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  چكيده
الأريد لهذه القصيدة   «محمود درويش، شاعر مقاومت فلسطين، در آخرين ديوانش با عنوان           ) نردباز(شعر العب النرد    

تـوان بـه    ادبي مـي    در سه سطح زباني، فكري و      در بررسي سبك شناختي اين شعر     . به چاپ رسيده است   » أن تنتهي 
 بـا   ،اش سـهل وروان بـوده     سبك شاعر كه در مراحل اوليه تجربـه شـعري         . اجزاي متشكله ساختار متن دست يافت     

در شعر نردبـاز مـي تـوان تلفيقـي از دو مرحلـه              .  كاربرد نماد واسطوره پيچيده تر شده است       سببگذشت زمان به    
 در هاله اي از ابهام ـ به ويژه در سطح فكري آن ـ   ، در عين صراحت وسادگي اين شعر.سبكي شاعر را مشاهده كرد

   .باشدمي ، نماد پردازي وبينامتني با اساطيرومتون دينيآنترين شاخصه هاي سبك شناختي   از مهم.فرو رفته است
  

  . شناسيمحمود درويش، نردباز، شعر مقاومت، سبك: هاهكليد واژ

  
 مقدمه

 به بررسي جنبه هاي ادبـي، زبـاني وفكـري اثـر ادبـي مـي       ،تفسير متن در   بك شناختي   مطالعات س 
در ايـن پـژوهش     . دهـد پردازد ودانش هايي چون نقد ادبي، بالغت وزبان شناسي را نيز پوشش مي            

بعد از آن مواردي كه در سه سطح زباني، ادبي          ،  ابتدا سبك را به اجمال از چند ديدگاه تعريف كرده         
سـبك العـب النـرد محمـود        . حليل سبك شناختي متون به كار مي رود بيان مي شـود           وفكري در ت  

  . ذكر شده در اين سه سطح مورد كند وكاو قرار مي گيردعناصردرويش نيز با توجه به 
  

  نگاهي اجمالي به سبك و پيشينه آن

ز قـرن   در آغـا 3ي فردينان دوسوسـور ختانشنا مطالعات زببه طور كلي سبك شناسي جديد در نتيجه     
سبك شناسي مي كوشـد تـا مـتن را از لحـاظ             .  سويسي پايه گذاري شد    4بيستم وتوسط شارل بالي   

_  اموري خـارج از مـتن هـستند      _ زيبايي شناسي بدون توجه به تاريخ وجامعه وزندگي مؤلف كه         

مي داند  بررسي ويژگي هاي زباني   را طوركه جورج مانون سبك شناسي     بررسي وتحليل كند؛ همان   
 ووظيفه تأثيرگذاري همراه با زيبايي ادبـي        مي شود  متن از سياق اخباري خود دور        ،واسطه آن  هكه ب 
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 سبك شناسـي در قـرن گذشـته ودردهـه هفـتم توسـط عفيـف                 ،در نقد عربي  . را به عهده مي گيرد    
  . دمشقية وعبدالسالم المسدي ومحمد الهادي الطرابلسي آغاز شد

يـك  .  است كه در آثار كسي به چشم مي خـورد سبك وحدتي «به طور كلي مي توان گفت كه        
اين وحـدت از    . )16،  1386 شميسا، (»روح يا ويژگي يا ويژگي هاي مشترك ومكرر در آثار كسي است           

عوامل ومختصات تكرارشونده وجلب نظر كننده ناشي مي شود، عواملي كه نسبتا آشكار امـا غالبـا                 
  ) جاهمان(.پنهان وپوشيده اند

نظران بـوده   صاحب فتار ونوشتار آدمي از ديرباز مورد توجه نويسندگان و    سبك وپيوند آن با گ    
ــت ــري   . اســــ ــت وافــــ ــخنوران اهميــــ ــبك ســــ ــه ســــ ــتان بــــ ــان باســــ   روميــــ

 نويـسنده   سـنكا . از هم متمايز مـي كردنـد      عاميانه   و معتدل،  واالمي داده اند وسخن را با سه سبك         
وسخن را به حركـت زنـدگي        سبك را آشكار كننده سرشت وروح آدمي مي دانسته           "بزرگ رومي   

مفهوم سبك در قرون وسطي با پيشرفت هنر نقاشي اهميـت ويـژه اي              . "آدمي مانند مي كرده است    
 به طوري كه سبك خوب را در هنر به معناي تجسم آرمان هنري وزيبايي شـناختي بـه                    است؛ يافته

وابـداع در سـبك     از نيمه قرن هيجدهم درك هنرمندان از سبك دستخوش تغيير شد            . كار مي بردند  
گوتـه، شـاعر آلمـاني، از پيـشگامان ابـداع در سـبك       . هنري به مسائل سبك شناسي افزوده گرديـد     

 سبك  ولفين . سبك شناسي ابعاد تازه اي به خود گرفته است         ،از پايان قرن نوزدهم   . ومسائل آن بود  
. ازتاب يافته است  را عنصري برخاسته از واقعيت جهان شاعر يا نويسنده مي داند كه در مصالح او ب               

شناسـي، جامعـه شناسـي       در قرن بيستم سبك شناسي ضمن رويارويي با علوم ديگري چـون روان            
  )22-15، 1368عباديان، (. وزبان شناسي همچنان به سير مراحل پيشرفت وترقي خود ادامه داده است

ادب  خـويش بـه بررسـي سـبك          "سبك شناسي "در ايران براي اولين بار ملك الشعرا بهار در          
سبك در اصطالح ادبيات عبارت از روش ": فارسي پرداخته است، او در تعريف سبك بيان مي دارد

، 1368همـان،   (. "خاص ادراك وبيان افكار به وسيله تركيب كلمات وانتخاب الفاظ وطرز تعبير اسـت             
15(  

يـك ديـدگاه معتقـد اسـت     : سبك همچنين از ديدگاه هاي متفاوت بررسي وتعريف شده است   
سبك چيزي به جز تكنيك انتقـال       «:، شاعر معروف، مي گويد    5 قالبي براي معناست، كوليريدج    سبك

، ودريدا، ناقد وشاعر معروف »معنا به طور واضح ومناسب نيست، حال معنا هر چه مي خواهد باشد
انگليسي، نيز معتقد است سبك هنر سخنوري، وهنر تزيين فكر وجامه اي بر قامت فكـر پوشـاندن                  

 )2، 2007تيحة،ف(. است

                                                
5  . Coleridge 



روشن است كه اين آراء سبك را در ارتباط با فكر ونگرش خاص نويسنده يا شاعر تعريف مي     
كـه  ؛ زيـرا     زبان خاصي را مي طلبد ودر سبك خاصي ظاهر مـي  شـود              ،هر نگاه ونگرش ويژه   . كند

  .زبان وتفكر رابطه اي تنگاتنگ با هم دارند
 مهـم از  ة مي توان به ايـن جنبـ  ،ه جا مانده استدر تعاريف بسياري كه از نويسندگان مشهور ب 

 قرن هجدهم فرانسه، از ةسبك شناسي دست يافت؛ شايد جمله معروف بوفون، طبيعي دان ونويسند
، ويـا ايـن سـخن فلـوبر، داسـتان نـويس نـامبردار        »سبك خود شخص است  «همه گوياتر است كه     

  )21، 1386شميسا،(. »سبك شيوه ديدن است«فرانسوي، كه 
يـك معنـاي واحـد، توسـط     . گاه دوم سبك را حاصل گزينش خاصي از واژه ها مـي دانـد           ديد

