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  چکیده

اي  دست معاصر عربی است که شعرش آمیزه ز جمله شاعران چیرها) 1931-1981( »صالح عبدالصبور«
در همـان حـال کـه    . باشد اسطوري و فولکلوریک میهاي مختلف میراث ادبی، تاریخی، دینی،  از گونه

دارد و  نیز بر زبان و بافت کالمشاي  نماید، تمرکز ویژه هاي متون کهن بنا می شاعر، شعرش را بر سازه
اي خـاص و   کوشد دو سویۀ مفهوم و ساختار متن خود را زیرکانه به مخاطب ارائه دهد و با عاطفـه  می

از آنجایی که فضـا و مفـاهیم در سـرودة وي    ؛ لذا سان معاصر بگویدهاي خود و ان نگاهی ژرف از رنج
  .بینانه گونه و باریک طلبد وسواس می قرائتیتکراري نیست شعرش 

سـروده   سـت اهاي متعـدد را دار  پذیري و برداشتهاي مهم عبدالصبور که قابلیت تفسیر یکی از سروده
همچـون    شـگردهاي بیـانی   کاربسـت  آن،شناختی  هاي سبک ترین شاخصه اوست که از مهم »الخروجِ«

در این جستار با توجه به سـه سـطح    .باشد می... بک و نما، فلش زدایی، نقاب، متناقض بینامتنی، آشنایی
 از تحلیلـی  -با روش توصیفی و پرداخته شده شناسانه این سروده زبانی، ادبی و فکري به بررسی سبک

نحـوه   همچنـین و ، در نوع تصاویر و زبان شعري شاعر مایزت ،راثهاي این  ویژگیاز  برخی رهگذر آن
  .خواهد گرفتالقاي مفاهیم مورد نظر به مخاطب را مورد واکاوي قرار

  .الخروجصالح عبدالصبور،  ،سبک شناسی، بینامتنی، نقاب :ها کلید واژه
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  درآمد
 ةپاره نقـر  »سبیکه«در زبان عربی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است و  »سبک«

 برابـر نهـادة   ودر اصطالح ادبی به معناي طرز خاصی از نظم و نثـر  . گداخته را گویند
»style«  لفظاز است که این واژه خود اروپایی »Stylus «به معنـاي  برگرفته شدهونانی ی ،

آلتی فلزي یا چوبین که به وسیله آن حروف و کلمات را بـر روي الـواح مـومی نقـش     
ـ  همروزا .)1ج ،چاپ اول ،1337بهار،( اند کرده می معنـایی شـبیه بـه سـبک     » قلـم «ه نیز ما ب
  .یعنی سبک خوبی دارد »دارد خوبی قلم فالنی«: یمگوی و می یمده می

اند و هر یـک از زاویـه    پژوهشگران از دیرباز تعاریف گوناگونی از سبک ارائه داده
شناسان، سبک را منحصـر بـه   جمله زبان زرخی از آنان و اب .اند دید خود بدان نگریسته

اند؛ غافـل از   عوامل لفظی و زبانی دانسته و به تفکر و بینش صاحب اثر توجهی نداشته
آورد کـه   چیزي را به زبان می ناست ناگسستنی و انسا پیوستیاینکه میان تفکر و زبان 

ـ   و فرمالیسـت  تاي دیگر چـون اهـل بالغـ    عده. اندیشد بدان می آن باورنـد کـه    رهـا ب
جه به تاریخ، جامعـه  شناسی و بدون تو کوشد تا متن را از لحاظ زیبایی شناسی می سبک

مورد بررسی و تحلیل   - اموري خارج از متن هستند ها آنکه از نظر  -و زندگی مؤلف 
 ؛به نظر نمیرسد شناسی تعریفی درست لی باید گفت که این تعریف از سبکو. قرار دهد

برد که شرایط  اي به سر می اي از زمان و در بطن جامعه برهه ریرا هر ادیب و شاعري دز
دهد؛  خاصی بر آن حاکم است و بی تردید این شرایط، وي را تحت تأثیر خود قرار می

افکند که این تأثیر در اثر ادبـی او بـه    سایه می اش اندیشهاي که چنان بر زبان و  به گونه
  .خواهد بود دیدنقابل  روشنی

اجتمـاعی،   هـاي  دگردیسـی سأله، بسیاري خاسـتگاه تغییـر سـبک را    م در پرتو این 
 فرجامز آن روي که به تغییر شیوه زندگی، بینش و در ا اند؛ دانسته... سیاسی، اقتصادي و
اي  ادیب، و هر تجربـه  سرشتهر خوي و خصلت پنهانی در . انجامد نحوه بیان فرد می

شـود و سـبکش را    گـر مـی   لوهدر زندگی و هر صفتی از صفات روحی او در آثارش ج
ز سـوي دیگـر هـر سـبکی، تصـویر خاصـی از       ا .)61 ص ،1987شـریم،  ( دهد میتغییر 
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هـا و   صاحب آن است که شیوه تفکر و کیفیت نگـاه او را بـه اشـیاء و تفسـیر او از آن    
  .)53ص ،2006المسدي، ( سازد طبیعت و برخوردش را آشکار می

هاي مختلفی  شناسی دانشی است تلفیقی که دانش سبک: گفت توان میدر نگاه کلی 
گیرد و وحدتی است که در آثار یـک   شناسی را در بر می چون نقد ادبی، بالغت و زبان

هاي مشترك و مکـرر در آثـار    اي از ویژگی یا ویژگی جموعهم ؛خورد میادیب به چشم 
اثر را یک ین ویژگی مشترك که ا .)37 ص،1987شریم، ( آن اثر است ویژهکسی که تنها 

اي است که توجه  عوامل و مختصات تکرار شونده برآمدةنماید،  متمایز می آثار دیگراز 
ساز، همیشه  هاي سبک البته این ویژگی. کند میخوانندة دقیق و کنجکاو را به خود جلب 

ثـر  نیـاز بـه کـاوش در ا    هـا  بـدان  یابی دستآشکار نیستند بلکه گاهی براي شناخت و 
  .باشد می

در  »األسـلوب «یـا   »سبک« و اصطالحِ واژه کاربست ها نشان از آن دارد که پژوهش
دیرینـه دارد و دانشـمندانی چـون جـاحظ، قرطـاجنی، ابـوهالل        اي پیشـینه زبان عربی 

سـلیمان،  ( انـد  گفتهعسکري، ابن رشیق قیروانی و ابن خلدون در آثار خود از آن سخن 
در حقیقـت،   .به معناي امروزي آن رایج نبـود  واژهگرچه استفاده از این  .)20ص ،2007
هـاي پژوهنـدگانی چـون     شناسی جدید در زبان عربی، از قرن گذشـته بـا تـالش    سبک

شناسی در عـین اینکـه در    ي بر این باور بود که سبکو .آغاز شد» عبدالسالم المسدي«
ـ  .)52ص ،2006( امتداد بالغت است، نفی کننده آن نیـز هسـت   ـ ب همـه از جملـه    نا ای

این است که در  کنند میطرح م شناسی ی که پژوهشگران میان بالغت و سبکهای تناقض
آماري مورد توجه اسـت، حـال آنکـه در بالغـت،      شناسی مسألۀ بسامد و بررسی سبک
از سویی دیگر بالغت علمی قانونمند است و الگوهاي از . بسامد مورد نظر نیست اساساً

بـه دور اسـت در    شناسی که از معیار و مقیـاس  سبک ااي دارد و این ب ن شدهپیش تعیی
هاي  اي است و در بررسی شناسی دانشی میان رشته بکس به هر روي،. باشد تعارض می

را به خـدمت گرفتـه بلکـه از     شناسی زبانهایی چون نقد، بالغت، و  خود نه تنها دانش
  .برد و تاریخ نیز بهره می امعه شناسیج شناسی،ناعلومی چون آمار، رو
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که براي شناخت سبک یک اثر باید از کلمـه و جملـه گـذر کـرد و از      تگفتنی اس
واژگان و جمالت به سبک آن دست یافت که نمودار زیر گویـاي ایـن مطلـب     آنسويِ

  :است

 
مادة خام براي سـاخت کـالم اسـت و میـان کلمـه و      » کلمه«شناسان،  از نگاه سبک

 شود جمالت برقرار می واسطه بهسبک، ارتباطی غیر مستقیم وجود دارد که این ارتباط 
ر ادیبی فراخور شرایط زمانی، مکانی، سیاسی و اجتماعی خـود  ه .)36 ص ،2007داود،(

 دسـاز  ها جمالت را می آن وسیله بهکند و  برقرار می پیوندمیان واژگان به شکل خاصی 
. توان به سبک آن اثر پی برد می ها نکاش در شیوه چینش واژگان و جملهکه با دقت و ک

شناسانه نگاهی فراتر از نگاه لغوي یا کالمی است و این دو تنها  با این تفسیر، نگاه سبک
پژوهشـگران حـوزه   ، از نظـر  در دیگر سـوي . اي براي رسیدن به سبک است مایه دست
متون، نیازمند روشی است که از جمله کارآمـدترین   شناسی سبکشناسی، بررسی  سبک

 رهگذراز . باشد در سه سطح زبانی، ادبی و فکري میها تجزیه و تحلیل متن  این روش
شناسانه یک متن را  متمایز زبانی است که بررسی سبک همکاري و پیوستگی این سطوحِ

ضمن اشراف به اجزاي آن، سـاختار   اینگونه .)237ص ،1390فتوحی،( کندمی سازماندهی
موجود در آن دست یـابیم، کـه در    ساز سبکاثر را تحلیل و بررسی نموده و به عناصر 

  .پردازیم میاینجا به تشریح آن 
آوایی، لغوي و نحوي تقسـیم   تر کوچکسطح خود به سه سطح ن ای :سطح زبانی -1
  .آید که در زیر توضیح آن می شود یم
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 یقیموسـ شناسی آواهاسـت، سـطح    به سطح آوایی که همان سبک: سطح آوایی -1-1
شناسی، متن از جهت موسیقی درونی و بیرونـی   گونه از سبک ؛ زیرا در اینشود یمگفته 

و توالی حـروف   کند یمشعر را ایجاد  زن، موسیقی بیرونیِو .ردیگ یممورد بررسی قرار 
 ،2003 سـید قطـب،  ( موسـیقی درونـی آن را   و واژگـان هـاي   ها و نیز ریـتم  و مخارج آن

و موسـیقی   اسـت وزن و قافیـه و ردیـف    دربرگیرندة بنابراین موسیقی بیرونی،. )78ص
حروفـی،  م ه(ر هاي بدیع لفظی از قبیل انواع سجع، جناس، تکرا آرایه به واسطهدرونی 

