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چکيده
سبکشناسی با انواع مختلف آن جنبههای مختلف متن و فرامتن اثر را با ريزبینی مورد بررسی و واکاوی
قرار میدهد و هدف آن ارائه شناختی از ويژگیهای اثر و شیوه يا چگونگی خلق آن در ساخت و بافتی
منحصر به خالق اثر است .سبکشناسی از گذشته تاکنون ،در پژوهشهای کالسیک و مدرن ،مبنای
بحث و بررسی آثار ادبی است و در سه سطح زبانی ،محتوايی و بالغی صورت میگیرد .در جستار حاضر،
سبکشناسی بالغیِ مجموعة شاهدة قبر من رخام الکلمات (2009م) اثر يحیی سماوی شاعر معاصر
مبنای بحث و بررسی قرارگرفت .با بحث و بررسی در متن اين مجموعه ،دريافتیم که مؤلّفههای سبکی
بالغی شاعر در اين مجموعه بدين قرار است :بیان متناقضنما ،نمادگرايی ،استفاده از میراث در قالب
تلمیح ،آشنايیزدايیهای مفهومی ،گرايش به صنايع بیانی تشبیه و استعاره و تصويرسازی ديداری که
هريک از اينها کارکرد خاصی برای شاعر در اين مجموعه دارند .هدف از اين مقاله ،دريافت درکی از
جنبههای برجستة بالغی شاعر در مجموعة مذکور است.
واژههای کليدی :يحیی سماوی ،شاهدة قبر من رخام الکلمات ،سبکشناسی بالغی ،واکاوی متن،
ساختار اثر.

* .پست الکتريکی نويسندة مسؤول:

mn.ahmadi217@yahoo.com
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.1مقدمه
سبکشناسی ،از گذشته تاکنون چه در پژوهشهای کالسیک و چه در پژوهشهای ادبی امروز،
مبنای بررسی آثار ادبی است .سبکشناسی در سه سطح زبانی ،محتوايی و بالغی صورت می-

گیرد .در جستار حاضر ،با توجه به ظرفیت پژوهش ،سبکشناسی بالغی مبنای بحث و
بررسی مجموعة

( )2009اثر يحیی سماوی شاعر معاصر

عراقی قرارمیگیرد سبکشناسی بالغی در میزان استفاده از صنايع ادبی بالغیای
همچون تشبیه ،استعاره ،رمز ،کنايه ،حذف ،ايجاز ،اطناب ،قالب شعری ،حسآمیزی،
پارادوکس ،آشنايیزدايی ،نقاب ،ديالوگ ،مونولوگ ،تصوير ديداری يا شنیداری ،میزان
بهرهگیری از متون گذشته و بینامتنیت ،چندصدايی يا تکصدايی ،جهش به گذشته و...
خود را نشان میدهد .اما بررسی همة اين موارد مجالی بیشتر از يک مقاله را میطلبد
لذا در جستار حاضر ،جنبههای برجستة بالغی در اين مجموعه مورد بررسی میشود.
يکی از شاخصههای مهم سبک ،تکرار و تداوم رفتارهای زبانی خاص در يک متن
است« .سبک ،زمانی هويت پیدا میکند که تکرار و تداوم عناصر صوری ،محتوايی ،در
سخن يک گوينده محسوس باشد .الزمة شکلگیری سبک ،وجود بسامد باالی شاخصههای
سبکساز است» (فتوحی« .)48 :1390 ،سبکشناسی به جنبههای فردی ادبی اثر ،دوره يا
جريان ادبی توجّه دارد» (سمیعی .)52 :1386 ،بر اين اساس در اين جستار به اين سؤال
پاسخ داده میشود که اين شاخصههای سبکی بالغی در شعر سماوی چه کارکردهايی
دارد.
پژوهشگران عرصة شعر و ادب معاصر عربی ،در سالهای اخیر ،متوجّه حضور قوی
يحیی سماوی شدهاند و اين امر ،باعث رویآوردن آنان به مطالعه و تحقیق دربارة شعر
وی شده است .از جمله پژوهشهای انجامشده دربارة سماوی میتوان به پاياننامههای
«مفاهیم مقاومت در شعر يحیی سماوی» (جباریکیالنده و غیبی)1390 ،؛ پاياننامه «
» (باقری و معروف)1390،

و نیز مقالة «موتیف االغتراب فی شعر يحیی السماوی» ( )1433/2012در مجلة
 ،نوشتة رسول بالوی و همکاران اشاره کرد .از میان پژوهشهای يادشده
تنها پاياننامة «

»  ...بررسی سبکشناسی شعر

سماوی است .با اين تفاوت که سبکشناسی در پاياننامة مذکور معطوف به سه سطح
صوتی ،داللی و ترکیبی است؛ اما در اين جستار توجه ما معطوف به تحلیل سبکشناسی
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مجموعة شاهدة قبر من رخام الکلمات با رويکرد سبکشناسانهای متفاوت از پاياننامة
مذکور است .همچنین مقالههای
(معروف )153 -127 :1391 ،و برخی ديگر از اين پژوهشها بدين ترتیب است:
» (بالوی و آباد« ،)136 -121 :1391 ،موتیف ابوذر

«

غفاری در شعر يحیی سماوی» (آباد و بالوی1391 ،الف)« ،
» (آباد و بالوی1391 ،ب)« ،

» (آباد و

بالوی1391 ،ج)« ،

 )16 -1و «

» (بالوی ،آباد:1392 ،

»

(بالوی ،آباد و طالبزاده)83- 65 :2012 ،

در اين پژوهشها اولويت پژوهشگران بررسی بنمايههای محتوايی است و هدف اين
جستار ،پرتو افکندن بیشتر بر جنبههای سبک شناسی بالغی در اين مجموعه است.

 .2ويژگیهای سبکی يحيی سماوی در شاهدة قبر من رخام الکلمات
 .1-2بيان متناقضنما

از مؤلّفههای سبکی پربسامد يحیی سماوی در اين مجموعه بیان متناقضنماست« .يکی
از صنعتها و هنرهای زيبای سخن ،بیان نقیضی يا همان پارادوکس است که
متناقضنما نیز نامیده میشود» (کريمیفرد و مهرگان .)146 :1390 ،چنانکه میدانیم
«پارادوکس يا متناقضنما مهمترين نوع تضاد است و آن وقتی است که تضاد منجر به
معنای غريب و به ظاهر متناقضی شود» (شمیسا« .)119 :1383،متناقضنما يکی از انواع
آشنايیزدايی و شگردهای برجسته و شگفتانگیز ادبی است» (گلی و بافکر.)133 :1387 ،
در ادامه ،کارکردهای پارادوکس يا متناقضنما و انگیزههايی که شاعران از اين شگرد و
صنعت بالغی بهره بردهاند با ذکر شواهد و تحلیل آنها در شعر يحیی السماوی مورد بحث و
بررسی و واکاوی قرار میگیرد.

