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 بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر محمود درویش

 چکیده

ــم ــ    هاینظریه ترینمهماز  یکی فرمالیس ــر اس این نظریه در  گذارانبنیاننقد ادبی معاص

ـــتند و با ثرو م ا   و  ـــتم، گـامی مهم در زمینل عدوز از زبان هنجار برداش اوایـ  ررن بیس

 وصخصبهبندی عوام  راب  شـناسایی ایجاد زبان ادبی و اصـللا اتی مهم، به بررسـی و ث قه

 عوام یکی از م ادرت ورزیدند  زدایی و     در رالب م ا ثی مانند هنجارگریزی، آشــناییشــعر 

ــاعران دهه ــتره هنجارگریزی در آرار ش ــ  های اخیر، مهم در گس نوگرایی و تلاه برای دس

محمود درویش یکی از شاعرانی های فکری اس   یافتن به آزادی اندیشـه و نشان دادن رریان

ـــعار وی به  شـــم می ـــ  اـه انواج هنجـارگریزی در اش خورد اه یکی از بارزترین آنها، اس

 –ا اسـتااده از روه توصیای ب تا پژوهش  اضـر بر آن اسـ ری اسـ   هنجارگریزی نوشـتا

ی ساختار ظاهر در هنجارگریزی نوشتاریهای ، به بررسی روهدرویششعر تحلیلی و بررسی 

ـــعره و ت یین دلال  ـــ  اه د  ها و اهداف آن بپردازش ازرمله نتایج پژوهش  اای از این اس

 ن ینقله ااربرد توان به موارد زیر اشاره ارد:یم های هنجارگریزی نوشـتاری در شعر اوشـیوه

 با اام  مصــراج به رای ین نقله ااربرد ،برای پردازه واژگان شــعری شــعر مصــراج در آغاز

 ناارشـــی علائم برخی ااربردن به هدف رلوگیری از ضــعخ خود و نیز خســـتای خواننده،

 ئللمسبرای نوسازیِ ظاهر شعر و نیز تأاید بر یک  مورب خط و تیره خط رلاب، مربع، همچون

 به شــعری بی  یک وردنآ و هاآن بلنداردن و اوتاه و هامصــراج شــکســتن همچنین و خاص
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ــورت ــورت به آن تکرار و افقی ص با هدف تأاید و رلب توره  المه به المه و عمودی ص

 اس   مسئلهخواننده به آن 

  محمود درویشی، نوشتار یزی،هنجارگر ،معاصر شعر :هاهکلیدواژ

 مقدمه -1

 مسئلهبیان  -1-1

بندی شـعر نو و شیو  نوشتاری آن بر خلاف شعر الاسیک، رالب مشص  و از پیش شـک 

ای ندارد و شـاعران نوپرداز با سرودن هر شعری، ساختار نوشتاری آن را نیز ثرا ی شـدهتعیین

از نُرم نوشتار یا هنجارگریزی نوشتاری، یکی از  زدایییی( آشنا39: 7932نیا، )صـالحیانند  می

های متعارف نوشتاری سـازی در شـعر امروز اسـ  اه در آن، شاعران از شیوهعوام  بررسـته

 گر هاگیرند اه نوشتن و سلربندی اشعار خود، شاردهایی را به اار می و درگیرند فاصـله می

ــلی الام   ایونهگبهافزاید و ماهومی عینی بر آن می»ا آورد؛ امّنمی به ورودتغییری در معنای اص

(  در برخورد با  نین وضعیتی، فهم 31: 2179)محسنی و ایانی،  «بصشدپیام شعر را تکام  می

و دریاف  درســ  معانی، بیش از هر  یز به درســ  خواندن شــعر باز بســته اســ  و مک  و 

 شـنا  انالیســی، زبان(  لیچ32: 7932، نیاهای آن اسـ  )صــالحیتوالی به هناام، از شـاخ 

 شــود اه افزون بر معناینامتعارف نااشــته می ایگونهبهگوید: گاه المه یا ع ارت در شــعر می

ــلی آن المه یا ع ارت، با نمودی دیداری در برابر دیدگان خواننده ظاهر می ــود )اص  ,leechش

گریزی نوشتاری نجارهنجارگریزی را به هش  بصش تقسیم نموده اس  اه ه یو  (48 :1969

ــ آنیکی از  ــتار زبانبه معنی گریز از رواعد  اام بر اه  هاس ــاوی،  نوش ــ  )ص خوداار اس

دید برد اه تغییری در گاتار پای را در نوشتار به اار می(؛ به این معنی اه شاعر شیوه23: 7919

 ( 32: 7939 افزاید )صـــاوی،آورد ولی ماهومی رانوی را بر ماهوم اصـــلی وا د زبانی مینمی

فلسلینی، از انواج هنجارگریزی هش  گانه در شعر خویش سود  شاعر معاصرمحمود درویش، 

امّا بصش راب  تورهی از این هنجارگریزی به بصش نوشتاری اختصاص یافته اس    ،برده اس 

حلیلی، ت -محمود درویش، با استااده از روه توصیایشعر اوشد با بررسی پژوهش  اضر می

ـــی روهضـــمن  بصش های وی در ها و انایزهتوضـــیحـاتی دربـار  هنجـارگریزی، به بررس

 هنجارگریزی نوشتاری بپردازد 
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 پژوهشمبانی نظری  -1-2

ـــ  اه در پژوهشهنجارگریزی یکی از اصـــوز و پدیده های های نوظهور در نقد ادبی اس

ای مهم هده از یافتهپدی این سـاختاری و زبانشـناسی معاصر بسیار مورد توره ررار گرفته اس  

دهد  آنان زبان ادبی را شناسی را تشکی  میهای س کهاسـ  و امروز، اسا  بح فرمالیسـ 

معرفی و س ک را نیز بر اسا  همین اص  (« deviation from the normعدوز از زبان معیار )»

ای در آرار شاعر یا نویسنده اهدرصورتی(  هنجارگریزی 721: 7937اردند )شـمیسا، ملالعه می

عوام  پدیدآورند  س ک متون ادبی محسوب  ترینمهمبسامد راب  تورهی داشته باشد، یکی از 

های دیاری نیز برای هنجارگریزی ذار شــده (  گاهی معادز239 -232: 7939شــود )داد، می

د از ااربر –د  زبانی مانند انحراف؛ انحراف از نُرم در  وز  زبانشـناسی به هر نوج استاا ؛اسـ 

اه مناس ات عادی و متعارف زبان در آن رعای  نشود، اشاره  –معناشـناسـیک تا ساختار رمله 

ـــ ، نظریه یبحث هنجارگریزی، ( 221: هماندارد ) پردازان این در  یلل نقد صـــورتارایی اس

ار ادبی و آر علنان میان ادبیّات به منزلل مجمومکتب بر ادبی بودن متن توره بســیاری داشــتند  آ

 ادبیّ  در ماهوم ت دی  زبان خوداار به زبان ادبی، تااوت رائ  بودند 

هنجـارگریزی، انحراف از رواعـد  ـاام بر زبان هنجار و عدم ملابق  و هماهنای با زبان 

ــتین بار گروهی از فرمالیســ  های  ک ملرو متعارف اســ   اصــللاو هنجارگریزی را نصس

ــمار میاند  در تعریخ ارده ــ ک به ش ــتی، هنجارگریزی، خود تعریای از س ین رود  بدفرمالیس

نی ای بالاتر از منحهای شاعر یا نویسندهصـورت اه اگر بسامد هنجارگریزی در شعرها یا نوشته

بنابراین این ؛ (7222: 7937شود )انوشه، هنجار باشـد، سـ ک آن شاعر یا نویسنده مشص  می

شـده در محور زبان اسـ  اه در صورت ااربرد جارهای پذیرفته، انحراف یا خروج از هنپدیده

سازی در زبان بیانجامد و به هنجارهای خوداارشد  زبان اه تواند به بررستهمناسـب هنری، می

لیچ هناام بح  دربار   ( 21: 7932دیار رادر به انتقاز زی ایی نیســتند، خاتمه دهند )ســلارقه، 

ـــود و اعتقاد دارد: هنجارگریزی تنها تا آنجا میمی هنجـارگریزی، برای آن،  ریم رائ  تواند ش

 :leech, 1969)سازی آن راب  تع یر باشد پیش رود اه ارت اط را د ار اختلاز ننماید و بررسته

های شود اه شاعر با انحراف از معیار و دگرگون ساختن شیوه(  در نقد ردید ادبی گاته می40

بصشـــد و گنجایش ذهنی آنان ف  خوانندگان را غرابتی تازه میعادی گاتار، دنیای درک و دریا
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 (.Abrams, 1993: 274)نماید تر، یادآوری میرا برای دریاف  شـور و ا سـاسی نوتر و غریب

