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مقدمه
ها نیست و جاهاي سـفید  رساندن پیام، تنها پیوند واژهيبرامعاصريهازبان ویژه سروده

در این جاست کـه واژه در کنـار   . معاصر استيهادهیکاغذ، پاره ناگسستنی ساختار قص
يها بر رونوشتن واژهيبه گفته دیگر، جا. کندیپیدا میخود، ارزش مکانیکارکرد زبان

يهـا نـو ماننـد شـکل   يگـرفتن از سـاختارها  در کنار بهره،نیز روش نوشتن آنهاکاغذ و 
و صوفیانه سراینده آن اسـت  یدرونيهااز تجربهيامعاصر گونهيهادهی، در قصیهندس

یر نیسـت و بخشـ  یپذها امکانا به خواننده، تنها با واژههرساندن این تجربهکهياگونهبه
ـ ابيات و جایو روش نگارش ابين کارکرد را، شکل ظاهراز ای ل یات و واژگـان تشـک  ی

.دهدیم
تـوان بـه  یارتباط دارنـد، مـ  هینظرن یبا اقیعمیکه به شکليمعاصرانرشاعان یاز م

يپیونـد ، يسـاختار ژرفهـاي دگرگـونی پـایی بـا بر ياشـاره نمـود، و  وسفیيسعد
را در خدمت مضـمون قـرار   شکلو استنمودهبرقرار مضمونوشکلمیان یناگسستن

ویـژه گـرفتن از شـکل  با بهرهيويهادهیقصاز پیام در یکه بخشيابه گونه،ه استداد
وه در شـکل  یشـ یـن  وسـف از ا یيسـعد استفادهشکیب.شودیممنتقل به خواننده ،آنها
-را بهيروش وو دارديويبرا،روزافزون خوانندهارزشنشان ازش،یخويهادهیقص
. سـازد یک مینزد-خواننده مطرح ساخته استيبراياژهیوگاه یکه جا-افتیدرهینظر

خواننـده را از  ها،سرودهيهایی ویژه برافرینش جلوهبا آکند تا یوسف تالش میيسعد
افت بـه  یدرهینظرچهیدرشده است تا ازتالشپژوهشن یدر ا.سازدآگاه،مقصود خود

، همـراه بـا اسـتخراج    یفیتوص–یلیتحلسته شود و با روش یوسف نگریيد سعدیقصا
.دهدقرار یسرمورد بريوشواهد، اشعار 

پژوهشنهیشیپ
تـوان بـه   یاز جمله این موارد مـ بوده استقاتیاز تحقیبرخن موضوع بستریکنون اتا

:ره کردموارد زیر اشا
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تجلیات «با عنوان یمانین عبداهللا السلیاسیاحمد ،یمنیپژوهشگر يدکتراان نامهیپا-
ـ  یالفنیۀ لعالقۀ األنا باآلخر ف اه در دانشـگ . م2007کـه در سـال   »المعاصـر یالشّـعر العرب

يگذارریاز آن به تأثیدر بخش.جابر عصفور به نگارش درآمده استییقاهره به راهنما
ـ ماننـد أ یها در اشعار شاعراندهیشکل قصر ظاهر و بغرب  ز المقـالح،  یس، عبـدالعز یدون

هـا را  دهیدر سـاختار قصـ  یوسف پرداخته است و دگرگـون یيسعد، یاتیعبدالوهاب الب
.دانسته استیر شعر غربیثأتحت ت

ـ ة الحدیثـۀ بنـاء القصـید  «طاهر مسعد الجلوب بـا عنـوان  يدکترانامهانیپا- اعمـال  یف
ات دانشگاه ربـاط در کشـور مغـرب،    یادبدر دانشکده.م2005که در »دالعزیز المقالحعب

ز ید عبـدالعز یژه قصـا یـ وشـکلِ در آن بـه  نوشته شده است و س،یمحمد بنییبه راهنما
.المقالح پرداخته است

ـ یوسف؛يشعر سعد«کتاب- بـه  ،يکـه در آن امتنـان عثمـان الصـماد    »ۀدراسۀ تحلیلی
يهـا از جلـوه یبـه برخـ  ووسف پرداخته اسـت  یيسعديهاسرودهازیبخشیبررس

.پرداخته استیوسف مانند اشکال هندسیيسعديهادهیقصيساختار
د یـ که در آن محمد صابر عب»«کتاب -

