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 جبران خلیل جبراناثر  «شکسته هایبال»بررسی هنجارگریزی در 

 چکیده

هـای برسسـت ی زبـان و    روش مؤثرترینیکی از  بنا به نظر ساختارگرایان هنجارگریزی که

 فـراهم شـعرا و نویسـناگان    این امکان را برای ،عر و نثر استدر ادبیات اعم از ش زداییآشنایی

را در قالبی سایا و بـا   را به هم ریزنا و معانی و مفاهیم مورد نظر خود اولکنا تا زبان متامی

شـاعران و نویسـناگان پیشـ ام در     آشنا ارائه داده و مخاطب را مجذوب خـود نماینـا   زبانی نا

همراه با رویکردهای نوگرایی در مفاهیم و زبان خود دست به نوآوری  نیز ادبیات معاصر عرب

 صـور  از گیـری بهـره   وی بـا  هاستآن( یکی از م5395 – 5889بران )زدنا که سبران خلیل س

معانی و مفـاهیم مـورد نظـر خـود را در قـالبی زیبـا همـراه بـا          ،عنصر عاطفه گوناگون خیال و

 حاضـر  پژوهش و با زبانی متفاوت بیان کرده است  الفاظ و چینش موسیقی برخاسته از گزینش

 –با روش توصـیفی   است و مورد بررسی قرار داده هشکست هایبالدر  را صر هنجارگریزیعنا

ســ و وااگــان، معنــا و  را در ســه، هنجــارگریزی مــتن از هــایینمونــهتحلیلــی و بــا کمــ  

بـیش از هـر    کـه سبـران   و به این نتیجه دست یافته است بررسی کرده غیر زبانی هنجارگریزی

نو و سایا  هایترکیببا آوردن ی تشبیه و در حوزه وااگان ویژهبه صور خیالاستفاده از  چیز با

، درونـی  اتاحساسـ  بهتـر  ها را در خـامت بیـان  گریزیاین هنجار کرده و زداییآشناییاز متن 

 به کار گرفته است  ،دینیفاسا  و حاکمانخود در قبال اوضاع نابسامان استماعی  عقایا و آرای

  شکسته هایلبا ،ران خلیل سبرانسب ، هنجارگریزی،ساختارگرایی :هاکلیدواژه

 مقدمه  -1

 و گیـرد مـی  خـو  خاصـی  طبیعـت  بـه  یـا  و یابـا مـی  دسـت  مـوقعیتی  بـه  انسان زمانی که

در  و آوردای بـرای خـود بـه وسـود مـی     محـاوده  کنـا مـی  پیـاا  را زیسـتن  امکانـات  حااقل

 ،تکـرار  و تـااول  اثـر  در کـه  پـردازد مـی  هـا پایـاه  آن بـا  مؤانسـت  و سـویی بهره به داخل آن
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 قــرار محــاوده آن داخــل آنچــه  شــودمــی تبــایل معیــار بــه گرفتــه قــرار آن داخــل در آنچــه

 ممکــن ناهنجارهــا و هنجــار ایــن  شــودمــی نامیــاه هنجــار بــرون آن بیــرون و هنجــار دارد

ــه باشــا ســخن محــاوده در اســت ــه ک ــا کــ م در هنجــارگریزی آن ب کــ م همــان »  گوین

ـ        نماینـا،  ین یکـای ر رد و بـال مـی   سخنی اسـت کـه مـردم در امـور گونـاگون خـود آن را ب

امــا همــین کــ م در ادبیــات  ؛ایــن کــ م گــاهی ســخنی عــادی و گــاهی ک مــی ادبــی اســت

ــارزترین آن  دارای ویژگــی ــه ب اســت و  «ایحــا »و  «هنجــارگریزی»هــای مشخصــی اســت ک

ــی  ــا همــین ویژگــی آن را از کــ م عــادی متمــایز م ــت  (590: 9003)قصــاب،  «کن در حقیق

 بـه  رسـیان هـا و شکسـتن و فـرو ریخـتن قواعـا متعـارب در زبـان بـرای         زیاین هنجـارگری 

 تـر افـزون  آن دوام و طنـین  و بیشـتر  سـخن  تـثثیر  تـا  اسـت  فراتـر  هنجارهـای  و هاقانونمنای

ــود ــن  ش ــز ای ــا از گری ــر هنجاره ــه، اگ ــا عالمان ــا و زیب ــا  هنجارمن ــا اتف ــته افت  از گذش

  کنــامــی کمــ  نیــز زبــان غنــای بــه ر[] و نثــ شــعر حیــات اســتمرار و بالنــاگی شــکوفایی،

از اینجـا بـود کـه ناقـاان بـر آن شـانا تـا علـل و اسـباب و بـازخورد            (39: 5989سن ری، )

ــه     ــا ک ــرار دهن ــورد بررســی ق ــاه شناســایی و م ــر خوانن ــثثیر آن را ب ــن هنجــارگریزی و ت ای

ــه  هــور برخــی اصــ  حات سایــا از سملــه    ،«ســازیبرسســته» ،«زدایــیآشــنایی»منجــر ب

و     شــا کــه ایــن اصــ  حات در دایــره مکتــب فرمالیســم یــا صــورت رایی « نجــارگریزیه»

 گیرد قرار می

 ضرورت تحقیق -1

 اثـر  یـ   شناسـی سـب   در هـا مؤلفـه  تـرین اساسـی  از یکـی  توانـا می که - گریزی هنجار

 بعـا  از کـه  دارد متنـوعی  انـواع  و اقسـام  نثـر  در هـم  و شـعر  در هـم  - آیـا  حسـاب بـه  ادبی

 از تـوسهی قابـل  بخـش بایـا گفـت    روازایـن   شـود مـی  شـامل  را آن معنـایی  بعا تا اثر زبانی

ــال»در  «سبــران خلیــل سبــران» ســب  تشــخ  ــه مربــو  «شکســته هــایب  هنجــارگریزی ب

ــانی بخــش دو در وی ــه ایــن در کــه اســت معنــایی و زب ــه مقال  در هنجــارگریزی مصــادیق ب

 ایـن  «نُـرم  از انحـراب » میـزان  نجشسـ  طریـق  از کـه  چـرا   پرداخـت  خـواهیم  حـوزه  دو این
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 حـای  تـا  را نویسـناگان  سـایر  بـه  نسـبت  او نثـر  تمـایز  عوامـل  و سـبکی  تمـایز  اسـباب  اثر،

 های زیر ما نظر بوده است:پاسخ به پرسش بر این اساس  شناخت توانمی

سبران تا چـه انـاازه بـا خـرو  از زبـان معیـار در بیـان احساسـات درونـی خـود            -5

 موفق بوده است؟ -اناوه بوده  حزن غالباًکه –

بسـاما بـارتری داشـته     شکسـته  هـای بـال کاام سـ و از هنجـار گریـزی در مـتن      -9

 است؟

 وسه تمایز سبران با دی ران در کاام موارد هنجار گریزی بوده است؟ -9

 روش تحقیق -2

ــار روش ــن در ک ــه ای ــه مقال ــن ب ــه اســت صــورت ای ــاا در ک ــاره ابت ــه مختصــری اش  ب

 داسـتان  از کوتـاهی  معرفـی  بـا  ادامـه  در اسـت،  گرفتـه  صـورت  هنجـارگریزی  و صورت رایی

ــال» ــایب ــته ه ــران «شکس ــه سب ــی ب ــارگریزی بررس ــه در هنج ــ و س ــان، س ــا وااگ  و معن

ه بــرای هــر مــورد کــ صــورتبــاین شــاه، پرداختــه اثــر ایــن در زبــانی غیــر هنجــارگریزی

شـواها بـه بیـان راب ـه آن      شـاه اسـت و در ادامـه بـا تحلیـل      آوردهمـتن   از هاییمثالشاها 

  از متن اشاره شاه است زداییآشناییبا احساسات درونی شاعر و میزان 

 تحقیق پیشینه -3

بـه  زیـادی   هـای نامـه پایـان هـا و  تاکنون در مورد سبران و شعر و نثـر او مقـارت و کتـاب   

 د:توان اشاره کربه این موارد می هاآن ترینمهماز  رشته تحریر درآماه است که

مجلــه دانشــکاه ) «دیــن در آثــار سبــران هــایسلــوه» ددر مقالــه خــو ســوکمــالمصــ فی 

ــران،  ــات دانشــ اه ته ــه ( ش5989ادبی ــیب ــه آن  رد ب ــان ب ــه کشیشــان آن زم ــران ک ــی سب دین

پـذیرد   یـ  حقیقـت مـی    عنـوان بـه و معتقا است کـه سبـران دیـن را     پردازدمی معتقا بودنا

)مجلـه انجمـن ایرانـی    « سبـران  خلیـل  سبـران  آثـار  در عرفـان  گفتمـان »علی سلیمی در مقاله 

ــی،  ــان و ادبیــات عرب ــرآن،  5983زب ــانی وی )ق ــابی عرف ــران و من ــه بررســی عرفــان سب ش( ب

ــه اســت    ــورات و حکمــت شــر ( پرداخت ــل، ت ــل  انجی ــهخلی ــی در مقال ــه » پروین ن ــاهی ب

، یا بــاهنر)نشــریه دانشــکاه ادبیــات و علــوم انســانی دانشــ اه شــه «طبیعــت در آثــار سبــران
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ــی از       5981 ــه و برخ ــران پرداخت ــار سب ــه و آث ــت در انایش ــاه طبیع ــی سای  ــه بررس ش( ب

حامــا صــاقی در ده اســت  کــربیــان  را اصــول نــوع ن ــرش سبــران بــه طبیعــت تــرینمهــم

ــه  ــران  »مقال ــوفیانه سب ــرش ص ــاد و ن  ــات    « )ارم ذات العم ــان و ادبی ــی زب ــه تخصص مجل

ــها،   ــ اه مش ــه بررســ 5981دانش ــن نماش( ب ــه ی ای ــنامه و آرا  و انایش ــوفیانه  یش ــای ص ه

ایـن   هـای شخصـیت پـردازد و  توحیـای اسـت مـی    شـهر آرمـان سبران که در پی ایجـاد یـ    

ــل و بررســی کــرده اســت    هــاآننمایشــنامه و نمادهــای  ــه را تحلی ــا احمــایان در مقال حمی

)نشــریه ادبیــات ت بیقــی دانشــ اه شــهیا  «دینــی نــزد سبــران و ســ هری تکثرگرایــیدیــن و »

-دینـی مـی   تکثرگرایـی دیـن و   دربـاره سبـران و سـهراب    به تحلیـل دیـاگاه   ش(5935،باهنر

هـای دینـی آن دو گرچـه یکـی نیسـت امـا بـه هـم         رسا که انایشـه پردازد و به این نتیجه می

بـاور بـه حقانیـت همـه ادیـان را روا  دهنـا و بـه بیـان          انـا کوشـیاه هـر دو  نزدی  است و 

ــ  ــه اســت نکــات مشــترن و نقــا  اخــت ب ای ــه  ن دو شــاعر پرداخت ــه سعفــری در مقال طیب

)مجلــه فنــون «     ال وهــایکهــنپیــامبر نوشــته سبــران بــا توســه بــه  نمــادپردازیتحلیــل و »

ـ  (ش5983، ادبی دانشـ اه اصـفهان   -ه بررسـی سـلون عرفـانی موسـود در ایـن کتـاب مـی       ب

هــای سبــران رســا بیشــتر کارهــای انجــام شــاه در بعــا اعتقــاد و باوربــه نظــر مــی  پــردازد

شکسـته هـم تـا حـای مهجـور مانـاه کـه در ایـن مقالـه بـه بررسـی             هـای بـال است و حتی 

ــانی خــواهیم    ــر زب ــا و هنجــارگریزی غی ــر در ســ و، وااگــان، معن ــن اث هنجــارگریزی در ای

 پرداخت 

 چارچوب مفهومی -3

رود، بـه  بـه شـمار مـی    هـا فرمالیسـت هـای مهـم   هنجـارگریزی از یافتـه   با توسه به اینکـه 

ــه ظــر مــین ــاه ب ــین مشــخ   «فرمالیســم»رســا ن ــاهی کوت و خــود هنجــارگریزی و همچن

 نمایا:های آن رزم میکردن چارچوب

 (Formalism) صورتگرایی -3-1

 شـیو   بـه  صـورت رایی  یـا  فرمالیسـم  ،تمبیسـ  قـرن  در ادبـی  نقا شناختی سریان بررسی در

 چیـز  هـر  از پـیش  و بـیش  ادبـی  اثـر  بررسـی  در کـه  شـود مـی  اط   از منتقاانی آن دسته نقا
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 در مسـتقل  مکتـب  یـ   عنـوان بـه  گرایـی صـورت  داشـتنا   تثکیـا  اثـر  عین صورت یا ،نزبا بر

 (533 :5930)فضـیلت،   هـور کـرد   بیسـتم  سـاه  دوم دهـه  در روسـی،  ادبـی  عرصـه پـژوهش  

 انتشــار بــا م،5353 ســال در «شکلوفســکی ویکتــور»زمینــه  ایــن در را گــام و نخســتین

مقابــل رمانتیســم  ایـن مکتــب کــه در  (8: 5911)علــوی مقــام،  برداشــت « هــاوااهرسـتاخیز  »

 به او  خود رسیا  5390های  هور کرد در سال

ــورت ــانص ــوع گرای ــلی موض ــار اص ــود ک ــودِ را خ ــتن خ ــاای م ــوعات از س  و موض

 متــون بـا  ادبـی  متـون  تمـایز  بـه  کردنـا  سـعی  و دادنـا  قـرار  مـتن  از خـار   انـاازهای چشـم 

 نظـر  در را اثـر  خـودِ  هـا آن  ب ردازنـا  روزمـره  زبـان  و ادبـی  زبـان  تمـایز  لیطـورک به یا دی ر

 صـورت  و شـکل  طریـق  از مـتن  معنـایی  درلـت  سـازناه  اسـزای  بـه  تا داشتنا سعی و گرفته

-مـی  قـرار  اهمیـت  بعـای  درسـه  در را اثـر  پیـاایش   تـاریخی   هـای  زمینه بررسی و برسنا آن

 یهـا هنجار از گسسـتن  مکتـب،  ایـن  بـارز  مشخصـه  (955 - 950: 5980افخمـی، )  دادنـا 

ــی ــته ادب ــر راز  گذش ــت»و کش ــت    « ادبی ــی اس ــر ادب ــ  اث ــی، ی  (553: 5981 )مارس

کنـا،  مـی  برخـورد  مسـتقل ( زبـانی لغـوی )  یـ  کیـان   عنـوان بـه با مـتن ادبـی    گرایانصورت

 مـتن  ادبـی  ویژگـی  آنـان،  اعتقـاد  بـه  دهـا  اسلوب را اساس عمل ادبـی قـرار مـی    سهتازاین

 .اباشـ مـی  فـرم  بـا  ه در ارتبـا  کـ  اسـت  نـوین  نظـم  و زبـان  در زدایـی آشـنایی  بـه  مربـو  

 (81: 9003)قصّاب، 

 ،(V.shklovsky) شکلوفســـکی آثـــار در کـــه گرایـــانصـــورت ادبـــی نظریـــه اســـاس

ــکی ــ  و (J.Mukarovsky) موکارفس ــان ،(B.Havranek) هاوران ــاه بی ــر ش ــالود  ب  ش

ــاهیمی ــون مف ــنایی چ ــیآش ــا زدای ــه ی ــازبی ان ــته و (Defamilarization) یس ــازی برسس س

(Foregrounding) ــان ــا زب ــاه بن ــت  ش ــورت اس ــانص ــات را   گرای ــکل در ادبی ــاایش ش پی

ــر شــعر   دانســتنا وحاصــل ایــن دو کــارکرد متضــاد مــی  ــا آنچــه شــعر را از غی معتقــا بودن

 تمــام ،گرایــانصــورت نمایــا کنــا زبــانی اســت کــه بــرای مخاطــب بی انــه مــیمتمــایز مــی

 آن کـرده،  سـاا  (معیـار ) شـعر  غیـر  زبـان  از را شـعر  زبـان  کـه  هـایی آرایه و ترفناها ا،ش رده

)پـور    سـای دادنـا  « زدایـی آشـنایی » کلـی  عنـوان  تحـت  ،سـاخت مـی  بی انه مخاطب برای را

برخـی   کـاهش  یـا  حـذب  طریـق  از هـم  زدایـی آشـنایی  ایـن  آنـان  نظر از (3: 5913نامااریان، 
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 معیـار  زبـان  بـه  عناصـر  برخـی  افـزودن  طریـق  از هـم  و (اهیکـ  قاعـاه ) معیار زبان از عناصر

 (98 – 91، 5980رن: صفوی، ) گیرد می صورت( قاعاه افزایی)

 زبـان  از مخاطـب  معمـولی  و آشـنا  برداشـت  کـه  اسـت  ایـن  زدایـی آشـنایی  در مهم مسثله

 ادران نخســتین بــه بیــان، و زبــان ناآشــنایی و غرابــت سهــت بــه مخاطــب بــرود تــا بــین از

   (931: 5980احمای، )  ب ردازد آن به تثویل و بسناه نکرده اثر از ودخ حسی

 یـا  شـعر   ـاهری  قالـب  شـکل،  از هـا فرمالیسـت  بایا به این نکته اشاره کـرد کـه مقصـود   

 عبـارت  ادبـی  نـوع  یـ   در شـکل  یـا  صـورت  بلکـه  نیسـت  دی ـر  ادبـی  نـوع  هـر  یا داستان

