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 دهيچک
را با ريزبینی مورد بررسی و واکاوی ر های مختلف متن و فرامتن اثجنبه با انواع مختلف آنیشناسسبک
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در جستار حاضر،  .گیردی و بالغی صورت میيمحتوادر سه سطح زبانی،  و بحث و بررسی آثار ادبی است

ی سماوی شاعر معاصر یحياثر ( م2009) قبر من رخام الکلمات ةشاهد ةمجموع شناسی بالغیِسبک
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 مذکور است. ةغی شاعر در مجموعبال ةهای برجستجنبه
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 مقدمه.1
 ،های ادبی امروزک و چه در پژوهشیهای کالسچه در پژوهش کنون، از گذشته تاشناسیسبک

-ی و بالغی صورت میيزبانی، محتوا ه سطحدر س یشناسسبک مبنای بررسی آثار ادبی است.

شناسی بالغی مبنای بحث و با توجه به ظرفیت پژوهش، سبک حاضر،در جستاررد. یگ

ی سماوی شاعر معاصر اثر يحی (2009)  ةبررسی مجموع

 اییبالغ يع ادبیصنازان استفاده از یشناسی بالغی در مسبکگیردمیعراقی قرار

زی، یمآجاز، اطناب، قالب شعری، حسيه، حذف، ايه، استعاره، رمز، کنایهمچون تشب

زان یداری، میا شنيداری ير ديمونولوگ، تصوالوگ، يی، نقاب، ديزدایيپارادوکس، آشنا

 ی، جهش به گذشته و...يصدا ا تکيی يصدات، چندینامتنیری از متون گذشته و بیگبهره

طلبد ک مقاله را میياز  بیشتری مجالموارد  اين ةرسی هماما بر دهد.خود را نشان می

 شود.مین مجموعه مورد بررسی يبالغی در ا ةهای برجستلذا در جستار حاضر، جنبه

ک متن يخاص در  یزبان یمهم سبک، تکرار و تداوم رفتارها یهااز شاخصه یکي

در  ،یي، محتوایکند که تکرار و تداوم عناصر صوریدا میت پيهو یزمان ،سبک»است. 

 های شاخصه یباال بسامد وجود ،سبک یریگشکل ةالزم باشد. محسوس ندهيگو کي سخن

ا ياثر، دوره  یادب یفرد یهابه جنبه یشناسسبک» .(48: 1390، ی)فتوح «ساز استسبک

ن سؤال ين جستار به اين اساس در ايبر ا .(52: 1386، یعی)سم «ه داردتوجّ یان ادبيجر

 یيچه کارکردها یسماودر شعر  بالغی یسبک یهاشاخصه نياکه شود  یداده مپاسخ 

 .دارد

 یقو ه حضورمتوجّ ،ریاخ یهادر سال ،یعربشعر و ادب معاصر  ةپژوهشگران عرص

شعر  بارةق دریبه مطالعه و تحق آنان آوردنیباعث رو امر، نيو ا اندشده یسماو ییحي

 یهانامهانيپاتوان به یم یوسما دربارةشده انجام یهاشده است. از جمله پژوهش یو

» نامهانيپا ؛(1390کیالنده و غیبی، )جباری «یسماو ییحيم مقاومت در شعر یمفاه»

 (1390باقری و معروف،)« 

 ةدر مجل (2012/1433)« یالسماو ییحيشعر  یف االغتراب فیموت» ةمقال و نیز

شده های يادپژوهشان یاز ماشاره کرد.  همکارانو  یرسول بالو ة، نوشت

شعر  یشناسسبک ی... بررس «» ةنامانيپا تنها

مذکور معطوف به سه سطح  ةنامانيدر پا یشناسن تفاوت که سبکياست. با ا یسماو

 یشناسل سبکیتحل به ما معطوفتوجه  جستارن يادر  اما ؛است یبیو ترک ی، داللیصوت
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 ةنامانيمتفاوت از پا یاشناسانهسبک کرديبا رو قبر من رخام الکلمات ةشاهد ةمجموع

 یهان مقالهیت. همچنمذکور اس

: استترتیب  نها بديپژوهش ايناز  ديگربرخی  و( 153 -127: 1391)معروف،  

ف ابوذر یموت» ،(136 -121: 1391بالوی و آباد، ) «»

» ،(الف1391آباد و بالوی، « )سماوی يحییغفاری در شعر 

آباد و ) «» ،(ب1391آباد و بالوی، ) «

: 1392بالوی، آباد، )« » ،(ج1391بالوی، 

 (83- 65:  2012، زادهطالببالوی، آباد و )« »و  (16 -1

 اينو هدف  استمحتوايی های مايهنپژوهشگران بررسی ب اولويت هادر اين پژوهش

 . است مجموعه ايندر  های سبک شناسی بالغیبر جنبه بیشترجستار، پرتو افکندن 
 

 قبر من رخام الکلمات ةشاهددر  یسماو یيحي یسبک یهایژگيو. 2
 نما ان متناقضيب .2-1

 یکي». ستنماان متناقضین مجموعه بيدر ا یسماو ییحيبسامد پر یسبک یهافهاز مؤلّ

ا همان پارادوکس است که ي یضیان نقیب ،سخن یبايز یو هنرها ها تعاز صن

دانیم چنانکه می .(146: 1390فرد و مهرگان، یمي)کر «شودیده میز نامینما ن متناقض

است که تضاد منجر به  ین نوع تضاد است و آن وقتيترنما مهم ا متناقضيپارادوکس »

از انواع  یکي نمامتناقض» .(119 :1383سا،ی)شم «شود یب و به ظاهر متناقضيغر یمعنا

 . (133: 1387و بافکر،  ی)گل «است یادب زیانگبرجسته و شگفت یو شگردها یيزدایيآشنا
هايی که شاعران از اين شگرد و نما و انگیزهدر ادامه، کارکردهای پارادوکس يا متناقض

حث و مورد با در شعر يحیی السماوی نهآ با ذکر شواهد و تحلیلاند صنعت بالغی بهره برده

 د. گیربررسی و واکاوی قرار می

دو ) ،ابهام ،یيزدایيآشنا از جمله: ؛ن استيفرآیيباينما از جهات مختلف زمتناقض»