های گذشـته مورد توافق ناردان ادبی و شعرشناسان بوده، ا، این ادّعا، با معیارهایی اه در سـدهامّ

 ( 21 :7931خوانی ندارد )او دی، هم

ـــ  اه از ریشـــل « الإنزیاو»برابر با  هنجـارگریزی در زبـان عربی ـــ  و در  «زَیَح»اس اس

« زاو الشــیی یزیح زیحا ، و زیو ا  و زیحانا  و انزاو: رف  و دور شــد»العرب آمده اســ  لســان

زَیَح و هو زواز الشـــیی و تنحیه، »آمده اســـ :  اللغلمقاییس(  در 222: 2، ج2119منظور، )ابن

: 9، ج2112فار ، )ابن« ز: زاو الشیی، یزیح: إذ ذهب و رد أز  ُ علّته فزا   و هی تزیحیقا

زیح: أزاو الله العل ، و أز ُ  عّلته فیما أ تاج »آورده اس :  ال لاغل(  زمصشـری در أسـا 93

 ( 223: 7333« )من القلوبک إلیه، و زا   علّته و انزا  ، و هذا ممّا تزاو به الشکو

ـــازی، انحراف زبانی، ابتکارپـدیده در تعابیر مصتلای مانند: رســـارت زبانی، بیاانهاین  ، س

: 7332؛ ربابعه، 22: 7333ذری ، ســازی توصــیخ شــده اســ  )بنعدوز و انحراف و گســترده

ــاختارگرایان722 -722 ــئلهتوره زیادی به این  نیز (  س ــته و آن را  مس « انحراف از راعده»داش

 (   722: 7333ض ، اند )ر  ک فدانسته

سازی معمولا  تع یرات گوناگونی را بررسته مقولل ،هنجارگریزیاما باید توره داشـ  اه در 

 لیچ برای تمایز میان همین رو از ماند؛در بردارد و در بسـیاری موارد منظور نویسنده پوشیده می

ــ  از زبان و هنجارگریزی ــتههایی اه گونههرگونه انحراف نادرس ــاای بررس ــمار س زی به ش

 گیرد:روند، سه امکان را در نظر میمی

ـــتـه ـــازی هناـامی تحقق میالخ( بررس ـــد؛ س یـابد اه هنجارگریزی بیانار ماهومی باش

 مند باشد نقش اریدیع ارتبه

یابد اه هنجارگریزی بیانار منظور گوینده باشـــد؛ ســـازی هناامی تحقق میب( بررســـته

 مند باشد ره  اریدع ارتبه

ـــازی هناامی تحقق میبررســـتهج(  یابد اه هنجارگریزی به رضـــاوت مصاثب بیانار س

 ( 22: 7939صاوی، )«مند باشدماهومی باشد؛ به ع ارت دیار غای 

بعضـی ناردان معاصـر معتقدند اه شـعر، خروج از معیار زبان اسـ  و هنجارگریزی، شرط 

رگریزی تهی باشد )اوهن، شود اه از هنجاضـروری در هر شـعر اس ، زیرا شعری یاف  نمی
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ـــ  اه ناردان ردیم ادبیّات عرب به این پدیده (  در  قیقـ  می21 -23:  7332 توان پنـداش

 آید وهمانا مجاز و معادز آن برای سه معنا می»رنی گاته اس : اند؛ ابنسـاختاری توره داشـته

اام   اه  قیق  شودآنها اتسـاج و تأاید و تش یه اس ، و ورود نداشتن این اوصاف س ب می

(  راضـی رررانی، توســع را به اســتعاره مرت ط ســاخته و گاته 222 -222: 2، ج7332« )باشـد

با آن  شود وهای الام اس  و در توسع و تصرف بر آن تکیه میامّا استعاره، یکی از پایه»اس : 

نجارگریزی (  شایان ذار اس  اه ه223: 7332« )یابدلاظ آراسـته شـده و نظم و نثر زی ایی می

یرند و گیک پیشـرف  هنری اس  اه شاعران برای تع یر از تجارب ا ساسی خویش به اار می

ــصی  و  ــتعاره و به ویژه تش ــ  و تجلیات آن در اس ــر خاص نیس ــاعران یک عص مصت  ش

 شود ها نمایان میالحوا  و تضاد و تقدیم و تأخیر در ترایبتراس 

ــاعران بعد از ر یدر ادبیّات عرب نگ رهانی دوم، به رریان نوگرایی روی آوردند و به نیز ش

ردّ بسـیاری از هنجارهای پذیرفته شـده شعر و نثر پرداختند  نصستین اسانی اه به نوگرایی در 

 (   21: 7932الملائکه بودند )ع ا ، ادبیّات عرب پرداختند، بدر شاار السیاب و نازک

 پیشینة پژوهش -1-3

ــاعر م ــلینی، تاانون پایاندربار  محمود درویش، ش ــهور فلس ــر و مش ها و مقالات نامهعاص

توان به موارد زیر اشاره تحریر درآمده اسـ   در زمینل فراهنجاری نیز می لرشـتارزشـمندی به 

تنش و معنا: خوانش فرمالیستی »نامل اارشـناسـی ارشـد ( در پایان7932ارد: مصـلای امینیان )

اه ضمن بررسی فرمالیسم «  ای از اشـعار محمد الماغوط، انسی الحاج و محمود درویشگزیده

ــ  اه  ــاره ارده اس ــم آمریکایی نیز اش ــی، به فرمالیس ــئلهترین به اعتقاد آنها عمدهروس ر د مس

ـــی گزیده های آن اســـ رویارویی با یک ارر ادبی یافتن تنش ایی از هو با این دیدگاه به بررس

الانزیاو فی لبلاغ»( در اتاب 2172مذاور پرداخته اسـ   الحسن بوارلابن )اشـعار سـه شـاعر 

ــعر محمود درویش:  ــقیلش ــعر « ررای  نس از فراهنجاری آوایی، ترای ی، دلالی و نیز تناص در ش

الانزیاو و تحولات الصلاب »( در مقالل 2172محمود درویش ســصن گاته اســ    نان بومالی )

ــعری لمحمود درویش ــ ب ایجاد به ماه« الش ــاره نموده و آن را س وم فراهنجاری و انواج آن اش

ری های شعشکاف در ساختار زبان و برهم ریصتن معانی معارم دانسته و به ذار برخی از مثاز

محمود درویش و تحولات التجربل »( در مقالل 2172الله )درویش پرداخته اسـ   ال شـیر ضیخ
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های فکری و میراری درویش سصن گاته اس   اندیشهاز تغییرات هنجاری در عناوین، « الشعریل

« شـعریل الانزیاو فی شعر محمود درویش»( در مقالل 2172محمد مصـلای ع دالر من الاب )

ـــاره ارده و بیشـــترین تکیه را بر فراهنجاری به فراهنجاری های مصتلخ در شـــعر درویش اش

  ه، التاات و     رخ نموده استرای ی داشته اه در رالب تقدیم و تأخیر،  ذف، رملات معترض

انداّما مقالل  اضر در و در وارع به بررسـی هنجارگریزی نحوی و معنایی در شـعر وی پرداخته

 ره  تکمی  آنها گام نهاده و به بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر درویش پرداخته اس  

 سؤالات پژوهش -1-4

 تحریر درآمده اس : مقالل  اضر در ره  پاسخ به سؤالات زیر به رشتل

 هایی برای هنجارگریزی نوشتاری از شعره بهره برده اس ؟شاعر از  ه روه

 ها  یس ؟انایز  وی از استااده از این روه

 فراهنجاری نوشتاری در اشعار محمود درویش -2

محمود درویش از شـاعران توانمندی اس  اه در شعر خویش از هنجارگریزی نوشتاری به 

ی بندها دستهمصتلخ بهره برده اس  اه در زیر سعی شده اس  بصشی از این روههای روه

 شده و انایز  شاعر نیز از ااربرد آنها ت یین شود 

 گذارینقطه -2-1

 اعرش ؛اس  پرداخته شیشعرخو یرسازیتصو به خشم، از آانده درفضـایی درویش محمود

 را مخش نیا خویش، ل ان بر آتش و دررلب سیاه هایزن ق ورود به اشاره و اهیس رنگ باآوردن

 دخو به را یو شــعر از یخاصــ بصش ،«التنقیط»  نقله گذاشــتن  اســ  ســاخته یرار زبان بر

 تربیش را خویش هایناگاته دروارع ،ع ارات یرا به نقاط نهادن با شاعر ؛اسـ  داده اختصـاص

 نقله هســ گذاشــتن اه«اللهبْ     وفیشــاتی»: مانند اســ  ســاخته ت یین خواننده برای هاگاته از