وسیقی درونـی موجـود در   م »المبورن«به گفته  گرچه. دیآ یم وجودبه ) ...و ییهم صدا
بسامد آواهایی که در یک اثر  .)78 ص،2004 ضـیف، ( تر است شعر، از وزن و نظم وسیع

بـه  کـه در ادامـه    تواند القا کننده مفاهیم خـاص و عمیقـی باشـد   خورد میبه چشم می
  .بحث خواهد شد تفصیل

در سـطح  دار زبان هستند کـه  ترین واحدهاي معنیکوچک ،کلمات :سطح لغوي -1-2
ها از جمله ساختمان واژه و شـیوه سـاخت   آنشناسی واژگان، به بررسی  لغوي یا سبک

نوع گزینش واژگان با توجه به محور جانشینی، بسامد استفاده از لغات بیگانـه،   ها،واژه
ـ   ترادف واژگان بکار رفته در متن، میزان استفاده از اندکییا  گستردگی ، یی کلمـات امعن

آنچــه در ایــن مرحلــه از  .)238ص ،1390فتــوحی، ( شــود صــفات و غیــره پرداختــه مــی
گفتنی است از  .دباش واژگان میشناس به بسامد  سبکنماید توجه  شناسی مهم می سبک

سـاز بـه    ، از عناصر سبکها آنآن جا که بسامد واژگان بکار رفته در متن و میزان تکرار 
األسلوب «که در عربی از آن با عنوان  -توان با استفاده از روش آماري  ، میرود یمشمار 

گیري از محاسبات ریاضی،  و با بهره )156ص، 2010محمود خلیل، ( شود یمیاد » اإلحصائی
  .به تحلیل اثر بر اساس نتایج دقیق و مستند پرداخت

به بررسی جمله از نظـر   ،اي شناسی جمله در سطح نحوي یا سبک: سطح نحوي -1-3
و نـوع   ، دقت در کوتاه و بلند بودن جمالت، زمان افعال مورد اسـتفاده ینینش هممحور 
گاه سیاق عبارات یا همان نحوه . شود از جهت اسمیه یا فعلیه بودن پرداخته می ها جمله

کند و همین امر تا حدي به نوشته وجهۀ  بندي جلب توجه می بیان مطلب به لحاظ جمله
ایـن نیـز    )158-166 صـص  ،2010و محمـود خلیـل،    155ص ،1373 شمیسـا، ( دهـد  سبکی می
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ساز  هاي سبک تواند از دیگر مؤلفه نوع گزینش خاص ضمایر نیز می یادکردنی است که
  .بدان پرداخته خواهد شد گستردهباشد که در این جستار به شکل 

  
  سطح ادبی -2

ادبی اثر و خالقیت ادبی موجـود در آن مـورد بررسـی     در سطح ادبی به طور کلی زبانِ
آن » ادبیـت «هـا اسـاس ادبیـات را     برخی از منتقدان و از جمله فرمالیست. گیرد قرار می

 در. دانند که مقصود از آن، شیوه بیان و نحوه ارائه موضوع به صـورت ادبـی اسـت    می
است که اثر را هنري و  شگردهاییواقع ادبیت بن مایه مکتب فرمالیستی است و بیانگر 

ـ  در پرتو این مسـأله، آن چـه   .)191ص ،2004 ،دیگران برکات و( سازد میزیبا  ل در تحلی
مسائل علم بیان همچون تشبیه، بررسی متن بر اساس  گیرد ادبی یک اثر فرادید قرار می

جمله استعاره، سمبل و کنایه و مسائل بدیع از قبیل ایهام، تناسب و مسائل علم معانی از 
ررسی نـوع  ب فزون بر این،ا .)153ص ،1373شمیسا، ( باشد ایجاز، اطناب، قصر و حصر می

 ارزیـابی شعري نیز در این سطح مـورد   هاي قالبادبی اثر یعنی حماسه، تراژدي، غنا و 
  .گیرد قرار می

  
  سطح فکري -3

روي  نز آا ؛آیـد  مـی دو سطح پیشین حاصل  زاي است که ا سطح فکري به نوعی نتیجه
دقت در جزئیـات   واسطه بهشناس در این بخش با تکیه بر دستاوردهاي خود  که سبک
کاو در سطح فکري اثـر،  و هن صاحب اثر نفوذ نموده و با کندتواند به دنیاي ذ متن، می

و ذهنـی اسـت یـا برونگـرا و عینـی؟       گـرا  درونبه این نتیجه دست یابـد کـه آیـا اثـر     
نگر است یـا   یا صاحب اثر عمقیآ ت یا عشق گرا؟گراست یا غم گرا؟ خرد گراس شادي

بین؟ دیدگاه او نسبت به مسائلی چون عشق و عقـل،   دبین است یا خوشنگر؟ ب سطحی
  ...و) 156ص، همان(چگونه است؟ ... مرگ و زندگی، صلح و جنگ و 
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  تحقیقپیشینه 
البتـه   که - صرف نظر از آنچه در کشورهاي عربی دربارة صالح عبدالصبور نوشته شده

که درباره شـاعر   هایی تحقیقترین  مهم -تالش شده در این پژوهش از آنها استفاده شود
  : در کشور به چاپ رسیده بدین شرح است

صـادق فتحـی دهکـردي و مهـدي      از» قناع الحالج فی مسرحیۀ مأساة الحالج لصالح عبدالصـبور «.1
و  اللغـۀ العربیـۀ  مجلـه  (اند  حالج پرداخته ایشنامه تراژديممتحن که نویسندگان به موضوع نقاب در نم

  .)12آدابها، شماره 
گرایی  که نویسنده به موضوع واقع از حسن گودرزي» گرایی اجتماعی در شعر صالح عبدالصبور واقع«.2

مجله انجمن ایرانـی زبـان و ادبیـات    (رنج و خستگی پرداخته است  اجتماعی با زیر مجموعه شر، فقر،
  .)18عربی، شماره 

گیـري   هـاي متفـاوت بهـره    کـه بـه گونـه    از حسن گـودرزي  »بینامنتیت در شعر صالح عبدالصبور«.3
  .)6مجله زبان پژوهی، شماره (الصبور از متون کهن اختصاص یافت عبد

که به موضوعاتی از قبیل انسان، آزادي و  ، از حسن گودرزي»الوجودیۀ فی شعر صالح عبدالصبور«. 4
  .)15و آدابها، شماره  اللغۀ العربیۀمجله (یافته است  وه در شعر شاعر اختصاصاند
دي سمتی و نرجس طهماسبی نگهداري از محمد مه» هاي نمادین در اشعار صالح عبدالصبور رنگ«. 5

  .)20مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره (وضوع رنگ در شعر شاعر پرداخته شد که به م
با  از حمید أحمدیان، که در آن زندگی و اشعار شاعر» صالح عبدالصبورنگاهی به زندگی و اشعار «. 6

  .)53مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره (توجه به آثارش تحلیل شده است 
سیاسـی،   هـاي از سید حسین سـیدي کـه بـه موضـوع نماد    » نمادپردازي در شعر صالح عبدالصبور«.7
مجله زبان و ادبیـات دانشـکده ادبیـات دانشـگاه فردوسـی      (ختصاص یافت جتماعی و سیاسی شاعر اا

  .)37مشهد، شماره 
موضوع مرگ در آن که  از فرامز میرزایی و علی پروانه» الموت الخیامی فی شعر صالح عبدالصبور«. 8

  .)8و آدابها، شماره  اللغۀ العربیۀمجله (بررسی قرار گرفت در شعر شاعر مورد 
زایی، از فرامرز میر» صالح عبدالصبور و نادر نادرپور: در آثار دو شاعر فارسی و عربی اندیشی مرگ«. 9

اهی تطبیقـی مـورد بررسـی قـرار     علی پروانه و مهدي شریفیان که پدیده مرگ در شعر دو شاعر با نگ
  .)2مجله زبان و ادبیات تطبیقی، شماره (گرفت 

ــی از » هنجــارگریزي در شــعر صــالح عبدالصــبور «. 10 ــازه عل ــاهره ت ــوکی و ط ــی ای ــه  نجف ــرد ک م
  .)11مجله لسان مبین، شماره ( عر مورد نقد و تحلیل قرار گرفتاهاي ش زدایی آشنایی
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کـه   ، از حسن مجیدي و آسیه فوالدي»لصالح عبدالصبور» الناس فی بالدي«التحلیل السیمیایی لـ «.11
جله دراسـات األدب المعاصـر، شـماره    م(شناسی قرار دادند  را مورد نشانه نویسندگان سرودة مورد نظر

16(.   
از حسـین   »بر اسـاس روش یاکوبسـن  » الظل و الصلیب«ساختاري از قصیدة  -تحلیل زبانشناختی«.12

را مورد نقد و بررسی ساختارگرایی سروده مورد نظر منظر ابویسانی و فرشید موسوي که نویسندگان از 
  .)2مجله نقد ادب معاصر عربی، شماره (قرار دادند 

هـیچ یـک از   گـردد کـه    مـی  هـاي انجـام شـده، مشـخص     با بررسی مضمون پـژوهش 
بـه  » الخروج«شناسی به شعر شاعر به شکل کلی، و سرودة  از نظرگاه سبک، پژوهندگان

بر حاضر  تحقیقاند؛ لذا  اند و آن را مورد نقد و تحلیل قرار نداده شکل خاص ننگریسته
آن و با معیار قرار دادن متن و تمرکز بر روساخت و زیرساخت براي اولین بار آنست تا 

بـا  ه را شناسـی سـروده یادشـد    از منظر سـبک هایی،  پرسش طرحبا  گویی، پرهیز از کلی
هاي اصلی این  سازه یا سازه به بوتۀ نقد و تطبیق بکشاند؛ اینکه تحلیلی -روش توصیفی

متن چیست؟ شاعر قصد بیان چه موضوع و مطلبـی را دارد؟ روسـاخت و زیرسـاخت    
شناسـی، شاخصـه اصـلی مـتن چیسـت؟       شـود؟ از نظـر سـبک    متن چگونه ارزیابی می

  ... همسویی و هماهنگی واژگان متن با مضمون آن، در چه حد است؟ و
  

  » الخروج«شناختی سرودة  سبک
ر در راستاي بیان دغدغۀ خود نسبت به وضع موجود، میراث و به ویژه میراث عبدالصبو

توان ادعا  هایش قرار داده، تا جایی که می اسطوري، صوفی و دینی را سازه اصلی سروده
سازد، بنیان  هایی که ناپذیرایی وضع حاکم بر جامعه را هویدا می با داستانبینامتنی : کرد