در  (87 -84: 1388وحیديان کامکار، ) «جازيا ،یبرجسته شدن معن ،بودن یبعد

از ديگر  تضاد را هم دارد یهایيبايزترفند تضاد هم هست؛ لذا  نما معموالًمتناقض

 تقدند کهعمبرخی  .(88)همان،  «ی استسازمجاز و واژهنما ساخت کارکردهای متناقض»

ت یک بياند در دهیم کوشیا به منظور تعلي یينماا به قصد قدرتيگرا شاعران صنعت»

 یریکارگ اما کثرت به .(250: 1388، ینی)حس «دنبه کار بررا  ن کلمات متضاديشتریب
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انعکاس  یو یشعر یایچراکه دن ؛دارد یيل معنایدل ،عکسبر یمتضاد در شعر سماو

در  ،یمتضاد یاین دنیچن ین ساختار القايمتضاد در عالم واقع است و بهتر یمسائل

د ن صنعت در مواريا یریبه کارگ دهد.ینما خود را نشان متناقضم انیو ب قالب صنعت

 ر قابل مشاهده است:يز

 يميار» (59: 2009، ) 

 !  «بنويسم آتشین یبینم / تا با آن کلماتیم از جنس آب یهايکنید... / برگ
، آن یيباين زیست و اولنمامتناقض یعبارت ین بر کاغذ آبیآتش ینوشتن کلمات

 ر قابل جمع بودن آتش و آب است. یغ متداول مفهوم از یيزدایيآشنااز  حاصل یيبايز
 (41)همان:  

هجوم آتش  یايدر به یکاغذ یبا قايق گاه کهرا محکم کرد / آن بازوانم ،منصبر صبر تو و نه »

 .«آوردم

ن است که آتر از ما کوچک ةخان»( 86)همان:  

  «.باشد یدنیاست که بلع آنتر از / و بزرگباشد یم شدنیتقس
 یدر حال یعنيخانه است؛ زمان هم یو بزرگ یکور، کوچکن دو عبارت مذيتناقض ا

 ت.سیممکن نبلعیدن آن  بزرگ یایاما مانند اش ؛ک استکه کوچ

را حاکم محکوم »( 119)همان:  

 ؟«رودی... / چرا طاووس اين چنین خرمان راه مکننداطاعت نمی
 ست. نمامتناقض یز عبارتیک فرد نيتوأمان حاکم و محکوم بودن در 

 (121همان: ) 

 «.هاست/ دود تنور تو ضامن دور کردن پشهمبهم آشکار یو ا مبهمآشکار  یا»

با  است. یپارادوکس یء عبارتیک شيدن زمان واضح و مبهم بوز همینجا نيدر ا 

 :افتيرا در یانین سبک بیچن یتوان کارکردهایز میر نيز ینماعبارات متناقض یبررس

 (45همان: ) 

 ی/ در جهانهایشد عاشق اسباب باز یدکوسال تو ک/ پدر بزرگمن: دلگل خدا در باغ  یا»

 «ریپ

ر یس یکه ما را از گرسنگ یچشمه نفت» (129)همان:  

  ؟«شودیخشک م ی/ ککرد
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ن موهبت يز در خود تناقض دارد؛ چراکه این «کرد ریس یما را از گرسنگ که یتفن» 

 یآنان در پ یبرا یگانه تنها گرسنگیاما به علت هجوم ب ؛سیر کردن مردم است یبرا

  داشته است.

 یيگرا از ساختکه گونه  آن» های ويژه دارد:نما در ادبیات مدرن نیز کارکردمتناقض

 یهازها و تقابليش از همه تمای، بیت اجتماعیو کل یفرهنگ ید، ساختارهايآیمکالر بر

« دار بپردازنديافت پديکردن در یو همگان یساز کشد تا آنکه به آسانیش میرا پ یيدوتا

کردن فهم یافت و همگانيرد یسازآسان به منظور یسماون يبنابرا .(108: 1390، یمی)تسل

که  یک شعر ويدئولوژيا ةبا وجه رويکرد نيو ا ه استبردبهره  رمکرّ ان متناقضیآن از ب

 .گی داردهماهن ،ش استيخو ینشان دادن خطوط راه مبارزه به مخاطب مردم یدر پ

  حيتلم در قالب راثياز م یريبهره گ .2-2

 ؛بردیار بهره میبس حیتلمدر قالب  فاهیشراث مکتوب و ی، از من مجموعهي، در ایسماو

گاه با  راثین مي. ادرآمده است وی سبکیويژگی صورت به اين موضوع که  یبه طور

  شود.یان میبامثال و ... ، ی، قرآنیریاساطمتون از  یریگبهره

اشاره  یا شعريث يا حدي ،هيا آي ،ا مثلي ،ح آن است که به مناسبت کالم به داستانیتلم

ح ین تلمکه به آ است یکالمبا  یقبل یيح، آشنایتلم یيبايو ز یافت معنيدر ةزمشود. ال

و ان مطلب یم یاتناسب و رابطه رايز د؛يافزایکالم م یيبايح بر زی. آوردن تلمشودیم

 ةکه رسانند یجازيجاز هم هست و ايح ایدر تلم». ازدسیبرقرار م یاصل ةداستان و واقع

 یپ یکه برا است یح ابهامیدر تلم ....  است یت و هنر کالماز موارد بالغ ،باشد یمعن

 یرد، شکیصورت بگ یکشف ل و سپسز به دقت داشته باشد و تأمّایبردن به نکته آن ن

اما در نقد ادبی  .(68و  67: 1388ار، ی)کام «باتر خواهد بوديز یحین تلمیچن ست کهین

مثال در  یامبران دارد: برایو پ یآنقر یها به داستان یحاتیشاعر تلمر يزدر موارد د يجد

 :2009،) ن بخش: يا

 :ح داردیل تلمیاسرائ یقوم بن یبه ماجرا (113

به نجا شاعر يدر ا

؛ ل دست زدهیاسرائیص بنيو قوم حر امروز خواهزيادهمردم  ینب یبرابرساز ینوع

  .راه به هدايت نداشتندکه مردمانی 
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: 2009، ) :یعنيمورد  ايندر 

