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Abstract 
Among the numerous ways of looking at existence, expressionism should be considered a 

unique approach because it deviates from the mere description of events and has a non-

imitation nature. The writers and artists of this school present the superficial forms of events 

in their minds and offer them like dream interpreters. Undoubtedly, the expressionist view in 

literature has specific components that can be recognized in the two parts of language and 

content. Among the contemporary poets who have similar experiences with the fields of 

expressionism, is Aicha Arnaout (born in 1946)؛ A writer and poet who, by turning to this 

literary-artistic flow, has represented her lived world with a projective image. Her poetry has 

an expressionist structure with features such as "suspension", "heterogeneous rhythm" and 

"interrupted metaphors" in the language section and with themes such as "grotesque", "loss of 

identity" and " mental-emotional ejection". Among the results of this research, which have been 

provided in a descriptive-analytical form, we can mention the subjective images, the release of 

the words of the poem, the unstable rhythms, and the bitter and scary humor of Arnaout's poems 

which reveal expressionist philosophy with functions such as creating tension, subjectivism, 

and instability. 
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 چکیده

 و کندیعدول م عیصِرف وقا فیکه از توص ثیرا از آن ح سمیونیاکسررس ،یپرتعداد نگرش به هست یهاوهیش انیدر م

 ینیع یهاصورت ،یستیونیو هنروران اکسررس  انی. ادی نمودتلق دیبا یفردبهرمنحص کردیدارد، رو یفرامحاکات یتیماه

از  ،ددیتریب ،اتیدر ادب یستیونی. نگاه اکسررسکنندیم ریها تع از آن ی،گزاررا در ذهن گزاره کرده و چون خواب هادهیپد

ها را از هم بازشناخت. ازجمله شاعران آن توانیدر دو بخش زبان و محتوا م برخوردار است که یمشخص یهالفهؤم

و  سندهی( است؛ نو1303 ۀرناؤوط )زادأ، عائشۀ دارد ستیونیاکسررس شیدایپ یهانهیبا زم یمشابه یهاکه تجربه یمعاصر

بازنموده است. شعر او در  یافکنانهبرون ریرا با تصو اشستهیجهان ز ،یهنر -یادب انیجر نیآوردن به ایکه با رو یشاعر

 رینظ ییهاهیمادر بخش زبان و با درون «خودگردان یهااستعاره»و  «ناهمگون قاعیو ا تمیر»، «یقتعل»چون  ییهایژگیو لیذ

 نیا جیگرفته است. ازجمله نتا یستیونیاکسررس ساختار، «یجانیه یذهن یهایفکنبرون» و «یباختگتیهو» ،«گروتسک»

 یهابندها و ع ارت اییره ،یویسوبژکت یهایرگریبه تصو توانیم ،آمده فراهم یلیتحل-یفیصورت توصکه به پژوهش

با رناؤوط اشاره کرد که أ یهاسروده و ترسناک لخت یو فنزها داریناپا یهاآهنگها، ضربآنگی هگزاریو ب یشعر

 .دارندیپرده برم یستیونیاکسررس ۀففلسث اتی، از گرایی و بیزایی، ذهنکارکردهایی نظیر تنش
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 مقدمه .1
شدۀ خارجی یا های نمایهبخششان، صورتهایی که تنها الهامگرایی بر دستگاه فکری انسان و ذهنها سلطۀ عینیپس از دهه

های عمیق، بنیادین و فاحشی راهمیتی از تاریخ هنر و ادبیات، فرحی نو انداخته شد که تفاوتبودند، در برهۀ پ« امر بیرونی»

قرار « گفتن»و « دیدن»های فکری و هنری پیشین داشت؛ آغاز دورانی که ناخودآگاه انسان، تنها محور و مع ر با تجربه

و ادبیات تلقی نمود، سرانجام با رویکردی تحت گرفت. این حرکت که باید آن را نقطۀ عطفی در ساحت اندیشه و سیر هنر 

« تع یر و بیان شیء»تر، مقولۀ گویی و یا به بیانی کلیشکوفا شد؛ جریانی که روند روایتگری و قصه« اکسررسیونیسم»عنوان 

 شدند، بهمی عنوان چهارچوبی ثابت و تغییرناپذیر در جهان فکری انسان قلمدادتر بهرا دگرگون کرد و مفروضاتی را که پیش

 چالش کشید. 
 