 وســود بـه  را منسـجم  سـاختار  یـ   عناصـر،  دی ــر بـا  ارتبـا   در کـه  عنصـری  هـر  از اسـت 

 ایفـا  اثـر  همـان  نظـام  کـل  در را ایو یفـه  و نقـش  عنصـر،  هـر  اینکـه  شـر   بـه  باشا، آورده

 وزن خیـال،  صـور  ماننـا  مـتن  یـ   اسـزای  همـه  لحـاظ  بـاین  (39 :5980 فر، شای ان)  کنا

ــه، عروضــی، ــا شــعر قرائــت آهنــ  ،هــامصــوت ،هــاصــامت هجاهــا، نحــو، ردیــر، قافی  ی

    و تلمـیو  تضـاد،  تناسـب،  ایهـام  اسـتخاام،  ایهـام،  ویـژه بـه  بـایعی  مختلـر  صـنایی  داستان،

 تمـامی  سـخن،  دی ـر  بـه   شـونا مـی  محسـوب  شـکل  سـز      و دیـا  زاویه پ ت، ادبی، نوع

پــ   (39 ،نهمــا)  ســازنامــی را اثــر زیباشــناختی و من قــی ســاختار کــه عناصــری

 نا دیامی« زداییآشنایی»سوهر ادبی را در  هافرمالیست

 هنجارگریزی -3-2

 ــ  سملـه  سـاختار  تـا  معناشـناختی  کـاربرد  از ــ  زبـانی  اسـتفاده  نـوع  هر به گریزی هنجار

ــه ــادی مناســبات ک ــارب و ع ــان متع ــت آن در زب  (130 :5989داد،)  دارد اشــاره نشــود، رعای

ــه ــارتب ــان هنجــار و عــام   » هنجــارگریزی دی ــرعب ــر زب ــی انحــراب از قواعــا حــاکم ب یعن

 (5331: 5911)انوشه،   «بان متعاربهماهن ی با ز

ــارگریزیه ــه از نج ــاییافت ــم ه ــت مه ــتفرمالیس ــروزه، و هاس ــاس ام ــ  اس ــایبح  ه

ــان  دهــامــی تشــکیل را شناســیســب   و معرفــی« معیــار زبــان از عــاول» را ادبــی زبــان آن

بـا توسـه بـه      (511 :5985 شمیسـا، ) کننـا مـی  م العـه  اصـل  همـین  اسـاس  بـر  نیـز  را سب 

ــت و ن ــژوهش  اهمیـ ــاان در پـ ــی، منتقـ ــون ادبـ ــارگریزی در متـ ــش هنجـ ــوقـ ــای خـ  دهـ

انــا، از سملــه شــفیعی کــاکنی در ی مختلفــی را از هنجــارگریزی انجــام دادههــابنــایتقســیم
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دانســته و آن را بــه  شــناختیزبــانو گــروه  ســازیبرسســتهی آن را ســز  بحــ  هنجــارگریز

 :5985)شـفیعی کـاکنی،    کنـا یوااگـانی، نحـوی و بیـان پارادوکسـی تقسـیم مـ       زداییآشنایی

ــه  ( 93 ــفوی آن را ب ــین ص ــهو همچن ــوی،    زیرمجموع ــانی، نح ــی، وااگ ــارگریزی آوای هنج

ــی و ســبکی تقســیم مــی    ــا گویش در ایــن پــژوهش هــم    (11-31: 5980)صــفوی، نمای

)اســتعاره،  هنجــارگریزی در ســ و وااگــان، معنــا هــابنــایتقســیمنویســناه بــا الهــام از ایــن 

و هنجــارگریزی غیــر زبــانی  و صــنایی بــایعی( آمیــزیحــ ادوک ، تشــبیه، تشــخی ، پــار

ذکـر ایـن نکتـه رزم اسـت کـه        کنـا شکسته سبران خلیـل سبـران بررسـی مـی     هایبالرا در 

اصــلی و محــوری گــزینش ایــن اثــر ســاای از سای ــاه آن در ادبیــات   هــایان یــزهیکــی از 

زنـا  مـو  مـی   م نویسـناه در کـ   اسـت کـه   معاصر عربی، حزن و تراادی غالب بـر ایـن اثـر   

 ؛کنـا در بحـ  تحلیـل مفهـومی و وااگـانی اثـر کمـ  شـایانی مـی         همین عاطفـه غالـب  که 

توانـا در تحلیـل بهتـر    شکسـته مـی   هـای بـال اما قبل از ورود بـه بحـ  ن ـاهی مختصـر بـه      

 باشا  مؤثرهای موسود در متن نمونه

 شکسته هایبال -3-3

ــال ــایب ــران    ه ــه سب ــت ک ــی اس ــته روایت ــال شکس ــی دی آن5359در س ــته  م ــه رش را ب

و در  وی اســت و دلــاادگی داســتان اولــین عشــق دربرگیرنــاهایــن روایــت   درآوردتحریــر 

و ســل ه رســال دینــی مــانی  ورســومآدابپــردازد کــه چ ونــه آن بـه بیــان ایــن موضــوع مــی 

ــی    ــای ر م ــه یک ــق ب ــیان دو عاش ــود  رس ــاخوری، ش ــر و   (998/ 9: 5398)الف ــتان پس داس

داسـتان قصـه    اسـت   زده وان و عشقی معنـوی و پـان کـه آن دو را بـه هـم پیونـا      دختری س

ه فصــل داســت کــه از یــ  مقامــه و  «ســلمی کرامــه»سبــران بــه دختــری بــه نــام  دلــاادگی

ــیتشــکیل شــاه  ــه  شــودم ــه ب ــب ک ــارتترتی ــاعب ، یةة  (= افسةةری ال   اخلرسةة )  الکآبةة  از  ان
= شةةةةةة ی    ، الشةةةةةة ی  ال یضةةةةةة )(= بةةةةةةر ی     ةةةةةة اهلیکةةةةةة   (، يف بةةةةةة   و  ةةةةةة   = یسةةةةةة   ضةةةةةة القضةةةةةة )  
 = ی  برابةةةةةةةر   ةةةةةةة مل تةةةةةةةر  ا ةةةةةةةو أ، (= ی ی چةةةةةةة    ةةةةةةة   ، حبةةةةةةةار ال  ةةةةةةة  (= طوفةةةةةةة    ، ال  صةةةةةةة  (سةةةةةةة ی 

 .(=   جال  ، ا  قذ(= ف اک  ی  ، بنی تشرتو  و ا سیح، التضحی (تر   رگ
 "سـلمی کرامـه  "سـال ی عاشـق    58گویـا در  : سبـران چنانکـه خـود مـی    خالصه داستان

سـلمی دختـری   شـود   مـی  "پ ـرس کرامـه  "پـارش بـه نـام    قـایمی  دختر یکـی از دوسـتان   
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ــار  ــا وق ــا، ب ــا حی ــا ادب،بســیار ب ــود   ، ب ــال ب ــال و کم ــاامن و دارای سم ــات پاک ــا از م  بع

 "م ـران "گـذرد کـه   بنانـا، امـا چیـزی نمـی    به هـم دل مـی   شاتبهسلمی  سبران وکوتاهی 

ــهر  ــیش ش ــری  و   کش ــردی ح ــه م ــتک ــو دنیاپرس ــرای   ،دب ــلمی ب ــرادرزادهاز س ــود ب  خ

بــرای تصــاحب امــوال ســلمی و  مــردی فاســا بــود و بــه طمــی کــه "منصــور بــ  غالــب"

پ ـرس   کنـا و طبـق قـانون فاسـا و رایـز آن زمـان      مـی خواسـت اری   پـارش معـروب بـود،   

تمـام   ،ای سـز قبـول ایـن ازدوا  نااشـت  سبـران و سـلمی بـا شـنیان ایـن خبـر          چاره کرامه

و  دهـا تـن بـه ایـن ازدوا  مـی     ناچـار بـه ننـا  سـلمی   بیمی بربادرفتهخود را  آمال و آرزوهای

بـا عاشـق و معشـو  حقیقـی خـود       کماکـان امـا وی   ؛شـود خانه شوهر خـود مـی   وارد زناان 

ــات     ــم م ق ــا ه ــایمی ب ــرون و ق ــای مت ــار در معب ــاهی یکب ــا  دارد و م ــران ارتب ــی سب یعن

 ناچـار بـه ی آنـان ساسـوس قـرار داده و    شـود م ـران بـرا   سـلمی متوسـه مـی    کـه دارنا تـا این 

 1 از کنـا  سـلمی بعـا   این ارتبـا  را علیـرغم مخالفـت سبـران ق ـی مـی       ،برای نجات سبران

همـان شـب مـادر و     دمسـ یاه شـود امـا در شـب تولـا فرزنـاش، در      مـی  صاحب فرزناسال 

-مـی  تـر سـن ین و دنیـای انـاوه و غـم سبـران را چنـاین برابـر        کـرده با مرگ م قات فرزنا 

 کننا 

در حقیقــت هــاب سبــران از نوشــتن داســتان عشــق خــود بــا ســلمی کرامــه، بــه تصــویر 

اوضـاع سامعـه    و عـاالتی بـی  هـای حـاکم،  مشک تی همچـون  لـم و فسـاد دسـت اه    کشیان 

کـه تمــام   انـا شـاه  دارانـی سـرمایه اسـت کـه بازیچـه دسـت قارتمنــاان و      ردمـی مظلـوم  و م

ـ  سـلمی نمـاد و رمـز ایـن     ، کنـا خـود بیـان مـی    کـه نچنـا و  بـرده را بـه غـارت    انمایمل  آن

و أنـا قـا وقفـتم دمـوعی علـی ذکـری أیـام  امـرأ   ضـعیف   لـم           »      اسـت سامعه و این ملـت  

« ا ةةرأرا الضةة ی  ا مةة    ةة ا ال ةة ؟ ا  یو ةة ؟  تعــانق الحیــا ی حتــی احتضــنها المــوتم و لکــن أ لیســت 
ــران، ــور از (5/589: 9001)سبــ ــه منظــ و " ا ةةةةرأر الضةةةة ی  " ی  ای جةةةة   ةةةة    "ا ةةةةرأر ةةةةة ی  " کــ

 سیمال کرا   اس .
هـایم را وقـر بزرگااشـت روزگـار زنـی ضـعیر نمـودم کـه زنـاگی          ترسمه: من اشـ  

را لم  نکـرد تـا اینکـه مـرگ او را بـه آغـوش کشـیا، ولـی آیـا زن ضـعیر همـان رمـز و             

 نماد ملت ستمایاه و مظلوم نیست؟
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تمـامی سـ ور آن   در کـه   بـوده سریـان شـعری   ه که بر ارزش ایـن اثـر افـزوده همـان     آنچ

تـثم ت اخ قـی و ادبـی کـه در سـای سـای آن تجلـی         ،رخنه کـرده اسـت  عـ وه بـر ایـن     

 فکــر و حســاس سبــران سرچشــمه گرفتــهیافتــه و عواطــر و مفــاهیم واریــی کــه از رو، مت

ا و هـ ر ادبـی قـرار داده اسـت  ایـن ویژگـی     آثـا  تـرین سـذاب این اثر را در زمـره زیبـاترین و   

بـه شـعر    ایـن اثـر   باعـ  شـاه اسـت تـا زبـان سبـران در      شکسـته   هایبالهای دی ر ویژگی

ــاه  ــته و خوانن ــ  گش ــاوه  را نزدی ــایی از ان ــل دنی ــ ،در مقاب ــر اتاحساس ــوران عواط و  ، ف

  و لم  نمایا  را ح  ویمام وسود دردهای های تلخی قرار دها که با تلبخنا

 «شکسته هایبال»گریزی در نمودهای هنجار - 4

 از زیادشــان کــاربرد و بســاما واســ   بــه کــه ایشــاعرانه عناصــر سبــران بــا اســتمااد از

نـاوه  حـزن و ا  تـ ش کـرده تـا    عاطفـه  عنصـر  از گیـری بهـره کرده و با  زداییآشنایی اثر زبان

منتقـل نمـوده و او را نیـز در انـاوه و غـم خـود شـری  سـازد          غالب بر خود را به مخاطـب 

شـاعر هـم در خـامت همـین هـاب قـرار گرفتـه         هـای گریـزی هنجـار  بیشـتر   کـه طـوری بـه 

هنجــارگریزی را در ســه ســ و وااگــان، معنــا و هنجــارگریزی ایــن سســتار  روازایــن اســت 

 است  بررسی کرده هایی از متنرا به کم  نمونه غیر زبانی

 (Morphological deviation) هنجار گریزی واژگانی -4-1

  دارنــا عهــاه بــر را پیــام انتقــال و ارتبــا  کــار کــه هســت هواا هــزاران هنجــار زبــان  در

 گــاه امــا ؛آفریننــامــی را کــ م و شــونامــی همــراه هــم بــا متعــارب کــاربرد در وااگــان ایــن

 بــه دســت هنجــاری، زبــان در وااه ســاختن معمــولی شــیوه از گریــز بــا نویســناه یــا شــاعر

 زبـان  غنـای  باعـ   و زایـا افمـی  مـتن  تـثثیر  و شـ فتی  بـر  کـه  زنـا مـی  تـازه  وااگان اختس

 اربــاعت درنتیجــه و شــونامــی زبــان ســذب آرام آرام هــاوااه ایــن از بســیاری زیــرا شــود؛مــی

ــی ــاآن ادب ــه ه ــی ب ــان نف ــت از زب ــی دس ــن ری،   ودرم ــیو    (39 :5989)س ــن توض ــا ای ب

 شکسته بررسی نمود  هایبالتوان در هنجارگریزی وااگانی را در س و، زیر می
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 (Morphological) نواژگا -4-1-1

و  شــاعر هــر دی ــرعبــارتبــه ؛ددار خاصــی وااگــان معمــورًهــر شــاعر یــا نویســناه 

 از برخـی  بـا  خـود  یـا نثـر   شـعر  قالـب  و استمـاعی  محـی   عقایـا،  افکار، تثثیر تحت نویسناه

 کـه  ایگونـه بـه  گیـرد مـی  کـار  بـه  را وااگـان  آن آثـارش  و در دارد بیشـتری  انـ   وااگـان 

 در را وااگـان  آن اسـتعمال  تـوان مـی  نـارت بـه  و گـردد مـی  او مـتن  مخت  نوااگا آن کاربرد

 (13 :5935)مشایخی،   یافت شاعران دی ر آثار

از مــتن مــورد  زدایــیآشــناییدر  هــاآناز سملــه مــواردی کــه در بحــ  وااگــان و نقــش 

 کــه اســت عــواملی از وااگــان ســ و در تکــرار»باشــا  مــیاهمیــت اســت، تکــرار وااگــان 

ــب ــاهقا موس ــی ع ــتاخیز و افزای ــاوااه رس ــی ه ــود م ــی، « ش ــاه»و  (590: 5981)مارس  قاع

 و دقیقـی  محکـم  ارتبـا   شـود مـی  تکـرار  کـه  عبـاراتی  یـا  لفـ   که است آن تکرار در اساسی

 اثـر ادبـی   مجموعـه  بـر  کـه  زیباشناسـی  و ذوقـی  قواعـا  از و باشـا  داشـته  شعر کلی معنای با

 و هـا صـامت  هماهنـ   و مـنظم  تکـرار  (550: 5981)رسـایی،  « کنـا   پیـروی  اسـت  حـاکم 

آورد مـی  وسـود  بـه  درونـی را  نـوعی موسـیقی   در مـتن  کـه  اسـت  عـواملی  سمله از هامصوت

زبــان و  ســازیبرسســتهتــوان در چــارچوب فرآینــا   ایــن موســیقی درونــی را مــی   »و 

 (551: 5911)علوی مقام، « سای داد  زداییآشنایی

 و هـا صـامت  تکـرار  از حاصـل  موسـیقی  ت کـه ایـن اسـ   قابل تثمل در مـتن سبـران  نکته  

 عناصـر  ایـن  گـویی  کـه  دارد همسـویی  و فضـای مـتن همـاهن ی    بـا  چنـان  هـا مصـوت 

تحــت  را مــتن محتــوای و موضــوع کــه اســت هــای آوایــیهمــاهن ی آهنــ ، و موســیقایی

-ز شـادی و سـرور اسـت کلمـات بـا مصـوت      در آنجـا کـه صـحبت ا    مث ً  دهاتثثیر قرار می

 بـا  وی آیـا  هـای بلنـا مـی   ت کلمـات بـا مصـوت   نجا که صحبت از انـاوه اسـ  های کوتاه و آ

 بیــان طــوری را خــود زخــم و درد سریــان ،مــتن در«  یــا  ـــ واو ـــ الــر»  مصــوت تکــرار

سبـران آنجـا کـه از غـم و انـاوه        دیـا  را او و انـاوه  غـم  عمـق  آسـانی به توانمی که کنامی

« حــا و  هــا »هــم دو حــرب  هــانآحــروب حلقــی و از گویــا بیشــتر از خــود ســخن مــی

در آنجـا کـه از    مـث ً   در مخاطـب بـر ان یـزد   هـم  کنـا تـا نـوعی احسـاس درد را     استفاده می
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بــا اســتفاده از  ضــمن مــ زم قــرار دادن آن دو بـا هــم  کنـا صــحبت مــی و تنهــایی افسـردگی 