کـه   - )237-235 صص،1986(» الخروج«در سروده . دهد میهاي شاعر را تشکیل  سروده
هجرت پیـامبر   -جاي گرفته» أحالم الفارس القدیم«شاعر به نام  در سومین دفتر شعري

، بـه خـوبی میـان    آن هجرتن شاعر با محور قرار داد .سازد را به ذهن متبادر می) ص(
ضـرغام،  (پژوهشـگران   ه گفتـه یکـی از  ب .برقرار نموده است پیوندعنوان و متن سروده 

 واسـطه  بهانتخاب عنوان براي قصیده بیانگر گرایش فکري شاعر بوده و ) 21ص ،2009
  دهد و با این کار وي را  خواندن شرکت می آن خوانندة خود را شکار نموده و در بازيِ
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   .برد میبه حوزه فکري خود  مستقیماً
  

  بررسی شعر در سطح زبانی
  :سطح آوایی

آن است، موجب  بخش روحترین عنصر شعر و  اساسی ینظر منتقدان ادبموسیقی که از 
نـوان توانـاترین وسـیله بـراي     شـود و بـه ع   متن شعري در ذهن خواننده می ماندگاري

بخشی و قدرتمندترین آن، براي بیان امري است که در عمق وجـود شـاعر پنهـان     الهام
شـعر   راز طـرف دیگـ   .)156 ص ،2002 عشري زاید،( بوده و کالم از بیان آن عاجز است

، الهام و زاییده ناخودآگاه شـاعر اسـت، بنـابراین کلمـات، حـروف و      نظران صاحبنزد 
به همین دلیل  وگیرد  حاصل اموري هستند که از درون شاعر سرچشمه می آنموسیقی 

توانند معانی خاصی را به ذهن خواننـده متبـادر    در واژگان می گنجاندهآواها و حروف 
توانـد دسـت    که شخص، تنها از طریق طنین و آهنگ موجود در آن، می نحوي کنند، به

  .کم مفهوم آن را حدس بزند، هر چند معناي الفاظ را به طور کامل نداند

هـایی اسـت کـه بـراي      آهنگ نهانی حروف از جملـه ویژگـی  » الخروج«در سرودة 
شود کـه   گر می ی جلوهواژگان کارگیري بهکه البته با  دنمای مخاطب بسیار جلب توجه می

صـداي آهسـته و پنهـانی را    » همس«توضیح اینکه . اند از حروف مهموس تشکیل شده
هـا بـه    صداهایی هستند که تارهاي صـوتی در آن ) بی واك( سگویند و صداهاي مهمو

 ،1374أنیس، ( شود ها طنین تارهاي صوتی شنیده نمی آید و هنگام اداي آن لرزش در نمی
عباس، (. هـ، ك ،ق، ف، ط، ص، ش، س، خ، ح، ث، ت:عبارتند ازحروف ین ا .)21ص

شـود کـه ایـن     دم لرزش تارهاي صوتی در حروف مهموس باعث میع )38 ص ،1998
ایـن مسـأله   . گونـه ادا شـوند  اتر و نجو حروف بدون هیچ گونه صفیري، به صورت نرم

   :آورده مورد توجه شاعر نیز بوده است، به عنوان مثال در بخشی از سروده خود
َ  هـــا،يف ّ  قـــد محلـــتُ  الثـــوبِ  و حتـــت ـــ /يســـر ـــا، مث اشـــتملتُ دفنتُ ِ  ه ببا ِ  بالســـماء  أنســـلُّ / و النجـــوم

 ِ   لبليا حتت با
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دین ب ،خورد میدر این سه سطر بیشترین بسامد استفاده از حروف مهموسه به چشم 
بار از حروف مهموسه استفاده نموده  24 صورت که شاعر تنها در این بخش از سروده،

در  دقیقـاً شـویم کـه شـاعر     اگر به مضمون این سطرها دقـت کنـیم متوجـه مـی    . است
بیشترین استفاده را از این حروف نموده کـه بـه توصـیف خـروج شـبانه و       هایی بخش

خروج شاعر، خروجی است مخفیانه و به همین سبب شـبانگاه  . پنهانی خود اشاره دارد
شاعر چگونه موسـیقی شـعر خـود را بـا      بینیم میاست که  گونه این، و گیرد یمصورت 

  .متناسب ساخته است اش درونیتصاویر شعري و آواي 
از  - شناسی از اهمیت باالیی برخوردار است که در سبک -جه به قافیه شعري نیز تو

هـاي ایـن    در قافیـه  ویژه بهي دید شاعر پنهان نمانده و میزان استفاده وي از حروف مد
زیرا پژواکی اسـت کـه بـه     قافیه شعر نوعی موسیقی است؛. توجه برانگیز است هسرود

منتظر آن است و دهان و جسـم بـراي آن آمـادگی    شود و شنونده  طور قیاسی تکرار می
ک شاعر هنرمند به قافیه به عنوان یک کلمـه سـاده   ی .)113ص ،1378غریب، ( کند میپیدا 

کوشد که قافیه را از  نگرد، بلکه همواره می و ابیات نمی ها مصراعیدن به براي پایان بخش
و ) 72 ص ،1381 شفیعی کدکنی،(د کلماتی انتخاب کند که در شعر تشخص و امتیازي دارن

ایــن درســت همــان کــاري اســت کــه صــالح عبدالصــبور در شــعر خــود انجــام داده 
مـورد آن از حـرف    17سـروده، در  مورد کلمه قافیه در ایـن   23توضیح اینکه از .است

حتـی شـاعر خـود را ملـزم     . استفاده شده اسـت  -حرف مد قبل از حرف روي -ردف 
 ياکرار شوند و این تنـاوب خـاص، جلـوه   نموده که این حروف در کلمات هم قافیه ت

  :آورده مثالً. کند یمویژه از موسیقی شعري را ایجاد 
 ُ ْ القد ن موطين، مِ نيتيمن مد أخرج ّ / مي َ  حاً مطر ْ ياألل يشيع أثقال    م

َ  يانطفئو  :یا آنجا که گفته ْ  مصابح ُ  يک/ السماء ْ  ال تری سوانح ْ  ايبيث/ األمل    السوداء
دسته بندي  گونه نیاتوان  اي را که شاعر در سروده خود به کار برده، می حروف قافیه

هـاي   قافیـه . مقـیم قدیم، ألیم، یتیم، جحیم، سـقیم،  : مانند» ایم«هاي مختوم به  قافیه: کرد
 :مانند» اوم«هاي مختوم به  قافیه. وراء، سماء، صحراء، سوداء، أضواء: مانند» اء«مختوم به 

نچـه در اینجـا   آ .صـحاب، طـالب  : مانند» اب«هاي مختوم به  قافیه. نجوم، کتوم، رجوم
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هایی کـه قافیـه بـه     در بخش - بیانش الزم است این است که پایان قافیه از نظر کشش 
به باور منتقدان ادبی حالت آه کشیدن و حسـرت گوینـده را    - شود ختم می» آ« مصوت

هایی که یاء ما قبل مکسور در جایگـاه   ما در بخشا )83ص ،2004 ضیف،(کند تداعی می
ـ  اي عمیق و بیابـانی وسـیع را بـه مـا القـا مـی       حرف قافیه قرار گرفته، تصویر حفره  دکن

بـر طبـق    .و از آنچه در عمق وجود شاعر اسـت حکایـت دارد   .)75 ص ،1998 عباس،(
هاي مختوم بـه  قافیهها در مصوتبسامد استفاده از بیشترین  ،دسته بندي صورت گرفته

-حسن عباس، القاگر بیابـانی وسـیع و بـی   با استناد به گفته  که خوردبه چشم می» ایم«

  .انتهاست
هاي خود به کار گرفته تا از پتانسیل  شاعر تمامی حروف مد را در قافیه به هر روي، 

خود به همـراه  ها که کشیدگی و امتداد را با  ین مصوتا ها استفاده نماید؛ موجود در آن
دهد تا صدایش  انتها ناله سر می کنند که در بیابانی بی شاعر را القا می دارند، حالت ندبۀ

نمودار  .اندوه شاعر باشد گر عمق و امتداد به اوج آسمان و اعماق صحرا برسد و تداعی
  :بینیم می زیرهاي این سروده، به شکل ها را در قافیهبسامد استفاده از مصوت

   

هـاي شـعر بـه صـامت      نیمی از قافیه باًیتقرشناسانه حاکی از آن است که  نگاه سبک
» مـیم «اي کـه در   ویژگـی  یشناسـ  زبـان از لحاظ سبک شناسی و . ختم شده است» میم«

شـفیعی  (شـود   این است که کشش صوتی در این حرف ناگهـان بریـده مـی   وجود دارد 

قافیه هاي مختوم 
»ایم«به 

قافیه هاي مختوم 43%
»  اء«به 

36%

قافیه هاي 
»اوم«مختوم به 

21%

بسامد استفاده از مصوتهاي کشیده در کلمات قافیه
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ولی شاعر با آوردن یک حـرف مـد قبـل از آن و مختـوم نمـودن      ) 65 ص ،1381 کدکنی،
. تري پخش شده و پایان یابد ها به سکون، باعث شده که صدا به صورت نرم تمامی قافیه

درآمیختـه و  » مـیم «حـرف  در واقع این ویژگی امتداد حـرف مـد را بـا ویژگـی نرمـی      
ُ و  :خوانیم بدین زیبایی خلق نموده است، آنجا که می ییها هیقاف ْ ها ظهر ُ / الکتوم ْ يتيالک  أخرج   م

» لـزوم مـا الیلـزم   «یـا  » اعنات«هاي شعر از صنعت  که در تمامی قافیهنکته دیگر این
واژة  براي توازن و زیبـایی بیشـتر مـتن شـعري    شاعر  به عنوان مثال ،است استفاده شده

و  انسـجام بـر   با کاربست ایـن شـگرد ادبـی،   هم قافیه نموده و » النجوم«با  را» الکتوم«
  :خوانیم استواري بیشتر شعر افزوده است، آنجا که می

ـدفنتُ  ِ ِ  ا، مث اشـتملتُ ه ببا ْ و  بالسـماء َ  أنسـلُّ / النجـوم ـا بل حتـت ْ يـبا ُ / ل ل، حتـی لـو يالـدل ال آمـن
 ْ ت ُ  يَّ عل تشا ِ  طلعة ُ / الصحراء ْ ها و ظهر   الکتوم