شناسـي هـيچ دو كلمـه اي     از نظر زبان. نويسندگان مختلف به صورت هاي گوناگون بيان مي شود     
 بنابراين تعابيري چون فالني مرد، به ملكوت اعلي پيوسـت، خرقـه             ؛وجود ندارند كه مترادف باشند    

واصل شد، اگر چه همه داللت بر يك اتفاق دارند، اما از لحاظ شـدت احـساس                 تهي كرد، به درك     
 .درجه وضوح واخفا در معني والقا با هم تفاوت دارند وعاطفه وتأثير و

 محور جانشيني نام دارد كه در آن نويسنده آزاد است دسـت بـه انتخـاب                 اين ديدگاه اصطالحاً  
  )35-59، 1364باطني،(. هاي هدفمند بزند

مهم اينكه دقت در انتخاب الفاظ توسط نويسنده براي تشخيص سبك او، بايد با بررسـي                نكته  
 چراكه وجود مثال چند لفظ عرفاني نمي تواند بيانگر گرايش هاي عرفاني     ؛بسامد آنها صورت پذيرد   

  )33، 1386شميسا،(.  آن باشدةدر گويند
نخـستين  . دي زبان مي دانـد هاي عا)نُرم(ديدگاه سوم سبك را حاصل انحراف وخروج از هنجار       

 نيز از معتقدان به اين نظريه است كه لئو اسپيتزر.  سبك را انحراف از نرم خوانده استپل والريبار 
 بايـد يـك انحـراف    هيجانات ذهني كه از رفتارهاي عادي ذهني ما انحراف دارد طبيعتاً    «:باور داشت 

انحراف از عـرف زبـاني موجـب    . )1386،38همان،(»زباني معادل وهمسنگ در زبان عادي ما ايجاد كند      
  .ايجاد تنش فكري وعاطفي در خواننده مي شود وهمين امر زيبايي هنري مي آفريند

  
  روش بررسي سبك شناختي متون

تحليل متن از طريـق  آن، ساده ترين راه است كه د متون نيازمند روش سبك شناسيتجزيه و تحليل    
بـا  آنهـا  رابطـه   تبيـين  اجزاي كـوچكتر  تا با تجزيه متن به باشد ميسه ديدگاه زباني، فكري، وادبي  

  . به ساختار متن دست يابيم،يكديگر
  

  سطح زباني



در سطح آوايي موسيقي   .آوايي، لغوي، نحوي  : شودتر تقسيم مي  اين سطح خود به سه سطح كوچك      
شـود  وم مي موسيقي بيروني از بررسي وزن، قافيه ورديف معل       . دردگميبررسي  بيروني ودروني متن    

همحروفـي،  (وموسيقي دروني به بررسي كاربرد صنايع بديعي جـون سـجع، جنـاس، انـواع تكـرار                
  .پردازدمي) ييهمصدا

سـاده يـا   :  مانندلفاظاهاي  پژوهشگر به بررسي ويژگي   ،در سطح لغوي يا سبك شناسي واژه ها       
 يـا الفـاظ بيگانـه، كهـن         مركب بودن الفاظ، گزينش واژه ها، ميزان استفاده از الفاظ فارسي وعربـي            

 سبك شناسان  مورد توجه     ، تعيين سبك مؤلف راه گشا     ، آنچه كه    در سطح لغوي  . پردازدمي،  ييگرا
به واقع بـسامد  . كنند ياد ميظاهرة التكراركه در عربي از آن به عنوان باشد  مي بسامد واژگان  است،

رود وبـه همـين دليـل مـي توانـد يـك              زباني به شمار مي      هنجارواژگان يكي از انحرافات ادبي از       
  .مشخصه سبك ساز به شمار رود

 عواطـف بـر   ، و تـشديد يـك محـور  بركـالم   تمركـز   با وبخشد عمق مي، شعر يتكرار به معنا  
 با ايجاد همحروفي وتكرار صداهايي خاص آهنگ كـالم را بـه سـمت يـك     .بيفزايدتأثيرگذاري آن  

  از طـرف ديگـر تكرارمـي توانـد بعـدي روان     )374و375، 2002رزقـة، (. ريتم مشخص هدايت مي كنـد     
  )277و276، 1983المالئكة،(. شناسانه داشته باشد واز درون شاعر حكايت كند

كوتاه . شونددر سطح نحوي يا سبك شناسي جمله، جمالت از نظر محور همنشيني بررسي مي             
-219،  1386شميـسا، (. توانند تا حدي از مشخصه هاي سبكي به شـمار رود          وبلند بودن جمالت نيز مي    

 همچنين مي توان از اسميه وفعليه بودن جمالت، زمان افعال وضماير نيز به عنوان ديگر مؤلفه                 )216
  .هاي سبك ساز نام برد

  
  سطح ادبي

هنـري وخالقيـت   از هنجارهـاي  در اين سطح ـ چنانكه از نامش پيداست ـ زبان ادبي اثر وانحراف   
رماليست هاي روسي اين است كه در ادبيات اصل ادبيـت    تمام سخن ف  . هاي ادبي بررسي مي شوند    

)Literariness(               ـ       .  است، يعني آنچه يك متن يا اثـر را ادبـي مـي كنـد  مكتـب   ةادبيـت كـه بـن ماي
  )191، 2004بركات،(.  در حقيقت بيانگر فنوني است كه اثر را هنري وزيبا مي سازد،فرماليستي است

اثر ادبي مسائلي از علم بيان همچون تشبيه، اسـتعاره،          بنابراين در تحليل سطح ادبي يك متن يا         
سمبل وكنايه ومسائل بديع از قبيل ايهام، تناسب ومسائل علم معاني همچون ايجاز، اطناب، وقـصر                

  )224، 1386شميسا،(. وحصر مورد بررسي قرار مي گيرد

  
  



  سطح فكري

ر مي تواند به دنيـاي ذهـن        در اين قسمت سبك شناس از طريق دقت در جزئيات به كار رفته در اث              
سبك شناس با كند وكاو در سـطح فكـري اثـر مـي توانـد نتيجـه بگيـرد كـه اثـر                        . مؤلف نفوذ كند  

درونگراست يا برونگرا؟ شادي گراست يا غم گرا؟ خرد گراست يا عشق گرا؟ نويسنده بدبين است            
  چيست؟. ..يا خوشبين؟ تلقي او نسبت به مسائلي همچون عشق، مرگ، زندگي، صلح، جنگ 

  
  محمود درويش

 نزديكي شهر عكـا زاده       در در روستاي البروة  1941محمود درويش، شاعر بزرگ فلسطيني، در سال        
تحـصيالت ابتـدايي   .  روستايش را به آتش كشيدند،كودكي خردسال بود كه در برابر چشمانش    . شد

 ميهن خويش پنج بار به      به علت مبارزات سياسي در    . اش را در لبنان گذراند ودر ديراألسد ادامه داد        
به مسكو رفت وبا گذشت كمتر از يك سـال بـه    . م1970 در سال    . صهيونيست ها گرفتار شد    دست

نظارت بر يك مجلـه فلـسطيني را بـه عهـده            . م1971از سال   . قاهره برگشت ودر آنجا اقامت گزيد     
همزمان . د برگزيدبه فلسطين بازگشت ورام اهللا را به عنوان محل اقامت خو. م1974در سال . گرفت

