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Abstract 

Khalil Havi is the renowned Lebanese poet who is famous as the contemporary philosophical 

poet in the Arab world for his profound poetry and their philosophical meanings. In addition 

to the philosophical aspect which differentiates him from other contemporaneous poets, it is in 

the realm of language and the form of poetry where he appears as the outstanding figure. Havi

’s “Lazarus 1962” is one of his best odes whose form, being in a deep correlation with its 

meaning, has been manifested in an admiring way. Due to great focus of most literary 

researches of Havi on content and meaning, it is needed to do a text-based research. In this 

article, applying a Formalistic and textual approach, the writers endeavor to investigate the 

literariness or in a sense the literary aspects of Lazarus ode, one of the most beautiful poetic 

artifice of Havi and also aim to clarify the miracle of Havi’s poems to advocates of Arabic 

poetry through the scope of poetic constructs like resurrection of the word and defamiliarization 

and explaining the importance of these two elements in transmission of meaning. In the light 

of the finding of the present study, it can be said that Khalil Havi could utilize linguistic 

structures in favor of meaning in the best way by having innovation in linguistic methods and 

use of literariness approaches; moreover, he could establish a firm linkage between language 

and meaning.       
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 چکيده

معاصر عرب،  فیلسوفِ  شاعرِ عنوانبهاش، فلسفی معانی عمیق و اشعاراست که با آور لبنانی خلیل حاوی، شاعر نام

 زیانگشگفتی صه، عردهدمیای متفاوت از دیگر شاعران معاصر ارائه اش که از او چهرهشناخته شد. عالوه بر معانی فلسفی

ی ی، قصیدههای حاوزیباترین چکامه ازجمله .رقیب آن است، ساحت زبان و صورت شعر استبی تازکهیدیگری که حاوی 

ا توجه به و در پیوندی عمیق با معناست. ب صورت آن، در زیباترین هیئت تجلی یافته است که شکل و« 1962لعازر عام»

حساس می اتمرکز بیشتر پژوهش های ادبی پیرامون آثار خلیل حاوی بر محتوا و معانی، ضرورت وجود پژوهشی متن محور 

، یکی ی لعازری قصیدهیا به تعبیری وجه ادبادبیت با نگاه فرمالیستی و متن محور،  نگارندگان می کوشنددر این مقاله، شد.  

ز واژگان و آشنایی ی چون رستاخیهای شعرآفرینی سازهاز دریچه از  زیباترین قصاید خلیل حاوی را مورد بررسی قرار دهند و

 انند.ر گردت روشنرا بر دوستداران شعر عربی حاوی  یاعجاز شعر زدایی و تبیین نقش مهم این دو عنصر در انتقال معنا،

ن، تا حد در این پژوهش مشخص گردید که خلیل حاوی با ابداع در اسالیب زبانی و به کارگیری شگردهای ادبیت مت 

و عنصر زبان و دزیادی توانسته است، سازه های زبانی را به بهترین شکل در خدمت معنا به کارگیرد و  پیوند محکمی میان 

 معنی برقرار کند.

 1962لعازر عام  ،خلیل حاوی، شنایی زدایی، رستاخیز واژگان دبیت، آا :هاکليد واژه
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 مقدمه.1

با تمرکز بر واقعیات  هابیشتر به زبان و صورت شعر توجه دارد. فرمالیسترویکردی متن محور،  عنوانبه نقد فرمالیستی، 

هایی که در نشانهوجو کنند و اثر جستکوشند وجوه زیبایی یک اثر را در خود آن می اثر، ادبی و کنار نهادن موقعیت بیرونی

های خود با عناصری چون وزن، ها در پژوهش. آنهایی بیرون از همان اثر نیستگیرد، نشانهکانون توجه قرار میها آنبررسی 

کار آورد، سرووجود میقافیه، قالب، صامت و مصوت، صور خیال، تصاویر شعری و ..... که بافت و ساختار اثر ادبی را به

 های زیبایی یک اثر دست یابند.کوشند از خالل بررسی این عناصر، به جنبهدارند و می

که منتقد پیش از  ندبر این باورها آن است.« وجوه ادبی یک اثر»یا « ادبیت»ها ی فرمالیستترین نظریهدر این میان مهم

ترین . از مهمکندعواملی که یک متن را تبدیل به اثر ادبی مییعنی مجموعه برخورد با اثر، باید به دنبال ادبی بودن آن باشد، 

 است.  ییزداییآشنااند، رستاخیز واژگان و یک اثر معرفی کردهادبیت پردازان فرمالیست برای وجوه و عواملی که نظریه

های عمیق و نغمه است که هنوز پژواک ترین شاعران معاصر عربیی لبنانی، از برجستهآوازهخلیل حاوی، شاعر بلند

او با قیامت عظیمی که در معنا پدید  نوازترین صدا در میان شاعران فیلسوف معاصر عرب است.اش، رساترین و گوشفلسفی

ی حد و مرزی که در هر پژوهش، دروازهآورد، پژوهشگران را به تأمل و درنگ در معانی واالی خود فراخواند، معانی بی

ی کشف معانی سنگی که در زمینههای گرانشود. از پژوهشی این بنای عظیم گشوده مینشدههای فتح جدیدی از دروازه

ی نوشته« حکایت سندباد به روایت نای و باد»ها اشاره کرد: توان به این پژوهشاشعار او در ادب فارسی نگاشته شده، می

نگارش دکتر حسین ناظری و  « های خلیل حاویمفاهیم عشق و پری در سروده یشناختروانواکاوی »دکتر نجمه رجایی، 

ی دکتر احمدرضا حیدریان شهری و دکتر کلثوم نوشته« هایی از ویران شهر در شعر خلیل حاوینشانه»دکتر کلثوم صدیقی، 

 صدیقی.

شوند، ته میدر ساحت آن برانگیخ هاواژهها و زند و تمام واجاین شاعرِ هنرآفرین موج می اما اعجازی که در زبان شعریِ 

-اش کمتر از اعجاز معنایی نیست و نه تنها برازندهبخشیکانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته است، اعجازی که قدرت حیات

اسات را در فضای شعر ی افکار و احسنوازد و نغمهکه سنتور معانی را می است یانوازندهترین ردا بر تن معانی اوست، بلکه 

 .گستراندمی

  شاعر فیلسوف معاصر عرب که به معانی ژرف و  عنوانبهه درصدد پاسخ به این پرسش است که  خلیل حاوی این مقال

نقِش  یخوببهعد شکل و صورت شعری چگونه عمل کرده است؟ و آیا زبان و صورت شعر، ، در بُشودیماش شناخته فلسفی

انتقال معانی مدنظر شاعر را ایفا کرده است؟ پاسخ مورد انتظار نگارندگان این پژوهش این است که خلیل حاوی از وجوه 

همین دقت و ریزبینی او در زبان اشعارش، به اعتالی معانی  بساچهساختاری اشعارش غافل نشده است و  یهاییبایزادبی و 

 اش کمک کرده است.شعری
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یک پژوهش فرمالیستی، بر ادبیت  و وجوه  عنوانبهارچوب و اساس پژوهش باید گفت: در این پژوهش، در توضیح چ

« ییزداییآشنا»و  «رستاخیز واژگان»فرمالیستی یعنی  و برای کشف عناصر ادبیت متن،  دو نظریه ی مهم شودیمادبی متن، تأکید 

از سوی دکتر شفیعی کدکنی برای  شدهفیتعردر بخش رستاخیز واژگان، چارچوب است؛  قرارگرفتهاس کار این پژوهش اس

 یبندطبقهموسیقایی و زبان شناسیک  یمقولهاست؛ ایشان رستاخیز واژگان را در دو  قرارگرفتهرستاخیز واژگان، مبنای پژوهش 

 است.  رگرفتهقرا، اساس تحلیل رستاخیز واژگان در شعر خلیل حاوی یبندمیتقسکه همین  کندیم

  ،ی زیربندمیتقسسی عنصر موسیقایی ، در برر ترینیعتر و موسیقی، برای بررسی دقیق یگسترده یدامنهبا توجه به 

 است: قرارگرفتهح موسیقایی قصیده اساس پژوهش سط

 
ی یعنی موسیقی وزن، موسیقی بندمیتقسی نهایی این رمجموعهیزو در این پژوهش، نمود موسیقایی قصیده بر اساس پنج 

                  است.  قرارگرفتهو موسیقی فکر مورد بررسی  میرمستقیغقافیه، موسیقی صوتی مستقیم، موسیقی صوتی 

در بررسی سطح زبان شناسیک قصیده، بررسی عناصری مهم چون تشبیه، استعاره، کنایه، ایهام، ایجاز و حذف و .... که 

 است. قرارگرفتهجدید امروز مطرح است، اساس و محور پژوهش  یشناسسبکو  یشناسنزبامباحث  یحوزهدر 

، هنر کندیمکه پژوهش بر آن تکیه  یستیفرمال یهینظردومین  عنوانبهدر قصیده « ییزداییآشنا» یهاهیسادر بررسی 

ساحت واژگان، ساحت نحو و دستور زبان، ساحت موسیقی، ساحت  ازجملهتر یی حاوی در چند ساحت مهمزداییآشنا

 .ردیگیمشعری مورد بررسی قرار  یهابیترکنوشتار و ساحت تصویر و 

زبان شعری حاوی بگشاییم و با رویکردی  نوازچشم اندازِای هرچند کوچک به چشمدر این پژوهش برآنیم تا دریچه

، « 1962لعازر عام »ی در قصیده ییزداییآشنایعنی رستاخیز واژگان و ناصر ادبیت متن ترین عبرجسته برهیتکگرایانه، با شکل

 سخن بگوییم. مسحورکننده از راز این شاعرانگیِ
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 فرماليسم.2

آن  تبعبههای نقد ادبی نیز های زندگی رخ داد، ادبیات و شیوههای فراوانی در تمام عرصهدر آغاز قرن بیستم، دگرگونی

های نقد ادبی، فرمالیسم بود که دستخوش تغییراتی بنیادین شد و رویکردهای نقدی جدیدی شکل گرفت؛ یکی از این شیوه

بوطیقای نقد نو به مقابله با سنت غالب  عنوانبهفرم، پدید آمد و  یدهندهلیتشکعوامل  برهیتکی دوم قرن بیستم، با در دهه

ی عصر ظهور در روسیه ژهیوبهگیری داشت و ( سنتی که در قرن نوزدهم حضور چشم34: 1390)پارسا،  ،نقد ادبی پرداخت

کرد و به پیوند اثر با عوامل بیرونی اش بررسی میشناسیهای روانفرمالیسم، هر اثر ادبی را در بافت تاریخی، اجتماعی و زمینه

صورتگرایان با تمرکز بر »در این میان  (162: 1386ا، ی اثر، توجه داشت. )شمیسهای ذهنی و عاطفی پدیدآورندهو سرچشمه

شود، بر جدا کردن موضوع مطالعات ادبی از موضوع واقعیات ادبی و کنار نهادن موقعیت بیرونی که اثر ادبی در دل آن خلق می

 (191:1385)مکاریک « کردند دیتأکها دیگر رشته

ود اثر سروکار داشته باشد و در درون همان اثر به دنبال وجه ها، پژوهشگر و ناقد ادبی باید با خاز نظر فرمالیست

