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چکیده
مجموعة شعری تحوّالت العاشق ،اثر ادونیس شاعر نامآشنا و معاصر عرب است .در اين مقاله با تکیه بر
روش استقرايی مبتنی بر توصیف و تحلیل ،به تبیین مؤلفههای سبکی تحوّالت العاشق در اليههای
مختلف ادبی و زبانی پرداخته شده است .در اين پژوهش با بررسی کلّی اين مؤلفهها در دو سطح ادبی و
زبانیِ و با تکیه بر مشخّصههای بارز سبک شعری شاعر به تحلیل سطح فکری پرداخته شده و سطح
فکری بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته است .با بررسی سطح ادبی میتوان استفادة فراوان از
متون دينی و عرفانی(روابط بینامتنی) و بهنوعی گفتمان عرفانی را يکی از شاخصههای اساسی شعر او
برشمرد .همچنین در سطح زبانی (بسامد واژگانی و مؤلّفة تکرار) ،از آنجايی که بافت حاکم و مضمونِ
کلّی شعر رنگ و بويی دينی و عرفانی دارد ،سبک شعری ادونیس ،انتزاعی ،ذهنگرا و ارزشگذار است و
استفاده از واژههای ذهنی و نشاندار ،زبان اين شعر را به زبان صوفیانه نزديک کرده و در نتیجه باعث
پیچیدگی و ابهام آن شده است .آراية تکرار که يکی از مؤلفههای شعر مدرن محسوب میشود در اين
شعر به طرز هنرمندانهای به کار گرفته شده و عالوه بر آهنگین نمودن کالم ،به واژهها بار عاطفی و
معنايی خاصی بخشیده است.
واژههای کلیدی :بینامتنیت ،مؤلفههای سبکی ،سطح ادبی ،سطح زبانی ،تحوّالت العاشق.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

mehran.n.h.b@lu.ac.ir

 /38بررسی مؤلّفههای سبکساز در شعر «تحوّالت العاشق» ادونیس

 .1مقدمه
سبک در لغت به بند يا سطری از نخل و يا هر راه کشیدهای گفته میشود و در اصطالح
ی
عبارت است از شیوة نوشتن يا شیوه و طريقة گزينش واژگان در راستای تعبیر معان ِ
درونی (ر.ک :مصطفی .)31 :1989 ،شمیسا در کتاب کلیّات سبکشناسی خود ،سبک در
ص ادراک و بیان افکار ،به وسیلة
اصطالح ادبیّات را اينگونه تعريف میکند« :روش خا ّ
ص خود را از
ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر .سبک به يک اثر ادبی وجهة خا ّ
لحاظ صورت و معنی القا میکند و آن نیز به نوبة خويش وابسته به طرز تفکّر گوينده يا
نويسنده دربارة حقیقت میباشد» (.)207 :1384
ن سخنوری و طرز بیان را گرفت که از
ی جديد ،جای ف ّ
در قرن بیستم ،سبکشناس ِ
جملة مباحث علم بالغت بود .شارل بالی ) (Charles Ballyبا انتشار کتاب سبکشناسی
در سال  1909در دو جلد ،سبکشناسیِ جديد را در اروپا مطرح کرد .اين علم با انتشار
کتب ديگر ،مخصوصا آثار اسپیتزر ) (Leo Spitzerدر  1928و  1948کامال شناخته شد.
در دهة  1960سبکشناسی در انگلستان و آمريکا به اوج شکوفايی خود رسید و از
نظريههايی که در طیّ همان سالها مطرح میشد ،ازجمله نظرية زايشی و نظريههای
خوانندهمدار نیز اثر پذيرفت« .امروزه ديگر هدف مطالعات سبکشناسی فقط اين نیست
ی سبک را نشان بدهد؛ بلکه غالبا هدف اين است که اهمیّت و نقش
که مختصّات صور ِ
اين مختصّات را در تأويل و تفسیر متون مشخص کنند ،يا بتوانند بین تأثیر و تأثر ادبی
و عناصر زبانی ارتباط ايجاد کنند» (کريمی .)81 :1389 ،در يک کالم ،میتوان گفت که
«سبک ادبی ويژگیهای منحصر به فرد هر گونه بیان کالمی است؛ نوعی گزينش از
ش هنرمندانه و اثرگذار مواد انتخابی ،به نحوی که تأثیری
میان انبوه مادّة خام و چین ِ
هنری و ماندگار بر ذهن و روان خواننده بر جای گذارد .از اين حیث ،سبک ادبی ،نوعی
هنرِکالمی ) (Verbal Artاست» (حرّی.)39 :1389 ،
ادونیس با نوآوریها و سنتشکنیهايش در شعر عربی و نقدد ،يکدی از مطدرحتدرين
اديبان و ناقدان جهان بهشمار مدیآيدد .او «دارای زبدان شدعری بسدیار زيبدا و از قددرت
تصويرگری واژگان وااليی برخدوردار بدوده اسدت کده پنهدانی معندا از خصیصدههدای آن
میباشد .اين مهم امری است که به سردرگمی معناشناسیک يا ابهام معنايی میانجامدد»
(ماليری .)36 :1387 ،ادونیس از سال  1961و با سرودن ديوان أغانی مهیدار دمشدقی وارد
مرحلة تکامدليدافتگی و اوج کمدال شدعری شدد؛ چراکده «شدعر او بده سدمت اکتسداب
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ويژگیهايی پیش رفت که بعدها توسط ناقدان ادبی اعم از موافقان و مخالفدانِ ادوندیس،
عنوان ويژگیهای ادونیسی بر آنها اطالق شدد ،هدمچدون ويژگدیهدای زبدانی ،فکدری،
اسطورهای و جهانبینی» (قاسم .)8 :1991 ،ابراهیم ابدوسنة ،ادوندیس را پیشدگام تجربدة
شعری در دورة معاصر میداند و معتقد است که تجربة ادونیس قدامم بده خلدق گرايشدی
است که حرکت ،ريشة آن است و از آنجا که برای شاعر زبدانی خداص وجدود دارد ،اگدر
جدال اولین پديدة اين تجربه باشد ،در زبان و جايگاه منعکس میگردد و دنیای ادوندیس
از جدايیها ،رمزها ،اسطوره و نقابها و شعر و نثر غنايی سرشار میگردد و درام درونی و
حماسددی بددا يکددديگر آمیختدده مددیگددردد (ر.ک« .)131–130 :1912 :ادونددیس در شددعرش
همچون هنرمندی بزرگ مینمايد که در همة نقاشیهای خود ابتکار به خرج میدهد .او
معماهای پیچیده و طلسمهای عجیب و کمیاب بهکار میگیدرد و بدا خیدالپدردازیهدای
نیرومند ،نقاشیهای گوناگون تازهای را به تابلوهای زيبای شعری میافزايد» (الخیر:2006 ،
.)16

دربارة ادونیس و آثار او مقالهها و کتابهای فروانی به چاپ رسیده است که ذکر آنهدا
در اين مختصر نمیگنجد؛ لذا به شکل گزينشی به منابع زير که هدم بده زبدان فارسدی و

هم به زبان عربی نوشته شده است ،میتدوان اشداره کدرد :شيفرة أدونييفاأشعريةة سيأييف ف أ
شعدشلأنعةبسأشملةىن؛ محمد صابر عبید ؛ نويسنده در اين اثر ،ابتدا ساختار نظاممند متن ادبدی را
بررسی کرده و سپس تحلیل مفهومی از متن شعری انجام داده است و در ايدن بدین بده