گسترده اي آغاز كرد وبر همكاري خويش با        به شك   با مبارزات سياسي، فعاليت هاي ادبي خود را         
بـيش از  . نشريه هاي انقالبي وعربي زبان فلسطين همچون اإلتحاد، الجديـد، الغـد والكرمـل افـزود      
 مهم تـرين  . بيست مجموعه شعري وتعدادي كتاب ومقاله حاصل زندگي سياسي وادبي شاعر است           

عاشق من فلسطين، أحد عشر كوكبا، جداريـة، حالـة حـصار وديـوان ال            :  عبارتند از  ويديوان هاي   
  )20، 2005رستم پور ملكي،(. است الأريد لهذه القصيدة أن تنتهيآخرين دفتر شعرش . تعتذر عما فعلت

  
   محمود درويش»العب النرد«سبك شناسي شعر 

ال أريد  «با عنوان   ش  آخرين ديوان كه در    است از محمود درويش   ري  ، عنوان شع   يا نردباز  العب النرد 
  . منتشر شده است»لهذه القصيدة أن تنتهي
 بـود  پرسشي شاعر، معتقد است اين سروده در پاسخ به   هميشگي يكي از دوستان  حسن خضر،   
وي راز زندگي ومقـام شـعري او در چيـست؟           :  از او شده است    گوناگونهاي  كه بارها در مصاحبه   

، ودر اين شـعر بـا زبـان هنـر وبـا تفكـري               "راز من اين است كه رازي ندارم      " :دادميپاسخ  مكررا  
او در ادامه متذكر مي شود كه شاعر به بازي نرد بـسيار عالقـه       . فلسفي اين پاسخ را بسط داده است      

اشته اسـت   شاعر را واد، روزگار با آدميان  ةمند بوده است وشايد تشابه بين بازي نرد وبازي ناشناخت         
   .)سايت امين، السر في حياه درويش( اين عنوان را براي شعر خود برگزيند



با تأمل در شعر نردباز اين نكته بر ما ثابت مي شود كه تشبيه روزگار، زمانه، تاريخ، زندگي ويا                   
   د وهــــستن هــــر چيــــز ديگــــر، بــــه نردبــــازي كــــه مهــــره هــــايش آدميــــان         

  .بيري است كه به وضوح از شعر استنباط مي شود داراي احساس وفهم وشعور است، تعكسهر 
 بـا ايـن     ؛در بررسي شعر نردباز درويش تا حدي مرزهاي بين سطوح راه خود را گم مي كننـد                

  .حال تالش كرده ايم تا با توجه به قوانين سبك شناسي عمل كنيم
 

  سطح زباني

  بررسي شعر در سطح آوايي

شـعر در وزن آزاد     .  وموسـيقي شـعر اسـت       وزن ،در سطح آوايي چيزي كه جلب توجـه مـي كنـد           
بايد گفت شاعر نه تنها در انتخاب الفاظ مهارت چـشمگيري از            . سروده شده است  ) نيمايي، تفعيله (

بـه طـور كلـي همـه كلمـات شـعر در       .  بلكه به موسيقي شعر نيز توجه داشته است     ،خود بروز داده  
ارب با تفعيله هاي فع لن يا فَعلـن         چارچوب بحر خاصي نمي گنجند اما مي توان براي آن وزن متق           

را در نظر گرفت كه از اوزاني است كه شاعر را كمك مي كند تا شـعري بلنـد بـا الفـاظ وتعـابيري           
الفاظ وصداها به نرمـي وهماهنـگ بـا    .  بدون آنكه متحمل مرارت ويا ضعفي شود     ،شفاف خلق كند  

وزن دلنشين كالم كـه بـا وجـود          وعالوه بر موسيقي    . موسيقي كالم بر زبان شاعر جاري مي شوند       
ــستگي     ــساس خـــــــ ــده احـــــــ ــعر خواننـــــــ ــودن شـــــــ ــوالني بـــــــ   طـــــــ

  .نمي كند، به كار بردن قافيه در ريتم وموسيقي شعر نقش مهمي را ايفا كرده است
 ـ چنانكه قافيه ها براي حضور در شعر از قانون خاصي تبعيت نمي كنند، گويي آنها هم تصادفاً

  .گي حاكم است ـ  در جاي خود نشسته اندقانون تصادف بر تفكر شاعر درزند
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 بار در شعر تكرارشده است، توانسته بر        13حرف ميم به لحاظ آوايي از طريق لفظ مصادفة كه           
ها ايجاد مـي     بسته شدن وسپس باز شدن لب     القاي آرامش درخواننده بيفزايد؛ صداي اين صامت با         

ها نوعي آرامش ونرمي همراه با اندكي حرارت بـه ايـن صـدا               شود وهمين احساس تماس بين لب     
حرف صاد به علت ويژگي خود، صالبت وصفا، در تلطيف موسيقي شعر مؤثر واقع              . بخشيده است 
  ) 27و2، 1998عباس،(. شده است

                                                
ـ        :در عين حال صادقانه است، عاشق آن را مي شنود ومي گويد            اين عشق است، سخن دروغين ما كه         .6 سـان بـرق   ه اين عـشق اسـت كـه ب

  .وصاعقه مي آيد ومي رود



 يك گل به هيجان آمده است سه بار  صامت هـ را تكـرار               در قسمتي از شعر كه شاعر با ديدن       
  :كرده است
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   )2، 1998عباس،(. تاز خصوصيات اين صامت ايجاد حركتي تند همراه با اضطراب اس
، كـه در آن در      است خَزْم   ،از پديده هاي عروضي كه قدمتي ديرينه دارد وبسيار نادر است          يكي  

 . هجاهايي اضافه بر وزن شعر وجود دارد،ابتدا يا پايان مصراع يا در هر دو قسمت
 در  .تمحمود درويش با استفاده از خزم در اشعار خود به گونه اي آن را از نو زنده كـرده اسـ                    

 به طوري كـه در ابتـداي مـصراع          ؛شعر نردباز بسياري از مصراع ها در معرض خزم قرار گرفته اند           
  : سپس تفعيله ها نمايان مي شوند،يك يا دو هجاي زائد وجود دارد
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ن مقطع از شعر را با تفعيله هاي فَعِلُن، فاعلن خواند بـا توجـه بـه اينكـه خـزم در                      مي توان اي  

  . صورت گرفته است"كانت مصا"
  

  بررسي شعر در سطح لغوي

 شاعر از الفاظ غيرعربي است كـه يـا   ة استفاد ، سبك ساز در شعر    ةترين مشخص  در اين قسمت مهم   
: الفـاظ غيرعربـي ديگرعبارتنـد از      .  باص لوفر ونرسيس ويا عام مثل    : شامل اسامي خاص است مثل    

بابونج، سوناتا، متوج، الكنبة، فراديس، متاريس، انفلونزا، سينما، ابريق، شرايين، جغرافيا، أولمب، واز             
 شعر را به زبان امـروزي نزديـك   ،كاربرد اين الفاظ. همه بارزتر نرد كه در عنوان هم ذكر شده است     

                                                
 آنگاه كه آسمان خاكستري رنگ به نظر مي رسد ومن گل سرخي را مي بينم كه از شكاف ديوار سر به بيرون آورده اسـت، نمـي گـويم                              . 7

  !چه روز خوبي است امروز: سرخ تأمل كرده ومي گويمآسمان خاكستري است بلكه به فراست در گل 
] بـه شـب زنـده داري   [روي اتفاق بوده است كه من مرد باشم واينكه چهره رنگ پريده ماه را مثل ليمويي بپندارم كه شب بيـداران را   از   . 8

