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 چکیده
رود که طرز بیان ويژه تن ادبی به شمار میزدايی، يکی از مهمترين عناصر سبک ساز در يک م آشنايی

ها خروج از نرم که يکی از آنهای مختلفی دارد اين تکنیک زبانی، گونهکند. اديب را مشخص می

تغییر صورت نوشتاری کلمه يا متن است که . هنجار گريزی نوشتاری در واقع استمعمول نوشتار 

ست که به ا زيادین سبکی در شعر سمیح قاسم چنان . بسامد چنکندمعانی جديدی به متن اضافه می

تحلیلی  -مقاله حاضر تالش کرده است تا با شیوه توصیفی بدين ترتیب، .استنوعی ذاتی اشعار او شده

های مختلف هنجارگريزی نوشتاری را گونهو با ارائه شواهدی که دال بر هنجارگريزی نوشتاری است، 

پس هدف شاعر را از به کارگیری چنین سبکی مورد بررسی و در ديوان سمیح قاسم مشخص کرده، س

های زير سعی نموده است در حاکی از آن است که شاعر به شیوه ژوهشتحلیل قرار دهد. نتايج اين پ
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 مقدمه

شود، مهمترين عاملی که سبب ايجاد موسیقی و همچنین خیال انگیزی شعر می

هنجارهای  ازدر حقیقت شاعر با گريز . استچگونگی چینش واژگان در کنار هم 

احساسات خود را نیز سازد، معمول زبان، عالوه بر اينکه سبک ويژه خود را نمايان می

کند. شکل نوشتاری شعر در گذشته بر به خواننده منتقل می هنجار شکن یدر قالب

وحدت بیت استوار بود؛ تا آنجا که شاعر مجبور بود واژگان شعری را در دو مصراع 

نمود. اما می عروضیخود را محصور در قید و بند های  ديگر، به عبارتی ،بیان کند

تجارب خود را به انحاء مختلف   ،های عروضیوج از اين قید و بندمعاصر با خر شاعر

های شعر معاصر، شکل بنابراين يکی از مهمترين پديدهدهد. میبه مخاطب نشان 

ول های شعری است. گاهی مواقع شاعر معاصر، با گريز از هنجار معمنوشتاری سطر

توجه خواننده را که به اين بخشد، خود جنبه ديداری مینوشتار عالوه بر اينکه به شعر 

زی نوشتاری کند. هنجار گري نوع از نوشتار عادت نداشته بود، به متن شعری جلب می

رود؛ چون شاعران با ها در بررسی متن شعری به شمار میيکی از مهمترين پديده

شعر خود را به  عادی زبان، با شکستن قوانین حاکم بر نوشتار  واستفاده از اين تکنیک 

سمیح قاسم، يکی از مشهورترين شاعران کنند. میر ديداری يا شعر انگاره نزديک شع

فلسطینی است که از اين تکنیک در اشعار خود بسیار استفاده کرده است، تا آنجا که 

به اشعار او بخشیده است. اين مقاله در صدد خاصی بسامد باالی آن، وجهه سبکی 

 :استپاسخگويی به سواالت زير 

داشته را در اشعار او  شکنی نوشتاری بیشترين بسامد های هنجاريک از گونهکدام  -

به  ،سمیح قاسم چیست در اشعارشکنی نوشتاری  غرض اصلی از هنجار -است؟

 جنبه زيبايی شناسی آن در چه چیز نهفته است؟ ،عبارت ديگر

 

 پیشینه تحقیق

  :از جملهشده است  در زمینه آشنايی زدايی در شعر معاصر مقاالت زيادی نگاشته



 01 لیچ نظریه اساس بر قاسم سمیح اشعار در نوشتاری گریزی هنجار بررسی

 علی اکبر محسنی و رضا کیانی «ونقد( )بررسی عرب معاصر شعر در نوشتاری گريزی هنجار» -

های هنجار گريزی نوشتاری را در شعر شاعران هدر اين مقاله، مهمترين نمون (1331)

 «البصرية الصورة تکوين فی وأثره الکتابی الشکل سیمیائیة» - مورد تحلیل قرار داده اند.معاصر 

به مهمترين عوامل ديداری کردن شعر از در اين مقاله  ،(2114) عثمان الودود عبد إياد

است. اما در خصوص مقاالتی که از جنبه طرهای پلکانی و ستونی اشاره کردهجمله س

  :استاند دو پايان نامه ح قاسم را مورد مطالعه قرار دادهزبان شناسی اشعار سمی

به در اين پايان نامه  ،(2114)حمد شلیم م «اللغوی فی شعر سمیح القاسم. التعبیر أسلوبية» -

های سبک ساز در ساختار شعری سمیح قاسم پرداخته است ضمن مهمترين ويژگی

زدايی در شعر سمیح قاسم، مهمترين عناصر هنجار اينکه در فصلی با عنوان آشنايی

بااليی در اشعار سمیح ه بسامد ک را های نحوی از جمله تقديم و تاخیر و حذفگريزی

عجائب "القاسم قصیدة  سمیح شعر فی االنزياح» - مورد مطالعه قرار داده است. ،اندقاسم داشته

نامه ضمن تعريف اين پاياندر  (2112)فوغالی در  وهيبة «دراسة أسلوبية "نموذجاً الجديدة قانا

حوی و آوايی را در اشعار زدايی ن زدايی، مواردی از جمله آشنايی اصطالح آشنايی

سمیح قاسم مورد بررسی قرار داده است. اما در خصوص مقاله حاضر بايد گفت که اين 

او دارد، پرداخته و تا  مقاله صرفا به هنجار گريزی نوشتاری که بسامد بااليی در شعر

 مورد بررسی "لیچ"ای از اين منظر اشعار سمیح قاسم را با توجه به الگوی مقالهکنون 

 قرار نداده است. 