شناسـی   کـه در سـبک   -نیزد به وزن شعر خوواژگان، عبدالصبور  افزون بر موسیقیِ
توجه خاصی مبذول داشته و از آنجا که رمزگونه به مسألۀ مـورد   -اي دارد جایگاه ویژه

بکار گرفته  اش یذهنهاي  نظرش پرداخته، گویی موسیقی را بهترین وسیله در بیان نهفته
در این بخـش کمـک شـایانی بـه شـاعر نمـوده و او را در بیـان         یاوزان عروض. است

یاري کرده است و این فرصت را به وي داده تـا موسـیقی سـخنش را بـا      شیها شهیاند
که در زبـان عربـی بـه     است نو يشعر عر او،ش .هماهنگ کند شیروحآهنگ درونی و 

» تفعیلـه «وزن در این نوع شعر، مبتنی بر وحـدت  اساس . شود یمشناخته » الشعر الحر«
 کامالًها  هاي شعر، تفعیله آن است که در سطرر است؛ بدین معنا که اصل در این نوع شع

 راري به رشـته نظـم کشـیده شـده باشـد     یکسان و تک شبیه به هم باشند و بر آن تفعیله
هـاي   توانـد از زحـاف   البته باید خاطر نشان کرد که شاعر مـی  .)79ص ،1989المالئکۀ، (

  .  استفاده کند نیز اوزان
هـاي   از ویژگـی . الزم به ذکر است که سرودة حاضر در بحر رجز سروده شده است

تـرین   شود، آسان هاي متنوعی که بر آن عارض می این بحر آن است که به سبب زحاف
یـونس،  ( بحر براي نظم شعر بوده و نسبت به سایر بحور سـبک، روان و سـریع اسـت   

ــه  صــ .)112و  111صــص ،1993 الح عبدالصــبور بــراي ســرودن ایــن ســروده، از تفعیل
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 و »مخبـون : مفـاعلن «، »مطـوي : مفـتعلن «هاي آن از جملـه   و تمامی زحاف» مستفعلن«
هیجان درونی خود را نسبت به موضوعی  وستفاده نموده و اضطراب ا »مقطوع: مفعولن«

  :خوانیم میبه عنوان نمونه . که قصد القایش را داشته به نمایش گذاشته است
 ُ ْ القد ، من موطيننيتيمن مد أخرج   فعول/ مستفعلن/ مفاعلن/ مفتعلن                     مي

 ً َ  مطرحا ْ ياألل يشيع أثقال    مستفعلن/ مستفعلن/ مفاعلن                                م
جنـاس در کلمـات    کـارگیري  بهدر زمینه موسیقی درونی شعر آنچه قابل ذکر است 

  .باشد می» وهم و واهم«و » سقیم و مقیم«، »بلیل و دلیل«، »نجوم و رجوم«
  

  :سطح لغوي
چـه  تکرار . استهاي سبک ساز در شعر شاعر  شاخصه ترین مهمعنصر تکرار از جمله 

یا جمله عالوه بر اینکه نشان دهنده پافشاري شاعر بـر اهمیـت موضـوع     در سطح واژه
بدالصـبور در  ع .باشـد  مورد نظر در متن است، از عوامل موسیقی آفرین در شعر نیز می

پی  در در دو سطر پی» آالم« هتکرار بهره گرفته، مثال تکرار واژ شگرداین سروده بارها از 
، نشانه رنجی اسـت کـه شـاعر از نابسـامانی     »سقیم ألم، ألیم و«و تناسب آن با واژگان 

  :برد آنجا که آورده موجود در جامعه می
 ّ َ  حــامطر ْ ياأللــ يشـــيع أثقــال ُ  يکـــ/ ... م ْ  ال تــری ســـوانح ْ  ايبيــث/ األمل ــ/ الســـوداء ّ  کقلبـــکِ   ير حتج

ْ يـــء اخلـــيب ـــين/ ا صـــحراء ِ نس ُ  و لتُ ـــ آالم ِ ْ مـــن  تـــذکار مـــا اطرحـــتُ / کْ رحلت َ جســـم شـــفَّ يحتـــی / آالم  ي
ُ يالسق   م

و تأکید بر آن با استفاده از مشتقاتش در سطرهاي » ضوء« واژهناگفته نماند که تکرار 
وجـود  نشـانه  » و مصـباح  ة، منیـر ةشمس، ظهیر«پایانی شعر و نیز تناسب آن با واژگان 

  : گوید روزنه امیدواري در روح و جان شاعر است آنجا که می
ُ ي يالـــذ الصـــحوِ  نـــةِ يمد ْ ب زخـــر ُ و / األضـــواء / ةري املنـــ نيتيا مـــديـــأواه، / ةْ ري الظهـــ ال تفـــارقُ  الشـــمس

َ يمد ُ  اليت ؤيالر  نة َ يمد/ ضوءا تشرب   اضوءمتَُجُّ  اليت يالرؤ  نة
کـامالً سـپید و   نشانگر آن است که شـعر شـاعر، شـعري     یادشدهتکرار در واژگان 

سیاه و بدبینانه نیست؛ بلکه با توجه به واقعیت موجود در جامعـه،   کامالًبینانه یا خوش
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اي امید و ناامیدي ه گوشه توان میکند که  شعري خاکستري را به مخاطب خود ارائه می
نماي یک زندگی واقعی با همه فراز   آید شعر او آیینه تمام به نظر می. دید را در شعرش

  .هاست و نا امیدي ، و امیدهاها شاديو  ها غم، ها نشیبو 
آن جا که شاعر پس از  گر موارد تکرار در این سروده است؛ز دیا تکرار سطر پایانی،

کـه آن را   شهري  آرمانهاي سفر، در پی رسیدن به  خارج شدن از شهر و تحمل سختی
سـازد   را مطرح می شاین پرسدوبار ، در پایان سروده ناگهان پروراند میدر رؤیاي خود 

گویی این تکرار، پژواك صداي شاعر در بیابان خشک و خـالی را  » حق؟ تهل أن«: که
با حیرانی به فکر فرو رفته و  عمیقاًپاسخ به این پرسش   کند و اینکه او در پی تداعی می

ناگاه خود را در میان بیابـانی  شاعر در این مقطع از سروده . دنمای آن را با خود نجوا می
 بـاري،  .یابـد  میو غریب، میان گریز و تسلیم، و باور و ناباوري سرگردان  یکه، پایان بی

خورد؛ زیـرا شـاعر بـه دنبـال لفـظ       در این سروده واژگان متعدد و زیادي به چشم نمی
القـاي معـانی   بـا مخاطـب و  برقراري پیونـد  مهم است  نبوده، بلکه آنچه برایشپردازي 

او نخواسـته مخاطـب را بـا واژگـان     . ستاندك ولی آهنگین اگانی ساده و عمیق با واژ
  . سر رشته کالم را گم کندسازد تا از اصل موضوع جا مانده و متعدد سرگرم 

  
  :سطح نحوي

مشخصه سبک ساز این اثر به شمار رود، بسامد استفاده از  تواند میآن چه در این سطح 
شاعر . ضمیر متکلم چه به صورت بارز یا مستتر و چه به صورت متصل یا منفصل است

، ضمیر متکلم استفاده نمـوده  28و  بضمیر مخاط 11ضمیر غائب،  5در این سروده از 
  : باشد میکه نمودار درصدي آن به شکل زیر 

  
  
  
  
  

ضمیر غایب
ضمیر 11%

متکلم 
وحده
64%

ضمیر 
مخاطب

25%

بسامد ضمایر
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از ضـمایر را در ایـن    اي گستردهشود ضمیر متکلم بخش  همان طور که مالحظه می
شعر به خود اختصاص داده که توجه برانگیـز اسـت و نشـان از آن دارد کـه شـاعر در      
ارتباط با شخصیتی که در شعر خود به کار گرفته به درجۀ اتحاد رسیده، تا جایی که این 

پـس بـا او متحـد     در را با خود حمـل کنـ  شخصیت قادر است ابعاد تجربه خاص شاع
کـه او از زبـان شـاعر سـخن      دهد میگوید، یا اینکه اجازه  گشته و از زبان او سخن می

از سوي دیگر، شـاعر در ایـن سـروده، خویشـتن      .)209ص، م2006عشري زاید، ( گوید
اوست که عزم  ؛زند میمحور است و همه مسائل و حوادث حول محور خود شاعر دور 

، اوست که به دنبال شهر رؤیاییش قدم در شود می، اوست که از شهر خارج کند میسفر 
و در واقع شاعر در این سروده داستان زندگی، آرزوها و مقاصد خود را  گذارد میبیابان 
ولی در این سروده، بیشتر  گراست انسانگرچه عبدالصبور شاعري با اینهمه . دارد میبیان 

  .این باور که براي اصالح جامعه، اول باید از خود شروع کردرویکردي درونی دارد، با 
بـا  . کنـد  توجه خواننده را به خود جلب مـی  سامد نوع افعال بکار رفته در شعر نیزب

یابیم که بسامد استفاده از فعل مضارع بسـیار بیشـتر از    اندکی دقت در نوع افعال در می
فعل موجود در سروده، یک  33ان بدین صورت که از می. افعال ماضی، امر و نهی است

در نمـودار  فعل مضارع به کار گرفته شده که  20فعل ماضی و  9 فعل امر، 3فعل نهی، 
  :بینیم زیر می
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 سـروده، فعـل مضـارعند؛    این نمودار حاکی از این است که بیش از نیمی از افعـالِ 
فعل مضارع دال بر حدوث و تجدید بوده و معنـاي اسـتمرار در    دانیم می که طور همان

خود نهفته دارد و این میزان استفاده از فعل مضارع در این متن، نشانگر درون پرجوش 
مؤیـدي بـر    توانـد  میاین امر . و خروش و پر تحرك شاعر و تمایل او به نو شدن دارد

است اما در پـس ایـن آرامـش،     گونه و آراماگفته ما باشد که گرچه موسیقی شعر، نجو
- از سوي دیگـر . واژگان مشاهده نمودآن را در نوع گزینش  توان میخروشی نهفته که 

بر گفته خود در پی اصالح و تغییـر   اعبدالصبور بن - که پیش از این گفته شد طور همان
تواند از اندیشه انقالبی شاعر و اعتراض همیشـگی وي   اوضاع کنونی است پس این می

  .ضع جهان عرب و لزوم ایجاد تحول و تحرك در آن نشأت گیردبه و
بـا  » صـحرا، لیـل، سـماء و نجـوم    «بینیم که واژگان  نیز می نشینی همدر سطح محور 