«متناقضنما از جهات مختلف زيبايیآفرين است؛ از جمله :آشنايیزدايی ،ابهام( ،دو
بعدی بودن ،برجسته شدن معنی ،ايجاز» (وحیديان کامکار )87 -84 :1388 ،در
متناقضنما معموالً ترفند تضاد هم هست؛ لذا زيبايیهای تضاد را هم دارد از ديگر
«کارکردهای متناقضنما ساخت مجاز و واژهسازی است» (همان .)88 ،برخی معتقدند که
«شاعران صنعتگرا يا به قصد قدرتنمايی يا به منظور تعلیم کوشیدهاند در يک بیت
بیشترين کلمات متضاد را به کار برند» (حسینی .)250 :1388 ،اما کثرت به کارگیری
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متضاد در شعر سماوی برعکس ،دلیل معنايی دارد؛ چراکه دنیای شعری وی انعکاس
مسائلی متضاد در عالم واقع است و بهترين ساختار القای چنین دنیای متضادی ،در
قالب صنعت و بیان متناقضنما خود را نشان میدهد .به کارگیری اين صنعت در موارد
زير قابل مشاهده است:
(

« )59 :2009 ،ياريم

کنید / ...برگهايی از جنس آب میبینم  /تا با آن کلماتی آتشین بنويسم»!

نوشتن کلماتی آتشین بر کاغذ آبی عبارتی متناقضنماست و اولین زيبايی آن،
زيبايی حاصل از آشنايیزدايی از مفهوم متداول غیر قابل جمع بودن آتش و آب است.
(همان)41 :
«صبر تو و نه صبر من ،بازوانم را محکم کرد  /آنگاه که با قايقی کاغذی به دريای آتش هجوم
آوردم».
(همان« )86 :خانة ما کوچکتر از آن است که

تقسیم شدنی باشد /و بزرگتر از آن است که بلعیدنی باشد».
تناقض اين دو عبارت مذکور ،کوچکی و بزرگی همزمان خانه است؛ يعنی در حالی
که کوچک است؛ اما مانند اشیای بزرگ بلعیدن آن ممکن نیست.
(همان« )119 :حاکم محکوم را
اطاعت نمیکنند / ...چرا طاووس اين چنین خرمان راه میرود»؟

توأمان حاکم و محکوم بودن در يک فرد نیز عبارتی متناقضنماست.
(همان)121 :
«ای آشکار مبهم و ای مبهم آشکار /دود تنور تو ضامن دور کردن پشههاست».

در اينجا نیز همزمان واضح و مبهم بودن يک شیء عبارتی پارادوکسی است .با
بررسی عبارات متناقضنمای زير نیز میتوان کارکردهای چنین سبک بیانی را دريافت:
(همان)45 :
«ای گل خدا در باغ دل من /:پدر بزرگسال تو کودکی شد عاشق اسباب بازیها /در جهانی

پیر»
(همان« )129 :چشمه نفتی که ما را از گرسنگی سیر

کرد /کی خشک میشود»؟
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«نفتی که ما را از گرسنگی سیر کرد» نیز در خود تناقض دارد؛ چراکه اين موهبت
برای سیر کردن مردم است؛ اما به علت هجوم بیگانه تنها گرسنگی برای آنان در پی
داشته است.
متناقضنما در ادبیات مدرن نیز کارکردهای ويژه دارد« :آن گونه که از ساختگرايی
کالر برمیآيد ،ساختارهای فرهنگی و کلیت اجتماعی ،بیش از همه تمايزها و تقابلهای
دوتايی را پیش میکشد تا آنکه به آسانسازی و همگانی کردن دريافت پديدار بپردازند»
(تسلیمی .)108 :1390 ،بنابراين سماوی به منظور آسانسازی دريافت و همگانیکردن فهم
آن از بیان متناقض مکرّر بهره برده است و اين رويکرد با وجهة ايدئولوژيک شعر وی که
در پی نشان دادن خطوط راه مبارزه به مخاطب مردمی خويش است ،هماهنگی دارد.
 .2-2بهره گيری از ميراث در قالب تلميح

سماوی ،در اين مجموعه ،از میراث مکتوب و شفاهی در قالب تلمیح بسیار بهره میبرد؛
به طوری که اين موضوع به صورت ويژگی سبکی وی درآمده است .اين میراث گاه با
بهرهگیری از متون اساطیری ،قرآنی ،امثال و  ...بیان میشود.
تلمیح آن است که به مناسبت کالم به داستان ،يا مثل ،يا آيه ،يا حديث يا شعری اشاره
شود .الزمة دريافت معنی و زيبايی تلمیح ،آشنايی قبلی با کالمی است که به آن تلمیح
میشود .آوردن تلمیح بر زيبايی کالم میافزايد؛ زيرا تناسب و رابطهای میان مطلب و
داستان و واقعة اصلی برقرار میسازد« .در تلمیح ايجاز هم هست و ايجازی که رسانندة
معنی باشد ،از موارد بالغت و هنر کالمی است  . ...در تلمیح ابهامی است که برای پی
بردن به نکته آن نیاز به دقت داشته باشد و تأمّل و سپس کشفی صورت بگیرد ،شکی
نیست که چنین تلمیحی زيباتر خواهد بود» (کامیار 67 :1388 ،و  .)68اما در نقد ادبی
جديد در موارد زير شاعر تلمیحاتی به داستانهای قرآنی و پیامبران دارد :برای مثال در
اين بخش:

(

:2009،

 )113به ماجرای قوم بنی اسرائیل تلمیح دارد:
در اينجا شاعر به
نوعی برابرسازی بین مردم زيادهخواه امروز و قوم حريص بنیاسرائیل دست زده؛
مردمانی که راه به هدايت نداشتند.
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در اين مورد يعنی:

(

:2009 ،

 )49قسمت اول ،يادآور ماجرای حضرت آدم(ع) است؛

(أعراف .)19 :يحیی سماوی در
اين قسمت به نوعی به ماجرای خوردن آدم(ع) و حوا از شجره ممنوعه اشاره نموده است
اما به جای گندم سیب آمده« .در اعتقادات و باورهای اسالمی گندم و در روايات يهودی
سیب ،نماد درخت و میوه ممنوعه بهشتی است» (زمردی .)124 :1387 ،سماوی در شعر
خويش از روايت يهودی در مورد میوة ممنوعه بهره برده است .از طرف ديگر در متون
منظوم کالسیک به تبع روايات و باورهای اسالمی همواره گندم ،نماد درخت آفرينش
دانسته شده (همان )128 :از طرف ديگر سیب «سمبل آگاهی ،معرفت و بینايی است» و
در قرآن از اين درخت و میوهاش صحبتی به میان نیامده است (شريفیان و داربیدی: 1386 ،
 .)64 -63شفیعیکدکنی میگويد که «اين نهايت جذب فرهنگ غربی است چون میوه
ممنوعه در عالم اسالمی گندم است نه سیب» (.)40 ،1380
سماوی در بخشِ «

» ( )49 :2009نیز ماجرای مشرکان جاهلیت را

يادآور میشود که خدايی از خرما ساختند ،اما به وقت نیاز به جای پرستش شروع به
خوردن آن کردند؛ طوری که به مصداقی تبديل شد برای کسانی که حتی به عقايد غلط
خويش نیز پايبند نیستند.
اين عبارات نیز يادآور ماجرای موسی(ع) در صحرای سیناست:
(

« )137 :2009 ،پیراهنت را دربیاور /زيرا تو در آغوش مقدس

هستی» که اين سروده سماوی يادآور اين آية قرآن کريم است که میفرمايد:

(طه.)12 :
در عبارت «

»(

( )86 :2009 ،فیلهای آهنین

شما ،تاب تحمّل سنگگلهای پرندگان ما را ندارند) ،شاعر به ماجرای سپاهیان ابرهه در سورة
الفیل تلمیح دارد و غاصبان ملّت و سرزمینشان را در رديف اصحاب الفیل قرار میدهد و
معتقد است که سرانجام ،عذاب خداوندی ،آنان را فرا خواهد گرفت.
بر اين اساس ،کارکرد صنعت ادبی تلمیح ،وارد کردن خوشة معنايی از خارج متن به
داخل آن است (پاينده .)264/2 :1389 ،سماوی معانی اين آيات قرآنی را به اين مجموعة
شعری تسرّی میدهد و بر اساس آن درونمايههای مورد نظر خود را القا میکند؛
سماوی بدين گونه نظر خود را دربارة ريشهداربودن مبارزه علیه ظلم در قرآن ،مطرح
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میکند .او در بخشهايی از مجموعه ،خواننده را به فعالیت ذهنی برای ايجاد پیوند بین
شخصیتها و حوادث تاريخی ،دينی و عرفانی برآمده از فرهنگهای مختلف دعوت کرده
است.
سماوی با ايجاد پیوند میان مضامین امروزين شعرخويش با اسطوره ،معنايی
اسطورهای به حوادث دنیای امروز میدهد و هدفش از اين کار ،ايجاد همانندسازی بین
اسطورهها و حوادث امروزين است؛ به اين معنا که از نظر وی آن ماجرای اسطورهای
شبیه اين ماجرای امروزين است يا آن شخصیت در اسطوره همانند اين شخصیت
امروزی است .سماوی معتقد است اسطورهها از بین نرفتهاند و تنها تغییر شکل دادهاند.
از طرف ديگر ،شايد سماوی معتقد است برای برخورد با پديدهها در جهان امروز میتوان
به گذشته و اسطورهها نقب زد و برای حل بحرانهای جهان امروز میشود از اسطورهها
الهام گرفت.
 .3-2نمادگرايی

«نماد ،انگشت اشارهای است به سوی اردوگاهی از معانی نامرئی» (حسینی.)197 :1388 ،
«هر چیزی که مظهر و نمايندة چیزی ديگر بشود نماد است» (الج« .)241 :1388 ،روند
نماد شدن ،صورتهای متفاوتی میيابد .صلیب شايد در بستر يا زمینة بخصوصی نماد
مسیحیت باشد و صلیب را تداعی کند ،اما در بستر يا زمینهای ديگر شايد نماد تقاطع
جاده باشد» (همان .)241 :نمادگرايی ،هر شیوة بیانی است که به جای اشارة مستقیم به
موضوعی ،آن را غیرمستقیم و به واسطة موضوع ديگری بیان کند (شريفیان و داربیدی،
 .)61 :1386برخی نمادها در شعر سماوی چنان پر بسامد هستند که تبديل به بنمايه
میشوند« .بنمايه ،کلمه ،جمله ،حالت ،تصوير يا فکری است که در اثر ادبی تکرار
میشود؛ به طوری که نقشی در اثر ادبی بر عهده میگیرد» (زيتونی .)69 :2002 ،از جمله
اين نمادها گنجشک است .گنجشک گاهی نماد انسانهای بیپناه و ضعیف است که بايد
پناهشان داد.
« )10 :2009 ،او
(
صدای شلیک توپها را خوش ندارد /چون که گنجشکهای روی شاخههای نخل
خانهمان را به وحشت میافکند».
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(همان)17 :

«مادر نیک سرشت من  /ديگر از مرگ نمیهراسد /اما نگران اصابت ترکش به
گنجشکهاست»
گنجشک گاه نماد وفاداری است:

« .)17 :2009 ،چشمان فقیران  / ..گنجشکها و يتیمان بسیاری به دنبال او بود»
(
گاه نماد فطرت بیدار انسانی است که اگر فرد بتواند او را از قفس تعلقات و نفس رها
کند ،به رستگاری و خوشبختی میرسد و بر اين اساس ،آواز گنجشکها منادی فطرت
انسانی است ،مانند:
« )18مادرم گنجشکها را دوست دارد /هر صبح  /با صدای جیکجیک آنان از خواب بر
میخیزد».
شاعر با يادآوری اين خاطرات ،بر اين خاطرات از دست رفته مرثیه میخواند.
(

:2009 ،

همچنین گنجشک نماد قناعت معرّفی میشود:
(همان« )74 :مانند گنجشکها باشید  /که از خرمن ،تنها
به اندازه چینهدان بر میدارد ،تمساحگونه نباشید» .در اينجا شاعر از مخاطبش میخواهد
که در اين وضعیت پرمخاطره ،همچون گنجشک قانع باشد و با دشواریهای کوچک و بزرگ،
سريع زبان به اعتراض نگشايد.

