
 

 

 در شعر بدر شاكر السياب و هابيل قابيلة گرایانساخت تحليلِ

 *ناصر زارع

 دانشگاه خلیج فارس )بوشهر(استادیار 
(161-181) 

 61/61/1931: رشیپذ خی، تار66/1931/ 11: افتیدر خیتار

  چكيده

تهوان در  و قابیل از عناصر مهمِ شعر بدر شاکر سیابند که نشان آن دو را بهه ووهوم مه     هابیلدو نماد 

هاي مختلف وي دید. با توجه به این که ساختار هر شعر، حاصل همكاري اجزاي تشهكیل دهنهد    شعر

همان شعر است، قابیل و هابیل نیز به عنوان دو عنصر مهم در شعرهاي بدر شاکر السهیا،، اهاه نيشه     

رکردههاي  به کار رفته است. از یك سو، کا ها آنبارز در ساختار شعرهای  دارند که این دو هنرْسازه در 

این دو عنصر که تيابل  دواانه با هم دارند در هر شعر متفاوت است و از دیگر سو، نظام دالله  آن دو  

 پذیرد. با تحلیل نظهام ههر شهعر بها روخ سهاختگرایانه،     به فراخور ساختار متفاوت هر شعر، تحول م 

ههاي  شعر دارند هم داللهت  شود که این دو هنرْسازه با کارکردهاي متفاوت  که در ساختار هرروشن م 

کنند. البته نيش ایهن دو عنصهر در سهاختار    و هم ساختار آن شعر را داراون م  کنند اونااون  پیدا م 

اي از شعرها بهه علهت سهاختار وهعیف آن      بعض  از شعرها، نيش  است برجسته و پویا و ااه در پاره

 اي و غیر محوري است.  ، نيش  حاشیههاشعر

 .ا،سیّ قابیل و هابیل، تحلیل ساختاري، ، عرب شعر معاصر :یكليدهای واژه

 

                                                 
 naserezare@gmail.com پست الكترونیك  نویسنده:*



 1931 تابستان و بهار،  8 سال، 1 شمارة، عربي ادب/ 161

 

 مقدمه. 1
اي در پهاره  که هابیل نیز اهاه  (113: 3891)عباس، « است ، سیا،قابیل از نمادهاي محبو»

 ،را دو ایهن  م(3813-3891) سهیا، ال بدر شهاکر  .شودبا آن همنشین م  آشكارا ،هااز شعر

ههاي   شهعر  در کوتهاه خهود   عري خود تا واپسینِ عمرِآغازین ش ةاز مرحل خاصه قابیل را

رسد سهه علهت    به نظر م از علل توجه سیا، به نماد قابیل،  .به کار بسته استمختلف 

ش بهه ایهن   شخصهی  روان شناس  فردي وي و عالقة ،یك  توان ب  تأثیر دانست: را نم 

اثهر ادیهت    "The shadow of cain  "  قابیهل  ةسای» شعرِاثر پذیري وي از نماد، دو دیگر، 

مسهالل   ،دیگهر ه و سه  معاصهر انگلیسه     شهاعر  مEdithSitwell" (3813-3991)  "  سیتول

الياي چنان  قدرت ،این دو نماد وهاي غالب سیا، بود سیاس  و اجتماع  که از دغدغه

  .در خود نهفته دارندرا   مسالل
اما در پیونهد   ،وشته شدهها و مياالت فراوان  نارتباط با سیا، و شعرهاي وي کتابدر 

ایهدی    بهدر شهاکر السهیا، و   »یك  به نهام   :توان اشاره کرد م  اثر جديبا قابیل به دو 

بهدر   تول و  سهی یایهد  نبی ینیشبح قا»با عنوان دو دیگر و  ریبه قلم نذ« سیتویل

ي هها  بهه اثهر پهذیري    این دو کتا،در این دو نویسنده  .ه قلم عل  البطلب «ا،السیشاکر 

 نكتهه  دوبهه   در پیوند با این دو کتها،  .ندا معاصر پرداخته  شاعر هاي این سیا، از شعر

 اي ازپهاره  تنهها بررسه  شهده    ،چهه در ایهن دو کتها،    یك  این کهه آن  :باید اشاره کرد

نهه بررسه  قابیهل در سراسهر      ظهاهرا   این دو کتا، البته هدف که شعرهاي سیا، است

در ایهن   دو دیگر ایهن کهه   هاي وي بوده است؛ اي از شعر رهدر پاتنها بلكه  ،دیوان سیا،

 و ههاي سهیتول و سهیا،     اي از شهعر  پهاره  و تصهویري  معنهای  هاي به شباهتدو کتا، 

ایهن   و کهارکرد  وظیفهه  به ب  آنكه  اشاره شده استسیا، از او  احتمال  هاي پذیري اثر

 ،هر شعر بر داللهت بخشه  آن   و زمینة تأثیر بافتو  شعر سیا، ساختار در ،قابیل/ نماد

» جا باید به کتا،دفع دخل ميدر در این براي .اشارت  شود

 ،آمهده ارزشمند آن چه در این کتا،  کرد. ، اشارت عبد الكریم حسننوشتة  «

ههاي   شهبكه ن و و الحنهی  از قبیل الحب، الفهرا،، و االلهم و المهوت    های  مایگانها یا مت 

یها   معنهاي مایگهان    ،در ایهن کتها،   «مووهوعیه » .هاسهت آنمرتبط با  مایگان  یا تماتیك
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در زیهر   آن را معهادل فرانسهة  کتا،  نویسند  خود عینیت و اوبژکتیو؛دهد نه  م  تماتیك

سهاختار ههم در   منظور از  .structural Thématique این اونه آورده است: عنوان عرب 

بلكهه چنهان کهه خهود نویسهنده در ميدمهه        ،اي تحلیل سهاختگرایانه نه به معناین کتا، 

در سهاختمان   هها  مایگان یك از براي هر واژاان  خانواد حوزه یا احصاي  ،توویح داده

  هاي فعل  و اسم تمام صیغه ،حبّبا مایگان  ارتباط در براي نمونه ؛استشعري سیا، 

در شهعرهاي   قرابهت معنهای  دارنهد    های  که بها آن  و همچنین کلمه شآن و نیز مترادفات

ایهن   شهاکلة  .است مدهو به شكل  درختواره آ (19، 11: 3891حسن، ) شدهاحصاء  ،سیا،

از نهه   واز قابیهل و هابیهل   نه  نآدر هیچ جاي و ها است  مایگان بررس  ،کتا، ارزشمند

ا در ایهن کتها، ته    وانگهه   .استگرفته نت صور ایانهراختگتحلیل س ،دیگرهیچ نمادي 

بهه وجهه   آن ههم   -کهه دو مهورد آن تكهراري اسهت     -بهار داند سه  جا که نگارنده م نآ

که روي هم رفتهه بهدون    و اذرا وارمختصراي  اشاره، شده استبه قابیل اشاره  استطراد،

وي در یك مورد، افتهه   (.999،  113،  113 :همان)شود سه سطر م  ،مطلب تكرار محاسبة

  اسهت.  و مورد دیگر، افته قابیل نمهاد نظامههاي عربه    قابیل، نماد شهر است و در آن د

   اسهت ب  شك منبعه  ،دارد ها مایگان دربار  این کتا، با توجه به احصاءات جامع  که

را های  مثل عشق و درد و رنج مایگان مایگان یاد نکه بخواه  انپژوهشگربراي  دمنارزش

 .دنبررس  کن از رویكردهاي نيد ادب ، تحلیل و رویكرديدر شعر سیا، با 

 روش تحقيق. 1

قابیهل و بهه تبهع آن     نمهاد اري ساخت تحلیل ،چه این نوشتار سع  دارد به آن بپردازد آن