 

 آشنایی زدایی

، "التجاوز"، "االنزياح"در زبان عربی با عناوينی همچون  کهاصطالح آشنايی زدايی، 

شناختی ای سبکپديده ،(111 م:1333،المسدی) مشهور است "االختالل"، "االنحراف"

کند. می است که نويسنده يا شاعر از آن به عنوان تکنیکی برای بیان هدفی معیّن استفاده

 است. روس هایفرمالیست نظرية در شده مطرح مفاهیم تريناساسی اين اصطالح، از
 هنجار زبان با را شعر زبان که شگردهايی تمامی :گفت توانمی زدايی آشنايی تعريف در

: 1311)علوی مقدم،  همراه است سازیبرجسته با براين بنا گیرد.می بر در کندمی بیگانه
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گونه تعريف اين پديده را اين "االنزياح"حمد ويس در کتاب خود با عنوان م .(111

زدايی يعنی خروج از زبان معیار به منظور آفرينش زبان ادبی زيبا، به  کرده است: آشنايی

کند که ای استفاده ها و تصاوير زبانی به گونهبیانی ديگر، هنرمند از مفردات، ترکیب

رود؛ به نحوی که اين خروج از هنجار، سبب ی زبان به شمار عاد (norm)از نُرمِ خارج 

نور الدين السد معتقد است  .(1: 2112)آوری و جلب توجه مخاطب گردد تشخص، نوع

انحراف کالم از کاربرد رايج و معمول، در واقع يک کنش زبانی »زدايی يعنی  که آشنايی

توان طبیعت سبک ادبی را  آن میآيد که به واسطه  است که در ساختار کالم بوجود می

زدايی يعنی انتقال زبان از سطح عادی به به بیانی ديگر، آشنايی .(113تا: بی)« شناخت

کند و به جای اينکه سطح ابداعی تا جايی که از چهارچوب معیارهای کل عدول می

 .ن()هماآيد های متعددی برای يک دال بوجود میبرای يک دال يک مدلول باشد، مدلول

زدايی است تاکید کردند از  بسیاری از پژوهشگران بر اين ديدگاه که سبک همان آشنايی

ها به شمار آورده است و زدايی شناسی را دانش ويژه آشنايیجمله جان کوهن که سبک

های قديمی مورد  شايع و رايج نباشد و در قالبسبک يعنی هر آنچه که »معتقد است 

عنی خروج از سطح عادی زبان. بنابراين، سبک يعنی اشتباهی استفاده قرار نگیرد؛ ي

 .(32م: 1333)کوهن، « آگاهانه

 

 7هنجار گریزی از دیدگاه جفری لیچ

زدايی را نتیجه توازن يا قاعده افزايی )افزودن انگلیسی، آشنايی جفری لیچ، زبانشناس

و قوانین حاکم بر قواعدی بر اصول و قوانین زبان معیار( وفراهنجاری )گريز از اصول 

 جايی تا فقط هنجارگريزی که تاس معتقد او .(Leech, 1969: 36-38) داندزبان معیار( می

 نظرِ از .(43: ش1313)صفوی، نشود  دچار اختالل ارتباط ايجاد در که رود پیش تواندمی

 لیلد همین به است مستقیم ارتباط هنجار در زبانِ بر حاکم قواعد با سازیبرجسته لیچ،

 را به آن و پرداخته زبان ساختارِ بررسی به ها،هنجارگريزی انواعِ به اشاره از پیش او

 و امکانات از اثر خالقِ عادی، گونة در .استکرده تقسیم خالقانه و عادی دوگونة

 قلمرو ادبی هایمحدودی از فراتر خالقانه، گونة و در کندمی استفاده سنتی هایقابلیت
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 .گیردمی جای گونة خالقانه در سازی برجسته رو، ازين .کندمی وجو تجس را ایتازه

 و تحققِ صورت شناسی، معنی سطح سه روی بر زیسابرجسته که است معتقد او

 نظرية به توجه باترتیب ايشان بدين  .(Leech, 1969: 36-38) کند می عمل صوری

 گريز(: واژگانی است کرده اصلی تقسیم دستة هشت  به را هنجارگريزی سازی،برجسته

 زدن هم بر(نحوی  ،)تازه ساخت واژگان و هنجار زبان در سازیواژه هایشیوه از

 در واژگان کاربرد بر حاکم معنايی هایمشخصه از ، معنايی )تخطی)زبان قواعد آرايش

 هايیاز صورت استفاده(زمانی  ،)هنجار زبان آوايی قواعد از )گريز معیار(، آوايی زبان

ساخت  به معیار نوشتاری گونة از گريز(، سبکی )اندبوده متداول زبان در پیشتر هک

 افزوده ثانوی مفهومی واژه، تلفظ در تغییر نوشتاری )بدون و گويشی ،)گفتار نحوی

 نگاره، شعر به شبیه حدودی تا هنجارگريزی نوع اين .(43-41 ش:1313)صفوی،  )شودمی

 هم کنار در ای به گونه کلمات آن در که است شعری نگاره، شعر .است مصور شعر يا

 نوع اين شوند عرضه خواننده به تشخیص، قابل شکل يک قالب در که گیرندمی قرار

 هنجار نوع اين در» ديگر، عبارت به. شودمی خوانده کانکريت شعر غرب، در شعر

 وجود به واژه تلفظ در که تغییری بردمی کار به نوشتار در را ایشیوه گريزی شاعر

در اين نوع  .)همان(« افزايدمی واژه اصلی مفهوم بر ثانوی مفهومی بلکه آوردنمی

دهد، نويسنده يا شاعر با تغییر سازی که بر روی سطح فیزيکی زبان رخ میبرجسته

کند؛ و در صورت نوشتاری کلمه يا متن، تغییری در معنی يا بافت کالم ايجاد می

اری در شکل اماليی کلمات، تغییر شکل معمول در چاپ و حقیقت از رهگذر دست ک

 نکته اين .(43 ش:1391)فتوحی، کنند نحوه نگارش، معنايی جديد بر اشعار خود اضافه می

 را هنجار زبان از گريز هرگونه که است ذکر شايان هنجار زبان از انحراف مورد در

 بلکه آورد، ابحس به زدايی آشنايی يا و کالم عامل برجستگی تواننمی

 -1: شوند که دو شرط را داشته باشندمی کالم زدايی آشنايی باعث هايیهنجارگريزی

 اصل -2 .است کالم زيبايی رعايت آن از منظور که شناسیک، جمال اصل رعايت

 مخاطب توسط گوينده احساسات درک توانايی آن، از مراد که ايصال، و رسانگی

 .(13 ش:1313)شفیعی کدکنی، باشد می
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 های آن در تولید معنافلسفه هنجارگریزی نوشتاری و ویژگی