در فرهنگ مصور نمادهای سنتی در مورد نخل آمده« :هرگز شاخ و برگ نخل
نمیريزد ،دائما سر سبز است .اين نی رو انسان را به فکر انداخت که نخل نشانهای درخور
برای پیروزی است( ».کوپر ،)362 :1386 ،اما اي ن نماد سپس در فرهنگ اسالمی نیز
جايگاهی برجسته پیدا میکند« .خرما عالوه بر آن که يکی از میوههای بهشتی به شمار
میرود مطابق تفاسیر ،کرامت آن به دلیل همراهی با حضرت آدم علیه السالم است که
حضور آن را در نمادهای تکوينی نباتات پر معنیتر از نباتات ديگر و همزاد و عمه بشر
میکند» (زمردی .)131 :1387 ،در روايات اسالمی به اعتبار اين که خرما از باقیمانده گل
آدم(ع) آفريده شده و نی ز از آن جا که درخت نخل به آدمی شباهت دارد؛ عمه انسان

قلمداد شده و حديثی نیز به همین مضمون از پیامبر اکرم(ص) روايت شده است« :
؛ عمه خود درخت نخل را گرامی بداريد»( .همان)133:

کاربرد نمادين نخل در اين مجموعه عبارت است از:
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(

« )87 :2009 ،بیا دوش به دوش هم به مانند

نخلها باشیم /تا بستان پايدار بماند» دوش به دوش ايستادن نخلها اولین تعبیری که به
ذهن متبادر میکند ،دعوت به ايستادگی است.
(همان)10 :

گنجشکهای نخلِ خانه نیز نمادی برای اهالی بیپناه و ضعیف کشور اشغالزده
شاعر است که صدای هر شلیک توپ ،مادر شاعر را از اينکه ويرانی و کشتاری به بار آورد
به وحشت میاندازد.
(

« )86 :2009 ،ما از نخل ،شرف مرگخواهی را به

ارث بردهايم».
اينجا نیز ويژگی نستوه بودن نخل مدّ نظر است.
(همان« )42 :نخلی که ريشههايش در قلب و
شاخه آن در چشم من است» .شاعر در اينجا گوشزد میکند که نماد نخل بايد ريشه در
وجود ما داشته باشد.
در عبارت:
(همان« )19 :هماکنون من نیازمند /شکیبايی شنهای
صحرا در برابر عطش و تشنگی  /و تحمّل قاطر صحرايی  /حماقت بره  /و بیخیالی االغ
هستم».
«الرمال» (شنها) و «البغل» (قاطر) نماد صبوری معرفی شده و «بالده» را به «بره»
نسبت داده است؛ پس «الخروف» يا بره نماد حماقت و «ال مباالة» ،يعنی بی خیالی به
االغ نسبت داده شده؛ پس «الحمار» يا االغ نماد بیخیالی معرفی شده است؛ در نتیجه بايد
اعتراف کرد که شاعر از نمادهای عجیبی بهره برده است

در عبارت «

» (همان:

 « )23از آن زمان که پدرم خانه را ترک کرد ،مادرم بر لبه دنیا در انتظار هدهد آخرت
ايستاده است» .اينجا شاعر دست به نمادسازی زده است و هدهد را نماد مرگ ساخته
است.

در قسمت «

» (همان« )32 :مرا از

چنگ کرگدن آزاد کنید /ولی در عوض وطنم را اسیر کنید» و همچنین در قسمت
«

» (همان« )34 :چگونه همة اين
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آلودگیها يکجا در وی جمع شد؟ خوکهايی در لباس مارينز« »...الخرتیت» (کرگدن) و
«خنازير» (خوکها) نماد توحّش است.
برخی از نمادهای به کار رفته در اين مجموعه نماد شخصیتی و قومی است ،يعنی به
کارگیری شخصیتهای شناخته شدة تاريخی ،مذهبی ،عرفانی ،سیاسی و  ...که معانی
نمادين به ذهن القا میکنند:

« )32 :قلم و دفتری به من دهید /تا از
(
کسانی بنويسم که نمیخواهند آتش را بر سوزاندن کوخها /و قحطی را بر از بین بردن
مزارع /و کیسههای شن را بر بالکنها /علی بن ابیطالب را بر عمر بن خطاب  /و ابوذر
غفاری را علیه قديس آگوستین /تحريک کنند» شايد بتوان گفت که شاعر میکوشد تا با
سالح قلم ،تاريخی را که به غلط نوشته شده و بر ضد حق و حقیقت است ،بار ديگر تصحیح
کند و حق را به حقدار برساند.

(همان« )35 :هر زمانی شهريار خود را دارد /شهريار اين زمان /تنها سر زنان را نمیبُرد/
بلکه وطنها سر ملّتهايشان را میبرّند» .در اينجا شهريار نماد هر انسان قدرتطلبی
است که در ازای قدرت بهراحتی خون میريزد.
(همان« )37 :چه بسا اقوامی مانند قوم ثمود که بايد از میان رود /و چه بسا اقوامی مانند
قوم عاد که بايد دفنشان کرد /تا باز دارند حاکمان اقوام را /از برانگیختن غبار فتنه».
قوم عاد و ثمود را شاعر در اينجا نماد اقوام قتنهگر گرفته است که نابودی آنان را خواستار است.

