت حـس یو شور و تلخ بودن آبی که همراه گـوگرد و اسـ شودبا حس لامسه احساس می

 م نموده اسـتیری که ترسیشاعر با تصاوب ین ترتی. بدی را به خود اختصا  داده استیچشا

 (.53: 1113علی جمعه، ) شودر دور یدهد که توجه مخاطب از آن تصاوای اجازه نمیلحظه

 که شودمیده یجا هم دینزد؛ در ایختر برمیتر و گستردهقیتر، از بحرانی عمعیوس نییبجهان

شـه او ید و اندیـوه دیو شـ عاطفـه بـارونی چگونه به اهن شـاعر نشسـته، در آنجـا یت بیواقع

کـه بـه  گونـههمانشـده اسـت؛ و  دهیبازآفرای واقعی و تازه نگاره رورتبهو آنگاه  ختهیدرآم

 دهد.ات شاعر را بازتاب مییرونی احاطه دارد، سرشتِ درونی و اهنیت بیواقع

/ُيحتاااااااا قُُ/ُيحتاااااااا قُملحجاااااااا ُ ُحتاااااااا قُملتاااااااا م ُ  اااااااا ي/ُ...يُ ُ/ُوم تاااااااا مقُ  مسااااااااوُم تاااااااا مقُ 

ُ(9111ُ:551 طوي ُ)ُملسحط ُ 
-گیرد/سـن  آتـش مـیو فردایم آتش است/...خاک آتش مـی ترجمه: دیروزم آتش است /

 گیرد.ابر آتش می گیرد/
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 گذشـته و ،آتش گـرفتن نیا .ستندیکه قابل احتراق ن ییزهایچ یحت ردگییآتش م زیهمه چ

که در شعله  یحرکت نیوا ردگییآتش م زیابر همه چ خاک، سن  و ؛ردیگیشاعر را دربرم ندهیآ

 .شودیم شاعر یشعر ریدر تصو ییایپو ور شدن هست، باعث خلق حرکت و

 سمبل و رمز .3. 5

واژه » :یـدگون مـییدر مورد سمبل و نماد چن -سمیسمبول -خود  ک در کتابیچارلز چدو

 کـاربردانی بـه یوه بیف هر شیتوان برای تورن واژه را مییعی دارد ایوس تیغابهسمبل مفهوم 

ان کنـد، یـگـری بیموضوع د ۀواسطبهو  میرمستقیغم به موضوعی، آن را یاشاره مستق جایبهکه 

سـت بلکـه اسـتفاده از یگـر نیکـی دی جایبـهک مضـمون ید که سمبل فقط نشاندن ید فهمیبا

 (.01: 7915ک، یچدو)« ان عواطف و افکاری انتزاعی است.ینی و ملموس برای بیر عیتصاو

ن و ین معنـا کـه نمـاد بهتـریبـد)ت: ی. مطلوب7است:  اکرشدهنماد  سه خصلت برای رمز و

ی دال: دلالت لفـ  ین. جنبه ع1ز برای تذکار و القای معنا و دلالت بر مدلول است.( ین چیتررسا

سخت  کمدست یان معنا که فهم کامل آن ناممکن یهام: بدی. ا9بر معنای کلمه متداول آن است. 

 (.11: 7933ری، ینص) است

له و ابزار رابطه شـمرده ین وسیی برخوردار است و توانمندتریعت مفهومی وسیز از جامعرم

ن نمـود را یشـتریات، بیـر و هنـر و ادبیاهای بشـری، اسـاطیان گوناگون، در رؤیشود. در ادمی

 اتی بر عهده دارد.یت نقش حیمعنو نییداشته و در تب

ان یـاعم از ب شاعر شناسیجهانو  ینیبجهانن ییکشف رمز و نماد در شعر نقش مهمی در تب

هـا و شهیان اندیتوان هنر برا می رمزگراییپس  دارد. ها راشهیدرونی، احساسات و اند یاتتجرب

رهای ملمـوس، بلکـه از راه اشـاره بـه یها به تصوه آشکار آنیا تشبیم یعواطف، نه از راه مستق

هـا در اهـن شـهیاد آن عواطـف و اندجیبرای ا یحتوضو استفاده از نمادهای بی هاآنچگونگی 

ار از یل حاوی در اشعار خود بسیخل مخاطب دانست که در زندگی بشری به وجود آمده است.