نقش خواننده در درک شعر ادوندیس و تعامدل خوانندده بدا شداعر پرداختده اسدت .شيةةأ
شونيفا...شعبنفسأنشعدالعيسيأرش أن يسأحيفي نيي در اين کتاب نیدز نويسدنده سداختار مدتن و روابدط
معنايی و زبانی در شعر ادونیس را نقد کرده اسدت.أإجت هي أشعريةةأشعةيةيأشملة صيةيأاحسدان
عبدا ؛ اين کتاب با مقدمهای کوتاه آغاز میشدود و بده تبیدین زمیندة تداريخی شدعر ندو
پرداخته است و از پنج منظر زمان ،شهر ،سنت ،عشق و جامعه ،شعر معاصر عرب را مورد
بررسی قرار داده است که در اين بین چند شعر از ادونیس نیز از اين نقطه نظدر بررسدی
شده است .شإلبدشعأنشملص ورأشعثق ففسأعنيدأشونييفا؛ عدنان حسین قاسم؛ در اين کتداب ابتددا بده

مسئلة تناقض و پیچیدگیهای شعر ادونیس اشاره شده اسدت و سدپس مندابع فرهنگدی
شعر ادونیس مورد بررسی قرار گرفته اسدت.أشونييفاأمنيحل أا؛ کدامم جهداد؛ در ايدن کتداب

نويسندة عراقی وامگیریهای ادونیس و روابط بینامتنی که در اين مقاله نیدز بده بررسدی
آنها خواهیم پرداخت را نوعی انتحال و سرقت ادبی به شدمار آورده و ايدن روابدط را بده
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شکلی يکطرفه و افراطی مورد تحلیل و تبیین قرار میدهد.أشونييفاأشي عةأشعدهريسأناث فيسأ
شعکل سيأه ينأشخلري؛ نويسنده در اين کتاب به زندگی ادونیس پرداخته است و از کدودکی او
را دنبال میکند ،سپس وی را شاعری جنجالی معرفی میکند و اشعار او را کده در غدرب
و شرق جنجالآفرين بودند بررسی میکند .ادونیس در عرصة شعر و نقدد معاصدر عربدی؛ عبدا
عرب؛ اين کتاب پژوهشی است در زمیندة ادبیدات معاصدر عربدی کده مطدالبی را دربدارة
زندددگی ،شخصددیت ،آثددار و انديشددههای علیاحمددد سددعید شددامل میشددود .از نموندده
پژوهشهای بیشماری که در مجلههای عربی و فارسی در مورد ادونیس به انجام رسیده
است:أشعحطورأشعرةةيأعندأشونيفايأشمحدأ ويي أوشننويأنگاهی به شعر سپید سدوريه؛ يدداهلل

ماليری و غیره میتوان اشاره کرد .در تمامی پژوهشهای صورت گرفته به بررسی دقیدق
سطح ادبی (بینامتنیت) و سدطح زبدانی (بسدامد واژگدانی و تکدرار) در شدعر تحدوّالت العاشدق
ادونیس به شکل خاص توجه نشده است و از اين نظر پژوهش پدیشرو ندو بدوده و امیدد
است مفید واقع شود.
اين پژوهش بر آن است تا با واکاوی مؤلفههای سبکساز در دو سدطح ادبدی و زبدانی
شعر تحوّالت العاشق به مشخصههای بارز سدبکی شداعر بپدردازد و از ايدن راه نقبدی بده
اليههای درونی و معنايی شعر پیدا کند و به اين سؤاالت پاسخ دهد که:
 .1ابهام موجود در شعر ادونیس تا چه اندازه مرتبط با سطح ادبدی و بدهخصدوص روابدط
بینامتنی در اين سطح است؟
 .2میان ساختار واژگانی و داللت آن با سطح فکری و ذهنیات شداعر چده ندو ارتبداطی
حاکم است؟
 .3آيا میتوان به مقولة تکرار در شعر ادونیس بهعنوان يک مشخصّه و مؤلفة سبکی نگداه
کرد و اين مشخصّة سبکی تا چه اندازه در بیدان مفداهیم و جوشدشهدای دروندی شداعر
کارساز افتاده است؟
 .2تحوّالت العاشق

مجموعه شعر شعحلوّال أن أشهلجة أيف أشق عفم أشعلفل أن أشعنه ر در سالهای  1961تا 1965
توسط ادونیس سروده شده و به چاپ رسید .او در اين مدت به شدّت تحت تأثیر
مطالعات عرفانی و مذهبی بود و اين دوران را میتوان مرحلة پختگی و کمال شعری
شاعر دانست .اثرپذيری او از آراء و افکار عارفان نامی بهخصوص عبدالجبار نِفّری ،ابن
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عربی و شیخ محمود شبستری تا حدّی بود که مجلّهای با عنوان موشق
چاپ رسید .شملوشق أنأشملخ طب ازجمله تألیفات نِفّری بود و به سیر و سلوک عرفا و
توسط وی به

طريقت سلوک مرتبط میشد .نفّری در اين کتاب سالک را واقف و سلوک را وقوف
مینامد (ر.ک :نفّری .)55 :1985 ،شعر تحوّالت العاشق ارتباط تنگاتنگی با بینشهای
عرفانی و مذهبی دارد .در آغاز شعر ،ادونیس در زير عنوان شعر به دو جمله اشاره

أهلن أ» (ادونیس )37 :1996 ،که اشاره
س َّأ
میکند؛ نخست عبارت « َّ
س أعکمأنأديحمأعب ٌ
هن أعب ٌ
ِ
أشعصف ِم َّ ِ ِ ِ
ِ
سأعَّك ْمأ
دارد به آية  187سورة مبارکة بقره« :دأحلَّأعَك ْمأعَْفلَسَ ِّ َ
أشعةفَثأإ ََلأي َس ئك ْأم ه َّنأعبَ ٌ

ِ
س َّ
ن»( :همبسترى با زنانتان در شب ماه روزه بر شما حالل شد ،آنها پوشش شمايند و شما
أهل َّأ
َندَيح ْمأعبَ ٌ
پوشش آنهايید) و جملهای از قديس گريگوری پالما

أقبسأشعةنح»( :تن
بیان میکند«:شجلسد
ّ

گنبد روح است) (ادونیس .)37 :1996 ،اين وامگیریها بهشکل مستقیم و غیرمستقیم ادامه
ن شعری ادونیس خود را نشان میدهد که کامم
میيابد و اين اثرپذيری بهحدّی در زبا ِ
جهاد در کتاب خود ،شونيفاأمنحل ا ،أورشيسأيف أشاليحلوشذأشالوي أنإرجت عفسأشعرتمجس به بحث

دربارة مسئلة انتحال در آثار وی پرداخته است.