(همان« )104 :اگر
تروريسم عمل جهادی است و کشتار کورکورانه در حکم تقواست پس آريل شارون از

همه شما با تقواتر است».
 .4-2آشنايیزدايی از مفاهيم متداول

«آشنايیزدايی مفهومی است که نخستین بار ويکتور اشلوفسکی ( )oslofski victorدر
مقالة «هنر به مثابة تمهید» به کار برد .وی بر اين باور بود که معنای هنر در توانايی
«آشنايیزدايی» از چیزها ،در نشان دادن آنها به شیوهای نو و غیرمنتظره نهفته است».
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(مکاريک )13 :1388 ،هنر با ايجاد اشکال غريب و با افزودن بر دشواری و زمان فرايند
ادراک ،از اشیاء آشنايیزدايی میکند؛ زيرا فرايند ادراک در خود ،غايت زيبايیشناختی
است و بايد اين فرايند طوالنی شود( . ...رک همان )13 :1388 ،در اين مجموعه موارد زيادی
از آشنايیزدايیهای مفهومی وجود دارد؛ اما در پاسخ اينکه چرا غالباً آشنايیزدايیها مفهومی و
معنايی هستند؟ بايد پاسخ داد که شاعر به دنبال بازی با مفاهیم است و چندان در پی آشنايی-

زدايی از جنبههای زبانی اثر نیست و دلیل آن تالش سماوی برای همهفهمکردن دريافت و
فهم شعرهايش است تا بتواند مضمونهای سیاسی و اجتماعی خويش را آسانتر به
گوش تودة مردم و خوانندگان خاص آثارش برساند؛ لذا آشنايیزدايیهای زبانی مانعی بر
سر اين راه است.
چنان که پیشتر بیان شد ،يکی از اهداف متناقضنما آشنايیزدايی است؛ لذا بخشی

از موارد متناقضنما در شعر سماوی ذيل اين بخش نیز قرار میگیرد.
« )14 :2009 ،ای حماقتها /...من شما را از
(
زندگیام ريشهکن خواهم کرد /...من بايد از هم اکنون از چشمة کوثر وضو بگیرم /تا خدا

به من اجازه دهد /که وارد بهشتش شوم /و مادرم را ببینم»!
اينجا خواننده در انتظار شنیدن اين است که شاعر برای آرمیدن در سايه محبت
خداوندی حماقتها را از زندگی دور میکند و از آب کوثر وضو بگیرد اما در آخر،
برخالف انتظار ،بیان میکند که تنها برای ديدن مادرش خواهان ورود به بهشت است.
(همان( )19 :چگونه توانست تنها به

مالقات خدا برود؟ شايد از گناهان من شرمنده است ).در اينجا راوی میپرسد که چرا مادرش
تنها به بهشت رفت و او را با خود نبرد و اين انتظار ايجاد میشود که در جواب از اين
صحبت شود که او لیاقت رفتن به بهشت به همراه مادر را نداشت؛ اما ناگهان میگويد
که مادر برای شرم داشتن از گناهان وی تنها به بهشت رفته است.
(سماوی:2009 ،
( )20ای ای دوستان خوب من  /من اکنون نیازمند  /نخی از جنونی هستم که با آن زخم عقلم را وصله
و مداوا کنم)

اينکه راوی شعر از خدا میخواهد که به او جنون عطا کند اين انتظار ايجاد میشود
که شوريدگی و عصیان پیشه کند؛ اما به يکباره بیان میکند که قصد دارد با آن زخم
عقلش را التیام ببخشد.
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« )22 :2009 ،روزی که مادر بر من سیلی نواخت/
(
بسیار گريستم  /...نه به اين جهت که خون /کودک به خواب رفتة درونم را بیدار کرد/

بلکه از ترس اينکه صورت جوان من  /دست مادرم را به درد آورده باشد».
در اينجا شاعر با بیان اينکه چگونه از مادر کتک میخورد ،اين انتظار را در خواننده
ايجاد میکند که او از درد بنالد اما او صرفا از اين ناراحت است که مبادا دست مادر در
اثر نواختن سیلی به درد آمده باشد و امری برخالف انتظار جای امر مورد انتظار را
میگیرد.
در اين بخش از «مجموعه»:
(همان« )97 :فرض کن که بین رؤيا و بیداری الفت ايجاد

میکنی  /...و میان آبها و آتش /بین سنگ سیزيف و قله کوه» و همچنین «
»

(

« )97 :2009 ،آيا مرا سیزيفی

ديگر خواهد بود تا از پشتش کجاوهای برای سنگ حقیقت بسازد» .شاعر در اين بخشها
به ماجرای سیزيف اشاره کرده است.
«در اساطیر يونان آمده است که سیزيف از خداوند اجازه خواست که به زمین برگردد
تا همسر خود را که در کفن و دفن او کوتاهی کرده کیفر دهد .اما چون به زمین
بازگشت ،زيبايیهای جهان چنان او را فريفت که پیمان خدايان را از ياد برد و به کیفر
همین گناه قرار شد که صخرهای عظیم را جاودانه از کوهی بلند باال برد و آن صخره
پیش از رسیدن به قله فرو افتد( ».حسنپور و امنخانی) 74 :1387 ،

اينجا سماوی اسطورة سیزيف را تا حدی وارونه کرده است؛ زيرا در اسطورة سیزيف
به مجازات فراموشی کیفر خدايان ،بايد سنگی را به اجبار بر دوش کشد اما اينجا شاعر
آرزو میکند که هماره سنگ حقیقت را بر دوش کشد شايد به آن دست يابد.
(

)43 :2009 ،

«وصیت من اين است که مأموريت مرا در تنفّر از شیاطین کاخ سیاه واشنگتن کامل
کنی» .در اينجا نیز راوی شعر به جای «البیت األبیض» از «البیت األسود» استفاده کرده
و به کارگیری صفت مثبت األبیض را برای اشاره به کاخ رياست جمهوری آمريکا مناسب
نديده است لذا با آشنايیزدايی از آن ،نگرش خود را در مورد آن بیان میکند .وقتی
البیت األسود (کاخ سیاه) را که در متن آمده است ،در مقابل البیت األبیض که فرامتن مورد نظر
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شاعر است قراردهیم ،پارادوکس خواهیم داشت و نويسنده از البیت األبیض در متن خويش
آشنايیزدايی صورت داده است.

آشنايیزدايی در بحث مربوط به سبکشناسی چنان مهم است که در تعاريفی آنرا
معیار سبکشناسی دانستهاند .محمدرضا شفیعی کدکنی میگويد« :هیچ سبکی را جز از
طريق مقايسه نُرم و درجه انحراف آن از نُرم نمیتوان تشخیص داد و در يک کالم :سبک
يعنی انحراف از نُرم؛ و در مطالعه نُرم و انحراف از آن ،بودن يا نبودن يک عنصر آنقدر
اهمیت ندارد که بسامد آن عنصر يا عناصر» (شفیعیکدکنی.)39 – 38 :1366 ،
 .5-2گرايش به تشبيه و استعاره