 بهره گرفته است. کلی رمزرمز، چه رمز جزئی و چه 

 رمز جزئی. 1. 3 .5

رمـز  از منظورم است. یده سهیکند ولی در ساختار فنی قصدا نمییده نمود پیآن در تمام قص

ک اسلوب فنی است کـه کلمـه یست بلکه یگر نیکلمه د جایبهی کلمه نیگزیجا جاینجزئی در ا
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شـود ان مـییـرمز ب رورتبهاز خلال ائتلاف و مناسبت با هر آنچه  با وارد شدن در آن اسلوب

ی آن کلمه در ارتباط یهای پنهانی و اشارات معناشود جنبهکند و باعث میدا مییارزش رمزی پ

 .ده، آشکار شودیعنارر رمزی قص ریبا سا

 :نمونه برای رمز جزئی مثال آورد عنوانبهن بند شعری از حاوی را توان ایمی

ماااانُُملتااااظُبطلنااااط ُ ُ/ُعاااا  ُ ملشااااطهق ُ ُملجبااااط ُ ُ/ُوُماااانُ عاااا ُ ماااانُملباااا قُ ُظُ  فااااط ُ يناااافااااظُعُعااا  ُ 
للصاااااطعق ُ يااااا  ل اااااط/ُع ضاااااتُصااااا   ُعطُ  /ُوُ مساااااظُکااااا ُ مساااااظُظُملناااااط ُ /ُ  فاااااتُ مک ت اااااطُ 

مُيااااماااانُ اااا  ُعمد/ُفُخااااطت ُ و ب ااااو/ُدماااا  ُليلااااوُُ ي اااا  ُ ُصاااال متظُساااا  ُ /ُمااااطدُ مل  ُ ُطُن اااا ُ ياااامُيااااف
ااااي/ُوُلمل مااااطدُ ُطُن اااا ُ ياااا  ُياااااملمخاااا  /ُفُتُ يااااللبُلل ناااا قُ ُملنااااط ُ ُ/ُ ملااااتُ ط ُبطلنااااط ُ تُماااانُم اااام 

ُ(.9191ُ:991) طو  ُ...ُبُ مذهَُُّخ طشُ ُتُ يظ ُملبضُ يُ ه/ُوُعکطعُ ُنُ ي بُ  مط ُ 
های بلند بود، برگشتم. برگشتم با آتشی انی از برق وغرش کوهدر حالی که در چشمانم طوف

را در برابر راعقه گشوده بودم/ آتش خاطراتم را سوزاند/  عریانم آتشی که به خاطرش سینهکه 

خاکستری/ انگشتری از شهرزاد را در تو انـداختم ای  ۀو شب را در تو به سر کردم/ ای رودخان

باید أیوب است و عشقم اشک لیلی، انگشتری از شهرزاد./  درودهایم سفرخاکستری/  ۀرودخان

ها بردم/ در آن عصایی است بـرای تکیـه دادن/ که از آتش بمیرد/ آتش را به شهر و مسافر خانه

 شود.های طلایی روشن میو خانه با خفاش

دیگـر  بـاهمم که در هماهنگی کامـل بینییاری از رمزهای جزئی را مین بند شعری بسیدر ا

 ده،ین قصـیـدر اکننـد. ک کل عمل میی مانندبهده تند و این رمزهای جزئی در ساخت قصیهس

در  آتـش رمـزو  گشتهمتحد  ،شرفت علوم و فنون استیکه رمز پ -دزد آتش –شاعر با پرومته 

 کند و همگام است.ر مییدر تجربه شعری شاعر حضور دارد و با آن س هرلحظه

لـی و یع( و ربر آن حضـرت و بـه ل) وبیابه حضرت  م که اشارات رمزیبینیین میهمچن

چون ) ردگیوارونه به کار می رورتبهن رمزها را حاوی ایشهرزاد داشته است.  یزو ن عشق آن

 بتو مصـی وب الگوی ربر بر بلـامشهور است که شهرزاد الگویی برای رویارویی و مقابله و ای

ات و ارـول یـبـه نمـادی از منف ن رمزهـایهمه انجا در ای و لی نماد عشق پاک بوده است(یو ل

ن یـوی در نمود ااجتماع و روزگار دوران حا احوال و اوضاعو نقش  اندشدهلیتبدبدون ارزش 
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زد و بـرای یـخمبارزه با ضعف و خـواری بـه پـا نمـی برای کسقیهات محسوس است و یمنف