 معنا ایجاد کرده است:این هماهن ی را با « حا »و حرب « الر»مصوت 

تیةةةةةةةال القیةةةةةةةو  و  ف لةةةةةةة  ب لوحةةةةةةة ر. ف لوحةةةةةةة ر  حریریةةةةةةة  ا ي ةةةةةةة ،  ویةةةةةةة  الت ةةةةةةة    قةةةةةةة  ا  یةةةةةةة یألیکآبةةةةةةة  »
 (5/531 :9001 ،)سبران «. وحی    حرک    ک     لی  ا أ م   الکآب  کم   حیی  ا 

-هـا را بـه بنـا مـی    هـایی حریـری و اعصـابی قـوی دارد کـه دل     ترسمه: افسردگی دسـت 

ــا  ــی هــاآنتنهــایی ]درد[ کشــا و ب ــه درد م ــرین افســردگی اســت، کمــا  وردآرا ب ، تنهــایی ق

 حرکت روحی و روانی همام و همنشین است اینکه با هر 

 کـرده  ایجـاد  خاصـی  موسـیقی  (ی ـو    ـ)آ    هـا مصـوت  و سبران به کم  تکرار صامت

ـ  القـای  در که  و حروفـی  هـم  طریـق  گـاهی از  او مـتن  در آرایـی وا   اسـت  بسـیار مـوث ر   امعن

آنجـا   مـث ً   گیـرد مـی  شـکل  اینهـا  دوی هـر  اشـتران  از اهیگـ  و صـاایی هم ره ذر از گاهی

بـه گفت ـو نشسـته     عـاطفی و احساسـی در زیـر نـور مهتـاب      کـام ً که با سـلمی در فضـایی   

 کشا:  به تصویر می گونهایناست، فضا را 

 وحةةةةةة  و  ی  أ  َ سةةةةةَمَ  صاةةةةةرا َ َ  الزمةةةةة  ؟ و ألةةةةةة س السةةةةةکی    سةةةةةت  سةةةةةم ا  ةةةةة التةةةةةالإ   ن سةةةةة ؟ »
 (519 /5 :9001)سبران،  «يب.ةجیَج  ی

توانــا شــنود، مــیو ســرود آرامــش را مــی هــاگــلرو، و ســان تــو کــه نجــوای ترسمــه: 

 بشنود سان من و نال  قلبم را ]نیز[ رو، و ریاد ف

تـا حـاودی اشـتران حـروب     کـه   "تسـت یی "و آوردن  "تسـمی "فعـل   نویسناه با تکـرار 

آهنــ  دلنشــینی را بــه  "ی -آ " هــایمصــوتحــرب ســین و کثــرت  آرایــیوا و بــا  دارنــا

  وسود آورده که با فضای ان  و عاطفه بسیار هماهن  است

و  هــامصــوتو  هــاصــامتکــه همــاهن ی خاصــی میــان  نمونــه بســیار زیبــای دی ــرامــا 

ــا   ــا معن ــن همــاهن ی ب ــران وســود دارد، موســیقی برخواســته از ای ــارهآنجاســت کــه سب  درب

  گویا:مادر با تمام احساس خود سخن می

اةةةةةة ا الشةةةةةة   ا ال شةةةةةةری  مةةةةةةو ل  ةةةةةة  "» " کیمةةةةةة   یةةةةةة  أ  ةةةةةة " و أمجةةةةةة ا   ةةةةةة یار  مةةةةةة  "الملإ   أتةةةةةةَذَ   ةةةةةة  ه  
 ةةةة  و الةةةةةيور صةةةة ار  ک ةةةةار  ایةةةةةو)ر  ب ل ةةةة  و الةةةة   و الن  ةةةةة م و کةةةة    ةةةةة  يف القیةةةة  ال شةةةةر   ةةةةة  الر  
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يف الیةةةةة ا، و القةةةةةور  و ال ذوبةةةةة . المل مةةةةة  کةةةةة ا شةةةةة ) يف مةةةةةذ  الیةةةةة ر، مةةةةة  الت  یةةةةة  يف الةةةةة  ، و الر ةةةةة )
 (581همان، ) «يف الض ف، م  ی  وع ال و  و الرأف  و الش ق  و ال  را .

ــیترسمــه:  ــاب ــه لفظــی گــواراترین تردی ــب از ک ــی هــایل شــود وااه بشــریت ســاری م

کـه   ای کوچـ  ]امـا[ بـزرگ   هکلمـ اسـت،   "ای مـادر "اسـت و زیبـاترین نـاا همـان      "مادر"

ــق  ــا، عش ــار از امی ــاب و سرش ــت و، انع  ــام رق ــب   تم ــود در قل ــوارایی موس ــیرینی و گ ش

امیـای،  هـا، امیـا در نا  مـادر همـه چیـز ایـن زناگیسـت، او تسـلی بخـش غـم        بشری اسـت   

ــا ــوان در سســتی و ضــعرت ــت و دلســوزی و  ب و ت ــانی و رأف ــادر چشــمه مهرب هاســت، م

 بخشش است 

ــون    ــاتی چ ــل»آوردن کلم ــبّ»، «األم ــاب» ،«الح ــه  «ال ذوبةة »، «الةةيور»، «الر ةة » ،«اإلنع  ک

و  «األم»تکـرار لفـ     همچنـین  «ی –او  –آ » هـا مصـوت تکـرار  و  انـا هم ی بیـان ر مهربـانی  

از  گیـری بهـره و در آخـر هـم    متعـاد بـه دنبـال یکـای ر     هـای صـفت و آوردن  «هـی » ضمیر

صنعت طبا  فضـایی از محبـت و عاطفـه صـادقانه را ترسـیم نمـوده اسـت کـه بیـان ر عمـق           

  تاحساس نویسناه اس

 ها ترکیب -4-1-2

 هـا، ترکیـب  ایـن   آیـا مـی  وسـود  بـه  ترکیـب  بـاهم  هـا وااه برخـورد  و آمیخـتن  هم در از

 کننـا مـی  خـار   معمـول  و عـادی  حالـت  از را خـود  دهنـا   تشـکیل  کلمـات  اینکه ع وه بر

 مـا  کـه  معناهـایی  پـ   دارنـا  خـود  سـازناه  اسـزای  از متفـاوت  معنـایی  موارد بسیاری از در

 زبـان  نظـام  در آمیـزش  اثـر  در کـه  شـونا مـی  محسـوب  ایراب ـه  معناهـایی  یابیمزبان می در

ــی  ــا م ــاپای ــب   آین ــارگریزی در ترکی ــ و  هنج ــا را در دو س ــبه ــایترکی ــافی و  ه اض

 توان بررسی کرد وصفی می هایترکیب

ترکیــب  مــث ًشــود شکســته بســیار دیــاه مــی هــایبــالهــا در مــتن از ایــن قبیــل ترکیــب

ــ  الخرســا » ــهکــه  «الکآب ــوانب ــای   عن ــرای فصــل دوم انتخــاب شــاه اســت خــود گوی ــام ب ن

 گویا:یا در سای دی ر چنین می باشا شات و سن ینی افسردگی شاعر می

  (531 ان،هم)  «ال    مو  شج   السروأ     ا کآبتا   ا  اف  اخلرس )   موا  مذ ؟  بنیَ  و»
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ــن  ــان ای ــان اش و دلتن ــی هــای گنــ ، افســردگیمــافنترسمــه: در می ــا درخت همــراه ب

 کنا سرو و بیا رشا و نمو می

از دی ــر نویســناگان و شــاعران دیــاه  نــارتبــهترکیبــی اســت کــه « المــاافن الخرســا »

 ه و افسـردگی اسـت کـه بـر شـاعر غلبــه     شـاه اسـت کـه بـر گرفتـه از فضـای حـزن و انـاو        

ه شـاعر  کـ تـوان اشـاره کـرد    مـی « دمـوع الیـثس و ارسـر   » هـا بـه  ترکیـب از سمله این  دارد 

رفتــه بــرای بــازگو کــردن حالــت خــود و بــی فایــاه بــودن گریــه بــر گذشــته از آن کمــ  گ

 :است

ةةةةةة ا  السةةةةةةال يف   ذکریةةةةةة     و  ةةةةةة    رفةةةةةةرما »...  ک ل  حةةةةةة  لةةةةةةا ا   ةةةةةةرر حةةةةةةو   أسةةةةةةال،   ةةةةةةار    ل 
 (531همان، ) «السف    أ   س أتم ق ص   ،  ستق رر  ی وع الی ا و

نـامرئی دور سـرم در پـرواز اسـت و      هـای بـال همچـون  خاطرات دردنـاکی کـه       ترسمه:

هـای ناامیـای و انـاوه و تثسـر     سـازد و اشـ   هـا را در دلـم شـعله ور مـی    آه و غم و اناوه

 چکانا هایم میرا از پل 

ــزد    ــانترکیــب مــثلوب و رایــز کــه ن کــاربرد دارد اشــ  شــو  و اشــ  مــاتم   اهــل زب

  نوع خود تازه و سایا باشا توانا درمی و تثسر است و تعبیر اش  ناامیای

از  اســت  ایــن ترکیــب (511)همــان،  «عــرش المحبــ »زیبــای وی  هــایترکیــباز دی ــر 

در  بیـان ر بزرگـی و عظمـت محبـت     کـه منحصـر بـه فـرد سبـران اسـت       هـای ترکیـب سمله 

بـه ایـن   تـوان  مـی  اسـت دی ر کـه تـا حـای منحصـر بـه سبـران        هاینمونهاز  است  نظر وی

ــز العلــوی: »مــوارد  اشــاره کــرد ــز ال»، «الخب ــز الســحری»، «روحــیالخب  ،(511)همــان،  «الخب

ــور » ــراا القب ــان،  «ص ــالی » ،(511)هم ــرب البرتق ــوار المغ ــان، «ان « تیةةو    ل  میةة   »، (539)هم

همــــ  »(، 511)همــــان، « ةةةة    الةةةةار»، (901)همــــان، « أکمةةةة مل الیةةةة ر» ، (909)همــــان، 

ــورد  ــان، « )ال ــ »، (511هم ــبّ و ال  ه ــ  الح ــان، « رسن ــین ذو  و   (531)هم ــی مب ــه هم  ک

کــر ایــن نکتــه رزم بــه نظــر ذ  اســتقریحــه سرشــار و احســاس ل یــر و شــاعرانه سبــران 

هـا تـازه و نـو بـیش از هـر چیـز دسـت بـه دامـن علـم           که سبران در آوردن ترکیـب  رسامی

ا هـ در بیشـتر ایـن ترکیـب    کـه طـوری بـه دو صنعت تشبیه و اسـتعاره شـاه اسـت،     ویژهبهبیان 

  وسود داردنوعی استعاره و تشبیه نهفته 
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 یعبارات -4-3-1

 زبـان  نـو شـان   بـه  تنهـا  نـه  هاسـت  عبـارات سایـا   عبارات نتیجه به هم پیوستن ترکیـب 

ــا نویســناه شــاعر ــا،مــی ی ــا آفرینــی بیشــترین و تصویرســازی در بلکــه انجامن  را ســهم معن

 بـرای  ایو وسـیله  یسـناه نو یـا  شـاعر  ذهنـی  تجربـ   حاصـل  عبـارت،  هـر  حقیقت در»  دارنا

 نیــروی تخیــل کمــ  بــه نویســناه یــا شــاعر ذهــن  اســت دی ــران بــه تجربــه ایــن انتقــال

 کشـر کـه حاصـل    ایـن  و کنـا مـی  کشـر  او اطـراب  اشـیای  و انسـان  بـین  تـازه  هاییارتبا 

 خواننـاه منتقـل   بـه  سایـا  عبـارات  وسـیل   بـه  اسـت  زنـاگی  عـادی  مفاهیم در شاعر تصرب

 (15: 5935)مشایخی، «  شودمی

 یشکسـته بـرای انتقـال تجـارب شخصـ      هـای بـال از ایـن نمونـه عبـارات در مـتن     سبران 

خـود   ( گذشـته )= افسـردگی   "الکآبة "در آنجـا کـه صـحبت از     مـث ً خود سـود بـرده اسـت     

ــان مــی ــه می ــین مــیب ــاآورد چن یةة ا تةة  کت ةة   أ  حةة َ و » :گوی ــران،  «ال ةة   ُتا  (5/538، 9001)سب

ـ  دوران کـودکی/ نوسـوانی مـرا تبـاه کـرده اسـت بـا کنـار          ،ا افسـردگی وی بجای اینکه ب وی

بــا در هــم آمیخــتن تشــبیه و « أسنحــ  الصــبا»و « تخلــی عــن کتفــی»ر دادن ترکیــب هــم قــرا

ادن آن کــه دســت ددهــا و هــم بــا از هــم طــروات و شــادابی کــودکی را نشــان مــیاســتعاره 

 کشا صویر میگیر شان خود را به تباشا زمینبه مثابه بال پرواز می

در آنجا که سـخن از هجـاه سـال ی خـود، یعنـی همـان سـال آشـنایی بـا سـلمی،           سبران 

پـردازد کـه مملـو از افسـردگی و یـثس و      مـی  ایو بـه مقایسـه آن بـا گذشـته     آوردبه میان می

 کنا:با عباراتی زیبا این چنین بیان می ،نا امیای بوده

  ضةةةةةة ا ا و    بةةةةةة  الیةةةةةة اا یةةةةةةتم   و   ه ةةةةةة  بةةةةةة  الکآبةةةةةة ا إ  مل و ا ةةةةةةر)ا  يف  یةةةةةة  السةةةةةة   ولةةةةةة  ا ا نیةةةةةة   »
 (538)همان،  «احمل    يف  ل  الحيمل،      حی  ا ا ک  ح   خ لی   بیض ) يف کت   الکی  .

ــافتم  انســان اگــر   ــاره ی ــای دوب ــه افســردگی گرفتــار نشــود و ترسمــه: در آن ســال تول ب

ــا محبــت  زوهــا قــرار ناهــاو محبــت او را در گهــواره آر امیــای را تحمــل ننمایــادرد نا )ب

 شود اش به صفحه خالی سفیای در کتاب هستی تبایل می، زناگیزاده نشود(

ــناه  ــانویس ــا  ب ــانی زیب ــرفتن وااه   آوردن ترکیب ــرار گ ــم ق ــار ه ــه از کن ــای ک ــل»ه ، «حب

بـه دسـت آمـاه اسـت تصـویری منحصـر بـه فـرد را خلـق کـرده           « مهـا »، «وضی»، «تمخض»
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ـ   شاتبهکه  دهـا  وی بجـای اینکـه مراحـل زنـاگی      ثثیر خـود قـرار مـی   مخاطب را تحـت ت

بیـان کنـا بـا در هـم      بـا تعـابیری معمـولی و رایـز    سیان به محبت و عشـق پـان را   خود و ر

ــاد مرا   ــان و ایج ــتن وااگ ــ    آمیخ ــر از ی ــات نظی ــوع ــت      س ــه مخ ــالی ک ــناد اعم و اس

یـثس و  باشـا، بـه حـارت درونـی چـون افسـردگی،       انسـان مـی   ویـژه بـه موسودات زنـاه و  

ــر  ــوی دی  ــت از س ــا  ،محب ــرون زدن ضــمن پیون ــان بی ــالم درون و سه ــاه ،ع ــات  سای  حی

عشـق و محبــت در زنـاگی را بیـان کــرده و از میـزان ع قـه قلبــی و محبـت درونــی        بخـش 

تـوان گفـت آنچـه کـه بـیش از هـر چیـز        مـی  روازایـن پـرده برداشـته اسـت      خود به سـلمی 

مــثلوب و ز ناهمــین زبــان ســحر آمیــ ســتا در احســاس نویســناه شــری  کــرده امخاطــب ر

    باشابیان ادیبانه حاکم بر متن می

 (Semantic deviation) هنجارگریزی معنایی -4-2

 ،اسـت  زبـان  سـ و  پـذیرترین  انع ـاب  کـه  معنـی  حـوزه  در بیشـتر  ادبـی  سـازی برسسته

ــی صــورت ــردم ــن در (83: 5919)صــفوی،   گی ــوع ای ــزی، هنجــار ن  همنشــینی و نظــم گری

شمیسـا،  )  یابـا مـی  تغییـر  باشـا مـی  معیـار  زبـان  بـر  حـاکم  معنایی قواعا اساس بر که هاوااه

 چـون  هـایی آرایـه  از سـازی برسسـته  بـرای  شـاعر و ادیـب   ادبـی  شـ رد  این در (938: 5913

 بــه کنــا تــا بتوانــامــی اســتفاده     و پــارادوک  تشــخی ، کنایــه، مجــاز، اســتعاره، تشــبیه،

شــایان ذکــر  بیفزایــا  مــتن آن معنــوی کثــرت و یــاگیپیچ بــر بخشــا و هنــری رو، اثــرش

در خـامت اعـت  بخشـیان بـه معـانی بـوده و       بیهات هـا و تشـ  اسـتعاره  ،است که این تصاویر

هر در نظریــه نظــم خــویش عبــاالقا کــهچنــانبــا دی ــر عناصــر تناســب و همــاهن ی دارد هم

، و یــا اســتعاره، مجــاز و کنایــه بــه سهــت تشــبیه بــودن ،ارزش تشــبیه، اســتعاره ده،بیــان کــر

نیسـت بلکـه بـه سهـت توانـایی اسـتعاره یـا تشـبیه در آمیخت ـی و           هـا آنمجاز و کنایه بودن 

  (959العشــماوی، بــی تــا، ) هاســتآنتناســب بــا دی ــر عناصــر بیــان ادبــی و همــاهن ی بــا 

-مـالول  از زبـانی  هـای ایـن اسـت کـه دال    میت هنجـارگریزی معنـایی افـزوده   آنچه که بر اه