 :اس  وثنش نابسامان اوضاج از شاعر اام  خشم نشانار

/ غا ٍ  ئاني  ي   /  ا بان اوووووو با  ال  وووووو أ / الزنبقاُت السوووووو ُق ي    ب  /وي  شوووووو.   للل ال ن أ
/ ئ ٌ   د لل/ ئ ٌ  يم  لل/ وقغاء ٍورقت  عصيٌر غا  با عُت ٍحزان  لل/ واايحُت ال شرَق والّس  أ

ىر   / ذاا عااب  لل/ روربٌ  ي  الرغا ئايشٌ / ٍو ُُ الررنأ // تتر ََ ُُ غ   النم //  ا  اري // تتر ئ و أ
 ُ(/ // حسب  بأن  ئارٌ / وال اُر ٍوُلنا ئ  أ  (7 -8: 1ي  السُّح أ
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ی ا/از ادام بیشه به سوی من آمدید؟/ اشندزبانه می   هایم و بر لب/ های سیاه در رل مزن ق

دســتم  /دســتان آوارگی و گرســنای را فشــردم/و بیع  اردم میهااندوهبا /خشــمهای صــلیب

ای  /ای از خشم هستندعصاره میهارگو خون    / اس  ایندهانم خشـم   / اسـ  اینخشـم

ـــته باه! /خوانی!اســـی اـه من را می از من انتظار  /از من انتظار پچ پچ اردن و نجوا را نداش

و  /در شن منحرفای ضربه   / همانا این عذاب من اس  /شـادی و سـرمسـتی را نداشـته باه

همانا آتش آغازه با  /اندهمینکه خشــماین هســتم برایم ااای  می /دیاری در ابرهاســ !

 خشم اس  

شــاعر اتااراتی را اه برایش در یک دور  زمانی ثولانی و به صـــورت تدریجی برایش رخ 

ار از اشد  او برای این او متااوت به تصویر میاند را با اسـتااده از شـک  نوشتاری متنوج داده

های زیر  وادث پیوســـته و اند  درویش در مصـــراج ین در پایان مصــراج اســـتااده مینقله

شماری را، اه با سصن و الام راب  بیان نیستند و ذار آنها به للاف  معنا و مضمون و بلاغ  بی

ــیب می ــاند، با آوردن نقلهالام آس ــاعر می ین بیان میرس ــ  تمام اند  در وارع اگر ش خواس

 ارد و در این صـــورتاتااراتی را اه روی داده بیان اند باید از واژگان بیشـــتری اســـتااده می

ــک  بایرد اه هم بُعد  ــود و نوعی اثناب در الامش ش ــ  اه  جم ملال ش زیاد ش ث یعی اس

س، الب شـ یه به هم خسته اند  پبلاغی الام را پایین بیاورد و هم خواننده را با تکرار برخی مل

واند تا خاند و خواننده را به تاکّر بیشـــتر فرا می ین اســـتااده میبه رای این واژگان از نقله

دهد اه خوده به رای موضــوج شــعر را درک اند و  تی این اار به خواننده این ارازه را می

 خواهد باهمد:اونه اه میها ملال ی را تصور اند و با آن مضمون شعر را آن ینآن نقله

  شود از یک ساز به سوی     زبانیزندانی دارم اه اشیده میل  ل  زنزانٌ  تم دُّ غا س   إلی لل 

 و از ش ی به سوی    اس انیىياوِغا ليا إلی لل 
 و از زخمی به سوی    گندمیمح وِغا ُ رح إلی لل 
 دارم اه همچون دریاس   ملیتمندانی از (          من ز272: 2ج )کالبحر ول  زنزانٌ    سيٌ   

شعره را با تأخیر شروج ارده و برای خلق محتوای آن به تاکر و  رسـد درویشبه نظر می

ـــ   او برای اینکه این در  و توره را به خواننده نشـــان دهد از این نوجِ  تـأمـ  پرداختـه اس

 اند:    نوشتاری استااده می
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نا ٍنظُُر َى .  ي  ذاا   انم،در این شب به پش  سرم نااه می    للل  ال ياأ للل ٍو

 های عمرهای درختان و در برگدر برگ    ي  ٍوراق األشجار وي  ٍوراق الُعمرأ 
 شومدر خاثر  آب و شن خیره می    وٍَُحدنُق ِي  ذاکرة الماء وِي  ذاکرة الَرغاأ 

 بینمدر این شب نمی    ت ٍبصُر ِي  ذاا ال ياأ 

 رز آخره را     ذاا ال ياأ  إّت آىرَ 

 روندهای ساع  عمرم را رانیه رانیه میدریقه    َق ناُت الساع  َتقُ ُم ُعمر  ثانيً  ثاني ً 

 انندو عمر شب را نیز اوتاه می    وتقصنُر ٍ  اً ُعمَر ال ياأ 

ارُه ييو لل وع يو  تا در آن با هم  نمانداز شــب و من ورتی     َلمأ  َبَق ِغَا ال يِا وِغ   و ٌت نَوَ صوووووَ

 بجنایم     و علیه او

 گردداما، شب به سیاهیش باز می   لکان ال يَا  َوُع ُق إلی لي  و

نا ٍسُقُط ِي  ُح.رِة ذاا الظاّ   انم      از این سایه سقوط میو من در سیاه   ( 713: 9)ج     ٍو

 هاشکستن مصراع -2-2

ها و اوتاه و بلند آوردن شــکســتن مصــراج ،های هنجارگریزی نوشــتارییکی از شــیوه

  اگر شکستن مصراج همراه با مک  باشد، بیانار یک معنای خاص اس  اه موضوج هاسـ آن

ســازد  محمود درویش نیز از این شــیو  هنجارگریزی نوشــتاری بســیار تر میشــعر را بررســته

وتاه و با یک فع  امر و مصراج اوّز شعر خود را ا «بلارل هویل»اسـتااده ارده اس   در رصید  

خواهد به مصاثب خود، اه همان اســرائی  همراه مک  شــروج ارده اســ   او با این اار می

 ؛تواند او را انکار اندغاصب اس ، باهماند اه او صا ب اصلی این خاک اس  و اسرائی  نمی

اه و با تج نصس  را به صورت اوبنابراین، او برای تشـص  این موضـوج و تأاید بر آن مصـرا

 آورد:مک  می

جنا/ ُعنم للل سوويأت  بعد اوووي/// سووَ ئ.ال  ثمانيٌ / وتاسوووِ / ٍو / ٍنّا عرب / ور م برا    ىمسوو   ٍل/أ
 (88: 1ينا ت    )ُ 

 /و هش  فرزند دارم /ام پنجاه هزار اس و شماره شناسنامه /من یک عرب هسـتم/ ر   ان

 ؟شویتو خشماین می آیا/ پس آید!بعد از تابستان می    و نهمین آنها 
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به  «وأثاالیثمانیلٌ»گوید: آورد  در رایی اه میها را بلندتر و با مک  میمصــراج ،امّا در ادامه

عُهم»دن الش  آورد  این نوج نوشـتار بیانار یک انش و عم  مدوام اســ  اه در ثوز می« وتاسـِ

ــمنانش باهماند اه او فریابد  او میزمان ادامه می ــ  به زند این ملّخواهد به دش ــ  و نس   اس

رد  آونسـ  در این سرزمین زندگی ارده اس ؛ از پدره زاده شده و او نیز فرزندانی به دنیا می

ــپس ادامل مصــراج را با فع  آینده  ــیأتی»س ــروج می« س اند اه بر پویایی و ادامه دادن دلال  ش

گونه نیز در شعر خود و این دهداند و این روند ادامل نسـ  و پای ندی به میهن را نشـان میمی

 سازد اند و آن را از اشعار دیار شاعران متمایز میهنجارگریزی نوشتاری ایجاد می

اشد اه د ار نابسامانی، شکس  و ناامیدی او در یکی از اشـعاره بیروت را به تصویر می

ن اند  ایدو رسـوایی شـده اس  و او به ثریقی رمز گونه سه  یز و اس را خائن به بیروت می

شاعر برای اینکه عمق خیان  و گستردگی آن را بهتر  هستند  اما« ایقاج»و « امرأ »، «تموز»سـه، 

نشـان بدهد از شـک  نوشـتار متااوتی اسـتااده ارده اس ، یعنی به رای اینکه این سه تا را در 

هم  را ردا ردا و مستق  از هاآنداخ  یک مصـراج و به صورت خلی و پش  سر هم بیاورد، 

و هر ادام به صورت یک مصراج آورده اس  تا با این اار بار تأایدی الام را بالا ب رد و خیانتی 

 تر اند:اه در  ق بیروت روا داشته شده را برای خواننده ملمو 

 بیروت، روتيب

 بامداد؛ در  يجراً: 
 اه بسیار رسوا شدشاعر رصیده  الشاعُر اُيُ ِ َحتأ  صيدتُُو تماغا