 دهد.ی نمییتشرفت و آزادی( اهمیپ) آتشساختن  ورشعله

پـدر( رمـز از ) الأدبنجا یه أطمار أبی عکازه( در ایمت من مات بالنار، فیو ل) مصراعدو  در

شـه یبلکـه هم کاری انجام دهدروی خودش یتوان و ن بر هیتکتواند با نسل حاضر است که نمی

روی یـک نیـاج بـه یـاحت شهیهم هاآن .کرده و حرکت کندآن  برهیتکی دارد تا یج به عصایااحت

 .دنزیخ ها به پادییفسادها و پل هیعلد نتواننمی اند و خودشنخارجی دار

 یـاد یخانه همان رمزی از وطن است که روشنی خود را از خفاش طلائی گرفته نه از خورش

 وجود به المنظرهیکرک پرنده یطلای مغشوش حارل از نور روشنی و نوری که  ؛ریگز دیچ هر

نجـا یی از اوضاع بد جهان عربـی اسـت. در اها رمزرانهین پرنده در ویساکن بودن ا زین و آمده

ت رمـزی را خلـق کـرده یـک موقعیـ که چگونه رمزهای جزئی با کنار هم قرار گرفتن بینیممی

علـی جمعـه، ) اسـتعت و بطن جامعه خـود گرفتـه ین رمزها را شاعر از سنت و طبیاست و ا

1113 :37.) 

 رمز کلی. 2. 3. 5

 7331 لعـاارالسندباد، السندباد فی رحلته الثامنۀ، دی همچون وجوه یشتر در قصایرمز کلی ب

. ع( پس از مرگ وی را زنـده نمـود) حمسیهمان کسی است که افته است. لعاار یره نمود یو غ

نجـا بـودی یح رفت و به او گفت اگر تو ایم خواهر لعازر به سوی مسین آمده مریل چنیدر انج

 نده خواهد شد.او گفت: برادر تو زح به یمرد، پس مسبرادرم نمی

افت و لعازر بعد از گذشت سه روز دوبـاره زنـده شـد و یح تحقق یمس ب معجزهین ترتیبد

زش یـل خیـاز تمث عمدبهح نسبت به زنده کردن مردگان. شاعر خود یقدرت مس بر گشتلی یدل

آن  از هـایهای بزرگ که نمونـهمترادف و همسن  اسطورهعنی آن ی کندز استفاده مییو رستاخ

 ، هست.س( را نام بردیس و تموز و أزوریتوان اسطوره )أدونمی

ت اجتمـاع عصـر یک سطح فردی و رمزی از اوضاع و وضـعین نوع اسطوره را در یشاعر ا

 است. قی ملت عربییزش حقیدهنده عدم خ ن رمز نمودیا خود در اشعارش وارد کرده است و

ز یزش و رسـتاخاو را نمـاد خیـیـرد و گل حاوی اسطوره لعازر را واژگونه به کـار مـیخلی

ای بـه ق علاقهیش است و هیل حاوی راضی به مرگ خویخل ،آورد. لعازردروغی به حساب می
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ادتر کند طوری که عمق یخواهد که عمق قبرش را ززنده شدن دوباره ندارد بلکه از گورکن می

   و انتهای آن مشخص نباشد.

ق یتشو زش و بازگشت مجدد به زندگیخی لعازر را بهکافی که  هایزهعلی رغم وجود انگی

گـردد ر ممکـن مـییـزش دوباره در حکم امر غیشود و خد، تنها شهوت مرگ غالب میینمامی

   (.33: 7933)ضاوی، 

اااات ُُصااااح م ُ ُ /ُلياااا ُملح اااا هُملطينااااظُياااا و ُوُيماااا  /ُعباااا ُ کااااط ُفااااظُعين اااا /ُعبثااااطُ طُملثلاااا  ُ  طي  
:9111ُ اااااطو  ُ)ُعمااااا  ُناااااظُو/ُعااااانُصااااا  ُصااااا تظ ُوُعااااانُو  اااااظ/ُوُعيفي اااااطفتشاااااتُ
129.)ُ

کند/ بـه هـر زندگی را مصرف می ۀوار باقی ماندترجمه: چشمانش با شتاب و موجی دیوانه

ام و چشـمانم و ردایم و چهـره در آن  پژواکبرم، مرگ کامل فرا رسیده است/ شکلی رنج می