ذهـن مخاطـب    در سایـای  هـای مـالول  و شـونا مـی  سـاا  شـان شـاه  پذیرفتـه  و آشـنا  های

در دو بخـش صـنایی    شکسـته  هـای بـال  در هـا نمونـه  ایـن  بررسـی  به ذیل درشود  حاضر می

  بیانی و بایعی پرداخته شاه است
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 صنایع بیانی -4-2-1

 ( Simile) تشبیه-4-2-1-1

ایـن کشـر     متفـاوت اسـت  یـادآوری شـباهت بـین دو چیـز یـا دو امـر        تشبیه کشـر و 

-ای بـه پایـاه  او بـا هماننـا سـاختن پایـاه    ؛ اسـت موشکافی شاعر یـا ادیـب    اصل دقت وح

 ،هـا را آشـکارا بـه تصـویر کشـا     ای دی ر سعی بر آن دارد تا معـانی و  رایـر نهفتـ  پایـاه    

افزایـا و او را مسـحور   مـی  سـازد، بـاین ترتیـب بـر شـ فتی مخاطـب نیـز       دور را نزدی  می

 کنا می هنر خود

ــا  هــاینوشــتهبایــا گفــت طبــق نظــر پژوهشــ ران همــه آنچــه اهــل ب غــت در   خــود ب

ــب   ــایی، تش ــبیه ب ــوان تش ــب و     آورده عن ــبیه غری ــر، تش ــی یه ل ی ــا م ــره  ان ــا در دای توان

 (519-539 :9009)محما وی ،  و هنجارگریزی قرار گیرد  زداییآشنایی

بیشـتر از تشـبیهات مرکـب    کـه   اسـت  بـاین گونـه   یهتشـب  اسـتفاده از  سبران درروش اما 

ـ مقیا استفاده مـی  و ا تـا مفـرد؛ چـرا کـه بـرای شـاعر زمینـه را در سهـت مجسـم نمـودن           کن

در بسـیاری     وینمایـا فـراهم مـی  بیشـتر   ،د در نظـر خواننـاه  اناوه و یـا سـرور درونـی خـو    

-مـی بـه کـرات دیـاه     هـایش در نوشـته  کنـا کـه  از ترکیب مفعول م لق استفاده مـی  از موارد

-آنجا که قصـا بیـان مقـاار و میـزان اشـتیا  خـود نسـبت بـه خـاطرات دلـاادگی           مث ًشود  

ــه ســینه    ــه اشــتیا  کــودن شــیرخوار ب ــای خاصــی آن را ب ــا هنرمن ــه ســلمی را دارد ب اش ب

 گویا:  سازد و چنین میمادر هماننا می

  التةةةةالاتةةةة  أ  ةةةة  مةةةة  إلةةةةال ذ   الرةةةةةی ؟  أذکرمةةةة  ا   و أشةةةةوق إلیلةةةة  شةةةةوقَ  التةةةةالولکةةةة  مةةةةذ  احمل سةةةة ا »
 (5/531 :9001)سبران،  ...«ک ن    ذ    وح  ا سجون  يف ظیم  ال اا  

کــنم و هماننــا هــا و افســون رهایی کــه اکنــون آن را بیــان مــی امــا ایــن زیبــائی ترسمــه:

هــایی هســتنا کــه اشــتیا  طفــل شــیرخوار بــه آغــوش مــادر، مشــتا  آنهــایم، همــان زیبــایی

 داد ساخت و شکنجه میر تاریکی نوسوانی معذب میرو، دربنا و زناانی مرا د

کنـا آن را بـه ع قـه مـادر بـه      بـه خـود صـحبت مـی     و آنجا کـه از میـزان ع قـه سـلمی    

  آورد:کنا و چنین میتنها فرزنا خود تشبیه می

 (533)همان، « م . ن ين أح  َ  ُما  َ  المل  وحی َ أن    یما ب»
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ش تـو را دوسـت   تنهـا فرزنـا  ه محبـت مـادر بـه    بـه انـااز  دانـی کـه مـن    ترسمه: تـو مـی  

 دارم 

سبـران در تشـبیهات خـود ایـن اسـت کـه یـ  مشـبه را بـه چنـا            هـای اسـلوب یکـی از  

هـای مرکـب کـه ایـن     بـه آن هـم بـا مشـبه    ،کنـا تشبیه مـی  سمی( در آن واحاتشبیه ) به مشبه

ل دنیــایی از را درمقابــبــرای تفکــر او مخاطــب بــا قــرار دادن فضــایی بیشــتر در اختیــار امــر 

بهتــر خـود ایـن احســاس شـادی و انـاوه نویسـناه را       دهـا و در شـادی و یـا غـم قـرار مــی    

 :گویاوی از زبان سلمی چنین می مثال عنوانبه  کناح  می

حيةةةةةةة   فق لةةةةةةة   أ یةةةةةةة ا أ  ها  ةةةةةةةين. أ یةةةةةةة ا أ  ها  ةةةةةةةين إلةةةةةةةال   یةةةةةةة  أیةةةةةةة   ، أ یةةةةةةة ا أ  ها  ةةةةةةةين   یمةةةةةةة  ...»
أ یةةةةة َ  أ   ةةةةةذکرس   یمةةةةة  یاةةةةةذکرا ا سةةةةة فرا حةةةةةوَ   ةةةةة )  مةةةةة ی )   أی فیةةةةة  خیةةةةة َ   الشةةةةة ترا أفکةةةةة َ  ا احمل نةةةةة ،

أ یةةةة َ  أ   ةةةةذکرس   یمةةةة   ةةةةذکرا الملا   ی ةةةة    ةةةة َ  يف أحشةةةة  ل    ةةةة  و لةةةة    ةةةةَ  أ  یشةةةةرَ   ةةةة     ةةةة ، 
ی؟ةةةةةة ا الةةةةةةر أ  یةةةةةةری ال ةةةةةةوَ  

َ
ةةةةةةرا ا  ةةةةةةَر ر   یمةةةةةة  ی ک  و  ؤوم بسةةةةةةجنی    ةةةةةة  أ  ی یا َةةةةةة ا ت ةةةةةةوا ا و أ یةةةةةة َ  أ   ا ک 

 (513  همان،) « ...
خـواهم مـرا تـا پایـان     مـرا دوسـت بـااری  مـی     خـواهم : مـی    چنین ادامه داد که ترسمه:

خـواهم مـرا دوسـت داشـته باشـی هماننـا دوسـت داشـتن شـاعر          مـی عمرم دوست بـااری،  

خـواهم مـرا بـه یـاد آوری هماننـا مسـافری کـه        هـای حـزن ان یـزش را، مـی    افکار و انایشه

، تصــویر صــورتش را قبــل از نوشــیان از آب آنرد حــوآ آب آرامــی را کــه آوبــه یــاد مــی

-بـه یـاد مـی    سنـین خـود را  مـرا بـه یـاد آوری آن ونـه کـه مـادر       خـواهم  بینا  میدر آن می

دوســت دارم  و ؛میــردمــیدر درون وســودش کــه قبــل از اینکــه نــور را ببینــا،  آورد، سنینــی

در در فکــر آن زنــاانی اســت کــه  ی کــهبــه مــن فکــر کنــ مهربــان و رئــوفی هماننــا پادشــاه

 انتظار رسانان خبر بخشش به اوست 

 یـ  بـار بـه مسـافر     و یـادآوری از طـرب محبـوب را   شـود ذکـر   همان ور کـه دیـاه مـی   

خـود را از دسـت داده اسـت و بـار سـوم بـه پادشـاهی        تشنه، ی  بار بـه مـادری کـه سنـین     

اشـتیا  بـه محبـوب و حـزن و      و سـت آورد تشـبیه نمـوده ا  گنـاه را بـه یـاد مـی    که زناانی بی

در عمــق آن کشـا کــه  را چنــان بـه کمــ  تشــبیه بـه تصــویر مــی   و فــرا  از او انـاوه دوری 

 گویا:در سای دی ر از زبان سلمی کرامه چنین می و ؛شودنظر خوانناه مجسم می
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ٍّ فَةَقَ  کا اوَز کَ ... ف َ »   (900)همان،  .«ی ا بک َ) َ ی؟   أة َع  ایَک ا و َلين؟
سـل نت خــود را تبـاه کــرده و تــوان ری   گریســتم، هماننـا گریــه پادشـاهی کــه    ترجمهه: 

 را از دست داده  هایشگنزکه 

خـود را یـ  بـار بـه حـال پادشـاهی کـه سـل نت         و زار سبران در اینجا نیز حـال گریـان   

هـای خـود را از دسـت    ای کـه گـنز  نـ مر و ثروتخـود را نـابود کـرده و بـار دی ـر بـه تـوان        

 کنا ، تشبیه میداده است

سبــران خلیــل سبــران  هــاینوشــتههــایی اســت کــه در ایــن نــوع تشــبیه یکــی از شــیوه 

ز سـاخته  ایـن شـیوه تـا حـای مـتن وی را متمـای       و کثـرت اسـتفاده از   شـود بسیار دیـاه مـی  

  است

ـ  کمـ  تشـبیه و بـه     هـایی اسـت کـه بـه    ران بـیش از هـر چیـز در تصـویر سـازی     هنر سب

آنجـا کـه بیـروت را در فصـل بهـار بـه        مـث ً  کنـا  یعـی خلـق مـی   هـای طب کار گرفتن پایـاه 

نشسـته تـا خشـ      آن حمام کـرده و بـر لـب   تاسـ کـه در برکـه   کنـا  تشبیه میدخترکی زیبارو 

 ی  است:تیی این نویسناه مکتب رمانی  گراتشود او  سلوه رمان

ةةةةة  ُتیةةةةةو فیةةةةة   ةةةةة » أوحةةةةة   الشةةةةةت )؟ و  و بةةةةةاو  يف الربیةةةةة  أمجةةةةة    لةةةةة  يف  ةةةةة  بقةةةةةَ   ةةةةةَ  ال  ةةةةةو ؟ ل  
و  و حةةةةرا ر؟ ال ةةةة س ک ةةةة یی   حسةةةة  َ)  ةةةة  التسةةةةی   یةةةة   ال ةةةة یر أ  ةةةة   اللا ةةةة  ؟ ال ةةةةیف و   ةةةة حا بةةةةنَی 

 (533)همان،  «مث   یس  تیال ة  ت  ُتا  ف  س م  ب ش   الشم .
بیروت در فصـل بهـار از همـه فصـول زیبـاتر اسـت، زیـرا کـه در بهـار از گـل و            ترسمه:

ــا ــتان و غب ــی ر تابســتانری زمس ــی ته ــردم ــاران دگ ــان ب ــرارت و  و در می ــار( و ح اول )به

)تابسـتان( ماننـا دخترکـی زیبـا روسـت کـه بـا آب برکـه خـود را شستشـو داده            گرمای دوم

 کنا خود را خش  میس   بر لب آن نشسته و با پرتو خورشیا 

نــور کثــرت اســتفاده از عناصــر طبیعــی چــون فصــل بهــار، زمســتان و تابســتان، برکــه و  

 است  مؤثرخورشیا به متن زیبایی خاصی بخشیاه که در تصویر سازی ذهنی بسیار 

 (etaphorM) استعاره-4-2-1-2

ــتعاره اســاس ــر اس ــای زینی ب ــت س ــه هوی ــه ایعاری ــای ب ــت س ــی هوی ــاه حقیق و  پای

را  ایتـازه  صـورت  کـه  اسـت  ایـن  در اسـتعاره  ب غـت  و اسـت  اسـتوار  مـوقتی  همانناسازی
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 دل در پوشــیاه و پنهــان تشــبیه صــورت، آن گیرایــی کــه زنــامــی قــشن مخاطــب خیــال در

 اصــرار امــر ایــن بــر ادبــی منتقــاان (538: 5981)عرفــان،   بــردمــی مخاطــب یــاد از کــ م را

 گریــزی هنجــار یــا زدایــیآشــنایی بحــ  دایــره در ب غــت علمــای هــایاســتعاره کــه دارنــا

باشــا عنصــر غــافل یری در آن  تــرنامــثنوساســتعاره غریــب و  و هــر قــار گیــردمــی قــرار

: 9009)محمـا ویـ ،    شـود  بیشتر است و ذهـن مخاطـب بـرای فهـم آن بیشـتر درگیـر مـی       

تـی کـه در اسـتعاره مکنیـه وسـود      زیبـایی و لـذتِ کشـر و دق    بایهی اسـت کـه    (599-593

ــ   ــناییدارد، باع ــیآش ــی  زدای ــتری م ــادت بیش ــر  ع ــود و و خ ــنش ــناگان و  روازای نویس

 آوردسبـران آنجـا کـه خـاطرات گذشـته را بـه یـاد مـی        کننـا   شتر استفاده میشاعران از آن بی

 گویا:گیرد بیان کنا چنین میبرای اینکه شات اناوه و دردی که او را فرا می

و    سةةةةةج ب صةةةةة بی  الةةةةةارو   کةةةةةا، ةةةةةرا ر التو  ک نةةةةة  رةةةةةج صةةةةة    ب و ةةةةة ع الت   ةةةةة   التةةةةةالمةةةةة   و»
 (5/531: 9001)سبران،  «   یيبالق وط حو و  لت  ا نق ب      الی اا 

کــرد و تفک ــر مــیام را مملــو از دردهــای انایشــه و تلخــی ]خــاطراتی کــه[ ســینه ترسمـه: 

 بافت با سران شتان حیرت و غموآ نقابی از یثس و نامیای در اطراب قلبم می

هــا )خــاطرات گذشــته( را بــه انســانی تشــبیه  غــم و انــاوه« أصــابیی الحیــر »رکیــب در ت

 اشاره کرده است  مشبه بهس   با کلمه اصابیی )سر ان شتان( به  کرده است،

 گویا:چنین می، از تخیل و افکارسنا،  آوردنسای دی ر با استعاره در 

 « حيةةةةةةر      حیةةةةةة  لیا ةةةةةةَا سةةةةةة حب   يف فضةةةةةة ) احمل  ةةةةةة  و ا  رفةةةةةة ؟ و لک  ةةةةةة    یسةةةةةةت ی ا ال لةةةةةةوَ  لضةةةةةة  ؟ »
 (513همان، )

و زادانــه و شــتابان در فضــای محبّــت دهــا تــا آمــیخــود را حرکــت  هــایبــال ترسمــه:

  شودمانی بلنا شان و سَستنش میمعرفت به پرواز درآیا، ولی ضعفش 

ــاه  وی ــه پرن  ســ   آن را حــذب نمــوده وای تشــبیه کــرده اســت افکــار و انایشــه را ب

 به عاریت گرفته است  ابزار و لوازم پرناه است را برای آناز یکی  کهبال 

 گویا:چنین میدر سای دی ر 

 (571   ،  « ح    ا  یيب  ذو ا يف تیينَّ... و  ف   تال »
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ــه: ــه  ترسمـ ــت دارم درحالیکـ ــارهاو را دوسـ ــمانم ذوب  پـ ــبم در درون چشـ ــای قلـ هـ

 شود می

کــه ناشــی از غــم قلبــی و انــاوه درونــی وی اســت، بــرای بیــان کــردن گریــه خــود وی 

-شـیوا مـی   کـام ً  اسـتعاره در قالـب یـ     مسـتقیم بـه ایـن امـر اشـاره نـاارد و آن را       طوربه

ــا آوردن لفــ   ــات القلــب»آورد و ب ــاره)=  «حب ــهپ بجــای اشــ  از یــ   (هــای دلهــا و دان

ــاوه خــود را نشــان د  ــم و ان ــرده   اشآشــفتهو از درون  هداطــرب عمــق غ ــرای مخاطــب پ ب

شــیرینی خاصــی  ضــمن دوری از تکــرار؛دارد و از طرفــی دی ــر بــا شــیوه بیــان خــود مــیبر

  چشاناه استمخاطب  به

 (Figure) مجاز -4-2-1-3

رود و در تعریـر  هـای خـاش شـاعرانه بـه شـمار مـی      هـا و ن ـرش  مجاز یکـی از شـیوه  

ــه ــا: آن گفت ــایی   »ان ــای وضــعی کلمــه و کــ م تجــاوز نمــودی و آن را در معن ــاه از معن هرگ

ــای اصــلی و مجــازی اســتعمال   ــان معن ــا م حظــ  مناســبت می ــای وضــعی آن، ب ــر از معن  غی

 (983: 5911)فاضلی، «  ایبردهنمودی، پ  آن کلمه را در معنای مجازی به کار 

ــن ــوع ای ــارگریزی از ن ــی هنج ــاب از یک ــذیرترین انع  ــین در و پ ــال ع ــذیرترین ح  دل 

 نامتعـارب  تصـاویر  تـا  دهـا مـی  را امکـان  ایـن  شـاعر  بـه  که چرا ؛است معنا حوزه در آن نوع

 حـاکم  را زبـانی  و معنـایی  هنجـارگریزی  خـود  نمـت  بـر  آن وسـیله  بـه  و کـرده  خلق بیشتری

 بـه  و کنـا  سـاا  شـان پذیرفتـه  و آشـنا  هـای مـالول  از کلـی  بـه  را زبـانی  هـای نشـانه  و نمایا

  افتـا مـی  تعویـق  بـه  ادیـب  و شـاعر  نظـر  مـورد  معنـای  کـه  کنـا  راهنمـایی  دالهای مسـتقلی 

 :  در عبارت توان گفتمثال می عنوانبه

 (5/531 :9001)سبران،  «فک   ...أ... و ذان    سم ا  َ  َا ا ين   بثَّ تی َّ ال یوَ  ل؟ »
هـایی تـا نجـوای    ساسوسانی بـر مـن گماشـته تـا مراقـب مـن باشـنا     و گـوش         ترسمه:

 افکارم را بشنونا 

البتـه بایـا بـه ایـن      باشـا بـا ع قـه سزئیـه     مجـاز از ساسـوس مـی   « آذان»و « عین»کلمه  

درلـت بـر   « شـنیان نجـوای افکـار   گماشـتن افـرادی بـرای    » نکته نیـز اشـاره کـرد کـه آوردن    

 مراقبت بر کردار و رفت و آماهای سلمی را دارد  تشا
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، سبـران  باشـا شکسـته حـزن و غـم و انـاوه مـی      هـای بـال از آنجایی که عنصر غالب بـر  

ــی   ــات آن یعن ــرده برا « اشــ »از یکــی از ملزوم ــتفاده ک ــود اس ــتن خ ــیار در م صــفات و  س

دمـوع  »، «دمـوع الیـثس  » ،« السة ی   وع الة»ده اسـت از سملـه:   ذکـر کـر  آن ی نیـز بـرا  مختلفی 

کنـا ایـن اسـت کـه نویسـناه در بیشـتر       امـا آنچـه بـیش از همـه سلـب توسـه مـی        ،«األسر

کنـا نـه   هـا معرفـی مـی   ، منبـی سـرازیری آن را پلـ    کنـا مواردی کـه صـحبت از اشـ  مـی    

تــوان آن را در ای رنــا مــیخــود چشــم و از آنجــایی کــه پلــ  و چشــم هــر دو مجــاور هم

ــا ع قــ  م ــه آنجــا کــه احــوالاز  جــاورت آورد؛ردیــر مجــاز ب از  بعــا فــارس کرامــه سمل

 نویسا:می گونهاین کنارا بیان میخواست اری از سلمی توس  م ران 

ةةةةة  صةةةةةة  ت   أحسسةةةةة ا   و   ةةةةة»   تیةةةةةةال بق ةةةةةرا  الةةةةةة  وع السةةةةة ی    ةةةةةة   سةةةةة    أخةةةةةذ ا یةةةةةة   و م  زأا
 (511ن، )هما«ی      أ   ن 

هن ــامی کــه دســتانش را گــرفتم و بــا آرامــش آن را تکــان دادم، ق ــرات اشــکی  ترسمــه:

 که از پلکهایش )چشمانش( بر دستانم افتاد را احساس کردم 

ــا       ــه خااون ــیه روزی زن ب ــعر و س ــه از ض ــه ک ــلمی کرام ــان س ــر از زب ــای دی  در س

ایـن  از  ،بـرای مخاطـب   خـود  کـردن احساسـات درونـی    تـر ملمـوس بـرای   و کنـا شکوه مـی 

 صنعت بیانی استفاده کرده است:

... أنةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةیم  و مةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةة  ا حةةةةةةةةةةو َ » ترشةةةةةةةةةةة  فیمةةةةةةةةةة ذا  سةةةةةةةةةةحقل  بقةةةةةةةةةةة  ی  ...  یةةةةةةةةةة     
  ر  ةةةةةةةّ ب لیةةةةةةةذ ر أو  تلةةةةةةة  و ب صةةةةةةة ب   ال ةةةةةةة مرر  ر سةةةةةةةم مةةةةةةة    الو ةةةةةةة ع حةةةةةةةو  ب صةةةةةةة ب   اخل ی ةةةةةةة

 (511)همان،  «.أن     یَتين بش تیَ  و بی َ  القو ی  َصَ  َتين..  یذ اأ ...
هایـت او  خـزد پـ  چـرا بـا قـام         تو بزرگی و او به دور عـرش تـو مـی   خاایا!  ترسمه:

همـراه  کنـی     بـا سران شـتان پنهانـت دردهـایش را بـا لـذت        را در هم کوبیـاه و خـرد مـی   

-هـایی از درد بـر اطـراب خوشـی    هالـه نمـایی و بـا سران شـتان  ـاهرت     کرده و احاطـه مـی  

  خـاایا! بـا لبهایـت بـر مـن بوسـه زدی و بـا دسـت قارتمنـات بـر مـن            کشـانی   هایش می

 سیلی زدی 

مجــاز از قـارت خااونـا بــوده کـه ع قــه آن     «یـا »و  «أصـابی »و « قــام»ظ الفـ ا اینجـا در 

توانـا مجـاز بـا    همـان طـور کـه ذکـر لـب در اینجـا بـرای خااونـا مـی          باشـا  مـی « آلی »نیز 
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ــل ب    ــزار عم ــه اب ــرا ک ــا؛ چ ــذکور باش ــه م ــان   ع ق ــوده هم ــان ب ــال انس ــه از افع ــیان ک وس

و اســناد آن بــه ذات مقــاس خااونــا مجــاز از صــفت مهربــانی و تــرحم الهــی   هاســتلــب

 است 

اســت کــه در ذیــل همــین مجــاز  هنجــارگریزی اســنادینــوع دی ــری از هنجــارگریزی، 

ــامــی ــن مــورد   آی ــدر ای ــ  عــادی هــای خــرای القــای افکــار و انایشــهنویســناه ب ود رواب

کـه   آوردروی مـی  «لـی غیـر مـا هـو لـه     إسـناد  اإل»ریزد و بـه نـوعی بـه    ا به هم میسم ت ر

نامنـا  ایـن کـار فضـایی     را مجـاز عقلـی یـا مجـاز اسـنادی مـی       اهل لغت و اهـل ب غـت آن  

قسـمت تشـخی     در ایـن مـورد را در ادامـه بحـ  ـ      نمونـه مـتن    کنا تازه در متن خلق می

 ذکر خواهیم کرد ـ 

 (etonymyM) کنایه -4-2-1-4

 امــا برســانا، را مفهــومی و معنــا بخواهــا گوینــاه کــه اســت آن ادبــی اصــ  ، در کنایــه

 اشـاره  معنـایی  بـه  بلکـه  نکنـا،  اسـتفاده  مفهـوم  آن شـاه بـرای   وضـی  لف  از منظور این برای

ــا ــه کن ــالم در ک ــرادب و هم ــراز وســود ع ــای مت )سرســانی،  مقصــود باشــا و اصــلی معن

ــن او و (11م، 9003 ــای ای ــاهری معن ــل را   ــانی و دلی ــرای بره ــای ب ــورد معن ــر م ــرار نظ  ق

  دهامی

ــه ــه آنچ ــای ک ــت علم ــال در ب غ ــه مج ــ لحات و کنای ــ  مص ــه نزدی ــه از آن ب  سمل

 محمــا رن)  گیــردمــی قــرار گریــزی هنجــار دایــره در انــاکــرده بحــ  «اشــاره» و «تجــاوز»

 (510-513: 9009 وی ،

ـ    رگ اسـت  آورد هن ـام ذکـر مـ   ه کنایـه مـی  از سمله مواردی که سبران بـرای بیـان آن روب

ــون    ــایی چ ــابیر کن ــه از تع سةةی    الاةة ا   ةة  یةة  سةةیمال اُ   یةة  ال امةةر؟ ... اُ أ  ُتَم اةةين بةة ؟ »ک
ــران،   «  ضةةةةة ا ال؟  ــان،  «. مجةةةةة   الیةةةةة را يف  سةةةةة  ...   » ،(5/511: 9001)سبـــ  (530)همـــ

 آیا می ابحسبه = مرگ() موصوبکنا که هم ی کنایه از استفاده می

ــی    ــز را م ــه آمی ــاراتی کنای ــران عب ــری سب ــوارد دی  ــا در م ــن  ام ــه از ذه ــه برگرفت آورد ک

رایـز و معمـول نیسـت کـه ایـن خـود نـوعی         در میـان اهـل زبـان    خ   وی است و آنچنان
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وی بـرای بیـان م زمـت ضـعر و سسـتی بـا        مـث ً آیـا  مـی  حسـاب بـه از متن  زداییآشنایی

 گویا: میسسم چنین 

. یةةةةة     » ــ «... و بقضةةةةة  َ  ُت ةةةةة ا  سةةةةةَ م  ب ةةةةةي  لیضةةةةة ف و اهلةةةةةوا ؟ ــه (511ان، )همـــ  کـــ

  بودن استکسی یا چیزی  ی با    کنایه از همراه و همنشین «هملی ع ًبَ هملیعَسَ»عبارت 

 قرین ضعر و خواری نمودی خاایا     با قضای خود سسم او را ترسمه: 

 (Personification) تشخیص -4-2-1-5

 کــه صــورت ایــن بــه ســان، بــی اشــیای بــه بخشــیان ســان از اســت تعبــار تشــخی 

 اســناد نــوعی تشــخی   دهــیم نســبت  شــی آن بــه را انســانی رفتارهــای کــردار و احــوال،

 است    بیان فن از مباح  و مجازی

 تـرین م ـر،  از آیـا مـی  حسـاب بـه  لیـه یتخی مکنیـه  اسـتعاره  ب غـت  علم در که تشخی 

 و عـادی  کـ م  از شـان  دور بـه  کـه  اسـت  مجـازی  سـناد ا نـوعی  و ادبـی  آفـرینش  هایشیوه

 از خـود  کـردن مـتن   ادبـی  هـاب  بـا  نیـز  سبـران   کنـا مـی  کمـ   گـذار  تثثیر غیر و تکراری

  است برده بهره بسیار ادبی نوع این

بخشــی بــه روزگــار و نســبت دادن افعــال انســان بــه آن یکــی از مــوارد بــه کــارگیری نسا

زیبـایی مـتن و القـای معنـی بـه شـیوه سایـا و        صنعت تشخی  توس  سبران است کـه بـه   

ـ قی»و « کیفیـنی »بـا نسـبت دادن دو فعـل     مـث ً کنـا   دور از عادت به خوانناه کمـ  مـی   کـه  « ریبَ

بـه روزگـار    ،رودو یـا بـرای انسـان بـه کـار مـی       هـای اوسـت  و کارکرد اغلب از اعمال انسان

ــرای روزگــار «ســینه»و « قلــب»و قــرار دادن  ــایشــتر در ارتکــه ب ب ــا بــا  ب ــه راناسان ــژهب  وی

 گویا:کنا و میبه زیبایی خاطرات گذشته را مرور می ،است انسان

 « تةةةةةةةوامل  ضةةةةةةة  َفَکَ  لةةةةةةة  الةةةةةة مرا بقی ةةةةةةة  و  َ َمةةةةةةة  يف صةةةةةةة   ...أ خ ةةةةةة  َ أ...   لیةةةةةة   تیةةةةةةةال  سةةةةةةة      »
 (533)همان، 

هـای مـا اخبـار و حـوادل سـالیان سـ ری شـاه را روایـت         ترسمه: در حالیکـه بـر گـوش   

رده اش دفـن کـ  را بـا قلـب خـود کفـن نمـوده و در سـینه       هـا آنکرد، اخباری که روزگـار  می

  است
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ــااران      ــان و سان ــه انس ــای را ب ــا امی ــب )= عشــق( و ن ــود ح ــتن خ ــا در م ــران باره سب

 به آن دو نسبت داده است مث ً: را هاآننزدی  ساخته و اعمال و رفتار 

، مةةةةةةذا ب سةةةةةةق     حیةةةةةة  فةةةةةةوَق لیةةةةةة اا َشةةةةةةَ َحنی؟ مةةةةةة  ینی؟  ا و اَوَ   ةةةةةة  لیةةةةةةویاع و  ةةةةةة  و ةةةةةةَف بی  ةةةةةة  الةةةةةة»
ــ) «و ذا  یضةةةةح ا سةةةة خرا .مةةةةذا ی کةةةة   ار  تةةةة    .وذا   ةةةة ب   ب ظةةةة فر  تیةةةةال تا اقی ةةةة   أسةةةةی   ان، همــ

513) 
ــرای وداع ایســتادیم دترسمــه:  ــین مــا ر حالیکــه دو شــبه ســهم ین عشــق و ناب امیــای ب

 هـایش ترانا و دی ـری بـا چن ـال   هـایش را بـر بـاری سـر مـا گسـ      ایسـتادنا، ایـن یکـی بـال    

کـرد و دی ـری بـا تمسـخر     گلوی ما را گرفت  این یکـی وحشـت زده و هراسـان گریـه مـی     

 کرد خناه می

نسبت دادن اعمال و رفتـاری چـون ایسـتادن، گسـترانان بـال و گریـه کـردن بـه عشـق و          

ی گـرفتن بـا چن ـال و خنایـان بـه یـثس و نـا امیـای نـوع         همچنین نسـبت دادن ایسـتادن،   

 شـود تـا مخاطـب تصـویری    ایـن امـر باعـ  مـی      شخصیت بخشی به این دو احساس اسـت 

ــر درن      ــاعر را بهت ــاس ش ــات احس ــق و ش ــاه و عم ــور ش ــود متص ــن خ ــالی را در ذه خی

 نمایا 

الحــبّ » کــه مخــت  سانــااران و انســان اســت را بــه « زادن»در ســای دی ــر هــم فعــل 

 آورد:می= مهربانی( نسبت داده و چنین ) الحنو)= عشق( و 

. أط    ال شر أزم     و»  (903)همان،  5«یی م  ال  ا و الا اوا
ــه:  ــاانترسم ــل فرزن ــانی  انســان گ ــه عشــق و مهرب ــایی هســتنا ک ــاآنه ــی ه ــا  را م زای

 انا ()زاییاه عشق و مهربانی

ــران یکــی از ســردما   ــا فرامــوش کــرد کــه سب ــا نبای ــب رمانتیــ اام ــات  در ران مکت ادبی

-هـای بـزرگ، بـه طبیعـت و پایـاه     سبـران نیـز چـون دی ـر رمانتیـ      » ورازاین معاصر است

ــه توصــیر      ــاطفی ب ــاگاهی ع ــا دی ــیاه و ب ــات و اصــالت بخش ــود حی ــار خ ــای آن در آث ه

های طبیعی پرداخته اسـت    از لحـاظ فنـی نیـز اعتقـاد سبـران بـه زنـاه بـودن طبیعـت           هپایا

در تصـویرگری طبیعـی   و اسزای آن باعـ  شـاه اسـت کـه از صـنایی ادبـی ماننـا تشـخی          

 (39-35: 5981، ی)پروین« استفاده نمایا 
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 (Paradox) پارادوکس -4-2-1-6

 و (599: 5338 وهبـــه،) عربـــی در «الظـــاهری التنـــاقض» وااه معـــادل پـــارادوک  وااه

ــاقض» ــا متن ــی در «نم ــت فارس ــث  اس ــانی  وااه آن منش ــب «paradoxon» یون  «para» از مرک

ــه ــی ب ــل» معن ــا «مقاب ــاقض» ی ــا متن ــه «doxon» و «ب ــی ب ــاه» معن ــر و عقی ــاه «نظ   اســت آم

 بـین  در را تناقضـی  شـاعر  کـه  اسـت   معنـی  بـاین  پـارادوک   (111: 5915  پـور،  کهنمویی)

و  و پـو   اسـت  عیـب  من قـی  نظـر  اگـر چـه از   آورد مـی  ی  ترکیـب  در یا سمله ی  عناصر

 ایـن  دارد و نهـان  وددر خـ  را حقیقتـی   ـاهری  پـو   همـین معنـی   آیا امـا می نظر به معنی بی

 آن پنهـان در  زیبـای  مفهـوم  وکشـر  خواننـاه  سملـه، باعـ  تعمـق    مفهـوم   ـاهری  تنـاقض 

 ما بسیار باریی دارد برای نمونه:ساسبران ب راین نوع ادبی در نث شود می

 - )ا بةةةةةنَی یةةةة   سةةةةةیمال الةةةةذ  وةةةةةة ت  السةةةةم ال یةةةةةو ؟  لةةةةال ذلةةةةة  اخل ةةةة ؟ إ فةةةةذم  ا و ن سةةةة      ةةةةة   »
 (5/511 :9001)سبران، ... « -أفئ     فت یایا  وت     ا الذ  نیتلم  ب فوا   اخل  ا الروحذل

ــان    ــن  آن ن ــانم گرس ــه س ــتم در حالیک ــه: رف ــمان در  ترسم ــه آس ــود ک ــمانی ب وار و آس

کنـیم و  مقابل سـلمی گذاشـته بـود  آن نـان معنـوی کـه بـا دهـان دلهایمـان آن را تنـاول مـی           

  شودمی ترگرسنه

بـا دهـان  ـاهری     خـوردن فعـل  رسـا و  بـا خـوردن بـه سـیری مـی     انسـان  طبیعی  طوربه

کنـا  بیـان مـی  « انفئـات أفـواه  أ»و ترکیـب  « تـزداد سوعـاً  »اما سبـران بـا سملـه     ؛پذیردانجام می

 و ؛که گرسـن ی و نیـاز او مـادی نیسـت تـا در چهـارچوب قـوانین مـادی و طبیعـی ب نجـا          

هــا را زیــر نــور مهتــاب هدرّ هــا، ســواحل و روســتاهای بــر لــبدر ســایی دی ــر تصــویر ت ــه

 کنا:چنین وصر می

و طَیَةةةةةةةةَ  الَقَمةةةةةةةةرا إذا ذا   ةةةةةةةة  و ا) صةةةةةةةة نی و َلَمةةةةةةةةَر ب ةةةةةةةةو    یةةةةةةةة  الةةةةةةةةروار و الشةةةةةةةةواطال) ف لةةةةةةةةر  »
 (519همان،)  «   اليش )  أکت م الویی  ک        ان  ق  القری تیال