است؛  )ع(آدم حضرت یادآور ماجرايقسمت اول،  (49

در  یسماو ییحي .(19 :عرافأ)

 اشاره نموده است ممنوعه شجره از احو و )ع(خوردن آدم یماجرابه  ین قسمت به نوعيا

 یهوديات يگندم و در روا یاسالم یدر اعتقادات و باورها»آمده. ب یگندم س یاما به جا

در شعر  یسماو .(124: 1387، ی)زمرد «است یممنوعه بهشت وهیمب، نماد درخت و یس

در متون گر ياز طرف دممنوعه بهره برده است.  ةویدر مورد م یهوديت ياش از رويخو

نش يهمواره گندم، نماد درخت آفر یاسالم یات و باورهايک به تبع روایمنظوم کالس

و « است یينای، معرفت و بیسمبل آگاه»ب یگر سياز طرف د (128)همان: دانسته شده 

:  1386، یدیان و داربیفي)شر ستنیامده ا به میان یاش صحبتوهین درخت و ميدر قرآن از ا

وه یاست چون مغربی ت جذب فرهنگ ين نهايا»د که يگویم یکدکنیعیشف .(64 -63

 .(40، 1380) «بیگندم است نه س یممنوعه در عالم اسالم

را  تین جاهلامشرک یز ماجراین (49: 2009) «» در بخشِ یسماو

به  پرستش شروع یاز به جایاما به وقت ن ،از خرما ساختند یيداد که خشویم رادآوي

د غلط ياقعبه  یحتکه  یکسان یشد برا تبديل یمصداقکه به  یطور کردند؛ نآخوردن 

 ستند.یبند نايز پیش نيخو

: ستنایس یدر صحرا)ع( یموس یماجرا آوراديز ین عباراتاين 

را تو در آغوش مقدس ي/ زپیراهنت را دربیاور» (137 :2009 ،) 

 :فرمايداست که میم ين کرآقر ةيآ اين اين سروده سماوی يادآورکه  «یهست

   .(12: طه) 

ن یآهن یهالی)ف (86: 2009، )« »در عبارت 

 ةدر سور سپاهیان ابرهه یشاعر به ماجرا (،پرندگان ما را ندارند یهاگلل سنگتحمّ تابشما، 

و دهد یل قرار میف اصحاب الفينشان را در ردیت و سرزمح دارد و غاصبان ملّیل تلمیالف

.آنان را فرا خواهد گرفت ،یعذاب خداوند ،که سرانجامعتقد است م

از خارج متن به  یيمعنا ةوارد کردن خوش ،حیتلم یکارکرد صنعت ادب ،اساس نيا بر

 ةمجموعن يرا به ا یات قرآنين آيا یمعان یسماو .(2/264: 1389نده، ي)پااست داخل آن 

کند؛  یرا القا م مورد نظر خود یهاهيمادرون و بر اساس آن دهدیم یتسرّ یشعر

مطرح  ،نه ظلم در قرآیمبارزه علبودن دارشهيربارة نظر خود را درن گونه يبد یسماو
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ن یوند بیجاد پيا یبرا یت ذهنیاز مجموعه، خواننده را به فعال یيهابخش دراو  کند.یم

 ت کردهدعومختلف  یها از فرهنگ برآمده یو عرفان یني، دیخيتارو حوادث  هاتیشخص

 . است

 یي، معنااسطوره ش بايخوشعرن ين امروزیضاممیان م وندیپ جاديا با یسماو

بین  همانندسازیو هدفش از اين کار، ايجاد  دهدمیامروز  یایحوادث دن بهای  اسطوره

ای آن ماجرای اسطوره از نظر وی ها و حوادث امروزين است؛ به اين معنا کهاسطوره

 ين است يا آن شخصیت در اسطوره همانند اين شخصیتشبیه اين ماجرای امروز

اند. اند و تنها تغییر شکل دادهها از بین نرفتهسماوی معتقد است اسطوره. است امروزی

توان ها در جهان امروز میشايد سماوی معتقد است برای برخورد با پديدهاز طرف ديگر، 

ها شود از اسطورهجهان امروز میهای ها نقب زد و برای حل بحرانبه گذشته و اسطوره

 الهام گرفت.
  

   يیگرانماد .2-3

 .(197: 1388، ینی)حس« ینامرئ یاز معان یاردوگاه یاست به سو یا نماد، انگشت اشاره»

روند » .(241: 1388)الج، « ديگر بشود نماد است یچیز ةنمايندو  مظهرکه  یهر چیز»

نماد  یبخصوص ةب شايد در بستر يا زمینيابد. صلییم یمتفاوت یهانماد شدن، صورت

ديگر شايد نماد تقاطع  یااما در بستر يا زمینه ،کند یمسیحیت باشد و صلیب را تداع

ه مستقیم ب ةاشار یاست که به جا یبیان ة، هر شیوینمادگراي .(241: )همان« جاده باشد

ن و داربیدی، )شريفیابیان کند  یموضوع ديگر ةمستقیم و به واسطغیر، آن را یموضوع

ه يمال به بنيکه تبد هستندبسامد پر  چنان سماوینمادها در شعر  یبرخ .(61: 1386

تکرار  یاست که در اثر ادب ی، جمله، حالت، تصوير يا فکرمايه، کلمه بن»د. نشویم

از جمله  .(69 :2002، ی)زيتون« گیردیبر عهده م یدر اثر ادب یقشکه ن یشود؛ به طور یم

د ياست که با فیپناه و ضعیب یهانماد انسان یا گنجشک است. گنجشک گاهن نمادهيا

   . داد پناهشان

او » (10: 2009، ) 

 نخل یهاشاخه یرو یها که گنجشک چون /ندارد خوشها را ک توپیشل یداص

 «.افکند به وحشت میمان را  خانه
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 (17)همان:  

گران اصابت ترکش به / اما نسدهرایگر از مرگ نميک سرشت من / دیمادر ن»

   «ستها گنجشک
  :است ینماد وفادار گاه گنجشک

 «به دنبال او بود یاریمان بسیتيها و شکران .. / گنجیچشمان فق» .(17: 2009، )
است که اگر فرد بتواند او را از قفس تعلقات و نفس رها  یدار انسانیگاه نماد فطرت ب