را  نمهاد  است که آن شعريساختار هر   جزء تشكیل دهند 3زهساردو هن به عنوان ،هابیل

 این تحلیهل  ةتكی. کند م معناي آن را مشخص ساختار و  ،در نهایتو  ارفته استدر بر

و دیگر عناصر همپیوند بها آن در   متيابل ساختاري بر تيابل دو سویه میان این دو عنصر

م در خط افي  هر شعر یعن  این عناصر متيابل ه ؛است 9دو محور همنشین  و جانشین 

تحلیهل سهاختاري    ،هاي مجزا و هم در خط عمودي هر شعر یعن  در کلیت شهعر در بیت

و از دیگر سو نيش سهاختار  شعر ساختار هر  تكوین ها درنآنيش از یك سو شود تا م 

معنها در  » ،اريسهاخت در یهك تحلیهل    شهود.  روشهن در داللت بخش  به آن دو عنصهر  
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« شههود مهه جسههتجو  ،وجههود دارد یههك نظههام   ندروابطهه  کههه میههان عناصههر سههاز  

(Bressler,2012,p.98.)  و  انهد... بهه ههم پیوسهته    ،تمهام  عناصهر یهك مهتن    »حيیيت، در

ساز  بستر»و ؛ (18: 3193)برتنس، « سازدمعنا را ممكن م  ]شكل ایري[ .. است کهساختار.

 دو تلي  عمهده از  باید اشاره کرد که به این نكته جااین در(. 13: همان)« شودتولید معنا م 

ي اصل ، ذات  و ثابت کلمهه  اهمان معن که معناي پایه یا اساس  یك  :وجود دارد« معنا»

معنهاي   و دو دیگر،اردد دریافت م از بافت کل  هر متن  مجرد د واست و به طور منفر

پیدا شدن ووع  خها  بهراي آن    ةهمان داللت ومن  کلمه است و در نتیج که نسب 

 ز آنا و (33-33 :3193)ایزوتسهو، شود اي خا  به معناي اساس  افزوده م  کلمه در زمینه

که است  همان ،یا داللت این معناي نسب  .شودنیز تعبیر م  (39: 3888 زید، )ابو داللت به

در ایهن   از معنا یها داللهت   آن چه .توان به آن دست یافتم  ،و ساختار از رهگذر بافت

مهرتبط بها ایهن نوشهتار     دیگري که  ةنكت .استدومین  همین تلي ِ ،رودنوشتار سخن م 

 نههان  یاآشكار  تيابلعبارت است از  ،خال  از فایده نیستجا در این اشاره به آناست و 

 -نان که در تحلیل شعرها خواههد آمهد  چ -هابیل. در بعض  از شعرهاي سیا،  و قابیل

 ی  کهه جها غالبها  اما در حيیيت  ،خوردنشان  از هابیل به چشم نم  ،به هنگام ذکر قابیل

دو »و  و قابیل دو قطب متيابلندهابیل زیرا  ؛استبا هابیل  در تيابل ،ذکري از قابیل باشد

شهوند  شناخته م  ،یكدیگر ةواسط و به ( 11 : برتنس)« اندبه یكدیگر وابسته ،تيابلمقطب 

قابهل فههم    ،جدا از جفهت متيابهل خهود   »هیچ یك از طرفین  از این روي، ؛(333: )برتنس

حضهور آشهكار در مهتن نداشهته      ،یك جزء حت  اار ؛(311: 3183)شفیع  کدکن ، « نیست

بها همكهاري   » در حيیيهت  .(319همهان:  )« رؤیت نباشد قابل ،در نگاه اول و دوم»و باشد

    .ایرد شكل م  آن متناست که ساختار و فرم ( 91 :همان)« متيابل اجزاي یك متن

در قابیهل و هابیهل   ایهن کهه    نخسهت  اسهت مطرم  جادر این که بنیادین  هایپرسش

از ههر  آیها کارکردشهان    کهه  دیگر ایهن   دو ؟کارکردي دارند نيش و هر شعر چه ارساخت

 ،در سهاختار ههر شهعر    دودیگر این کهه ایهن   ه سو  شعري به شعر دیگر متفاوت است؟

   شوند؟ دستخوخ چه تحوالت معنای  م 

هاست. ایهن  بر اساس تاریخ سرایش آن ،افتن  است که ترتیب شعرها در این نوشتار
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ها بر اساس تاریخهاي موجهود در دیهوان اسهت و در صهورت عهدم ذکهر تهاریخ        تاریخ

 استناد شده است.    ،به کتا، حسن توفیق ،شعري در دیوان سرایش

1.

ایجهاد  سیا، با  ،است کامال  رمانتیك که شعري (م3831سروده شده به سال ) «لیا یا»در شعر 

 دههد کهه   میان عاشق و معشو، به دست مه  تصویري از عشق  ،رؤیای  فضای  حزن آلود و

قلبه  رقیهق و    البهد شهود و  م یا،  بهره ،آن دو عشقاز    که داردبه رغم سنگدلی هم قابیل

 :یابد از نو حیات م  ،افزون بر قابیل، هابیل نیز با بوي خوخ دلدار؛ یابد مهربان م 

 
    

(3/933 :9333 ،السیا،)       

آن را  مناسهبات رمانتیهك   ،بلند ده بنهدي  این شعرِ در ار رفتهبه کترکیبهاي و  هاوصف

 ،»توان به این وصفها و ترکیبها اشاره کرد: نمونه وار م  .دهندشكل م 

»، (3/381: همان) «، » ،(3/381: 9333 )السیا،، «

، (3/388: همهان ) «، »(، 389 /3: همان) «، 

جاي  در رکه چندین با «»و (3/933: همان) «، »

  يترکیبهها ایهن وصهفها و    شهود چنهان کهه مالحظهه مه      .تكرار شده اسهت  ،شعر جاي

داللهت   ،کله  شهعر  با قرار ارفتن در بافهت   که رمانتیك دارند معنای همگ   ،وار نمونه

اویهاي   ،. نه تنها متن شعردهندنشان م  ،خود را به نحوي برجسته و اندوه بار رمانتیك

در «»چنین داللت  است بلكه حت  عنوان شعر و ترکیب 

ایهن شهعر را تشهكیل     (Allen,2000, p.103) «1مهتن پیرامهون   » ههر دو  کهه -شعرة آستان

افهزون   ،و هابیل قابیل .دهندرا به دست م این شعر  از رمانتیك دریافت ة نیزم -دنده م 

 پویها جایگاه و کارکردي  ،یعن  ساختمان کل  آن ، در محور عموديشعر بر محور افي 

در بهافت    ،مسیر یكنواخت شعر به ناااه با تصویري تازه از هابیل و قابیل چرا که ؛دندار

تيابل میان قابیل و هابیل را از میهان   حت  تواند م که  عشق شود وداراون م  ،انهشياع

 شود.  برجسته م  ،هابیل را حیات مجدد بدهدبا دم عیسوي،  بردارد و
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3.

 که به لحاظ ساختاري، فضاي جنه  و  (م3833سروده شده به سال )« فجرالسالم»در شعر 

 ةمؤلفه  -دهد شعر نشان م بافت چنان که  -شر و ویرانگري ،کشد صلح را به تصویر م 

 :معنای  قابیل استدالل  و 

 لْق للي عِلل ظُل ظتلملتِلله  ظِلللل لِقابيللل   

 یلحظبُلو ولهلل ع علللي    جُنَّ الرَّضليُُ  

 د صُهِر تظمِن ف رطِ ما طال  ولاسظت رخ ي ولق 

 ولدلم ث لللری .. ت اكفَّيظلللهِ مِلللذْرا كللل ن

 ول ألأل البلللدرُ فاسظللت دظناهُ و انْبلسللل  تظ  

 

 ف حظماً یلسُلودُ البلرایلا حلوظل لهُ الق ل لقت...     