 . بیان مسئله1. 1

معروف است، از « گریگزاره»و « گراییحالت» ،«نماییهیجان»، «گراییذهن»به که در زبان فارسی   «اکسررسیونیسم» اصطالح

تنی بر های عینی و تصورات انتزاعی م واقعیتر محور نه ب تأکیدش را که وتاب قرن بیستم استپرپیچ هایجمله جریان

ر ب عمدتاً نگره،. این کندبنا میبیان و تصویرکردن احساسات، عوافف، حاالت درونی و ذهنیات هنرمند بر واقعیات، بلکه 

  به رامحیط با  برخوردشانو  از خود شانی ان این مدرسه، تلقیو اد انزند. هنرمنددور می« انتزاع» و «حالت»مدار دو کلمۀ 

 بر فشار، این .کند آزاد را درونی ضرورت یا فشار یک که است اثری اکسررسیونیستی، اثر .دهندانعکا  می تریشکل عاففی

 آزاد د.شوناپذیر به تعادل بدل مین، تاثّر روانی تحملآ وسیلۀبه که گرددمی ایدریچه هنری اثر و شودمی ایجاد عوافف اثر

کات تندی منجر شود که ظواهر امور ف یعی را دگرگون و ممکن است به حر ،به این صورت ،روانی و درونی شدن نیروی

، تنها سه "جِنسن"منتقدانی چون »ای است که گونهبه ،ادبیات و اهمیت این جریان در هنرسازد. گر جلوه حتی زشتگاهی 

یک از این سه  رهنر را داخل در ه یهاها و گرایشس ک ۀآلیسم و اکسررسیونیسم را اصل دانسته و بقیشیوۀ رئالیسم، ایده

  (.13 :1383 )محم دزاده، «دندانشیوه می

هایش در دورۀ در تفسیر هستی و تع یر سوژهاکسررسیونیسم هنری  های رویکرد ادبیظرفیت چگونگی استفاده از      

 برجستۀ هایویژگی بر پایۀعربی را  معاصرشاعر  ،(1)شعر عائشۀ ارناؤوط، زبان و محتوای جستارمعاصر، منجر شده تا این 

ر حرکت پس از معرفی کوتاهی از شاعر، نگاهی موجز به سیر تطو  ،سان که ابتدا؛ اینواکاوداکسررسیونیستی  یاتادب

های این جریان با رویکردهای پیشین، وارد بحث اصلی شده و در ها و قرابتاندازد و پس از ت یین تفاوتاکسررسیونیسم می

-سروده زبان اکسررسیونیستی ،«خودانجام هایاستعاره» ،«ناهمگون ضرباهنگ و ریتم»، «فو شکا تعلیق»چون  ذیل محورهایی

، معانی تع یرگرایانۀ «هیجانی-ذهنی هایفکنیبرون»و « باختگیهویت»، «گروتسک»و با محتواهایی نظیر  کندمی را بررسیها 

 .کاودمیتحلیلی -توصیفی شیوۀرا به  ارناؤوط شعر
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 روش پژوهش .2. 1

ای، ابتدا از منابع معت ر افالعات الزم را برای بررسی پژوهش حاضر، با روش توصیفی و استفاده از شیوۀ تحقیق کتابخانه

های های این رویکرد با جریانها و تشابهکند و سرس، به بیان تفاوتواژگانی و اصطالحی اکسررسیونیسم گردآوری می

، در دو بخش محتوا و زبان، به شناسایی عناصر «ارناؤوط»های شعری مجموعه برهیباتکپردازد. در ادامه، پیش از خود می

 دهد.تحلیل کیفی قرار  آمده را مورد تجزیه ودستهای بهپردازد، تا دادهاکسررسیونیستی شعر او می