 تر از اجزای همان اثر وجود ندارد. ی اثر ادبی، عناصری اصیلچراکه برای شناخت شایسته شناسی آن باشدزیبایی

مجموعه گوید: به که دکتر شمیسا مینوع ادبی نیست، بلکه چنان ها از شکل و فرم، قالب ظاهریِمقصود فرمالیست

گویند. لذا وزن و قافیه، قالب، صامت و مصوت و هجا، آورد، شکل میعناصری که بافت و ساختار اثر ادبی را به وجود می

که هر یک از این اجزا در ساخت یا بافت یک اثر ادبی هستند، مشروط بر این وصورخیال، صنایع بدیعی، زاویه دید، همه جز

باشد. منتقد در ن کار و فاقد نقشبی ،جزو و عنصری در شکل اثر زاید و به قول منتقدان هنرهیچ  ،نقشی داشته باشند ،آن اثر

ی آن را تبیین ی زیبایی شناسانهبحث خود از شکل باید به نقش هر یک از اجزاء در پیدایی آن کل نظر داشته باشد و وظیفه

 (171: 1386کند.)شمیسا، 

هایی که در بررسی یک اثر در کانون توجه عنوان رویکردی متن محور، نشانهبه بینیم در رویکرد فرمالیسم،که میچنان

های موجود در خود متن شده فقط از آغوش نشانه وجوجستهایی بیرون از همان اثر نیستند و معنای گیرند، نشانهقرار می

های های خواننده برپایه ی نشانهبازد و دریافترنگ می یمتنبرونی عوامل ها، سایهبررسی گونهنیادر  جهیدرنت، آوردیبرمسر 

  گیرد.شکل می یمتندرون

ها گفتند این بحثشناسانه و ... نبودند اما میشناسانه یا روانهای جامعهها منکر بحثالبته باید اشاره کرد اکثر فرمالیست 

 الشعاعتحتمان وجوه ادبی بودن آن است، های اساسی خود متن که هفرعی است و باید در حاشیه مطرح شود و نباید بحث

ی متفاوتی ها برای راه بردن به محتوا، شیوهبه محتوا نیست بلکه فرمالیست ییاعتنایبلذا نقد فرمالیستی به معنای  قرار گیرد.

داند. ، نامعتبر میشعر بر خواننده را در تفسیر متن ریتأثاز قبیل قصد شاعر و  یمتنبرونای که عوامل گیرند، شیوهدر پیش می

 (14: 1378)تایسن، 
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ای عینی . این صناعات، صیغهاندکاررفتهبهکانون توجه منتقد فرمالیست صناعات و فنونی است که در خود شعر  رونیازا 

مبنا باشد و ی ذهنی دارد. نقد ادبی از منظر منتقدان نو باید عینیت شعر بر خواننده، صبغه ریتأثکه نیت شاعر یا دارند، حال آن

 یمنزلهبهکوشند تا متن را تالش برای روانشناسی نویسنده یا خواننده می یجابهها نه ذهنیت مبنا، بر همین اساس فرمالیست

 (22موشکافانه  تحلیل کنند تا به معنای آن برسند. )همان:  ،ساختار عینی و متشکل از واژه

 ادبيّت. 3

آن عنوان به  -literariteبه قیاس فرانسه- هاست، در زبان انگلیسیی فرمالیستهترین نظریترین و اصلیادبیت که مهم

Literariness ی اند و برخی ادبا نیز از سر دقت و وسواس، واژهدادهPoeticalness که در فارسی اند. چنانرا به برگزیده

کنند دو یک موضوع را بیان می را که هر یرادبیغاند. وقتی دو متن ادبی و ترجمه کرده« وجه ادبی بودن»هم برخی آن را به 

 ( 80: 1386که همان ادبیت است.)شمیسا،  مینیبیم هاییتفاوت سنجیم در زبان آن دومی باهم

-ای و غیر قانونمند بود و می، حفظ ادبیات از گزند نقدهای سلیقههای متن محوردیدگاهها در ورای هدف فرمالیست

بودند و قصد « جوهر ادبی متن» ها در پی کشف ای اصولی و علمی انجام دهند. آنراهم آوردن شیوهکوشیدند این کار را با ف

ها این بود که تمایز متن پرسش اصلی آن»های یک متن ادبی از سایر متون بپردازند و داشتند از این طریق به تبیین تفاوت

ها بر أکید فرمالیست( ت38: 1386، )احمدی« ت در متن چیست؟یگر ادبیادبی با هر متن ادبی دیگر در چیست؟ یا به تعبیر د

 رونیازابود و بر این باور بودند که منتقد پیش از برخورد با اثر، باید به دنبال ادبی بودن آن باشد، « ادبیت متن»گوهر اصلی و 

که یک متن را تبدیل به اثر ادبی  ها متمرکز بر کشف عناصر ادبیت متن و عواملی استی فرمالیستبینیم تمام کوشش نحلهمی

ادبیت متن را از دل خود اثر استخراج کنند. برای رسیدن به چنین  یکوشند اجزای سازنده( و می47: 1384کند)شایگان فر، می

 ها عبارتند از: ترین آنکه مهمعوامل مؤثر در ادبیت متن مطرح کردند،  عنوانبهو عواملی را  اندافتهیدستهدفی به نظریاتی 

 رستاخيز واژگان 

 زدایي آشنایي 

، یکی از  ی لعازرادبیت یا به تعبیری وجه ادبی قصیدهبا نگاه فرمالیستی و متن محور، شود در این مقاله، تالش می

 ییزداییآشنای چون رستاخیز واژگان و های شعرآفرینی سازهاز دریچه قرار گیرد و یبررس موردزیباترین قصاید خلیل حاوی 

 حاوی روشن گردد. یاعجاز شعر و تبیین نقش مهم این دو عنصر در انتقال معنا،

 . خليل حاوی4

 درخشد. او داران آن میآید، نام خلیل حاوی در میان پرچموقتی از جریان شعریِ نیمه دوم قرن بیستم سخن به میان می

ی عصر خود چون بیاتی، سیاب، صالح عبدالصبور، عبدالمعطی نبوغ شعری فراوان، نسبت به دیگر شاعران برجسته باوجود
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ای بود. مطالعات شعر او برخاسته از ترکیبات ذهنی و روانی بسیار پیچیده چراکه؛حجازی و بلند حیدری شاعری کم گو بود

ثیر این تأمالت عمیق میراث عربی را به رویش گشود و تأ ازجملههای فهم میراث انسانی و ی یونان، دروازهعمیق او در فلسفه

نبود. )عوض،  اشیفلسفای مستقل از  اندیشه و تأمالت که وادی شعرش وادی یاگونهبهبه دنیای شعرش قدم گذاشت، 

تر از فتحی در باب ادراکات انسانی باشد و بنا شد که شعرش کماش راضی نمی( او بنا به فرهنگ عمیق فلسفی11-12: 2002

شد که شعرش کمتر یک منتقد و مدرس نقد ادبی در دانشگاه،  راضی نمی عنوانبهد ادبی جهان و به مطالعات عمیقش در نق

 ( 13از فتحی در باب بیان شاعرانه باشد. )همان: 

کشید و از سوی دیگر مسئولیت شورش و انقالب علیه اشکال او از سویی رنج معضالت فلسفی انسانی را به دوش می

از این  است یازهیآمبر عهده داشت. شعر او  –ی روزگار عاجز شده بود های پیچیدهکه دیگر از بیان تجربه – شعری سنتی را

 (451: 1351درد و شورش. )مروۀ، 

 « 1962لعازر عام ». قصيده 5

در ی شعری متفاوت خلیل حاوی خلیل حاوی است؛ این دفتر، تصویرگر تجربه« بیادر الجوع»این قصیده از دفتر شعری 

های این خیزش را در وحدت مصر و بارقه ،ی عربی را در سر داشترؤیای خیزش جامعه ،زندگی اوست. او که پیش از این

رو شد که با روبه یباراندوه( با رخدادهای 1961-1964لمس کرده بود، در زمان نگارش این دیوان ) 1958و سوریه در سال 

های امید حاوی تناقض داشت؛ جامعه عربی در بند ایستایی بود، آن خیزش اتفاق نیفتاده بود و بارقه اششدهمیترستابلوی 

 (54: 1994)حر،  ی عربی.تراژدی تلخ جامعه محو شده بود. این دفتر شعری، اعترافی به این شکست است؛ اعترافی به

از میراث مسیحیت گرفته است اما داستان و حکایتی  هفده مقطع دارد که عناصر خود را«  1962لعازر عام»ی بلند چکامه

روایاتی چهار  بر بناروایاتی سه روز و  بر بنا ،کند. لعازر، در تاریخ مسیحیت کسی است که حضرت مسیحمتفاوت خلق می

ر شاعران گذارد و در شعروز پس از مرگ لعازر، او را زنده کرد. لعازر از تاریخ و کتب مسیحیت قدم به دنیای ادبیات می

رود اما خلیل حاوی کار میهای بزرگی مثل تموز و ادونیس، بهپای اسطورهرمز برانگیختگیِ پس از مرگ، هم عنوانبهمعاصر 

؛ لعازر در این قصیده رمز بخشدی دیگری به لعازر میچهره (1962)سال «1962عام »ی لعازر با واژه ینینشهماز طریق 

ی عربی را شود که حاوی از خالل شخصیت آن، رستاخیز و خیرش ناکام جامعهمی رممکنیغرستاخیز دروغین یا رستاخیز 

 (94: 1380)عشری زاید، کشد. به تصویر می

وار به همین صحنه ی داللی دایرهشود و در یک هندسهی گور آغاز میبا صحنه که وار داردنامهظاهری نمایش قصیده،این 

ماجرای زنی است که همسرش )لعازر( پس از مرگ، به دعای حضرت مسیح به ( داستان، 188: 1387شود. )المیر، ختم می

به  ،میلش و به دعای مسیح برخالف اما  میلی به زنده شدن ندارد، گردد. لعازر که از تب دنیای زندگان بیزار است میدنیا باز

زند ها و نگاهش موج میستاخیزی حقیقی نیست و آثار مرگ بر تک تک سلولاین رستاخیز، ر .ولی  گرددیبرمدنیای زندگان 

صبرانه منتظر شدن او بیگردد. همسرش که با خبر زندهریز به دنیای زندگان برمیو به شکل حیوانی وحشی و اژدهایی خون
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ترین بیند که به فجیعن و نابود کردن میِی دریدای گرسنهزند، با آمدن لعازر او را چون درندهاش را فریاد میاست و شادمانی

کند رو شده، از چشمان لعازر عشق و مهربانی را التماس میی متفاوت لعازر روبهکند. زن که با چهرهشکل با او برخورد می

ه نیازهای ویی بگهمه حتی مسیح را عاجز از پاسخ تیدرنها این زن که .شودینمموفق ما ااش کند کوشد او را رام عاطفهو می

که تمنای جا که در پایان حکایت، بیشتر از اینکند تا آنبرای رهایی از این کابوس، همواره آرزوی مرگ می، بینداش میعاطفی

 شنویم که ناامید از تغییر لعازر و تغییر زندگی و خسته از عطش پایانلعازر را برای مرگ بشنویم، صدای التماس زنی را می

دهد و آرزویش را محقق اش پایان نمیهای درد و غربت هم به زندگیکند. او که شبانه، آرزوی مرگ میناپذیرش، دردمند

اش ندارد، شروع به بافتن کفن دیگر امیدی به تغییر واقعیت دردناک زندگی کهیدرحالرود و کند، خود به درون گور مینمی

 نیای شوم زندگان برنگردد.گاه به دکند تا هیچهمسرش از  گوگرد، رمز سترونی، می

 واژگان در شعر خليل حاویستاخيز . خوانش نمود ر6

دهد که رفتاری در زبان شعر خود انجام می ی  شعرسراینده ،دهد و در حقیقتای است که در زبان روی میشعر حادثه

 احساس تمایزی – اتوماتیکی زبان چک، انیگراساخت قول به یا –خواننده، میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی 

دهد؛ هرچه هست در نفس نیست و هرچه هست در تغییراتی است که در زبان روی می تصورقابلزبان  بیرونِ شعر،. کندمی

 ( 4-3: 1358 )شفیعی کدکنی، کاربرد زبان است.