 رِجظل يظه یلعظدُو ول یللْلوِی جِسظلمله العُقتلقت   

 أعظراقتللهُ الللقُرظات نللاراً فيللهِ ت  ْت قِللقت  

 ال ملا یلمُللدب ابللنت علامف : ل فَّللهُ ال  سلللقت  

 مل االتفتلقت ..یُمظقاهُ بِالشَّلوا حلتيلي أظْل ل   
 (111-3/113: 9333 السیا،،)               

های  که براي قابیهل   از میان تمام  مؤلفه ،این ابیات هر دو محور افي  و عمودي در

. این استقابیل  نمونة  نزدیكترین مفهوم به پیش ،ویرانگري و مرگ آفرین  ،شودذکر م 

بهر اثهر ایهن     آن کهود  کودک  یك ساله را معیو،، معلول و دیوانه کرده اسهت.   ،قابیل

چه  و  ش بهه  د و بها اردنه  دراز و افتهاده، بهدن    دو م  ،ن او را ارفتهکه اریبا دیوانگ 

ش نیهز  های. دستادازدم  ،و عروقش در آتش  سوزان و خفه کننده خورد راست تا، م 

دسهتهاي  آن دیگهر   ،هاي معیو، و مسخ شدهكل چهار شاخ درآمده است. این دستبه ش

و از  کهرد م ا به سوي ماه دراز ها رآن  ،اهنگامشب ،آن کود  یك ساله کهنیستند   کوچك

  جسهم حضهور شهوم خهود،     بها  قابیل مرگ آفهرین  خواست به او نزدیك شود. ماه م 

 ،ایهن شهعر بلنهد    سهاختار  در .بهه ارمغهان آورده اسهت    ،انهاه  این کود  ب  براي معلول

 یكه  بهه تعبیهر خهود سهیا،      که ستمواجه ا و مردمانش با دو چهره از جهان خواننده

سهرانجام   ،اخیار  همین چهر که (3/118 :همان) «رخیاا  و دیگري چهر است اشرار  چهر»

در ومن  های  ااه ناپیدا این شعر، متشكل از تيابل آورد. صلح و برادري را به ارمغان م 

 ؛کننهد  ایفها مه   نيش  مهم  ،شكل بخشیدن به ساختار متن است که همگ  در استعارات

اسهتعارات آن مهتن پنههان    در  ههاي یهك مهتن    ابهل افتد که تيو بیگاه اتفا، م چون ااه 
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از  با قابیل قرار ارفته تيابلدر  به لحاظ دالل  که نیكان چهر  ،باري(. 38 :)برتنس شود م 

از  ههای  نشهانه  وله  در متن حضور آشكار ندارد  خود کهاست  هابیل هاي معنای  مؤلفه

 حضهور  بهر  وهمن  داللت  (193-3/193 :9333 ،السیا،) «» قبیل

توان از جزء غایب یعنه    ها م  نشانه همین به واسطة .دندار قابیلدر تيابل با  ناپیداي او

یهك جهزء آن   یم کهه  با دو جهزء متيابهل مهواجه    ما واقع در ین شعردر ا هابیل آااه شد.

 بها بهه تعبیهر اصهحا، نيهد نهو       کهه  )قابیل( حاور و جزء دیگر آن )هابیل( غایب است

متن را مناسبات معنای   تا ایرد در کنار قابیل قرار م هابیل (. 11 :)برتنس «وانش  دقیقخ»

 .دندهشكل ببا هم 

افي  و  هر دو محور در همنشین هاي ترکیبها و تصویر ،هاوصفکمابیش تمام   ،باري

»(، 3/119: 9333)السهیا،،   «، » از قبیل ین شعرعمودي ا

 ،»(، 3/113: )همان«  ،»، (3/111: )همان« 

 «، »، (3/113: همهان ) «، 

افزون  دهد که قابیلنشان م  (3/119: همان) « ،»، (3/111 :)همان

و تكهوین و تكمیهل    ساختمان کل  شعر در جستهکارکردي بر اخلت واقع ارایانهدال بر

 .کندالياء م  ،اي که مفهوم جنایت و توحش را به نحو مؤثري به اونهدارد  آن

1.

 کامال  بافت در  قابیل (993 :)توفیهق  (م3833سروده شده به سال ) «حفار اليبور» بلند در شعر

 اورکن چنان کهه محمهد مصهطف  بهدوي      ،جانشین  محوردر شود. م  اورستان  ظاهر

رحم را آزمنهد و بیه   ،شیطان صهفت  فردي ،نهد صحه م  وية و متن نیز بر افت اویدم 

 کنهد   مه   ارتهزا،  ،ز رهگذر مهرگ دیگهران  که ا (Badawi,1975, p.252) کند نمایندا  م 

ز تشنگ  و ارسهنگ  خواههد مهرد:    ا وي، خود به افتةاي نباشد  اي که اار مرده نهبه او

: 9333 ،السهیا، ) «،»

تها   که به باور او مهرده اسهت  را خواهد عزرالیل  از خدا م  اورکن ،از این روي ؛(9/318

جهاي دارد   ،که در دل جن چرا که بدون زنده شدن عزرالیل  ؛زنده کند پیش از تاریك 
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» ؛(9/318 :همهان )» :خواهد مرد

 «» (9/313 :همان) «؟

مهرگ   بهدون  اسهت و  ،جنه   آرزومند زنده شهدن عزرالیهل/  اورکن که . (9/313 :همان)

بهراي توجیهه   ( 9/319 :همان) «» :تواند زندا  کند دیگران نم 

 «» :داند نه خهود را  قاتالن را ميصر م  ،رفتار خود

 نیهز  دارند و از مرداهان خواهد دست از جنایت بر جانیان م از  از این رو ؛(9/311: همان)

» :خواهد قیام کنند م 

اذر بهر سهر اورههاي    دیر چنان یك هفتةهم که اما او(9/313: همان) «

»: وي بگشهاید  بسهتة  شاید اره از کهار فهرو   تا است اي ار مردهتظچشم ان ،خال 

 درونِ ملهولِ  قابیهلِ  ،زیهرا ههم   ؛کنهد  از خدا طلب عفهو مه    (9/313: همان) «

»: بیدار شهده  شتاریك

ه دیاز راه رسه  -اي جدیهد  مهرده  -جدیهد  مهمهان  ههم  و  (9/313 :همان ) «

 از شهادمان  کنهد رههایش نمه    (9/311 :همهان )« »پهول   که وسوسة است. او

 ،براي رسیدن به هوسههاي خهود   و رساند انجام م  به خود راکار  رسیدن مهمان جدید،

... /...// ...! »شهود:   راه  شهر م 

/ ...

 .(313 -9/313 :همهان )«... /...