 .جویمرا بیهوده میاز عمرم 

-می زنده دوباره جسمی نظر از او دمدمی لعازر کالبد در را اتحی روح حمسی که هنگام آن

 لعـازر خـواهر درخواست به تنها زشخی نای و نبوده راضی دوباره بازگشت به خود لعازر شود

 کـه عـرب امـت اپیپی شکست از است رمزی دوباره تولدی به لعازر نبودن راضی و شدهانجام

 فتهشـی او. نـدارد لىتمای وبارهد زندگى به لعازر کنند.نمی اقدام انقلاب و زشخی به طورجدیبه

 اىمـرده درون در مـادّى، زنـدگى بـه بازگشت رغمبه رونازای است، زندگى از زانگری و مرگ

 اىخوردهشکسـت مبـارز نمـاد لعـازر. دانـدمی هاارزش مرگ را لعازر مرگ شاعر ست؛نی شبی

 .است بانیگر به دست الحادى ۀشاندی و پوچى احساس با که است

ُ(99ُ:9191 ُ طوي.ُ)عج عمُ ُخ ط طُ ُ ُ  لُ يُ   ُ  لُ 
 شوند.ها به رورت خفاشانی پیر متولد میترجمه: فرزندان آن

 ریمصـرع تصـو نیـالحبس آمـده اسـت؛ در ا دهیدر قص ،یرسازیتصو نیاز ا یگرینمونه د

 رـورت بـه هـا: فرزنـدان آندگوییکرده و م ریتصو ریفرزندان آنها را همچون چهره خفاش پ

اسـتفاده کـرده کـه  "ریـخفـاش پ"از رمـز  رشـاع»راسـتا  نیـ. در اشـوندیمتولد م رپی خفاشان

 یوبردگـ یشدند. وآن را رمـز خـواریمتواد م گونهنیدارد که فرزندانشان ا یاختصا  به قوم

 نیـچگونه ممکن اسـت ا کهنیا پرسد،یرمز، شاعر از حال وطن م نیقرار داده است. از خلال ا
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متولـد  ریـبه رورت خفاش پ ،یجهل ونادان یکه فرزندانش در غارها یوطن بلند شود در حال

 (09-00: بکری إلیاس«)ادامه دارد؟ یشکست و قحط یتا ک و شوندیم

د یـباآدمی است، پس مـی ۀدر پایان باید به این نکته اشاره کرد که زبان خانه هستی و کاشان

هستی سخن گوید. هستی مضـمون  ۀهستی را بر حسب زبان فهمید؛ باید گذاشت تا زبان دربار

و محتوای جهان است پس برای راه یافتن به مضمون جهان باید گذاشت تا زبان بـا مـا سـخن 

سان است که حاوی درردد است بـا زبـان تصـویری افـق (؛ بدین971: 7913بگوید )خاتمی، 

 ترین شکل خود بگستراند.درک و فهم خود را از طریق کارکرد درونیِ تصویر به ناب

 حاوی خلیل شعر در تصویر نقد. 6

 بـه آن در تـا دراهم در کردن نظر و «برگزیدن چیزی بهین» معنی به لغت در خود نقد کلمه

 اثـر نویسـنده بین که است این کارش نیز ادبی آثار نقاد. بازشناسد ناسره از سره لغت، اهل قول

 کنـد معلوم دارد وجود ادبی ثارآ در که را دقائقی و لطایف و شود واسطه عادی ۀخوانند با ادبی

 سازد آشکار نیز را آن نیستند، آن، متوجه اکثر عامه که هست آن در نقایصی و معایب هم اگر و

 (.77: 7950 کوب،زرین) شود معین و معلوم ادبی آثار از یک هر واقعی بهای تا

 شـرح، تفسـیر، معنـای به اول: است شدهگرفته کار به معنا دو به نقد همواره دور گذشته از

 این در نقد که ؛(3: بی تا ضیف،) مثاخذه و گرفتن عیب معنای به دوم و داوری و تمیز تحلیل،

 هـاآن فنی ارزش برشمردن و ادبی هایقطعه بررسی چنینهم. دارد قرار اول نظر پایه بر تحقیق

 است ادبی نقد مصداق

 و ارـول بـا شـعرش که است لابا بسیار شاعری توان با ممتاز، شاعران از یکی حاوی خلیل

-بـه عمـق بـه مسـئله ایـن و دارد همخـوانی و مطابقت اند،کرده تعریف نقد برای که قواعدی