کند، آزادی در های اصلی شعر معاصر که آن را از شعر سنتی متمايز میيکی از ويژگی

ه شاعر معاصر از قالب يا شکل های شعری است؛ تا آنجا کچگونگی نوشتار سطر

عالوه بر معنا و مفهوم از  ،به بیانی ديگر، شاعر در شعر نوکند. پیروی نمی خاصی

کند. تاثیر ديداری سروده تصوير مشخّصی برای انتقال احساس و انديشه استفاده می

سازی است. يکی از انواع ای از برجستهثیر شنیداری، نوعی ابتکار و گونههمراه با تا

شود، هنجار گريزی هنجارگريزی شعر، که در بعد بصری و ديداری آن آشکار می

فهماند که با نوع نوشتار شعر در اولین ارتباط ديداری به خواننده می»ی است. نوشتار

شعر روبرو است. دامنه اين نوع هنجارگريزی در شعر کالسیک و سنتی بسیار محدود 

های ها در شعر کالسیک غالباً دو به دو، ستونی و يا بصورت مصراعاست. مصراع

راع بندی در شعر نو از هیچ قالب و شکل اما مص ،گیرندپیوسته در زير هم قرار می

کند، بلکه شاعر با سرودن شعر، ساختار و نوشتار آن را نیز طرّاحی مشخّصی پیروی نمی

توان فهمید که میاز اين پاراگراف به روشنی  .(222: 1334لو، زاده و يوسف) عبّاس «کندمی

ری کردن شعر است. به شناسی هنجارگريزی نوشتاری، بص از مهمترين اهداف زيبايی

بیانی ديگر، يک متن ادبی به شکل عام و يک قصیده شعری به شکل خاص، متنی 

از طريق گفتار  -1توان آن را گشود: سربسته و مقفول است که از دو طريق می

از طريق نوشتار )کتابی(. اگر کلید متن ادبی از طريق گفتار و با حس  -2)شفاهی( 

صیده، ظرف زمان است؛ اما اگر آن متن از طريق نوشتار شنوايی گشوده شود، ظرف ق

. (6: 2114محمد صالح، )رود به شمار می مکانبرای مخاطب باز شود، ظرف قصیده، ظرف 

 ما به ارتباط ديداری يعنی ارتباط شکل ترينابتدايی و اولین در شعر، نوشتار نوع

 که است شعر، نقاشی نوع اين .(33: 1332نیا، )صالحیهستیم  رو روبه شعر با که فهماندمی

 نیز می تجسمی شعر يا نگاره هجارگريزی نوع اين به .کندمی ترسیم معنا از شاعر

 شعر» چون، هايینام با فارسی زبان در که ديداری شعر .(261: 1336)سنگری، گويند 

دة القصي»هايی چون عربی با نام و در زبان  ...«تجسمی شعر» ،«شکل شعر» ،«نگاشتنی

 از واژگان، بر عالوه که است شعر نوعی شود،می شناخته« القصيدة التشکيلية»و « البصرية
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 و هنجارگريزی با يا و گیردمی بهره نیز تجسمی با هنرهای مرتبط عناصر و امکانات

 اين آنچه کند.می تداعی را خاص شکلی تصوير يا نوشتاری، شکل در زدايی آشنايی

 هایجلوه و هاجنبه به کند، توجهمی متمايز کلمه عام معنی به شعر از را شعر نوع

عالوه بر ديداری کردن  .(232: 1336)کريمی و دوستان، است  شعر در تصويری و بصری

شعر، شیوه نوشتار، در درست خواندن شعر، القای معنای ثانوية، و نشان دادن تصاوير 

عالوه بر  .(223: 1334لو، و يوسفزاده )عبّاسمورد نظر شاعر بسیار حائز اهمّیت است 

کند. به درست خواندن، شیوه نوشتار، در انتقال احساس و انديشه نقش مؤثری ايفا می

ها در شعر نو، گاه بیش از اينکه تاثیری در شیوه نوشتن بندها و مصراع»بیانی ديگر، 

و دهنده احساس و انديشه شاعر  مکث و توالی درست خواندن داشته باشد، نشان

از ديگر اهداف هنجارگريزی . (4: 1332نیا، )صالحی «موجب انتقال آن به خواننده است

شاعر برای برجسته کردن تصويری خاص، گاه »نوشتاری، برجسته سازی تصاوير است. 

ترين عامل مصرع بندی در شعر نو که مکث و توالی در درست خواندن است، و از رايج

را به پیچد تا بتواند تمام ارکان يک تصوير  سر می توزيع متناسب افاعیل عروضی، زا

 .(11: همان) «تمامی در يک مصرع جای دهد

 

 هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم

های مختلفی برای شکستن قوانین حااکم بار نوشاتار زباان شاعری      سمیح قاسم از گونه

 شود:ها اشاره میستفاده کرده است که در زير به آنا

 ... مکث نگارشی عالمت از استفاده و هاواژه حروف دانویسیج الف:

اشعار سمیح قاسام، جادا نويسای    پرکاربرد در هنجارگريزی نوشتاریِ  هایيکی از شیوه

( است که در مقايساه باا ديگار    همچنین استفاده از عالمت نگارشی )... حروف واژها و

ن زبان منبعی غنی در صنعت شعر از نظر منتقدا ها از بسامد بااليی برخوردار است.شیوه

رود و زمانی که بهترين الفاظ در بهترين بافت قرار گیرناد، ايان صانعت در    به شمار می

عالوه بر انتخااب واژگاان مناساب در شاعر، عوامال ديگاری        گیرد.اوج هنری قرار می

همچون تصوير عکسبرداری شده از يک کلماه ياا عباارت در اثناای ماتن شاعری نیاز        
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های مورد اساتعمال در  صنعت شعری کمک کند. يکی از تکنیکبه هنری بودن تواند می

شعر معاصر، استفاده از حروف جدا شده يک کلمه است؛ باه عباارت ديگار مقصاود از     

جدا کردن حروف تشکیل دهناده ياک کلماه ياا عباارت ياا       »جدا نويسی حروف يعنی 

هر ياک از آن اجازاء    های تشکیل دهنده آن به نحوی کهتفکیک کردن ساخت تصوير و

 م:2111)حسّاونة،  « علی رغم ارتباط آن با بافت شعری،  يک کیان مستقلی باه شامار آياد   