رحم  و رذالت و بیآزمندي و  از قبیلِ ومن  که دارد هايداللتبا تمام در این شعر قابیل 

بها دسهتمایه    شهاعر  ت کهاورکن اسدرون    چهر معطوف به ،حيیيتدر ،موحش بودن

را  احساس درون  اورکن (8: 3193چهدویك،  ) 3عین  رابط بدیل یا به عنوان آن قرار دادن

 ارایانةفضاي واقع ،به روشن  ،. همین ميداري که از این شعر بلند نيل شددهدنشان م 

» مثهل  ی هااي که حت  ترکیبها و وصف به اونه دهد م  نشان را آن
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 (9/313: همهان ) «»( 9/313: 9333 )السهیا،،  «

اق  در چنین سهی با قرار ارفتن نمایند  اونه م  این شعر، رمانتیك فضا و بافت جداي از که

در و بها حضهور در ایهن بافهت     داللهت معنهای  قابیهل     .کننهد  داللت  واقع ارایانه پیدا مه  

از  .ایهرد  شهكل مه    ،ارفتن در چنهین سهاختاري  و قرار  هاوصف و هاترکیب این  با نهمنشی

بسهیار   و سهاختمان شهعر   محور عمودي انسجام بخشیدن به براي قابیل نيشسوي دیگر، 

 گ دیگهران بها حضهور قابیهل     ش با مهر و خویگریزیرا مكنونات درون  اورکن  ؛بجا است

زیهرا   ؛توانهد  و هرچند بخواهد توبه کند امها نمه   ا؛ کنداي اثر بخش عینیت پیدا م  به اونه

    شكن درونش که به مرگ دیگران خوي ارفته چنین مجال  به او نخواهد داد.قابیل توبه 

المومس العمياُ. 6

از قابیل به عنهوان نمهادي   سیا،  ،(م3831به سال  سروده شده) «المومس العمیاء»در شعر 

و  اي یتیمچهاین شعر بلند، داستان دختر ب جوید.خود بهره م  سخنفضا ساز براي بیان 

» :کشهد  راهه م  کژفير شدید او را به که ست تنها

  .(9/331: 9333 )السهیا،،  «

 هماننهد مهردم   ایهرد و  مه   فهرو  شهب  ،بار دیگهر  شهر راتمام  شود  چنان که مالحظه م 

هاي زههره و چشهم  اهل خر  بهه  شههر  در شب هاچراغ روند. اي غم انگیز به اعما، م  رانهت

مهردم   ،هها ایهن چراغ  .دنه مان م  -کند نگش بدل م هر چه چشم بدوزد به س که به -میدوز

بهه سهن  شهدن یعنه      عابران یعن  مردم را تهدید نیز و  دنده حریق م  را بیم عرا،/ بابل

پرسد که این شب از کدامین جنگل و یا غار آمهده اسهت؟    راوي م  .دننمای مسخ شدن م 

خانه و کافه تجارتزنان و  خند ال و عطر و جنایت را با  خواهد که خونِ از قابیل م همو 

کهوریش   که شب نیهز بهر   ماند م خفاش  کور  به کند ي که راوي تصویر م پوشاند. شهرب

ههاي   مؤلفهه  از هاي اونهااون  نایت نمودن و پوشاندن آن به شیوهج ،دراین بافت !افزاید م 
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 (313-319 :3181)یهار محمهدي،    «1 شهد  و نمهادین  1وجهه وارونهه  » کهه  قابیل است 3معنای 

  نيشه  بازنمای  کند؛ به ایهن معنها کهه قابیهل    تواند  م  عرا،/ در بابلرا عین    شخصیت

دو و  اخ شهناخته شهده   اذشهتة  همان پیشهینه و  نيش مرتبط با  یكکند؛  دواانه ایفا م 

. ایهن  خنهده  او یعن  پوشاندن جنایت با ال و عطر وي شد  امروز ووارونه  دیگر نيش

 عینه  و  شخصهیت   توانهد  م با قابیل واقع  متفاوت است که  خیال قابیل وارونه شده و

»چون  های دالبا  همنشین  قابیل ،باري امروزي را نمایندا  کند.

ههاي موجهود در   و دیگر دال «

کرد کهار . کنهد  ر مه  قابیل را تصهوی  واقع ارایانة در عین حال، سلب  و داللت متن شعر،

 کند که هنگام  تشخص بیشتري پیدا م  هاي مذکوربا دال و مجاورت همنشین قابیل در 

 «» با هابیهل  شتيابل ي از همین شعر،در جاي دیگر

ل، ميلدوزا،  الليل  ماننهد  ههای  . وجه غالب تمهام  دال یابد م  نمود (9/331: 9333 ،السیا،)

کهه در شهعر مهذکور دیهده      وجر، المقابر، الذئاب، الجریمله الكهوف،  الحریق، غاب،

دارند. حت  چراغها نیز کهه درحيیيهت وجهه دیگهر     مرگ و مرگ آفرین  داللت شود  م 

 در این قابیلاز کارکردهاي  زا دارند.چشمهاي میدوزا هستند در این بافت خصلت  مرگ

ش با ساز و کهار مخفه  نگهه    ي و دو دیگر فریبكارینایت ویك  تأکید بر عمق ج ،شعر

های  فریبنده از قبیل اهل و  با چیز -جنین و ب  اناه  هابیل جنایت قتل –داشتن جنایت

آغاز این شعر بلنهد در   دراز جمله قابیل  ها سازه ین تمام  این تصویرها و هنربنابراعطر؛ 

، شهري که مردمان رنجهور و  است شهردر و جنایات فریبكارانه  تناقضات مبیّن ،حيیيت

به کژ راههه  راه  جز  -از آنها است اي استعاره ،در محور جانشین  که مومس -رنجبرخ

جنایت و فریهب در محهور    با مؤلفة قابیل کردکار پناه جستن به خرابات ندارند.رفتن و 

د ههر چنه   شعر است اما در محور عمودي دهشت بارکامال متناسب با فضاي افي  شعر 

 اشهار   سهاختمان کله  شهعر از    ول کارکرد خودخ را به خوب  انجام داده است  ،قابیل

)جوکست(، آفرودیهت، فاوسهت،    اساطیر غرب  مثل میدوز، اودی ، ژوکاست مستيیم به

 مفههوم اسهت؛   این اساطیر تيریبا ناآشنا با   نا شده و براي خوانند  ارانبار ،آپولو، پنلوپ

 اسهطور   اشده حواش  زیادي بر ایهن شهعر بنویسهد. تنهه     سیا، ناچار ،جهتبه همین 
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  ش رااسهت کهه سهاختار معنهایی     «پِن لهوپ » خالقانه آن را به کهار بهرده   ،غرب  که سیا،

  بها داسهتان پنلهوپ   اي کهه   هدمستيیم  به آن به کار بسهته و بهراي خواننه    ب  هیچ اشار 

چنهدان   دورا از مهتن   هر چند آشنای  با آن لهذت بهردن   ؛کامال مفهوم است نا آشناست

 (9/313: 9333 )السیا،،«»: کند م 

1.

شخصهیت    شعر است راويِ ،که خود مخبر ،(م3833سروده شده به سال )، «المخبر»در شعر 

أنلا   –و ویرانگهر اسهت    -، أنلا الحقلود  أنا اللئيم -پست و کینه توزو أنا الحقير -حيیر

 -که خود سبب ساز آن شده -از رهگذر مرگ دیگران او .(9/93: همهان ) ، أنا ال رابالدمار

های  است که داللت بر جنایت و پلشهت    ساختار این شعر متشكل از نشانه .کند زندا  م 

بهه  دیگر عناصر ایهن شهعر در شهكل بخشهیدن      هابیل و دارند. قابیل در ارتباط  متيابل با

ي قابیهل در قیهاس بها مخبهر بسه        هها  کند. جنایتها و پلشت ش  مهم ایفا م ساختار آن ني

 تواند حت  با قابیل، همهذات پنهداري کنهد. هابیهل،    اي که مخبر نم  کمرن  است به اونه

به حاشیه رفتهه   ،کمرنگ  به آن شده با چیرا  قابیل و مخبر چهر  دیگر این شعر که اشار 

اي  بهه اونهه  ه موجب چنین تيابل  است ب شعر هست ساختار که در  نشاما در حيیيت، ت

» .ارفت نم  ساختاريچنین  ،که این شعر بدون چنین تيابل 

چنهان کهه مالحظهه     (.91-9/93: )همهان  «

خواههد سهخت از    دم م از مر آدمیان است که قوتش اوشت و خون مخبر /راوي شود م 

. ااهر  ها را به هم پیونهد دههد  آن ،رشتة عطوفت و اخوت دل داشته باشند تا مبادااو کینه به 