  .برمي انگيزد



 مطلب است كه شاعر در بيان افكار خود آزادانه برخورد كرده    كرده است واز طرف ديگر بيانگر اين      
است ودر خالي كردن شعر از الفاظ غير عربي تعصبي نداشته است وبه بياني ديگر در شعر درويش                  

  . فكر فداي زبان نمي شود، بلكه زبان در خدمت بينش وتفكر شاعر قرار گرفته است
 ةفاظ قابل تأمل است، الفاظي كه بهشت گمـشد        در محور جانشيني، انتخاب ناخودآگاه برخي ال      

الفـاظي چـون معلـم جغرافيـا،     . مـي بخـشند  شاعر، سرزمين پيامبران وهمان مكان زراعي را تجسم   
  Te  7Efg 7�J&�4h        كه در تخيل كودكانه تنهـا در زادگـاه شـاعر ودر            (، سه درخت تنها، أرض، بحر، ماه

ايـن واژه هـا     ) وارگي ديگـر آن را نخواهـد ديـد        آ به سبب     مسجد وجود داشته است و     ةذنأباالي م 
، موطن مقدسي كه پاكي وقداستش را وامدار دارندهمگي با سرزمين وموطن شاعر پيوند ناگسستني       

اين نگاه تقدس گونه به زادگاه در تشبيه سه درخت تنها به سه زن راهبه نيـز           . حضور پيامبران است  
به جاي الفـاظي چـون عيـسي، ابـن          )) ع(اه عيسي   زادگ: ناصره(حتي لفظ ناصري    . قابل تأمل است  

  .مريم، نبي، مي تواند تداعي كننده رؤيايي از جنس اقليم وسرزمين باشد
كه قبال بيـان شـد ـ بـسامد      ترين مشخصه هاي سبك ساز ـ چنان  در سطح لغوي يكي از مهم

از تكـرار   كـه     بـه طـوري    ؛ اين عنصر در شعر درويش هم توانسته نقش آفرين باشـد           .واژگان است 
در آغاز هر   » من أنا ألقول لكم؟ ما أقول لكم؟      «جمله سؤالي   . حرف تا تكرار جمله را در برمي گيرد       

  .ات ديده مي شود به كرّ"أنا"همچنين در اين شعر تكرار ضمير. مقطع از شعر تكرار شده است
 حـظ بـا      دو لفظ مـصادفة و     .از فوايد تكرار اين است كه به معنا عموميت واستمرار مي بخشد           

اين سرنوشت محتـوم هـر فلـسطيني    . تكرار خود به وضوح اين عموميت واستمرار را بيان مي كنند     
من سوء حظي   "جمالتي چون   ؛  است كه در برهه اي از تاريخ محكوم به شكنجه اي ابدي مي شود             

اوم  هـدف تـد    " ليس لها شـاعرٌ واحـد      Eتلك القصيد "  ويا      "!هو السلّم األزلي إلي غدنا    /أن الصليب 
 ضمن اينكه اين سرنوشت تكرار شونده مي تواند مرزهاي جغرافيـايي را             مي كند؛ بخشي را تقويت    

 سـوگناك بر رنج ودرد هر انسان صاحب احساس وبـه تبـع آن بـر تكـرار رويـدادهاي                 ،  درنورديده
  . تاريخي داللت كند

تفهامي در آغاز   تكرار جمله اس  (ويا مركب آن    ) =���.�(تكرار در شعر درويش چه از نوع ساده         
ــع  ــر مقطـــ ــمار     )هـــ ــه شـــ ــعر او بـــ ــري شـــ ــاي هنـــ ــايي هـــ ــي از  زيبـــ   ، يكـــ

 از طريق اين تكرار   .  ضمن اينكه مجالي براي تفكر وتأمل را براي خواننده فراهم مي سازد            ؛مي رود 
ــكار   اســـــت ــنس عواطـــــف خـــــويش را آشـــ ــر وجـــ ــاعر نـــــوع تفكـــ    كـــــه شـــ
ار ضمن اينكه يك عنصر سبك سـاز  در خاتمه اين بحث يادآور مي شويم كه بسامد يا تكر    . مي كند 
  . هنجارگريزي ادبي هم به شمار مي رودنوعياست 
  
  
  



  
  
  
  

  بررسي شعر در سطح نحوي

اتفاقـاتي كـه از نظرشـاعر از        .  زمان افعال ونوع جمالت در شعر در اين سطح قابل بررسـي اسـت             
به وقـوع پيوسـته    اهميت شايان توجهي برخوردار نيست وبه تعبيري در يك لحظه از تاريخ تصادفاً           

 در قالب فعل گذشـته سـاده ـ كـه از نظـر      ،اند وديگر دليلي براي امتداد در طول زمان را نداشته اند
  :دستوري رابطه اش با زمان حال مقطوع است ـ بيان شده اند
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ام آنها را در برهه هـايي از تـاريخ زنـدگي اش بـه           اما خبرهايي كه شاعر قصد داشته ثبات ودو       

  : به شكل جمالت اسميه بيان شده اند،اثبات برساند
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أثير پذيري شاعر را از قواعد دستوري زبان انگليسي مـشاهده       در شعر نردباز مي توان يك جا ت       
  :كرد
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 بعد از ذكر آن جمله بيان مي شود، به عنوان    ة يك جمل  ة  در دستور زبان انگليسي گاهي گويند     

  : نمونه
 It's cloudy". Hesaid."  

  سطح ادبي

، در زمـره اشـعار كنـايي يـا غيـر      12شعر نردباز از نظريك دسته بندي صورت گرفته بين انواع شـعر  
 شعري است كه در آن تخيـل وتـصويرپردازي نقـش اول را    زيرا ؛مستقيم يا تصويري قرار مي گيرد   

  .ته تا اينكه حرف بزنددارد وشاعر بيشتر از قدرت هنري وتصوير پردازي خود مدد گرف
                                                

  . شدموبرحسب تصادف به خانواده اي منسوب...  من بدون ازدواج وماما به دنياآمدم. 9
از بداقبالي مؤلـف اسـت كـه بـر      ! اين از بدشانسي من است كه صليب نردباني ابدي است به سوي فرداي ما             ...  وباد شانس مسافر است    . 10

  .روي صحنه تئاتر تخيل به واقعيت مي پيوندد
  . داد، او سراب را ابر مي پندارداگر سراب نبود مسافر در جستجوي آب به راهش ادامه نمي...  سراب در بيابان راهنماي مسافر است . 11
شـعر حرفـي شـعري    .  شعر كنايي يا غير مـستقيم -2 شعر حرفي يا مستقيم -1 شعر در يك تقسيم بندي در دو نوع قابل بررسي است؛     . 12

ز ديـدگاه نقـدادبي   در حقيقت اينگونه شعر ا. وتنها با منطق نثري بيان مي كند) بديع، بيان (است كه مطلبي را بدون استعانت از فنون شعري          



شاعر به مدد تخيل قوي وزبان روان وقالب روايي ودراماتيك ونيز توليد انبوهي تـصاوير زيبـا                 
وبهت انگيز توانسته است مخاطب را در ضمن اشعار بلند خود وارد عوالم وفضاهايي كند كه حتي                 

شـار از معـاني شـفاف،     دنياهـايي سر  ؛گمان نزديك شدن به مرزهاي آن را نيز در سر نمي پرورانـد            
   .احساسات ومفاهيمي هماهنگ وهمسو