معاصـر  يهـا سرودهدررهید و غیسفمانند آهنگآهنگيهابه گونهز کتاب ایدر بخش
.خته استپردا

بپردازدوسف یيسعديهاد در سرودهیآهنگ سفیسکه به بررياتاکنون مقالهیول
ـ اهم. امده اسـت ینگارش درنبه يرون بـه ینـو ياچـه یکـه در یین مقالـه از آنجـا  یـ ت ای

.انجام نگرفته استنهیمن زیدر ایکه پژوهشرغم آن، بهخواهد گشودیگران ادبپژوهش

افتیدرهینظر
ياگونـه دارد بـه ياجایگاه ویژهیخواننده در فرآیند  آفرینش ادبدریافت، بر پایه نظریه

. نده و خواننـده اسـت  یان سـرا ییه مدوسويده، فرآیندیتوان گفت که سرودنِ قصیکه م
ـ  یاهینظرن یمفهوم ا از یکپـارچگ یو ر درجـه از انسـجام  بـا هـ  ین است که هر اثـر ادب

لحـاظ  ن است کـه بـه  ی، سرشار از عناصر نامعیاثر ادب. چند ساخته شده استییهاگسل
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د متضـاد  یطـرق مختلـف وشـا   ها را بهتوان آنیدارند و میرخواننده بستگیبه تفسر یتأث
ـ آفریننـده و خواننـده اهم  يهمکارهینظرن یدر ا. ر کردیتفس و لـذّت خواننـده   ت داردی
ـ از نظر ولف گانـگ آ .آفرینده متن باشدشود که خودش نیزیمآغازیانزم از یکـ یزر ی

داده شیپـ يهاافتیکه صرفاً درش از آنیک اثر ارزشمند پیافت، یدرهینظرپردازان هینظر
دهـد و  یا تجـاوز قـرار مـ   یياندازدن را مورد دستیديوه هنجاریت کند، شیما را تقو

). 152ص،1994هولـب، (دهـد یار ما قـرار مـ  یاختادراك دريبرايدیق جدیمجموعه عال
،آنچـه بیشـترین ارزش را   یولف گانگ ایزر  بر این باور است که در فرآیند آفرینش ادب

ـ از ا. )153،ص1994هولب،(آفریننده و دریافت کننده استيدارد، همکار لـذت  ين روی
نـده در  ونـه، خوان بـدین گ . متن باشدشود که خودش نیز آفرینده یآغاز میه زمانخوانند
-توان آنها را سـازه یده که میسفید قصویخاليکند و جاهایميمتن همکاریبازآفرین

ـ   نوشته شده است، دانست، یپنهانکه با جوهرمتنینگارشيها یدر فرآینـد بـاز آفرین
دهد که  یده میقصبهيا، آهنگ ویژهيو سفیدیدارند و تنش سیاهيسروده، نقش زیاد

ـ مـا ا .)77،ص1992درویش،(معاصر  به شمار آورد يهادهیقصنو دریرا آهنگباید آن  ن ی
اسـت کـه   ياگسـترده یپدیده صـوت آهنگ،ين رویاز ا. نامیمیآهنگ سفید مآهنگ را

میان سـکوت پیرامـون آن شـناخته    چون آهنگ، تنها از.تنها در بر دارنده صداها  نیست
.)46،ص2001صابر عبید،(دارد اخت آهنگ نقششود و سکوت نیز به اندازه صدا در سیم

کـوهن، (اسـت  نماد سکوت) نانوشته(و سفیدي ها، نماد صدادهی، در قص)نوشته(سیاهی
.)98ص،1986
ها و مکان قرار گـرفتن آنهـا    واژهها که روش نوشتن دهیرنگ، به هنگام خواندن قصد

آن را ، یهندسـ يهـا تن از شکلها و نیز بهره گرفنانوشته در میان دیگر بیتيهایتبو 
-برجستهیبخشیاست ولیو برون متنفیزیولوژیک ياکند، هر چند پدیدهیمشخص م

.)54ص،1985بنـیس، (شـود  یهـا انجـام مـ   ها به کمـک آن ژهوایاز کارکرد پیام رسانيا
آهنـگ را  پیرامـون آن، يهاکه در کنار نتیستادن و سکوت در موسیقیدرست مانند ا