 های بنیادینپرسش .3. 1

 :اند از، ع ارتاستبه آن پاسخ ارائۀ صدد هایی که این پژوهش درپرسش
 است؟ افتهیدر شعر او ت لور  ییهایژگیچه و لِیعائشۀ ارناؤوط در ذ یستیونینگاه اکسررس  .1

 او دارند؟ ینیبجهان ییدر بازنما یچه کارکرد ،ارناؤوط یستیونیاکسررس یهاسروده محتواییو  یزبان یها. مؤلفه5

 

 . ضرورت پژوهش4. 1

 انیم یانقالب یاز کارکرد ،اول و دوم یجهان یهاجنگ ۀدر باز که سمیونیمدرسه اکسررس ۀفکنانو برون یجانیه تیماه

در  ،کردیرو نیا یهامؤلفه یظهور رسانده است. واکاو ۀرا به منص یدگیاز شور یمتفاوت ۀویفرفدارانش برخوردار بوده، ش

گر تجربه کرده، جلوه انیجر نیا شیدایپ یهانهیرا با زم یمشابه طیکه شرا هیاز خاستگاه سور ،معاصر یمحتوا و زبان شاعر

 است. ستهیمنظر به آن ننگر نیاز ا یاست که تاکنون پژوهش یتیپراهم ۀسوژ
 
 پیشینۀ پژوهش .5. 1

چند ویژگی محتوایی بوده است. در این  پایۀبر  ، صرفاًاندرا در ادبیات بررسی کردهکه تاکنون اکسررسیونیسم  ییهاپژوهش

بررسی و تحلیل مکت  اکسررسیونیسم در رمان ارمیا از رضا »با عنوان ای مقاله، توجهقابل یجستارها جمله میان، از
پس از تعریفی مختصر از  ،است. نویسندهنوشته شده میرعلی  ۀزادحسن قلم ع دال با 1330در سال  که است« امیرخانی

مقالۀ  .کندمیرا بررسی جنگ و درگیری در رمان  ،هایی چون عشق، تصویرسازی، هنجارگریزیاکسررسیونیسم، ویژگی

مجید  است که «های ادی  پیشاوریبازتاب اکسررسیونیستی رخدادهای جنگ جهانی اول در سروده»اثری با عنوان  ،دیگر

در  را قصاید شاعر ،پژوهشگراندر این جستار،  اند.نگارش آن اهتمام ورزیده به 1333در سال  ،ور و محمود حمیدیبهره

-زی ایی»ای تط یقی با عنوان مقالهپژوهش آخر،  .اندبررسی کردهاجتماعی مکت  اکسررسیونیسم  -ذیل کارکردهای سیاسی

ط توس  1333در سال است که « ثالث و بدر شاکر الس ی اب مهدی اخوان هایشناسی اکسررسیونیسم و امررسیونیسم در سروده

از بر محور چند ویژگی مشترک معنایی  ،ن پژوهشعلی صفایی و بهاره هوشیار به نگارش درآمده است. رویکرد عمدۀ ای

های محتوایی اکسررسیونیسم و امررسیونیسم مؤلفهبه  ،فارسی و عربی رشاعمشترک این دو نگاه از تا  ،مکات  فوق است

  پرده بردارد.
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 اتیمعاصر از ادب یاچهره هایسرودهدر  سمیونیاکسررس انیمهم جر ییو محتوا یزبان هایلفهؤشش مورد از م یواکاو     

که در تالش  است ادشدهیپژوهش حاضر با آثار  زیها اشاره شده، وجه تمابه آن یمنابع نظر یکه تاکنون تنها در برخ یعرب

 یکردهایرو یبرخنیز و  زبانی جدید و مألوف یهاتلفیقی از شگردنشان دهد که چگونه شاعر با ی لیتفص یاست با نگاه

 .بخشدیم یستیونیاکسررس تیبه شعرش ماه ،نو ییمحتوا

 