 سه اس به او )شاعر( خیان  اردند: و    ىان ُه: وثالث ٌ 

 تموز،    تم زٌ  

 زنی   اغٍرةٌ 
 و ضرب آهنگ یک نوا،     وإ قاهٌ 

 (                        سپس خوابیدند   923: 2)ج    ي اغال
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 چین و مکثاز نقطه استفاده -2-3

آن در شــعره به اار های هنجارگریزی نوشــتاری اه محمود درویش از یکی دیار از گونه

 ین و مک  به رای یک مصراج اام  اس   او در مصراج نصس  مردمی برده، استااده از نقله

اه نمادی از رفاه و  ،های بناشــه دارنداشــد اه رایای رســیدن به گندم و گ را به تصــویر می

نی آرزوهای آنان اند تا فراوا ین استااده میآرامش هستند  او در ادامه به رای واژگان از نقله

آورد و المل مصـــراج میواژه را در یک دهد  در ادامه نیز یک و رایا بودن آنها را بهتر نشـــان 

اند و برای اینکه روند تکرار این عم  را بهتر و را تکرار می« درو انیـد»یعنی « أ صـــدوهم»

عدی در میانل اند و باز در مصــراج ب ین تکمی  میتر نشــان دهد، مصــراج را با نقلهملمو 

ــراج فع   ــدوهم»مص ــراج بعدی را نیز برای اینکه این واژه تکرار را تکرار می« أ ص اند و مص

 اند: ین تکمی  میاه از بین نرود، با نقلهنشود و ارزه معنایی و بلاغی

زذار الب .سو / وبأعراا الحمايم/لل لل للل/ ک م قيع  ٍحصدوذ-.ُر  اسوم للل/  ر  تح م بالقمح  ٍو
 (818: 1دة/ ٍحصدوذم/لل لل لل/ لل لل ٍحصدوذم لل/ لل لل لل )ُ واح

های بناشــه/ و عروســی تررمه: اَاَر راســم    / روســتایی اســ  اه در آروزی گندم و گ 

 را درو انید/            هاآنا وترهاس /          / یک باره آنها را درو انید/         /       

ان مناسـب این شعر وسوا  زیادی به خرج داده و شک و گویی شـاعر برای انتصاب واژگ

تردید در مناسـب بودن واژگان بر او غل ه ارده اس  و باع  شده اه مک  اند و برای شروج 

 زدایی ارده و شعرههر  ه بهتر شـعره تأم  اند  با این شیو  نوشتاری او از شعره آشنایی

 را برای خواننده ناآشنا ارده اس : 

 شومو زمانی اه در تو خیره می     لللوكحدنق ييلل و حيا ٍُ 

 بینمشهرهای ویران و ت اه شده را می         ٍری غدناً رايعوأ 

 بینم خونین و ررمزی می یزمان         ( 971 :7ج )  رغز وأ ٍری زغ اً 

 برای مناســب واژگان تا ارده درنگ ایلحظه اه شــاعر دهدمی نشــانآغازین شــاعر  مک 

 و اس  شده سروده زمانی وهلل  ند در شعر این دارد ا تماز اینکه یا  بیابد شعریش مضـمون

 تا ند،امی بیان نوشتار نوج این با را تأم  این و اندمی تأم  اندای خود شـعر ادامل برای شـاعر

 :  ردآو پدید شعره در زداییییآشنا ینوع هم و دیرایبپ شعره از را یکنواختی و یاهنا هم



 299                       شیدرو محمود شعر در ینوشتار یزیهنجارگر یبررس               ساز دهم                      

 

 نویسم از تو اه سرزمینی اه و من می         بالقاً  وكٍوک ُ  ع لل 

 اننددیاران آن را اشغاز می       و ح ّ نا اآلىرو  

 اشمدر تو اس ی را می       اقاًو وكٍورسم يي

 دزدنداه دیاران آن را می      و سر و اآلىرو 

 نویسمو باز می         ٍوک  

 اشم   می و    (729: 2ج) ٍرسم لل 

 اشکال خاصاستفاده از . 4-2

هنجارگریزی نوشـتاری، استااده از اشکاز خاص برای ت یین هدف  یهاروهیکی دیار از 

محمود درویش با نوج نوشتار خاص،  ال  ذوب و مراد شـاعر و القای آن به مصاثب اسـ   

آب شدن و ذوب  دهد  او این روند تدریجیسـوزد را نشان میآرام میشـدن رسـم را اه آرام

دهد و هر مصراج را اوتاه و با مک  شدن رسم را به صورت تصویری در رالب شعر نشان می

ر هم تکه و پش  ساشد  گویی هر مصراج و نوشتار آن، این ذوب شدن را اه تکهبه تصویر می

 اند:اس  بیان می

 الشنيدهأ  سألمُّ  ث وك
ذ بنا بالم ح والکبر ت لل  ٍو

 ثم ٍعبُّنا لل
 کالشا            

 کالخمرة الرق ي  لل                    
 (181: 1ُ کالقصيدة )                                     

 شومنزدیک میپیکر شهیدت بر 

    انمو آن را با نمک و ا ری  ذوب می 

 انم   بندی میآن را بستهسپس  

 همچون  ای

    شراب پلیدهمچون 

  همچون رصیده 
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برای اینکه این روند تدریجی و و اند اه تعدادشان زیاد اس  شـاعر شهیدان را توصیخ می

ا های آخر شعره ررا به تصویر بکشد، مصراج عداد شهدایی اه در راه آزادی میهنشانفراوانی ت

پله و صخ و به صخ به تصویر اشیده اس   نویسد اه به صورت پلهبا یک نوشـتار خاص می

را در سـه مصـراج آخر تکرار ارده اسـ  و هر مصراج را با این فع  به پایان « نیجیئو»او فع  

نده نیز ا تماز در آی را اه یایجیتدرآورد اه همان روند  ین میبرد و در آخر آن نیز نقلهمی

دهد  او با این نوشتار از تکرار برخی واژگان تکراری اه در بی  پیشین نشان می دارد ادامه یابد

ــتر وا می نیزاند و ود خودداری میآمده ب دارد تا علاوه بر درک از ثریق خواننده را به تأم  بیش

 معنا به وسیلل تصویر و نوشتار نیز مضمون شعر را درک اند:

 دانیم معنای همل المات رااانون می    نعرُف اآل   ميع الک مات
 انیمهایی را اه  م  میشعارها و پلااارد و   والشعارات ال    نحم نا:

 تر اس خورشید ما از شب روی    شمس ا ٍ  ی غا ال يا
 و همل شهدا   وکا الشنداء

 ندرویاناارند و میهایی و آبی میامروز سی ی، پر م     ب    الي م ت.احاً  ٍوعالغاً  وغاء
 آیند   می هاآن و جيي   لل

 ند  آییم  جيي   لل         

 آیند   می  جيي   لل               
 آه    ( و232 :7ج ) وآه لل             

اس   در این « متر مربع فی السـجن»ترین اشـعار محمود درویش رصـید  یکی از هنرمندانه

نوعی هنجارشـکنی نوشتاری در شعر پدید آورده اه  ،شـعر او با نوعی نوشـتار منحصـر به فرد

  او شــعره را به صورت خوردمیمتناسـب با مضـمون شـعریش اسـ  و امتر هم به  شـم 

یر ابیات زخلوط پیوسـته و پش  سر هم آورده اه به شک  مربع و  هارگوه اس   شاعر در 

ان هایی را اه دیده بی ها و مصی اشد و سصتیت آن را به تصویر میزندان و فضای آن و  الا

اند  امّا، برای اینکه این ســصتی و درد و عذابی را اه اشــیده بهتر به خواننده نشــان دهد از می

نظیر اســـ   درویش شـــعره را اه نوشـــتار خاص اســـتااده ارده اه در نوج خود بی ینوع

ات و ابیمضـمونش در برگیرند  توصیخ زندان اس  را به شک  خود زندان آورده اس   یعنی ا
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های شـعره را به صـورت ثولانی و پش  سر هم و بدون فاصله آورده اس  و در و مصـراج

پایان یک شــک  مربعی را پدید آورده اســ  اه شــ یه اتان زندان اســ  اه معمولا  به صــورت 

  هارگوه و مربعی اس  

ن مهارت بیشود اه ایناونه با در وارع اوج هنرنمایی شـاعر در اینجا به نمایش گذاشـته می 

معنا و مضـمون شعر و شک  و ساختار آن پیوند و تناسب برررار اند و یک رلعل ادبی با شک  

زدایی اند و آن را متمایز و ظاهری خاص و با بار معنایی عمیق خلق اند و از شـعره آشــنایی

 سازد:  