ی زبان، تحت عنوان این معجزه ، نخستین اثر فرمالیستی، از«رستاخیز واژه»، با انتشار 1914ویکتور شکلوفکی در سال

، به قلب «رستاخیز واژه»( بنا به تعبیر شفیعی کدکنی، شکلوفسکی با اصطالح 167: 1386)شمیسا،  .رستاخیز واژه یاد کرد

توجه ما را  یروچیهبهاند و روند که اعتیادی و مردهزیرا در زبان روزمره، کلمات طوری به کار میاست  افتهیدستحقیقت 

همین « شعر ناشعر و »یابند و مرز شدنی، این مردگان زندگی می شیوپپسبا مختصر   بساچهکنند ولی در شعر و میجلب ن

 (5: 1358 هاست. ) شفیعی کدکنی،رستاخیز کلمه

 کندبندی میی موسیقایی و زبان شناسیک طبقهواژگان را در دو مقوله زیرستاخی شدههای شناختهدکتر شفیعی کدکنی راه

 است. قرارگرفتهبندی اساس تحلیل رستاخیز واژگان در شعر خلیل حاوی که همین تقسیم

 های موسيقي در شعر خليل حاویخوانش نمود گونه .1. 6

بخشد گروه موسیقایی مجموعه عواملی است که زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبارِ بخشیدنِ آهنگ و توازن امتیاز می

 (8-7 شود.)همان:در زبان می هاواژهها و تشخص رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمهو در حقیقت از 

ای دارند؛ از نظر آنان موسیقی، ویژگی ذاتی و ویژه دیتأکصورتگرا بر موسیقی و عناصر آوایی در شعر  پردازانهینظر

گاه میزان انسجام و ساخت شعر را با میزان  ای است کهی طبیعت شعر است. اهمیت موسیقی در زبان شعر به اندازهالزمه

ی شعر، موسیقی و وزن است. عناصر ترین عامل سازندهدهند و بر این باورند که مهمبرخورداری آن از موسیقی ارتباط می
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و  فتهایسازمانتوان گفت شعر  گفتاری است که در بافت آوایی خود، ای از اهمیت برخوردارند که میآوایی در شعر از درجه

 (  19: 1372)سلدن،  .ی آن وزن استترین عامل سازندهمهم

 هستیم. ی موسیقاییمقوله یبندمیتقسآن، ناگزیر از  ترینیعتر و موسیقی شعر دامنه پهناوری دارد که برای بررسی دقیق

    به شکل زیر است: سطح موسیقایی قصیده در نگاه کلی

 

 

ی یعنی موسیقی وزن، موسیقی بندمیتقسی نهایی این رمجموعهیزدر این پژوهش، نمود موسیقایی قصیده بر اساس پنج 

                  است.  قرارگرفتهو موسیقی فکر مورد بررسی  میرمستقیغقافیه، موسیقی صوتی مستقیم، موسیقی صوتی 

 موسيقي وزن .1. 1. 6

ها از نظام خاصی برخوردار ها و مصوتها و یا ترکیب صامتو بلندی مصوت یلحاظ کوتاهی آوایی به  وقتی مجموعه

هایی خاص احساس نامیم و اهل هر زبانی وزن شعر خود را در تناسبآید که آن را وزن میباشد، نوعی موسیقی به وجود می

 (9 :1358 کنند که اهل زبان دیگر ممکن است آن تناسب را احساس نکنند.)شمیسا،می

سازی، در وزن از عناصر مهمی است که صورتگرایان بدان توجه خاصی دارند. جدا از نقش وزن در فرایند برجسته

منتقدان صورتگرا بر این باورند که وزن از جمله عناصری است که در  ،بر این افزوننیز جایگاه مهمی دارد؛  ییزداییآشنا

تواند هماهنگی نسبی وجود داشته باشد و که معتقدند میان وزن و محتوا میچرا  ؛کشف معنا و دریافت متن سودمند است

و شاعر از میان اوزان شعری، وزنی را که با محتوا   اش با وزن خاصی مطابقت دارداطفیهر شعری بسته به محتوا و حالت ع»

که در این قصیده هم، همواره ردپای چنان (61: 1372)وحیدیان کامیار،  گزیندبرمی و حالت انفعالی شعرش هماهنگ باشد،

 بینیم.معنا را در کنار موسیقی می

ها در شطرهای قصیده نیست. این عدم رعایت شعر آزاد است و شاعر مقید به یکسانی تعداد تفعیله  ی حاضر،قصیده

 ییزداییآشنابه مبحث  اتفاقاًها از دیدگاه زیباشناختی بسیار درخور توجه است و ها و کوتاهی و بلندی آنتساوی مصراع
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های آشنا در چرا که این قالب شکنی و عدم رعایت طول مصراع در حقیقت در زدودن وزن ؛ها بسیار نزدیک استفرمالیست

است. این قصیده در بحر رمل )فاعالتن  رسانیاریهای سنتی عادت کرده، بسیار خواندن شعر در قالب های که بذهن خواننده

و ضربات مکرر  های کوتاه، حرکت پیوستهآن با  مصوت ینینشهمبسامد فروان سکون و  بساچهاست و  فاعالتن فاعالتن(

 :زند، شنیدهایی را که حفار بر زمین میتوان از موسیقی این وزن، صدای کلنگمیو  کندرا تداعی میگورکن کلنگ 

قها لقاٍع ال قرار  ِق الُحفرة یا حّفار/ عمِّ تر حفر کن، آن را تا ای گورکن!گودال را عمیق»)ترجمه( ( 313: 1972، حاوی) عمِّ

 مِ قِلْ حُفْ رَ ۀَ یا حَفْ فا رُ/ عَمْ ِمقْ ها لِ قا عِنْ ال قَ رارْ  مْع   «تر حفر کن.عمقی که هیچ پایانی ندارد، عمیق و عمیق

سیقی داده است که با حالت روحی عالوه بر این انتخاب وزنی با کثرت هجاهای بلند، ضرباهنگی کند و مالیم به مو

 لعازر و میل به آرام گرفتن ابدی هماهنگ است.

ها ی چشمگیر در وزن این قصیده، تدویر است که تقریبا هیچ مقطعی از آن خالی نیست؛ این ناتمام ماندن تفعیلهپدیده

 ای به کامل نبودن رستاخیز لعازر باشد.تواند اشارهدر یک شطر می

اُر                                     فاعالتن فاعالتن فاِع عّمِق الحفرة   یا حفَّ

قها ِلقاع ال قراْر                                      التن فعالتن فاعالت  عمِّ

 یرتمي خلف مدار الشمِس                                فاعالتن فعالتن فاِع 

 التن فاعالتن                           جا(          ليالً من رماٍد )همان

  عنوانبهگیرد؛ اش در استفاده از زحافات و عللِ جایز بهره میها تصرف کرده و از اختیارات شاعریگاه در این تفعیله ،حاوی

 ی خبن)فعالتن( است:ی سنگینش را در فضای قصیده گسترانیده، زحافهیکی از زحافاتی که سایه مثال

 یمخره الشرش و یلتفُّ                          فعالتن فعالتن فعالتن َف َرِحًما 

 (               عالتن فعالتن فاعلن314على الَمْيت بعنف بربري )همان: 

  «گیرند.کنند و با خشونتی وحشیانه مرده را درمیان میها در آن نفوذ میبسان رحمی که ریشه» )ترجمه( 

تجلی یافته است تا لفظ و معنا  ،رستاخیر، در حذف )الف(، این حرف ایستاده قامت و نماد قیام گویی میل شاعر به عدم 

 ی واحدی سر دهند.نغمه

هایی را که در بحر رمل جایز نیست، گذارد و آشنایی زدایی را به اوج می رساند و تفعیلهخلیل حاوی گاه پا را فراتر می 

 ها، )فَعَلُن( و )فعالتْ( است.از جمله این تفعیله ،خواندضای موسیقایی قصیده فرا میبه ف

 نَِمٌر یلسعُه الجوُع فُيرغي ویهيْج                            فعالتن فعالتن فعالتن فعالْت 

 یلتقيني َعلَفاً في دربِه                                        فاعالتن فعالتن فاعال
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 تن فاعالتن                             (    322أنثى غریبْة ...)همان: 

شد و مرا چون آورد و خشمگین میپس کف بر لب می ،گزیدلعازر بسان پلنگی بود که گرسنگی او را می» )ترجمه(
 «دید، چون زنی غریبه...علفی در مسیرش می

 قافيهموسيقي  .2. 1. 6

توانند تناسب دیگری هم ها در مقاطع خاصی، میمصوتها و گذشته از وزن به لحاظ اشتراک صامت ،ی آواییمجموعه

 (9: 1358 )شفیعی کدکنی، خوانیم.داشته باشند که خود صورت دیگری از موسیقی شعر است و آن را قافیه می

که  ییدرجااش آن را داند و با توجه به جوشش شعریر خود را ملزم به رعایت روی و قافیه نمیزی لعاشاعر در قصیده

 اندازیم:نهد. به مقطع چهارم از این قصیده نگاهی میطلبد، میمیمعنا و ذوق 

 / كان فى عينيه / ليُل الحفرة الطينىُّ یدوی و شعري/ زورقاً مْيتاً/ على زوبعٍة من وهِج/ نهديَّ و  صدريكان ظالً أسوداً / یغفو على مرآِة 
/ عبثا فتشت فيها/ عن صدی صوتى و عن وجهى / و عينىَّ و عمری / كان من حيٍن لحيٍن / یعبُر الصحراَء  الثلوجعبر صحراَء تغطيها  /یموج
یبه  ../ نَِمٌر یلسعُه الجوُع فُيرغي ویهيْج .../ یلتقيني َعلَفاً في دربِه / أنثى  أعمی،/ ِخنجٌر یلهُث مجنوناً و ُمحّمی فوالدٌ  .../ یتشّهى َوجعي،  غر

یب  .../ كنُت أسترحُم عينيِه / وفي عينيَّ عاُر امرأٍة / أّنْت، تعّرْت  نیوبه   بيُیشبُع / من رع غيُر ِعرٍق/ ینزُف  /کئیب  / ولماذا عاَد من حفرتِه / مْيتاً  لغر
ایقی ام خفته بود، بسان قی سینهای سیاه بود که بر آینهلعازر سایه» )ترجمه((323-319: 1972، حاوی) اللهیب   الكبيرَت ُمسّود