تشبیه ،يکی از شگردهای ادای معنی واحد به اشکال گوناگون در سینما و ادبیات است
که «به کار بیان موجز ،ايجاد معانی واحد ،تأثیر شديد ،ايجاد زيبايی و نظاير اين اهداف،
میآيد .هرچه ادعای همانندی کشف شده میان دو چیز بیشتر بر عنصر خیال مبتنی
باشد ،تشبیه بالغیتر است و کارايی بیشتری دارد» (حسینی .)76 .74 :1388 ،از جملة اينها
میتوان موارد زير را بیان کرد:
« )23 :2009 ،يک
(
بار /زنبوری گردن مادرم را گزيد /شايد  /نقشهای گردنش را گلهايی آبیرنگ
انگاشت» .تشبیه نقشهای روی گردن به گلهای آبی صرفا با هدف زيبايی شناسی
است و به نظر میرسد نويسنده چندان در پی ايجاد معنای ويژهای نبوده است.
(

« )7 :2009 ،تنها تبر

مرگ /درختان را از ريشه میکند /آن هم تنها با يک ضربه» .در اينجا شاعر با هدف
ايجاد حسی ملموس از مرگ ،آن را به تبر تشبیه کرده است؛ چون کار تبر اين است که
چیزی را از ريشه درمیآورد و تبر يعنی شاعر مرگی را تصوير میکند که چیزی بر جای
نمیگذارد.
« )11 :2009 ،کاش نامهرسان آخرت  /نامه را در صندوق عمر من میگذاشت  /نه
(
بر بالش مادرم».

در اينجا واژههای «

»« ،

»« ،

» که از يک مجموعهاند ،اين

کارکرد را دارند تا شاعر از طريق آن ،آرزوی مرگ خويش را به جای مادر در قالبی
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هنری عرضه کند و در اين راه از استعاره «

» (پستچی مرگ) که استعاره

از فرشته مرگ است بهره برده است.
(همان« )19 ،افسوس  /از کجا مادری چون او پیدا کنم  /که مرا از گل و الی
گناهانم با چشمه دعايش بشويد  /آن هنگام که سجّادة نماز را میگشايد».
در اينجا شاعر کلمات «غسل»« ،وحل الذنوب» و «کوثر الدعا» را به کار برده که
معنای استعاری و تشبیهی دارند« .تغسلنی» استعاره تصريحیه تبعیه برای از بین بردن
گناهان است و در ادامه گناه به گل و الی تشبیه شده است؛ شاعر میخواهد بگويد که
خاصیت گناه مانند گل و الی است که همه جا را فرا میگیرد و دعای مادرش را نیز به
چشمه کوثر تشبیه کرده است؛ چراکه شاعر گناهان خود را تا حدی میداند که تنها
دعای مادر اين قدرت را دارد که چون چشمه مقدس کوثر همه را بشويد.
نمونههايی از استعاره در اين مجموعه نیز بدين قرارند:
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.
« )79 :2009 ،نزديک است که ايمان بیاورم که خدا به اندازة نفرت از کاخ سیاه
(
انسان را دوست دارد» .در پايان نیز میتوان اين استعاره مکنیه را مثال زد که در آن
زمان حاضر به انسانی تشبیه شده که چشمانش نابینا است؛
(همان« )135 ،مشکل من کور بودن زمان اکنونم است».
استعارههای به کار رفته در اين مجموعه مصداق تکنیک برجستهسازی هستند .اين
رويکرد از دل رويکردهای نقد ادبی مدرن برآمده است« .برجستهسازی مبتنی است بر
تخطّی شاعر از قراردادها و هنجارها و به واسطه اين کار از سطح منابع طبیعی به هنجار
زبان فراتر میرود و با رهاندن خواننده از قید بیان کلیشهای ،او را متوجه چشماندازهايی
ديگر میکند» .بیان کلّیتر ،برجستهسازی تمام پديدههای چشمگیر زبانی را
دربرمیگیرد؛ پديدههايی که به نحوی موجب میشوند تا خواننده از محتوای پیام روی
بگرداند و توجهش را به لفظ پیام معطوف گرداند؛ در نتیجه میتوان استفادة آگاهانه از
ابهام (مانند جناس) و مهمتر از آن ،موازنه در عامترين شکل آن ،به معنای الگوسازی
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ورای حد متعارف آن است و به واسطة قواعد زبانی ،در زبان وجود دارد ،برجستهسازی
خواند (مکاريک .)61 ،1390 ،میتوان گفت که برجستهسازی در ابتدا تکنیکی است که
سماوی به وسیله آن خواننده را در پی چگونه گفتهشدن پیامها میکشاند و در ادامه از
رهگذر آن ،معانی حاشیهای را به پیشزمینه میکشاند تا معانی اصلی را که عموماً در
اين مجموعه مربوط به واقعیتهای سیاسی ،اجتماعی و روانی جامعه معاصر عراق است
برجستهکند.
 .6-2تصويرسازی در قالب کلمات

از ويژگیهای سبکی شعر شاعر در اين مجموعه ،ساخت تصويرهای خاصی است که شعر
او را در میان شاعران معاصر عراقی منحصربهفرد میکند .نمونههايی از اين تصويرها در
ادامه خواهد آمد:
« )15 – 14 :2009 ،از میان شما کیست که پايش نلغزد آن هنگام که وطنش را بر
(
پشت حمل میکند؛ در حالی که تابوت مادرش روی سر اوست.
صويری که شاعر در اينجا ترسیم کرده ،کسی است که روی سرش تابوت مادرش
قرار دارد و روی پشتش وطن را حمل میکند .پر واضح است که چنین کاری ناممکن
است و حتی اگر نقاشی پیدا شود و روی دوش کسی تابوتی بکشد و روی پشتش نقشه
کشور را به نشانه و دالّ بر آن کشور تصوير کند ،نقاشی تأمّل برانگیزی خواهد بود؛
چیزی که شاعر اينجا با کلمات ترسیم میکند و در قالب اين تصوير میگويد ،اين است
که چطور از او انتظار دارند آشفته نباشد ،در حالی که در بدترين وضع ممکن قرار دارد؛
از يک طرف ،با مرگ مادر روبهروست و از طرف ديگر ،دغدغة به تاراج رفتن وطن را
دارد.
(همان« )28 ،ای
فوّاره /چرا دست از چرخش برداشتهای؟ در حالی که باران چونان آتش است و زمین
چون کاغذ».
در اينجا فوّارهای ديده میشود که با وجود اينکه باران آتش از آسمان میبارد و
زمین کاغذ شده است و آماده آتش گرفتن است ،از گردش باز ايستاده.
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(همان،

« .)35 – 34هر عصری شهريار خود را دارد؛ اما شهريار عصر ما سر زنان را نمیبرد؛ بلکه
وطنها سر ملّت را میبرند».
تابلويی که اينجا شاعر ترسیم میکند حاوی حاکم خونخواری است که يکايک
اعضای وطن را به ترتیب سر میبرد .شاعر برای بیان خونخواری حاکمان مدرن ،تصويری
وحشتناک را روبروی چشمان مخاطب قرار میدهد تا خود عمق فاجعه را دريابد.
(سماوی« )35 :2009 ،افسوس ...
و آه که وطن من چقدرکوچک شده است؟ در شگفتم که چگونه به دستمالی در جیب
سفیر تبديل شده است».