لک ا    ت ماذیل وباٌن ذ  الباُن  باُن ا –ُکاُّ ش ء ل ا   –ذَ  الباُن  غا ى .و  ّ ُ  الق  ل ٍشياؤنا 
انُن ٍ   َال بواٌن  عيد الحق َا إلی ٍّوا القمحل ت بان ل بان لک    ٍسووووووووووووووو ريُع  بواُن الحکوا و ل بواٌن  نوُ

الدتا و ذاا الجماا وت بان ل بان  الدى ا إلی ىرو   عاشوووووقاً غا ٍراُه وغا ت ٍراُهل ٍي  األر  ذاا 
زنزان   ت ت  ء س ی قاى   لل وسالٌم ع  ن  وسالٌم ع ی حايط الص تل ٍّل.ُت عشَر  صايَد ي  غدح 

تسووووووووبح ييو  ءال ووووووو   ت سووووووو ا ِغا ُکّ ِة السووووووووجا غ راً ِغاَ  یآل حر    ذن ا ٍوأ ذ اکل ٍُح ُّ يُ اَت السوووووووماء 
شووووووووووياَء ٍُّغ  الصوووووووووو يرة لل  ل ٍُح ُّ الخي ا  ٍو رايح  الُبّا ي  ث بنا حيا ت. ح بان ال نار لسوووووووووورن الد ُا

ّل.ُت عشوور ا ٍُئ يً   ب اء سووجنانِ ا  والمجاّلت ي ق الراووي/ البعيدل ٍو الربيعَ  بيَا الخر / وبيا الشوو اء  ٍو
 عَ ي  ذجواء المکوا  الوا  ت غکوا  ييوول ُحر ّ  : ٍ  ٍک َ  کما ت  ر دو  ٍ  ٍک َ ل وُحر ّ  : ٍ  ٍوسووووووووووووووو

زنزان  : ٍ  ٍوااووا ٍئ ي  البان: باٌن ذ  الباُن: ت بان ل بان لک    ٍسوو ريع الخرُو إلی قاى    إل  
 (22: 9ج ) لل إل لل

ــ   اســ   آن در ــ  بهشــ  رلب اس ــ  / آنچه در پشــتش اس تمام  یزهایی اه نزد ماس

ـــتراند ـــ ،  مش اند  دری اه میدری اه ایلوز را پاک انایه در  کای ،  در و دری اه در اس

ارد توانم وگرداند  هیچ دری برای این در نیس ، ولی من میاشـتزارها را به اولین گندم باز می

  آیا در زمین این ناز و نمیبینمو یا  نمیبیم از آنکه عاشق آن  یزی هستم اه شـوم  مخرور

درخشد  نمی برای این در، دری نیس   زندان من رز در درون من در  الی اهزی ایی هسـ ، 

ها رصـیده را اینجا و آنجا در سـتایش آزادیم سرودم  من درود بر من و درود بر دیوار صـدا  ده

اشــیای و انندیماســ ان شــنا  آنروشــنایی نور را اه در یک متر و های آســمان را و ریزهذرات 

ـــ  دارم  را او ـک مـادرم برای  و بوی رهوه در پیراهن مادرم را آن هناام اه در روز رادوس
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ی و مجلات رو  انما ناند  من ث یع  بین پاییز و زمســـتان، فرزندان زندانگروه مرغان باز می

ام )مکان نکوهش مکانی نوشته روهای دور را دوسـ  دارم، و بیسـ  رصیده را در هجو وپیاده

اونه ای باشــم اه   آزادیم این اســ  اه: من آنمجهوز( اه هیچ را و مکانی برای آن نیســ 

 :کهو آزادیمایناست( ابدییمآزادیم در مصالا  با ایشان تحقق ) آن گونه باشم  خواهندینمن ایشا

در )باب( را ادامه دهم  دری اه آن در اس : هیچ دری برای زندانم را گسـتره دهم و سرود  

  ناوذ  انم(شوم )توانم بهسوی درونم خارج س ، ولی من میاین در نی

 شکلنوشتن یک شعر به دو  -2-5

های نوشــتاری نیز در شــعره اســتااده ارده و از این محمود درویش از انواج دیار ســ ک

ها نوشــتن یک ثریق در شــعره هنجارگریزی نوشــتاری ایجاد ارده اســ   یکی از این شــیوه

او بی  اوز را نصس  به صورت افقی  ؛مصـراج شـعر به دو صـورت مصتلخ نوشـتاری اسـ 

آورد و سپس آن را به هم و به صـورت خلی پش  سر هم می نویسـد، المات را در امتدادمی

ــورت عمودی تکرار می ــورت مقلوج و ردا از هم میص ــراج را به ص آورد  اند و واژگان مص

دهد  شــاعر با این اار یعنی هر ادام از واژگان را به صــورت رداگانه و در یک ســلر ررار می

د  شاعر انتر به خواننده القا میتر و واضحتأاید الام را بیشـتر و معنا و مضـمون شـعره را به

عنای اند و ماند اه بر دور بودن و بعید بودن دلال  میاین شـعر را با ادات اسـتاهام شروج می

تر انکاری را در فحوای خود دارد  او معنای بعید بودن را با این ادات و این نوج نوشتار بررسته

 اند:می

 ماندونه آرزو، یک آرزو باری می ا     کي/  بق  الح ُم ح ماً   
  اونه   کي/
 ماندباری می    بق 

 آرزو    الح م
 یک آرزو    ح ماً 

 در  الیکه دیر زمانی اس  نااه دو  شم من را آواره ارده      نظرتا  و د ماً  شّرقت  

ما پیش از این در اینجا همدیار را ملارات  و      (923: 2ج وال قي ا  با ذاا ي  ذاا المکا /)

 ایم ارده



 291                       شیدرو محمود شعر در ینوشتار یزیهنجارگر یبررس               ساز دهم                      

 

را یازده بار در ســه مصــراج تکرار « هنا»را پانزده بار و واژ  « أنا»در شــعر زیر درویش واژ  

ا اند و آنهارده اسـ   او نصس  این واژگان را به صورت افقی و در رالب سه مصراج بیان می

د  اما، به این س ک نوشتاری بسنده نکرده و واژگان دهرا پشـ  سـر هم و در انار هم ررار می

آورد  یعنی هر واژه را یک مصــراج ررار ها را به صــورت تک واژه و عمودی میاین مصــراج

ـــتاری ایجاد میمی ـــعره را نو و دهـد و ایناونـه هم نوعی هنجارگریزی نوش اند و ظاهر ش

رسد برد  ال ته، در اینجا به نظر میمی اند و از سـوی دیار بار تأایدی الامش را بالامتااوت می

گرایی شدید شده اه معنا و مضمون درویش بیش از  د به لاظ توره ارده و د ار نوعی رالب

   پردازی بپردازد:شعر امتر مورد توره ررار گرفته و شاعر بیشتر خواسته به لاظ

 ٍنا ِغا ذ ال و ذ ا ٍنال قّوی ٍب : ٍنا ِغا ذ ال
نا نا ذ ال ٍو نا ذ ال وذ ا ٍو  ٍنال وذ ا ذ ال إن  ٍنال ٍو

نا ٍنال نا ذ ال إن  ذ ال ٍو نا ٍنال وذ ا ٍنال ٍو  ٍنال ٍو
 ٍنا

 

 ِغاأ 
 اُذا

 

 َوُذَ ا
 ُذَ ا
نا  ٍو
 ٍنا

 َوُذَ ا
 

 ٍنا 
 َوٍنا 

 (733: 9ج ُذَ ا )

هستم  من اینجا هستم  من،  اینجا از من من از اینجا هسـتم  من اینجا هسـتم  پدرم فریاد زد

شــک خودم هســتم  و من اینجا هســتم  و اینجا من خودم هســتم  و اینجا اینجاســ   و من بی
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 ،من شک من اینجا هستم و بی  هستم نجایا من و اسـ   من اینجا   وهسـتم خودم اسـ   من،

   هستم خودم

 از علائم نگارشی استفاده -2-6

نوشـتاری اه شاعران معاصر به ویژه محمود درویش های هنجارگریزی یکی دیار از شـیوه

ناارشی مث  خط تیره در آغاز مصراج اس    علائماند، استااده از برخی در شعرشان به اار برده

ها اســتااده ارده اســ ، او این خط درویش در ابیات زیر از خط تیره در آغاز برخی از مصــراج

ـــتن الامش ب ه اار نارفته، بلکه با در نظر گرفتن نکات و تیره را صـــرفـا  برای زی ایی و آراس

توان به مواردی اشاره ارد ازرمله اینکه؛ اغراض خاصـی این خط تیره را به اار برده اس   می

خواهد هر مصــراج از شــعره بار معنایی خاصــی را به مصاثب انتقاز دهد و در وارع به او می