 تارس و هاراس   "الصححرا  "به عنوان مثال، سمیح قاسم در قصیده ای با عنوان  .(133

 :تشبیه کرده استصحنه قیامت  ناشی از جنگ و خونريزی را به
 الرهیبةُ الصراخاتُ تنفجرُ

 «زلزالها األرضُ زلزلت»
 «ساعة الصفر»
 «الحشرِ یا جلبةَ»

 «یینُقا»
 «یینُقا»

  «حن! یح   ا ا ا یح  یح   یح قا»
 شکل نوشتن آن ها، خواننده را با فروپاشی وو  "قايین"واژه های  جدا نويسی واج

آشنا کرده است. اگر به  ،و هراس قرار دارندآشفتگی  ريختگی مردم که در نهايتِ در هم

انفجار، زلزال، "بینیم که شاعر کلماتی همچونتخاب واژگان اين بند نگاه کنیم میان

وحشتی  ،که همگی به خاطر دارا بودن مفاهیمی الهام بر انگیز را "ساعة الصفر، حشر

شناخته  "قابیل"که در نزد عرب با  "قايین"کند، سپس کلمه برای خواننده ترسیم می

رحمی است که ای که رمز مستبدان و دشمنان بیهکلم شده است، انتخاب کرده است؛

های آن، به گستردگی و فراگیری آن رساند، و با جدا سازی واجگناهان را به قتل میبی

وجود چنین دشمنانی را تاکید  ،اينکه تکرار اين واژه نیز خوداشاره کرده است؛ ضمن 

 :بند زير استنمونه ديگری از جدا نويسی حروف کند. می
 هذا کتابکِو

 صحرا ُ
 صحرا ُ

 ا   ا  ا  ا  ا ا   ا  ا ا  ا   ا ا  صحرا 
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از آرايه تشخیص استفاده  بلکه در اين قصیده بنددر اين نه بینیم، شاعر همانطور که می

کرده؛ چون صحراء در اين قصیده همچون انسانی است که شاعر او را مورد خطاب 

کشد. سی حاکم بر کشور خود را به تصوير میشرايط بد سیا ،آن زباناز  دهد وقرار می

و با تکرار واج )الف(  بردبه کار میاين واژه را با نوشتاری غريب  ،در انتهای بندشاعر 

اين طرز  .دهدرت ديداری به مخاطب نشان میبه نوعی ندای بلند خود را به صو

ر نوشتار در حقیقت گويای وسعت و عظمت صحراء است که از يک جهت به خاط

، و از طرف ديگر به خاطر وسعت بی منتهای استذخاير نفتی موجبات خیر و برکت 

استفاده از عالئم برند. خود ملجأ دشمنانی است که اين ذخیره گرانبها را به تاراج می

نگارشی مکث )...( شکل ديگری از هنجارگريزی نوشتاری است که سمیح قاسم در 

در حقیقت شاعر با  یم خود سود جسته است.قصائد مختلفی از آن برای بیان مفاه

کند و از اين های بصری و ديداری آشنا میاستفاده از اين اسلوب، خواننده را با نشانه

کند، به اين ترتیب متن شعری طريق او را وادار به تأمل و تفکر در فضای خالی متن می

واند يک برداشتی از تشود و هر کس بسته به افق ديد خود میو تأويل می رقابل تفسی

های گوناگونی در اين فضاهای خالی نقطه دار توسط شاعر به شکل متن داشته باشد.

، کردهبندهای شعری ظاهر گشته است؛ گاهی شاعر از اين فضاها بین دو جمله استفاده 

های گاهی نیز میان واج گاهی نیز از فضای خالی نقطه دار میان دو يا چند کلمه و

از  "إسکندرون"به عنوان مثال در قصیده  يک واژه استفاده کرده است.تشکیل دهنده 

 گويد:میديوان السربیات 

 ال علم لی .. یا أیّها البدوی

 بالدم والعقیدة

 تی الوحیدة!کبش بدلمازال جلد ال

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

 إنسان إسطنبول یجهلنی،

 !ویجهل زوجتی
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که هیچ  بیندکس و تنها و غريب میدر کشوری ديگر، بی ، شاعر خود رادر اين بند

کس با او آشنايی ندارد و برای اينکه اوج غربت و تنهايی خود را به رخ مخاطب بکشد 

مکان ای داشته باشد به تفاده کرده است تا به نوعی اشارهاز فضای خالی نقطه دار اس

ه از لحاظ اعتقادی با او همساز برد؛ کشوری که ننا آشنايی که در آن به سر می غريب و

فضای خالی نقطه دار که بین  و نژاد. شکل  ديگری ازاظ خون است و نه از لح

 های يک بند آمده واژه

 توان در اين بند مشاهده کرد:  است را می

 أردتَ فماذا ترید؟

مزید؟!.. من ..أما من مزید. أما  

 مزید؟ .من .. .وَهل ..

واسطه فضای خالی  بینیم، شاعر میان کلمات هر جمله بههمانطور که در اين بند می

. در حقیقت شودمیدار فاصله انداخته است که اين امر باعث جلب توجه مخاطب نقطه

ای با مضمون بیت که پرسش از زياده خواهی است تطابق دارد، ايجاد چنین فاصله

ه میان کلمات شکل با ايجاد فاصل استفهامی که معنای انکار را در ضمن خود دارد و

يک نوع ارتباط معنايی برقرار کند.  "مزيد" با کلمهظاهری جمله را طوالنی کرده تا 

توان در عبارت نمونه ديگری از ايجاد فواصل نقطه دار میان واژگان يک جمله را می

 زير مشاهده کرد:

 ما سعر زوجتک الفقیدة؟

ما سعرها، .ههأ. .هأ. .هأ.  