و از کشتن ا .فطرت طلبی شاعر را به نمایش گذارند هاند تا روحی گشته نشین همیکدیگر 
گوید و عذاب هجـرت و کـوچ خـود را مایـه پـاکی       و نابودي نفس خویش سخن می

بنابراین علت این که شاعر در آغاز از طبیعت سخن رانده، این است که قصـد  . داند می
نفس و رسیدن به فطرت پاکی است که  تزکیهسفر،  هاي سختیاو از این کوچ و تحمل 
نماید  ه دیگري که ذکر آن در این بخش ضروري مینکت .جوید آن را در طبیعت بکر می

اش جمله خود را به اتمام رسـاند   این است که شاعر سعی نموده در هر سطر از سروده
  :خوانیم آنجا که می) 7و  6( يجز در دو مورد در سطرها

فعل ماضی
27%

فعل مضارع
61%

فعل امر
9%

فعل نهی
3%

بسامد افعال
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 ُ َ يالدل ال آمن ْ ل ت ُ  يَّ عل ، حتی لو تشا ُ / الصحراء طلعة ْ و ظهر   ها الکتوم
و  هـا  راهخود بـه توصـیف بیابـان پرداختـه و از      بخش از سرودة عبدالصبور در این

خواهد با افزودن بر بند شعري خـود، طـوالنی    گوید، گویی می هاي آن سخن می بیراهه
شـاعر در   .بودن و گمراه کننده بودن بیابانی را که قدم در آن گذاشته بـه تصـویر کشـد   

  :نیز آورده است) 19و  18و  17( يسطرها
َ  يانطفئو  ْ  مصابح ُ  يک/ السماء ْ  ال تری سوانح َ يث/ األمل ْ  ايب   السوداء

که در این سطرها آرزوي طوالنی شـدن شـب و دور مانـدن خـود از تیـررس       وي
کنـد و در   حوادث را دارد، به همین سبک حتی سطرهاي شعري خود را نیز طوالنی می

  .نماید نمییک سطر این آرزو را مطرح 
  

  بررسی سروده در سطح ادبی 
 .عبدالصبور براي افزایش ادبیت متن خود، از علم معانی، بیان و بدیع بهره گرفته اسـت 

ه عنوان مثال در بخش علم بیان از استعاره و تشخیص استفاده نموده است؛ بدین شیوه ب
، پشیمانی را به انسانی تشبیه نموده و برایش پاهایی قرار داده »سیقان الندم«که با عبارت 

کقلبک الخبیء یا «ا در عبارت ی .)79 ص ،2009قاسم الزبیدي،( پردازد می وکه به تعقیب ا
تشخّص انسانی قائل شده و عالوه بر مخاطـب قـرار دادن آن کـه     ،براي بیابان» صحراء

بـراي   -هاي پیشین نیز چنـین بـوده   و سیاق شاعر در سطر - رود میبراي انسان به کار 
کـه   خواهـد  مـی شود و با بخشیدن توانایی انسـانی بـه آن، از او    لب متصور میق بیابان،
آسمان همـان سـتارگان    هاي چراغآسمان را خاموش کند، که البته مقصود از  هاي چراغ

ها سخن به میان آمده است، آنجا  استعاره و در محور جانشینی از آن ههستند که به شیو
  :گوید که می

ِ  يســوخ ْ  قانَ ي، ســإذن فــی الرمــل  يو انطفئــ/ ميک اجلحــ، نشــدتُ يحنــو مهجــر  ينيــال تتبع/ النــدم
 َ ْ  مصابح ْ  يک/ السماء ْ  ايبيث/ ال تری سوانح األمل ّ / السوداء ْ يء اخليب کقلبکِ   ير حتج   ا صحراء

در بافت متن خود، به یک » سوانح األلم«عبارت  کارگیري بهنکته دیگر اینکه شاعر با 
در زبان عربی پرنده یا حیوانی است که به » سانح«. باور قدیمی عرب اشاره کرده است
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امـري   را  آنرسـید کـه    مـی  کرد یا سـر  اعتقاد گذشتگان، از سمت راست فرد پرواز می
در ادب عربـی بـا    »سوانح«گفتنی است که . زدند دانستند و بدان فال نیک می میمون می

نیـز  » بارح«. گردد به حوادث و پیشامدهاي نیک نیز اطالق می مجازاًالهام از همان باور، 
آن را بـدیمن و  ها  سر رسد و عرب چپشد که از سمت  به پرنده یا حیوانی اطالق می

» سوانح األلـم «به هر روي شاعر با ترکیب  .)119 ص ،1385 سعد،واب( دانستند بدشگون می
زند و دو  زدایی می ه نوعی دست به آشناییب یجاد بینامتنی و پیوند با متن گذشته،ضمن ا

گیري از این سبک  آورد، و با بهره دهد و در یکجا گرد می امر متفاوت را با هم آشتی می
نکتۀ دیگر اینکه به بـاور برخـی از منتقـدان     .انگیزد توجه مخاطب را به متن خود برمی

تصـویرگر دوران نکبـت   » ثیابی السـوداء «نگ سیاه در ترکیب شعر صالح عبدالصبور، ر
 شاعر در یک نگاه، و رمز خفقان سیاسی و اجتماعی جامعۀ شاعر در نگاهی دیگر است

  .)118 ص ،1390سمتی و طهماسبی، (
الزم به ذکر است که شاعر در این سروده از نماد نیز بهره گرفته و شهر را سـمبل و  

) هدف(را نماد » سرّ«قرار داده، و واژه ) گذشتۀ رنجور(و یا ) پلیدذات (ا ی )جامعه(نماد 
» طلعۀ الصـحراء و ظهرهـا الکتـوم   «کنایه از درون و » ثوب«در این سروده . آورده است

  :هاي بیابان است، آنجا که آورده و بیراهه ها راهکنایه از 
َ يف ّ  قد محلتُ  الثوبِ  ها، و حتت ـا، مث اشـتملتُ دفنتُ / يسر ْ بالسـماء و  ه ببا حتـت  أنسـلُّ / النجـوم

ا بل ْ يبا ُ / ل َ يالدل ال آمن ْ ل ت ُ  يَّ عل ، حتی لو تشا ُ و / الصحراء طلعة ْ ظهر   ها الکتوم
و میـان  » ألـم، ألـیم، آالم و سـقیم   «در این سـروده، میـان واژگـان    دیگر اینکه شاعر 

تناسـب یـا   » لیل، سماء نجوم و صـحراء «و میان » و مصباح ة، ضوء، منیرةشمس، ظهیر«
  .هاي سخن انجامیده است و همگونی پاره خوانی همبرقرار شده و به  النظیر مراعات

 شـیوه «یـا  » التفـات «بـه صـنعت    تـوان  مـی ادبی در این سروده،  شگردهاياز دیگر 
ویی بـه دیـالوگ   دین صورت که شاعر بارها از مونولوگ یا تک گب اشاره کرد؛» گردانی
وي در آغـاز  . گراییده و از اسلوب خبري به اسلوب انشایی روي آورده است ویا گفتگ

کند، ولی از میانه مـتن بـه صـیغه مخاطـب روي      سروده تنها از صیغه متکلم استفاده می
گیرد تا ضـمن   هاي متعدد تا پایان سروده صنعت التفات را بکار می آورد و در بخش می
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، سایر عناصر طبیعت را نیـز در  و رهانیدن شعر از یکنواختی خواننده، برانگیختن توجه
مخاطب، از بیان پارادوکسی  دهی توجهشاعر براي وانگهی  .تجربه خویش دخیل سازد

ي آید، و معیـار  به حساب می» زدایی آشنایی« دنیز بهره برده است که زیر مجموعۀ شگر
 ،ودیگـران برکـات  ( درو شناسی به شمار مـی  در تشخیص سطح ادبیت متن در سبک مهم

  :گوید این است که با شرح کوچ و مقصد خویش می .)181ص ،2004
 َ ِ  واملوتُ / رحليت طهاريت إنّ عذاب ـ/ بعثـي املقـيم يف الصحراء ِ ُ يف املدينـة لـو م تُّ عشـتُ مـا أشـاء

  املنرية
شاعر مرگ را خیزش مجدد دانسته و در گـام  آید  که از نمونۀ شعري برمی نهمچنا
مرده «کنم؛ تعبیر  اگر بمیرم تا هر وقت که بخواهم در شهر پر نور زندگی می: دیگر گفته

تعبیري است برخالف باور مردم و عرف عام که مخاطب با خواندن و شنیدن آن » زنده
د بـرد کـه ایـن    نباید از یا. کند شود و به برجستگی بیانی شاعر حکم می شگفت زده می

امیـد وي بـه شـرایط بهتـر و زنـدگی       ةزدایی شاعر هدفمند بوده و ترسیم کننـد  آشنایی
  .است جدیدتر

  
  بررسی سروده در سطح فکري

الهام گرفته و بر آن است تـا  » )ص(پیامبر هجرت «عبدالصبور در این سروده از داستان 
رخشـنده نیـا و   ( بپـردازد با الهام از تجربۀ دینی کهن، بـه ترسـیم تجربـه معاصـر خـود      

شاعر براي همسو ساختن هرچه بهتر تجربۀ معاصـر بـا تجربـۀ     .)165ص ،1390دیگران،
چهره زده و با حلول در شخصیت وي از شـهر خـویش    ررا ب )ص(پیامبر سنتی، نقاب 

از شهر مکه، آن شهر پر خفقان، شهري کـه دل   )ص(پیامبر گردد، آن سان که  می جخار
آن زادگاه » مدینه«جان سپرده به  گویی حقده و سنگ شده و حق و و جان مردمانش مر

 آسایش شـاعر معاصـر نیـز در خـروج و گریـز از آن شـهرِ      . کند حق جویی هجرت می
بـه هـر روي، خـروج شـاعر از آن     . رنج و ماللت است نه در باقی ماندن در آنسراسر 

نده معاصـر رازي را بـا خـود    البته کوچ. گیرد شهرِ آزاردهنده، شبانه و مخفیانه انجام می
  :را زیر دروازة شهر پنهانش کرده بود کند که در پیش آن حمل می
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 ُ ْ القـد ، مـن مـوطيننيتيمـن مـد أخـرج ّ / مي ً مطر َ  حـا ْ ياأللـ يشـيع أثقــال َ هـا، و يف/ م  قـد محلــتُ  الثـوبِ  حتـت
 ّ ا، مث اشتملتُ دفنتُ / يسر ِ  ه ببا ْ  بالسماء ا بل أنسلُّ / والنجوم ْ يحتت با   ١ل