فطرت  یها مناد ن اساس، آواز گنجشکيو بر ارسد یم یو خوشبخت یکند، به رستگار

: 2009، )  :مانند است، یانسان

بر  از خوابک آنان یجکیج ی/ هر صبح / با صداها را دوست داردمادرم گنجشک» (18

  .«زدیخیم

 خواند.یم مرثیه از دست رفته خاطراتن يخاطرات، بر ا يادآوری اينشاعر با 

 : شودمی معرّفینماد قناعت  گنجشکن یهمچن

 تنها ،د / که از خرمنیها باشمانند گنجشک» (74همان: ) 

خواهد  در اينجا شاعر از مخاطبش می .«نباشید گونه، تمساحداردیدان بر منهیچبه اندازه 

 ،های کوچک و بزرگ و با دشواری پرمخاطره، همچون گنجشک قانع باشدکه در اين وضعیت 

 زبان به اعتراض نگشايد.  سريع
هرگز شاخ و برگ نخل »آمده: در مورد نخل  یسنت یدر فرهنگ مصور نمادها

درخور  یارو انسان را به فکر انداخت که نخل نشانهین نيا سر سبز است. ازد، دائمير ینم

ز ین ین نماد سپس در فرهنگ اسالمياما ا ،(362: 1386)کوپر، « است. یروزیپ یبرا

به شمار  یبهشت یهاوهیاز م یکيخرما عالوه بر آن که . »کندمی دایپ برجسته یگاهيجا

ست که ه السالم ایعلبا حضرت آدم  یاهل همریکرامت آن به دل ،ریرود مطابق تفاسیم

گر و همزاد و عمه بشر يتر از نباتات دینباتات پر معن ینيتکو ین را در نمادهاحضور آ

مانده گل ین که خرما از باقيبه اعتبار ا یات اسالميواردر  .(131: 1387، ی)زمرد «کندیم

شباهت دارد؛ عمه انسان  یز از آن جا که درخت نخل به آدمیده شده و نيآفر )ع(آدم

»ت شده است: يروا )ص(امبر اکرمین مضمون از پیز به همین یثيحد قلمداد شده و
 (133)همان:. «ديبدار یعمه خود درخت نخل را گرام ؛

 :از است عبارتن مجموعه ين نخل در ايکاربرد نماد
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ا دوش به دوش هم به مانند یب» (87: 2009، ) 

که به  یرین تعبیها اولستادن نخليدوش به دوش ا «پايدار بماند/ تا بستان میها باشنخل

 است. یستادگيا دعوت به، کندیذهن متبادر م

 (10)همان:  
زده ف کشور اشغالیپناه و ضعیب یاهال یبرا نمادیز یخانه ن نخلِ یهاگنجشک 

بار آورد  به یو کشتار یرانينکه ويمادر شاعر را از ا ،ک توپیهر شل یشاعر است که صدا

 اندازد. یبه وحشت م
را به  یخواه ، شرف مرگا از نخلم» (86: 2009، ) 

  «.مياارث برده
 نظر است. نستوه بودن نخل مدّويژگی ز ینجا نيا

ش در قلب و يهاشهيکه ر ینخل» (42همان: ) 

شه در يد رينخل با دنماکند که ینجا گوشزد ميشاعر در ا «.استمن  شاخه آن در چشم

 . جود ما داشته باشدو

عبارت:  در

های شکیبايی شن/ ازمندین من اکنونهم» (19)همان: 

االغ  یالیخی/ حماقت بره / و ب يیر صحراقاط تحمّل/ و  صحرا در برابر عطش و تشنگی

  «.هستم
 «بره»را به «  بالده»و  شده یمعرف ی)قاطر( نماد صبور «البغل» ها( و)شن «الرمال»

يعنی بی خیالی به  ،«ةال مباال»بره نماد حماقت و يا  «الخروف»پس  ؛نسبت داده است

بايد  در نتیجه ؛شده است یمعرف یالیخینماد ب االغيا  «الحمار»پس  ؛نسبت داده شده االغ

 شاعر از نمادهای عجیبی بهره برده استاعتراف کرد که 

همان: ) «»در عبارت 

 ظار هدهد آخرتا در انتیاز آن زمان که پدرم خانه را ترک کرد، مادرم بر لبه دن»( 23

ساخته  را نماد مرگ هدهدزده است و  یشاعر دست به نمادسازنجا يا «.است ايستاده

 است.
مرا از » (32)همان:  «» در قسمت

در قسمت  نیهمچنو  «دنیر کیدر عوض وطنم را اس یلو /نیدچنگ کرگدن آزاد ک

ن يا ةچگونه هم» (34)همان:  «»
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 و دن(گ)کر «تیالخرت» .«نز..يدر لباس مار یيهاجمع شد؟ خوک یجا در وکيها یآلودگ

   ش است.نماد توحّ ها()خوک «ريخناز»

به  یعني ،است یو قوم یتیشخصن مجموعه نماد يبه کار رفته در ا یاز نمادها یبرخ

 یو ... که معان یاسی، سی، عرفانی، مذهبیخيتار ةشناخته شد یهاتیشخص یریکارگ

 کنند: ین به ذهن القا ميمادن

/ تا از دیبه من ده یقلم و دفتر» (32: ) 

ن بردن یرا بر از ب یقحط/ و هاکوخخواهند آتش را بر سوزاندن یسم که نميبنو یکسان

ذر ورا بر عمر بن خطاب / و اب بن ابیطالب یعل /هان را بر بالکنش یهاسهی/ و کمزارع

با تا کوشد شاعر میشايد بتوان گفت که  «دنک کنيتحر / نیس آگوستيه قدیرا عل یغفار

 حر ديگر تصحیبا ،تاريخی را که به غلط نوشته شده و بر ضد حق و حقیقت است ،سالح قلم

  دار برساند.به حق کند و حق را
 

/ بُردرا نمی/ تنها سر زنان ن زمانيار اي/ شهردار خود را داريشهر یهر زمان» (35)همان: 

طلبی اينجا شهريار نماد هر انسان قدرتر د .«برّندهايشان را میها سر ملّتوطنبلکه 

 ريزد. راحتی خون میاست که در ازای قدرت به

 