ادونیس در تحوّالت العاشق شعر را برای شعر میسرايد نه برای بیان واقعیت و بازتاب
زمان حال شاعر و واقعیت حلقة گم شدة شعر است و از آنجايی کده درونگرايدی ،قطدع
ارتباط با جهانِ خارج ،ارجا به خود ،اصالت زبان و غلبة عنصر معرفتشدناختی ازجملده
ويژگیهای اين نو ادبی به حساب میآيد ،نمیتوان سیرِ خطی از اين مجموعده شدعر را
برای مخاطب ترسیم کرد؛ زيرا «پرشهای ذهنی و پیرو آن ابهام در عبارات ،درکِ خطی
و توالی زمانی خاصی را بهدست نمیدهد» (اصغری« .)232 :1391 ،شدعر تحدوّالت العاشدق
يکی از زيباترين شعرها از جنبة لفظ و شدکل شدعری اسدت ،در ايدنجدا شدعريت بدرای
ادونیس اسا است تا واقعیت و امور روزمره و مادی» (يوسف داود.)106 :1979 ،
 .3سطح ادبی و ایدئولوژی شاعر
در بررسی ادبیت و مقولة ادبی بودن زبان ،سخنان بسیار گفته و متدون بسدیاری نگاشدته
شده است؛ سخن از چنداليگی داللت ،ابهام ،برجستهسازی ،صدق و کذب ناپذيری زبدان
ادبی در مقابل زبان غیر ادبی .در ادامه برآنیم سطح ادبی مجموعة تحدوّالت العاشدق را از
منظر بینامتنیت ( )Intertextualityبررسی کنیم؛ زيرا هدف اصلی نگدارش ايدن مقالده،
تحلیل دو سطح ادبی و زبانی در راستای نمودار کردن اليههای پسینی و ذهنی ادوندیس
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میباشد .بینامتنیت را از اينرو در بررسی سطح ادبی مورد توجه قرار میدهدیم کده ايدن
سازوکار را شاعر ،خودآگاه يا ناخودآگاه برای غنیتر کردن ادبیت اثدر بدهکدار بسدته و بدا
تحلیل اين مقوله میتوان تا حدی به سیر تفکّر و اثرپدذيری شداعر از ديگدران و محدیط
پیرامونش پی بُرد.
بر اسا نظرية بینامتنیت ،میان دو يا چند متن ،رابطه وجدود دارد و ايدن رابطده در
چگونگی درک متن مؤثر است« .اين مفهوم از سوی منتقدانی چون غدذّامی وارد ادبیدات
معاصر عربی شد و رويکردهايی فرهنگی و جامعهشناختی را بهجا گذاشدت کده در شدعر
شاعرانی چون ادونیس ،بیاتی و عبدالصبور مؤثر واقع شد؛ زيرا شکلگیری اين رويکردهدا
(شعضي أني،أ:1384أ
با اثرپذيری از قرآن و منابع ديگر ،در شعر اين شاعران ديدده مدیشدود» ّ
.)173أ«به عقیدة ادونیس ،شاعر نوگرای معاصر عدرب بايدد بدا میدراث خدود در ارتبداط
باشد» (ر.ک :عرب )151 :1383 ،و بنابر آنچه پیش از اين گفته شد و آنچه خدواهیم گفدت،
به وضوح روشن میشود که خود ادونیس نیز بهعنوان شاعر نوگرای معاصر عرب تدا چده
حد از میراث دينی و عرفانی خود بهره برده است .در اين بخدش بدرآنیم کده بدهصدورت
متمرکز به يکی از مؤلّفههای سبکی ادونیس ،يعنی اثرپذيری وی از سه مدتن تأثیرگدذار

در مجموعة شعر تحوّالت العاشدق ،يعندی قدرآن کدريم ،کتدابأشملوشقي أو رسدالة قشدیريه
بپردازيم.
 .1-3وامگیری تحوّالت العاشق از قرآن کریم

همانگونه که قبل از اين نیز ذکر شد روابط بینامتنی از همان آغاز شعر نمايان میشدود؛
عالوهبر وجود ارتباط تنگاتنگ که آشکارا بین متنِ تحوّالت العاشق و ديگر متون عرفدانی
وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد و بده مضدامین شدعری ادوندیس رندگ
تصوف و عرفان بخشیده است ،میتوان ارتباطی مريف نیدز بدین بخشدی از ايدن شدعر و
قرآن کريم اشاره کرد.

ِ
أشعصف ِم َّ ِ ِ ِ
ِ
سأعَّك ْمأ
استفاده از آية  187سورة بقره «دأح َّلأعَك ْمأعَْفلَسَ ِّ َ
أشعةفَثأإ ََلأي َس ئك ْأم ه َّنأعبَ ٌ
ِ
س َّ
أهل َّأن» هر چند بهشکل آگاهانه ،میتواند آغازی برای اين وامگیریأباشد ،اما در
َندَيح ْمأعبَ ٌ
ادامه نیز ،اين روابط هر چند بیشتر ناخودآگاه به نظر میرسند ،خود را در بافتأشعری
دخیل کرده و در سیر مفهومی شعر قرار گرفتهاند :أ

أختلج /أُهيئ عدة السفر /کل خلجة الة / /والطةر ض ةيئ کأحشةئي //ننحنة /نتةر،ر نتبئالةل
« ُ
ا
ا
ا
ةئل لةة»/أ( ادوندیس( :)50 :1996 ،آشددفتهام /توشددة سددفر
ةئل لةةأ و أنةةٌ لس ک
نتبةئع ،نتحةةئ  /أنةةئ لس ک
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میبندم /هر احساسی سرزمینی است /و راهها همچون درونم روشن /خم میشدويم ،پريشدان میشدويم،
میجنگیم ،از هم میبُريم ،روبهروی هم میايستیم /من لبا تو میشوم و تو لبا من).

هدف ادونیس از کاربرد اين آيه آن است که «پیوند اين حالت با مرحلهای از مراحدل
تحوّل عاشق که اين قصیده سرشار از آن است ،سازگار باشد» (عدرب .)185 :1383 ،از ديگر
نمونههای اين روابط بینامتنی میتوان به اين عبارتها در بخش نخست شعر اشاره کدرد
که آياتی از قرآن را يادآور میشوند:
«و رأيةٌ ضرکسةئ ضةا اراةةرال السةيض ،متطة /السةمئ ،اررولةةٌ حةئيحئ «ثعسةئ کٌ يةرکض خلفةة.»/

رت حئيحئ «ثعسئٌ عريةل کئلنخلة …»أ(شونييفا،أ:1996أ( :)39دستهای از اسبان سفید را ديدم
کر ُ
وّ
که بر آسمان سوار شده بودند ،فريادزندان شدتاب کدردم« :اژدهدايی پشدتم مدیدود» .و بداز فريداد زدم:

«اژدهايی بلند همچون نخل» ...و در ادامة همین قسمت:
ةل ضة ٌ».../و نظةةرت ضوةةعر ئ عفل ة ک ،س ة/
«سةةمعٌ حةةرت الشةيخ ضةةا العيةد « /أضئضةةأ لسة ک
،برل هذا أال /ثم /أشئرت إلى الثعسئٌ اةرل /هئرالةئ»أ(ادوندیس( :)40 :1996 ،صددای پیرمدردی را از
دور شنیدم« /:روبهرويت کوهی است پر از» ... /...با حیرت و بیهدوش نگداه کدردم :دختدر بچدهای گريده
میکند ،میگويد اين پدرم است و به آن اژدها اشاره کرد که ناگهان گريخت).

بین بخشهای ذکر شده از شعر ادونیس و آيات  107تا  143سورة أعراف ،داستان
حضرت موسی و فرعونیان و رفتن او به کوه طور ،ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد که اين
رابطه بر روند معنايی و فضای شعری ،رنگ دينی و اسطورهای بخشیده و مخاطب را

برای کشف اين روابط به فکر فرو میبرد« :فَأَعْ َقىأعص هأفَِإ َذ ِ
ي» (اعراف:)107 :
أمبِ ٌأ
شأهيأثي ْةبَ ٌن ُّ
ََ

َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ويىأع ف َق تنَ أ َنَكل َ ه َأربُّهأ
أج أم َ
(پس [موسى] عصايش را افکند و به ناگاه اژدهايى آشکار شد)َ «...نعَ َّ َ
ِ
ِ
فأتَيَةِشينأفَيلَ َّ أ
قَ َل َأر ِّ
أم َك يَهأفَ َس ْو َ
بأدَِرِينأدَيظ ْةأإِعَْف َ
كأقَ َلأعَنأتَيَةِشين َأنعَك ِنأشيظ ْةأإِ ََلأش ْجلَبَ ِألأفَِإن ْ
أشيحَي َقَّة َ
ِ
ك َأندَيَْ أد ََّنلأ
ك أتيْبت أإِعَْف َ
أصةِ اق أفَيلَ َّ أدَفَ َق أقَ َل أيْب َل يَ َ
أمويى َ
َجتَلَّى َأربُّه أع ْل َجبَ ِأل أ َج َةلَه أ َو ًّك أ َن َخَّة َ
ي» (اعراف( :)143 :چون موسى به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت ،عرض کرد:
شعْ ْؤِمنِ َأ
پروردگارا خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم ،فرمود :هرگز مرا نخواهى ديد ،لیکن به کوه بنگر پس اگر
بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى ديد .پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ريز ريز
ساخت و موسى بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد گفت :تو منزهى به درگاهت توبه کردم و من
نخستین مؤمنانم).