ی برهوتی زد، در پهنهافکند و موج میسینه و گیسوانم. در چشمانش، شبِ گِلیِ گور، طنین می برافروختگیِ مرده بر طوفانِ
وجوی چشمان و عمرم بودم. هر ام، در جستپوشیده از برف. بیهوده در صحرای چشمانش در جست و جوی صدا و چهره

زد، بسان پلنگی که له میکرد، خنجری که در حالت دیوانگی و کوری لهعبور میاز گاهی پوالدی گداخته از این برهوت 

دید، چون زنی غریبه... شود و مرا چون علفی در مسیرش میآورد و خشمگین میگزد پس کف بر لب میگرسنگی او را می

مهربانی می طلبیدم در حالی که در  کرد...تمناوار از چشمانشهایش را با ترس من سیر میکه اشتهای درد مرا داشت و دندان
کرد و خود را در برابر مردی غریبه برهنه کرده بود. چرا مرده و افسرده از گورش بازگشت، چشمانم ننگ زنی بود که ناله می

  «شود؟های آتشینِ سیاه چون خون از آن جاری میهایی که گوگرد با زبانهبا رگ

روی در این مقطع )خیلی حرف ر مداوم و سریع تغییگیرد؛ را نیز به خدمت معنا میحاوی موسیقی قافیه بینیم، که میچنان

تواند انعکاسی برای درون ناآرام لعازر و همسرش باشد؛ باشند( می هیقافهم باهمآید که بیشتر از دو کلمه پیش می ندرتبه

خواهد نیازها و ناآرام، ملتمسانه از لعازر میای وحشی از قبر برگشته و همسرش متالطم و زمانی که لعازر به هیئت درنده

 اش را پاسخ گوید.غرایز عاطفی و جنسی

حروف مد هستند که همان  یدربردارندهاغلب  ،نمودکه در مقطع قبلی نیز واضح میکلمات قافیه در این قصیده چنان

آه! بر بدنم خاکی سرخ، تازه و ( » 314)همان:  )آه ال تلق علی جسمی/ ترابا احمرا حیا طری(لعازر در نخستین مقطع « آه»صوت 

ت/ علی جسمی دوالیب : پیچاندو یا صدای گرسنگی و عطش عاطفی همسر لعازر را در گوش می« زنده نریز. ت و ما مرَّ أتری مرَّ
بینی و امسحی ذاکرتی، فیضی/ لیالی الثلج فی األرض  الرهیَبه/ألدوالیب الدوالیب  دبیَبه/القطار/ لم ازل أسمُع/ فی مجری شرایینی  غیِّ
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یَبه / و الجدران  فی األرض /الغر یَبهغربُة الثلج و موت الدرب  های قطار بر بینی که چرخآیا می» )ترجمه( (339-338)همان:  الغر

ام ، مرا پنهان کن و حافظههای ترسناکها، چرخشنوم، چرخهایم حرکتش را میجسمم عبور کرد و عبور نکرد؟ هنوز در رگ

 «های برفی در سرزمین غربت، فروبار. غربت برف، مرگ راه و دیوارها در سرزمین غربت زدهرا محو کن، ای شب

ای به انزجار و تواند اشارهکند که میطلبد، از آوردن )الف( اجتناب میشاعر بارها در جایی که کلمات قافیه )الف( می

بینیم که می. چناناین که قیامی نباید اتفاق بیفتد یا اصال قیام حقیقی، امری محال است ؛رستاخیز باشدنفرت لعازر از قیام و 

 :کندهرچند ضرورت قافیه هم در کار نیست اما شاعر از پایان دادن قافیه به الف خودداری میهای زیر در نمونه

 ً  «بودی -هادر دوردست-گونه و معبودی ماه گونه تو رویایی ماه»  . )ترجمه( (343)همان:  قمری كنت طيفاً قمریاً و الها

 ً یع  مّيتاً خلّفُتُه في الداِر/ تّنينا ای، چون اژدهایی به خاک افتاده رها او را در خانه چون مرده» . )ترجمه((347) همان:  صر

 و« کردم.

ا    های دیگری از این پدیده هستند.نمونه«  خاکی سرخ، تازه و زنده»  .) ترجمه((314)همان:   طريتراًبا أحمًرا حيًّ

در هیچ جای قصیده حرف روی )الف(  میابییدرمنهایت شگفتی در این است که با نگاهی به تمام شطرهای قصیده 

 پاشدیام فرومیی قشود که حرف ماقبل روی، الف است اما با سکونِ بعد الف، دوباره اندیشهبرعکس بارها دیده می نیست.

قها ِلقاع ال: شوددیده می وضوحبهکه این امر در نخستین مقطع افتد. چنانو قیام حقیقی اتفاق نمی اُر/ عمِّ  /قرار   عّمِق الحفرة یا حفَّ
)همان:   نارال صدی یرشح من دّوامة الحّمی / ومن دوالب  المدار/وبقایا نجمة مدفونة خلف  /رماٍد یرتمي خلف مدار الشمِس / ليالً من 

313 ). 

ای گونهتر حفر کن بهتر حفر کن، آن را تا عمقی که هیچ پایانی ندارد، عمیق و عمیقای گورکن! گودال را عمیق» )ترجمه(

مدار خورشید. هیچ  ای دفن شده پشتی ستاره، چون باقیماندهچون شبی خاکستری، که پشت مدار خورشید پرتاب شود

 «تراود. پژواکی از گرداب تب نمی

 موسيقي صوتي مستقيم .3. 1. 6

که نوعی موسیقی و  ها در یک کلمه استخوانها یا هم، تکرار واکهصوتی مستقیم در این پژوهش منظور از موسیقی

 شاهدیم، از جمله:های قصیده نمود این موسیقی را در بسیاری از بخشکند. ی حروف ایجاد مینغمه

ی زهوها عن «:  ج»تکرار واج  اش را عریان کرد و زشتی و ناهمگونی برجا زیبایی»  . )ترجمه((318)همان:    جمجَمهعرَّ

 «گذاشت

 «ای وحشیبرای غریبه»  .)ترجمه((356)همان:  بربری لغریٍب «:  ر»و « ب»تکرار واج 

هایم حرکت و خیزشش هنوز در میان رگ» . )ترجمه((338)همان:  دبیَبه لم ازل أسمُع / فى مجری شرایينى«: ب»تکرار واج

 «کنم.را احساس می
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دارش را به چه خواهد شد اگر سر گرم و تب» )ترجمه( .(314)همان:  المحموم ما تری لو مدَّ صوبي / رأسه«: م»تکرار واج 

 «سمتم بیاورد؟

  «یافت؟زمین چگونه امتداد می»  )ترجمه( .(337)همان:  األرُض  تتمطی كيف كانت «: ت»تکرار واج 

 موسيقي صوتي غير مستقيم. 4. 1. 6

های لفظی افتد و شامل هماهنگیهای یک کلمه، بلکه در ساختار جمله اتفاق میموسیقی صوتی غیر مستقیم نه در واج

 نوازند، عبارتند از:را می عناصری که نوای این موسیقیشود. و معنایی می

 شناسیم:ی حروف میکه در زبان فارسی، به واج آرایی یا نغمه ها در چند کلمهخوانها یا همار واکهتکر .1. 4. 1.  6

قها ِلقاع ال قرارْ  اُر/ عمِّ  تکرار )ق(: عّمِق الحفرة یا حفَّ

هایش را گرفتم و رگشرابش را »....)ترجمه()تکرار ق و ج( ( ْ» 346)همان: قّطرُت رحيقْه / في مروِج الجمِر مّرغُت عروقه 

 «مالش دادم.

در مبحث عیوب مخل هم  ت وقدما نبوده اس موردتوجه یباشناسیزدر بالغت سنتی از منظر  که رار واژهتک .2. 4. 1. 6

چون یاکوبسن،  پردازان معاصرینظریهبینیم است اما می قرارگرفته موردتوجه ،فصاحت و هم در مبحث اطناب در علم معانی

 کنند.از اعجاز این فن یاد می های نقدی خود،در دیدگاه لیچ و ....با مطرح کردن تکرار و توازن

تکراری  سزاوار این قصیده کرده است. حقبهی شعر را نظیر خود، عنوان معجزهتازی بیدر شعر حاوی نیز، تکرار با یکه

 گیرد:رکاب هیجانات شاعر، فراز و فرود میو درست هم نمایدتر میکه حضورش از هر امر واجبی، ضروری

ینمو  الدار   الجداْر .../ عند باب یخضر  / و  یخضر  في الِجراْر .../ و ستاُر الحزِن  تغني والخمُر /الدار   َعَتباُت  تغني ُیغّني / و الدار   َحَجرُ 
م آواز سر دهند ، در خُی خانه و شراب آواز سرمیدهد، آستانهسنگ خانه آواز سر می( »325-324.)همان: الغاُر، تلتمُّ الطيوْب .

 «گیرد.روید، عطر خوش فضا را در برمیشود دیوار.. کنار در خانه گیاه غار میشود و سبزمیی اندوه سبز میدهد،.....پردهمی

زند، در این مقطع یاد میفرشادمانه این عبارات از جمله جمالتی است که همسر لعازر با شنیدن خبر بازگشت لعازر 

آورده را گرد هم میاو و  لعازر است که همیشه چرا که خانه کانون گرمی ؛است «دار»ی ای که تکرار بارزی دارد، کلمهکلمه

و حاال با خبر بازگشت لعازر، گویی خانه برایش زیبا شده، گویی تک تک عناصر خانه مملو از اشتیاق بازگشت لعازرند و 

که بار معنایی شادی « یخضّر »و « یغّنی»عالوه بر این تکرار کلماتی چون  به تمام اجزای خانه منتقل شده است. او شادی درونی

 .کنند، در انتقال فضای شاد مقطع بسیار موثر واقع شده استو زندگی را منتقل می

عاطفی است. به این معنا که تکرار  یشمرد، پایهیکی از اصولی که برای تکرار مقبول و پسندیده برمی دکتر نجمه رجایی

ی حساس سخن، بروز ی مهمی از سخن است که شاعر بدان توجه خاصی دارد و با تکرار نقطهدر حقیقت اصرار بر جنبه
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بینیم این اصل در بیشتر تکرارهای که می( چنان110: 1378و دارای داللتی روانی و نفسی است. )رجایی،  ابدییمای ویژه

 دارد، چیزی نیست جز شور معانی.چه شاعر را به تکرار یک لفظ یا عبارت وامیشده و آن حاوی رعایت

 بینیم.میدر کلمات قافیه را که بارزترین نمود آن  جناس  .3. 4. 1. 6

مراعات های نمونه ازجملهکه با هماهنگی معنایی کلمات، بر موسیقی و توازن قصیده افزوده است.  مراعات نظير .4. 4. 1. 6

 توان به موارد زیر اشاره کرد:نظیر می

نْـبت الذي الخـصَب  امسحي لا فـي   /یُ ــنْـبُ محو کن آن باروری ».)ترجمه( ( 336: 1972، حاوی)  الــَجـــَراد   أضـــراَس  لـس 

  «رویاندرا می های ملخهای گندم، دندانکه در خوشه

ه   و الکنج   و األردّن  مدی   «امتداد اردن، کنج و دجله» .)ترجمه((353)همان:  دجلَ