حافظه شاعر او را به دنياي كودكي اش مي برد وخاطراتي را بازگو مي كند كـه اميـد بـه فـردا                     
  :وفرداها را از او گرفتند
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اين افعال به زمان حال ذكر شده اند تا بتوانند تصاوير را همين حاال در برابر چشمان بيننده بـه                    

 ناله ويا از هوش رفتن حركت ويا حالتي همچون هراس، ي  افعال اغلب بيان كننده.نمايش بگذارند
در اين تصاوير پـي در پـي        . خود بر پويايي وحركت وتأثيرگذاري شعر افزوده اند       ه  ب است كه خود  

كه شاعر آوارگي اش را از الجليل، وقتي كودكي هفت ساله بود، با به كارگيري همه مهـارت هـاي                    
وهمچنـين سـرعت    هنري اش توصيف مي كند، ايجاز، سجع متـوازن بـين پـاره اي افعـال، تـضاد                   

وكوتاهي بيان آنچه در ذهن در حال تداعي است به بهترين شكل اين صـحنه رقـت انگيـز وپـر از                      
  .هراس ودلهره دوران گذشته را بازسازي مي كند

تكرار فعل خفت در ايـن مقطـع   . بوده است) شاعر(ترين احساس همراه با كودك    ترس بزرگ 
  :شكار مي سازدآاز شعر اين احساس را 

                                                                                                                                       
شعر كنايي يا غيرمستقيم ويا تصويري، شعري است كه در آن تخيـل  . نظم ناميده مي شود كه از شعر بودن نشانه اي جز وزن عروضي ندارد           

در شعر غيرمستقيم معاني به طور ضـمني ودر وراي الفـاظ القـا    . وتصويرسازي نقش اول را دارد وشاعر به جاي حرف زدن نقاشي مي كند           
 )366-368، 1374شميسا،. ( شوندمي
 من ووترس همگام با هم پيش مي رفتيم، با پاي برهنه در حاليكه خاطرات كودكيم را به فراموشي مـي سـپردم؛ آنچـه را كـه از فـرداي       . 13

  خود انتظار داشتم ـ اما مجالي براي فردا نيست ـ
ي آيم، فرياد مي زنم، زوزه مي كشم، ناله مي كنم، صدا مي زنم، شيون راه مي روم، سراسيمه مي شتابم، مي دوم، باال مي روم، پايين م .14

 مي بينم، نمي بينم، به زمين مي روم، پرواز مي كنم،مي كنم، عجله مي كنم، كند مي روم، مي افتم، آهسته مي روم، خشك مي شوم، راه مي
تشنه ام مي شود، خسته مي شوم، گرسنه ام مي شود، سقوط افتم، زرد مي شوم، سبز مي شوم، آبي مي شوم، مي شكنم، به گريم مي افتم، 

 مي كنم، برمي خيزم، مي دوم، فراموش مي كنم، مي بينم، نمي بينم، به خاطر مي آورم، مي شنوم، مي بينم، هذيان مي گويم، دچار توهم
م، زياد مي شوم، مي افتم، باال مي روم، پايين فرياد مي زنم، ناتوان مي شوم، مي نالم، ديوانه مي شوم، راه گم مي كنم، كم مي شوشوم، مي

    . مي آيم، خون آلود مي شوم، از حال مي روم
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اهي كرده است    در مصراع آخر جان بخشي به ترس كه در كنار كودك به راه افتاده واو را همر                

  .احساس هراس را ملموس تر مجسم مي كند
دل نگراني هاي كودك حتي امور بي جان چون ماه وانگور را نيز به خـود اختـصاص داده انـد      
واين امر در بازسازي دنياي كودكي كه در آن همه اشـياء جانـدار وصـاحب روح وطالـب محبـت                     

  .تصور مي شوند بسيار مؤثر واقع شده است
واقع مي شـود؛   ، در زمره اشعار حماسي ـ غنايي ، ونردباز خصوصاًدرويش عموماًشعر محمود 

ف احـساسات وطـن دوسـتانه سـراينده خـويش اسـت وهـم بازتـاب عواطـف            شعر هم معـرّ    زيرا
  . واحساسات منبعث از تأمل دروني شاعر

ـ     شاعر ـ چنان  ز كه در سبك ديگر اشعارش هم مشهود است ـ توانسته است بـا اسـتفاده از طن
وفكاهه بسياري از سخنان تلخ وگزنده را در پوششي مناسب بيان كند، به عنوان مثـال شـاعر را در                    
نقش يك كودك تنبل مي يابيم كه دير به مدرسه مي رود ودر سانحه تصادف اتوبوس جان سالم به                   
مـا  در مي برد ويا تا ظهر مي خوابد واز خوش شانسي دير به فرودگاه مي رسد وحادثه سقوط هواپي     

او را به كام مرگ نمي فرستد يا ممكن بود او دچار جادوي اجنه جاهلي نمي شد اگر در خانه شان                     
به سمت شمال بود يا اينكه او بدون كمك ماما به دنيا آمده اسـت واز همـه طنزآلـودتر ودر نتيجـه                       

  :تأسف بارتر
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 خيلي نگران پدر وبرادرانم شدم، نگران زماني شدم كه از جنس شيشه بود، دلواپس گربـه وخرگوشـم شـدم، ومـاه جـادويي بـر فـراز                             . 15

  .گمان آويزان بودگلدسته بلند مسجد، نكران خوشه انگوري شدم كه چون پستان س
راهي شمال وشرق وغرب شدم اما جنـوب هميـشه دور وسـركش مـي نمـود، چراكـه جنـوب         ] همراه با باد  [ونصيب مسافر باد است،      . 16

  .سرزمين من است



سراب در وادي آوارگي وغربـت  «: اما اين نحوه بيان در شرح حال تراژديك شاعر گم مي شود        
كتاب مسافر است كه اگر نبود مسافر به جستجوي آب ادامه نمـي داد وسـراب مـسافر را فـرا مـي                     

 ي خواند آب، آب، آب وروي شنخواند واورا مي فريبد كه بخوان وبنويس اگر مي تواني ومسافر م
اگر سراب نبود من تا اآلن زنده نبودم اما خوشبختانه يأس مـسافر هميـشه               : ها يك سطر مي نويسد    
  .»توأم با اميدواري است

زيبايي هاي ادبي اين شعر صنعت تشخيص يا جان بخشي است كه پاره اي مفاهيم انتزاعـي                 از
  .ه اندهمچون مرگ، زندگي وعشق از آن برخوردار گشت

دن اشعارش سبك روان وبي شائبه ابهام را برگزيده است تا شـعرش             كرشاعر به منظور مردمي     
به اين منظور شاعر سعي كرده است زبان شعر خود را به زبان روزمـره              . پيامي باشد براي همه مردم    
 در همان قطعه آغاز، شمردن صفات وويژگي هاي موروثي شاعر با كلماتي             نزديك كند، براي نمونه   

چند جا هم شاعر بعد از بيان مطلبـي آن را بـه شـكلي                .چون اوال، ثانيا به اين امر كمك كرده است        
  :تكرار كرده است، به عنوان مثال
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 ؛با تكرار اين تركيبات شنونده احساس مي كند كه شاعر در ذهن خود فكري را دنبال مي كنـد                  
ــرار    ــددا تكـــ ــد ومجـــ ــي كنـــ ــد مـــ ــود تأييـــ ــرف خـــ ــر را از طـــ ــاه آن فكـــ   آنگـــ