وي باشـد کـه   » تجربـۀ تلـخ گذشـتۀ   «و یا » ذات شاعر«تواند معادل  در اینجا می» شهر«
به مخاطب ارائه » تصویر دیداري«با این تفسیر گرچه شاعر . کوشد از آن رهایی یابد می
گوید، اما این خـروج، بـرخالف هجـرت پیـامبر اسـالم،       و از خروج سخن می دهد می

معاصر  کنندة هجرتباري، . شود درونی تلقی میخروج فیزیکی نیست و به نوعی سفر 
آنست تا از نفس پلید یا پرگناه خود فاصله بگیرد و از آن دور شود؛ لـذا دسـت بـه     رب

: کردنی است که برخی از منتقدان بر ایـن باورنـد   این نیز یاد. زند هجرت یا خروج می
همسر اول، کـه شـاعر را در زنـدگی     گریز ازو  دوري خروج در اینجا عبارت است از

همسر خواهد آن تجربۀ تلخ و تمام خاطراتی که با  زناشویی بسیار آزرده است و وي می
، به دست فراموشی بسپارد و خـود را از رنـج و عـذاب پیشـین برهانـد      داشته، نخست

 مجاهـد، ( خود را از دست آزار و اذیت کفار مکـه رهانیـد  ) ص( آنسان که پیامبر اسالم
  .)119ص ،1998

پیـامبر  گسلد و همچون  معاصر همه روابطش را با گذشته می کنندة هجرتبه هر روي، 
براي این سفر پر فراز و نشیب،  همه اینبا . گردد یتیم، یتیم گونه از شهر خارج می )ص(

گزیند تا همـراهیش نمایـد، و بـرخالف هجـرت      یاوري و همراهی براي خویش برنمی
 تواند می» یتیم«این نیز گفتنی است که لفظ . گذارد نمیپیشین، کسی را در بستر خویش 

ن ختیار نکردن همراه براي سفر، نشاا .داللت بر قطع روابط با اهل و گذشته داشته باشد
اش او را بـر آن   اعتمادي شاعر به دیگران دارد، شاید جدایی او از شریک زنـدگی  از بی

به تنهایی قدم در این راه گذارد و باوري به همراه یـا رهنمـا نداشـته     گونه اینداشته تا 
  :باشد

 ُ َ يالدل ال آمن ْ ل ت ُ  يَّ عل ، حتی لو تشا ُ و / الصحراء طلعة ْ ظهر ُ / ها الکتوم ْ يتيکال  أخرج   ٢م

صالح عبدالصبور در این بخش از شعر خود با استفاده از بینامتنی، داسـتان هجـرت   
ـ  )ص(پیامبر  را ) ع( بهمراه با ابوبکر و نیز در بستر خوابیدن حضرت علی بن أبی طال

ابوبکر را برگزید ) ص( اکرم رسول«: در تاریخ آمده. کند میتداعی  )ص(پیامبر به جاي 
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و ابوبکر نیز حاضر شد جان خود را فداي او کند؛ زمـانی   تا در این سفر همراه او باشد
که پیش از ایشان به درون غار ثور رفت که ببیند درنده یا مـاري در آن وجـود دارد یـا    

، ج م1994ابن هشـام،  ( ،»و رسول خدا در امان بماند )تا از امنیت غار مطمئن شود( رخی
در  )ص(پیامبر «داي او کند و نیز ما عبدالصبور کسی را ندارد تا جانش را فا )99ص، 2

پیـامبر  عمویش، را به جاي خود قرار داد، کسی که خود را فـداي   ررختخواب خود پس
» کرد و در جاي او خوابید تا کسانی را که قصد جان رسول خدا را داشتند بفریبد )ص(
  :تاریخی گفته -ین است که شاعر با برقراري یک بینامتنی دینیا )96 ص ،همان(
ْ أخت مل ً  ري ْ  واحدا ُ لکی / من الصحاب ُ  ينيفـدِّ ي َ يـمـا أر  بنفسـه، فکـل ْ ملو / لـةيالثق ينفسـ د قتـل  يف  أغـادر

 ِ ُ ضلّ ي صاحيب الفراش ْ  ل ُ يس من يفل/ الطالب   3ميالقد» أنا«سوی  ينطلب

وجـود دارد؛   تبین هجرت کهن و هجرت معاصر تفاوآید  ن برمیکه از مت نهمچنا
شهر مکه و ساکنانش رهایی یابد، ولی کوچنـده جدیـد بـه    آن بود تا از  رب )ص(پیامبر 

راي به دور وچندة گذشته دشمن خارجی داشته و بک .خویش است» منِ«دنبال رهایی از 
 ت، براي خود همراه برگزید، اما دشمن کوچندة معاصر، دشمنی اسـ ماندن از گزند وي

توانـد   ی هم نمیدرونی که هر لحظه ممکن است به سراغش بیاید و آزارش دهد و کس
راز یا رسالتش را با خود ) ص(پیامبر اسالم  .کمکش نماید» یاریگر«یا » همراه«به عنوان 

به همراه داشت و آن را به همگان اعالم داشت، حال آنکه شخصـیت معاصـر تصـریح    
جرت پیشین، هجرتی است بیرونـی  ه. ا خود داشته، همانجا رها کردهر آنچه بکرده که 

ت اصالح دیگران و با بعد جمعی، اما هجرت معاصر هجرتـی اسـت   و فیزیکی در جه
، 2006غـذامی،  محمـد ال ( درونی در جهت اصالح ذات یـک شـخص، و بـا بعـد فـردي     

ــگرد    .)85ص، 1994و حــالوي،  156-155صــص ــا ش ــن بســتر ب ــه در ای ــن اســت ک ای
التنـاص  «یـا  » الحـوار «کـه در زبـان عربـی بـه آن     -» بینامتنی وارونـه «و » زدایی آشنایی«

  .روبرو هستیم -)62 -61صص، 2007ناهم، ( گویند» العکسی
مهاجرِ معاصر، براي اینکه در راه رسیدن به هدف واالیـش دچـار وسوسـه و شـک     

افتد  می» لوط«به یاد تجربۀ گذشته همسر » جهش به گذشته«یا » فلش بک«نشود، با یک 
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قاسـم  «دهـد،  د جـاي مـی  در بافت متن خـو » مونولوگ«یا » حدیث نفس«را با یک  و آن
   :آنجا که گفته »239 ص،2009الزبیدي، 

 ً ْ  لو نظرتُ  أکونُ  حجارة ً / للوراء ُ  حجارة ْ  أصبح    ٤أو رجوم
ومش نازل عذابی که بر ق و) ع(الیه زیرین این نمونۀ شعري با داستان حضرت لوط 

را  »سدوم«آن شد تا شهر  روقتی خداوند ب: جا که در تورات آمدهشده، بینامتنی دارد، آن
اش  ویران سازد با ارسال دو فرشته به سوي حضرت لوط، از او خواست که با خـانواده 

اما همسر لوط به هنگام خروج . خود ننگرند سر پشتاز آن شهر پلید خارج شوند و به 
 صـص سفر پیـدایش، اصـحاح نوزدهم،  ( شدنگاه کرد و تبدیل به سنگ  سر پشتاز شهر، به 

فأسـر بأهلـک بقطـع مـن الليـل وال يلتفـت مـنکم أحـدا إال ﴿ :آمـده  زنیـ در قرآن کـریم   .)26-1
م إن موعـــد الصـــبح ألـــيس الصـــبح بقريـــب فلمـــا جـــاء أمرنـــا جعلنـــا عاليهـــا  *امرأتـــک إنـــه مـــا أصـــا

ر ایـن آیـات   د .)سـوره هـود   82 و 81 هآی( ﴾سافلها و أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود
از شـهر   اش خـانواده که همـراه بـا    خواهند میقوم لوط  )ص(پیامبر فرستادگان الهی از 

خارج شود و به پشت سر خود نگاه نکند، که البته همسر لوط چنین نکرد و تبدیل بـه  
  .سنگ شد

نیز بینامتنی دارد؛ زیرا » اورفئوس«متن شاعر با اسطورة  :توان گفت در نگاه دیگر می
ايِ  بدین شکل که نوازنده افسانهدر آنجا نیز آمده، » سر پشتنگاه به «همین تجربه تلخِ 

را از » یوریـدیس «اش  تواند با قدرت سحرانگیز خود، معشـوقه  یونان باستان، وقتی نمی
شود، تا از خداي جهـان فـرودین درخواسـت     مرگ نجات دهد، راهی عالم مردگان می

واستۀ اورفئـوس مـورد پـذیرش قـرار     خ .اش را به عالم زندگان برگرداند نماید محبوبه
اورفئـوس در  . گیرد، مشروط بر اینکه در حالت خروج، به پشت سرش نگـاه نکنـد   می

 سر پشتنمود، با فراموش کردن قرار قبلی، به  اش وي را همراهی می حالی که معشوقه
نگاه کرد و ناخواسته معشوقش تبدیل به سنگ شد و براي همیشه اورفئـوس وي را از  

  .)116-117صص ،1386 دیکسون کندي،( دست داد
نگاه شاعر به پشت سر براي او به معنـی بازگشـت بـه گذشـته و آلـوده شـدن بـه        

تعبیـر  » سنگسار شدن«یا » سنگ شدن«و فساد و تباهی آن است، که از آن به  ها تاریکی
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رمـزي از نابسـامانی اوضـاع     توانـد  مـی در تفسیر دیگر، خروج شـاعر از شـهر   . کند می
ـ  اجتماعی و سیاسی شـاعر باشـد، کـه وي از شـر     آن ناخرسـند اسـت و    رایط حـاکم ب

با این نگاه، کوچندة معاصر، رسالت اجتماعی بر دوش دارد و . کوشد تا از آن بگریزد می
آید، که با این تفسیر رسالت مهاجر پیشـین   در پی تغییر و اصالح جامعه پر خفقان برمی

برابـر  کنـد در   ه هـر روي، مهـاجر معاصـر تـالش مـی     ب .آیند و پسین در یکجا گرد می
هم با جهـش بـه    زاهاي بازگشت از خود ایستادگی نشان دهد و در این راستا ب وسوسه
. کند اي تاریخی را تداعی می به صورت رمزگونه و سمبولیک حادثه» فلش بک«گذشته 

  :گوید او در خطاب به پاهایش می
ِ  يسوخ َ ي، سإذن فی الرمل ْ  قان   ٥ميک اجلح، نشدتُ يحنو مهجر  ينيال تتبع/ الندم

ـ     اگر قدري در این بند شعري دقیق شویم در می  ایابیم که زیرسـاخت ایـن نمونـه ب
و تعقیب آن حضرت  )ص( اسالمپیامبر میراث دینی پیوند خورده و با حوادث هجرت 