ة؟أ رغیف خبز .. أم قصید  

گردد و از در اين مقطع شاعر در کشوری بیگانه به دنبال همسر گمشده خود می

شود، به اين گیرد اما در مقابل با نیشخند مردم شهر مواجه میمردم شهر سراغ او را می

ترتیب شاعر برای اينکه خواننده را با فضای کلی متن آشنا کند دست به هنجارگريزی 

 خنده همراه با تمسخر که معموال "هأ ه هأ هأ"نا مأنوس از واژه  نوشتاری زده است و

بینیم که شاعر میان اين واژه که دارد، استفاده کرده است، اما اگر نیک بنگريم میرا در بر
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شدت است تا بر ها فاصله انداختهبا نقطه ،کندصدای خنده را برای مخاطب ترسیم می

  اين تحقیر و پوزخند بیفزايد.

  شعر سطرهای عمودیو نی پلکانوشتن  -ب

  شعر مصور يا نگاره شعر با جهاتی از توانمی را )هنجارگريزی( زدايی آشنايی نوع اين
ياا   کلماات  حاروف،  آن در کاه  اسات  شاعری  نگاره شعر»کرد  مقايسه  تجسمی شعر اي

 کاغذ صفحة روی بر را مشخص تصويری که شوندمی آراسته و تنظیم طوری هامصراع
 يونانی شعر چند اما است، ناشناخته غرب، ادبیات در شعر نوع اين اصل .دهندشکل می

 قارون  از و اسات  ماناده  جا به آن مانند و بال مرغ، تخم تبر، صورت به التینی باستان و
 شااعرانی  نوزدهم قرن اواخر در…است دست در شعر نوع اين از هايینیز نمونه وسطا

 در .کردند کسب هايیتجربه شعر، نوع اين در سهفران در آپولینر گیوم ماالرمه و جمله از
 ماورد  شاعر  در ای تجرباه  عناوان  به نگاره شعر میالدی 1361و  1321های سال فاصلة
، های شاعری از شایوه پلکاانی ساطر    مقصاود  .(323 ش:1316)میر صادقی، « شد واقع توجه

ند تا پاياان آن  های شعری از آغاز سطر شعری يک بوازن بودن و نابرابر بودن تفعیلهمتنا

ای کاه خوانناده را   انگیازد باه گوناه   است. اين نوع نوشتار حس بینايی خواننده را برمی

 در را مصاراع  ياک  ويژگای  اين»کند تا با شکل نوشتاری ارتباط بر قرار کند. تشويق می
 تشاخص  مصاراع  ساطر  ياا  کلماه  هار  به و کندمی برجسته شعر هایديگر مصراع برابر
 نظار  ماورد  صاحنة  باه  نوشاتاری  ويژگی اين عالوه، به کند؛می تأکیدآن  بر و بخشدمی

ساته کاردن شاعر    اسم برای برجسمیح ق .(23: 1333)حسینی، « دهدمی ديداری جنبة شاعر

خود از شیوه پلکانی استفاده کرده است تا عالوه بر ديداری کاردن شاعر خاود، معناای     

 ثانويه را به آن ببخشد همچون اين بند:

 لةٌ ال تجیدُ القتالهَلِعَت طف

 وَعلی حَرَجٍ أطلقَت صرخةً.. بعضُها لأللَم

 والذی ظلَّ: نارٌ وَدم

 آه آه..                       

 آه معتصماه!                                   
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، آن را به "آه"در اين مقطع، شاعر برای بیان درد و رنج فراوان عالوه بر تکرار واژه 

ديگر تصوير سازی کرده است. اگر به گزينش واژگان خوب بنگريم، تنهايی در سطر 

بینیم که شاعر برای بهتر نشان دادن اين آه از الف مندوب وهاء سکت نیز در کلمه می

ی عروضی نیز زده است؛ استفاده کرده است، تا آنجا که دست به هنجارگريز "معتصم"

از  "فاعِلُن"اب کرده است بر وزن ای که شاعر از ابتدای اين قصیده انتخچون تفعیله

است، اما در انتهای اين بند با گريز از قوانین عروضی از تفعیله  "متدارک"بحر 

را بصورت وقف به  "آه"استفاده کرده است تا از اين طريق بتواند کلمه  "فاعالن"

 :بند زير استنمونه ديگری از شعر پلکانی  مخاطب نشان دهد.

 ی المقاتلومنذا یشیّع قلب المغنّ

 غیر الدخان

 الدخان                      

 الدخان؟                                       

ناشی از انفجار  کشد که سراسر دودِدر اين بند شاعر صحنه جنگ را به تصوير می

بیند. همه جا را فرا گرفته است به طوريکه شاعر خود را در میان آن غوطه ور می

را به  "دخان"شد واژه کِنه فضايی غبار آلود را به تصوير اعر برای اينکه صحبنابراين ش

صورت پلکانی نوشته است. در واقع هدف شاعر از تکرار اين واژه همراه با شکل 

برای خواننده  غبارپلکانی آن، نشان دادن وسعت و امتداد فضايی همراه با دود و گرد و 

 ريزی:نمونه ديگری از اين شکل هنجارگ است.

 ویا بنتُ غنّی

 علی بئر حزنی

 أحبّک

 غنّی

 وغنّی                

 وغنّی                                  
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نوشتار پلکانی سطر شعری در اين بند، داللت بر هبوط و سقوط دارد. در اين بند 

 شاعر از اضافه تشبیهی )بئر حزنی( استفاده کرده است و حزن و اندوه خود را به چاهی

بیان عمق اندوه در نزد شاعر است. به اين ترتیب واژه  آنتشبیه کرده است که غرض از 

)غنّی( را به صورت پلکانی نوشته است تا صدای آواز دختر بتواند حزن و اندوه عمیقی 

شکل عمودی )ريزشی( يکی ديگر از  را که کل وجود شاعر را در بر گرفته است بزدايد.

از آن رود و مقصود شتاری در شعر سمیح قاسم به شمار میانواع هنجارگريزی های نو

ای وستونی از باال به پايین، بر روی صفحه شعری سطری است که به صورت قطره»

ای دارد به گونهشود. اين سطر شعری نیز چشم خواننده را به خود معطوف میظاهر می

کند خواننده را مجبور می شکند وکه نوعی شوک بوجود آورده که افق انتظارات را می

« به دنبال پاسخی برای اين نوع نوشتار و الهامات ناشی از آن در متن شعری باشد تا

توان در ای و ستونی سطرهای شعری را میای از شکل قطرهنمونه .(111م: 2114)عثمان، 

 مشاهده کرد:« شخص غیر مرغوب فیه»اين مقطع از ديوان 

 وأکتُبُ« اکتُب»غرامی یقولُ لیَ 

 وأقرأُ« اقرأ»ثمَّ یقولُ لیَ 

 اذهب إلی ملکوتی»ثمّ یقولُ لی 

 غنیاً

 قویاً

 فتیاً

 «جمیالً..