بهال   اغِاي برادرانه میان مخبر و مردم وجود داشته باشد او دیگر بهه راحته  و بها فهر     رابطه

 بنهابراین  دههد؛  و از این رهگذر به زندا  خود ادامهه  ودها شمرگ آن سازِ  تواند سبب نم 

 از او بهه عنهوان بهرادر هابیهل     صورت در اینزیرا  ؛باشدقابیل  دار میراث خواهد  حت  نم 

بگوید: مگر من نگهبهان بهرادرم    در پاسخ خواهند پرسید: برادرت کو؟ و او نیز ناچار است
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»عبهارت   برادران خود. نگهبان دیگرانند نه نگهبانِ هاهستم؟ مخبر

بهرادرت هابیهل   »پس خداوند به قالن )قابیهل( افهت:   »برارفته از عهد عتیق است: «

)کتها، ميهدس، عههد عتیهق،      «دانم مگر پاسبان برادرم هسهتم؟  نم »افت:  [قابیل]« کجاست؟

« »(؛ 3/8 کتا، پیهدایش، 

خواههد بگویهد کهه ههیچ      مه   مخبهر  /راوي .(3/8)الكتا، الميدس، العهد اليدیم، سفر التكهوین،  

بسهیار   بلكهه و مهردم نیسهت    اوقابیهل و هابیهل میهان     ةرابط نوعحت  از اي برادرانه  رابطه

نهابودي   اینبنهابر ؛ قابیل از جنایتتر  نیز بسیار موحش شتاو جنای تر از قابیل است دلسنگ

نيهش و کهارکرد قابیهل در ههر دو محهور افيه  و        .خواههد  م  آدمعالم و تمام   را براي

هاي منفه  اسهت    ودن جنایت و حيارت و تمام  مؤلفهعمودي ساختمان شعر، برجسته نم

   .که در وجود خبرچین نهفته است

9.

و و دو شعر ن سه بخش  که بخش نخست آن به شیو شعري است « ن رؤیا فوکايم »شعر 

 سهروده شهده   م3833بهه سهال    کهه . ایهن شهعر   اسهت  شعر کالسیك بخش دیگر به شیو 

از قابیهل   بار دودر این شعر  .است م3833هیروشیما در سال  ربمب بافكندن  اخدرونمایه

 در بخهش دوم.  ههم  دو دیگرو  در بخش نخستهمراه هابیل  ،سخن به میان آمده یك بار

اي که در بخش نخسهت                                                                          نكته اام ؛هاي منف  را داراست لفهتمام  مؤ ،قابیل در هر دو بخش

ور همهان طه   ؛جدید است قابیل برادرکش در عصر آشفتة وبودن هابیل  یك  افتد اتفا، م 

ن نمهاد فهداکاري یكسهان    به عنوا 9گري و جنایت با کونگايکه چنگیز به عنوان نماد ویران

در اوواع آشهفته و  13 /9: 9333 السیا،، «» شود: انگاشته م 

اند و به عبهارت  خیهر    یك  شده ،هابیل همان قابیل است و خیر و شر ،عصر جدیدة وارون

کهه بمهب    دارد ان جانیه  بهر  اسهتعاري  داللت ،قابیل ،به شر بدل شده است. در بخش دوم

چنان کهه در   .را کشتند ،هابیلیان /بسیاري از ب  اناهان و بر سر هیروشیما ریختند ايهسته

خهود   طبهق افتهة   فاجعه چنان مهیب و تكهان دهنهده اسهت کهه     این شود وایت م شعر ر

شهود  دیوانهه مه    اي   چنهان صهحنه  است با دیهدن   از مبشران مسیح نیز که  فوکاي ،سیا،

 .استو کشتن هابیل چنان در کار جنایت هم ،. قابیل9/19: 9333 السیا،،
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9/13: 9333السیا،، 

  «8فههزون متنیههت» ل و هابیههل کههه بههه نههوع  در دایههر  یههقاب داللههت واقههع ارایانههة 

(Allen,2000, p.107)   یهك  ،پیداست به ایهن معنها کهه در ایهن شهعر      کامال ایرد  قرار م 

  که همان قابیل واقعه   یا متن ماقبل متن  ش معنای  نسبت به پیشْاز نوع افزای داراون 

هها و ابهزار    شهیوه کهه   اسهت  داراون به دلیل همین  .خورد به چشم م  است و معهود

 مشهكل شهاید   .یابهد  تغییهر مه   از سن  به شمشیر و از شمشیر بهه بمهب    قابیل  جنایت

و نيهل   ي غریهب هها نام تهزاحم بتوان  را بخش نخست آن مخصوصا  این شعر ساختاري

 هها و نام انبهوه  و از شكسبیر و سیتول و لورکا ی هانيل قول ؛دانست اونه  ي ترجمههاقول

و سهازا    م میمون  در شعر سیتول()نا مثل فوکاي و کونگا، بابیون آشنانا  های  اسطوره

 بهراي  هها فهم کردن آن قابل جهت به موجب همین غرابت، به ناچارسیا،  .)نام  ژاپن (

البته در این شعر افهزون بهر    .نوشته استهاي زیادي بر این شعر  حاشیه شعرخ مخاطب

غرناطهه الغجهر، شهانگهاي، چهین، چنگیهز،      های  دیگر اما آشهنا مثهل   نامهاي مذکور، نام

. این همهه نهام و نيهل قهول و حاشهیه،      خورد به چشم م  تموز حواء و یوحناي قدیس،

سهخت   مثل شعر المهومس العمیهاء   در هر دو محور افي  و عمودي شعر راساختار این 

 کهه  اي شاید خال  از فایهده نباشهد و آن ایهن    جا اشاره به نكتهدر این .کرده است ارانبار

ایهن شهعر بها او     خواهد دربار  نویسد و م  نیس م ادو بهاي  نامه از بغداد، ،وقت  سیا،

 بیهت مكهرر   اوید آورد و م  ان آن را به یاد نم حت  عنواذشته از این که سخن بگوید 

بهه رغهم    - خواهد از این شعر م  ادونیس آن یادخ است از «، كون ایهيای.. كون ای»

 دو بیهت یها بیشهتر را حهذف کنهد      -اآلدا، چاپ شهده بهود   جلةاین که پیشتر هم در م

داشهته   و خلهل ناپهذیر   منسجماار ساختار  يشعرپر پیداست که 339: 3833 ،السامرای 

درست مثل شعر  ؛تا چه رسد به دو بیت یا بیشتر نیست  آن حذف شدن چیزي ازباشد 

  .وان نادیده ارفتت را نم که هیچ جزی  از آن  «»بسیار منسجم 
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در ارتبهاط بها   و صهراحتا  مشخصها   ،سهروده شهده   م3831سهال   که در «» شعر

»اسهت:   هاي رفته بر آنهاستم آواراان فلسطین  و ،فلسطین

 سهاختار ایهن شهعر یها بهه عبهارت       چنان که پیداست  .(9/18 :همان) «

 عر نشههان از رویكههرد  ایههن شهه  حتهه  عنههوان و  هههاعبارتههها، وصههفها و  تمههام  ترکیب

، سهاختار ایهن شهعر را شهكل     با هابیل تيابل و این قابیل است که در آن دارد واقع ارایانة

این شعر در حيیيهت   ،نيش و کارکردخاي که با حذف و یا نادیده ارفتن به اونه دهد م 

بهه  اي نهاازیر  ليمهه  وبا دادن انهدک  دارو   جادر این قابیلدهد.  خود را از دست م  انسجام