 .2-3وامگیری تحوّالت العاشق از رسالة قشیریه

عرفان و تصوف موجود در شعر معاصر عربی را بايدد ندوعی ديگدر از تصدوف موسدوم بده
تصوف واژگانی -شعری برشمرد .اين نگرش« ،میراث عرفانی را به زيبايی به کار میگیرد
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و بیش از آنکه با رويکرد دينی و فکری به عرفان بنگرد سعی دارد از عرفان بدهعندوان راه
زندگی بهره برد» (ابوديب.)22 :1994 ،
اثرپذيری ادونیس از اين میراث عرفانی ،شامل اثرپذيری وی از نمادهدا ،اسدطورههدا،
شخصیتهای دينی همچدون امدام حسدین( ) و شخصدیتهدای ادبدی همچدون بشدار و
ابونوا  ،پیامبران همچون موسی( ) و خضر( ) و بسیاری موضوعات ديگر میشود .از آنجا
که هدف اين بخش از مقاله بررسی مجموعة شعری تحوّالت العاشق با ديگر متون ديندی
و عرفانی و تحلیل روابط بینامتنی موجود در ايدن مجموعده اسدت ،در ادامده بده ارتبداط
بینامتنی آن با متون دينی و عرفانی میپردازد.
در اين مجموعة شعری عنوان شعر نیز نوعی تفکّر صوفیانه و عرفدانی را بده مخاطدب
القاء میکند .واژة تحوّالت را میتوان برداشتی انتزاعی از طدی طريدق عارفدان و سدالکان
دانست که در سیر به سوی حق و تغییر منزلگاههايشان دچار اين دگرگونیها میشدوند.
شايان ذکر است که عرفان ادونیس بیش از آنکه رنگ و بوی الهدی داشدته باشدد ،صدبغة
زمینی و مادی دارد .ترکیب واژگانی تحوّالت العاشق را میتوان دلیل اين امر دانسدت .در
ادامه بیشتر با عرفان ادونیسی آشنا خواهیم شد .او در قسمت چهارم از اين مجموعه ،بدا
استفاده از شخصیتی خِضرگونه ،به خود قدرت و کرامتی صوفیانه مدیبخشدد و ارتبداطی
عمیق با متون عرفانی و داستانهای عارفانه برقرار میسازد و خواننده را در برابر واژگدانی
،أشبح،أإبة ق،أييقى،أ غفيبأنأهيأوى قرار میدهد که شعر را بده تجلدیگداه
أ
همچون شعس
مضامین صوفیانه مبددل کدردهاندد« :کنةئ ضعةئ اة /ضرکةن وکن ا
ةٌ حةئض ./والينمةئ نحةا اة /عنئ انةئ

ارليف ان سر المرکن انجرنئ على خشس ضا أخشئاله و ا
ضعٌ عليرئ عفلةأ /وحةحٌ عطشةئن

راعٌ الوةر إلةى السةمئ ،وا ا الشةسف اة /الرةرا ،يمة ّد لة/
ابلٌ ضا أيا ونحا ا /هذه الحئل ؟ ثم ُ
إالريبئ /أخذ،ه وسبي ا
ن و هر يبرل ،رک ُ
تأ وشر ُ
ةٌ وهةرا و
الٌ ضئ ،أشرى ضا العسل وأعين /ورأيته يغي ُ
لارراه /اأس نن /ا /الررا»،أ(ادونیس( :)47 :1996 ،با هم بر قايقی سوار بوديم و تو حامله بودی .گدرم
آغوش هم که ناگاه قايق شکست ،بر تختهای روی آب شناور بوديم و تدو فدارش شددی /فريداد بدرآوردی:
تشنهام ،گفتم :چه کنم در اين حالت؟ و چشمم را برگرداندم به سوی آسمان ،شبحی در آسمان آبريدزی
در دستم نهاد /تو را با آن سیراب کردم و نوشیدم آبی که از عسل خوشبوتر و گواراتر بود /غیدب شدد و
میگفت عشقم را به عشق او رها کردم /مرا در هوا سکنی داد).

در اين قسمت از شعر تحوّالت العاشق ارتباطی تنگاتنگ با داستانی از رسالة قشدیريه
در باب کرامات اولیاء وجود دارد که قشیری میگويد:
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«از ابوعمران واسطی حکايت شده که گفت :کشتی شکست و من و همسرم بر تختهای
سرگردان بوديم و در اين حال وضع حمل نمود و فرياد بدرآورد کده از تشدنگی مدردم
گفتم :او ما را میبیند و سر بلند کردم ،مردی را بر باالی سرم ديدم که در يک دستش
طالی ناب و در دست ديگر کوزهای از ياقوت سرخ و گفدت :بنوشدید.کوزه را گدرفتم و
نوشیديم ،خوشبوتر از مشک و سردتر از يخ و شرينتر از عسل .او را گفتم تو کیسدتی؟
گفت :بندهی مواليت .گفتم چگونه به اينجا آمدی؟ گفت :برای رضايت او ترک خواسته

کردم مرا بر هوا نشاند .سدپس از ديددهام پنهدان شدد و ديگدر او را نديددم» (شعقري أريي،أ
:1972أ.)662

از اين دست داستانها در متون عرفانی و حکايتهدای درويشدان و حتدی قصدههدای
عامیانه بسیار به چشم میخورد .ادونیس نیدز شدعر خدود را بدینیداز از ايدن داسدتانهدا
نمیبیند که عالوه بر بخشیدن رنگ و بوی صوفیانه به شعر ،بده آن ندوعی رندگ و لعداب
سورمالیستی میدهد.
اينگونه دخل و تصرفهای واژگانی -معنايی عالوه بر ابهامی که برای شدعر مددرن و
پست مدرن به شکل کلّی و بهخصوص بدرای شدعر ادوندیس بده وجدود مدیآورد ،ندوعی
هنجارگريزی نیز در بافت شعری حاکم میشود که فهم معنای آنرا برای مخاطب دشوار
میگرداند.
 .3-3وامگیری تحوّالت العاشق از المواقف و المخاطبات
عالوه بر قرآن و ديگر متون عرفانی اثرپذيری ادونیس از عبدالجبّار نفّدری ( )354و کتداب

شملوشق أنشملخ طب

وی بسیار آشکار است .ارتباط میان نوشتهها و ندهتنهدا شدعرهايش بدا

مواضع فکری نفّری باعث شده که او را به انتحال و سرقت از اين عارف نامی متهم کنند.
هرچند برخی ،اين استفاده از ديگر متون را با ديدی انتقادی و سلبی نگريستهاندد ،امدا از
آنجايی که ادونیس خود در بسیاری از نوشتههايش به آثدار و افکدار نفّدری اشداره کدرده
(ر.ک :ادونیس ،)1992 ،دلیلی است بر استفادة آگاهانه از ايدن متدون و همچندین خدود بده
شکلی غیرمستقیم اين رابطه را اعالم میدارد.
با بررسی شعر حتوّال أشعة شق و کتابأشملوشقي أنشملخ طبي  ،متوجه شباهتهدای بسدیار