مانند  ی/ و چه بسا اقوامان رودید از ميمانند قوم ثمود که با یچه بسا اقوام» (37)همان: 

   .«ختن غبار فتنهی/ از برانگاقوام راحاکمان باز دارند  / تاد دفنشان کرديقوم عاد که با

 . را خواستار است آنان گر گرفته است که نابودیقوم عاد و ثمود را شاعر در اينجا نماد اقوام قتنه

اگر » (104)همان:  

 از ل شارونيپس آر ستو کشتار کورکورانه در حکم تقوا ی استجهادعمل سم يترور

 .«همه شما با تقواتر است
 

 متداول م ياز مفاه يیزدايیآشنا .2-4

در  (victor oslofski) یاشلوفسککتور ين بار ویاست که نخست یمفهوم یيزدایيآشنا»

 یيهنر در توانا ین باور بود که معنايبر ا یکار برد. و به «دیتمه ةهنر به مثاب» ةمقال

 .«نهفته است غیرمنتظرهنو و  یاوهیها به شزها، در نشان دادن آنیاز چ «یيزدایيآشنا»
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ند يو زمان فرا یب و با افزودن بر دشواريجاد اشکال غريهنر با ا (13: 1388)مکاريک، 

 یشناختیيبايز تي، غادر خودند ادراک يرارا فيز ؛کند یم یيزدایياء آشنایادراک، از اش

 یادين مجموعه موارد زيدر ا (13: 1388، همانرک ) . ..شود. ینند طوالين فرايد اياست و با

و  یها مفهومیيزدایيآشنا غالباً چرا کهنيادر پاسخ اما ؛ وجود دارد یمفهوم یهایيزدایياز آشنا

-یآشناي در پیبال بازی با مفاهیم است و چندان که شاعر به دنبايد پاسخ داد  ؟هستند معنايی

و افت يکردن درفهمهمه یبرا یسماول آن تالش یدل یست ور نهای زبانی اثی از جنبهيزدا

ه تر بش را آسانيخو یو اجتماع یاسیس یهاتا بتواند مضمون استش يشعرهافهم 

بر  یمانع یزبان یهایيزدایيآشنا لذا ؛مردم و خوانندگان خاص آثارش برساند ةگوش تود

 . ن راه استيسر ا

 یلذا بخش ؛است یيزدا یينما آشنااز اهداف متناقض یکي ،تر بیان شدپیشچنان که 

 .ردیگیز قرار مین بخش نيل ايذ ینما در شعر سماواز موارد متناقض

از شما را من  /ها...حماقت یا» (14: 2009، ) 

رم/ تا خدا یو بگوضوثر کة از چشماز هم اکنون د يمن با/ م کرد...واهکن خشهيرام زندگی

 !«نمیمادرم را بب / وبه من اجازه دهد/ که وارد بهشتش شوم

ه محبت يدن در سایآرم یبرا شاعرن است که يدن اینجا خواننده در انتظار شنيا

رد اما در آخر، یکند و از آب کوثر وضو بگیدور م یها را از زندگحماقت یخداوند

  خواهان ورود به بهشت است. دن مادرش يد یبراتنها کند که  یان میبرخالف انتظار، ب
)چگونه توانست تنها به  (19)همان:  

پرسد که چرا مادرش یم ینجا راويدر ا (.د از گناهان من شرمنده استيمالقات خدا برود؟ شا

ن ياز ا شود که در جوابیجاد مين انتظار ايتنها به بهشت رفت و او را با خود نبرد و ا

د يگو یاقت رفتن به بهشت به همراه مادر را نداشت؛ اما ناگهان میصحبت شود که او ل

 .ه استتنها به بهشت رفت یوشرم داشتن از گناهان  یبرا مادرکه 

: 2009سماوی، ) 

وصله با آن زخم عقلم را  کههستم  یجنوننخی از ازمند / ین اکنون / من ای دوستان خوب من یا) (20

 مداوا کنم(و 

شود یجاد ميانتظار ااين خواهد که به او جنون عطا کند یشعر از خدا م ینکه راويا

 ن زخمبا آ قصد دارد کند کهیان میکباره بياما به  ؛شه کندیان پیو عص یدگيکه شور

 . التیام ببخشدعقلش را 
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/ نواخت یلیبر من س که مادر یروز» (22: 2009، ) 

 دار کرد/یدرونم را ب ة/ کودک به خواب رفته خونجهت کن يبه ا / نه...تم سيار گریبس

 .«نکه صورت جوان من / دست مادرم را به درد آورده باشدياز ترس ا بلکه
در خواننده  را ن انتظاريا خورد،از مادر کتک میبیان اينکه چگونه  بادر اينجا شاعر  

ناراحت است که مبادا دست مادر در ن ياز اصرفا که او از درد بنالد اما او  دکنیجاد ميا

را  مورد انتظارامر  یبرخالف انتظار جا یبه درد آمده باشد و امر یلیاثر نواختن س

 رد.یگ یم

: «مجموعه»ن بخش از يدر ا

جاد يالفت ا یداریا و بين رؤیفرض کن که ب» (97)همان:  

»ن یهمچن و «ف و قله کوهيزین سنگ سی/ بو آتش هاآب و میان /... یکنیم

 یفيزیس ا مرايآ» (97: 2009، ) «

ها ن بخشيدر اشاعر  «.قت بسازدیسنگ حق یبرا یااز پشتش کجاوهتا  خواهد بودگر يد

 است.  اشاره کردهف يزیس یبه ماجرا
ن برگردد یف از خداوند اجازه خواست که به زميزیونان آمده است که سير یدر اساط»

ن یفر دهد. اما چون به زمیکرده ک یتا همسر خود را که در کفن و دفن او کوتاه

فر یو به ک اد بردياز  را انيمان خدایفت که پيجهان چنان او را فر یهایيبايبازگشت، ز

بلند باال برد و آن صخره  یم را جاودانه از کوهیعظ یان گناه قرار شد که صخرهیهم

 (  74 :1387، یخانپور و امن)حسن« دن به قله فرو افتد.یش از رسیپ

ف يزیس ةرا در اسطوريز وارونه کرده است؛ تا حدیف را يزیس ةاسطور یسماونجا يا

نجا شاعر يرا به اجبار بر دوش کشد اما ا ید سنگيان، بايفر خدایک یبه مجازات فراموش

 ابد.يد به آن دست يقت را بر دوش کشد شایکند که هماره سنگ حقیآرزو م

 ( ،2009 :43) 