  .كنم ده دقيقه كافي استده دقيقه، بله فكر مي : مي كند، به اين شكل
 از جمله مباحثي است كه در       ،جمالت استفهامي كه شاعر بسيار در شعر خود به كار برده است           

 در واقع استفهام از آرايه هاي ادبي اسـت كـه در علـم معـاني مـورد              .سطح ادبي قابل بررسي است    
است سؤاالتي هـستند كـه   سؤاالتي كه شاعر در شعر نردباز بارها تكرار كرده   . بررسي قرار مي گيرد   

  حقيقت وماهيت را جستجو مي كنند، من أنا ألقول لكم؟ ما أقول لكم؟

                                                
  . كمي قبل از مرگم پزشكم را صدا مي زنم حدودا ده دقيقه قبل از مرگم، ده دقيقه براي زنده ماندن اتفاقي زمان مناسبي است. 17



ويك جا تأكيد مي كند كه سؤاالتي كه ذهن او را مشغول كرده انـد امـا مخـاطبينش از آن بـي                       
 عموم سؤاالت به گونـه      از ديدگاه عموم  خبرند سؤاالتي هستند كه ذات وحقيقت را مي يابند اما در            

  :ي استديگر
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صراحت بيان شاعر الفت وصميميت شعر را تقويت مي كند وشـعر خـوب شـعري اسـت كـه            
  . حس صميميت را به خواننده القا كند

  
    بررسي نمادها در شعر نردباز

 كاربرد نمـاد اسـت كـه در    ،د توجه قرارداد  در سطح ادبي از اموري كه مي توان در بررسي متن مور           
  .شعر محمود درويش جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است

آيت ونشانه اي از شيئي يا امري است كه شيء يا امـر ديگـر               «: در تعريف نماد گفته شده است     
، وشـير مظهـر      ترازو سمبولي از عدالت، وتاج نشانه سلطنت، وكبوتر نماد صلح          مثالً. را القا مي كند   

  )34، 1368،1ناظرزاده كرماني،(. »مي باشند....شجاعت، گل سرخ نماد زيبايي وايثار
  .كه سبك اوست ـ از نماد بهره برده است محمود درويش در شعر خود ـ چنان

  :نماد سياهي، زشتي، شومي ونحوست:  كالغ
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  :نمادي است كه دو مفهوم متفاوت را با خود به همراه دارد: هدهد
 هدهد پرنده مهاجري است كه به دنبال موطن خـود مـي گـردد ودر شـعر مقاومـت، نمـاد                 -1

  .لسطيني استفلسطيني مهاجر گرديده ودر شعر درويش نماد گمگشتگي مهاجران ف

                                                
  چرا؟ چگونه؟ وچه گسي؟: ت پرده اوضاع به گونه ديگري است، نمي پرسند كي؟ بلكه مي پرسندپش. 18
 سياه رنگ كـه   در حال نوشتن اين شعر است بر روي اين كاناپه، حرف به حرف، قطره قطره، با خونياكنون او همين شخصي است كه     . 19

  ...نه از جوهر كالغ است ونه صداي كالغ دارد



 ايـن پرنـده   .مأخوذ از قرآن استمفهوم ديگر مربوط به داستان هدهد وسليمان است كه از            -2
اخبار مربوط به بلقيس، ملكه سبا، را به سليمان مي رسـاند وبلقـيس مجبـور مـي شـود كـه تخـت               

 خـود را    كه فلسطيني ها مجبور گرديده اند سرزمين        چنان ؛فرمانروايي اش را به سليمان تقديم دارد      
كه بلقيس قرباني است فلسطيني ها هـم قربانيـان آتـش افـروزي       همچنان  و به ديگري واگذار كنند   

  :محمود درويش در شعر نردباز از اين نماد استفاده كرده است. شده اندهاي دشمن 
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 كنـد و مـي جرت هاي پياپي را تجربـه   ه،ماد آوارگي وغربت شاعر است كه به دنبال آن       ن ،ريح
 كـه مهـاجر هميـشه در        است  واهي ي نماد اميد  ،سرابو   نماد رنج ومحنت انسان فلسطيني       ،صليب

  .كندمي سفر به آن دل خوش
بـه  ذرنـد و  بگ از حدود داللت بـر رنـگ   جنبه نمادين پيدا كنند و توانند در شعر    ها نيز مي  رنگ

شعراي فلسطيني از مفهوم نمادين رنگ درارتباط  با واقعيـت            .سطح القاي عاطفه والهام صعود كنند     
 تأكيد وافري داشته    ، به ويژه بر دو رنگ سبز وآبي        و فلسطين وتجربه شخصي خود استفاده كرده اند      

اي مفـاهيمي چـون بـي       اند؛ از اولي براي داللت بر مفاهيمي چون آزادي واراده پايدار واز دومي بر             
محمود درويش هم به عنوان يك شاعر فلسطيني نمـادپرداز، از ايـن   . گناهي وپاكي استفاده كرده اند    
  .قاعده مستثني نبوده است

  :رنگ آبي
QVBM mi9 R&�1 O&�  

T-��� �*=&�  3_DTU� :mi9L @&� O!  
°xl�Zj�� :>hv� $'!��  ¡�§&�p� �!�" <�A± 8N¥�1  

�4��� 3$*�E> :<�AWD1 ²��' 3AWD&�� m(B4¯�  
  :رنگ سبز

أحبك خضراء .خضراء تُفّاحةً. يا أرض  
  ليلُكِ. خضراء. تتموج في الضوء والماء

  ...فلتزرعيني برفق . فجرك أخضر. أخضر
  .برفقِ يدِ األم، في حفنة من هواء 

                                                
  .شعر ممكن بود سود بيشتري داشته باشد اگر سراينده آن وديگران چون هدهدي باالي دهانه گردابي سرگردان نبودند اين . 20
 شكوه وجاللـي  روشنايي اي فراتر از اين نيست، اما اين]: ومي پنداشتم[ اگر من بي خبر از كوه مي بودم به دير عقاب خرسند مي شدم              . 21

  .آن كس كه تنها است در آنجا تنها مي ماند:  دور ار دسترس است،ان داردكه بر سر تاجي از طالي آبي بيكر



  22أنا بذرة من بذورك خضراء
  

سرزميني . رخور براي موطن خود دانسته است     شاعر رنگ سبز، اين نماد مقدس، را تنها رنگ د         
كه هم زمينش سبز است وهم آسمانش اما مشتي خاك را از شاعر دريغ داشته وشاعر بـا خلوصـي                    

  .بي شائبه مي خواهد كه او را حداقل در مشتي از هوايش چون دانه اي بيفشاند
  

  بررسي رويكرد بينامتني در شعر درويش

  يــاIntertextualismالتنــاص ودر انگليــسي معــادل   بينــامتني كــه در در عربــي معــادل    
Intertextuality  ،به بررسي روابط ميان متن ها و نقش اين روابـط بـر چگـونگي مـتن مـي      است 

بينامتني كـه    . گسترش يافت  بارت   شد وبه وسيله   شايع ژوليا كريستوا   اين اصطالح توسط   . پردازد
م مي شـود، ريـشه در بالغـت قـديم دارد كـه بـا                ي وتاريخي تقسي  ه ا به انواعي چون ديني، اسطور    

  )15م، 2005 رستم پور ملكي،(. عناويني چون اقتباس وتضمين شناخته مي شد
 جهان واره اي است كه عناصر وموجوداتش حيات خود را مديون منـابع         ،شعر محمود درويش  