، از سرشناسـان  »سـراقۀ «آنجا که در تاریخ آمـده  . بینامتنی دارد» سراقۀ بن مالک«توسط 
به جایزه بزرگی که قریش براي دسـتگیري   یابی دستمکه و سوارکاران عرب، به طمع 

پیـامبر  کند، ولی  گذاشته بود، ایشان را در مسیر هجرت به مدینه تعقیب می )ص(پیامبر 
و بدین  رود میدر زمین فرو  ودست و پاى اسب ا او را نفرین نموده و در پیِ آن، )ص(

 .)103و  102صص، 2ج، 1994ابن هشام، ( گردد منصرف می) ص(پیامبر ترتیب از تعقیب 
تاریخی، با پیش اندیشی و در جهت نزدیک کـردن   -شک بینامتنی شاعر با متن دینی یب

دو تجربه کهن و معاصر صورت پذیرفته و این ویژگی را به شعرش بخشیده تا تجربـۀ  
در محـور جانشـینی    وانگهـی  .معاصرش به نوعی در امتداد تجربۀ کهن دینی قرار گیرد

قاسـم الزبیـدي،   ( آهنگ باشـد  هم» سوخی«استفاده کرده تا با واژة » سیقان«شاعر از واژه 
کنـد   کثرت بینامتنی در شعر شاعر مرا به پذیرفتن این اصل رهنمون مـی  .)79 ص ،2009

گـودرزي،  : ك.ر( هاي مختلفی از بینامتنی اسـت  گونهکه شعر صالح عبدالصبور برآمده از 
  .)151-139 صص ،1391

کند تا به بهبـودي   در سطرهاي بعدي، بسان بیماري که درد را تحمل می عبدالصبور
اش، به سـنگ   خواهد همچون قلب پنهان دارنده ز بیایانی که در آن گام نهاده میا برسد،
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تبدیل شود و بر رنج این کوچنده بیفزاید تا رنج و عـذاب نخسـتینش را بـه فراموشـی     
اب کوچیدن خویش را مایه پاکی و طهـارت  وچندة معاصر، عذک به دیگر تعبیر،. بسپارد

خود دانسته و بر این باور است که حتی اگر در این بیابان بمیـرد، ایـن مـرگ بـراي او     
حیات و زندگی دوباره است؛ چرا که او با قربانی کردن نفس آلوده خویش، به تطهیر و 

  :رسد تزکیه نفس می
ِ   يحتجر  ْ يء ک اخليبکقلب ين/ ا صحراء نسِ ْ  و لتُ ُ رحلتـک ْ  تـذکار مـا اطرحـتُ / آالم حتـی / مـن آالم

ُ يالسق يجسم شفَّ ي َ إ/ م ِ  و املوتُ / طهاريت رحليت ن عذاب َ بعث فی الصحراء ْ ياملق ي   ٦م

پـس از آن، بـا گـرایش     پذیراي رنج و عذاب بودن شاعر براي رسیدن بـه راحتـیِ  
رسـد   یک متصوف نیز با خداي خویش به اتحاد نمی دارد؛ خوانی هموي » گري صوفی«

توانـد بـا    گذشته از آن، ایـن ایـده مـی   . مگر پس از تحمل رنج و عذاب و تطهیر نفس
سـویی و همـاهنگی دارد و بـه صـورت غیـر       مه» مسیح«و » تموز«، »ققنوس«اسطورة 
را » هتولـدي دوبـار  «نماید که همگی زندگی پس از مرگ یـا   را تداعی می ها آنمستقیم 

  .کنند تجربه می
در پـی اهـداف خـود از مکـه بـه یثـرب        )ص( اسـالم پیامبر یعنی اگر مهاجر کهن 

 ررسـیده، مهـاجر معاصـ   » منـوره مدینـۀ  «شهر خود یـا همـان    مهاجرت کرده و به آرمان
خود برسد تا هر وقت » مدینۀ منیره«نیز بر این باور است که اگر به ) صالح عبدالصبور(

ظلـم  «ند در آن زندگی کند؛ در آن شهر پرنور و درخشان که در آن از توا به بخواهد می
  :خبري نیست... و» ظلم حاکم«، »ظلم شهر«، »ظلم ذات« )110ص ،1998 مجاهد،( ،»زن

ُ فـــی املد ِ يمد/ ةري نـــة املنـــيلــو مـــتُّ عشـــتُ مـــا أشــاء ُ ي يالـــذ الصــحوِ  نـــة ْ  زخـــر ُ / باألضـــواء ال  و الشـــمس
ُ  اليت ؤيالر  نةَ يمد/ ةري املن نيتيا مديأواه، / ةري الظه تفارقُ     7امتَُجُّ ضوء اليت يالرؤ  نةَ يمد/ ضوءا تشرب

و  یـابی  دسـت شهر این کوچنده، سبب شده تـا بـاور    آرمان بودن دلنشینو  بدیریا
چنین احساسی به وي دست دهد که آیا این سفر و  به آن برایش سخت باشد و نرسید

هـاي بـیش از    شاید رنج. یا حقیقت دارداین کوشش و این رسیدن خیالی بیش نبوده و 
برایش سخت نموده،  اهاي سفر، باور رسیدن به آنجا ر حد قبل از کوچیدن و نیز سختی

  : خوانیم این است که می
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 ُ ِ وهم ْ  واهمٍ  هل أنت ُ  تقّطعت ْ به الس ْ / بل ِ حق ْ / ؟ أم أنت ِ حق   ٨؟أم أنت

در چهرة دینی خود، بـراي هـدایت مـردم دسـت بـه      ) ص(اسالم پیامبر باري، اگر 
نمـوده، اگـر   » خـروج «زده، صالح عبدالصبور در لباس شاعرانۀ خود اقدام به  »هجرت«

آن بوده تا از ظلم قریشیان مکه و آزار و اذیت آنان فاصله گیرد، اکنـون  ر ب )ص(پیامبر 
سر نخستین، ظلم خواهد از خویشتنِ خویش، بگریزد و از ذات آلوده، ظلم هم شاعر می

در بعد دینیِ خـود بـر آن شـد کـه      )ص(پیامبر اگر . فاصله بگیرد... شهر سدوم گونه و
با خـود  » سرّ درونی«دوش بکشد و مردمان را هدایت کند، شاعر ر ي را بپیامبررسالت 

این فرصت را بـه شـاعر    )ص(پیامبر هجرت ؛ لذا دارد و در پی اصالح خویشتن است
هاي ذهنی مخاطـب، و بـا حلـول در چهـره آن حضـرت،       ري از داشتهگی داده تا با بهره

تـر،   کنـایی  -که کامالً امري شخصی است –تجربۀ پاالیش نفس و ذات پرگناه خود را 
به او القا نماید کـه کـوچ وي،    گونه یناتر به مخاطب ارائه دهد، و  تر و هنرمندانه ادیبانه

  ).ص(پیامبر کوچیست در امتداد همان هجرت 

  

  نتیجه
وف حرچشمگیر  کاربستبررسی سطح آوایی سروده حکایت از آن دارد که شاعر با  -
آن بوده تا نوعی صداي آهسته و پنهانی را بـه مخاطـب القـا کنـد کـه در       رب »مهموس«

توجه به تناسب میان موسیقی . نهایت با کوچ شبانه و مخفیانۀ وي همسو و همگام باشد
ونی چشمگیري در کل سروده شده و انسجام متن هارمو مفهوم مورد نظر ذهنی، سبب 

  .را دوچندان کرده است
هاي بکاررفته در بستر متن، در تشخّص بخشیدن به شعر نقـش بسـزایی داشـته     قافیه -

بیانگر حجم انبوه غم شاعر و » ایم«هاي مختوم به  به عنوان مثال بسامد بااليِ قافیه. است
» آ«هاي مختوم بـه   ري فراوان قافیهگی بهره. اوست يرو پیشدر همان حال امتداد بیابان 

هاي مختوم به یاء ماقبـل   حضور پررنگ قافیه. باشد کننده آه و نالۀ کوچنده می نیز تداعی
» م«ضمن اینکه جـاي دادن  . متعدد آن است عها و موان القاگر وجود حفره» ـِی«مکسور 

رسندي و نارضایتی صـاحب مـتن   به عنوان قافیۀ بسیاري از واژگان، بازتاب دهندة ناخ
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به عنوان وزن شـعري و اسـتفاده از    »رجز«گذشته از آن، انتخاب آگاهانۀ بحر . باشد می
دغدغـۀ شـاعر دارد و از    رهاي متعدد آن، از یک سو حکایت از وجود ناآرام و پ زحاف

تواند نشانگر نابسامانی شرایط اجتماعی و سیاسی جامعۀ صـاحب مـتن    سوي دیگر می
  .باشد

انگیز با تعداد واژگانی کـه دال بـر امیـد و     وجود توازن بین تعداد واژگان منفی و غم -
 قـدر  همانرساند که صاحب متن،  حرکت رو به سوي جلو دارد، ما را به این نتیجه می

که از وضعیت گذشته خود ناخرسند و ناخشنود است، به همان اندازه نیز براي رسیدن 
سـت از  ا يا شـعر شـاعر آمیـزه    لذا ؛و به آن امید بسته استبه شرایط بهتر، تالش دارد 

افزون بر آن، از آنجا که تمرکز شاعر بر این بوده . تقابل نارضایتی و امید به آینده روشن
پردازي و تکلّف شاعرانه پرهیز  تري با مخاطب خود برقرار نماید، از لفظ که پیوند عمیق

  .کرده است
در بافت متن، حکایت از رویکرد درونی شـاعر در ایـن   از ضمیر متکلم % 64استفادة  -

صـاحب مـتن، بیشـتر از    » مونولـوگ «یـا  » گویی تک«سروده دارد و مؤید این است که 
پذیرش این امر، درونـی بـودن سـفر کوچنـده، و     . وي بوده است» دیالوگ«یا » گفتگو«

د کـه شـاعر بـا    و نشـان از آن دار  کند اتحاد میان شخصیت سنتی و معاصر را تأیید می
شخصیتی که نقابش را بر چهره زده به مرز اتحاد رسیده و بـه جـاي او و از زبـان وي    

هاي موجود نیز دال بر عزم جدي  فعل مضارع از میان فعل% 61حضور . گوید سخن می
  .شاعر براي تغییر و نو شدن دارد

داري، بینامتنی، پن رهاي مختلف شگردهاي ادبی و زبانی، از جمله جاندا گونه کاربست -
گویی، گفتگـو، نقـاب،    ، تکنما متناقضگرایی، مراعات نظیر، التفات، ززدایی، رم آشنایی