 وشکراً جزیالً.

 و کلماتی را کهدر اين بند، شاعر واژگان را به شکل عمودی چینش کرده است 

ها جدا کرده خواسته در آن مکث صورت گیرد به عنوان يک مصراع از ديگر مصراعمی

ای آگاه کند که هدف او و با کلمات ديگر پیوند نداده است تا خواننده را به گونه است

تاکید در آن مصراع يا کلمه بوده است. در اين بند، شاعر، عشق را به عنوان محرکی 

تنها بواسطه آن  هر گونه خصلت و ويژگی دهد تا آنجا که برای انجام هر کاری قرار می
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به اين ترتیب را در خويش رقم زد. « وانمردی و زيبايیثروت، قدرت، ج»مثبتی چون 

با انتخاب چنین اسلوب نوشتاری مخاطب را با خود همراه کرده و او را به تکاپوی 

شکل ديگری از  ذهنی در جهت فهم معنی با توجه به افق ديد خواننده وا داشته است.

مشاهده  "ذا قتلتنی؟إلهی، إلهی، لما"هنجار گريزی نوشتاری را می توان در قصیده ی

 گويد:کرد آنجا که می

 شاهدنی المالک جبرائیل

 ولکنّه لم یخفَّ لمساعدتی

 إلهی!

 لماذا

 تخلَّیتَ

 عنّی؟!

 و با ديدن متن، تنها جهان ثانوی مفاهیم و عواطف دريافت در اين نوع نوشتار،

 ن(آ )قرائت شعر گزارش ،موارد اين در .آن شنیدن با نه است، ممکن شعر خواندن

 و معنايی بار تمام تواندنمی شنود،می را شعر فقط که کسی و است غیرممکن تقريباً

در اين مثال، شاعر به جای اينکه واژگان را به شکل افقی در  .دريابد را عاطفی شعر

مصرع شعری کنار هم بچیند )إلهی لماذا تخلیتَ عنّی( هر يک را جداگانه به عنوان يک 

 آن تأکید بر و بخشدمی تشخص مصراع سطر يا کلمه هر ژگی بهقرار داده است. اين وي

. دهدمی ديداریه جنب شاعر نظر مورد صحنة به نوشتاری ويژگی اين عالوه، به کند؛می

کشد که در اوج ناراحتی، انسانی را برای مخاطب به تصوير می ،در حقیقت اين نوشتار

د و تمام انرژی خود را روی يک واژه آورهر يک از واژگان را با صدای بلند بر زبان می

گذارد تا با صدايی رساتر خدای خود را مورد خطاب قرار دهد و اينکه شدت حزن می

 و اندوه خود را به خواننده نشان دهد. 

  هایی از زبان عبری وانگلیسی هگیری وام واژبه کار -جح

ای زبان هوام واژهی نوشتاری در گريزقاسم، تاثیرگذارترين شکل هنجار در شعر سمیح

ای قت نوع الفبای زبان عبری به گونه. در حقیشودمشاهده میبیگانه بويژه زبان عبری 
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بینیم در برخی قصائد شاعر میکند. جلب توجه می ،نا آشنا به آن است که برای خواننده

ای از آمیزد بدون آنکه ترجمهکه او زبان عبری را در کنار زبان عربی فصیح با هم می

های عبری و حقیقت استفاده سمیح قاسم از زباندر اين زبان برای خواننده ارائه دهد. 

ها نیست که شاعر تحت تاثیر اين زبانانگلیسی در برخی از قصائدش به اين معنی 

ها نوعی مقاومت برعکس، استفاده از اين نوع زبان ها را دوست دارد،ن زباناست ويا اي

بنابراين استفاده او از زبان  رود.صهیونیستی به شمار میيم اشغالگر و دشمنی با رژ

ای با فکر صهیونیستی است. او در قصیده عبری در واقع بخشی از مبارزه طلبی او با

از زبان عبری در جهت مبارزه با انديشه صهیونیستی  "إلهی إلهی لماذا قتلتنی"عنوان 

 :استفاده کرده است

 أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

 سم اهلل الرحمن الرحیمب

 السالم علیک یا مریم

 یا والدة اهلل

 یا ممتلئة نعمةً

 صلّی ألجلنا

 דין כןען על א שיי כ לגכר טןכ"
 ינ ל ט ל ט נ י כ  דןם י ן ד ד כ כשי
 "נח ק ח שי י ל נ א נ יח פ ר פ כג חן י

 خیسمیح قاسم خود در پاسخ به اين سوال: دلیل استفاده از زبان عبری در بر

های ديگر هدف من در به کار گیری از زبان دهد:قصائدت چیست؟ اينگونه پاسخ می

گويد: من در برخی از قصائد خود از فقط مبارزه است و نه لذت بردن، و در ادامه می

زبان عبری استفاده کردم و اين استفاده تنها به قصد مبارزه با فرهنگ عبری است و من 

ام. هر کس زبان عربی را ن بیگانه و فرهنگ آن قرار نگرفتهبه هیچ عنوان تحت تاثیر زبا

شود که روشن می او بفهمد و آن را دوست بدارد و تا اندازه ای با آن آشنا باشد برای

استفاده از  .(113 م:2114)محمد،  نیازی به نمايش دادن زبانی غیر از زبان عربی نیست
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باشد، بلکه شاعر ر در زبان عبری نمیهای بیگانه در اشعار سمیح قاسم فقط منحصزبان