 .شودمی مربوط او شعری ۀفلسف و متافیزیک و شعری فنون کارگیری

 از کـه شاعر این ادبی اثرِ تیکیف و بینیجهان شناخت در آن نقش و تصویر واکاوی و نقد با

 از خـود اهنی و حسی هایتجربه بیان برای عربی شاعران دیگر با مشترک زبان  و فرهن  یک

 و هــاآن اجتمــاعی و فکــری هــاینگرش و افــق بــا اســت، کــرده اســتفاده تصویرســازی هنــر

 در کـه نشـدنیورف حالـات یـا و انتزاعـی یـا فلسفی مضامین و مفاهیم از هاآن تصویرسازی
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 بررسـی بـا و آشـنا اند،نموده بیان مختصر و موجز ورتربه عینی و ملموس تصویرهای هیئت

 .شویممی معارف و هادانش از جذابی هایگونه کاشف مختلف ادبیات در متشابه هنرهای

 سـخن؛ دیگـر بـه اسـت، بـزرگ تصویرپرداز استادان از یکی حاوی شعری تصویر ازلحاظ

 هسـت قـرار که است فکاریا و عواطف با منطبق کاملاً کرده، خلق شعرش در او که تصاویری

 نقـد. برخوردارنـد خاری رؤیت و کیفیت و تازگی از اغلب او شعری تصاویر. باشند آن بیانگر

 را کامـل و تام کمال هنری کار هیق ولی آید،برنمی ما عهده از بزرگ شاعر این اشعار تحلیل و

 .دارد نواقصاتی و عیوب ناچاربه و ندارد

 برشـماریم؛ شـناختیزیبایی بسـیارِ معیارهـای حاوی شاعری هنر برای توانیممی ما بنابراین

 مـادی و محسـوس تصـویر، ازنظـر امـا است عقلانی و فطری امر یک زیباشناسی که سانهمان

 معیارهای از یک هیق به داوری برای دارند، زیباشناسی اوق که کسانی از یک هیق یعنی است،

 بـه نسـبت انسـان بـاطنی شـعور از زیبـایی به حکم زیرا ندارند، نیازی تجربی روش یا منطقی

 اخلـاق و وجـدان برخلـاف فتـوا این بدهد، فتوایی فطرت برخلاف اگر و شودمی رادر زیبایی

 تصـاویری بگوییم که شودنمی باعث این اما ؛(511: 7919 هلال، غنیمی) است کرده رفتار خود

 .است عیب و نقص بدون آفریده خویش شعر در او که را

 بیـان زمینه دو در توانمی خوردندمی بچشم حاوی شعر در که هانازیبایی گونهاین جمله از

 :کرد

 مستقیم اشاره و گویی صراحت . 1. 6

 در او «ییگـو رـراحت و میمسـتق» بـه تـوانمـی حاوی شعری ریتصاو وبیع نیترمهم از

 گرانـهنشیآفـر قدرت نوع کی را متن کی تیادب و قایبوط دیجد نقد. کرد اشاره ریتصاو برخی

 .شودمی عادی متن کی از ادبی متن زیتما موجب که قدرتیآن اند،کرده فیتعر

 محسـوس ظـواهر از رفتن رونیب و تعالی از قییعم ایِیزوا و هانقطه وجود گر،یدعبارتیبه

 درونـی ونـدیپ و خـوردگیگره کی هاواژه هستی و خود شعری زبان انیم شاعر که است اءیاش

-برمـی دهیقصـ کیـ ضعف از را شعر در زییچ به میمستق اشاره که نجاستیا از. کندمی جادیا

 شـعر آن از بـردن لـذت باعـث که را شعری ارکان از نوع سه شیء کی دنینام چراکه شمارند؛

 :دیگومی وقتی حاوی .بردمینیب از شودمی
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ُنيتطف ُص ط مُ ُکنت 
ُط ُ يمل ُم  

ُنيتطف ُص ط مُ ُ ص تُ 
ُ(.9191ُ:91) طو  ُُ...ط ُ يدُب 

ارزش کودکـانی بـید/ در طـول روزگـاران/ الـان هـم یبودارزش ترجمه: شما کودکانی بی

 بدون خانه. شدید./ 

 هم را زییچ حاوی که بود خوب چه و میکنمی مشاهده شعری بند نیا در را میمستق اشاره

 از و کـردمـی کـمح آن بـه مخاطب خود نکهیا تا گذاشتمی مجهول خواننده و مخاطب برای

 به فقط شعر که شده باعث یییگو رراحت نیا اما برد؛می پی آن محتوای به متن بافت و اقیس