معنایی و پیام خاصی را به  لصـورت عنصـری مسـتق  اه در خدم  مجموعه اسـ  یک وظیا

ند و آن تر ادهد  همچنین او برای اینکه بار تأایدی بصشی از الام را بررستهمصاثب انتقاز می

آورد  در ابیات زیر درویش ای را میتر نشان دهد، در آغاز مصراج خط تیرهرا برای مصاثب مهم

از  ی نیز استااده ارده اس   یکیافزون بر این نوج نوشتاری از دیار انواج هنجارگریزی نوشتار

 ین  ین در آغاز اولین مصـراج اسـ   در وارع درویش شعره را با نقلهآنها اسـتااده از نقله

ــروج می ــد و عل  و عوام  اند اه میش تواند با اغراض و اهداف متعددی این اار را ارده باش

تواند این باشد اه شاعر برای شروج اردن متعددی در این امر دخی  باشـند  یکی از عل  آن می

 اناآشنا و دیریاب آغاز اند و ی ایگونهبهشـعر به تاکّر پرداخته و خواسـته اسـ  اه شعره را 

اینکه شاعر در انتصاب واژگان شعره برای شروج شعره وسوا  و در  زیادی به خرج داده 

 را نشان داده اس : مسئله ین آن اس  اه با این نقله

تعرُف الق  ی  ذا-/نع اق الحياة وشوون ًة ت ت  ن -/ ذا نع اُق ذاا الم ت -/للل نمشوو  بيا   ب  يا
اَق ِغا نظرات-/ عاً ي م للل ون ح   /ٍوری ع ينا القاتالت الراروووويات بسووووحرذا وکيدذا /نمٍعرُف الُعشووووّ

-/ت للل ت ٍُظاُّ - /تُری  ذذبتأ  صيدتُ ا سدی -/ الحرن ي  ٍ اغنا األولی ات ذکر ن ابُع  /ل مرن   ب ٌ  
: 2ج م  ) د ول شوووووعراء آلن   /نر ُ  اإل قاه ِغا حجر يال  أت -/ إذ   لماذا تسوووووبُق الحرُن القصووووويدةَ 

271) 
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ــهوت  -/ انیم؟آیا به این مرگ عادت می -/رویمبین دو بمب راه می     به این زندگی و ش

من عاشــقان را با نااهشــان  /شــناســی؟ها را میآیا تو همل اشــته /انیم؟پایان عادت میبی

و  /    بینم اه از رادو و نیرناشان خرسندندو زنان رات  را بر روی ارساد آنها می /شـناسـممی

ـــویم تا بم ی ع ور اندمی ما خم ی ا-/میاندر روزهای اولش پیایری میرا خاثرات رنگ  /ش

 ق  سرصـیده نگ بر پس،  را ر -/انمنه     نه گمان نمی / آیا رصـید  ما بیهوده رف ؟ فلانی!

ــنای آهنگ و نوا می /یافته ــاعران الهه و خدایاانی اهنی  /آیدخواهیم اه نمیما از س و برای ش

 اس  

رلاب اس   درویش در ابیات  ،ناارشـی اه محمود از آن اسـتااده ارده علائماز یار دیکی 

ــ   امّ ــعر را در داخ  رلاب  ق ررار داده اس ا، درویش به  ه زیر برخی از رملات و ع ارات ش

تی این ع ارات را در رلاب ررار داده و از این ســ ک نوشــتاری اســتااده ارده اســ ؟ از میان علّ

ــتااده اند می ترینمهم ــده درویش از رلاب اس ــاره ارد به اینکه او عواملی اه باع  ش توان اش

های رانوی اس  را برای خواننده و داده هایی از الامش را اه مهمتر و دارای پیامخواسته بصش

ها ررار دهد  با در  در رملاتی اه مشـــص  اند و آنها را الیدی برای باز اردن را  این پیام

ـــویم اه این رملات یا به صـــورت امری یا نهی به اار اند متوره میررار گرفتـه در رلـاب ش

ـــاعر ارزه معنایی ویژهرفتـه ـــتند و برای ش ای دارند  اند، پس دارای بار معنایی خاصـــی هس

توان گا  اه شـاعر با اسـتااده از این علام  ناارشـی خواسته اه س ک نوشتاری همچنین می

اشــعار ایجاد اند و شــعره را از لحاظ لاظ و ســاختار بیرونی نو و تری نســ   به دیار متنوج

 متااوت سازد:  

  رع ا  د ن وئالب ن  ٍ أ ٍقايَع عاأ ح  أ 
 واس أا  ا غ   ىرا  وئالب ن  ٍ أ ٍسيَر إلی االة ال ايبيا  
 ٍشع ُت غعجزت  وسرُت  يحاارون   حاارون   حاارون   
 غ از ا الر اح غع العدّو[   ال ا: ان ظرأ  ي ظرُتل ]ت تکسرأ  
ل يمشيُت ثانيً   يقال ا: ت َتِسرأ    وو .ُتل  ال ا: ت تق/أ
َُ الک مات[ل   ُت: َغاأ العدّو     ]الحرُن يرٌّل ت تحارنأ ىار
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ارَ   عووَ ا يع ك]إرَيعأ شوووووووووووووووِ [ / غواذا يع ووُت  ]بحثووَت وحوودَ وان ظرُهل واع ووارأ عموون َک وَلمأ تب نغأ ُىروَوا  َعاأ  ك ووتأ
 [ كَسّيدَ 

ّيٌد إّت َقغ  المحروُق ي   سووود   . ُ    ّيِد    ال ا: ]الشوووعاُر ع ی الجداِر[ يق ُت: ت ت سوووَ َغاأ سوووَ
 عاأ  د ّأ 

 (711: 9ج ال يا )ل ُدقن ب ابات ذاا  

پاهایم را از بیخ بریدند و از من  /دســتانم را بریدند و از من خواســتند اه از  لب دفاج انم

ام را برافروختم و راه افتادم، پس های معجزهشعله /ز غای ین راه برومخواسـتند اه به سـوی نما

ــره اردند ــره اردند/  پس ،من را محاص ــره اردند، پس من را محاص گاتند: منتظر من را محاص

ــکنق ــمن نش ــ   پس  /بمان، پس منتظر ماندم   ترازوهای باد را با دش ــتادم  گاتند: نایس و ایس

اننده اســـ   خارج از المات  رنگ، فرار /دوباره راه افتادم  پس گاتند:  را  نکن و راه نرو

شــعارت و پلاااردت را بالا ب ر   منتظره بمان  و از آنچه / ق گاتم: دشــمن ایســ ؟نکن رنگ

ای و به ســـرورت ی  گشـــتههاام؟  تو به تنهایی دن از گاممن  ه ارده ق/ای پوزه بصواهارده

سرورم ایس ؟ گاتند:  شعار روی دیوارق گاتم: هرگز هرگز، هیچ سروری رز  /ایقابلاغ نکرده

تا بر درهای این شب  /گرددخون سـوخته شـده در رسـمم سـروری ندارم اه دن از دستم می

 بکوبد 

شعره را  ج دوم را در داخ  رلاب ررار داده و ساختار و نمایادرویش در شـعر زیر مصـر

 ترینمهمدگرگون و متنوج ارده اس   شاعر در اینجا اهداف زیادی برای انجام این اار دارد از 

ـــاره ارد  توان بـه اینمی هـاآن هـا و ع ارات مهم را برای خواننده خواهـد بصشاـه او میاش

 و خواهد ساختار شعره را نومشـص  اند و بار تأایدی آنها را بررسـته اند  همچنین او می

متمایز اند و با این اار از فُرم عادی الام خروج اند و خود را از رید و بندهای شعر ردیم آزاد 

 :  نماید

   إلی غصَر والشاِم َئرِ ٌق  ُؤقّ 
]  ]  ب   َر ُّ ِغَا الَجَنَ ياأ

 ا للل وإلی ن.سِو ئر ُق المساير غِ 
 ]َ َسِد  رِ َشٌ  والمدی ئايٌر[
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 ئر ُق الص ان للل ئر ُق الخرأ 
 ]لعّ ی ٍىرأُت  لک نا ال جرب [

 ئر ُق الصع ق إلی شريات السماء 
] بعدأ ع ی  ٍو ع ی ٍو  ]ٍو

 ئر ُق ال زوا إلی ٍّوا األر 
 ق]إّ  السماء رغاق ّ ٌ 

 ئر ُق ال أّغا ي  الُح ّ 
 (723: 2ق )ج ]يالُح ُّ  د  جعُا الايَ  ناقَا غقنی

اندازدق راه مسافر از     به شـود  رل م از دو سو ثنین میراهی اه منتهی به مصـر و شـام می

ای اس ق راه درس      راه اشت اه سـوی خوده  رسـمم، پری اسـ  و فضـا و گسـتره، پرنده