اه واشنگتن کامل یکاخ سن یاطیر از شت مرا در تنفّين است که مأموريت من ایوص»

استفاده کرده  «ت األسودیالب»از  «ضیت األبیالب» یشعر به جا یز راوینجا نيدر ا .«یکن

کا مناسب يآمر یاست جمهورياشاره به کاخ ر یض را برایصفت مثبت األب یریو به کارگ

وقتی  کند.یان می، نگرش خود را در مورد آن باز آن یيزدایيلذا  با آشنا ده استيند

ه فرامتن مورد نظر در مقابل البیت األبیض ک است، البیت األسود )کاخ سیاه( را که در متن آمده
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البیت األبیض در متن خويش  پارادوکس خواهیم داشت و نويسنده از ، دهیمشاعر است قرار

  اده است.زدايی صورت دآشنايی
آنرا  یفيچنان مهم است که در تعار یشناسدر بحث مربوط به سبک یيزدایيآشنا

را جز از  یچ سبکیه»د: يگویم یکدکن یعیاند. محمدرضا شفدانسته یشناسار سبکیمع

ک کالم: سبک يص داد و در یتوان تشخیرم نمرم و درجه انحراف آن از نُسه نُيق مقايطر

ک عنصر آنقدر يا نبودن يرم و انحراف از آن، بودن و در مطالعه نُ رم؛انحراف از نُ یعني

 .(39 – 38 :1366، یکدکنیعی)شف« ا عناصريت ندارد که بسامد آن عنصر یاهم
 

 و استعاره تشبيه گرايش به  .2-5

واحد به اشکال گوناگون در سینما و ادبیات است  یمعن یادا یاز شگردها یتشبیه، يک

و نظاير اين اهداف،  یواحد، تأثیر شديد، ايجاد زيباي یوجز، ايجاد معانبه کار بیان م»که 

 یکشف شده میان دو چیز بیشتر بر عنصر خیال مبتن یهمانند یهرچه ادعا. آيدیم

ها اين ةاز جمل. (76 .74: 1388، ی)حسین «دارد یبیشتر یتر است و کارايیباشد، تشبیه بالغ

 ن کرد:یاتوان موارد زير را بمی

يک »( 23: 2009، ) 

 رنگیآب یهايگردنش را گل یهاگردن مادرم را گزيد /شايد / نقش ی/ زنبوربار

صرفا با هدف زيبايی شناسی  یآب یهاگردن به گل یرو یهاتشبیه نقش .«انگاشت

  ای نبوده است.رسد نويسنده چندان در پی ايجاد معنای ويژهو به نظر می تاس
تنها تبر » (7 :2009 ،) 

در اينجا شاعر با هدف  .«/ آن هم تنها با يک ضربهکندی/ درختان را از ريشه ممرگ

است که  اينچون کار تبر  ؛کرده استتشبیه آن را به تبر مرگ،  از ملموس یاد حسايج

بر جای چیزی کند که میتصوير شاعر مرگی را يعنی  تبرورد و آیمدررا از ريشه چیزی 

 گذارد.نمی

 

گذاشت / نه  یآخرت / نامه را در صندوق عمر من م رساننامهکاش » (11: 2009، )

  «.بر بالش مادرم

اند، اين که از يک مجموعه« »، «»، «» یهادر اينجا واژه

 یر قالبمادر د یمرگ خويش را به جا یکارکرد را دارند تا شاعر از طريق آن، آرزو
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که استعاره  مرگ( ی)پستچ« » عرضه کند و در اين راه از استعاره یهنر

 از فرشته مرگ است بهره برده است. 

 یاو پیدا کنم / که مرا از گل و ال چون یافسوس / از کجا مادر» (19همان، ) 

 «.دشايگینماز را م ةسجّاد گناهانم با چشمه دعايش بشويد / آن هنگام که
را به کار برده که « کوثر الدعا»و « وحل الذنوب»، «غسل»کلمات  شاعر در اينجا

بردن بین از برای تبعیه استعاره تصريحیه « تغسلنی»معنای استعاری و تشبیهی دارند. 

که گويد خواهد بشاعر می ؛شده استتشبیه گناهان است و در ادامه گناه به گل و الی 

به نیز و دعای مادرش را گیرد خاصیت گناه مانند گل و الی است که همه جا را فرا می

داند که تنها چراکه شاعر گناهان خود را تا حدی می ؛ده استکرتشبیه چشمه کوثر 

 يد. قدرت را دارد که چون چشمه مقدس کوثر همه را بشو اينمادر  دعای

 جموعه نیز بدين قرارند:م ايندر  استعارههايی از نمونه

همچنین در اين مورد شیاطین را جانشین سردمداران کاخ سفید کرده است؛ 

 (43) 
در اين مورد نیز از طريق استعاره تهکمیه البیت األسود جايگزين البیت األبیض شده 

  است.

نفرت از کاخ سیاه  ةه اندازنزديک است که ايمان بیاورم که خدا ب» (79: 2009، )

توان اين استعاره مکنیه را مثال زد که در آن یدر پايان نیز م«. دوست داردانسان را 

 تشبیه شده که چشمانش نابینا است؛  یزمان حاضر به انسان

 «.مشکل من کور بودن زمان اکنونم است» (135همان، )

 اين. هستند یسازتکنیک برجستهمصداق ر رفته در اين مجموعه به کا یهااستعاره

است بر  یمبتن یسازبرجسته»است.  برآمدهمدرن  ینقد ادب یاز دل رويکردها رويکرد

به هنجار  یشاعر از قراردادها و هنجارها و به واسطه اين کار از سطح منابع طبیع یتخطّ

 یاندازهاي، او را متوجه چشمیابیان کلیشه رود و با رهاندن خواننده از قیدیزبان فراتر م