 . بحث و بررسی2

 اکسپرسیونیسم .1. 2
که با  (pression)است و  "خارج"ی اکه به معن (ex)پیشوندِ  است؛ قسمتدو  متشکل از(Expression) اکسررسیون  واژۀ

یان، ع ارت و حالت قیافه ی بابه معنهم  ؛های اروپایی معانی متعددی دارداین کلمه در زبان یابد.معنا می "فشار و فشردگی"

، اش بیرون بیایدای را بفشارند تا عصارهکه میوه یفشردن از نوع. گاهی نیز از آن به ی ابراز حاالت دروناو هم به معن آمده

نظر دارند، های مختلف بر آن اتفاقدانان و مصطل  شناسان در زبانآنچه جملۀ لغت(. 58: 1388)میرصادقی،  اندتع یر کرده

ترین معادل برای را مناس  "التعبيریة" ،در زبان عربی»که در این رویکرد است؛ چنان یانگریید بر خصیصۀ بتأک

اند که جهان اکسررسیونیسم را روشی گفته»، در یک تعریف کلی، رونیازا .(oxford, 2010: 275)« اندبرگزیده اکسررسیونیسم

ر این رویکرد، کوشش هنرمند مصروف نمایش و بیان حقایقی است که نگرد. درا بیشتر از فریق عوافف و احساسات می

 (.08: 1332)داد، « برحس  احساسات و تأثیرات شخصی خود درک کرده است

 ؛کرد نییفور دقیق تعتوان بهگیری اکسررسیونیسم را نمینگاران هنر، زمان پیدایش و شکلبرخالف باور برخی تاریخ      

های نخستین این جریان را در آثار برخی هنرمندان و ادی ان مشاهده توان رد پای قدممی ،قرن بیستم های آغازیناما در سال

بر عقیدۀ متداول، اکسررسیونیسم یک ابداع آلمانی است که در دوران پرفشار و  گرچه بنا ؛(13 :1332مهر، )حسینی نمود

هنر  انقالبی هایجن ش متما ،(Der sturm) آلمانی نشریۀ بیر، سرد«هروارت والدن»اما  پدیدار شد؛اضطراب جنگ جهانی اول 

 Jan)منتقدی چون جان کودن » کهبا این(. 10: 1383)محمدزاده، آورد تحت عنوان اکسررسیونیسم می را 1351 تا 1313 بین

Cuddon) داندشروع اکسررسیونیسم را با نقاشی می» (Cuddon, 1977: 253) ،ه اکسررسیونیسم در کرد ک ن اید فراموش اما

 جریانی فراتر از ، در واقع،اکسررسیونیسم (.15: 1332مهر، )حسینیکرد خود را با آثار لیریک و تا حدودی داستان مطرح ،آغاز

 و روحی عظیم هایبحران لحظات در همواره و تاریخ سراسر در که است بازنمایی ای ازهشیوست؛ تاریخ و جغرافیا

 (.033: 1333)پاک از، توان یک روش هنری عام انگاشت را می اکسررسیونیسم اعت ار، این به .یابدبروز می اجتماعی
 
 ها. اکسپرسیونیسم و دیگر جریان2. 2

بلکه برعکس، هر دبستانی علیه اصول و ضوابط دیگر  ؛رسدارت اط با سایر مکات  به ظهور نمیبی ،هیچ مکت  ادبی

گنجاند. گرچه برخی از م ادی این مکات  را نیز پذیرفته و در خود می ؛کندرا فرد میها ها واکنش نشان داده و آنجریان
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ها، قصد داشتند تصویر ذهنی واقعیت را از برخالف رئالیست ،تع یرگرایان» نیز از این قاعده مستثنی نیست. اکسررسیونیسم

این  دانسته و به  (surface reality) "طحیواقعیت س"گرایی را ها واقاعخالل ذهنیات شخصیت اصلی عینیت بخشند. آن

 «است  (subjective)گرایان، حقیقت، امری کامالً درونی و ذهنیگرفتند؛ زیرا به اعتقاد گزاره موضعش در برابر ،س  

ه هنرمند تع یرگرا شعارش این بود که دنیای بیرون سرجایش است، معنی ندارد آن را دوبار (.13: 1333، ی)ناظرزاده کرمان