در مواردی از زبان انگلیسی نیز در جهت بیان افکار خود استفاده کرده است که نمونه 

 :شودمیآن در بند زير مشاهده 

 فی الشتا  یصیر جدی أضخم وأجمل وأغنی

 وحین تزوره الحکومة

 یدعو لصاحب الجاللة بطول العمر 

 ویقدّم لها فنجان قهوة سادة

م یقدّمنی فخوراً، ألغنّی باإلنجلیزیة:ث  

Mary had a little lamb 
Little lamb 
Little lamb 

 و کاربرد اعداد در متن شعری تصویری لاشکا از استفاده -د

ها به منظور ر سمیح قاسم توزيع متفاوت تفعیلهيکی از اسالیب نوشتاری اشعا

های شعری را طوری در قصائد است. شاعر در بیشتر موارد تفعیلهديداری کردن شعر 

آورد. يکی از های مختلفی از اشکال هندسی را بوجد میبرد که گونهخود به کار می

اشکال هندسی که بسامد بااليی در قصیده دارد، شکل هندسی مثلث است. گاهی موارد 

دهد و گاهی موارد نیز اين شکل نوشتار تناسب شکل واژه با معنای آن را نشان می

نمونه ديگری از اين شکل . استبه منظور زيبا کردن قصیده و جلب توجه صرفا 

 :استبند زير  ،هتدسی

 

 کان ال بدّ من إعدام طفولتی تلک رمیاً بالرصاص

 کان ال بدّ من إعدام طفولتی تلک

 کان ال بدّ من إعدام طفولتی

 کان ال بدّ من إعدام 
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کان ال بد من "ده کنیم، می بینیم که جمله اگر به چینش واژگان در اين بند مشاه  

ای که در هر سطر يک کلمه از جمله ها تکرار شده است، به گونهدر همه بند "إعدام

حذف شد و حذف اين واژگان منجر به تشکیل چنین شکل هندسی در متن شعری 

دهد تصوير جان دادن کودک را نشان می شده است. حذف هر واژه در هر سطر شعری

که با اضافه  ،شکل هندسی سابق ها از بین رفته است. برعکسِا ضرب آن گلولهب که 

افزود، در اين بند ا و در نتیجه بر مفهوم انتظار میهها بر طوالنی شدن سطرشدن واژه

اعدام را در  هر سطر شعری و در نتیجه نابودی و نکوتاه شد ،با حذف هر يک از واژه

  متبادر کرده است.اذهان 

شود، بلکه شاعر گاهی از اشکال ديگر ه از اشکال تصويری، فقط شامل مثلث نمیاستفاد

تصوير نیز در جهت جلب توجه مخاطب  و يا تاکید بر مفهومی خاص استفاده کرده 

 :بند زيراست همچون 

 سأغتسلُ اآلنَ؛ ال بدَّ من مطرٍ. سیقومُ الکسیحُ ويشفی المريضُ

 ويُعشبُ قبری الطويلُ العريضُ

 
 و است که شاعر در اين پاراگراف کلمه توقّف را همانند يکی از عالئم راهنمائیپید

تا از  در داخل يک مربع قرار داده است stopرانندگی همراه با معادل انگلیسی آن يعنی

بست زندگی بنبر مفهوم مرگ و نیستی که  اين طريق عالوه بر جلب توجه مخاطب

نچه که سبب حیات دوباره است نا امید شده است تاکید ورزد، گويی شاعر از هر آ

است. اگر به دواوين اين شاعر نیک بنگريم، شاهد هنجارگريزی ديگری از نوع 

تا آنجا که شاعر در خالل هر قصیده ای از اين تکنیک هنری در  هستیمکاريکاتور نیز 

 بهره برده است. به عنوان نمونه: جهت القای مفهوم ثانوی
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شخصٌ غیرُمرغوبٍ "ای با عنوان: که در قصیده است ريکاتوریتصوير کايک اين 

به کار رفته و بی ارتباط با non grata  Persona که معادل انگلیسی آن آمده است "فیه

زدايی  قاسم در ساختار کلی شعر آشنايیدر اين شعر، سمیح  باشد.نمی عنوان قصیده نیز

از بطن جامعه است؛ با  اندن و دوریکرده است تا درون مايه شعر را که به حاشیه ر

دهد سمیح در اين کاريکاتور تصوير درخت را به خواننده نشان می شکل آن نشان دهد.

اما در اين تصوير هیچ  در فرهنگ اسالمی نماد زندگی، معرفت و نعمت الهی استکه 

ه نه شود کشود. در اين تصوير، درختی مشاهده میاز اين مفاهیم به مخاطب القاء نمی

ای دارد و نه شاخ و برگی، مهمتر از همه اينکه نقاش و يا به بیانی ديگر، رگ و ريشه

نشان دهنده های درخت را بیشتر از هر چیز ديگر بولد کرده است که رگه گفته پرداز،

 شده و انگار تولدی نداشته است.تا جايی که همه چیز از آن گرفته قدمت درخت است

شکل نوشتاری اعداد  در شعر سمیح قاسم نوشتاری يزیهنجارگر از ديگری نوع

شود شکل تصويری اعداد باعث می . در اين گونه از نوشتار، استفاده ازشودمیمشاهده 

 همانند اين بند: شودجلب  متنتا توجه خواننده به 

 قال لی ربّی عدّ العشرة

7 ،2 ،9 ،1 ،9 ،1 ،1 ،0 ،3 ، 

 کولیرا

میان جنگ  ر آن وضعیت اسف بار زندگی مردم را دريا همچون اين بند که شاعر د

 کشد:و خونريزی به تصوير می

 أطلقت القدس کلمة السر
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 وانهال جلیات علی المندوبین بقنابلهم

 )القنبلة األولی(                  

 سقطت أعضاؤهم التناسلیة

 )القنبلة الثانیة(                   

 تطایرت کلسونات نسائهم

 )القنبلة الثالثة(                   

 اجتاحت أرحامهن تیارات الریاح واألنهار

 وارتعشن بلذّة الخلق...

بینیم، شاعر با استفاه از کاربرد اعداد، عالوه بر اينکه ر که در اين بند میهمانطو

از  نگیخته است، به نوعی تصوير زيبا اما دردناکیتوجه مخاطب را به متن شعری برا

رای خواننده به تصوير کشیده است، تصويری که در آن چگونگی صحنه جنگ را ب

ها به شکل ها و نارنجککه بر اثر توالی بمبته شدن مردان و زنان فلسطینی را کش

به اين ترتیب شاعر با استفاده از شکل نوشتاری دهد. شوند، نشان میفجیعی کشته می

است و سبک ويژه خود را  اعداد، نوعی هنجارگريزی در متن شعری خود پديد آورده

 در بیان مفاهیم عرضه کرده است.