کنـد  یپیدا میو صدا در کنار سکوت معنسخن است از ياگونهپس سکوت،. زدسایم
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باال ياز ابزارهای، یکمعاصريهااین شگرد، در آزمون سروده).58ص،1985صالح نـافع، (
). 102-101صص،1985بنیس،(بردن توان خواننده در دریافت معناست

 یمعاصر عربد در شعریسفآهنگ
و دداريادنقش زیـ ،يامروزيهاسرودهیدر فرآیند باز آفریناژگانژه نوشتن ویوه ویش

نـو در  یآهنگـ کـه بایـد آن را  دهدیمدهیقصبهياآهنگ ویژه،يو سفیدیتنش سیاه
اسـت  ياگسـترده یپدیده صوت،آهنگکردین رویاز ا. به شمار آوردمعاصريهادهیقص

پیرامـون  تنها از میان سکوتآهنگ،چون .نیستیعروضيبحرهاکه تنها در بر دارنده 
صـابر  (صـدا در سـاخت آهنـگ نقـش دارد    شود و سکوت نیز به انـدازه  یخته مآن شنا

نماد) نانوشته(و سفیديها، نماد صدا دهیقصدر ،)نوشته(سیاهیپس .)46ص،2001عبید،
که روش نوشـتن  هادهیقصدرنگ، به هنگام خواندن. )98ص،1986کوهن،(استسکوت

و نیـز بهـره   هـا نوشته در میـان دیگـر بیـت   ناياهها و مکان قرار گرفتن آنها و بیتواژه
و فیزیولوژیـک  ياهر چنـد پدیـده  کند، یمشخص م، آن را یهندسيهاگرفتن از شکل

اهـ بـه کمـک آن  واژگـان یاز کارکرد پیام رسانيابرجستهبخشی، ولاستیبرون متن
کـه در کنـار  یموسـیق هنـر  در سـکوت درست مانند .)54ص،1985بنیس،(شودیام منجا
و صـدا در  از سخن اسـت  ياگونهپس سکوت،.سازدیآهنگ را مپیرامون آن،يهاتنُ

يهادر آزمون سرودهاین شگرد،).58ص،1985صالح نافع،(کندیپیدا میکنار سکوت معن
،1985،بنـیس (سـت عناده در دریافـت م باال بـردن تـوان خواننـ   ياز ابزارهاییک،معاصر

زا او تـنش يبـرا هـا و خطـوط،  هر اندازه که نوشـته معاصر بهسراینده . )102-101صصـ 
.او ارزشـمند اسـت  يبراها،ها و بیتو روش نگارش واژهين اندازه سفیدهمااست، به

ـ  نشـان دهنـده  ،نوشتهمیان نوشته و نایاین تنش بیرون و جهـان پـر تـنش   یتـنش درون
هـر  يهانآزموبر پایهین هندسه و چارچوب مکانباید گفت که اییول. نویسنده است

).48-47صص،2001صابر عبید،(گوناگون داردينمودهاش،یهاوانیدسراینده در سرودن 
یپـر کـردن سسـت   يبـرا یتالش،معاصريهادهیقصدر يارزش نهادن بر ساختار دیدار
در تالش است در ، يدیداردهیقص.)6ص،1987،یالکبیسـ (پیوند نویسنده وخواننده است

،يالماکر(سراینده بهره گیردبه رساندن پیام يبراياویژهياز ساختار دیدارها،کنار واژه
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-دهیقصـ یگسسـتن نايعنوان پارهاین روش، بر گرفته از ارزش مکان به) 213ص،1991
يگیـر در شـکل کـه  رودیراینده به کار مسیدرونيهابازتاب تنشمعاصر، جهتيها

ــدار ــگ دی ــه جــايفرهن ــگ واژهيب ــش برجســته،يافرهن ــتالو(دارديانق ،1998،يال
کـه بـه   گوناگون دارديوسف نمودهایينمایشی در شعر سعداین هنر .)174ـ171صص

:میپردازیمینده عراقین سرایآن در شعر ایبررس

وسف  یيد در شعر سعدیآهنگ سف
توان یح مووضهد را بیش آهنگ سفیهنر نمايهایژگیوسف ویياشعار سعدیبا بررس

:گوناگون دارديهاوهیوسف شیيسعدن آهنگ در شعر یا. ن نمودیتب

:یگپراکند
از انقـالب بـر   ياده معاصر اسـت و گونـه  یاز مظاهر برجسته قصیکییده پراکندگیپد
ش یتشـو ویدگواژگان داللت بـر پراکنـ  یوه پراکندگین شیا. ه زبان و واژگان استیعل
وه پراکنـد  یاست که از شـ یندگانیوسف از سرایيسعد. ندگان استیسرايدگاه شعرید