را  یچشمگیر زبان یهاتمام پديده یسازتر، برجستهی. بیان کلّ«کندیديگر م

 یپیام رو یشوند تا خواننده از محتوایموجب م یکه به نحو یهايگیرد؛ پديده یمدربر

آگاهانه از  ةفاداست توانیدر نتیجه م ؛پیام معطوف گرداند لفظبگرداند و توجهش را به 

 یالگوساز یبه معنا ،ترين شکل آنتر از آن، موازنه در عامابهام )مانند جناس( و مهم
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 یسازوجود دارد، برجسته زبان، در یقواعد زبان ةاست و به واسط آنحد متعارف  یورا

است که  ینیککدر ابتدا ت یساز توان گفت که برجستهیم .(61، 1390)مکاريک،  خواند

کشاند و در ادامه از یها مشدن پیامچگونه گفته یه وسیله آن خواننده را در پب یسماو

در  را که عموماً یاصل یعانکشاند تا میزمینه مرا به پیش یاحاشیه یرهگذر آن، معان

جامعه معاصر عراق است  یو روان ی، اجتماعیسیاس یهااين مجموعه مربوط به واقعیت

 .کندبرجسته
  

 در قالب کلماتی سازتصوير .2-6

است که شعر  خاصیمجموعه، ساخت تصويرهای  اينهای سبکی شعر شاعر در از ويژگی

تصويرها در  اينهايی از  . نمونهکندفرد میمنحصربهمعاصر عراقی  شاعران نیااو را در م

 ادامه خواهد آمد:

 
وطنش را بر که پايش نلغزد آن هنگام که  از میان شما کیست» (15 – 14 :2009 ،)

 .در حالی که تابوت مادرش روی سر اوست ؛کندحمل می پشت

کرده، کسی است که روی سرش تابوت مادرش ترسیم جا اينصويری که شاعر در 

کاری ناممکن چنین کند. پر واضح است که ی پشتش وطن را حمل میقرار دارد و رو

است و حتی اگر نقاشی پیدا شود و روی دوش کسی تابوتی بکشد و روی پشتش نقشه 

زی خواهد بود؛ یکند، نقاشی تأمّل برانگتصوير کشور را به نشانه و دالّ بر آن کشور 

  اين است ،گويدر میيتصو اين بدر قالکند و م مییجا با کلمات ترساينکه شاعر چیزی 

 ؛رداممکن قرار د ن وضعيدر حالی که در بدتر ،چطور از او انتظار دارند آشفته نباشدکه 

رفتن وطن را ة به تاراج ، دغدغديگرروست و از طرف هک طرف، با مرگ مادر روبياز 

 دارد. 

ای » (28)همان، 

چونان آتش است و زمین  ای؟ در حالی که بارانفوّاره/ چرا دست از چرخش برداشته

 .«چون کاغذ

بارد و که با وجود اينکه باران آتش از آسمان می شودای ديده میدر اينجا فوّاره

  ز ايستاده.زمین کاغذ شده است و آماده آتش گرفتن است، از گردش با
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)همان، 

بلکه  ؛بردر عصر ما سر زنان را نمیيااما شهر دارد؛ر خود را ياهر عصری شهر» .(35 – 34

 «.برندها سر ملّت را میوطن

يکايک کند حاوی حاکم خونخواری است که میترسیم شاعر  جااينتابلويی که 

ن خونخواری حاکمان مدرن، تصويری یاشاعر برای ب. برداعضای وطن را به ترتیب سر می

 بد. يادهد تا خود عمق فاجعه را دروحشتناک را روبروی چشمان مخاطب قرار می

 ... افسوس» (35 :2009سماوی، )

ب یکه چگونه به دستمالی در جشگفتم کوچک شده است؟ در قدرچ و آه که وطن من

 .«شده استتبديل ر یسف

تصوير وطنی که در جیب يک سفیر جا داده شده است،  تصويری خالقانه و 

ترسیم فته است آن را ری که بر وطن او ریزان تحقین میاکه شاعر برای ب بوده نظیربی

 کرده است. 

ل: آنکه یی است. دليياست دریاس» .(36)همان، 

ست مداران یاکنند و سوطن پهن مید یشان را برای صيستمداران بزرگ تورهایاس

 .«های حکومتیپستد یکوچک برای ص
ای در حال صید وطن شود که در آن عدهدر ايماژ حاضر، دريايی ديده می

شک اگر نقاشی بخواهد که های حکومتی. بیای در حال صید پستهستند و عده

لو بیاورد تابلويی فراواقعی و تشکیل اين تابلوی کالمی را با قلم يا رنگ به روی تاب

رسیم خواهد شد؛ کنند، تکه دعوت به تفکّر می های عجیب و غريبشده از نقش

در طرف ديگر  تابلويی که در يک طرف آن به جای ماهی وطن است و

های حکومتی.  صندلی

 ،در انتظار عراقِ» (70 :2009، )

 ؟«ر خاکستر انتظار خارج خواهد شديکی از ز

کرده است که در آن کشور عراق ترسیم ی را يز شاعر تابلویعبارت شعری ن ايندر       

کشور او و مردم گويد خاکستر انتظار پوشانده است؛ در واقع شاعر قصد دارد ب را تماماً

چندان به آينده و نه  برندبه سر میدی مطلق یدر ناام کشور او در حالتی هستند که نه
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رنگ خاکستری را  بنابراين،برند دی به سر مییو نامد ین امیبلکه در حالتی ب امیددارند؛

 ده است.يش برگزيم تابلوی خویرسته است برای یاو سد یبی از سفیکه ترک

اگر باران بودم » (83 :2009، )

 .«های گندم به خنده افتنددادم تا خوشهام ادامه میهيبه گريقین به 

ش را بر سر يه و قطرات خوير، شاعر آرزو دارد که کاش باران بود و گرير زيدر تصو      

-لبان خوشه ه لبخند بريگر اينخت تا در اثر يرفرو میخويش های کشور نیمردم و زم

 د. نید و به بار بنشنیهای گندم بنش

اگر طاعون » .(84 – 83)همان، 

 .«کردمرا عرصه داسم مید یبودم کاخ سف

ه چون کند ککرده است و آرزو میتصوير ای را مزرعهآمريکا جا شاعر دولت اين      

عضوی از بدن انسان را هیچ و چنان که طاعون گیرد مزرعه را فرا ب اينطاعون سراسر 

مزرعه  اينبتواند بر نیز کند او زه تمام بدن را سوراخ سوراخ مییگذارد و چون نسالم نمی