 «شوند از طناب و آخور، اسبانِ بادخسته می» .)ترجمه((340همان: ) الریاْح  أفراُس  المعلَف  و القید وتملَّ 

پژواک صدای جنی که آواز مروارید و یاقوت سر » )ترجمه((348)همان:  البحار / فى قاع الیاقوت و الدر   صدی جنٍّ یغنى

 «است، در ژرفای دریاهاداده

ذ   ،لحیة   إمسحي المّيَت الذي ما َبِرحْت ../ تخضرُّ فيه  خ 
ای را که همچنان، محو کن مرده» .)ترجمه((335)همان:  تطوْل  أمعاء   و فَ

 «د.شوتر میهایی که طوالنیشود در او،  ریشی، رانی و رودهسبز می

 افزاید. نیز چون مراعات نظیر بر موسیقی قصیده می تضاد  .5. 4. 1. 6

عّکر   لم ها صافی چشمانت را تیره و تار نکرد، برق تازیانه».)ترجمه(( 343-342)همان:  عينيَك التماُع / السوِط و الحّيةِ  صحَو  یُ

ترین شکلش در تضادند. گاه این تضاد در عالی از لحاظ معنایی در« صحو»و « یعکّر»در این نمونه کلمات « و فریب مار

 یابد:عبارات پارادوکسی تجلی می

 «تر از تب بهاریرحمتی نفرین شده، دردناک» .)ترجمه((316)همان:  أوجع من حّمى الربيع رحمة ملعونة

ه  حّمى الرعب و   «تب ترس و رویای لعنت شده» .)ترجمه((317)همان:  الرؤیا اللعینَ

 «کند در تبِ شب بیداری؟ی سرد عرق میکدامین جنازه».)ترجمه(( 337-336)همان:  / فى حمى السهاد یعرُق  دبار أیُّ نعٍش 

است که تنها در فضای جادویی هاییپارادوکس« کندی سردی که عرق میجنازه»و « رؤیای ملعون»، «رحمت نفرین شده»

 یابد.شعر و ادبیات مجال ظهور می
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 موسيقي فکر .5. 1. 6

معنا را  و جمالت ها و کلماتکه چینش واج این معنایابد، به ترین شکلش در موسیقی فکر تجلی میدر عالی موسیقی

، گاه نمودش را در واژگان، گاه عبارات و گاه در است ی حاوی تنیده شدهکند و این موسیقی در تار و پود قصیدهمنتقل می

 نشینیم:تمام یک مقطع قصیده به نظاره می

 موسيقي فکر در واژگان  .1. 5. 1. 6

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های موسیقی فکر در ساحت واژگان میاز نمونه

نشینی آن با مهو  «ع»حرف «: جَوَِدشان می شکه چرخ آتمردمانی» )ترجمه((318)همان:  دوالُب نار   یعلکهااَلجماهير التي 

 کند.تداعی میله شدن و جویده شدن را  ،«ک»و « ل»

ین حرکت پاورچ« یتمشِّی»ی واژه« هاهای مریمرود درمیان زخمراه می» )ترجمه(( 344)همان:  في جروِح المریماْت  یتمشی

 از انتقال آن عاجز است. «َیمشي» کند کهای منتقل میو بار معناییکند یمها را تداعی پاورچین روی زخم

 موسيقي فکر در عبارات .2. 5. 1. 6

 توان به مورد زیر اشاره کرد:های موسیقی فکر در ساحت عبارات میاز نمونه

ی جاسوسان را پچ و صحبت درگوشی و مخفیانه، پچ«س»تکرار  «:و جاسوسان سفیر»  (351)همان:  و جواسيُس السفيرْ 

 پیچاند.در گوش می

 موسيقي فکر در جمالت  .3. 5. 1. 6

 از این نمونه است:

خزید، در حالی که در تب روی زمین می».)ترجمه(( 342)همان:  ُحّمى البواْر/ و أزاحْت عن ریاِح الجوِع  زحفْت تلهُث في

عطش عاطفی مریم مجدلیه و له له زدن او را  «ه،ح»خوانتکرار هم« کرد.اش را آشکار میزد و بادهای گرسنگیله مینیستی له

، وقتی همسر لعازر پراکندیز همین صدا را در فضای موسیقایی قصیده میتکرار همین همخوان در مقطع زیر ن کند.منتقل می

/ مّهدت  صهوَة نهدیها/ تهاوت  زورقًا یلهُث في شطِّ خواند:  اش لعازر را فرامیبا تمام عطش عاطفی حسرَة األنثی تشّهت  في السریر 
است ، چون قایقی که کردههایش را آمادهسینه که میل دارد به رخت خواب، صافیحسرت زنی»)ترجمه(( 346)همان:  الهجیر  

 « .استبه زمین افتاده، زنددر ساحل نیمروز نفس نفس می

قها ِلقاع ال قرار اُر/ عمِّ  «ق» کند و تکرارتداعی می، کندمی که لعازر تمنارا عمق گودالی  ،« ا»ی هتکرار واک: عّمِق الحفرة یا حفَّ

، صدای ناقوس را «ق» خوانکه در مقطعی دیگر نیز تکرار همین همچنان، کندعی میرا تداگورکن های کلنگ صدای ضربه

َع الناقوس و التمَّ الضیوف کند:منتقل می  «اندناقوس به صدا درآمده و مهمانان جمع شده» ُقر 
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تمناوار از چشمانش مهربانی می طلبیدم در حالی ( »323)همان: ... كنُت أسترحُم عينيِه / وفي عينيَّ عاُر امرأٍة /أنّْت تعّرْت لغریْب 

خوان همدر این جمالت تکرار  «کرد و خود را در برابر مردی غریبه برهنه کرده بود.که در چشمانم ننگ زنی بود که ناله می

 زند. یاد میاش را فرنیاز عاطفی ،کند که با بلندترین صداصدای جیغِ همسر لعازر را تداعی می «ء» و «ع»

 موسيقي فکر در مقاطع  .3. 5. 1. 6

شود؛ ، پای این نوع موسیقی به ساحت مقاطع قصیده نیز باز میو جمالت موسیقی فکر در ساحت عبارات برنمود افزون 

خشن و  ،کند، حروف و واژگان همتصاویری که کابوس زنده شدن لعازر را ترسیم می خصوصاًبا هولناک شدن تصاویر، 

دارد تا تصاویر وحشتناک را به شکل قطعات مونتاژ شده، یکی پس هولناکی تصاویر، هیجان شاعر را وامی. شوندهولناک می

 :، بدون بسط و شرح بیاوردسرعتبهاز دیگری و 

ی أُفعواْن / شارع تعبره الغوُل/ وقطعان الكهوف المعتَمْه / ما /:لم یزل ما كانَ  ی زهوها عن برٌق فوق رأسي یتلوَّ م وجه الشمِس/ عرَّ رد هشَّ
. (318-317)همان: اَلجماهير التي یعلكها دوالُب ناْر/ وتموت النار في العْتمِة/والعْتمة تنحلُّ ِلنارْ  /,جمجَمْه/ َعْتمة تنزف من وهج الثمارْ 

ی غارهای خورد، گلهچیز مثل گذشته است: آذرخشی که باالی سرم چون ماری پیچ و تاب میهمچنان همه »  )ترجمه(

ای ی خورشید را در هم شکسته ، آن را از زیبایی عریان کرده و زشتی برجای گذشته است، تاریکیظلمانی، غولی که چهره

دهد جََود، آتش در تاریکی جان میها را در هم میچکد، مردمانی که چرخ آتش آنها فرو میکه چون خون از درخشش میوه

 «گیرد.آتش را می و دوباره تاریکی جای

شوند، فضایی از رقص ها نرم و آهنگین میآید، واژهجا که سخن از شادی و هیجان یا رؤیاهای شیرین به میان میاما آن

 شوند: آور در اوج هیجان تکرار میکلمات شادیو  شودکوبی واژگان، تصویر میو پای

َحَجُر الداِر ُیغّني / وتغني َعَتباُت الداِر والخمُر / تغني في الِجراْر / وستاُر الحزِن  /ال تسأليني كيف عاْد/ عاَد لي من غربة الموِت الحبيْب 
/ ویخضرُّ الجداْر / عند باب الداِر ینمو الغاُر، تلتمُّ الطيوْب/ عاد لى من غربة الموت الحبيب/ زنُدُه من بيلساٍن حول خضری /زنُدُه یزرع یخضرُّ

 (325-324مان: )ه نبض الوردِة/ الحمرا بعمری

دهد، است، سنگ خانه آواز سر میاز من نپرس که چگونه بازگشته؟ محبوب جانم از غربت مرگ برگشته » )ترجمه(
شود ، کنار می شود و دیوار سبزی اندوه سبز میدهد، پردهدهند ، شراب در خم آواز سر میی خانه و شراب آواز سرمیآستانه

است، دستش دور کمرم گیرد، محبوب جانم از غربت مرگ برگشته طر خوش فضا را در برمیروید، عدر خانه، گیاه غار می
 «دمد.ام میپیچیده شده، دستش نبض گل سرخ را در زندگی

 یخوشحالباشد و  بندآمدهشناسد، مثل کسی که زبانش همسر لعازر پس از شنیدن خبر زنده شدن لعازر، سر از پا نمی  

پرد، د: )الحمرا: حذف همزه( از این شاخه به آن شاخه مییگومجال صحبت مفصل به او ندهد، کلمات را بریده بریده می

کند و در ها بیشتر و بیشتر میکند بلکه عطش روح او را برای تکرار این واژهاش نمیخسته تنهانه بخشیشادهای تکرار واژه

 «عاَد لي من غربة الموت  الحبیب  ...: » یبینیم در جملهکه می، چناندهنداز دست می اوج هیجان، گاهی جمالت نظم خود را
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 آید،پس از رفتن غربت، با آمدن حبیب می هتی کتا لذّ است شده مؤخراین واژه  بساچهفاعل در پایان جمله آمده است و 

 .مزه کنده ماندگارتر شود و روح، طعم شادی را مز

 ناصر زبان شناسي در شعر خليل حاویخوانش نمود ع .2. 6

بیرون از خصوصیت  ،هاکه به اعتبار تمایز نفس کلمات، در نظام جملهاست  عواملی، یشناسزبانعناصر  مجموعه

عواملی از قبیل استعاره، مجاز، آرکائیسم، ایجاز، ترکیبات زبانی،  ؛ها شودتواند موجب تمایز یا رستاخیز واژهها میموسیقایی آن

، در این قسمت قابل عنوان است مطرح یشناسسبکو  یشناسزبانی مباحث حوزه در...که ، و یزیآمحسپارادوکس، حذف، 

است. )شفیعی  یشناسزبانی بوطیقاهای جدید و رستاخیز کلمات در حوزه یشدهشناختهقوانین ، دستنیازا. مواردی است

 (10:1386کدکنی، 

 .پردازیمی لعازر میرستاخیز واژه در قصیده در این قسمت به بررسی عناصری چند از این عواملِ 

 تشبيه  .1. 2. 6

ی آن در ردای تشبیه گیرد، ارائهتشبیه است، هنر حاوی در تشبیهاتی که به کار می ی شعر حاوی،های برجستهاز تکنیک

خورد تا آنجا که اگر بسامد آن را صفر بدانیم، ندرت وجه شبه یا ادات تشبیه در تشبیهاتش به چشم میو خیلی بهبلیغ است 