ا و سـواحل  هـ نـورش آن ت ـه   و طلـوع کـرد   از پشـت قلـه کـوه    ماهدر این هن ام ترسمه: 

 ــاهر شــانا گویــا اینکــه از نیتســی وعــام  هــارا فــرا گرفــت، روســتاها بــر روی کتــر درّه

 انا سرچشمه گرفته
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زاده یـ  علـت اسـت، امـا سرچشـمه گـرفتن ایـن         یبر اساس قـانون عل یـت هـر معلـول     

)= نیســتی( نــوعی پــارادوک  و هنجــار شــکنی اســت کــه بــه زیبــایی  «ر شــی »تصــاویر از 

  گویـا  نـوعی بیـان ر رمـانتیکی بـودن نویسـناه اسـت      و بـه   ازی افـزوده اسـت  این تصویر سـ 

نویســناه بــرای مبالغــه در زیبــایی ایــن تصــویر، منبــی آن را نیســتی ذکــر کــرده اســت تــا بــا  

 چیزی قابل قیاس نباشا 

ــب   ــارادوک  ترکی ــر از پ ــه دی  ــور»نمون ــراا القب ــال  « ص ــران در وصــر ح ــت  سب اس

 رب و د مضـ نوشـ را از زبـان پـارش مـی    «منصـور بـ   »بـا  که که خبـر ازدوا   سلمی زمانی

 گویا:بهت زده چنین می

ةةةة   ریةةةة  أ    یةةةة  ب  راأةةةة  ال ةةةةيَم تةةةة    ةةةةآ  صةةةة   » ب ةةةة  ی یقةةةة    ا قیةةةة    ؛ ومث  ش  ةةةة  بةةةة  ک   
«  ةةةة  فلمةةةة ا ا  ...  ةةةة  ترفةةةة ا کةةةة َّ شةةةة ) ... الق ةةةةو    لةةةة   لةةةة  السةةةةکو  الشةةةة ی  ب ةةةةرا ب وا ةةةة  ذ
 (511)همان، 

ــا اینکــه مــی   ترسمــه: ــره شــا، گوی ــارش خی ــه پ ــرده از  ســلمی ب ــا ن ــاهش پ خواهــا ب

بــردارد  پــ  از یــ  دقیقــ  ســن ین ناشــی از آن ســکون مرگبــار کــه بــه   اشرازهــای ســینه

 ارن فهمیام     همه چیز را متوسه شام مانا، گفت: فریاد قبرها می

یـن تنـاقض بـر    سکوتی که شبیه به فریاد باشـا نـوعی پـارادوک  اسـت ولـی بـا آمـان ا       

 آن بسیار کم  کرده است و وحشت  حزن سن ینی فضا و ترسیم

ملــول و آزرده خــاطر  ،وشــتی کــه در انتظــار اوســت درمانــاهیــا آنجــا کــه ســلمی از سرن

 گویا:دانا و چنین میبخش خود میمرگ را عامل حیات  ،گرددمی

یی  ...»  (519ان، هم) « إ   َةَتَیت   مذ  الی را فذا  ا و ا حيا

 کنا ، آن مرگ ما را زناه میاگر این زناگی ما را نابود کنا و از بین ببردترسمه: 

عامــل  عنــوانبــهگیــرد و ســبب نیســتی اســت در اینجــا مــرگ کــه خــود زنــاگی را مــی

 حسـاب بـه حیات آورده شـاه اسـت کـه نـوعی تنـاقض یـا پـارادوک  زیبـا         و زناگی بخش 

 آیا می

ــا  ــری از  ام ــوع دی  ــه  ن ــارادوک  ک ــی   درپ ــاه م ــران دی ــ م سب ــود راک ــی ش ــوان م ت

از  زدایــیآشــنایی م نامیــا نــه در کلمــه و وااه  در ایــن مــورد اســت کــه  پــارادوک  در کــ
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و بــه نـوعی وسـه تمـایز سبــران در مقایسـه بـا دی ــران       گیـرد مـتن بـه زیبـایی صــورت مـی    

مثـال   عنـوان بـه  ؛شـود شکسـته بسـیار دیـاه مـی     هـای بـال است  از این نوع سم ت در مـتن  

ــی      ــاخبر م ــلمی ب ــا س ــ  ب ــور ب ــرار ازدوا  منص ــنیان ق ــه از ش ــا ک ــاه و  آنج ــود؛ درمان ش

 گویا:شود چنین میسرگردان از خانه پ رس کرامه خار  می

ولةةةةة  ا فیلةةةةة  ا نیةةةةة   مةةةةة   التةةةةةالخر ةةةةة   ةةةةة  ذلةةةةة  ا کةةةةة   ... خر ةةةةة ا شةةةةة ترا  بةةةةة     یةةةةة  الیییةةةةة  »
 (511همان، ) « لو   ر ر ا و ؟  و  َ  م الفحمل ا  التالالییی  

ترسمه: از آن مکـان بیـرون آمـام    بیـرون آمـام در حالیکـه احساسـم بـر ایـن بـود کـه            

ه مــن در آن تولـای دوبــاره یــافتم همـان شــبی بــود کـه در آن بــرای اولــین بــار    کــآن شـب  

 چهره مرگ را م قات کردم 

همراه بودن تولـا و مـرگ در یـ  زمـان بـه نـوعی امـری غیـر طبیعـی و ناهنجـار اسـت            

خـود را بیـان   شـات حـزن و انـاوه    ی شاعر این دو معنـا را بـا  رافـت همـراه سـاخته تـا       ول

 به پارادوک  روی آورده است  روازاینو به مخاطب القا کنا، 

 گویا:و در سای دی ر از زبان سلمی چنین می

 (511، همان) ...«أن  أن  ی         فتحَ  تیينَّ ب حمل   ؟ و ب حمل    أتمیَتين»
پروردگـارم چشـمم را بـا محبـت بـاز و بینـا کـردی و بـا آن مـرا نابینـا            توای: تو! ترسمه

 کردی 

عامـل بسـته شـان و    کنـا و  در اینجا سبران عامل بـاز کـردن چشـم را محبـت ذکـر مـی       

ــز محبــت مــی ــا؛ اینکــه یــ  عامــل در آن واحــا دو معمــول و معلــول  نابینــایی آن را نی دان

 اسـت، عجیـب و دارای تنـاقض   عامـه مـردم امـری     در نـزد مخاطـب یـا    متضاد داشـته باشـا  

ولــی سبــران آن را از زبــان ســلمی بیــان کــرده تــا عاطفــه خروشــان و درد عمیــق درون وی  

 را نشان دها 

 (Synesthesia) حس آمیزی -4-2-1-7

ــیاری در ــوارد از بس ــا م ــ  ب ــ  ی ــی ح ــواننم ــایی ت ــاه زیب ــرد و  درن را ایپای ک

 بایـا  ادیـب  و شـاعر  روازایـن   کشـیا  تصـویر  بـه  اسـت  شایسـته  گونـه کـه   آن خصایصش را

 انسـانی  پنج انـه  حـواس  از یـ   هـر  از برتـر  بـه حسـی   متفـاوت  حـواس  بـا آمیـزش   بتوانا
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 «الحـواس  تراسـل » همـان  یـا   آمیـزی حـ  »  یابـا  دسـت  هـا پایـاه  و درن موضوعات برای

-مـی  همسـازی  بـه  پنج انـه  حـواس  هـای وابسـته  آن در کـه  اسـت  گفتـاری  پاردوک  نوعی

ــنا ــایی،)«  رس ــاخت (99: 5989 رض ــزیحــ  س ــر آمی ــه ب ــاع یپای ــتوار نقیضــین استم  اس

 وابســته نقــیض، دو از یکــی یعنــی پنج انــه، حــواس هــایوابســته محــاود  در ولــی، اســت

  است دی ر ح  به وابسته دی ری و ح  ی  به

ــر نشــان دادن احساســات  ــرای بهت ــران هــم در برخــی مــوارد ب ــا ورد سب ــی خــود و زیب ن

-مثـال در توصـیر زیبـایی پلـ      عنـوان بـه   تن از این صنعت ادبی بهـره بـرده اسـت   سازی م

ــر توصــیر ن ــاه کرامــه چشــم( ســلمی ) هــای ــه بیــان بهت ــا ب ــم زدنصــفت  وی ی کــه  تبسّ

 گویا:دها و میبه آن نسبت می را هاستلبو نمود آن بیشتر در  هاستلبمخت  

ةةةةةة    ...  ةةةةةة  لةةةةةة    و  ک نةةةةةة   ا ةةةةةةذا أیةةةةةة مل    التةةةةةةال... فرأیةةةةةة ا  یةةةةةةَ  ال  ةةةةةة َ  »  ةةةةةةما ک لش   َیییَةةةةةة    َ َتس؟
.مَجََ   و اکَتَحَی    (5/510: 9001)سبران،  «خبی   ؟ الت و    و الملَ؟

دیـام  کردنـا      هـا تبسـم مـی   هایی که از چنـا روزی کوتـاه هماننـا لـب    آن پل ترسمه: 

 انا سرمه کشیاه دهای رنز و درشبوانا و از که خشکیاه

تر یـ  حـ  درونـی    خنایـان کـه بیشـ   ا بیشـتر بـا حـ  بینـایی اسـت نـه       هارتبا  پل 

  لب است بوده و نمود آن بر روی

الخبـز  »بـه   بـر قلـب خـود    سـلمی چیـره شـا     در سایی دی ـر سبـران بـا تشـبیه محبـتِ     

امـا در ادامـه بـرای تبیـین ایـن مفهـوم بـا در هـم          ،ان یـزد اعجاب مخاطب را بـر مـی  « العلوی

 کنا:آن را تشریو می حواس هنرمناان  آمیختن

و أت   ةةةةةةة   ةةةةةةةة کي    وعذلةةةةةةة  اخل ةةةةةةة  ال یةةةةةةةو  الةةةةةةةذ  تج تةةةةةةة  ا هلةةةةةةة  حبةةةةةةةيور الق ةةةةةةة  و  ةةةةةةةرا ر الةةةةةةة   »
 (511)همان،  ...« لی  وا؟ الس  س  ا ستیق  

هـا آن را خمیـر   هـا و تلخـی اشـ    ن نان علـوی کـه خـاایان بـا شـیرینی بوسـه      آترسمه: 

  اناکردهاس و بیاار آماده های حسی طعامی برای سانعنوانبهکرده و 

 درانکـه طعـم آن بـا ا    آرودن شیرینی کـه مربـو  بـه حـ  چشـایی اسـت بـرای بوسـه        

چنــین مشــود در نــوع خــود بــه مــتن زیبــایی خاصــی بخشــیاه اســت  ه درونــی حــ  مــی

بیــان درونــی بــا حــ  چشــایی اســت کــه  اسحســاآوردن تلخــی بــرای اشــ  نیــز ترکیــب 
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ایـن   در مـتن سبـران   وسـه کـرده اسـت  نکتـه قابـل ت     مـتن را از شـیوه معمـول خـار     معنای 

ـ     درونـی بـوده    و ادراکـات  از احساسـات  آمیـزی حـ  طـرب    است کـه در بیشـتر مواقـی ی

باشـا و طــرب دی ـر از حــواس پنج انــه   واس  ــاهری  قابـل لمــ  و درن نمــی حـ کـه بــا  

و   اهری است، شایا بـه ایـن دلیـل باشـا کـه نویسـناه بـه دنبـال آن اسـت کـه احساسـات           

را بـرای مخاطـب ملمـوس سـازد،      باشـا مـی حـزن و انـاوه    غالبـاً درونـی خـود کـه     واطرع

  آوردمیروی  آمیزیح به  روازاین

اسـت کـه    ()طلـوع کـردن مـاه   « اهـ ل »آوردن شـنیان بـرای    آمیـزی حـ  نمونه دی ر از 

مــاه بــه طلــوع فرزنــا ســلمی بــه  تولــا ولــی بــا تشــبیه کــردن بیشــتر امــری دیــانی اســت 

و هـم بـه تولـاش کـه بـه برآمـان هـ ل مـاه          زیبـایی آن اشـاره دارد  بـه   هم صورت ضمنی

 ماننا شاه است ه

ت ةةةةةةةةة     ل ال جةةةةةةةةةر ولةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةیمال اب ةةةةةةةةة  ، و   ةةةةةةةةة    ةةةةةةةةة  إميلةةةةةةةةة  فتحةةةةةةةةة  تی یلةةةةةةةةة  ا  یقتةةةةةةةةةنی »
 (901)همان،  «ب لمل...

بـه   [سـلمی فرزنـا خـود را بـه دنیـا آورد و هن ـامی کـه ]خبـر         دمس یاهترسمه: با طلوع 

 را باز کرد    اشبستهاز درد  چشمان  ،یا آمانش را شنیادن

 (Embellishment) صنایع بدیعی -4-2-2

 و تضــاد ایهــام تناســب، ایهــام ایهــام، اســتخاام، بخصــوش بــایعی صــنایی انــواع بررسـی 

 بـاان  مـتن  بـا  برخـورد  در هـا فرمالیسـت  کـه  اسـت  مـواردی  دی ـر  از برسسـته  صـنعت  چنا

-مــی مــتن در زدایــیآشــنایی ســبب کــه چــرا (11 :5980  انفر،شــای) دارنــا ایویــژه توســه

ــه بررســی   شــود ــر ب ــارهدر زی ــران خــواهیم   ایپ ــران خلیــل سب از ایــن صــنایی در مــتن سب

 پرداخت 

 (Oxymoron) طباق -4-2-2-1

بـین دو یـا چنـا    »  :این صنعت را تضـاد یـا م ابقـه نیـز گوینـا و تعـریفش چنـان اسـت        

« ( باشــا، یعنــی کلمــات از نظــر معنــا ضــا هــم باشــنا  لفــ  تناســب  تضــاد )تناســب منفــی

ــا،  ــای     (88 :5918)شمیس ــه معن ــت را ب ــا  در لغ ــکری طب ــ ل عس ــو ه ــین دو  »اب ــی ب سم

دو معنــا را کــه فــی  اد یعنــی اینکــهپــ  تضــ (901: 5338آورده اســت  )العســکری، « شــی 
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اسـم باشـا،   آن هـر دو  ، در کـ م ذکـر کننـا؛ خـواه     الجمله تقابل و تضـاد در میانشـان باشـا   

هـا یـا بـه طریـق ایجـاب واقـی شـود یـا         باشا و یکی فعل، و هر یـ  از ایـن   خواه یکی اسم

  سلب طوربه

 معمــورًسبــران از صــنعت طبــا  بــیش از دی ــر صــنایی بــایعی اســتفاده کــرده اســت و  

ــن صــنعت  ــانرا ای ــرای بی ــاهیم ب ــرگ چــون نمادهــایی و مف ــاگی، و م ــا زن ــای، نا و امی می

ــرده بکــار    و وســیاهی روشــنایی ــال:  اســت ب ــرای مث ــرادر زاده   ب آنجــا کــه از شخصــیت ب

 آورد:کنا، چنین میم ران و سلمی کرامه و ازدوا  آن دو توس  م ران صبحت می

و لةةةةةی  ب یةةةةة ا  الیةةةةةومل الةةةةةذ  ی ت ةةةةة ا فیةةةةة  ا  ةةةةةرا ا  يبسةةةةة  ال یةةةةة   ةةةةة تي  ابةةةةة  أخیةةةةة  تةةةةة   ی ةةةةة  و »
کییةةةةةة  الةةةةةة واا فةةةةةةوق  أسةةةةةةیلم   قی ةةةةةة ا  بسيسةةةةةة  الایمةةةةةة  إ   ا کرا ةةةةةة  تةةةةةة    لةةةةةة ،  اف ةةةةةة   بیةةةةةة  اب ةةةةةة  فةةةةةة

،     ةةةةةةة   يف   ضةةةةةةة ؟ الشةةةةةةةری   ال  سةةةةةةة ر  وحةةةةةةة     ویةةةةةةة   التکلةةةةةةةنی و الت ةةةةةةة    سةةةةةةة ا  طةةةةةةة مرا   ی تةةةةةةة    ت ةةةةةةة 
 (5/515 :9001)سبران،  «بذا    رابی  .