 از باشـد، نداشـته آن محتـوای مـورد در تفکری و تعمق قیه و دیایب خوش آن خواننده گوش

 (11: 1113 جمعه، علی) شودمی کم شنونده نفس در شعر ریتأث عمق که جاستنیهم

 حسی هاتیتشب بر هیتک. 2. 6

-بـه. سـتین درآوردن بـایز ئـتیه به و آراستن ای نییتزئ گرید امروز شعر در هیتشب کارکرد

 اشـاعه بلکـه ابـد،یدر را آن بتواند ایخواننده هر تا ستین حسی ررفاً ادراک کی گر،یدعبارتی

 بـر را خـود حس نیا شاعر و شودمی شاعر اهنی تحرک باعث که است ادراک از نوعی ۀدهند

 هیتشـب نیـا قیـطر از بلکـه شـود، شـناخته نه و دیدرآ لیتحل به نه که نهدمی بنا احساسی ۀیپا

  ابیــــرید و دشــــوار را آن بــــه دنیرســــ را و کــــرده مــــبهم و ناآشــــنا را زیچهمــــه

 .سازدمی

 اسـت، شدن ایاح همان که را زبان تجارب نیترساده از کیی شاعرانه الیخ که است روشن

 (.13: 7931 باشلار،) کندمی  ایمه

 آن و گرداند خارج جمود و کنواختیی حالت از خود شعری الیخ با را هیتشب شاعر ستییبا

 بـه بـردن پـی بـرای و باشـد سهیمقا قابل نه و گردد درک آن ژرفنای نه که برساند حدی به را

 .فتدیب ارک به درکش برای زین خواننده الییخ انیجر و نباشد کافی ییتنهابه عقل آن ارالت
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 اثـر بـه شـتریب شـعرش در رفته کاربه هاتیتشب در که ستا شاعرانی جملۀ از حاوی لیخل

 در هـم را حسـی هیتشـب ردپـای تـوانمی هم اندکی موارد در اما است، دهیورز اهتمام وجودی

 :دیگومی شاعر آن در که دیالجل بعد دهیقص مانند کرد، مشاهده آثارش

ُملنط ُ ُ ُ ي حُنمُ ُلن ط ُ فُ 
ُنطيقيُ ملُ ثُ ملبُ ُنطمنحُ يُمط

ُخُ يملتطُ ُع نُ ُعن طُتن ضُ ُ ممط
ُنطيملحُ ُبُ يمل ُوُ ملل نُ ُو

ُ ُ  جَُُّملذ ُمألمسُ ُضُ  ُ نتُ 
ُ(9191ُ:93 طوي ُ)ُ.نط ُوُض  ُ ُب ُتطُ ي مقيُعيني ط

. بخشـدیمـ بـه مـا، خآتش دوز زهاکهیچه چپس بگذار از آتش دوزخ بر ما ببارد. ترجمه:  

و غـم را  ن،یو نفـر خیتعفّـن تـار غبـار که از خود میشو یتا امت دیاهد بخشخو ینیقی زیرستاخ

 د.نور و آتش بو یب اقوتیمانند دو  شیهاسن  گونه را که چشم روزیگردِ د .دیبستا

 بـه را اندشدهمخفی هاکییتار و حفره در ترس از که را مردمانی هایچشم بند نیا در شاعر

 وجـه اسـت، درخشندگی و نور همان که شبه وجه که ستین شکی و است کرده هیتشب اقوتی

 در شـتریب باشـد نوربی و کیتار ییدرجا کهوقتی درخشنده شیء کی چراکه است، حسی شبه

 جمعـه، علی) است نیچن زین اقوتی و باشد نور که موقعی به نسبت کندمی جلوه اشخشندگی

1113 :11.) 