 . از این نمونه است: ایمخیلی به خطا نرفته

ز امتداد دستانش، جسم نیمه جانی ا)ترجمه(  .(328: 1972، حاوی) ومدی كّفيِه أشالٌء من الحقِّ / مدی جبهتِه أشالُء غارْ 

 «اش آثار یک سردابحقیقت است و وسعت پیشانی

 «کلنگی آتشین است.، در جگرم ایپنجه» .)ترجمه((329)همان:   مخلٌب في َكِبدي ِمعوُل نارْ 

دهد که تالش فکری برای یافتن تشبیه را به دنبال گاهی حاوی تشبیهات را در ساختارهای غیر مشهور تشبیه ارائه می

 بیشتری برخوردار است:دارد و از زیبایی 

/ على الَمْيت بعنف بربري ا طري / َرِحًما یمخره الشرش ویلتفُّ آه! بر » .)ترجمه(( 314)همان:  آِه ال تلِق على جسمي / تراًبا أحمًرا حيًّ

« گیرند.کنند و با خشونتی وحشیانه مرده را درمیان میها در آن نفوذ میرحمی که ریشهبدنم خاکی سرخ، تازه و زنده نریز، 

 است یا:که در آن حاوی خاک را به رحم تشبیه کرده

قها ِلقاع ال قراْر/ یرتمي خلف مدار الشمِس / ليالً من رمادٍ  اُر/ عمِّ ای گورکن! گودال را » .)ترجمه(( 313)همان:  عّمِق الحفرة یا حفَّ

ای که چون شبی خاکستری، پشت گونهن بهتر حفر کتر حفر کن، آن را تا عمقی که هیچ پایانی ندارد، عمیق و عمیقعمیق

 که شاهد تشبیه گودال به شبی از جنس خاکستر هستیم.« مدار خورشید پرتاب شود. 
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 استعاره  .2. 2. 6

گنجد و برای ی الفاظ حقیقی نمی، گویی فکر و احساس او در جامهاست استعارهفضای شعر حاوی فضایی ماالمال از 

 بافد: زربافت استعاره میای از اش، جامهمعانی

كان فى عينيه/ ليُل الحفرة الطينىُّ یدوی و یموج/ عبر صحراَء تغطيها الثلوج/ عبثا فتشت فيها/ عن صدی صوتى و عن وجهى / و عينىَّ و 
برف.  ی برهوتی پوشیده اززد، در پهنهافکند و موج میدر چشمانش، شبِ گِلیِ گور، طنین می» .)ترجمه(( 321)همان:  عمری

که صحرا استعاره « وجوی چشمان و عمرم بودم.ام، در جستبیهوده در صحرای چشمانش در جست و جوی صدا و چهره

 از چشم است.

ی مرگ را به میخی لحظه« این لحظه را به عمر جاویدان میخکوب کن» )ترجمه(( 319)همان:  سمر اللحظة عمرا سرمدیا

ی لحظه گوید این میخِشود( مانند کرده و بعد میدیگری که میخ در آن کوبیده می و عمر جاویدان را به دیوار )یا هرشیء

لفظ دیگری مثل )الصق  «سمّر» شاعر به جای عمر جاویدان میخکوب کن و این لحظه را به ابدیت پیوند بده. مرگ را به دیوارِ

 رود.و...( نیاورده چون این میخ است که جدا کردنش از دیوار خیلی سخت است و در دل دیوار فرو می

ماند، گویی تمام عناصر جان غافل نمیهای بیاز دمیدن روح در پدیده انگیزد،حاوی که روح تک تک واژگان را برمی

 گیرد:هایشان آرام نمیای در سلولیی برای لحظهپویا و کشند و حرکتهستی در شعرش نفس می

ا طري / َرِحًما یمخره الشرش ویلتفُّ / على الَمْيت بعنف بربري / ما تری لو مدَّ صوبي /  رأسه آِه ال تلِق على جسمي/ تراًبا أحمًرا حيًّ
ق في لحمي نيوبْه / من وریدي راح یمتصُّ حليَبه آه! بر بدنم خاکی سرخ، تازه و زنده نریز، »  مه(.)ترج(314)همان:  ْالمحموَم/ لو غرَّ

دارش گرم و تب چه خواهد شد اگر سرِگیرند. کنند و با خشونتی وحشیانه مرده را درمیان میها در آن نفوذ میرحمی که ریشه

خاک گرم و تازه  کهخواهد لعازر در قبر خفته، از گورکن می  «هایم بمکد.را به سمتم بیاورد؟ و شروع کند شیرش را از رگ

دار کنند. او تصویری بسیار زنده ها این خاک را بشکافند و مرگ ابدی او را خدشهچرا که بیم آن دارد ریشه؛ بر قبرش نریزد

اندازد و ترس این دارد که اش به او چنگ میکشد که با خشم وحشیای به تصویر میدهد، او را چون درندهاز ریشه ارائه می

هایش را در گوشت او فرو برند و از خون او شیر بمکند و دوباره او را به غ خود را به او نزدیک کنند، نیشها سر داریشه

 زندگی باز گردانند.

ی اجزای خانه، کند، آن زمان که همهکه حاوی از اجزای خانه ترسیم می است یریتصوبخشی، های جاناز دیگر نمونه

َحَجُر الداِر ُیغّني/ وتغني َعَتباُت الداِر والخمُر / تغني في الِجراْر .../ وستاُر الحزِن   کنند:کوبی میشادمان از بازگشت لعازر رقص و پای
/ ویخضرُّ الجداْر ...  یخضرُّ
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 کنایه .3. 2. 6

که در بحث اند که شکلوفسکی نیز چنانخواند، کنایه از موصوفهایی که حاوی به فضای شعر فرامیعموم کنایه

توان به عبارت زیر اشاره . از نمودهای این نوع کنایه میشمردسازی زبان برمیخواهد آمد، آن را از عناصر غریب ییزداییآشنا

 کرد:

موج،  خفته ایدرخواهد که او را در سفیدی کفن، این از مرگ می زندگی ملول شده، پرتالطملعازر که از دریای همسر 

بيني فـي بـياض ٍصامِت األمواج: کندارات بیان میاش را با این عب. او خواستهپنهان کند ای که امواجش مرا در سفیدی»    غَــيِّ

ی کفن، آرزوی که رساتر و زیباتر از واژه بردکار میرا به «مواجبیاض صامت األ»برای کفن تعبیر او «. ساکت و آرامند، نهان کن

 کند.اش را القا میخفتنِ آرام و ابدی

 ایهام  .4. 2. 6

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می های ایهام تناسب در این قصیدهاز نمونه 

عه السوُط و محمرُّ الحدید/  بالورود السود و الحمِر / و غدراِن الصدید جسمی که تازیانه و آهن ».)ترجمه(( 349)همان:  جسد رصَّ

ها و وارد ورود داری دو معنای گل  «است.کرده های چرک و خونابه نگارینهای سرخ و سیاه و برکهگداخته آن را با گل

 تناسب دارد، اما معنی نخستین آن مراد است« هابرکه» ی غدرانشدن بر آب است که معنای دوم با واژه

طواحین به دو معنای آسیاب و « ندهای آتششراره آسیابِ که هاییآرواره»  .)ترجمه((329)همان:  اشداق طواحین الشرر

که منظور از ، حال آنهستیم« هادهان» ی اشداقرود، در این عبارت شاهد تناسب معنای دوم با واژهبه کار می دندان آسیاب

 .طواحین، آسیاب است 

با تصرف خود دو باید این است که شاعر  «صور گوناگون استعاره و مجاز»در این توسعات زبانی توجهقابلی البته نکته

  .شناسیک و  اصل رسانگی اصل را رعایت کند: اصل جمال

ی دیگری ی خود جدا کردیم و در کنار خانوادهای را از خانواده. منظور از اصل جمال شناسیک این است وقتی کلمه1

ی اهل زبان، در این جدایی و در این پیوند جدید، نوعی زیبایی، احساس کند و گرنه صرف آشفته کردن ، شنوندهمیقرارداد

 ظ کاری است که بر اساس جداول خاصی به آسانی قابل توسعه و تقلید است.نظام خانوادگی الفا

در  کهیوقتشناسیک باید از لحاظ رسانگی هم با اشکال رو به رو نشود. . خواننده عالوه بر احساس لذت جمال2

صلی دیگر که جانب ها سبب ابهام و گنگی در انتقال احساس شاعر به خواننده شود، غرض اریختن نظام خانوادگی واژههم

 (13-12: 1358ی دیگر نقض غرض خواهد بود.)شفیعی کدکنی، رسانگی و ایصال است، منتفی خواهد شد و به گونه

 است و در تمام توسعات زبانی و تصویرهایش این دو اصل جریان دارد.حاوی به خوبی رسالت شاعری خود را ادا کرده
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 ایجاز و حذف .5. 2. 6

ها بسیار پیچیده و غیر قابل تحلیل و تعلیل در زبان شعر، که موجب تشخص کلمات و رستاخیز واژههای یکی از راه 

 (23-22کند.)همان: شود، نوعی از فشرده کردن و ایجاز است که از قوانین خاصی تبعبت نمیمی

ی تکرار فعل با فاصله بخشد،یابد و موسیقی و معنایی فوق العاده به قصیده میای که بارها در شعر حاوی ظهور میپدیده

کند که خود شود اما معنای تکرار بی حد و مرز را به ذهن متبادر میاست که گرچه فعل یک بار تکرار می «و»حرف عطف 

 های این ایجاز است:از نمونه

ي َحَجُر الدارِ  غنّ  َعَتباُت الداِر و الخمرُ  تغني / و یُ

دهد: تغنی و تغنی و تغنی و تغنی و تغنی و ن مخاطب این نوا را ادامه میغنی و تغنی، ذهیگوید گویی وقتی شاعر می

 تغنی...