ــران   ــه م  ــه: دور نیســت روزی ک ــاسترسم ــا لب ــی در آن ب ــمی م ــای ابریش ــتا در ه ایس

دختــر فــارس کرامــه در ســمت چــ  اوســت و  اش در طــرب راســت و زاده حالیکــه بــرادر

و بـا زنجیرهـای    گـذارد مـی  ش تـا  ازدوا  را بـر سـر آن دو   گنـاه  آلـوده بـه   هـای با دسـت 

ــه رشــه پیشــ ویی و  ــان و طــاهر را ب ــابوافســون ری سســمی پ ــا مــی ای ب ــا و در پیون زن

 دها قرار میاکی سسمی خ روحی آسمانی را در کنارقبض  دینی ]قانونی[ فاسا 

ــ  زدایــیآشــناییآنچــه کــه در اینجــا از مــتن  ــه از ص نعت نمــوده اســت اســتفاده هنرمناان

کــه « و ترابیــ  ســماوی »، «سیفــ  منتنــ »و « اهراًسســااً طــ»طبــا  اســت  تضــاد بــین وااهــای 

ــران ــه تصــویر کشــیان شخصــیت آســمانی ســلمی و شخصــیت خــاکی  از آن  سب ــرای ب و  ب

ــا زده ــرادر زاده م ــر دنی ــ ( انب ــرده )منصــور ب ــراب»وااه  ؛اســت اســتفاده ک ــی« ت ــا م توان

 گویا:سای دی ر چنین میدر  و ؛باشا و یا پستی زمین هایپلیاینمادی از 

و  ةةةةةة   یةةةةةة  ال  ط ةةةةةة   ةةةةةةة   ولةةةةةة    سةةةةةة  یت و    سةةةةةة    یمةةةةةةة  ظلةةةةةةر  و    سةةةةةة   الک   ةةةةةةة   »
 (513)همان،  «ولبإ ایر ذل  الر  

ــه خ   ــان عاطف ــه: از هم ــبختی و ترسم ــا  وش ــن زاده ش ــابختی م ــه    هب ــو اینک ــت  گ اس

 پیاایش و دگرگونی کائنات به خواست و اراده آن رو، است 
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ــا  نویســناهدر اینجــا  ــرهب ــریبه ــ  گی ــا تضــاد س ــل ی  راب ضــاو گردانی راز صــنعت تقاب

بـه شـکلی زیبـا و برسسـته     بـرای آن،   قـرار دادن منبعـی یکسـان )عاطفـ (     بـا درونی خود را 

  کناابراز می

ـ  اسـتفاده مـی   سبـران رسـا بیشـتر تضـادهایی کـه     مـی  به نظـر  ه از یـ  تضـاد   کنـا برگرفت

زشـت   مـرگ و زنـاگی،   بارهـا از آن پـرده برداشـته اسـت  تضـاد بـین       درونی باشـا کـه وی  

ــاوه و شــادی  ــان، ان ــان و ناپ ــا، پ ــا و زیب ــر و غن و     همــه  ، خوشــبختی و ســیاه روزی، فق

رون آشـفته خـود را بـه نمـایش ب ـذارد و      در کنار یکای ر بـه کـار بـرده اسـت تـا د      را هاآن

، هـا را بـه یـثس   هـا و خوشـی  تمـام لـذت  بیان کنا که قوانین فاسا حاکم بـر زنـاگی بشـری    

چنـین  از زبـان سـلمی     در سـای دی ـر ایـن تضـاد را     نا امیـای و انـاوه تبـایل کـرده اسـت     

 کشا:به تصویر می

ی ةةةةة   لذیةةةةةذر  رةةةةةج  ةةةةة  شةةةةة ر ا ب  ط ةةةةة   لری ةةةةة    ةةةةةر یر   ةةةةة  کةةةةة   تي ةةةةة  . ت ط ةةةةة   »  یةةةةةيب   ویةةةةة   تمیقةةةةة    ا
 (513)همان،  « ح ن   و َفر؟ح   

احساس عاطفـ  عجیبـی بـه مـن دسـت داد کـه سـاای از هـر ع قـه و ارتبـاطی            ترجمه:

-ای نیرومنـا، عمیـق، ترسـنان و شـیرین کـه قلـبم را پـر از انـاوه و شـادی مـی          عاطفـه بود، 

 کرد 

ناشــی از آشـفت ی روحـی نویســناه    باشـا قلـب شــاعر مملـو از شـادی و غــم مـی    اینکـه  

وی هــای محــی  بیــرون و شــرای  حــاکم بــر سامعــه توانــا نتیجــه نابســامانیاســت کــه مــی

ــامامعــهباشــا  س دنیــا پرســت بــر مــردم درمانــاه و بیچــاره تحمیــل   ای کــه قــوانینش را حک 

 است نمود 

ــی   ــران، نشــان دادن درگیــری ب ــن صــنعت توســ  سب ــه کــارگیری ای  نیکــی از اهــااب ب

 هـای بـال کـه در سـای سـای مـتن     اسـت   و برتـری خـوبی بـر رذایـل     هـا زشـتی هـا و  خوبی

چنـا قـوانین استمـاعی و باورهـای      هـر  ،شـود رویی دیـاه مـی  شکسته ایـن درگیـری و رویـا   

دگـی خـاطر   ر  ایـن درگیـری برگرفتـه از آز   خیـر و نیکـی بسـته اسـت    غل  حاکمان راه را بر 

و عبــارات در مــتن نمــود تضــاد کلمــات  الــبکــه در ق نویســناه و رو، پریشــان وی اســت

 است: یافته



 چهاردهمشماره         سابق(     ادبیات و علوم انسانی )مجله  زبان و ادبیات عربی مجله                        598  

 

ةةةةةة  إ  ةةةةةةواإ َّ َظَمةةةةةة  الةةةةةةر  » ةةةةةة  طام نی ةةةةةة  اَ َسةةةةةة ؟ و  ) ا ةةةةةة ی ر،ول؟ أت َةةةةةةما  ؟  « ... َخةةةةةةوَم الةةةةةة    ؟ أَحةةةةةة ا  ؟
  (519 همان،)

ــر رو، تشــن یترسمــه:  ــرعظــیم و برت ــاده ســیرابی از ت ــرس و اســت[ سســم] م  رو، ت

  است سسم آرامش از ترمحبوب

هـای دی ـر بـر دوگـان ی رو، و مـاده تثکیـا دارد،       ن هم ماننـا بسـیاری از رمانتیـ    سبرا

تشـن ی  » کنـا خـود بیـان مـی    کـه چنـان کنـا  هم دها و ماده را تحقیـر مـی  به رو، قااست می

از آرامــش  تــرمحبــوبسســم[ اســت و تــرس رو، ] مــادهاز ســیرابی  تــرعظــیمرو، برتــر و 

تشــن ی و شــو  بــه منبــی و اصــل خــود چــرا کــه تشــن ی رو، در حقیقــت « سســم اســت

است، بـه سـوی کمـال، بـه سـوی خااونـا در حالیکـه سـیرابی سسـم فسـاد اسـت زیـرا از             

هـایی گـرایش دارد کـه رو، را از    تمـای ت و خـواهش  این حقیقـت دور گشـته و بـه سـوی     

 بـرا ایـن   سبـران  بـاین خـاطر   کنـا  و از خیـر م لـق سـاا مـی    خود  منبی و سرچشمه حقیقی

بخشــا و انســان را از عبودیــت سســم و زنــاان مــادی رهــایی مــی ،ت کــه مــرگد اســاعتقــا

ـ      ن زنـاگی مـادی چیـزی سـز رویـا و      زناگی پ  از مرگ همـان زنـاگی حقیقـی اسـت و ای

ی کاذب نیسـت، ایـن همـان چیـزی اسـت کـه سبـران آن را از زبـان یکـی از قهرمانـان           سراب

بـه دختـر خـود ایـن گونـه      در حالیکـه در بسـتر مـرگ افتـاده خ ـاب       "فـارس کرامـه  "خود 

بـه   رویـا سـر زد و   ن بیـاار شـود زیـرا کـه فجـر و سـ یاه دم      ب ذار تـا رو، مـ  »کنا: بیان می

 (530ان، )هم« پایان آما

 (Antitheses) مقابله -4-2-2-2

دو معنــی یــا چنــا معنــی کــه بــا هــم متوافــق باشــنا، یعنــی متقابــل مقابلــه آن اســت کــه 

ــا، بعــا از آن مقابــل  ــا بــه همــان نباشــنا بیاورن ، 5919ترتیــب ذکــر کننــا  )رســایی، آن معن

ــت   935 ــه آورده اس ــر مقابل ــز در تعری ــی نی ــب قزوین ــق »( خ ی ــای متواف ــا آوردن دو معن ی

( 103د ت، )عتیـــق، « بیشـــتر، ســـ   مقابـــل آن معنـــا بـــه همـــان ترتیـــب آورده شـــود  

را بـه   هـا آنااد نکـه دو یـا چنـا لفـ  بیاورنـا سـ   اضـ       مقابله عبارت اسـت از آ  طورکلیبه

 ترتیب ذکر کننا  
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ــه  ن از ایــن صــنعت بــایعی بســیار بهــره بــرده اســت سبــرا بســیاری در مــتن  هــاینمون

 سبران وسود دارد مث ً:

 (511 همان،) «َتَی    يف ناو ؟ ال  ل   را ا النس  ا ک      ی  یا ا النس  ا يف ظیم ؟ الی ی  یا ل؟ »
هـا آن را در نـور   دهـا، چشـم  انجـام مـی   تمام آنچه را کـه بشـر در تـاریکی شـب    ترسمه: 

 سازنا روشنایی روز هویاا می

و تقابـل وااه بـه   )= مردمـ  چشـم(    دو کلمـه انسـان اول و انسـان دوم    سناس تـام بـین  

د آورده کــه سملــه ووااه بــین قســمت اول سملــه و قســمت دوم زیبــایی خاصــی را بــه وســ

 را از حالت معمول و مثلوب خار  نموده است 

بیشـتر مواقـی بـرای مقایسـه بـین برخـی احـوال و رخـاادها یـا مقایسـه دوران            سبران در

 افزایـا سای مقایسه ساده بـا کمـ  صـنعت تقابـل بـر تـثثیر کـ م خـود مـی         هذشته و حال بگ

ــی  ــر ســا م ــا را در دل مخاطــب بهت ــا و معن ــث ً ده ــه مقایســه سای ــاه زن در   م ــه ب آنجــا ک

 گویا:چنین می ،پردازدسامعه گذشته و کنونی می

 تمیةةةةةة )َ  ، ک نةةةةةة  بةةةةةة ل  ؟   یسةةةةةة    خ ی ةةةةةة   سةةةةةة ی ر  ف ةةةةةة    الیةةةةةةومل سةةةةةةی ر   بةةةةةة ل  ؟  ک نةةةةةة  ا ةةةةةةرأرا »
 (580 ان،هم) .«الیی ؟  يف ظیم ؟       رر   سال  ، ف ص حال     نو ؟ يف؟   ساا 

ســروری پســت و تیــره روز  ادمی خوشــبخت بــود امــا امــروزترسمــه: زن در گذشــته خــ

داشـت ولـی امـروز بینـایی     کـه در روشـنایی روز قـام بـر مـی      دیروز نابینایی بـود شاه است، 

 کنا است که در  لمت و تاریکی شب سیر می

ــ ت   ــه وااه سم ــل وااه ب ــوم ـ     تقاب ــا و مفه ــه معن ــی را ب ــایی خاص ــه اول و دوم زیب ک

وی بـا ایـن تقابـل اوضـاع اسـر بـار        بخشـیاه اسـت    ود اسـت ـ   سـ انتقاد از وضی موهمان 

-ر مقایســه بــا سای ــاه و موقعیــت زن در گذشــته بــه تصــویر مــی را دزن در سامعــه امــروز 

 کشا 

 (Allusion) تلمیح -4-2-2-3

تلمیو آن است که گویناه در نظـم یـا نثـر بـرای اثبـات م لـب خـود بـه آیـه یـا حـای             

دارای  کـه یـا اشـاره بـه داسـتانی در کـ م اسـت       »  مشهوری اشـاره نمایـا   یثل و یا قصهیا مَ
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ایجـاد راب ـ  تشـبیهی بـین م لـب و       اورًباشـا؛ زیـرا   تناسـب مـی  دو ارب ساخت تشـبیه و  

 (30، 5918)شمیسا، « بین اسزای داستان، تناسب وسود دارد  ثانیاًو  داستان است

نمایـا  یکی از داستانهایی که سبـران چنـاین بـار در خـ ل مـتن خـود بـه آن اشـاره مـی         

بـا مقایسـه داسـتان     ایداستان حضرت آدم و حـوا و خـرو  آنـان از بهشـت اسـت و تـا حـ       

  از ایـن داسـتان در سهـت نقـا سامعـه بهـره بـرده اسـت         ،عشق خود با داستان حضـرت آدم 

 داسـتان خـود را بـر    ،ر مخاطـب حتی در مـواردی بـرای آشـنا زدایـی و ایجـاد تـثثیر بیشـتر د       

-مـی  حسـاب بـه  شـکنی  و هنجـار  دها کـه نـوعی خـر  عـادت    وا برتری میآدم و ح داستان

او را بــر ایــن شخصــیت آســمانی کنــا مقایســه مــی ســلمی را بــا حــوا کــه اآنجــ مــث ً آیــا 

 گویا:دها و چنین میبرتری می

ةةةةةةة     یمل يف ال ةةةةةةةریوا ت ةةةةةةة     أیةةةةةةة  سةةةةةةة» یمال و ک نةةةةةةة  حیةةةةةةة ت خ لیةةةةةةة    اق ةةةةةةةرر  بةةةةةةة  یر  شةةةةةةة یل   ب؟سا
) حةةةةةةو ا ... ؟ةةةةةة ا میةةةةةةو) ب لسةةةةةةرا  و ال ج    مةةةةةة  حةةةةةةو ا)ا مةةةةةةذا القیةةةةةة  ةةةةةة    ... فسةةةةةةیمال کرا ةةةةةةأ  ت ةةةةةة    

ةةةةة   سةةةةةیمال کرا ةةةةة  فةةةةة یخیتين إلةةةةةال    ةةةةة  الاةةةةة     ةةةةةأ  ال ةةةةةریوا بإ ایأةةةةة  و انقیةةةةة ی ، الولةةةةةال أخر ةةةةة   َیمَل  ؟
 (5/531: 9001سبران، ) « ...حبيوأ  و است  ایی ال  لر و

ــالی،       ــن خ ــاگی م ــام، زن ــرم دی ــتاده در براب ــه را ایس ــلمی کرام ــه س ــانی ک ــه: زم ترسم

سـلمی کرامـه همـان حـوّای ایـن           بهشـت  هماننـا سـبات آدم در   وحشت زده و سـرد بـود  

ــا اراده     ــوای اول ب ــت     ح ــز و راز اس ــر از رم ــب پ ــود قل ــانخ ــذیری و فرم را از  آدم او پ

تمایــل و آمــادگی مــن مــرا بــه شــیرنی خــود و  بهشــت بیــرون کــرد ولــی ســلمی کرامــه بــا

 بهشت عشق و پاکی وارد نمود 

ــا برتــری دادن ســلمی بــه  گــذارد وسبــران تصــویر سایــای از حــوا  بــه نمــایش مــی  ب

ی خـود را بـه   ان یـزد تـا شـات ع قـه    مـی  نـوعی شـ فتی را در مخاطـب بـر     حضرت حـوا 

ولـی ســلمی   ،حـوا آدم را از بهشـت بیـرون کـرد     بـه بـاور سبـران    وی نشـان دهـا  چـرا کـه    

ــه حــب و     ــردن بهشــت ب ــی اضــافه ک ــرد  از طرف ــانی ک ــت و مهرب وی را وارد بهشــت محب

دهـا و بــه  اســت کـه او  ل افـت عشـق و پــاکی را نشـان مـی     پـاکی نـوعی اسـتعاره سالـب     

-نمایــا کـه مخاطــب هــم در حـ  وی شــری  مــی  نـوعی تصــویری دلکــش را ترسـیم مــی  

  دهامیشود و همان احساس به او دست 
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و  ـ   همچنانکـه گذشـت  ـ کنـا    مسـتقیم بـه ایـن داسـتان اشـاره مـی       طـور بـه وی گاهی 

 از دام تکـرار رهـایی یافتـه   نمایـا تـا   اشـاره مـی  گاهی از خ ل معنا و مفهوم بـه ایـن داسـتان    

  در ســای دی ــر بــا گ یــه و شــکوه از سرنوشــت خــود و قــوانین را زیبــاتر گردانــاو مــتن 

گیـرد و عاشـق حقیقـی را بـه     استماعی و سامعه ثروت گـرا کـه عشـق حقیقـی را نادیـاه مـی      

ـ نمایـا و در نهایـت بـه ل ـا مـال کـردن       داغ ساایی و فرا  مجـازات مـی   ت و ع وفـت  محب

چنــین ضــمن اشــاره بــه داســتان حضــرت آدم و حــوا و خــوردن میــوه ممنوعــه  ،انجامــامــی

 گویا:می

ةةةة ل؟ف َوصةةةةةی    و مَل نَةةةةةذاق  ةةةةةرا  َفَکیةةةةةَف » ُنةةةةةرااا  ةةةةة  مةةةةةذ  ا   ةةةةة   مَل نَتةةةةةآَ ر و مل نَةَتمةةةةةر ی فیمةةةةة ذا ... مَل ُنا
 (519ان، هم)«    قا إلال ا حیم ...