 ریـز قیحقـا حـاوی، لیـخل رییتصـو شـعر در و عربی اتیادب در ریتصو بررسی و نقد از

 شـود،مـی محسـوب شاعر نیا شعر ارلی عنارر از ریتصو: گرددمی آشکار ما برای طورکلیبه

 بعـدیکی ریتصـاو اسـت، گرفته کار به خود هایسروده در رگرایتصو شاعر نیا که رییتصاو

 و هسـتند، او شـعر در ییچنـدمعنا برخوردگاه شیپ از شیپ و دارند گوناگون ابعاد بلکه ستندین

. داشته اسـت دسترسی گذشته شعر پرارزش و غنی نهیگنج به شاعر اظهار کرد که نیچن توانمی

 از حـاوی که شد باعث هنییم و ملی تلخ هایتجربه و خفقان لبنان، 7337 سال شکست از بعد

 شیهـاهسـرود در دیشـد دییـناام و أسیـ آثـار و نماند ریتأثبی اجتماعی و اسییس عوامل نیا

 از جـدا: کـه گفـت تـوانمـی نیچن لبنانی شاعر نیا شعری ریتصاو نقد ازلحاظ. باشد گرجلوه
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 رییتصـو محتـوای از مواقع بعضی در شعرش نده،یسرا نیا شعری ریتصاو ارالت و استحکام

 و ییگـو رـراحت و شعر در ییمحتوابی و بودن سطحی و پردازیمضمون عدم و است خالی

 حـاوی شـعر در شـعری وبیع از حاوی، شعر در ناهماهنگی و تنافر و حسی هاتیتشب برهیتک

 بـا بایز بییترک و درونی انسجام کی از شین شاعر ژرف اندیا شعر کل در اما رود،می شمار به

 .است برخوردار الیخ و عاطفه خوردگیگره

 هیجنت .7

بـا  حـاوی لیـلخ کـه جه گرفتینت نیچن توانمی حاضر پژوهش بستر درر یبا بررسی تصو

 داشـته، توانسـته اسـت شیکه در شعر خو ییهارگرییتصو خلال از ر خودیرسمی و متغ لیتخ

 او کـه رـورتنیبد ؛سازد محقق را ی ادبییباینش زیو آفر باشناختییز هایدهیش فاشعر برای

 شـعرش را راه نیـو از ا دهیورز اجتناب میمستق خطاب ه ازیر پرمایتصاو رییکارگبه  قیطر از

 انبیـ و نگـریژرف و جسـارت بـا ،توانسـته ن. همچنـیساخته است ترکنندهقانع و رگذارتریتأث

مسلماً در شـعر حـاوی، بزند.  تغییر به دست معارر، دوران عام و وجودی هایدغدغه مختصر

ل و امیـار، تصـوی از رهگـذرت اجتماعی دوران شاعر است و او واقعی ۀواسطبیر بازتاب تصوی

هـا و مـذاهب و سـنت و اعتقـادات ها را با کمک گرفتن از اسطورها و وحشتهآرزوها، ترس

ن که اغلب نمادی ر در شعر اوکارگیری تصوی. همچنین بهی کرده استبازنمایتر طور مشخصبه

شـاعر  حسی و اهنـی هاین تجربهترین بزرگعنوان محوری ارلی برای بیابه و رمزآلود است،

انتزاعی را  یا ن فلسفیشاعر با استفاده از این شگرد مفاهیم و مضامی رد.گیاستفاده قرار می مورد

موجز و مختصر بیـان نمـوده اسـت و بـدین  رورتبهنی و عی انضمامی تصویرهایی ئتهیدر 

ن در یهمچنـ داشـته باشـد. مخاطبق بر ترتیب توانسته با شگرد تصویرسازی خود تأثیری عمی

ر یدادن تصـو عنـی قـراریسـازی نیگفت عمل جانشتوان ن شاعر مییشعری ا یرواکاوی تصاو

د است. یری زبان جدیکارگبجای کلمات عادی و ساده در متن شعری نشانگر نبوغ حاوی در به

ای گونـهسازی استعاری و نمادی عمل کـرده اسـت بهنیق جانشیشتر در شعر خود از طریوی ب

نی یر جانشـیتوان تصـاومیا احساسی یا چند عمل حسی یا احساسی و یک عمل حسی یکه با 

 ل حـاوی بـریـد خلیخ و یا تجربه زندگی خود شاعر بنشیند. اکثر قصـایخلق کرد که بجای تار
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گرفته است. وی از طریق بـر هـم زدن قـوانین ری شکلیسازی تصونین عمل جانشیاساس هم

بـه  جا شدن، زمان به زمان شدن، فضاخطی، زمان خطی، مکان خطی، آن را در حال جابه ۀجمل

 رورت پرتابی بروز دهد.فضا شدن، به
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