زياد ساختار زبانی أدونیس و سبک بیانی او با نفّری میشدويم ،بدهکداربردن جملدههدای
کوتاه ،استفادة مکرر از منادی ،صیغههای متکلم وحده ،متکلم معالغیر و ديگر اشتراکاتی
لفظی که در هر دو متن نمود بسیار دارد .عالوه بر اينهدا وجدود روابدط بیندامتنی بسدیار
قوی که متن شعری وی را به کتابی صوفیانه و عرفانی مبدل ساخته است .همانگونه که
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قبال نیز اشاره شد ،وجود اين تداخل متنی در شعر ادونیس برخی همچون کدامم جهداد
را بر آن واداشته تا او را به سرقت ادبی و انتحال متّهم کنند .در اين بخش از پژوهش بدا
استخراج اين اشتراکات به تحلیل آنها میپردازيم.
در بخش سوم از شعر حتوّال أشعة شقأبا عباراتی برمیخوريم که از لحاظ ساختار زبدان

و واژههای بهکار رفته در آن شباهت بسیار زيادی با متنی از کتابأشملوشق أنفّری دارد:

«أيتّرةةئ المةةرأة الم ترال ة البلةةم العئش ة  /س ةير حي ةث ،شةةئييا ال ةيا أعرااةة //فةة /و ،لمةة / /ينش ة ّ
ةرض /الثئالتة  /واسةتلب، /حةٌ سةحئال /وار ةه /اة /أوةرار الينةئالي،
لسد و،خةر کنةر/ / /حزحة /نج و

شةر
و رى الجسئل...عئلي عئلي عئلي  /حير ولر /الطئل ،ضا کل وله /شمسةئ ،طلة ،ضةا ال ّ

،غين ا /الغرب /و ،ستيبظ /و ،نةئض»/أ(ادونیس:)44 :1996 ،أ(ای زن نگاشته شده با قلم عاشدق/
به هر کجا که میخواهی در میان من سیر کن /بايست و سخن بگو /:بدنم شکافته میشدود و گدنجهدايم
خارج میشود /دور کن ستارههای پايدار مرا /بر زير و باالی ابرهايم بخواب /در عمق چشمهها و بلنددای
قلهها...بلند بلند بلند /صورت تابان من باش در میان صورتها /خورشیدی که از شرق طلو نمدیکندد و
در غرب غروب نمیکند /بخواب و بیدار باش).

اين بخش از شعر ،شباهت بسیار زيادی با ايدن قسدمت از کتداب شملخ طبي أيرّأيةي بدا

عنوان خم طبسأنأبر ر أنأإ ذشنأشعوقت دارد...« :اذعکأدنقرينأشعةبأنق لأيلأقلأعلر اأد حه أ
شملکحوبييسأبقليمأشعييةبأدخةجيييأنجهييکأنأشبسييطيأميينأدعط فييکأنأيي أرييأحفيثأتيأية نأفةحييکأعليىأ
مهکأنأدريليأشعق ةأبيأ يد کأنأعحليدقأبيکأشعنجيومأشعث بحيسأنأيي أرييأحتيتأشعسيل بأندطلةييأ
عل يىأقة ييورأشملفي ي هأنالأتغ ييةيأيفأشملغ ييةبأنأالأتطلة يييأيفأشملر ييةقأنقر يييأعلظ ييل»...أ(يِِّر يأةي،أ:1943أ
...( :)215اينگونه پروردگار مرا نگه داشت و گفت به خورشید بگو ای نگاشته شدده بدا قلدم پروردگدار،
صورتت را بیرون انداز و در اطرافت بگستران و هر کجا شادی برايت يافت شود بدرو ،مداه را روبدهرويدت
بگذار تا ستارگان استوار تو را بنگرند و در زير ابرها بگرد و در عمق آبها طلو کن و در مغدرب غدروب
نکن و در مشرق طلو نکن و بايست در سايه).

در قسمت چهارم شعر نیدز عبدارتهدای زيدر بدا جمالتدی از نفّدری ارتبداطی بسدیار
تنگاتنگ دارد:
ةٌ /أيرةةئ الجس ةةد انبةةسض و انسس ةةخ و افرةةر و ا
اختف/اةةئنبسض و انسسةة وخ و فرة وةر و اختفةة»/أ
«و ل ة ُ

(ادونیس( :)53 :1996 ،و گفتم /ای جسم بسته شو و باز شو و آشکار و پنهان شو /پس او بسته شد و باز

شد و آشکار و پنهان شد) با ايدن مدتن از کتدابأشملوشقي بدا عندوان موقي أييور« :نقي ل:أ ي أييورأ
شيقييبوأنشيبسييطأنشيطييوأنشيحرييةأنشخ ي أنش هييةأنرد يتأحقفقييسأالأشقييبوأنحقفقييسأ ي أيييورأشيقييبو»أ
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(يِِّأرأةي،أ:1943أ( :)72و گفت :ای نور منقبض و منبسط و باز و بسته شو و پنهدان و آشدکار شدو و مدن
حقیقتِ قبض نمیشوم و حقانیتِ ای نور منقبض شو را ديدم).

چنانکه مشاهده میکنیم ادونیس از تعابیر صوفیانه بدرای بیدان مقصدود خدود سدود
جسته است .با اين تفاوت که نفّری نور را مخاطب قرار میدهد و ادونیس جسم و تدن را
وگرنه تعبیرات و حتی واژهها نیز بسیار مشابهاند .نکتهای کده در ايدن بدین بايدد متدذکر
شويم همین تفاوت ديد ادونیس و نفرّی در باب عرفدان اسدت؛ زيدرا در جدایجدای ايدن
مجموعه ،شاعر ،عرفان نفّری را برای مفاهیم و مضامینی مادی بهکار میگیرد کده عدالوه
بر ايجاد ابهام در شعر نوعی نوآوری شعری نیز بدهوجدود مدیآورد؛ بدرای نمونده ايدن دو
قسمت بیانگر اين تفاوت است:
نوف ئرة و ،حٌ ثديي ا
«فرر ا
أ لرئ /،اررال»،أ(ادونیس:)43 :1996 ،أ(کمرت ندیمِ قدارهای
ک ُ

ةدک الحةر و کةل ضرلة شراعک/لس ا
است و زير پستانهايت جهات چهارگانة من) و نیز« :لس ا
ةدک رالية ک،
ک
ّ
کل ثني حمئض ک ،ردل الئسةم»/أ(ادونیس( :)48 :1996 ،بدنت دريايی است و هر موجی بادبان /بددنت
و ّ
بهار و نیشها کبوترانی که نامم را بغبغوکنان سر میدهند).

السةن  /ألعلرةئ
بین اين دو متن نیز اشتراکات بسدیاری وجدود دارد،« :جتمة ،حةرال /أويةئم ّ

ةل سةةرير و الي ةٌ /ألمةة ،ال ةيا البمةةر و الشةةم  /و ،بةةرم سةةئع الحةةن»...أ
الير،ةةئ و أسة ّةرة و أ خةةل کة ّ
(ادونیس( :)45-44 :1996 ،روزهای سال را پیرامونم گرد میآيند /آنها را همچون خانهها و تخدتهدايی
قرار میدهم و وارد همة خانهها و تختها میشوم /ماه و خورشید را يک جا گرد میآورم /و قیامت عشق

برپا میشود )...با اين قسمت از کتابأشملوشق أبا عنوان موق أقدأج أنقيت:أ«نق لأيل،أقدأج أ
نقيييتأنيلنأيلأدنأدار ي أعيينأنجهييي...أف ي ّينأيييوفأدطل ي أنأجتح ي أحييويلأشعنجييومأنأدمج ي أب ييأ
ونأعلَييأنأدييلمأعليفهمأنأذعيکأبيأ ّنأيلأشملريفئسأنأ
شعر اأنأشعق ةأنأدوخلأيفأالأبفتأنأ سل
ّ
َ
ب ذينأتقومأشعس عس»أ(يِِّريأةي،أ:1943أ( :)6و مرا گفت که اکنون زمان من فرا رسدیده اسدت و وقدت آن
است که از چهرة خود نقاب بردارم...؛ زيرا که من به زودی طلو خواهم کرد و ستارگان پیرامون من گرد
میآيند و من خورشید و ماه را يکجا جمع میکنم و وارد خانهها میشوم .آنها به من سالم میکنندد و
من نیز به آنها سالم میکنم؛ چراکه مشیت و اراده فقط از آن من است و قیامت بده اذن مدن برپدا مدی-
شود).