کرد که شاعر و هنرمند به دنیای درون روی بیاورد و تکرار و تقلید آنچه در ف یعت است، توصیه می یجاتکرار کنند. به

هایی نیز اند، اما رمانتیکضدرئالیست گرچه ،هااکسررسیونیست (.231: 1333کوب، )زر ینهای درونی را تع یر نماید هیجان

بگیرند توانند انسانیت را آغوش که میعقیده با این  اندییهاستیدئالیها اگرایند. آنذهننهایت هستند که در بیان مطال  بی

سو با مقتضیات زمان حاضر، دانست که هم سمیاکسررسیونیسم را باید شکل جدیدی از رمانت (.133 :1333)ملشینگر، 

برد، به واجهه با هستی و ادراک آن بهره می، همچنین از آن حیث که از رویکردی اصولی در مشودگر میجلوهعصیانگرانه 

پردازد، مرزهای روشنی را با رمانتیسم میخود  جهت که به تفسیر درونی وقایع زمان اما ازآن ؛گرددنزدیک می هاستیدئالیا

با « گرایییعتف »گرفتن از هایی بود که در فاصلهاز دیگر نحله فوتوریسم(. 3- 8: 1383، عطية) کندو دیگر مکات  ترسیم می

شد نگاه  باعث ،ها نس ت به زندگی ماشینی و گسترش صنعتاما بدبینی اکسررسیونیست ؛تع یرگرایان اشتراک نظر داشت

 (.53: 1333، ی)ناظرزاده کرمانتمییز یابد  نیز هاها از فوتوریستآن

 

 های ارناؤوطهای اکسپرسیونیستی سروده. نمود3

 ،او با نگاهی پیرامتنی به زیست تقویمی و ادبی های ارناؤوط،نیستی زبان و محتوای سرودهنظر از مختص ات اکسررسیوصرف

هایش در تالقی بسیار نزدیکی با شیوع اکسررسیونیسم در ادبیات رایش سرودهخواهیم دید که حیات شاعر و تاریخ سُ

پوشی های مختلف با منتقدین داشته، چشمکه در نشست هپروای عائشمستقیم و بی هایهن اید از اشار ،همچنین ست.اروپا

بر  است. عالوه کردههایی که در آن، آنی از ابراز عالقه و بیان تأثیرپذیری از این حرکت هنری فروگذار نکرد؛ نشست

های فراوان از او نیز آکنده از تفسیرهای اکسررسیونیستی و شرح و ایضاحد«أقوج دال دغلي»، رمان های شعریمجموعه

و م ادی این رویکرد است؛ افالعاتی که کمک شایانی به خواننده در شناخت خط فکری شاعر و جریان غال  بر  اصول

در  کاوشرساند که ظهور می ۀها را به منصهای اکسررسیونیسمکند. اشعار ارناؤوط، انعکا  پرتأللویی از تکنیکشعرش می

 همراه خواهد داشت. بهتری را در ادامه ، شناخت تفصیلیهای آنفرم و محتوا

 

  های فرمی و زبانی. برساخت1. 3

 تعلیق  .1.1.3

در فرم و زبان  شدهمنعکسهای شیوه نیشک یکی از همسوترها به هستی، بیوخم اکسررسیونیسمدر نگاه رازآلود و پرپیچ

به معنای »است،  ،(suspense)اژۀ کاوید. تعلیق که معادل انگلیسی و« تعلیق»هدفمندانۀ  ها را باید در کاربستشعری آن
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کردن چیزی به چیز دیگر، به انجام نرسیدن کار یا بالتکلیف ماندن امری بدون مشخص بودن زمان قطعی  زانیآویختن، آو

شک و  ،ووالهول»است، ازجمله اینکه:  شدهارائهآمده است. از تعلیق، تعاریف گوناگونی ( 032: 1333، 1)معین، ج« انجام آن

دلیل اشتیاق به آگاهی از پایان ماجرا یا  اثر به ۀو اندروا حالتی است توأم با بالتکلیفی و انتظار که خواننده یا بینند انتظار

 (.13: 1331نقل در بتالب اک رآبادی و صفایی،  333: 1331)اونشه،  «شودداستان بدان دچار می

بوده  موردتوجهای که در شعر ارناؤوط زشناخت؛ دو گونهبا گفتمان و حکایت اساسی سط  دو در توانمی را تعلیق      

کند که بدان معناست که روند حقیقی وقایع، روایت ذهنی ناقصی برای مخاف  ایجاد می ،تعلیق در حوزۀ حکایت» است.