ژگان اوه پراکنش وین شیا. ار بهره جسته استیکاغذ بسيبر رويساختن واژگان تکرار
:مانند،ک کلمهیپراکنده کردن حروف نخست؛.وه داردیدو ش

هذ
:» «

ال-يم-ئـ-ال-يا-يم-ئـ-ال-يا
.)318ص،1995وسف،ی(ال-يم-ئـ-ال-يا-يم-ئـ-ال-يا

ش خاطر خود را نه تنها در مضـمون  یو تشویو نا آرامیات شاعر دردناکین ابیدر ا
با تکه تکه کردن يگذارد، ویش میده و آهنگ برخاسته از آن به نمایبلکه در شکل قص

کشدیر میان کردن آنها ، درون  مضطرب و نا آرام خود را به تصویواژگان و با فاصله ب
ر ین گونـه بـه تصـو   ی، را ايسرزمین مادريهاریشهیو ویرانیده االعداء، سستیدر قص

:کشدیم
...
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،

......
.)131، صهمان(

سـخته و  یرا بصورت از هم گعراقیعنیات، شاعر واژگان نام کشور خود یبن ایدر ا
سـنده کـه    ید و هدف نوانگر مقصویز بیده نیتا شکل قص. بردیبکار م) قاع ر (هاپراکند

ش بگـذارد و  یز به نمـا یعمار شدن کشور خود است را در ساختار کلمات نو استیرانیو
ـ ین شیبد وسـف  یيسـعد . آوردیدرد مـ هوه درون خود و همه فرزندان آن سرزمین را ب
:کشدیر میرا به این شکل به تصویاز پراکنش واژگانيگریوه دیش

ي

)19ص،2001، يالصماد(
چِ آرام و گام به گام خود و نیـز  نمایش فرآید کويگر، برایديیوسف در جايسعد

واژه بعیـداً بـه همـراه بـه     ينـو بـرا  یمنزل، با آفـرینش نمایشـ  یگنشان دادن دور افتاد
:     نویسدیبیان دور شدن آرام آرام خود ميبرا» ...«عالمتيکارگیر

مطر
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.....ي
.....

)573ص،1995، يسعد(
ن شکل نشـان یارا بهیو مکانیشرفت زمانی، پزیارةبطاقۀده یوسف در قصیيسعد

:دهدیم
ي

تنأ
يبقي

نأي
)406ص،1995صوان،ید(نأي

یهندسيهانمایش
-بهرهاست،گرفته ان غرض خود بهرهیبيوسف برایيکه سعديگریديهاوهیشاز 

ـ نده از ایده اسـت کـه سـرا   یات قصیدر نگارش ابیهندسيهاوهیاز شيریگ ن اشـکال  ی
.ردیگیمبهره ان عواطف و مشارکت دادن خواننده در احساسات خودیبيبرا

از روش بریـدن و  نمایش گذاشـتن چـارچوب آوایـی مـتن،    بهيبراوسف یيسعد
مثلـث  آن را بهيهاتیبشِنیتوان چید که میجویبهره میبه شکلها ملهکوتاه کردن ج

ـ از ح)يتناء(با رسیدن به کوتاه ترین بیت سرودهکرد که هیتشبقائم الزاویه یالت روان
:داردیسراینده پرده بر م

...
)304صوان،ید(
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از  یـک حادثـه یـا    ياروایت داستان که با بارقـه روش بهمعکوس،يرآینددر فيو
: نویسدیمشود،یجریان آغاز م

ي
)403ص،همان(

یخاليجاها
آفریدن آهنگ سفید است کـه  يمعاصر برايهادهیقصیناگسستن، پارهیخاليجاها

ـ    يبا آفرینش تنش میان جاها یسیاه و سفید، نشان دهنـده  کشـمکش و خواسـته درون
.)151ص،1996بنیس،(سراینده است

:شودیزیر دیده موسف در یيده سعدیاز قصیبخشدر یاز این تنش آفرینيانمونه

....

...

.....
.....