ت هـاي دينـي      متون ديني از جمله قرآن، انجيل وتورات، اساطير باستاني، شخـصي           ؛متعددي هستند 
درويش درشعر نردباز هـم توانـسته       . وغير ديني از جمله عناصر تشكيل دهنده شعر درويش هستند         

  . است اين جهان واره را به وجود آورد كه عناصر آن در راستاي اهداف شاعر به كار گرفته شده اند
 )30/ق(» زيـدٍ م مِـن    هللُ  تقوتِ و   متالاهلِ نَّـم   لجهلُ  نقويـوم   «يك مورد بينامتني با آيه شـريفه        
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بينامتني در شعر نردباز خود را در قالب به كارگرفتن شخصيت هـاي قرآنـي از جملـه موسـي                    

   :نيز نشان داده است) عليهما السالم(وعيسي 
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اي سـرزمين سـبز   . ي سرزمين سبز فام تو را دوست دارم، دوست دارم سيبي را كه در روشنايي وآب، مواج است وبه هر سو مي غلتد                 ا . 22
  . مشتي هوا بيفشان كه من بذري از بذرهاي سبزرنگ توامشبت سبز است، سپيده دمانت سبز است، مرا به نرمي ولطافت دستان مادر در ! من
   هم هست؟آيا بيشتر از اين باز:  من در زندگي خود نقشي ندارم جز آنكه وقتي زندگي به من آيات خود را مي آموزد من مي گويم. 23
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از جمله شخصيت هايي اسـت كـه در اشـعار محمـود درويـش               ) ع(شخصيت حضرت مسيح    
 شايد به خاطر پاره اي تشابه ها بين شاعر وپيامبر؛ هر دو از الجليل بودند، هر                 ؛حضور پررنگي دارد  

  . ند وهر دو راه نجات را در قرباني شدن مي ديدنددو در معرض شكنجه قرار گرفت
والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم       «: شايد اشاره است به آيه كريمه      "أطيل سالمي "تعبير
  )33/مريم(» أُبعث حياً

شخصيت مسيح در اين مقطع شخصيتي است كه قرآن به آن پرداختـه اسـت؛ پيـامبري كـه بـا                     
  .ظهور رسيد وبا خيانت يهوداي اسخريوطي به آسمان عروج كردتجلي روح خدا در مريم به 

  :است) ع(شخصيت ديني ديگر در نردباز حضرت موسي 
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به نظـر مـي     . در كوه سينا مي داند    ) ع(شاعر قداست سرزمينش را مرهون پرستش هاي موسي         

�4LT��I+ {�(�*�>           « از مفاد آيه شريفه      ،رسد كه مضمون اين مقطع از شعر       QV�BM ¼i9 ]½T(�� �!' ����J� &�
¶� �W|} N= <�98A��=« )مأخوذ است)21/حشر  . 

آورده انـد، بـازيگران اسـطوره       پديد  ني كه فضايي قدسي را در شعر        در كنار شخصيت هاي دي    
 نارسيس، شخـصيت اسـطوره اي كـه        .دارندهاي باستاني نيز مجالي براي نردبازي در شعر درويش          

 نهاد، وخدايان اولمپي كـه شـاعر معتقـد اسـت            شيفتگيشيفته زيبايي خود شد وجان در گرو خود         

                                                
كه در او روح   چرا؛است  زنده جاويد پر وبال خود را با آب درياچه غسل تعميد مي دهم وبسيار درود مي فرستم بر عيساي ناصري كه        . 24

  .روح خدا فيضي است كه پيامبر از آن بهره برده است خدا دميده شده و
 سرزمين بر حسب اتفاق تقديس يافته است، نه به خاطر آنكه درياچه ها وتپه ها ودرختانش بازتابي از بهشت عدن است بلكـه بـه                           اين . 25

  وبر روي صخره اي نماز خواند وگريست وآنگاه كوه از تـرس خداونـد متالشـي شـد و           نهادم  خاطر آنكه پيامبري بر خاك اين سرزمين گا       
  .مدهوش بر زمين افتاد] با مشاهده اين معجزه[پيامبر 



كـه خـدايان نيـستند مگـر         خدايان باستان اسـت در حـالي      حكم تغيير ناپذير بخت وتصادف خادم       
  .  انديشه بشرةآفريد

مي توان گفت . به كار گيري اسطوره در شعر درويش براي درنورديدن فاصله هاي زماني است            
 مرزهـاي    انـد و   در ذهن شاعر چهره هاي روزمره، چهره هاي مذهبي واسطوره اي درهـم آميختـه              

  .عيت ها شناور شده انداسطوره، داستان هاي مذهبي وواق
فلسفه تصادف ونگاه تاريخي ويژه اي كه ذهن شاعر را نسبت به مرگ، زنـدگي وديگـر ابعـاد                   

 به اسطوره ها نيز راه يافته وبه اين طريق شاعر در عنصر زمان تـصرف                ،وجودي تسخير كرده است   
 .  ذهنيت خود را گسترش داده است، فرازمانينگرشيبا  كرده است و

  
  سطح فكري

 شعر درويش بـه  زيرابررسي شعر درويش در سطح فكري تا اندازه اي دشوار به نظر مي رسد؛     
 وصداي سكوت    ببينيم  واژه ها را    چيزي فراتر از   بايدبراي درك معناي عمقي آن      كه  است  گونه اي   

در ايـن سـطح الفـاظي مثـل        .  بنابراين دقت در برخي واژه ها وجمالت اساس كار است          ؛بشنويمرا  
ذاكرة، العب النرد ورمية النرد واژه هاي كليدي براي گشودن ابهام موجود در ژرفاي              ،   حظ مصادفة،

هنرمندي كه عوامل وشرايط ويژه اي چون تاريخ، فرهنـگ، عـصر جديـد بـا                . انديشه هنرمند است  
سيطره ايدئولوژي ها وعقايد گوناگونش، تبعيد ودر معنايي وسيع تر هجرت از زادگاه وآشـنايي بـا                 

دست به دست هم دادند واو را بـه عرصـه هنـر      ... هاي ديگر، آرمان گرايي وآزادي طلبي و      فرهنگ  
  او در طــــــــــــــــــــــــــــــــــــول . فراخواندنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

او را مـي  .  نه تنها در زمينه هاي ادبي كه در زمينه هاي سياسي نيز فعاليت داشـته اسـت       اش زندگي
مينه ساز يك نگاه عميق     اين دو مزيت براي شاعر ز     . توان شاعر انقالبي يا يك انقالبي شاعر دانست       

.  به گونه اي كه مي توان او را تاريخ نگار سرزمينش با ابزار شعر ناميد               ؛وفلسفي تاريخي مدار شدند   
 يك تاريخ پر رنج وتراژديك است با كشتارها وقتل عام هاي            ،تاريخي كه او به رشته تحرير درآورد      

ذهن . شاعر صفحاتي را رنگين ساختوالجرم با خون قلم در آمد  تاريخي كه به رنگ خون ؛فراوان
شاعر در طول مدت زندگي پيوسته در تجزيه وتحليل حوادث عـصرش وسـرزمينش بـه سـر بـرده       

 به قانون تصادف متوسل . استوچون قانون عليت را از توجيه اين وقايع هولناك بشري عاجز يافته 
  . شده است