گفتمان عرفانی موجود در شعر ادونیس ،بهعنوان يکی از مؤلفهها و ويژگیهدای شدعر
او در چارچوب کلّی سبک وی ،رکنی اساسی را بهوجود آورده اسدت کده بددون در نظدر
گرفتن اين مهم ،مخاطب در درک و خوانش شعرش بدا مشدکل روبدهرو مدیشدود .ايدن
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وامگیریها و چندمتنیبودن شعر ادونیس را که بیدانگر سدیر عمیدق تفکّدر و انديشده در
اليههای پسین ذهن اوست ،میتوان دلیلی بر ابهام و گنگبودن زبان اشعار وی دانست.
 .4سطح زبانی ،آیینة ذهن
در نخستین مرحلهای که مخاطب با هنر و اثر هنری روبهرو میشود به ناچار بايد از زبان
آن اثر عبور کرده تا به ديگر اليهها و سطوحِ ذهنی صاحب اثدر پدی بدرد« .سدطح زبدانی
( ) literally levelعبارت است از جايگاهی که واژه در جمله بدهدسدت مدیآورد و در آن
جايگاه توجیه معنايی پیدا میکند و گاهی همین واژه در ساختار ديگری قرار میگیدرد و
به تبع آن داللت معنايی نوينی پیدا میکند»أ(حامدد الصدالح« .)119 :1390 ،در ايدن میدان
مهمترين ويژگیهای روش سبکشناسی ،کشف روابط زبانی در متن و کشف پديدههدای
خاصی است که ويژگیهای بارز متن را بهوجود آورده است» (شمیسا.)18 :1384 ،
در بررسی سطح زبانی به مهمترين مؤلفههايی میپردازيم که بیانگر ذهنیت ادونیس
و شیوة القای تفکّر وی باشد ،ازجمله بررسی بسدامد واژگدانی و اندوا تکدرارهدا و از ايدن
رهگذر ،با شیوة تحلیلی به کشف ارتباط بین زبان و سدطح فکدری ( )thought levelاثدر
میپردازيم.
 .1-4بررسی بسامد واژگانی

اکنون به بررسی واژگانی شعر تحوّالت العاشق با تعیین بسامد در سه ردة حسی يا
ذهنی ،عام يا خاص ،نشاندار و بینشان میپردازيم .بايد اشاره شود که مبنای اين
تقسیمبندی ،مباحث تئوری سبکشناسی محمود فتوحی در کتاب سبکشناسی،
نظريهها ،رويکردها و روشهاست:
«بخش عمدهای از سرشت يک سبک را نو گزينش واژهها تشکیل میدهد .واژهها،
ايستا و منجمد نیستند .بلکه جاندار و پويايند ،تاريخ و زندگینامه دارند ،حتی
شخصیت و شناسنامه و بارِ عاطفی و فرهنگی دارند ،برخی ثابت و انعطاف ناپذيرند و
برخی در اثر فشارِ بافتهای مختلف تغییر شکل و معنا میدهند و جدال و انگیزشی
مداوم برای تخیل نويسنده ايجاد میکنند .واژهها از نظر ويژگیهای ساختمانی،
گونههای داللت و مختصات معنايی بسیار متنو اند .انبوهی ِهر يک از طیفهای
واژگانی در متنهای ادبی و کاربردهای زبانی ،زمینة تنو سبکها را پديد میآورد»
(فتوحی.)249 :1391 ،

آن دسته از واژههايی که «بر عقايد ،کیفیات ،معانی و مفاهیم ذهندی ،داللدت دارندد،
انتزاعیاند و واژههايی که بر اشیاء واقعی و محسو داللت دارند عینی و حسیاند .غلبدة
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واژههای عینی در برابر ذهنی سبک مدتن را حسدی مدیکندد و کثدرت واژههدای ذهندی
موجب انتزاعیشدن سبک میشود» (همان .)251 :با بررسی حدود  950اسدمِ موجدود در
شعر تحوّالت العاشق و براسا دادههای جدول شمارة  ،1از آنجايی که بداالرفتن بسدامد
هرکدام از اين دادهها ،سبک را به جانبی سوق میدهد ،بايد ادونیس را در اين مجموعدة
شعری ،شاعری انتزاعی و ذهنگرا به شمار آورد؛ چراکه حدود  %58از اسمهدای موجدود
در شعر ذهنی بوده و سبک را به سمت انتزاعیبودن میکشاند.
«واژة عام به يک گروه يا جنس اطالق میشود و واژة خاص بده يدک عضدو از گدروه»
(همان .)252 :در بررسی اسمهای اين مجموعه از منظر عام يدا خداص بدودن و بدر اسدا
دادههای قسمت دوم جدول ،آمار  %67اسمهای عام ،سبک شعری اين شاعر را به سدمت
ذهنگرابودن و واژهگزينیهای ذهنی سوق میدهدد کده بدین ايدن گدزينش آگاهانده يدا
ناخودآگاهانة واژهها و مفهوم شعر که کلدیگدويی و ابهدام مشخصدة بدارز آن مدیباشدد،
ارتباطی محکم برقرار است.
بايد توجه داشت که «همة واژهها به طور يکسدان حامدل ذهنیدت و نگدرش گويندده
نیستند .برخی خنثايند؛ يعنی خالی از معانی ضمنی و مفداهیم و ارزشهدای فرهنگدی و
اجتماعی هستند .اين واژهها طبیعیترين و سادهترين و در عین حال بنیادیترين واژگان
زبان هستند .برخی ديگر حامل معانی ضمنی و ارزشگذاراندهاندد .ايدن دسدته از واژههدا
عالوهبر داللت بر يک مفهوم خداص ،دربردارنددة معدانی ضدمنی و مفداهیم ارزشدی نیدز
هستند که نگرش و طرز تلقی نويسدنده و گويندده را در خدود دارندد» (همدان )262 :کده
واژههای دستة نخست را بینشان و گدروه دوم را نشداندار مدینامندد .در قسدمت سدوم
جدول ،بحث از نشانداری يا بینشانی واژگان مطرح است؛ زيرا اسدتفادة بدیش از حدد از
اسمهای بینشان سبک را به سمت درجة صفر سبک يا همان بدون برچسببودن سدبک
پیش میبرد؛ اما ادونیس در اين شعر با استفاده از حدود  %65واژگان نشاندار ،بده شدعر
معنا ،مفهوم و نشانداری خاصی بخشیده است .با خوانش اين شعر ،مخاطدب در فضدايی
مبهم ،رمزآلود و تاريک قرار میگیرد که اين ابهام و رمزگونگی از سويی زادة رويکردهای
ادبیات مدرن و سورمالیستی بوده «که بر نوشتار و زبان دينامیکی و منفعدل تکیده دارد و
از کلمات و ترکیبات نشاندار استفاده مدیشدود؛ از ايدنرو تجربدة شدعری ندزد شداعران
سورمالیستی به تجربة صوفی و تصوّف نزديک مدیشدود» (جفيد ،أ:1980أ )133و از سدوی
ديگر با موضو و درونماية دينی ،عرفانی و اسطورهای شعر ارتباط و همسويی دارد.
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از نخستین قسمت شعر و در همان سطرهای آغازين با اين ابهام روبدهرو مدیشدويم؛
استفاده از عباراتی همچون بیشهزارهای حرفها و يا استفاده از اسنادهای شگفتآور و يا
تشبیههای نو و بديع ،فضايی کامال سورمالیستی و مبهم بده شدعر بخشدیده اسدت« :کةئٌ
ا
ةل
ةرال وحيرانة ک
ةئت کئلمخمة اةل /لة ک
ةير حةةئضتئ اةة /وئالةةئت الحةةرو  /والحةةرو ُ أ ة ک
اسة ُةمرئ يسة ُ
ةيي يبئ ،ة ُ
ارلنح ا /وکئٌ الررا ،راکعئ والسمئ ،ضمةدو ة کئريةد »أ(ادونیس( :)39 :1996 ،ندامش در
الئلدضرع و
ا
و

بیشهزار حرفها آرام قدم بر میداشت و حرفها کمانها و حیواناتی همچون مخمل ،سپاهی که با اشک-
ها و بالها نبرد میکند و هوا در حال رکو و آسمان همچون دو دست گسترده بود).