ایــم، پــ  ای( را نچشــیاهایــم و میــوه )ممنوعــهن ذاشــته مــا وصــیتی را زیــر پــاترسمــه: 

ایـم، پـ  چـرا    ایـم و نـه طغیـانی نمـوده    ای کـرده نـه توطئـه   از این بهشت خار  شویم؟ چرا

 به سهنم سقو  نماییم؟

ع( ) مســیوبــه صــلیب کشــیان حضــرت  هــای تلمــیو اشــاره بــه داســتاناز دی ــر نمونــه

-ی آنجـا باعـ  سـذب مخاطـب مـی     داستان حضـرت مسـیو و بـه صـلیب کشـیان و      است 

و ابـای کـردن عشـق     از یـ  سـو   سـلمی بـرای نجـات سبـران    « التضـحی  »شود که در فصل 

همیشــه  یبــرا ،، علــی رغــم مخالفــت سبــراناز ســوی دی ــر و ع قــه بــین خــود و سبــران

کنـا، ایـن ابـایت را بـا اشـاره بـه داسـتان        هـم ق ـی مـی    را همان تنهـا وعـاه دیـاار در مـاه    

 گویا:کنا و چنین میمسیو بیان می

مث   قةةةةة      یةةةةةیي  و   ةةةةة  خ ةةةةةة    أ ةةةةة مل صةةةةةو ر یسةةةةةوع و    یةةةةة     یةةةةة  ا کیةةةةةو تنی  ةةةةةر ا   توالیةةةةة  
مةةةةة   ةةةةة  اخةةةةةرت ا صةةةةةیی َ  یةةةةة  یسةةةةةوع ال  صةةةةةر  ... فةةةةة   یين بةةةةةنی   ب یةةةةة  ال ویةةةةة ) و »مث   سةةةةة     یةةةةة  

 (539)همان،  ...«  2ا یجی س وحو سا  

 پیـاپی ع( زانـو زد  ) مسـیو ضـعانه در مقابـل تصـویر    س   کمـی سلـوتر آمـا خا    ترجمه:

مسـیو   ایبلـه نجـوا کـرد:    گونـه ایـن وی را بوسه بـاران کـرد، سـ   زیـر لـب      پاهای زخمی 

مــن صــلیب تــو را انتخــاب کــردم     پــ  مــرا در میــان پیــروان نیرومنــا خــود ب ــذیر و بــه  

 سلجله روانه کن سوی کوه 
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قـرار   در خانـه  لمـانی منصـور بـ  و     سلمی با انتخاب مـرگ خـود کـه در واقـی رفـتن     

بـا   رهانـا و هـم  معشـو  حقیقـی خـود را از مـرگ مـی      ، هـم زیر سـل ه م ـران بـود    گرفتن

ســازد، همان ونــه کــه محبــت و ع قــه بــین خــود و سبــران را ساودانــه مــی ایــن فــااکاری،

 حضرت مسیو )ع( زناگی ساودانه و ابای پیاا کرد 

 (Conceit) علیلحسن ت -4-2-2-4

بــرای »باشــا آن اســت کــه از محســنات معنــوی مــینــزد اهــل بــایی  کــه تعلیــلحســن 

وصفی علتـی دعـوی کننـا کـه مناسـب آن وصـر باشـا، امـا بـه اعتبـاری کـه ل یـر و در             

دق ـت و ل افـت نظـر کنـا     عین حال غیر واقعـی باشـا، یعنـی در انتخـاب علـت بـا مراعـات        

)الر ادویـانی،   «نااشـته باشـا    و علتی بیاورد کـه در نفـ  ارمـر آن علـت موافقـت بـا وصـر       

5981: 531) 

ه اصــی در مــتن خــود از آن بهــره بــردیکــی از صــنایی بــایعی کــه سبــران بــا  رافــت خ

در فصـل   مـث ً همـین آرایـه حسـن تعلیـل اسـت        ،است و به مـتن زیبـایی خاصـی بخشـیاه    

 ؛ بـرای بچـه دار نشـان   آمـاه « المنقـذ )= منجـی(  » شکسـته کـه تحـت عنـوان     هـای بالپایانی 

کنـا تـا از یـ  طـرب سـلمی را از باورهـای غلـ  سامعـه تبرئـه          سلمی دلیلی ادبی ذکـر مـی  

-چنـین مـی    ب  غالـب را بـه تصـویر کشـا    از طرب دی ر زنـاگی اسـر بـار منصـور    کنا و 

 نویسا:

ةةةةةة   ةةةةةةرا ، و  َ  ةةةةةة التةةةةةةالإ َّ الشةةةةةةجرر » سةةةةةةیمال کرا ةةةةةة  ک نةةةةةة  يف ظةةةةةة   الیةةةةةة ر فیةةةةةةم  ا يف الکلةةةةةةف؟    ا  ؟
 (909ان، هم) .« ا م؟ر أط     

دهـا، سـلمی کرامـه در سـایه و حاشـیه      رویـا ثمـری نمـی   ترسمه: درختی که در غار مـی 

  زناگی بود، درنتیجه بچه دار نشا 

ــی دی ــر  ــه دلیل ــیرو در ادام ــر م ــه نا ذک ــا ک ــا و آزادی خــواه کن ــاه رو، بلن  شــان دهن

 دها:چنین ادامه می و ؛سلمی و در اصل خود سبران است

ةةةةةةة ،إ   ال ی ةةةةةةةَ    » ةةةةةةة   يف الق ةةةةةةةي؟ کةةةةةةةیي یاةةةةةةةو ؟َ  ال  ویی ةةةةةةةَ  ل؟ ؟راخ؟ را ةةةةةةة  ک نةةةةةةة  سةةةةةةةیمال کو  حيةةةةةةةو ا تاش 
 (909)همان،  «إلال أساَی . م ی  حالسم )ا م س  قَ سجی َ  الش ق )؟ فیم  ةا 
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هـای  سـازد تـا اینکـه بنـاگی و بردگـی را بـرای سوسـه         رنـه نمـی  ترسمه: بلبل در قفـ 

ــه ارل ن ــذارد، ســلمی کرامــه ]نیــز[   ــود خــود ب ــره روزی ب ــاانی شــقاوت و تی  درنتیجــهزن

 با ]موسود[ دی ری تقسیم نکرد را  اشزناگی اسارت آسمان

 هنجارگریزی غیر زبانی -4-3

تـوان بـه آن   شکسـته سبـران مـی    هـای بـال یکی دی ر از هنجارگریزی هـایی کـه در مـتن    

 و یـا هـای مـردم   رهنجـار گریـزی اسـت کـه در زبـان نیسـت بلکـه در باو        اشاره کـرد نـوعی  

ــاه در ــری   طبیعــی اســت هــایپای ــوه دادن مــتن و ســای گی کــه در غریــب و نامــثنوس سل

سبـران بـرای سلـب توسـه      در دل مخاطـب تـثثیر بسـیاری دارد    معنا و مفهـوم مـا نظـر    بهتر 

گـاهی بـا افکـار و عـادات رایـز بـین       ، کنـا و بیان اینکه خود در دنیایی متفـاوت زنـاگی مـی   

بـرای نمونـه بـه مـوارد زیـر       کنـا  نظـری سایـا را بیـان مـی    یـزد و  خمردم به معارضه برمـی 

 توان اشاره کرد:می

در معبــای متــرون  ،آنجــا کــه سبــران از دیــاارهای خــود بــا ســلمی پــ  از ازدواســش 

ــروت ســخن مــی  ــرای ادر حــوالی بی ــا، ب ــردم را رد کــرده گوی و  ینکــه باورهــای ســ حی م

یانشــان )منصــور بــ  غالــب( را میــزان خباثــت و پلیــای ســردمااران دیــن )م ــران( و اطراف

کنـا و  رد مـی  -ه نـزد عامـه مـردم مقبولیـت دارد     کـ  -، برخی از عـرب سامعـه را   نشان دها

 شود:از مسیر هنجار آن خار  می

ةةةةةة  ک نةةةةةة   ةةةةةةرت ا   ةةةةةة   زو لةةةةةة   م اسةةةةةةما  ةةةةةة  الةةةةةةذی  سةةةةةةی ی وَ  سةةةةةةیمال کرا ةةةةةة  ُمةةةةةة ولنی  یویةةةةةةث » ل  
ةةةة   )؟ الةةةةذی  حيسةةةة و  ال ) الضاةةةةمقَ  خةةةةر، فلةةةةم  ةةةة  الساةةةة لت تیةةةةَ  بر ةةةة   الش ةةةةرت    َ)  ةةةةر نی و ک ةةةة َ  ح  ص؟

 (531ان،هم) «ال   وا؟  تمر یی .
او دارنـا  گیرنـا و سـعی در بـانام کـردن     که بـر سـلمی کرامـه عیـب مـی      هاییآنترسمه: 

-کنـا و بـا مـردی دی ـر خلـوت مـی      به این دلیل که خانه همسـر قـانونی خـود را تـرن مـی     

بلنـا همّتـان را طغیـان ر و    درسـتکاران را مجـرم و   ی هسـتنا کـه   گزینا، آنـان بیمـاران نـاتوان   

 پناارنا سرکش می

عرب سامعـه ایـن را کـه زنـی بـاون اسـازه شـوهر و دور از چشـم وی از خانـه خـار            

ولـی در نظــر سبـران ایــن    کنــانشسـت و برخاســت داشـته باشــا رد مـی   و بـا مـردی دی ــر   
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شـاه اسـت امـری هنجـار و طبیعـی      عمل برای سـلمی کرامـه کـه اسـیر زنـاان شـوهر خـود        

 است 

خیـزد  بـر مـی   تطبیعـی و قـوانین طبیعـت و خلقـت بـه مخالفـ       هـای پایاهو گاهی نیز با 

 گویا:در باره محبت چنین می مث ًکنا  طریق مخاطب را مجذوب میاین و از 

ةةةةةم   ی یمةةةةةوَ  »  «  ةةةةةو ...   ةةةةة ا و   مةةةةةو ب ةةةةةا    ونةةةةة  ال التةةةةةالبةةةةة  َّ احمل ةةةةة  مةةةةة  ال مةةةةةرر الوحیةةةةة ر أ  
 (513همان، )

هــا و ایســت کــه بــاون کمــ  فصــلداننــا کــه محبــت تنهــا شــکوفهنمــی هــاآنترسمــه: 

 رسا رویا و به رشا و بالناگی میتغییرات آن می

کنـا  نقـش بسـزای تغییـر فصـول در رشـا گیاهـان را انکـار نمـی         و عقـل،  قانون طبیعـت 

هـا  نقـش فصـل  م و پایـااری آن  ولی سبـران بـرای نشـان دادن مقـام و سای ـاه محبّـت و دوا      

 گیرد تا آن را موضوعی فو  طبیعی سلوه دها ها نادیاه میرا در رویش شکوفه

ــاد  ــاور و اعتق ــی و در ب ــرو   دین ــبب خ ــه س ــردم آنچ ــواگری    م ــا اغ ــت ش آدم از بهش

ــن خــرو     شــی ان و ــران حضــرت حــوا را مســبب ای ــا سب ــود، ام ــوه ممنوعــه ب خــوردن می

و   ور کـه اشـاره شـا میـزان ع قـه خـود بـه سـلمی کرامـه         کنـا تـا اینکـه همـان    معرفی مـی 

 ارزش محبت واقعی را نشان دها 

ةةةةة  ال ةةةةةریو »   سةةةةةیمال کرا ةةةةة  فةةةةة یخیتين إلةةةةةال   ةةةةةأانقیةةةةة ی ، و  ا بإ ایأةةةةة حةةةةةو ا) الولةةةةةال أخر ةةةةة   َیمَل  ؟
 (531ان، هم) «.است  ایی..و  ال  لر حبيوأ و       الا   

شکســته بســیار وســود دارد کــه در  هــایبــالتن هــا در مــاز ایــن قبیــل اشــارات و نمونــه

 این موسز مجالی برای ذکر آن نیست 

 بحث نتایج -5

 هــایبــال باشــا بنــا اگــر شــا بیــان صــورت رایی خصــوش در کــه م ــالبی بــه توســه بــا 
 عناصــر  سســتجوی در بایــا دهــیم، قــرار بررســی مــورد دیــاگاه ایــن از را شکســته

 کـرده  زدایـی آشـنایی  اثـر  زبـان  از زیادشـان  کـاربرد  و بسـاما  واسـ    بـه  که باشیم ایشاعرانه

 بـه  موسـیقی  و زبـان  ب غـی  هـای سنبـه  خیـال،  گونـاگون  صـور   انـا سـاخته  برسسته را آن و

 نزدیــ  در رن ــی پــر نقــش عاطفــه عنصــر همــه ایــن بــا  عناصــرنا ایــن تــرینمهــم ترتیــب



 531                               «شکسته هایبال» در هنجارگریزی بررسی                        شتمهسال    

 

 در غالــب عاطفــه  اســت کــرده ایفــا آن شــاعران ی یــا شــعر گســتر  بــه سبــران نثــر ســاختن

  است اناوه و درد حزن، شکسته هایبال

  صـنایی بـایعی در راسـتای القـای بهتـر معنـا و مفهـوم بهـره         در این اثـر از برخـی   سبران

از طبــا  بــرای نشــان دادن اوضــاع نابســامان سامعــه و سای ــاه رقــت بــار  مــث ًبــرده اســت  

عقایــا غلــ  و   از حســن تعلیــل در سهــت مبــارزه بــا برخــی  زن شــرقی بهــره بــرده اســت

نابحق سامعـه و از صـنایی بیـانی چـون تشـبیه بـرای نشـان دادن عمـق حـزن و انـاوه خـود            

ــ ــتفاده نم ــتاس ــز دارای   و ؛وده اس ــان نی ــوزه وااگ ــبدر ح ــایترکی ــه   ه ــت ک ــای اس سای

 باشا نشان ر ذهن خ   وی در عرصه نویسناگی می

  ــران یکــی از شــاعران و نو ــه اســت کــه  یســناگان  مکتــب رمانتیــ سبــران خلیــل سب ب

ــا ســان بخشــیان   ــاگاهی عــاطفی ن ریســته و ب ــا دی و اصــالت  طبیعــت و عناصــر طبیعــی ب

آیــا تــا حــا زیــادی در القــای مــی حســاببــهبــه آن کــه نــوعی هنجــارگریزی  حیــات دادن

ــاگاه ــت   دی ــرده اس ــره ب ــود از آن به ــا و آرای خ ــبیه و    ه ــتفاده از تش ــل اس ــین دلی ــه هم ب

 برخوردار است  شکسته هایبالیی در از بساما بار های گوناگونتوصیر

 وی وسـه تمـایز   توانـا  مـی دی ر از هنجار شـکنی در مـتن سبـران کـه بـه نـوعی        ایگونه

و مخالفـت بـا    با دی ران بـه شـمار آیـا، خـار  شـان از عـرب رایـز سامعـه و زمـان خـود          

ــا برخــی باورهــای غلــ ، باشــا کــه از آن مــی آن ــرای مخالفــت ب ــوانین و  ب  هــایدســت اهق

ــین مخالفــت  حاک ــردن مــه فاســا اســتفاده نمــوده اســت  همچن ــوانین و ک ــا ق ــاهب  هــایپای

 باشا که در نوع خود کم نظیر می طبیعی

 

 یادداشت ها 

.در نسخه دی ر چنین آماه است: -5  إ   أزم   الو یی  مال أط   ا یی م  ال ا و ال وا

مسـیو در آن بـه صـلیب    کننـا حضـرت   مکـانی در قـاس اسـت کـه مسـیحیان ادعـا مـی       سلجله  -9

 شود    نیز نامیاه می« سبل الجلجل »کشیاه شا  این مکان، 
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لجبران خلیل جبران« األجنحة المتکس رة»دراسة اإلنزیاح في   
 

 صالملخّ

ت ة  ال  یةوینی إحة ی ا ةفارا  اهل   ة  يف "التمییة " و "الت ریة " « ال  و  تة  ا ة لوم»أو « ی لالن  »
يف الی  ش را  أو ن را ، حیث یسةمح لیشة تر أو الک  ة  أ  َةرَا  ة  ن ة مل؟ الی ة ؟ ا  تة ی؟ و ی قة   شة تر  

یق ةَ  ا تیقة  و ی ةا إحس َسة ا     ستوام  ا  لوم الال ا ستوی الن ی ح  ال ریة  يف شةک    یة  ، فیلة   
 بی    لا   لوف .

ةةةة  الشةةةة را) و الکت ةةةة   ال ةةةةر  ا   صةةةةری  إلةةةةال البةةةة اع يف ا  ةةةة س و الی ةةةة  الشةةةة ری    ا  ةةةة    ةةةة    ةةةة  اُت 
مل( واحةةةة ا   ةةةة  ذلةةةة  3313 – 3881ا ُت مةةةة   التج ی یةةةة  يف الی ؛ فی تةةةة   ةةةة ا  خییةةةة   ةةةة ا   

و خیج ن  ةة  الروحیةة  يف شةةک    ا ةة   یرافقةة   وسةةیقال خ ص ةة  ن ب ةة  تةة   ا تجةة یی ؛ الةةذ  تةة   تةة  ا  ةة میم
 صی ل  الرتاکی  و انت    الل  ظ،  ست      ال و  اخلی لی  ا  تی   و ال  ط   ا ی ش .

مذا ا ق   ی  جل ظ مرر الن ی ل يف ال  ح  ا تکس رر   ا  خیی    ا  تیال أسة ا ا ة لج الوصة   
ذل   ةةةةة مل ب  اسةةةةة  مةةةةةذ  ال ةةةةة مرر يف  سةةةةةتوی"ا  ریا " و " ا   ةةةةةال" و "الن یةةةةة ل لةةةةةا التحیییةةةةة ؛ فیةةةةة –

الی ةةةو "، فتةةة    نتةةة یج مةةةذ  ال  اسةةة  تیةةةال أ    ةةة ا  یسةةة ال يف رییةةة  ن  ةةة  و   ری ةةة  تةةة   وظیةةةف ال ةةةو  
 ةةریا  ال يلیةة  خ صةة  التشةة ی  يف ن ةة ق ا   ةةال و ال  لةة ؟ و ال یةة   برتاکیةة   ا  ةة  و   یةة ر يف  ةة   ا 

الی وی ؛ ا   یفی   إلال   ری  ال ي و ا   ال ا توخال ت   ا تی قال؛ لا أن   یسةت  مل مةذا الن یة ل يف سة ی  
ةة  یر ةة  إلیةة   ةة  الح سةةی  و الفکةة   و ا  ا) و ال ق  ةة    ةة   ال ةةروم ا  تم تیةة   الت میةةّ و الت  ةةا تم 

 .ا رتیی  و الر وای ال  س ی  لی  ی 
لی  ال  ح ا تكس رر -  ا  خیی    ا   –الن ی ل  –ال  یوی   لی ة:الکلمات الد 
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