 از آن باقی نگذارد. چیزی و آيد بار فرو رانيو
      

تا سنگ  یاب» .(87)همان، 

شکل  ن کمانییتا رنگ ديگرسنگ بند شويم تا قصری برپا شود/ رنگی در کنار رنگ  ویر

م یتا رودی عظ ديگرتا باغی برپا شود/ جدولی کنار جدول  ديگررد/  نخلی کنار نخل یگ

 «.جاری شود

ورد قصد دعوت به اتحاد را دارد. او آیری که در پی هم ميجا شاعر با تصاوايندر       

تا شوند ده مییهم چ یکه رودهد شکل میی يهاش را ابتدا با سنگیاجزای تابلوی کالم

هم  اهای گوناگونی است که برنگ ديگرر و مستحکم بسازند. جزئی يی نفوذ ناپذقصر

ها ش را در خود حل کنند. در ادامه نخلیهیاباتر سازند و سيرا ز یاشوند تا دنب مییترک

زان یب، نشان دهد که مین ترتيگذارد تا نخلستانی را شکل دهد و بدرا در کنار هم می

ی را که يبارهايجوچنین ر برابر ظلم تا چه حدی است و همر مقاومتشان دیامقاومت و ع

م و خروشان جاری یزد تا رودی عظيرمی يادريک نند، به ياری در جریدر مسيک هر 

 ر، اتحاد و مقاومت است.يتصاو اينه همه يماسازد و چنان که آمد بن

 .(98 :2009 ،سماوی)      
 .«سپری کردمده ی شگذارنیهای مدشتبین  وخیزکنان، جستمونیدوازده سال را مانند م»
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ی به ين دراز در حال جهش از سویاسال شود که دائما در طیمیتصوير مونی یجا مايندر 

رانی ين نماد ویجا ماين در .ايجاد کرده استزاری است که دشمن نیمدر  ديگرسوی 

 ،حاکمان مستبد و ظالمان حاصل از تصمیمات یهارانیيکه وگويد  است و شاعر می

 خود کرده است.  شان را برای درست کردن و اصالحش مصروف انرژیهای سال سال

 

 جهينت .3

در شعر  یسبک یهافهن مؤلّيانگر وجود ای، باشعار مجموعه تحلیل ج به دست آمده ازينتا

يک ی که هر يها؛ مؤلّفهاست «»در مجموعه  یسماو ییحي

 :ژه خود را نزد شاعر دارنديکارکرد و

است. اين سبک باعث گسترش  یسماو یسبک یهاینما از ويژگبیان متناقض .1

 یاز متن و یاجزاي یگردانو غريبه یزدايیدر راه آشناي یدايره واژگان و همچنین شگرد

 یکند تا فرايند دريافت معنیها را مطرح مبا اين کار تقابل یديگر وسوی است. از ده ش

کند. یرا آسان و همگان

-از میراث مکتوب و شفاهی، چون داستان یگیر، بهرهیديگر سماو ی. ويژگی سبک2

، امثال، اشعار و ...  در قالب صنعت تلمیح است. کاربرد فراوان ی، قرآنیاساطیر یها

شور ک یو تاريخ ی، مذهبیبیان گستره پردامنه میراث اساطیر یدر شعر سماو میراث

،  شهريار یها به مسايل جهان معاصر است. از نظر سماواوست و همچنین پیوند دادن آن

اند و اند بلکه فقط تغییر شکل پیدا کردههزار و يک شب يا اصحاب الفیل از بین نرفته

درباره  یهايکه حاکی از پیام یاين پیام است که اثر واز زبان قرآن موجد  یو یگیربهره

گیرد و بدين طريق، مسئولیت یمبارزه و مقاومت امت مسلمان است از قرآن نشأت م

کند.یامت را بیش از پیش گوشزد م

به  ینمادها یدر اين مجموعه بیان نمادين است، برخ یسماو یديگر مؤلّفه سبک .3

اند، از مايه شدهبنموتیف يا اند که تبديل به تکرار شده نچندا کار رفته در اين مجموعه

 یهاتوان از نخل و گنجشک نام برد که هر يک از اين دو در موقعیتیاين جمله م

-و اسطوره یو قوم یشخصیت ینمادها یبرخ یدارند. در شعر و یمختلف یمختلف معان

ت. با توجّه به وجهه را گسترده کرده اس یو ینیز وجود دارد که دايره نمادها یا

را، پرهیز از  یتوان کارکرد عمده نمادگرايیدر اين مجموعه م یايدئولوژيک شعر سماو

ی و معنا ساز یشريک کردن خواننده در امر دريافت معن یتالش شاعر براو صراحت، 

. دانست
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 یزدايیاست. آشناي یمفهوم یهایزدايی، آشنايیسماو یسبک یهااز ديگر مؤلّفه .4

به  یهايارائه پیام یايدئولوژيک است و قصد و ید؛ چراکه اثر وشاعرانه دارزبان  رتباط باا

مکرّر از  یگیردر اين راه است؛ امّا با بهره یشک مانعیخواننده است و زبان پیچیده، ب

خو گرفته کنون به آن را که خواننده تا یدارد حقیقت یسع یمفهوم یهایزدايیآشناي

 تازه قدم در راه مبارزه بگذارد. ید تا خواننده با بصیرتدگرگون ساز است

اين  به .دارند یشعر عمیقاً یهایاست که ويژگحاضر حاوی اشعاری  ة. مجموع5

استعاره و تشبیه  یبا اشکال بیان یها به شدت کلمات را در محور جانشینعلت شاعر در آن

رانه به اين مجموعه متون ترتیب، عطر، فضا و رنگی شاعبدينزند و یبه هم پیوند م

کند. تزريق می منثور

سازی است؛ يعنی شاعر با کالم خويش، ر تصويرهای سبکی شاع. از ديگر ويژگی6

يد که اجزای آن سازنده يک تابلو هستند. کارکرد اين تابلوها ملموس اسراشعاری می

 ساختن فضاهای ذهنی شاعر برای خواننده است.
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