بر اسا اين نتايج و با بررسی واژگدانی در سدطح زبدانی ،سدبک شدعری ادوندیس را
سبکی انتزاعی ،ذهنگرا و ارزشگذار به حساب میآيد .از آنجايی که در اين شدعر بافدت
حاکم و مضمونِ کلی شعر رنگ و بويی دينی و عرفدانی دارد ،ايجداب مدیکندد بدیشتدر
واژگان مورد استفاده ،واژگانی ذهنی ،عام و نشاندار باشند که اين نشدانداری ،مخاطدب
را در فضايی گنگ و مبهم قرار میدهد و رنگ و بوی دينی و اسطورهای به شعر میدهد:
الحن على السحر السحر على ضةتا الةريف و الة ّدنيئ کلُّرةئ حةر ک اة /کت ا
ةئب/
«ليسير ليسيرا ائلّرل ُ /...
ُ
ا
الجسد/.../ليسير ليسيرا ائلّرل( »...همان:)46 :أ(لیبیر ،لیبیرا ،فالّو  ،...عشق بر روی درياست ،دريا
بر پشت بادو دنیا همگی حرفی است در کتاب تن  ،...لیبیر ،لیبیرا ،فالّو  .)...اين قسمت از شعر کده
چندين بار عینا تکرار شده ،با اسدتفاده از واژگدان لیبیدر ،لیبیدرا ،فدالّو و ...بده آداب و
رسومی اسطورهای اشاره دارد و با اسطورههای فینیقی که در ذهن ادونیس ماندگار شدده
و سوريه نیز دير زمانی مهد اين رسوم بوده ،مرتبط است؛ فالو که همان تندديس آلدت
تناسلی مردانه (نراندامه) است به يکی از قديمیترين آداب و رسوم دينی و مذهبی اشداره
دارد؛ در برخی فرهنگهای باستانی ديدگاهی مبتنی بر اين باور وجود داشت که نراندامه
يک هستیبخش مقد و منبع قدرت يا نماد باروری است .در ادامده نیدز بدا اسدتفاده از

واژگان شحلب،أشعيديف ،أاحي بأنأشجلسيد ،اين تفکّر دينی د عرفانی را به شکل مبهم بده پدیش

میبرد.
 .2-4انواع تکرارها

تکرار در تحوّالت العاشق را میتوان از جوانب متعدددی بررسدی کدرد ،تکدرار در واژههدا،
جملهها ،صیغههای افعال و...؛ اين مقوله به شکلی در اين مجموعه نمود دارد که میتوان
آن را از شاخصهای سبکی شاعر به حساب آورد« .تکرار يا مکرر ،لفظی را در سدخن بده
قصد تاکید يا تعظیم يا غرضی ديگر دو يا چند بار آوردن است» (رادفر.)403 :1368 ،
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«تکرار از آرايههای ادبی است که به معنی دوبداره يدا چنددباره آوردن واژهای اسدت،
بهگونهای که بتواند بر موسیقی درونی بیفزايد و تأثیر سخن را بیشتر سازد .اين مشخصة
سبکی ،از قویترين عوامل تأثیرگذار و بهترين وسیلهای است که عقیده يدا فکدری را بده
کسی القاء کند» (علیپور« .)89 :1378 ،زبان عالوه بر رساندن خبر ،يک ومیفة مهم ديگدر
هم دارد و آن تبیین عواطف و احساسات انسدان اسدت ،در زبدان عداطفی ،تکدرار الزمدة
هنرآفرينی و خالقیت هنرمندانه است» (خلیلی جهانتیغ .)30 :1380 ،تکرار در اين شعر بده
طرز هنرمندانهای بهکار رفته است که عالوه بدر آهنگدین نمدودن کدالم ،بده واژههدا بدار
عدداطفی و معنددايی خاص دی بخش دیده اسددت .در جددایجددای شددعر تح دوّالت العاشددق از
تکرار ِصیغههای فعلی خاص مثل متکلم ،مخاطب يا غامب استفاده شده است؛ برای مثال
در قسمت دوم از شعر ،برای نشان دادن دوگانگی وجودی و شخصیت وابسدتة شداعر بده
معشوق يا بهصورت کلّی ارتباط شاعر به بُعد ديگرش ،از تکرار صیغة فعلدی مفدرد مؤندث
مخاطب استفاده شده و بالفاصله اين فضای کالمی با تکدرار صدیغة فعلدی مدتکلم وحدده
ادامدده میيابددد ،« :سةةريا ا ة /الجرةةئت کلّرةةئ ، /سةةريا اةة /اّ،جةةئها ارعمةةئ ، /وت وفتّحةةيا لةة /کةةئلنّس/،
کنٌ عئلبئ الأالرا الحلم /أرسةم حرلرةئ أشة ئل //أالت ةر أسةرارا أضة ُ الرةئ
و،ستسلميا کئلشجرة /وأنئُ /
ةأ علةى شةفت /وأحةئالع //حفر ُ،ا
ةٌ علةى أع ةةئياأ لمةر أع ةةئي //کتست ا
ةأ علةى
ثبةرب اريةئم /نبشة ُ
و
ّ
وکثرت البرا،ات»...أ(ادونیس( :)42-41 :1996 ،بزرگ مدیشدوی
عٌ الحر والتّرجئ وأ ُ
لسين /و ّنر ُ

به همه سو /بزرگ میشوی به سوی اعماق /باز میشوی همچون چشمهای برايم /و سر فدرود مدیآوری
همچون درخت /و من /آويزان بودم بر کاخهای رويا /پیرامونش چهرههايم را میکِشم /از رازهدايی پدرده
برمیدارم و با آن پرمیکنم روزنههای روزها را /بر اعضايت نقش بستم همة اعضايم را /تدو را بدر لبدانم و
انگشتانم نوشتم /بر پیشانیام حک کردم و حرف و الفبا را گونهگون کردم و بر خوانشها افزودم).