 همچنین از این قبیل است :

 الجداْر ... یخضّر / و  یخضر   و ستاُر الحزِن 

آورد، پشت آورد و میبیهوده کف بر لب می»  .)ترجمه((331-330: 1972، حاوی) / خلفه أشداُق جانْ  ترغي و ترغيعبثاً 

 «دهان یک جن است سرش

تبكْت  ت .. و  صلّ  صلّ

 در شعر خليل حاوی یيزدایيآشنا. خوانش نمود 7

 زدایی نام دارد. نخستین بار ویکتورکنند، آشناییمی دیتأکهایی که توسط صورتگرایان مطرح شد و بر آن یکی از نظریه

اند، این اصطالح را به کار گرفت. ی فرمالیسم خواندهبیانیه، که آن را «ی فنهنر به مثابه»ای با عنوان شکلوفسکی در رساله

گویی به این پرسش بود که چه چیز در پی پاسخ« فنی هنر به مثابه»ی خود ( شکلوفسکی، در مقاله105: 1377 )علوی مقدم،

چه بیشتر صورت است، تا نویسد: تکنیک هنر، ناآشنا کردن اشیاء و پیچیده کردن هراو می شود؟باعث شاعرانه بودن شعر می

( و هدف زبان ادبی این است که عادات ادراکی و احساسی ما را با 346-348: 1378طول مدت درک بیشتر شود. )مقدادی 

 ( 35: 1382و آشکار کند.)وبستر،  برجستهشکل را  نیچننیابه  هم بزند و  یرعادیغاستفاده از اشکال غریب و 

شود که ما ای از زندگی ما بر اساس عادت است. عادت به محیط اطرافمان، موجب میاو بر این باور بود که بخش عمده

هایی را انجام دهیم یا از کنار چیزهایی بگذریم. دیگر بدان توجه چندانی نکنیم و به شکل خودکار و بدون اندیشه، فعالیت

و این عادت نابینایی ذهنی را برای ما به همراه  شودکنیم که ادراک حسی ما نیز کدر میعادت می« عادت»چنان به آن مروربه
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شنوند زیرا که اهالی شهرهای ساحلی، پس از مدتی دیگر صدای امواج را نمی(چنان107-106 :1377 آورد )علوی مقدم،می

 اند.بدان عادت کرده

در زبان، عبور  ییزداییاآشندر اینجاست که شاعر به قول یاکوبسن با تهاجم به زبان روزمره یا به قول شکلوفسکی با 

تر ها ژرف، درک ما از پدیدهداردیبازم تأملکند و ما را به درنگ و چشم و گوش و کل احساس ما را از روی اشیا کند می

این است که  ییزداییآشنای یابد. پس دستاورد مهم در نظریهای از زندگی دست میی تازهشود و به ادراکی دیگر و تجربهمی

: 1384)شایگان فر،  کند.نمی یدسترسقابلمفاهیم را آسان و  درکگذارد و بر سر راه مخاطب خود مانع می ،و هنر نابادبیات 

48) 

است و هنر و ادبیات، ادراک حسی ما را دوباره نظام و  ییزداییآشناشکلوفسکی معتقد بود که کارکرد اصلی ادبیات، 

 (105: 1377) علوی مقدم،  زداید.می بخشد و گرد عادت را از دیدگان ماسامان می

است و هر  زدایی در نظر صورتگران روس، هر نوع نوآوری در قلمرو ساخت و صورتواقعیت امر این است که آشنایی

، انددادهازدستهایی که بر اثر کثرت استعمال، توانایی القاء خود را ای را در صورتی نو درآوردن؛ یعنی هنرسازهی کهنهپدیده

 ( 96: 1391از نو زنده کردن و فعال کردن.)شفیعی کدکنی،

شان جهانی و هایی که بخش اعظمداست همان شگردهاست، شگر ییزداییآشناچه عامل اصلی در نظر صورتگرایان آن

زبانی  یهاعادتسازد و با در ادبیات تمام ملل شناخته شده است، شگردها و فنونی که زبان شعر را برای مخاطبان بیگانه می

شامل تمام شگردها  ییزداییآشنا» گوید: که دکتر پورنامداریان میچنان (107: 1377کند.)علوی مقدم، مخاطب، مخالفت می

های شاعرانه های لفظی و معنوی و خیالموسیقی و تناسب ،و فنونی است که تمامی خصوصیات زبان شعری را از انواع وزن

شود که معنی رنگ ببازد و تشخص زبان خواننده و سبب می ردیگیبرمزبان معمولی و طبیعی در  و مشخصات زبانی مخالف با

 ( 20:1381)پورنامداریان،« را از توجه معنی بازدارد و متوجه زبان کند

های لفظی و معنوی، عناصر تصویر های زبان شعری از جمله عناصر موسیقی مانند وزن و ردیف، قافیه، تناسبویژگی

های شاعرانه، روایت داستان از دید یک راوی غیر معمول، طوالنی کردن توصیف چیزی یا موجز کردن توصیف ی، خیالشعر

ما قرار  مألوفای در مقابل عادات گونههمه به ،در پالت ژهیوبهطلبد، پیش و پس کردن اتفاقات میاطناب در جایی که 

 (108: 1377و علوی مقدم،  49: 1384گیرد.)شایگان فر، می

ی است و هر نوع تغییری که در حوزه ییزداییآشناگاه ی ادبیات و هنر جوالنبینیم تمام صحنهکه میبنابراین چنان

 (96: 1391زدایی است. )شفیعی کدکنی، آشنایی عمالًایجاد شود، « هاهنرسازه« »وظایف»

 .دهیمتر مورد بررسی قرار میکلیتر و حاوی را در چند ساحت مهم ییزداییآشنادر این پژوهش،هنر 
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 واژگان یگسترهیي در زدایيآشنا. 1. 7

این عبارت  با پس از عنوان قصیده ، عنوان قصیده است.ساحت واژگانحاوی در  یهاییزداییآشناترین از برجسته 

انجیل «یقومی، فقال لها ان أخاک سوف و ذهبت اخت لعازر الی حیث کان الناصری و قالت له لو کنت هنا لما مات اخ» شویم: روبرو می

مرد. مسیح به او گفت: بود و گفت اگر اینجا بودی برادرم نمیجا ندر آخواهر لعازر به جایی رفت که مسیح »)ترجمه(یوحنا 

رود که می تشخصیت تاریخی آیین مسیحی ،جاست که ذهن ما به سمت لعازراز این «شود.برادرت به زودی از قبر بلند می

ی خیزش در سطر سطر قصیده، قدم به حضرت مسیح چند روز پس از مرگش او را زنده کرد. ما که با تصور حضور اندیشه

کند. شویم و بنای تصورمان ریزش میگذاریم، در همان اولین سطر قصیده، با آشنایی زدایی حاوی مواجه میدنیای قصیده می

آورد و ی شصت سربرمیاست و از دل تراژدی دههری که مخصوص حاویبینیم، لعازخود را در مقابل لعازری دیگر می

 زند.آرزوی مرگ ابدی را فریاد می

ی مسیح است. مسیح در شعر شاعران معاصر هایی که در شعر حاوی رمز و نمادی متفاوت گرفته، واژهاز دیگر واژه

( 82: 2001دگان به کار رفته است)عشری زائد، برصلیب کشیده شدن، زندگی در میان مر اغلب در مفاهیمی چون فدا شدن،

 دهد:اما حاوی تصویر متفاوتی از مسیح ارائه می

رته شهوة الموِت / تری هل تستطيع / أن تزیح الصخر عّنى : بینداو را عاجز از اعجاز واقعی می : 1972، حاوی)أتری تبعث ميتا/ حجَّ

تواند این ا که عشقِ مرگ او را به سنگ بدل ساخته، برانگیزد؟ و آیا میای رتواند مردهبه نظرت آیا می».)ترجمه(( 315-316

 «سنگالخ را از رویم کنار بزند؟

-های مردم عاجز است و تنها به تماشای دردهایشان نشستهبیند که از کاستن رنجان میواو را چون کودکی ضعیف و نات

آن _بر ساحل، مسیح ِکودک، در سرای قرار»  .)ترجمه((329)همان: و على الشاطِئ طفٌل ناصريٌّ /یغرُس البلسَم في دنيا القراْر   است:

 «کارد.مرهم می _جهان

مالٌك/ و انطوی  مرَّ في الصحو :شناسد و نه گناه و کامال از دنیای واقعیت فاصله داردی قمری است که نه شهوت مییک الهه
ای در آسمان فرشته»  .)ترجمه((343)همان:   في ظلِّ القمْر /حيُث ال یرعُد جوٌع مارٌج بالزفراْت..../ كنَت طيفاً قمریاً / و إلهاً قمريیدمعُ 

خروشد....تو خیالی جا که گرسنگی آمیخته با آه و ناله، نمیریخت، آنی ماه اشک میگذشت، در خود پیچید و در سایه

 «گونه بودیماه ایگونه و الههماه

ی قصیده و جاذبه برکششی تصویری جدید و نامتعارف زدایی در تصویر مسیح و لعازر و ارائهحاوی با این آشنایی

 افزاید.می
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 دستور زبان ییي در گسترهزدایيآشنا .2. 7

جا کردن شاعر با جابه چراکه ؛ خوردمی چشم بهدر تمام شعرها  معموالً زبان دستوری نحو و گسترهدر  ییزداییآشنا

 نیتربرجستهگویی که بگذریم، از زداید، از این کلیها و ترتیب اجزای اصلی جمله، غبار عادت جمالت روزمره را میسازه

 در مقطع پنجم قصیده است. ییزداییآشناهای این نوع نمونه

کند، است. آنچه این عبارت را برای حاوی دیکته میفاعل با تأخیر در پایان جمله آمده  :  عاَد لي من غربة الموِت الحبيْب 

نویسد. این عبارتی نه ضرورت شعری و نه عدم توجه او به قواعد چینش واژگان است، بلکه او تنها مشق احساساتش را می

 که بر زبان همسر لعازر جاری شده است در نهایت بالغت کالم است تا از یک سو شدت هیجانش را نشان دهد و از سوی

نهایت مزمزه ماندگارتر شود و روحش، طعم شادی و لذت را تا بی آید،غربت، با آمدن حبیب می پایانِپس از  هدیگر لذتی ک

 کند.

 موسيقي یآشنایي زدایي در گستره  .3. 7

 .کنیمرستاخیز واژگان از تکرار آن اجتناب می به سبب تالقی این مباحث با گروه موسیقاییِ

 نوشتار آشنایي زدایي در گستره ی  .4. 7

هرچند شعر حاوی مثل  گنجد.گیرد، در این ساحت میکار میاش بههایی که حاوی در نگارش چکامهتغییرات و نشانه

ای که گاه در دل).....( توان فراغات و جاهای خالیمبتنی بر تصویر حروف نیست اما می برخی اشعار کانکریت و دیداری، 

 های نوشتاری برشمرد.آشنایی زدایی یمقوله، از هشد گنجانده

است که همسر لعازر، پس از روبرو شدن با حقیقت همسر و حقیقت زندگی، از خدا مرگ را از جمله این موارد زمانی

و مجد از آن رحمتی.... »)ترجمه(( 356)همان: رحمٌة ... والمجد لله الرحوم/ غربة النوم جحيٌم ال تدوم : گویدکند و میآرزو می

گوید: خدایا ی مناجاتش به خدا میچه بسا در زمزمه «یابد.است که دوام نمی گر است، غربت خواب، جهنمیخدای رحمت

رحمة شود، این رحمت ناچیز ناچیز ناچیز.... را به من عطا کن: ای انجام میاین آرزوی مرگ من برای تو به کمترین اشاره
 ..... صغیرة صغیرة

 های شعریتصویر و ترکيب ییي در گسترهزدایيشناآ  .5. 7

، آفرینش تصویرهای جدید است که گاه صور خیالی چون تشبیه، ییزداییآشنای ترین جوالنگاه حاوی در زمینهمهم

 . کنداستعاره و صنایعی چون ایهام، مراعات نظیر و ... را نیز در این ساحت هنرآفرینی حاضر می

داند، صوری دیدنی و پردازی میکند. او شعر را صورتپردازی اشاره میهای شعر به صورتویژگیروز غریب در بیان 

شنیدنی و بوییدنی و لمس کردنی و چشیدنی و متحرک که از مجردات گریزان است و با تشبیه، استعاره، تمثیل و حرکت 

، حرکت زندیآمیدرم باهم، که در آن حواس تزاعی راان( نمود بارز این تصاویر 114: 1378یابد. )غریب، آسودگی و آرامش می
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بینیم. در این قسمت آیند، در شعر حاوی مییابد و تشبیه و استعاره به یاری تصویرپردازی میجان جریان میدر موجودات بی

 کنیم:به مواردی از این تصویرها اشاره می

های شراره آورد، به آسیاباژدهایی به او هجوم می همسر لعازر دهان همسرش را که حاال چون :اشداق طواحين الشرر

کند و تشبیه دهان لعازر به این آسیاب، تصویری بس جای گندم، آتش آسیاب میتصویر آسیابی که به کند،تشبیه می افکن

نمود  عالوه بر تشبیهی که در ظاهر، کند. غریبی این تصویرحدومرز همسر لعازر را ترسیم میهولناک هست که وحشت بی

ایهام تناسبی زیبا « دهان» نشینی اشداقگردد که در همنیز بازمی« آسیاب و دندان آسیاب» ی طواحینای دوگانهعنیافته، به م

 آفریده است.