شعر شاعر را پویا قرار داده، و سبب شده تا مخاطب، طـرف فعـال معادلـۀ شـعري     ... و
پیوند با میراث دینی، تاریخی، اسطوري و تصـوف،  : به اصرار باید گفتوانگهی . باشد

در راسـتاي نزدیـک کـردن و     هـا  آناین متن است، که البته بینامتنی بـا   مشخصۀ اصلی
گیري از نقاب نیز  ضمن اینکه بهره. همسوسازي تجربۀ کهن با تجربۀ معاصر بوده است

یعنـی   رو چهـرة معاصـ   )ص( اسـالم پیـامبر  یعنـی   نسبب شده تا فاصلۀ بین چهرة که
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دو، در ایـن مـتن از بـین رود و بـه صـورت       نکمتر شود و دوگانگی بین آ عبدالصبور
پیـامبر  غیرمستقیم به مخاطب القا گردد که خروج شاعر معاصر در امتداد همان هجرت 

  .است) ص( اسالم
  

  نوشت پی
و زیر / کنم بارِ زندگیِ دردناکم را همانجا رها می/ شوم ام خارج می از شهرم، از زادگاه دیرینه .1

را بر دروازة شـهر پنهـانش کـردم، آنگـاه بـا آسـمان و        در پیش آن/ لباس، رازم را با خود دارم
  .گریزم شبانه از زیر دروازة آن شهر به بیرون می/ گردم ستارگان رهسپار می

/ اش، مرا به اشتباه افکند دارنده به راهنما اعتمادي ندارم، هر چند چهرة صحرا و پشت پنهان. 2
   .شوم بسانِ یتیم خارج می

تا خود را فدایم کند، همۀ خواسـتۀ مـن، کشـتن نفـس     / گزینم اي خود بر نمییاري بر  هیچ. 3
» مـنِ «از آنروي کـه جـز   / یاري را در بستر ننهادم تا جستجوگران را گمراه کند/ پرگناهم است

  .ام نیست گذشته، کسی در پی
  .یا سنگ خواهم شد یا سنگسار/ اگر به پشت سر بنگرم تبدیل به سنگ خواهم شد .4
تـا هجرتگـاهم پشـت سـرم نیـا، دوزخ را      / ها فرو برو بنابراین تو اي پاي پشیمانی، در شن. 5

  .برایت آرزو کردم
هـاي سـفرت،    و بایـد رنـج  / ات بـه سـنگ تبـدیل شـو     دارنده اي بیابان، همچون قلب پنهان. 6

وچم گمان رنج ک بی/ تا جسم بیمارم شفا یابد/ را به فراموشی سپرد  خاطرات دردهاي فرونهاده
  .ومرگ در بیابان، رستاخیز دائمی من است/ مایۀ پاکیِ من است

همـان شـهر بیـداريِ    / اگر بمیرم، تا هر زمان که بخواهم در شهر فروزان زندگی خواهم کرد. 7
اي شهر رویاهـایی  / آه، اي شهر فروزان/ کند که خورشید به ترك چاشتگاه آن نمی/ سراسر نور

  .افشاند ویاهایی که نور میشهر ر/ کند که از نور سیراب می
آیـا تـو   / آیا تـو راسـتی؟  / ها بر او بسته شده؟ اي هستی که تمامی راه کننده آیا تو وهمِ وهم. 8

  راستی؟
  منابع و مآخذ

  .قرآن کریم -
  .کتاب مقدس -
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  .إحیاء التراث العربیبیروت، دار ، الجزء الثانی،ة النبویۀالسیر، )م 1994(ابن هشام،  -
  .اإلصطالحیه، بیروت، دارالمالیینمعجم التراکیب و العبارات ، )م 1987( احمدسعد، ابو -
 لفضل عالمی و صفر سفید رو، تهـران، ترجمه ابوا ،آواشناسی زبان عربی ،)ش.ه1374( أنیس، ابراهیم -

   .انتشارات اسوه
ه، منشـورات  ثـه و معاصـر  اتجاهات نقدیه حدی )م 2004( برکات، وائل، غسان السید و نجاح هارون -

  .جامعه دمشق
  .1 جاریخ تطور نثرفارسی، سبک شناسی یا ت، )هـ1337(بهار، محمدتقی  -
  .هللطباع الحداثۀدار  بیروت،، المعاصر فی الشعر العربی ةاألسطور ،)م1994( وسفیحالوي،  -
منشورات  ، عمان،)فی شعر محمود حسن اسماعیل دراسۀ( األسلوبیۀ الشعریۀ، )م 2007(داوود، عشتار  -

   .دار مجدالوي
نتشارات اتهران،  دانشنامۀ اساطیر یونان و روم، ترجمۀ رقیه بهزادي، )هـ1385(دیکسون کندي، مایک  -

  .طهوري
در شـعر  ) ص( کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسالم«، )هـ1390(نده نیا، سیده اکرم و دیگران رخش -

   .3، فصلنامه لسان مبین، شماره »بیمعاصر عر
  .منشورات الیازوريلوبیۀ فی شعر ممدوح عدوان، عمان، ظواهر أس ،)م 2007( سلیمان، محمد -
للدراسـات و   المؤسسۀ الجامعیـۀ  ، بیروت،األسلوبیۀ، دلیل الدراسات )م 1987( شریم، جوزیف میشال -

  .النشر و التوزیع
  .انتشارات آگاه ، موسیقی شعر، تهران،)ش.ه1381(کنی، محمدرضا شفیعی کد -
  .انتشارات فردوسلیات سبک شناسی، تهران، ک، )ش.ه1373( شمیسا، سیروس -
للعلـوم   العربیۀمنشورات اإلخـتالف، دار   فی تحلیل النص الشعري، بیروت، ،)م 2009( ضرغام، عادل -

   .ناشرون
  .، منشورات دار المعارفةالفن و مذاهبه فی الشعر العربی، القاهر ،)م 2004( ضیف، شوقی -
 .اتحاد الکتاب العرب دمشق،و معانیها،  العربیۀخصائص الحروف ، )م1998(عباس، حسن  -

  .ةدار العود، بیروت، األعمال الشعریه الکامله، )م 1986(عبدالصبور، صالح  -
استدعاء الشخصیات التراثیه فی الشعر العربی المعاصـر، منشـورات دار   ، )م 2006(عشري زاید، علی  -

   .غریب، قاهره
  .ابن سینا مکتبۀ الحدیثه، قاهره، العربیۀ ةعن بناء القصید، )م 2002( ،ــــــــــــــــ -
انتشارات دانشگاه  ی شناسی، ترجمه نجمه رجایی، مشهد،نقد بر مبناي زیبای، )ش.ه1378(غریب، رز  -

  .فردوسی مشهد
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  .انتشارات سخن تهران،ها، ها، رویکردها و روشنظریه ؛شناسی سبک، )هـ ش1390( محمودفتوحی،  -
  .النص الشعري الحدیث، دمشق، دارالزماندرامیه  ،)م2009(قاسم الزبیدي، علی -
  .دار الشروق ،د األدبی أصوله و مناهجه، القاهرهالنق، )م2003(قطب، سید  - 
  .6، مجله زبان پژوهی، شماره »صبوربینامتنیت در شعر صالح عبدال« ،)هـ ش1391(گودرزي، حسن  -
  .الهیئه المصریه العامه للکتاب : أشکال التناص الشعري، القاهره، )م1998( جاهد، احمدم -
  .المرکز الثقافی العربی: تشریح النص، بیروت ،)م2006( محمد الغذامی، عبداهللا -
هاي نمادین در شـعر صـالح    رنگ« )هـ ش1390( سمتی، محمد مهدي، نرجس طهماسبی نگهداري -

  .20ی زبان و ادبیات عربی، شماره ، مجله ایران»عبدالصبور
  .ةإلی التفکیک، عمان، دارالمسیر ةی من المحاکاالنقد األدب ،)م2010( محمود خلیل، ابراهیم -
   .ةدار الکتاب الجدید المتحداألسلوبیۀ و األسلوب، بیروت، ، )م 2006(المسدي، عبدالسالم  -
  .منشورات دار العلم للمالیین ، قضایا الشعر المعاصر، بیروت،)م1989(ازك المالئکۀ، ن -
  .العربیۀدار اآلفاق  التناص فی شعر الرواد، القاهره،، )م2007(ناهم، أحمد  -
 الهیئۀ المصریۀ العامۀمنشورات  ،ةفی موسیقی الشعر العربی، قاهر ةجدید ةنظر، )م 1993(یونس، علی  -

 .بللکتا
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  1علی نجفی ایوکی

  2طیبۀ باغ چایی 
  
  

  :الملخّص
ّ و  نــًا مــن أشــکال الــرتاث األديب ّ ــذي جــاء شــعره مکو إّن صــالح عبدالصــبور مــن أبــرز الشــعراء العــرب املعاصــرين، اّل

 ّ ّ و الشــعيب ّ و األســطوري ــأن يبــين شــعره . التــارخيي ّ ب ــه و الشــاعر بقــدرما يهــتم ــة، فإنّ ّ نــات النصــوص الرتاثي ّ علــی مکو
ثًا  تـه ، متحـدّ ّ ّ و بني َ مفهـوم الـنص ة و سياق کالمه، حماوالً أن يراعي مبهارته امللحوظة جانيب ّ حيرص علی لغته الشعري

ا يعاين منه هو و اإلنسان املعاصر ّ ة و نظرته العميقة عم ّ ة. بعاطفته اخلاص ّ  و مبا أنّ خطابه الشعري و مفاهيمه املعني
ة ّ ة و عکسي ّ ر، لذلک يتطّلب نصه قراءة طردي ّ   .بديع و غري مکر

يدة  دة، حيــث » اخلــروج«هــذا و إّن قصــ ّ قــراءات عديــدة و تفاســري متعــدّ ائد عبدالصــبور الــيت تســتحق ّ قصــ مــن أهــم
ـات املختلفـة و منهـا التنـاص و اإلنزيـاح و القنـاع و التنـاقض الظـاهري و اإلسـرت  ّ ًا بتوظيـف التقني ّ زت أسـلوبي ّ جاع متي

اء ... و ّ ة، و من جر ّ ة و الفکري ّ ة و األدبي ّ ّ بالرتکيز علی احملاور اللغوي ّ هلذا النص اذاً تقوم هذه الدراسة بتحليل أسلويب
ة للمتلقّي ّ ة و لغته، و من مثّ کيفية القاء املفاهيم املعني ّ   .ذلک تتعاطي صوره الشعري
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