تصوير وطنی که در جیب يک سفیر جا داده شده است ،تصويری خالقانه و
بینظیر بوده که شاعر برای بیان میزان تحقیری که بر وطن او رفته است آن را ترسیم
کرده است.
(همان« .)36 ،سیاست دريايی است .دلیل :آنکه
سیاستمداران بزرگ تورهايشان را برای صید وطن پهن میکنند و سیاست مداران
کوچک برای صید پستهای حکومتی».

در ايماژ حاضر ،دريايی ديده میشود که در آن عدهای در حال صید وطن
هستند و عدهای در حال صید پستهای حکومتی .بیشک اگر نقاشی بخواهد که
اين تابلوی کالمی را با قلم يا رنگ به روی تابلو بیاورد تابلويی فراواقعی و تشکیل
شده از نقشهای عجیب و غريب که دعوت به تفکّر میکنند ،ترسیم خواهد شد؛
تابلويی که در يک طرف آن به جای ماهی وطن است و در طرف ديگر
صندلیهای حکومتی.
(

« )70 :2009 ،عراقِ در انتظار،

کی از زير خاکستر انتظار خارج خواهد شد»؟
در اين عبارت شعری نیز شاعر تابلويی را ترسیم کرده است که در آن کشور عراق
را تماماً خاکستر انتظار پوشانده است؛ در واقع شاعر قصد دارد بگويد کشور او و مردم
کشور او در حالتی هستند که نه در ناامیدی مطلق به سر میبرند و نه چندان به آينده
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امیددارند؛ بلکه در حالتی بین امید و نامیدی به سر میبرند بنابراين ،رنگ خاکستری را
که ترکیبی از سفید و سیاه است برای ترسیم تابلوی خويش برگزيده است.
« )83 :2009 ،اگر باران بودم
(
به يقین به گريهام ادامه میدادم تا خوشههای گندم به خنده افتند».
در تصوير زير ،شاعر آرزو دارد که کاش باران بود و گريه و قطرات خويش را بر سر
مردم و زمینهای کشور خويش فرو میريخت تا در اثر اين گريه لبخند بر لبان خوشه-
های گندم بنشیند و به بار بنشیند.
(همان« .)84 – 83 ،اگر طاعون
بودم کاخ سفید را عرصه داسم میکردم».
اينجا شاعر دولت آمريکا را مزرعهای تصوير کرده است و آرزو میکند که چون
طاعون سراسر اين مزرعه را فرا بگیرد و چنان که طاعون هیچ عضوی از بدن انسان را
سالم نمیگذارد و چون نیزه تمام بدن را سوراخ سوراخ میکند او نیز بتواند بر اين مزرعه
ويرانبار فرو آيد و چیزی از آن باقی نگذارد.
(همان« .)87 ،بیا تا سنگ
روی سنگ بند شويم تا قصری برپا شود /رنگی در کنار رنگ ديگر تا رنگین کمانی شکل
گیرد /نخلی کنار نخل ديگر تا باغی برپا شود /جدولی کنار جدول ديگر تا رودی عظیم
جاری شود».
در اينجا شاعر با تصاويری که در پی هم میآورد قصد دعوت به اتحاد را دارد .او
اجزای تابلوی کالمیش را ابتدا با سنگهايی شکل میدهد که روی هم چیده میشوند تا
قصری نفوذ ناپذير و مستحکم بسازند .جزئی ديگر رنگهای گوناگونی است که با هم
ترکیب میشوند تا دنیا را زيباتر سازند و سیاهی ش را در خود حل کنند .در ادامه نخلها
را در کنار هم میگذارد تا نخلستانی را شکل دهد و بدين ترتیب ،نشان دهد که میزان
مقاومت و عیار مقاومتشان در برابر ظلم تا چه حدی است و همچنین جويبارهايی را که
هر يک در مسیری در جريانند ،به يک دريا میريزد تا رودی عظیم و خروشان جاری
سازد و چنان که آمد بنمايه همه اين تصاوير ،اتحاد و مقاومت است.
(سماوی.)98 :2009 ،

«دوازده سال را مانند میمون ،جستوخیزکنان بین دشتهای مینگذاری شده سپری کردم».
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در اينجا میمونی تصوير میشود که دائما در طی سالیان دراز در حال جهش از سويی به
سوی ديگر در مینزاری است که دشمن ايجاد کرده است .در اينجا مین نماد ويرانی
است و شاعر میگويد که ويرانیهای حاصل از تصمیمات حاکمان مستبد و ظالمان،
سالهای سال انرژیشان را برای درست کردن و اصالحش مصروف خود کرده است.
 .3نتيجه
نتايج به دست آمده از تحلیل اشعار مجموعه ،بیانگر وجود اين مؤلّفههای سبکی در شعر
يحیی سماوی در مجموعه «