لا و های آسمان  بالا و باای شدق راه صعود و بالا رفتن از اناره شـاید اشـت اه اردم، ولی تجربه

هاق راه نزوز و فرود آمدن به سـوی اولین ث قل زمین  به راسـتی اه آسمان خااستری تریندور

گرگ را ت دی  به پیشصدم  رهوه خانه گاهی اسـ ق راه اندیشـیدن در عشـق و دوستی  عشق 

 اندق می

ناارشــی اه درویش از آن برای هنجارگریزی نوشــتاری در شـــعره  علائمیکی دیار از 

خط مورّب اسـ   شاعر در ابیات زیر با اهداف خاص بلاغی و ادبی این اسـتااده ارده اسـ ، 

علام  ناارشـی را در شـعره به اار برده و سـ ک نوشـتاری متااوتی را تولید ارده اس   او 

ز آورد و سپس با استااده امی ،اه  ال  دعایی و رنا و ستایش اس  ،نصسـ  بصشی از الام را

  در اندردا می ،اه پیام اصلی الام در آن نهاته اس  ،دیخط مورّب این بصش را از ع ارت بع

خط مورّب هم نوعی تااوت و نوآوری در شــک  و ســاختار لاظی از اینجا درویش با اســتااده 

ده تر اربرای خواننده بررسته ،شـعره را آفریده و هم تأایدی را اه در بصش دوم الام اسـ 

هنجارهای شعر ردیمی رها ساخته و شعره را اس   همچنین او با س ک نوشتاری از رواعد و 

 خواهد خود را نشان دهد:ای آزاد ررار داده تا آناونه اه او میپدیده

 ي َق ال ُّرانأ  وكالرُّعاُة َسي س َ  آثاَر َعيَ ي/  وكَساَلٌم َعَ ی َ َدَغي
 / الَقرَاُة َسَ عُبر ثانيً  ِغاأ ُذَ ا وكَساَلٌم َعَ ی َساِعَد 
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 َعَ ی َشَ.َ يک / الصناَلُة َسَ رکُع ِي  الَحقِالَساَلٌم 
 (722: 9ج َعيَ يوك )َغاذا نَوُق ُا ِلَجمَرِة  

  سـلام بر خواهند ارد وپانان آرار  شـمان  را بر روی خاک فراموه  /های سـلام بر گام

ــ ک باز دوباره/ بازوان  ــدنخواهاز آنجا رد  پرندگان س ــلام بر لبد ش  نماز در این /های   س

 ؟ شمان   ه باوییم سرخی  ما برای رف خواهد راوج به اشتزار 

 ترکیبی از دو روش -2-7

شــاعر از دو یا  ند نوج هنجارگریزی نوشــتاری در شــعره اســتااده  ،در برخی از اشــعار

ا اند اه گاهی بشاعر ور  و زمان را توصیخ میاند  اند و ساختار آن را ااملا  دگرگون میمی

اند اند و گاهی نیز با خشون  با او رفتار میاند و با او بازی میانسـان برخورد میملاثا  با 

رســاند  این روند در هر دو  ال  به صــورت تدریجی، پیوســته و آرام و در و او را به رت  می

شـاعر برای نشـان دادن بهتر آن از شـیو  نوشتاری خاصی، اه متناسب با آن   ثوز زمان اسـ 

های بعدی را به صورت اوتاه و بعد از آوردن سه مصراج بلند، مصراج اند  اویاستااده م اس ،

ــک  افقی میای مییک المه آورد اه واژگانش در آورد  در وارع او نصســ  یک رمله را به ش

یدی بار تأا اند، اّما برای اینکهاند و به صورت یک مصراج به نااره درآمدهانار هم ررار گرفته

آورد  یعنی واژگان مصراج را از را به صـورت عمودی میبعدی  یهامصـراجب رد  الامش را بالا

دهد  این س ک نوشتاری در هم ردا ارده و به صورت مقلوج هر واژه را در یک سلر ررار می

خواهد با این شــک  وارع تلاشــی برای زدودن رنگ تقلید از شــعر اســ  و همچنین شــاعر می

اه شـاعر را در  ار وب خاص وزن و رافیه محدود و اسیر  از رواعد عروض خلیلی ،نوشـتار

 ارده بود، رها سازد: 

آری، این زمینی اســـ  اه  رخش و دوران خود را اام        ذا ذ  األرُ  تکما قورتنا

 ارده اس 

 اه سی ی اس این زمانی اس  اه میوه           ذا ذ  ال  ت  ُثمر ت.اح ً 

 اندو ور  اخ دستی دارد اه با من بازی می           ول   ت کٌ/ تداعب  

 بار کی            غرًة 

 اشدو من را می     وتق    
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 بار کی     غرًة 

 ای ور  تو دس  او باه، تا او را ب ینم      ٍ نا ال  ت ُکاأ  دذا ک  ٍراذا 

 ای      ٍ نا
 ور      ال  ت

 توباه     ُکاأ 
 دستش        دذا

 تا او را ب ینم                             ( 722: 2)جک  ٍراذا 

درویش در شعر زیر از دو نوج هنجارگریزی نوشتاری استااده ارده اس   او یک مصراج را 

ج اّوز ثرو ابا خط تیره آغاز ارده و مصراج دوم را با یک مربع شروج ارده اس   در وارع مصر

 شود وو بیان و تعریخ یک موضـوج اس  اه در مصراج دوم این موضوج اام  می مسـئلهیک 

 شود هایی اه ورود دارد در بصش دوم بیان میشود و تااوتنوار  و ابهامات آن برثرف می

ان های آنها را بهتر نشها و تااوتدر وارع شـاعر برای اینکه این پیوسـتای معنایی بین مصـراج

اند تا هم مضمون شعره را بهتر به مصاثب انتقاز دهد اری استااده میدهد از این س ک نوشت

 شعره نو و متمایز شود: ،و هم از لحاظ ساختار لاظی و رالب

 وكِ ت ٍعأرُف اسمَ  -
 َسّمِ   غا ِشيتَ 

 َلسِت ئزال ً -
 ل وت يرساً  کال

 ولسِت حماغَ  الم .ی-
 وت ح ر ّ َ 

  وكِ َغاأ ٍنِت  غا اسم-
 ألک َ  غا َسّميَوَ   َسّمِ    

 ت ٍس ريع  ألن   ر ٌح -
نِت َئرِ بٌ  غيث    وِلألسماء ٍرٌ  غا  ٍو

 «ت ٍَحدأ »إَذ أ  ٍنا -
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  وكِ اسم   غا اوكِ ت ٍعرُف اسمَ 
 اى ار ِمَا األسماء ٍ وأَربَوَنا-

 إلی ال سيا ل َسّمي   ٍُکاأ ِي 
 ٍذا ذاا ال يا غا َسّميأ   /
 غسايرٌة ت ٍس ريُع ألن   اغٍرٌة 

ل وانت غسايٌر غث      ع ی ر حي
 ولألسماء عاي ٌ  وبَيٌت وارٌح 

 (711: 2)ج « ت ش ء»يإَذ أ ٍنا -

هم  خواهی، باذار  تو آهویی نیستی؟ هرگز و اسبدانم، اسمم را هر  ه میاسـم  را نمی

می نیسـتی  تو ایسـتی؟ اسم   یس ؟ بر من اسهم   تو ا وتر ت عید نیسـتی و  وری نیسـتی

ث  من م توانم،  ون من بادی هستم و تو نیزباذار، تا آن اسـمی باشـم اه بر من گذاشتی  نمی

 دانم، اسم سـ   پس، من هیچ اس نیسـتم  اسمترانمیغریب هسـتی  و برای اسـامی زمینی ا

، تا رترین اسـم به فراموشی را برایم برگزین  بر من اسمی باذاها نزدیک یسـ ؟ از میان اسـم

توانم، زیرا زنی هستم اه بر آن اسـمی اه بر من نهادی، باشم  من نمی اهالی این شـبدر میان 

  ای واضح، بنابراینای دارند و خانهنوادهها خامسافری  و اسممث  من انم  و تو نیز باد سـار می

  ممن هیچ  یزی نیست

 نتایج پژوهش -3

 اس    ارده استااده آن مصتلخ انواج از نوشتاری سلح در درویش محمود

 ین در آغاز مصراج شعر؛ شاعر با آوردن این نقله مصراج آغاز در  یننقله به ااربردن -7

خواهد مک  و تأخیری را نشان دهد اند از رمله اینکه میشـعر اهداف متعددی را دن از می

ــرف می ــ  آنها ص ــعریش و به اارگیری درس اند  همچنین این اه برای پردازه واژگان ش