 گیرینتیجه

سمیح القاسم يکی از شاعران معاصر فلسطینی است که به دلیل تاثیرپذيری از آرای 

های ای دارد. يکی از روشزبان شعرش برجستگی و تشخّص ويژه ها، فرمالیست

نجار گريزی نوشتاری است. سازی که شاعر از آن بهره فراوان برده است؛ هبرجسته

 زير قرار های شعری سمیح بهشگردهای اين نوع از برجسته سازی در ديوان بررسی حاصل

 :است

 نشانة بمثابة سجاوندی هاینشانه از واژگان، استفاده اجزای جدانويسی و شکستن -

هايی از زبان به کارگیری وام واژههای شعری، نوشتن پلکانی و عمودی سطر ،بصری

 از بهره گیری، اعداد تصويری هندسی وشکل لاشکا از استفاده و انگلیسی  بری وع
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های هنجارگريزی نوشتاری در اشعار مهمترين شیوه شعر در تصوير و نقاشی و طرح

 سمیح قاسم است.

بسامد را در مقايسه ی باالترين نگارش ئمعال از استفاده و هاواژه حروف جدانويسی -

 ته است.ها داشبا ديگر شیوه

غرض اصلی از هنجار گريزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم، ديداری کردن شعر  -

 کند.ی حروف و اشکال هندسی استفاده میاست بويژه زمانی که شاعر از جدا نويس

فکر و  کند، هدف شاعر مبارزه بازبان عبری و انگلیسی استفاده می آنگاه که از -

ه از شکل هندسی رداتی غرب است و زمانی کهای وافرهنگ صهیونیستی و انديشه

 کند، هدف تشريح و توضیح جزئیات تصوير است.اعداد استفاده می

شود تا شعر فقط هندسی در شعر سمیح قاسم باعث می در حقیقت استفاده از اشکال -

ی شنیداری محدود نشود، بلکه  با درگیر کردن حس بینائی به خوانش بیشتر به جنبه

 دريافت. را آن توانمی شعر ديدن با تنها که کندمی اضافه شعر به را معنايی و اتکا کند
 

 نوشتپی
1- Leech , G. N. 
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 .233 – 221، صص31، شماره 12سال« بهارستان سخن»ابتهاج،  هوشنگ و

 مجلّة ،البصرية الصورة تکوين فی وأثره الکتابی الشکل سيميائية ،م(2114) عثمان، إياد عبد الودود -

 .124-33صص .والستون الثالث العدد .الديالی

تهران:  )ساختارگرايی و صورتگرايی( معاصر ادبی نقد هاینظريه ،ها.ش(1311) مهیار مقدم، علوی -

 سمت.

 .انتشارات سخنران: ته .هاها، رويکردها و روششناسی: نظريه سبکها.ش(. 1331فتوحی، محمود، ) -

 هایشیوه تحلیل»ها.ش(؛ 1336نیازی، آزاده )کريمی فیروزجاهی، علی و روشن، بلقیس و ملک  -

 .243 -233،  بهار ادب، سال دهم، شماره سوم، صص «معاصر شعر در ديداری هاینشانه تولید

 : دار غريب.القاهرة، الطبعة الرابعة، تر: أحمد درويش، النظرية الشعريةم(؛ 1333کوهن، جان ) -

جامعة ، دراسة تأويليةها 626م(؛ التشکیل البصری فی الشعر العربی منذ 2114محمد صالح، عیسی ) -

 اآلداب.کلية موصل: 

 جامعة: الجزائرية الجمهوريةالتعبیر اللغوی فی شعر سمیح القاسم،  أسلوبيةم(، 2114محمد، شلیم ) -

 . ورقلة – مرباح قاصدی

 .2چ ز،ممتا کتاب انتشارات: تهران ،شاعری هنر نامه واژه ،(ها.ش1316) نتمیم میرصادقی، -

 الکتاب. اتحاد دمشق: ،1 ط والبالغی، النقدی التراث فی االنزياح م(، 2112 محمد ) أحمد ويس، -
- Leech, G. N. (1969). A Linguistic Guide to English Poetry. New York: Longman. 



 

تابي في أشعار سميح القاسم علی أساس نظرية ليجدراسة االنزياح الک  
 
 

 1بهروز قربان زاده

 

 
 

 الملّخص
يعّد االنزياح من أهم املالمح األسلوبية يف النص األديب والذي يبّّي أسلوب تعبري األديب املتمّيز. هلذه التقنية 

ّّ االنزياح األدبية أمناط متعددة حيث يعّد اخلروج عن املألوف من الکتابة إحدی هذه األمن اط. يف اقحقيقة  إ
الکتايب هو تغيري لصورة کتابة الکلمة أو النص والذي يضيف املعاين اجلديدة إلی النص. استخدم مسيح القاسم 

قد سعی هذا املقال إلی معاجلة  أشعاره. من مّث يف هذا األسلوب يف أشعاره کثريًا حيث أصبح جزءًا ال يتجزأ 
؛ األسلويب -التحليلي بالدرس والتحليل على املنهج  ياح الکتايب يف ديواّ مسيح القاسماأللواّ املتعددة من االنز 

ّّ الشاعر يسعی إلی تغيري  وقد حاول أّ يدرس هدف الشاعر الستخدام مثل هذا األسلوب. تدل النتائج علی أ
ما حيز منقط تفکيک حروف الکلمات واالستعانة عن عالمات الرتقيم السي -الصورة الکتابية يف کالمه:

توظيف املفردات من اللغات العربية  -3کتابة األشطر الشعرية بصورة متدرجة ومتساقطة   -2استهاليل. 
ّّ هدف الشاعر من توظيف مثل  -4واإلجنليزية.  االستفادة من األشکال اهلندسية والشکل البصري لألعداد. إ

هو التسجيل البصري  -حساسات إلی املتلّقيباإلضافة إلی نقل األفکار واإل -هذه األساليب يف الکتابة 
 لألشعار وجتسيم مفهومها.
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