» است؛ مؤلّفههايی که هر يک

کارکرد ويژه خود را نزد شاعر دارند:
 .1بیان متناقضنما از ويژگیهای سبکی سماوی است .اين سبک باعث گسترش
دايره واژگان و همچنین شگردی در راه آشنايیزدايی و غريبهگردانی اجزايی از متن وی
شده است .از سوی ديگر وی با اين کار تقابلها را مطرح میکند تا فرايند دريافت معنی
را آسان و همگانی کند.
 .2ويژگی سبکی ديگر سماوی ،بهرهگیری از میراث مکتوب و شفاهی ،چون داستان-
های اساطیری ،قرآنی  ،امثال ،اشعار و  ...در قالب صنعت تلمیح است .کاربرد فراوان
میراث در شعر سماوی بیان گستره پردامنه میراث اساطیری ،مذهبی و تاريخی کشور
اوست و همچنین پیوند دادن آنها به مسايل جهان معاصر است .از نظر سماوی ،شهريار
هزار و يک شب يا اصحاب الفیل از بین نرفتهاند بلکه فقط تغییر شکل پیدا کردهاند و
بهرهگیری وی از زبان قرآن موجد اين پیام است که اثر وی که حاکی از پیامهايی درباره
مبارزه و مقاومت امت مسلمان است از قرآن نشأت میگیرد و بدين طريق ،مسئولیت
امت را بیش از پیش گوشزد میکند.
 .3ديگر مؤلّفه سبکی سماوی در اين مجموعه بیان نمادين است ،برخی نمادهای به
کار رفته در اين مجموعه چندان تکرار شدهاند که تبديل به موتیف يا بنمايه شدهاند ،از
اين جمله می توان از نخل و گنجشک نام برد که هر يک از اين دو در موقعیتهای
مختلف معانی مختلفی دارند .در شعر وی برخی نمادهای شخصیتی و قومی و اسطوره-
ای نیز وجود دارد که دايره نمادهای وی را گسترده کرده است .با توجّه به وجهه
ايدئولوژيک شعر سماوی در اين مجموعه میتوان کارکرد عمده نمادگرايی را ،پرهیز از
صراحت ،و تالش شاعر برای شريک کردن خواننده در امر دريافت معنی و معنا سازی
دانست.
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 .4از ديگر مؤلّفههای سبکی سماوی ،آشنايیزدايیهای مفهومی است .آشنايیزدايی
ارتباط با زبان شاعرانه دارد؛ چراکه اثر وی ايدئولوژيک است و قصد وی ارائه پیامهايی به
خواننده است و زبان پیچیده ،بیشک مانعی در اين راه است؛ امّا با بهرهگیری مکرّر از
آشنايیزدايیهای مفهومی سعی دارد حقیقتی را که خواننده تاکنون به آن خو گرفته
است دگرگون سازد تا خواننده با بصیرتی تازه قدم در راه مبارزه بگذارد.
 .5مجموعة حاضر حاوی اشعاری است که ويژگیهای عمیقاً شعری دارند .به اين
علت شاعر در آنها به شدت کلمات را در محور جانشینی با اشکال بیانی استعاره و تشبیه
به هم پیوند میزند و بدينترتیب ،عطر ،فضا و رنگی شاعرانه به اين مجموعه متون
منثور تزريق میکند.
 .6از ديگر ويژگیهای سبکی شاعر تصويرسازی است؛ يعنی شاعر با کالم خويش،
اشعاری میسرايد که اجزای آن سازنده يک تابلو هستند .کارکرد اين تابلوها ملموس
ساختن فضاهای ذهنی شاعر برای خواننده است.
منابع
قرآن کريم.
مکاريک ،ايرنا ريما ،دانشنامه نظريه ادبی معاصر ،ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی ،تهران ،چاپ
چهارم ،آگه.1390 ،
آباد ،مرضیه و رسول بالوی« ،موتیف ابوذر غفاری در شعر يحیی سماوی» ،پژوهشهای ترجمه در زبان و
ادبیات عربی ،ش  ،96-81 ،4پايیز 1391الف.
« ،

 ،ش ،32-9 ،8

1391ب.
«،

 ،ش ،18-1 ،1

1391ج.
» ،پاياننامة

باقری ،بهنام« ،

کارشناسی ارشد ،به راهنمايی يحیی معروف ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه،
.1390
بالوی ،رسول و مرضیه آباد« ،

» ،ادبیّات تطبیقی ،ش ،136-121 ،6

.1391
«،
ش .1392 ،16-1 ،27

» ،مجلة انجمن عربی،

 /20سبکشناسی بالغی مجموعة شاهدة قبر من رخام الکلمات اثر يحيی سماوی

بهرهمند ،زهرا « ،آيرونی و تفاوت آن با طنز و صنايه بالغی مشابه آن» ،زبان و ادبیات پارسی ،ش -9 ،45
.1389 ،36
پاينده ،حسین ،داستان کوتاه در ايران (داستانهای مدرن) ،تهران ،نیلوفر.1389 ،
تسلیمی ،علی ،نقد ادبی؛ نظريههای ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسی ،تهران ،کتاب آمه ،چاپ دوم،
.1390
جباری کیالنده ،لیال« ،مفاهیم مقاومت در شعر يحیی سماوی» ،پاياننامة کارشناسی ارشد ،به راهنمايی
عبداالحد غیبی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربايجان.1390 ،
حسنپور آالشتی ،حسین و عیسی امنخانی« ،اسطوره سیزيف و تأثیر آن بر شعر معاصر» ،پژوهشنامه
علوم انسانی ،ش .1387 ،86-69 ،57
حسینی ،حسن ،مشت در نمای درشت ،تهران ،سروش.1388 ،
زمردی ،حمیرا ،نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی ،تهران ،زوار.1387 ،

سمیعی ،احمد« ،مبانی سبک شناسی شعر» ،ادب پژوهی ،ش .1386 ،76-49 ،2
شريفیان ،مهدی و يوسف داربیدی« ،بررسی سمبلهای سیب ،کبوتر ،گل سرخ و نیلوفر ،در اشعار
سهراب سپهری» ،نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان) ،ش ( 21پیاپی .1386 ،84-59 ،)18
شفیعیکدکنی ،محمدرضا ،ادوار شعر فارسی؛ از مشروطه تا سقوط سلطنت ،تهران ،سخن.1380 ،
شمیسا ،سیروس ،نگاهی تازه به بديع ،تهران ،میترا.1383 ،
کريمیفرد ،غالمرضا و فرزانه مهرگان« ،پارادوکس؛ خاستگاه و پیشینه آن در بالغت عربی» ،انجمن
ايرانی زبان و ادبیات عربی ،ش .1390 ،173-145 ،19
کوپر ،جی سی ،فرهنگ مصور نمادهای سنتی ،ترجمة ملیحه کرباسیان ،تهران ،فرهنگ نشر نو.1386 ،
گلی ،احمد و سردار بافکر« ،پارادوکس (متناقضنمايی) در شعر صائب» ،پژوهشهای ادبی ،ش ،20
.1387 ،159-132
الج ،ديويد  ،هنر داستان نويسی ،تهران ،نی.1388 ،
معروف ،يحیی،
سال هشتم ،ش .1391 ،153-127 ،14
وحیديان کامیار ،تقی ،بديع از ديدگاه زبانشناسی ،تهران ،سمت ،چاپ سوم.1387 ،

،