 ا تماز او شعره را در  ند مر له زمانی سروده اس    به دهد اهن نشان می ینقله

شعری  گاهی او یک موضوج را در شعره  اام  مصـراج به رای  یننقله به ااربردن -2

آورد اه ارزای الامی و ماهومی آن بســیار گســترده اســ  و بیان اردن آنها باع  ثولانی می
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شود، پس او به رای ذار المات و خستای خواننده میشـدن شـعر و در نتیجه ضعخ آن و 

 اند  ین استااده میواژگان شعر از نقله

  او برای مورب خط و رهیت خط ،رلاب مربع، همچون ناارشــی علایم برخی به ااربردن -9

ای نو باشد مثلا  مربع را در اّوز و آخر مصراج شعر اینکه شعره از لحاظ شک  و ظاهر پدیده

آورد و همچنین بصشی از ها به صورت یک در میان میو خط تیره را در آغاز مصراجآورد می

ــورت اام  در رلاب ررار می ــراج را به ص ــراج یا یک مص دهد و اهمی  آن رمله و یک مص

های شعره استااده دهد و از خط مورب برای شلربندی و تقسیم مصراجع ارات را نشان می

 اند می

ها را واعد و هنجارهای عروض ردیم گریصته و ســاختار مصــراجهمچنین از ردرویش  -2

 آورد شکسته و برخی از آنها را اوتاه و برخی را بلند و ثولانی می

  مهال به المه و عمودی صورت به آن تکرار و افقی صورت به شعری بی  یک آوردن -2

سپس همان  آورد،او نصسـ  یک بی  یا یک مصـراج شـعر را به صورت معمولی و افقی می

ــورت عمودی می ــک  اه هر واژه را رداگانه در یک بی  یا مصــراج را به ص آورد، به این ش

آورد  هدف او از این اار بالا دهد و آن را به صورت یک مصراج مستق  در میسـلر ررار می

بردن تأاید الام و بررسـته نمودن مضمون و پیام شعره اس   ال ته، هدف او از به اار بردن 

های نوشتاری تنها نوآوری در شک  و ساختار لاظی شعره نیس ، بلکه هدف او سـ ک این

ــ  و می ــعره اس ــمون بالا بردن ظرفی  معنایی و ماهومی ش ــتر  مض خواهد با این اار گس

 شعره را غنی سازد 

 کتابنامه

لعامل صریل االل عل الثالثل، راهره: الهیئل الم  (  الصصائ ، تحقیق محمدعلی النجار7332رنی  )ابن  7

 للکتاب 

دمشـــق: اتحاد الکتاب   اللغل، تحقیق ع دالســـلام محمد هارون(  مقاییس2112فار ، ا مد  )ابن  2

 العرب 

 العرب، رم: نشر أدب الحوزه (  لسان7212الدین محمد بن مکرم  )منظور، رمازابن  9
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تهران: وزارت فرهنگ و ارشــاد    اپ دوم  (  فرهنانامه ادبی فارســی7937انوشــه،  ســن  )  2

 .اسلامی

های مولانا، ســعدی و  افظ(  (  تصــویرهای نو در شــعر اهن: )غزز7931او دی، مهرانایز  )  2

 .تهران: انتشارات دستان

اب دمشق: منشورات اتحاد الکت  (  النقد و الأسـلوبیل بین النظریل والتل یق7333بن ذری ، عدنان  )  2

 العرب  

 تهران: مروارید   فرهنگ اصللا ات ادبی ( 7939داد، سیما  )  1
 بیروت: ریاض الرئیس للکتب والنشر   (  محمود درویش، الأعماز الکاملل7332درویش، محمود  )  3

(  الإنحراف مصللحا  نقدیا ، مجلل مؤتل لل حوث و الدراسات العلوم الإنسانیل 7332ربابعل، موسی  )  3

  2، العدد 71المجلد   والإرتماعیل
 بیروت: دارالکتب العلمیل   ال لاغل، تحقیق محمد باس (  أسا 7333  )الزمصشری  71

 )شاملو(  تهران: نشر مروارید  هاااشی (  نقد شعر معاصر، امیرزاد7932سلارقه، پروین  )  77
 (  نقد ادبی، تهران: فردو  7937شمیسا، سیرو   )  72
های ادبی، صلنامه پژوهشف « هنجارگریزی نوشـتاری در شـعر امروز»(  7932نیا، مریم  )صـالحی  79

  32 -39، ص 7شماره
 تهران:  شمه   7ج   شناسی به ادبیات(  از زبان7919صاوی، اوره  )  72
 تهران: سوره مهر    اپ سوم  2ج  شناسی به ادبیات(  از زبان7939صاوی، اوروه  )  72

 .سصنتهران:   الله ع اسیتررمه   یب  (  رویکردهای شعر معاصر عرب7932ع ا ، ا سان  )  72

الل عل الثانیل، القاهر : الهیئل المصریل العامل   (  علم الأسلوب، م ادئه وإررایاته7333فض ، صلاو  )  71

 للکتاب 

تحقیق وشرو محمد   (  الوساثل بین النتن ی وخصومه7332راضی الجررانی، علی بن ع دالعزیز  )  73

 ابوالاض  ابراهیم وعلی محمد ال جاوی، بیروت: دارالقلم 

دارال یضــای: دار   تررمل محمود الولی ومحمد العمری  (  بنیل اللغل الشــعریل7332ران  )اوهن،   73

 .توبقاز للنشر

یل فصلیل دول  (  الإنزیاو الکتابی فی الشعر العربی المعاصر2179اا ر، ایانی، رضـا  )محسـنی، علی  21

  771 -32، ص  72محکمل تصدر عن رامعتی سمنان وتشرین، العدد 
 دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب   (  أثیاف الوره الوا د7332) الیافی، نعیم   27
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  ، مشهد، إیران، الکاتب المسئول(مشهد )أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة فردوسي 1الدکتور أمیر مقدم متقي
 الدکتور غالمعباس رضائي هفتادر )أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، طهران، إیران(

 فاطمه أسدي )الدکتوراه في اللغة العربیة وآدابها بجامعة آزاد اإلسالمیة، قسم العلوم والتحقیقات، طهران، إیران( هالدکتور 
 إیران(تبریز، أذربیجان،  مسعود باوان بوري )طالب الدكتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید مدني

 
 دراسة االنزیاح الكتابي في شعر محمود درویش

 الملخص
الشكالني  ذ  واحدة غا ٍذم المدارا ي  ال قد األقب  المعاارل اتخا غؤسس  ذاه ال ظر   ي  بدا   القر  
العشوور ا ىر ة غنم  ي  غسووأل  العدوا عا ال    القياسووي   وغا ىالا ئرح الق ووا ا والمصوور حات الناغ   اغ ا 

الخصوووو ة ل   الشووووعرل إ  ٍحد الع اغا الناغ   ب.حص وتصووو ي/ الع اغا المحدقة إلنشوووواء ل   ٍقبي   وع   و و
ي  تر ر الحياة الربيعي  ي  ٍعماا الشوووووووووعراء ي  العق ق األىيرة ذ  ال حد ل والمحاول  تب سوووووووووان حر   ال.كر 
وإظنار ال يارات ال.كر  ل غحم ق قرو   ٍحد الشوووووعراء الا ا نری ي   صوووووايده غجم ع  غ   ع  غا اتنز احات  

ز اح الك اب ل تندف ذاه الدراسوووووووو  إل  قراسوووووووو  اتنز اح الک اب  و ئرق اسوووووووو خداغو ي  الب ي  وغا ٍبرزذا ذ  اتن
الظاذرة لشووووعر ذاا الشوووواعر وت روووويح غ وووواغي نا ٍوذداينا باسوووو خدام الم ن  ال اوووو.  ال ح ي   وذلك غا ىالا 

بدا   غصووووووراه  ل  قيط ي ٍعمالو الشووووووعر  ل تشووووووير ال  اي  إل  ٍ  غا ٍن اه اتنز اح الک اب  ي  شووووووعر قرو   ذ  ا
الشوعر ل جنيز الم.رقات الشووعر    اسوو خدام ال قر  بدت غا المصووراه الکاغا وذلك بندف إى.اء رووع.و و إبعاق 

ال ع  غا القارئ  اسووو خدام بعال عالغات ال ر يم غثا المربع  الق سوووا  المسووو ريال   اإلشوووارة الماي   ل حد ل  
وبالك بسووور المصوووار ع و تر   نا ٍو تقصووويرذا و اتتيا  ببيت ٍيقيا الك مات وال ربيز ٍ  وووا ع   غ رووو ه ىاة 

 وتكر ره عم ق ا  ٍو ب م  ب م  بندف ال أبيد و ان ان باه القارئ إل  ذاا الم ر هل
 الشعر المعاار  اتنز اح الک اب   غحم ق قرو   الکلمات الرئیسة:
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