.ي
)172ص،1995یوسف،(

ده است که دور شدن انـدك انـدك   یاز تنش دراماتیک در این بخش از قصياگونه
یو سـیاه ياز کنـاره راسـت  کاغـذ و آفـرینش تـنش میـان سـفید       ) نوشته(رنگ سیاه

ـ  ) نوشته و نوشتهنا( اره و بازگشت دوباره آن به آغاز سطر، نشان دهنده جان گـرفتن دوب
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گردد و همراه می» نحن«در واژه یاه گروهناخودآگاه ناآرام سراینده است که با ناخودآگ
در بیـت  »تعـال «روش نگارش فعـل امـر  ينیز آهنگ این بازگشت و آغاز دوباره، از فرا

عثمـان  (گـردد  یرسـاند، برجسـته مـ   یرا مـ حرکت مـوج دار و پایـا  يهفتم که گونه ا
. ممکـن نیسـت  ،هـا بـدون ایـن هنـر نمـایی     ت پیام سرودهدریاف. )56ص،2001، يالصماد
:سدینویم،یالمنفیالشاعر فةده صوریوسف در قصیيسعد

…

………...
………….
………….

…
)141منفاه،صیالشاعر فةوان صورید(

) لن انتظر،، تغیمیزور، ارتحل، ال تهتز،یغطی(هانقطه چینيهاها، پیش از بیتفعل
رسـیدن بـه   . سراینده و سپس خواننده اسـت یحالت درونینشان دهنده اندازه دگرگون

ها نشان دهنده فضاي سرشـار از  این فعل. دشوار استاین دریافت بدون این هنرنمایی،
را )ییـات (قطه چـین، سـراینده فعـل   پس از این سه بیت نیاست ولیو تاریکيناامید

و پیونـد ایـن واژه بـا    ) عـدن (و ) یجعـل (يکند و با کاربرد واژهیمیچهار بار بازنویس
ایی نو را، به خواننـده  فضیو بازآفرینی، لذت دگرگونیو آرامش آن جهانیفرهنگ دین

.چشاندیم

روش بخش بخش
:روش استیوسف گونه  برجسته  اینيسعديده قطار ایرلندیقص
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:

…

،

...
UK troops in Iraq Indefinitely, says Straw .The Irish Times – 06.01.04

؛

...

...
)239صوان،ید(
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هـا  گویی این چهار پـاره .دراز و فرساینده استيسفريها بیان کننده فضاچهارپاره
ها دراز و خسته کننده، آنيتفرج خاطر در سفرهايی است که مسافران برایمانند آوازها

يکاستن از رنـج سـفر و درد دور  يملوانان است که برايخوانند یا مانند سرودهایرا م
یدادن ویژگـ ی، در پـ يو نثـر یانگلیسـ يجلـوه  .شودیخانواده زیر لب خواننده ماز 
خواهـد بـا ایـن روش    یریان داستان اسـت گـویی سـراینده مـ    به جیستین و پذیرفتنرا

. خویش دهديدهیروند داستان قصو باور پذیر بهیمنطقيروند

یکلّندیآرب
،معاصردهیقصکه یابیم یدر م،گفته شدمعاصريهادهیقصساختار آنچه دربارهيورااز 

خـود را بـه نمـایش   ویـژه  يختارشـیوه سـا  ،ياو هر سرایندهگوناگون یافتهيهاسبک
همواره دارند،یسراینده پرده برمیدرونيهاتنشها از دهیقصجا که این از آن.گذاردیم

ـ معاصران شاعراز یکیوسف، به عنوان یيسعد.هستندیدگرگونحال در  -ارکـ بـه  ا ب
جهـان  يتنش هااست تا، بر آنآنژهیده و آهنگ ویدر ساختار قصنويهاروشيریگ

؛ دیـ جـاد نما یاخواننـده خود ومیانهیدوسويپیوندده ویر کشیتصورا به خودیدرون
دیـ جویدش بهـره مـ  یدر قصاياویژهآهنگاز خود به خواننده،یام رساندن پيبرا،يو

ياویـژه يهـا روشاز ين گونـه و یبد. فراتر استکه از آهنگ موجود در علم عروض
يهـا شینمـا ، بخـش بخـش و   یخـال ي، جاهـا یپراکنـدگ ها همچونواژهنوشتنيبرا

ياآهنـگ ویـژه  ،آنیکاغذ در کنار سیاهسفیداز صفحهمتفاوتو بهره گرفتن یهندس
.دارديابرجستهکارکرد ،دهیقصپیام در رساندنزاده درون سراینده است وکهسازدیم
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