موج  که  است نویسنده در توالی منطقی وقایعی یکارهرگونه دست ، مربوط بهاما در سط  گفتمان؛ پایانی نامشخص دارد

توان شناسایی کرد: دو گونۀ کلی تعلیق را می ،شود. از این رهگذرایجاد نقاط م هم و سؤاالت جدی در ذهن مخاف  می

ای گونه ،مراد از تعلیق ذاتی، تعلیقی است که در بطن ماجرا وجود دارد، اما تعلیق عرضی«. تعلیق عرضی»و « تعلیق ذاتی»

خیر در متن به وجود أزدن چینش تقویمی، تعویق و تافالعات، تغییرات زمانی، برهم است که نویسنده از فریق کنترل ارائۀ

 (. 138: 1338شکوری،  و ترکمانی)« آوردمی

به چشم  زیها نگرفته از آنو آثار نشأت یو مکات  ادب هاانیجر گریدر د ،قیگوناگون تعل یهاوهیگرچه استفاده از ش      

 انیانداختن جر قیبه تعو یبرا یاوهیش ایو  یشعر کیتکن کیفراتر از  قیتعل گاهیجا سم،یونیاما در اکسررس ؛خوردیم

 ق،یبه تعل یآوریتا با رو ،ستیو جل  نظر خواننده ن تیجذاب جادیا یدر پ ، یهنرمند و اد کرد،یرو نیداستان است. در ا

 یزبان ۀبرساخت یارهاو هنج یتا در برابر نظام نحو ،آوردیمی رو قیبلکه او به تعل ؛کند ییافزااندازد و گره قیمعنا را به تعو

گفت که در  دیبا ،. در واقعدینبیروش م نیتررا مناس  قیآن، تعل یگگزارهیکالم و ب یرهاساز یبرا زین ی. گاهکند کرنش

 یهاجلوه رو،نیاست؛ ازاآنان  یحاالت روح ی،فورکلو به هایانگریاز عص یانهیآ قیتعل ها،ستیونیاکسررس ینظام زبان

که زبان شعری ارناؤوط نیز از آن مستثنی  آوردیبه شمار م سمیونیزبان در مکت  اکسررس نیادیاز عناصر بن دیرا با قیتعل

 : دیدتوان خوبی میبه او «حنی دالرناصر»را در نخستین سروده از دیوان  توجه شاعر به این عنصرمصداق بارزی از نیست. 

دأقرأدصمتحل/ ل محرئي/درحهین  دالظ ةد/دوجّرح  دالرحال/ددددددددددددددددددددددددد/سبی  دا» د(.7:د3112)ارناهو ،د«دأْت دا  ؟ أألنية
 « نویسم؟اکنون می / [امدرک کرده] خوانمنیستی/ آیا چون سکوتت را می در گرو)ترجمه( در اسارت ناپیدا/ مرهون سایه/      

است.  کردهاین سروده را از حس کنجکاوی آکنده  بندِ با کاربست چندگانۀ تعلیق، بند ،اضر، ارناؤوطارۀ حودر هایکو      

 ، اشتراک معنایی دیگری را در ذهن مخاف  بر«اسارت»و « سیاهی»حذف گزارۀ معناساز و توالی نهادهای رهاشده، جز 

را با خوانش سروده  دوچندانیتلگرافی، سرگردانی  و جویده شاعر از کالمی ۀگذارد. همچنین، استفادۀ هوشمندانجای نمی