تقيني َعلَفاً في كان من حيٍن لحيٍن/ یعبُر الصحراَء فوالٌد ُمحّمى،/ ِخنجٌر یلهُث مجنوناً وأعمى ../ نَِمٌر یلسعُه الجوُع فُيرغي ویهيْج .../ یل
هر از گاهی پوالدی گداخته از این »  )ترجمه((323-322: 1972، حاوی) دربِه / أنثى غریبة...ْ/ یتشّهى َوجعي، ُیشبُع/ من رعبي نيوبهْ 

گزد پس کف بر زد، بسان پلنگی که گرسنگی او را میله میکرد، خنجری که در حالت دیوانگی و کوری لهبرهوت عبور می
دید، چون زنی غریبه... که اشتهای درد مرا داشت و شود و مرا چون علفی در مسیرش میرد و خشمگین میآولب می

توجهی لعازر به همسر، در کنار عطش عاطفی زن، به تصویر در این مقطع اوج بی .«کردهایش را با ترس من سیر میدندان

عازر است که در اوج عطش و تشنگی به صحرایی تشنه ای برای درون همسر لصحرا توصیف و استعاره؛ کشیده شده است

بسیار « فوالد محمی»است و فوالد تعبیری برای لعازر است، یک فلز خیلی سخت و محکم که چون گداخته شودمانند شده

 گوید: او چون فوالدی گداخته، محکم و قوی ازتوجهی لعازر میهمسر لعازر برای توصیف بی شود.تر میتر و قویمحکم

 کندورتر میرا شعله مهایکاهد بلکه شرارهتنها از گرمای صحرایم نمیگذرد و نهصحرای عطشم می

هم خنجری دیوانه و کور که  مثل خنجر، آن ؛توجهبی دوباره تصویری است برای لعازرِ:  ..، ِخنجٌر یلهُث مجنوناً وأعمى  

کند، همسر یا غیر همسر ، دوست یا دشمن فرقی نمیو  اندیشدیرود و فقط و فقط به ضربه زدن مداند در کجا فرو مینمی

ها، فعل یلهت )له له زدن( را به لعازر برای ترسیم اوج قدرت این ضربات و سرعت ضربه زند.میضربه کورکورانه فقط 

 ی تشنه...ی ضربه زدن است، تشنهزند و تشنه. شمشیری که له له میاست شمشیر نسبت داده

حاوی تصویر دیگری را برای بی توجهی لعازر به  در این عبارات،:  یلسعُه الجوُع فُيرغي ویهيْج .../ یلتقيني َعلَفاً في دربهِ نَِمٌر 

 و همسر گرسنگی نیشش بزند، به هیجان آید، کف از دهان برآرد و در پی شکارش باشدمارِ پلنگی که است؛  عاریت گرفته

 .شودمیر مسیر پلنگ زیر پاهایش له د باشد که ناچیزتر بسیار علفیچون 

ــنْـُبل أضـــراَس الــَجـــَرادْ  / امسحي الخـصَب الذي ُینْـبت محو کن آن باروری که در » .)ترجمه((336)همان:  فـي الـسُّ

  «رویاندرا می های ملخهای گندم، دندانخوشه

آورد. او ذهن و خیال دعاگویان، بر زبان می دهد،می است که همسر لعازر وقتی فکر و عشق لعازر آزارشاین ها عباراتی

 « لعازر» است. او برای نابودی این ملخ که به جان این خوشه افتاده دبینی گندم و لعازر را چون ملخی میخود را چون حوشه
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ی را نابود کن که خیزگوید: آن حاصلبلکه می شود،ی ذهن هم راضی نمیکند و حتی به دعا برای نابودی خوشهدعا نمی

 ام و هستیِ وجود را از اساس نیست کن.ذهن مرا به وجود آورد، هستی

 مرگ است، از این نمونه است: نمادهای های حیات بهاز شگردهای تصویری حاوی، اسناد نشانه

های آتشینِ سیاه چون خون هایی که گوگرد با زبانهبا رگ»  )ترجمه((327)همان:   غيُر عرٍق ینزُف الكبریَت / ُمسّوَد اللهيْب 

ینرف الکبریت: خون » اما شاعر با آشنازدایی، عبارت« ینزف دمأ»رود: غالبا ینزف برای خون به کار می «شوداز آن جاری می

را که به خون، رمز زندگی نسبت « فزن»زدایی است که شاعر اوج آشناییبرده است و این  ررا به کا« ریزدگوگرد، از رگ می

چکد.)گوگرد در هایش گوگرد میقدر مرده است که از رگآن شود، به رمز سترونی و مرگ نسبت دهد. گویی لعازرداده می

 ادبیات معاصر رمز سترونی است.(

در این سطر  «چکد.ها فرو میای که چون خون از درخشش میوهتاریکی» .)ترجمه((318)همان:  َعْتمة تنزف من وهج الثمارْ 

« عتمة»ه جای نسبت دادن نزف به خون )دم( آن را به یکی از عناصر یأس و مرگ یعنی ظلمت و تاریکی شعری نیز شاعر، ب

هایی که فصل چیدنشان فرارسیده میوه اند،ی باروریهایی که که نماد و نتیجهچکیدن تاریکی، آن هم از میوه نسبت داده است.

نیز بر زیبایی و  (ظلمت و درخشش)« وهج»و  «عتمة»ند. تقابل پراکهوای یأس می« وهج الثمار» اند،و در نهایت درخشش

 گونگی تصویر افزوده است.غریب

صخره برویان و بگذار با صخره خود را از تب این » .)ترجمه(جا()همان أنبت الصخرة ودعنا نحتمي / بالصخر من حمى الدوار

های زندگی نسبت داده شود اما به داریم به گیاه و نشانه آید، انتظاروقتی سخن از رویاندن به میان می «حفظ کنیم.سرگیجه 

برد را به کار می «نبتأ» ی برویانواژه ،«ضع» جای قرار بدهبرد. او بهای حاوی آن را برای صخره به کار میشکل غافلگیرانه

این چیزی است که لعازر، این ای که خود زایش کند و تکثیر یابد و نبت ، معنای رشد و تکثیر نهفته است، صخرهأچرا که در 

ی هستی را ی سنگینش همهکند؛ سنگ قبری از جنس صخره که ریشه دواند، رشد کند و سایهمرگ، تمنایش می مشتاقِ

  فراگیرد.

اسناد محسوس به غیر  گیرد،برای غریب سازی تصویرهایش بهره می از دیگر شگردهایی که حاوی در چنته دارد و

امة الحّمىال صدی یر: محسوس است شاعر تراویدن  «تراود.هیچ پژواکی از گرداب تب نمی»  .)ترجمه((313)همان:   شح من دوَّ

)گرداب تب( تصویری  الصدی یرشح من دّوامة الحمیکه برای مایعات است را به صدا، یک امر غیر مادی نسبت داده است: 

 است.رای دنیا و زندگی استعاره آوردهتواند خلق و تصور کند و شاعر آن را باست که جز تخیل قوی نمی

ها را به نحوی برد، این است که اسم اشیا را نبریم بلکه آنهای آشنایی زدایی که شکلوفسکی از آن نام مییکی از راه

بینیم، این بیان شکلوفسکی در واقع همان است که در مباحث بالغی ما به آن توصیف کنیم که گویی نخستین بار است که می

ی این قصیده پیوندد تا صفت شعر ناب را برازندههای حاوی میو این شگرد هم به دیگر تکنیک؛ گویمایه از موصوف میکن

 کند:
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 دّوامة الحّمى، دوالب نار،حّمى الدوار،نار و ...

ها، حرارت غالب آنگیرد که ویژگی هایی بهره میشاعر هنگام سخن گفتن از دنیا از زبان لعازر، از چنین استعارات و کنایه

ی عذاب آورد که در ادیان مختلف وسیلهها تصویری از آتش و حرارتی را به ذهن میی این واژهو سوزندگی است؛ همه

ها اوج ترس و وحشت لعازر از دنیا را به خواننده منتقل شود. انتخاب هدفمند این واژهی وحشت شناخته میاست و با چهره

 کند.  می

است که نمادهای که در موسیقی غیر مستقیم اشاره شد، جمع اضداد و تصویرهاییهای هنری حاوی، چناناز دیگر شگرد

 الرؤیا اللعينة و  رحمة ملعونة:  شودها جمع میمتقابل در آن

و این چنین حاوی با آشنایی زدایی در واژگان، ساختار نحوی، موسیقایی، نوشتاری و تصاویر شعری غبار عادت را از 

 افزاید.بر شعریت و ادبیت قصیده می ،کندزداید و با درنگی که در فکر ایجاد مین میذه

 نتيجه

های بررسی علمی آثار ادبی است که با تمرکز بر واقعیت ادبی و کنار نهادن عوامل بیرونی به نقد فرمالیستی یکی از شیوه

بخشد. در این میان و وجوه ادبی اثر است که زبان روزمره را تا حد اعجاز شاعرانه تعالی می یشناسییبایزدنبال کشف وجوه 

پوشاند. ی شعریت میجامه ،است که بر تن زبان روزمرهترین فنون و شگردهاییاز مهم ییزداییآشنارستاخیز واژگان و 

کار گیری ی حاوی در بهانمندی خارق العادهی لعازر است، بیانگر توپژوهش حاضر که در پی کشف وجوه ادبی قصیده

ی ادبیت از ساحت کنیم؛ نغمهی سنگین ادبیت را در سرتاسر چکامه احساس میسایه چراکه ؛شگردهای ادبیت متن است

و موسیقی درونی در پیوند  شودی موسیقایی، شنیده میپیکره نیتربزرگواحد آوایی تا  نیترکوچکموسیقایی شعر، از 

شناسیک شعر با حضور معمارانِ صورخیال و صنایع بنای زبانکشد. دوش می ی انتقال معنا را بهگ با معنا، خود وظیفهتنگاتن

تر های واژگان، نحو، موسیقی، نوشتار و از همه مهمشود و شاعر با شگردهایی که در حوزهادبی به معماری عظیمی بدل می

 ،تر کردن فرایند ادراکزداید و با ایجاد درنگ و طوالنیزدگی را از ذهن مخاطب میغبار عادت  گیرد،کار میتصاویر شعری به

  شود.سبب تأثیر جادویی شعر می

چنین خلیل حاوی با ابداع در اسالیب زبانی، تا حد زیادی توانسته است در انقالب بیانی اشعارش موفق عمل کند و این

 .پراکندبتمام فضای قصیده ی ادبیت را در ناب خود، رایحه ینیهنرآفربا 
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