داده و از  نجهات  و لعنهت ارسهنگ    سهل  کشهند  به زعهم خهود از بیمهاري    او را ، هابیل

بهاز   یعن  هابیل به آرمان ب  آن که !کشاندهحضیض زندا  حیوان  به اوج زندا  انسان  

اي هاي وارسه  نشهده   فرض»که  با تأویل مبتن  بر ظن سامان ببخشد. شسرزمین پس دادن

مفرووهات  »و  (89 :3193)کهالر،  « کند که یك متن احتماال بر آنها استوار اسهت  م  را بر مال

محهور   دررا قابیهل   توان م  (Bressler,2012,p.4) «ایرد ؤلف را در نظر م  م فتةومن  و ناا

نماد دیگري جز قابیهل  شاید هیچ  .دیدهتمس نمادرا  هابیلو  ستمگر دانست نمادجانشین ، 

 ،اند اختمان شعر بخشیدهعاطف  را که به تمامیت ساليای  این قدرت  توانست و هابیل نم 

را به  هاي نارواستم ،قابیل و هابیل ،هم در محور افي  و هم در محور عمودي .دداشته باش

چنهان کهه   «قابيلت»عبارت  .ندا کردهتجسم و برجسته  ،مضاعفنحوي 

از عهد عتیق است.   در شعر المخبر ذکر شد برارفته

33.

ههاي  از مؤلفهه  و ستم حيد (،م3838سروده شده به سال ) «»شعر  بافت در

و  استعماراران فرانسهوي باشهد  تواند در محور جانشین ، نماد  که م  استقابیل  معنای 
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 بهر وهد   الجزایهري  نمهاد مبهارزان   توانهد  است کهه مه   هابیل هاي  استيامت هم از مؤلفه

» :باشد فرانسه استعمار

و احسهان جمیلهه   قلب فيیر که سیرا، از باران عشق  .(9/39 :9333 )السیا،،« 

 هابیهل  .اسهت  به دورند توزکینه کهکسان   حسد حت  نسبت به و حيداونه  از هرشده 

 .نیامده اسهت  در پاي با وربات کینه از توز کینه و ودحس و شرانگیز قابیلبه رغم وجود 

زن  مبارز از الجزایر کهه در برابهر    – جمیله ،آنکه عشتار و باالتر از  اي برجسته کارکرد

در ایهن شهعر    -هاي فراوان بسهیار مياومهت کهرد    اران فرانسوي به رغم شكنجهتعماراس

شهعر کهه شهادي و     مرکزیت معنهای  ایهن   .د به هیچ وجه قابل قیاس با قابیل نیستندار

 .بهد یا تحيهق مه    ،جمیلهه / با نماد مرکزي این شعر یعن  عشتار ه استدآین برايخرم  

چه در محور افيه  در ایهن شهعر    چه در محور عمودي و  ،جمیله /نادیده ارفتن عشتار

اي اساس  به ساختار این شعر و معناي مرکزي آن که همان نوید روزههاي شهاد و    وربه

و  د زد؛ در صورت  که چنین کارکردي در این شهعر بهراي قابیهل   خرم آینده است خواه

 الههة  /با وجود و ظههور عشهتار  زیرا  ؛توان متصور شد نم شعر در محور عمودي  هابیل

و  دشهو  هان خود به خود خرم و حاصلخیز مه  ج ،به همراه تموز باروري و حاصلخیزي

 دهد. قابیل را تحت الشعاع خود قرار م 

33

 همهان   ایهن  ،نمایهد  آن چه برجسته مه   ،(م3813سروده شده به سال ) «»در شعر

قابیهل تجسهم و    همان قابیل است و، مرگ در این شعر، با مرگ است؛ به عبارت دیگر قابیل

که براي ریشه کن کردن زندا  و هر آن چه مایة حیهات و امیهد بهه آینهده     تعین مرگ است 

»: است زاده شده

ن یهك بیها  کهه  زاده شهدن مهرگ   ن ایه  (.9/331 :همهان )« 

و  جها   در همه و تباه  مرگ و چیرا  گر رسوخداللت روي دیگر سكة قابیل است و نيیض 
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 /رو کنه  بها قابیهل    جها  ههر به  مرده است. ،قابیل/ به جز مرگ يچیزهر  ست.ا بر همه چیز

  :نشههان از زنههدا  دارد تمههام  آن چههه را   ، مههرگ /قابیههل شههوي. مههرگ مواجههه مهه   

حته  بهاران نیهز نهه داللهت       .کشد به کام خود م « »

» ي چونعناصر كه داللت مرگ دارد. همنشین بلحاصلخیزي 

 اي کهه  است به اونه نمودها وجه غالب این شعر ر قابیل /مرگ ،«

 ،حيیيهت در  .شهود  م  اري ویراناز مرگ و  نمادي ،محور جانشین عنصري چون باران در 

تيابهل   بها مهرگ    ،معنهاي اساسه    های  که به لحهاظ  حت  آنعناصر موجود در این شعر  همة

کهارکردي   ،قابیهل  .کننهد  پیدا م  آفرین  مرگ   یكسرهداللت ،قابیل /مرگدر همنشین  با دارند 

نشهان    مرگ و ویران  را در سراسر شهعر  چیرا واساس  در تمامیت ساختار این شعر دارد 

 مرکزي و انسجام بخش این شعر است. هنرساز  ،در حيیيتقابیل . دهد م 

39.

نظام معنهای  قابیهل در چهارچو،     (،م3819سروده شده به سال ) «جیكور شابت»در شعر 

»ایرد.  شكل م  ،سیا، اندیش ِ  بیماري و مرگ

 سهیا، در  . (9/913: 9333 )السهیا،،  «

آن بسهان   کهه ههر روزِ  اوید  خود سخن م  سالمت و نشاط/ کودک این شعر از دوران 

نشهانگر  ش تپش قلهب  ،در آن هنگامکرد.  آمیز م  این و غرورهست  را عطرآ و سال  بود

راي نخسهتین بهار بها    ب هم زمین وحت  دار شادي او بودندها نیز وام و شكوفهبود  شادي

از ایام کودک  اي در خفا  دانهچون  قابیل اما غافل از این که ؛شود م رو خود روب کودک 

بیمهاري  / دال بر ایهن اسهت کهه قابیهل     این همه. در همین زمین به کمینش نشسته بوده

 و اینهك   بهه دنبهال او بهوده   سهالمت   زمان و کودک از اوان بلكه  ؛پدید نبوده نو ،مهلك

ه شهورانگیزي و شهاداب    که و جیكور کند. هست  و زمین  مكدررخ نموده تا عیش او را 

د. نشهو  پژمهرده مه    ،بودند با پدیدار شدن قابیهل  شاعربهجت و سالمت  دارِخود را وام
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ه و بهر  ليه  کهرد  ت  زمین و دلمردا  خود را دلمردا  آن اب  خود را شاداب، شادشاعر

د کهه  نه کهودک  و نشهاط سهر آن ندار    وله   ؛برد خود حسرت م سالمت از دست رفتة 

 عینه ِ  بهدیلِ  ،از بافت صرف نظر ،شعرموجود در هاي ها و ترکیبرتصوی بیشینة. دنبرارد

بها قهرار اهرفتن در فضهاي معطهوف بهه        هاهمین تصویرها و ترکیب اام ؛ندزندا  خواهی

؛ افهزون  کننهد  داللت  حسرت بار پیدا م  است لب آنوجه غا ،که قابیل اذشته و فضای 

 حهوز   ،استفهام بالغ کاربست   نیز بر این که عنوان خود شعر به عنوان متن پیرامون  و