ر متوجه مي شويم كه شاعر قصد دارد وقتي شعر را مي خوانيم از همان ابتدا يعني از عنوان شع      
 زمانـه  ةبـي گمـان افكـار وجـودگرايي كـه زاييـد          . خواننده را به دنياي حوادث اتفاقي روانه سـازد        



براي .  در نوع نگاه ويژه شاعر بي تأثير نبوده است     ، بي دليل منطقي هستند    شمار وبعضاً  وحوادث بي 
  .رايج در فلسفة تاريخ آشنا شدروشنتر شدن اين مبحث بايد تا اندازه اي با نظريات 
نوعي طرح و الگوي كلّي و فراگير براي تاريخ  يكي از مباحث مهم فلسفه تاريخ، كشف و ارائه

در فلسفه تاريخ نظريه پردازان سعي دارند تاريخ را به صورت يـك واحـد بـه هـم پيوسـته،                     . است
. ر دقيق حوادث را روشن كنندحاوي يك طرح وبرنامه كلي تلقي كنند وبا درك اين برنامه كلي مسي

از جمله الگوهاي ارائه شده در فلسفه تاريخ الگوي بخت وتصادف است كه در آن گفته مـي شـود                  
    . بر همه چيز حاكم است تصادف و اتفاق به طور كلي

   : شده است ذكربراي لفظ تصادف معاني متفاوتي
 ايـن  .گرفتـه اسـت  يك معناي آن اين است كه وقوع يـك رويـداد بـدون علـت صـورت           -1

  .برداشت از نظر دانشمندان مردود دانسته شده است
 .پيدايش نظام وسنتي بدون وجود علت يا عللي آگاه كه مورد نظر ماديون است  -2
پيدايش پديده اى از عاملى كه تحت ضابطه و قاعـده كلـى نيـست و نمـى تـوان       : تصادف  -3

 تصادف به اين معنـى يـك        . كرد پيدايش آن پديده را پس از آن عامل، يك قانون كلى تلقى           
 ، مثالً مى گوييم فالنى چاهى مى كند تا به آب برسـد            ،اصطالح رايج در زبان عمومى است     

  .مي رسدتصادفاً به گنج 
  .  نداشتن علت، مطلبى است و كلى نبودن و تحت ضابطه نبودن مطلب ديگرى استبنابر اين

يد اذعان داشت كه شاعر به وجود علـت       در مورد تفكر درويش واعتقاد او به تصادف واتفاق با         
  :  در پشت پرده سؤال از علت هاستمي گويد چراكه ؛براي حوادث قائل است
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مفهوم تصادف واتفـاق در شـعر درويـش در          . اما پديده ها تحت ضوابط كلي شكل نمي گيرند        

  .  شكي نيست، تراژديك دارديهام فرو رفته است، اما در اينكه خاستگاههاله اي از اب
) وجـودگرايي (در ادامه بايد گفت تفكر شاعر تا حدي متأثر از انديشه هاي اگزيستانسياليـستي               

 آدمي كليد فهم عالم است ونخستين پرسـشي كـه فلـسفه بايـد بـه آن           ،در اين مكتب فلسفي   . است
   »يست؟آدمي چ«بپردازد اين است كه 
دست آمـده اسـت كـه       ه  با بررسي شعر درويش اين نتيجه ب      .  شعري درونگراست  ،شعر درويش 

ــن« ــرويج     »مــ ــت را تــ ــه مقاومــ ــت كــ ــوده اســ ــي بــ ــن جمعــ ــدا مــ ــاعر در ابتــ    شــ
مدت شدن بحران فلسطين، من      آرزوي بازگشت به وطن را در سر مي پروراند اما با بلند            مي كرد و  

   ..) معالجة الذاكرةن،عسقال(.فردي بر من جمعي غلبه يافت



حـران روح انـساني     در خاتمه اين بحث بايد گفت شعر درويش تعبير يك واقعيت است وآن ب             
 با درك اين واقعيت به سطحي از واقعيت پذيري برسـد؛             است شاعر توانسته . تدر تمدن جديد اس   

 را به عنوان چيزي او توانسته زندگي... باور آنچه هست وآنچه بود وآنچه بايد اتفاق مي افتاده است         
شعر نردباز با خود حسي غريب وتلخ به همراه دارد كه در . كه بايد باشد وآن را بايد زيست، بپذيرد       

��b&     «عبارت  � N= <�A4�= 3_g> ....   E>�¿�  IA�)L x¥�ايـن سـخن ذهنـي      . به اوج خود رسيده اسـت     » 
 شود وبه خوبي واقف اسـت كـه         آلوده به اندوه هاي بزرگ است كه رنج ها را مي فهمد ومتأثر مي             

  .تأثرش زاييده فهم اوست
  نتيجه

بارزترين مشخصه . شعر نردباز يك نوع شرح حال نويسي است كه به گذشته وآينده شاعر نظر دارد           
 سهل وممتنع بودن آن است؛ خواننده ممكن است در دفعـات اوليـه خوانـدن ايـن                  اين شعر، سبكي  

الفاظ شعر فرو رود وغم عميق ودرونـي شـاعر را كـه       شعر در فريب آرامش موسيقي واحساسات و      
 وحتـي بـا عنـصر فكاهـه         ر اثر تكرار ومداومت حضورش به چيزي عادي مبدل شده اسـت           بشايد  

   .در نيابد درآميخته است،
 كه شعر را به عوالم پنهان روح آدمي گـسيل            است  تفكري عميق نهفته   ،در پس واژه هاي ساده    

 مـي تـوان آالم      . اسـت  اني را شنيد كه رنج ابدي انسان را درك كرده         مي توان فرياد انس   . داشته است 
 كـه    را نگريست   اميدهايي محال   و  ديد  در اين شعر   ي به قدمت تاريخ واسطوره را     يمحتوم وزخم ها  

 يهنر به گفته تولـستوي فراينـد    . محكومند در بيابان هاي غربت وتنهايي به گرد سراب طواف كنند          
هنرمند آگاهانه وبا به كارگيري عاليمي بيروني احساساتي را كه خـود            انساني است كه از طريق آن       

  . منتقل مي كند وآنگاه اين مخاطب است كه اين احساسات را تجربه مي كند به ديگرانتجربه كرده
نماد، بينامتني با اسـطوره ومتـون   : ترين ويژگي هاي سبك ساز در شعر درويش عبارتند از         مهم

، ) بين شاعر ومخاطب را از بين مي برد وبر انساني بودن شعر مـي افزايـد                كه فاصله (ديني، استفهام   
كـاربرد نمـاد    ). كـه حامـل وظيفـه در سـطح فكـري انـد            (بسامد باالي الفاظي چون حظ ومصادفة       

افزوده اسـت وباعـث شـده     واسطوره بيش از بقيه عناصر سبك ساز بر عمق وابهام در سطح فكري              
ن معتقدنـد كـه     ادر اين باره منتقد   .  توأمان در خود جاي دهد     رواني وپيچيدگي را  سبك شاعر   است  

 بـراي   90 و 80 سبكي روان با خوانشي ساده را تجربـه كـرده، امـا در دهـه هـاي                   60شاعر در دهه    
سرشار از اسطوره ونمادهاي زباني را برگزيده است ودر آخرين ديـوانش          و  اشعارش سبكي پيچيده    

)    x���0 ]L EAW�(�� �!Y A4>LO (قي از دو سبك مذكور      تلفي)   كـاربرد   ناشـي از روان همراه بـا پيچيـدگي 
  قابل مشاهده است) نماد واسطوره
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