در بخش سوم شعر ،تکرار متناوب فعلهای متکلم وحدة دخرتق،أديحطل ،أدَتقي ّدم،أدّّية،أ
يجة،أدهيأوي،أدمسي ،أدمسي ،أدوخيل،أدشي هد،أدشي هدأ و ادامدة همدین رونددد و
دحسيب،أد ُّين،أدتر َّ
َ

تکرار افعال مشابه بهعنوان ابزاری برای همسوکردن مخاطب بهکار رفته است تا جايی که
خوانندة شعر به شکلی ناخودآگاه ،در قالبِ شخصیت شاعر ،فضای تصويری شعر را دنبال
میکند .نکتة ديگر اين که تکرار فعل در اينجا عالوهبر بیان تالش شاعر بدرای تدأثیر بدر
مخاطب ،گويای اين مطلب است که شاعر بده قددرت تأثیرگدذاری فعدل بیشدتر از اسدم
اعتقاد داشته است و مرفیت و شمول آن را در برگفتن وقدايع و حدوادث بیشدتر از اسدم
دانسته است؛ چراکه جملة اسمیه بیشتر بر ثبات و ايستايی داللت میکند ،در حدالی کده
ذات جملة فعلیه بر نمدوّ ،ترقّدی و تغییدر داللدت دارد (ر.ک:أشملخزنميي)49 :1964 ،ي بده ايدن
سبب ،شاعر آن را به ابزاری برای بیان درگیریها و تعارضات درونی برگزيده است.
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بايد توجه داشت که تکدرار همیشده باعدث جدذابیت و گیرايدی و موسدیقیايی کدالم
نمیشود و هر تکراری در کالم را نمیتوان حسن دانست ،مگر اينکه «در جای خود و بده
موقع بهکار رود و دست سحرانگیز شاعر آن را لمدس کندد و باعدث خیدزش و حیدات در
کلمات شود» (م ئکيس:1983،أ.)262أدر بخش پنجم ،عالوه بر تکرار واژگانِ هدمصدیغه بده
تکرار واژگانِ همريشه و جملههای مشابه میپردازد« :أوولبة //لسةد وراة ک ضغلوبة  /لسةد
وئال ک وسدو ک وأ ني ک ضغلوب  /أوولب //لسدانئ /وايئ وأوطي ُ ضيّب  /لسدانئ ر،ئ ک وسةبئع ک والمم ُّةر إلينةئ/
ةئت المعةري اة /ال ُفس ا
ا
ولوةهک اة /النّس ا
ةل
و
و
وّ
ةح ال ةيّب  /الةيا أاخئ نةئ والعيةرٌ /وولوةهک يفةر /الجنةرٌ /أوولبة //ک ّ
ُّ
سرت ضغلب  /أوولب //أوح م /عبدة الجفةرٌ /لةرٌ أهةداالنئ حيا نعةرى/ونلس
أحداانئ ،ظلر و إٌ ُک ِّ
/خئرع ک ضغلب »...أ(ادوندیس( :)57 :1996 ،ببندد /جسدمم اتداقی اسدت در بسدته/
ل و
و
أح/ضنئ و نُرس ار ُ
جسمم جنگلی ،کوههايی و کانالهايی است بسته /ببند /بدنهايمان زاويهها و پوششهايی اسدت تندگ/
بدنهايمان درگاهی است و قفلی و گذرگاهی بهسوی ما /عشقی به گیاه رشد کرده در گسترة تنگ /بین
رانها و چشمانمان /عشقی ،ديوانگی را تقسیم میکند /ببند /همة صدفهدایمدان حتدی اگدر شکسدته
شوند ،بسته میمانند /ببند /گره پلکها را محکم کن /رنگ مژگانمدان ،زمدانی کده عريدان مدیشدويم /و
رؤياهامان را میپوشیم و وسوسه میشويم /نقشهای است بسته.)...

در اين بخش از شعر ،آشکارا ،مشخصة تکرار نمايان اسدت؛ بدرای مثدال واجآرايدی در
حروف «ش» و « » ،موسیقی زيبدايی در شدعر ايجداد کدرده اسدت و نیدز تکدرار جملدة
«دحک ييأعقييد أشجلرييون و ي دا جملددة هکييذشأ قييولأشعسيفدأشجلسيد»أدر جددایجددای شددعر و بدده
خصوص قسمت سوم ،تکراری آهنگین دارد .اين تکرارها از سدويی قددرت پدیشروی در
فضای ذهنی شاعر را برای خواننده فراهم میکند و از سويی نیز به بیان مفداهیم ذهندی
شاعر کمک میکند و درونیات فکری و جوششهدای عداطفی و نفسدی وی را بدا تأکیدد
بیشتر نمايان میسازد .استفادة مداوم از يک ريشة فعلی و يدا يدک واژه و جملدة خداص،
نمود بیرونی از فضای فکری و سطح فکری صداحب اثدر اسدت کده بدرای مثدال ،در ايدن
قسمت تکرارها میتواند امتزاج و يکیشددن دو بددن ،دنیدای بسدته و تندگ و سدخن از
حیرانی و شیفتگی و تکرار جملة گرهِ پلکها ،همه و همه نشانگر يکیشدن با معشدوق و
جسم ديگر در ذهن ادونیس باشد.
 .5نتیجه
در بررسی سبک ادبی به اين نتیجه رسیديم که شعر تحوالت العاشق ،ارتباطی تنگاتندگ
با ديگر متون دينی و عرفانی ازجمله قرآن کدريم ،رسدالة قشدیريه و شملوشقي أنأشملخ طبي أ
دارد .اين يافته تا حدی ابهام موجود در شعر ادونیس به شکل عام و اين مجموعده شدعر
به شکل خاص را توجیه میکند؛ چراکه روابط بینامتنی و اثرپدذيری از متدون مقدد و
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عرفانی عنصری مهم در ايجاد ابهام در شعر تحوّالت العاشق بده شدمار مدیرود .از سدوی
ديگر ،در بررسی سطح زبانی نیز اين نتايج به دست آمد :استفادة شاعر از واژگان ذهندی،
عام و نشاندار باعث شده است که زبان شداعر مدبهم و درک آن بدرای خوانندده مشدکل
شود و از آنجا که انديشة وی استفاده از میراث گذشته در شعر اسدت ،رمدز و اسدطوره را
همراه با زبان و شطحیات صوفیانه بهکارگرفته است ،گويی که شاعر زبان تصدوّف را تنهدا
راه فرار از واقع و غرق شدن در خود قلمداد کرده است .همچنین در اين مجموعه ،شدعر
بیانگر واقعیت بیرونی نیست ،بلکده جوشدشهدای دروندی شداعر و دنیدای خیدالی وی را
نمايان میسازد .اين مجموعده از لحداظ انسدجام شدکلی و معندايی ازجملده آثدار زيبدای
ادونیس به شمار میآيد .شاعر از آراية تکرار در اين مجموعه به شکلی زيبا و ادبدی بهدره
برده است تا جايی که میتوان آن را از ويژگیهای سبکی وی قلمدداد کدرد .ايدن مؤلفدة
سبکساز ،عالوهبر آهنگیننمودن کالم ،با جوششهای درونی شاعر پیوند خورده و باعدث
شده است که خواننده در جوّ و احسا شعری وی شريک شود.
(بسامد واژههای عینی و ذهنی ،عام و خاص و نشاندار و بینشان)
مختصات
معنايی

نو
واژه

نمونه

تعداد

عینی

شجةه،أدفق،أشرس،أجةس،أثف ب،أغف س،أ
شعبفو ،شعرتشب،شعةحبس،شألنرشک أ

% 42

حسی/ذهنی
ذهنی

حتول،أشإليقب ض،أشعحقلّص،أشإليرس ح،أحلم،أطةم،أشحل عس،أ
ّ
ديةشر،شجلزع أ

% 58

عام

مو ،إ ق ع،شعرصول،حجة،يرة،طفس،ثوب،هتجفس،أ
شعذاور ،شأليوثس أ

%67

ذهنگرا

خاص

عر ح،أق يفون،أحلزنن،شهةزشو،أف عّوس،أبةا ن،أق رنر ،أ
شعسة ة،أشعغةشب،أعي أ
أ

% 33

تصويرگرا

بی-
نشان

فصول،شملو ،شحلب،جسد،جةح،زنش ،عفون،ي م،أ
شعبةد،شألرض أ

% 35

درجة صفر
سبک

نشان-
دار

عفب أريش،أمجوح،أأنهج،أعفبري،أق ح،أشفخ،أف عّوس،أخرخ ش،أ
ثدي،أثةب ن أ

% 65

ارزشگذار

منابع
قرآن کريم.

محسو
انتزاعی

عام/خاص

نشانداری

صفت
سبک
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