به طهور مضهاعف   را  شاعر سم و جانحاکم بر ج اندیش  مرگیأس و  ،معنای  پژمردا 

 اسهت معطهوف بهه    رديداللت و کارک جادر این و کارکرد قابیل داللت .دنکن رجسته م ب

. در سهال سهرایش ایهن شهعر     تواند همان هابیل باشد که این راوي م  شاعر/ راوي شعر

، سهبب ریبان بود و بهه همهین   ا، با بیماري مهلك خود دست به ایس م3819یعن  سال 

از  او اندیش  و انهزواي  معنای ِ معطوف به مرگ بیل در بافت و شبكةهاي معنای  قا مؤلفه

سهاختار  نيهش و کهارکردي کهامال درونه  در      قابیل حيیيت،ایرد؛ در   اجتماع شكل م

ي یهك واژه از  معنها » زیهرا  ؛کند و این ووع  اسهت نهاازیر   هاي این دوره پیدا م  شعر

ههاي   رویهداد »هها و   نشانهو  (331 :3199 )کهالر، « تواند تغییر کند دیگر م  اي به زمینة زمینه

داشته باشهند و از  هاي بسیار متفاوت  مختلف، نيش]متن[  توانند در دو داستان یكسان م 

 .(989:همان)« ها را به عنوان دو کارکرد متفاوت دسته بندي کرداین رو باید آن

31

خطا، به همسرخ  ،در لندن و به هنگام شدت بیماري م3819که به سال  «9سفر ایو،»

مسافت  بسیار دور و ارفتار در  از ،شاعر /ایو، .ارددفضای  تراژیك ، سروده شدهاقبال 

صهداي   بینهد و  را مه   «اقبهال » روشن چشمان ،میان برف و باران و دود و خون و قابیل

»زند ز تاریك ، مادر را صدا م شنود که ا را م «غیالن»پسرخ 

 و نفهرت  حسهرت  دواانهة  این شعر، مایة  وندر .(9/988: 9333 )السیا،، «

، و اقبال و غیالن و هر چهه در پیونهد بها ایهن سهه      . از یك سو حسرت براي عرااست
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و هر آن چه در این قلمرو جهاي   و قابیلنفرت از غربت و لندن  ،ياست و از دیگر سو

و  رنج و تیراه  و سهراردان    تراژدي و فضاي چنان که اشاره شد فضاي شعر ایرد. م 

 دریافهت:  تهوان  به خهوب  مه    آن است که این را از عناصر موجود در حسرت و نفرت

«

 .(988-9/133 :همهان ) «

بهه   هم فضاي تراژیهك شهعر را   ،ن خود شعرافزون بر عنوا ،ها و عناصر تمام  این نشانه

هاي معنای   هاز مؤلفد. نکن معناي قابیل را به خوب  آشكار م  د و همننمای روشن  باز م 

ایهن خهون و آتهش نهه      ،است کهه بهه نحهوي آشهكار    خون و آتش  ،قابیل در این بافت

 ،سهیا،  /ایو، براي همان چیزي که ؛ندمرگ و ویرانی زندا  که معطوف به معطوف به

از  ؛زنهد  دست و پا مه   در میان امید و نومیدي ،سیا،/ هابیل/ ایو، منفور است.سخت 

از دیگهر   و ]پسهر سهیا،[   و غهیالن ]همسر سیا،[ به دیدار اقبال اند  امید یك سوي،

محهور   در قابیهل   اراسهتع  .قابیل/ مرگ سیطر نومیدي از یافتن راه  به رهای  از  سوي،

اي که با نادیده  به اونه نيش  انكار ناپذیر داردآن تكوین ساختار در  عمودي این شعر و

  رود. وجود دارد از میان م  میان مرگ و زندا  ،که در شعر ن ارفتن آن، تيابل بنیادی

33

سهفر  » شهعر  انندهم در غربت لندن، (،م3819سروده شده به سال)« 1سفر ایو، »قابیل در 

» :داردشهاعر ارایانه و در پیوند با بیماري  ساحت  درون ،«جیكور شابت» و« 9ایو، 

لنهدن  غربت  کس  در سیا، در این شعر از شدت تنهای  و ب  .(9/133: همان) «

خواههد   مه   ،قابیهل  /بهرادر / انسهان  ازدارد  و نومیهدي  با فریادي که نشهان از استیصهال  

 تواند دو وجه داشهته باشهد:   شعر م  قابیل در این كاه او باشد. کاربست اسار و غم اندوه

اي  به اونهه  -نده در لندن، شتابان در جنب و جوشاین که تمام  کسان  ک ،وجه نخست
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 نهد؛ قابیل عاري از تهرحم و عطوفت بسان  -اوی  عزم سفر دارند ،عبیر خود سیا،که به ت

شود ول   دست به دامان قابیل م  ،هاي خودد که سیا، براي تسكین دردها و غمهر چن

امهري   ،یاري داشتن از قابیهل  چشمِ زیرا ؛این توقع، محال اندیش  است داند که خود م 

چنان از بیماري  ،سیا، شاید این که ،جه دیگر. وعادت است و خالف آمد  بجاناسخت 

ش رنهج و درد بیمهاری   خواهد با ستاندن جان او م  ،مرگ /خود به تن  آمده که از قابیل

 /هابیهل بهاطن    اکراه سببتواند به  قابیل در این وجه دوم م  را از میان بردارد. کاربست 

را به عنوان شهر    آن ،همین جهتبه  ؛باشد ،قابیل/ رحمزاد  بیاز مواجهه با این هم ،سیا،

ههاي بیمهاري   رنجخواهد از دردهها و   م  ،سیا، / ایو،/هابیلهر چند پذیرد.  ناازیر م 

چنهان  هم جهان عمهق   ازابد ول  زنهدا  را  ی  رهای  ،مرگ /قابیلة مهلك خود به واسط

سهوز    عافیهت چنهان   ،یهاري   سیا، بر اثر بیماري و به   دارد. یأس و نومیدي م دوست 

در محهور  قابیهل  د. بنهابراین  تصور کنه  تسكین  ،تواند براي خود جز قابیل نم که  است

نيهش و کهارکرد قابیهل در ایهن     . باشد راحت  جانِ سیا، /مرگ نمادتواند  م  ،جانشین 

مضهاعف   ،بخشه  شهعر را بهراي مخاطهب    اثر  ،کارکردي است که به لحاظ عاطف  شعر

کهه کهامال    -گري معنای  یاری مؤلفة ،قابیل که اي است به اونه. عمق رنج و یأس کند م 

حيیيهت،  جدیهد در  ة ایهن مؤلفه   کند. پیدا م  -محيق شدهپدید است و در بافت شعر  نو

     تأکیدي است بر یأس و رنج طاقت فرسا.    

33.

آن کسه   ، قابیل نماد (در دُرهام انگلیس م3811سروده شده به سال )« یو،قالوا أل»در شعر 

اي  کفهاره  ،هاي موجهود دردها و رنج زده و ت که رفتار و کرداري ناشایست از او سراس

» :اسهت براي آن اعمال ناشایست 

[]

هها و  عنهوان شهعر و ترکیب   .(9/119: همهان ) «

، »: شهعر مثهل  ایهن   عموديو  افي در هر دو محور وصفهاي موجود 

( 9/111 :همهان ) «» ،(9/119: همهان ) «
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داللهت   ،است که قابیل کنند. در همین بافت م  ووم آینگ اندیش  را به و  لت مرگدال

را  قابیل و آن کهه بهشهت   يهامعصیت تاوان، با بیماریش ایو،کند.  درون ارایانه پیدا م 

دو  هر دو اشارت  نمادین به ،ایو، و قابیل که رسد به نظر م جا در این .دهد وخت م فر

 مه  توانهد   ایهو،  به لحاظ جانشهین ،  به این معنا که اشند؛ب شاعرخود  ساحت وجودي

 ؛وي بهارِ  معصیت ساحت نشانگرِ هم و قابیلشاعر باشد و درد و صبر   رنج ساحت  مبیّن

در همهین  سهیا،  . اي است بهراي انهاه قابیهل   سیا،، کفاره /به عبارت  درد و رنج ایو،

عفهو   از خهدا درخواسهت  و  خلهوت ازینهد   ،تنامیدوار است که بعد از بهبود یهاف  ،شعر

 .(9/119: همهان ) «»نماید: 

داشهته باشهد در    محوريکارکرد تصویر قابیل به لحاظ عمودي ب  آنكه کارکرد و نيش  

 ر یعنه  شهع  کنار دیگر تصاویر، درد و رنج نهفته در این شعر را که در تصهویر مرکهزي  

  .  کند برجسته م  ،تبلور یافته ،ایو،

   نتيجه. 16

سع  شد با نظر داشت  جوانبِ مختلف از تأمل در بافت و سهاختار ههر    ،در این نوشتار

آن و نیز بها توجهه بهه دو     عناصر و اجزاي تشكیل دهند اي از  شعر ارفته تا تحلیلِ پاره

سهازه در  معنهای  ایهن دو هنر  ههاي   ، کهارکرد و داللهت  ههر شهعر   محور افي  و عمودي

و قابیل  شخصیت دو با دستمایه قرار دادن سیا،بررس  شود.  ،مورد نظر شعرِ ساختمانِ

تصهویر کهرده   هاي مختلف زندا  خود  از دورههاي متفاوت و مختلف  را  تجربه ،هابیل

ههاي مختلهف    دسهتخوخ داراهون    ،ويمختلهف  هاي در شهعر  سازهرهناست. این دو 

  کارکردههاي متفهاوت  ها و نيشهمچنین و  شده اندیشانه تیك ارفته تا مرگاز رمان دالل 

در هر دو محور افيه    یك شعر،در ساختمان این دو،  .اند نمودهایفا در ساختار هر شعر 

؛ بهه  اي نيش  ثانوي و حاشیهدارند و ااه  و برجسته نيش  پویا و مرکزيااه  ،ديوو عم

در به لحهاظ نيشهمندي    کهاند  در شعرهای  به کار رفتهااه  ،سازه این معنا که این دو هنر

بعضه  از  محور عمودي و ساختمان کله   اما ااه در  ؛اند خوخ درخشیده ،هر دو محور

قهرار   هاوهعف سهاختاري آن شهعر    تحهت الشهعاع   ندارند بلكهه  محوريشعرها نيش  
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ن از موجبهات  تهوا  هاي غریب و درون  نشده را مه   هسطورها و انام انبارِ برف .اند ارفته

 .این وعف ساختاري دانست

 هانوشتپي
 

اي که بر ساحت  ره، یك کنایه، و... هر نوع وسیلهیك تشبیه، یك استعا،  artistic deviceزههنر سا - 3

 (.333-338: 3183)شفیع  کدکن ، جمال شناسیك متن بیفزاید مصدا، هنرسازه است 

اي غایهب از پیهام و   روابهط اجهز   بر اسهاس  محوري است  ،axis paradigmaticمحور جانشین   - 9
 (.33: 3191)نجف ، محوري است بر اساس اجزاي حاور در پیام  ، syntagmatic axis محور همنشین 

ند که یاکوبسون دو قطب استعاري و صطالحات سوسور زبان شناس فرانسویاین دو محور یا رابطه از ا
جانشهین  بهر ارفتهه اسهت     همین روابط همنشین  و  سور در زمینةمجازي خود را در اصل از آراي سو

اصهل  آن بهر محهور جانشهین  و اصهل       عاره مبتن  بر اصل شباهت و تكیةاست (.91-98: 3191، 3)صفوي
اصل  آن بر محور همنشهین  و اصهل ترکیهب     از مبتن  بر اصل همجواري و تكیةجایگزین  است و مج

ول  مجهاز   ؛ایرد بر م رمز را نیز در ، یاکوبسون قطب استعار  که پیداست (.33: 3199)حق شناس، است 
 مد نظر است متفاوت است. قدیموي با آن چه در بالغت  مورد نظر

هها،   ها، ميدمهه ههاي فصهل  عناصري از قبیهل عنوانههاي اصهل ، عنوان   ، paratextualityن پیرامون مت - 1
متن قرار دارند هاي خصوص  هستند که در آستانة  ها، آراي منتيدان و نامه ها، آاه  ها، مصاحبهاشتدیاد

    (.Allen, 2000, pp.103)کنند دهند و مهار م  را از یك متن جهت م  افت خوانندهو در  و دری
اي از چند شه ء، ]یها[ یهك     مجموعهاز نگاه الیوت،  ،objective correlativeیا بدیل عین  رابط  - 3

چدویك، )ار تصویر آن عاطفه و احساس خا  باشند اي از رخدادهای  که تصویرسلسله ووعیت، ]یا[
3113 :8). 

های  اسهت کهه معنهاي یهك واژه را      ، مشخصه یا مشخصهsemantic component معنای  مؤلفة  - 3
هها و   مثهال ملمهوس، مفههوم مهرد بها مؤلفهه       کند. به عنوان ها متمایز م  آن را از سایر واژهمعین کرده و 

د را از مذکر بودن، مهر مؤلفة  شود که معین م  ،نهای  چون انسان بودن، بالغ بودن و مذکر بود مشخصه
مؤن  بهودن و  های  چون انسان بودن،  کند. یا مفهوم مادر با مؤلفه متمایز م  زن که فاقد آن مؤلفه است
مؤلفهه اسهت متمهایز     مؤن  بودن از پدر کهه فاقهد آن   با داشتن مؤلفةشود و  فرزند داشتن مشخص م 

     .(399، 911 ،919: 3191، 9)صفوي اردد م 

شود که از این دو نيش، یك   نيش متضاد و وارونه بازنمای  م  ، دوinversion وارونگ در حالت  - 1
    (.313: 3181)یارمحمدي، تواند شخصیت  مربوط به اذشته و دیگري مربوط به زمان حال باشد  م 

، جهاي  نمهادین اي  اسهطوره ، کارازار یا شخصیت خیال symbolization در حالت نمادین شدا  - 1
 (.319)یارمحمدي: ایرد  ارازار واقع  را م ک

هاي چینه  پادشهاه  تصهمیم     این شعر توویح داده که بر اساس یك  از اسطوره سیا، در حاشیة - 9
شدند مگهر ایهن    ازد اما این فلزات با هم یك  نم ارفت ناقوس  بزرگ از طال و آهن و نيره و مس بس
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 کونگهاي دختهر خهود پادشهاه     یهن رو از ااي باکره آمیختهه شهوند    با خون دوشیزه پیشگویان که به افتة
 لزات انداخت و ناقوس ساخته شد و از آن پس بود که نهاقوسِ داوطلب شد و خود را در دی  ذو، ف

   .(19: 9)السیا،، داد  م  «اي، کونگاي.. کونگهیاي» ساخته شده همواره صداي

مهتن یها مهتن مها      سهت کهه مهتن ، یها فهزونْ     اي ا هر اونه رابطه ،hypertextualityفزونْ متنیت  - 8
حيیيهت مهتن   دههد و در   پیوند م  hypotextمتن یا متن ماقبل  را  با  متن الف یا پیشْ  hypertextبعد

  معنای  نسبت بهه پهیشْ مهتن    . در آثار فزون متن  نوع  اشتار یا داراوناستمتن ، الف سرچشمة 
 .(Allen,2000, pp.107-109) دهد که فهم آن معنا منوط به دانش خواننده از متن پیشین است رخ م 
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