، یانیپا آوردن هدفمندانه به سریدخوانی و شکاف معنادار میان سه بند نخست و دو بندبا روی ،در ادامه ،. عائشۀکندهمراه می

ندن عالمت و نشا بندی استفهامیاو با پایان بخشد.بیشتری از حیرت و سرگشتگی را در شعر حاضر سامان می انعکا 

از -شدر دیگر اشعار ش راای که نظیر؛ مقولهکرده استهای زبان تعلیق ای از ظرفیتجان ه، استفادۀ همهدر بند آخر سؤال

 :دید توانیم -زیرجمله در سرودۀ 
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داجللیا/دحلظ  ددر  /قاألح لداکندحلظ  دديفدصلصا دأبیض/االحت ارددإااارداکروإلداکائی /ددددددددد/حلظ  ددظ  دحلدالوابل /دحلظ داألوراقدإ ا ةداری ّا/دحلظ  د»دددددد
الداحلاارة/دحلظ  ددحلظ  ددالووبا ديفدشباكدالرعا/دحلظ  د )ارناهو ،د«دالرماجدالولوإل/ديفد ما ِددأحاجّ داریًر/دأحاجّ ِددحلظ  دد/دددددددددالسكین /ددددددددددالصحرا دودْر

د(.03:د0544
/ رفتهانیازم یاهاؤیر / گاهدیسف رُسیدر  کندن جان گاهِ های پژمرده/ گاهِ زوال مراتع آبی/  /برگ ها/ گاهِگاهِ فروغ سلول»)ترجمه(     

/    / یک آن خطر/ یک لحظه ورود/ آرامش های روی هم ان اشته/ گاهسنگو  ریکوآذرخش/ گاه  دامدر  گُداختگی / گاهبندانخگاهِ ی

 «.در زمان خاکستر

-های دلخواه و پربسامد تعلیق در شعر ارناؤوط قلمداد نمود. در سرودۀ فوقد ازجمله تکنیکزا را بایهای تعلیقحذف    

، خواننده نموده شهمراهنیز در هر بند که با قیدهای متنوعی  "لحظۀ" واژۀ پیدرپی نشیشاعر با چ -که پرواض  استچنان

با پربسامد ساختن  ،. عائشۀاندازدمی ایکنجکاوانه به تکاپوی، قرارگرفتهالی بندها و واژگان را در پیِ خ ری که شاید در البه

کرده تر سریع ،صورت معنامندیبه ،از رهگذر تکرارهای یکسان در شروع هر بند، ریتم و ضرباهنگ شعر را ۀ،واژۀ لحظ

را برای انعقاد کالم  است، ولعِ خواننده «کوتاهی زمان»گر که تداعی "لحظۀ"ویژه با بار معنایی واژۀ به ،این شتاب .است

یک شعر از  ناگسستنی ایهاما معناباختگی و فروبردن مخاف  در سرگشتگی و حیرانی، خصیص ؛بخشدفزونی می

خوان شعرش و نیز رهاسازی کالم و  دیهای سرانداختن در شکاف ای که ارناؤوط با سکتهاکسررسیونیستی است؛ مقوله

 اش، به آن دست یافته است.گیگزارهبی
و  ، لفظتعلیقتر از گذشته و همراه با مهندسی معنادار واژگان است. در این شکل از در شعر ارناؤوط، گاه تعلیق پیچیده       

دهندۀ معنای شکل ،ای که هریک علّت دیگری و درمجموعگونهای با یکدیگر دارند؛ بهتنیدهو درهم معنا، ارت اط دوسویه

فکنیم، دریافت معنا را به تعویق انداخته و تعلیق را تعمیق بیها نگرشی مت این و افتراقی به آناند که چنانچه در متن هنهفت

 است: خوبی از آن بهره بردهخواهد بخشید؛ تکنیکی که در سرودۀ ذیل، عائشۀ به

دنادال دال ش  رحد»
دو قْ دددودقا حد
دن  دققفك د

ددالرحیِد دعیح
دداأل  ِد دألفح

دالیقیِدددا حدقّ
ددالشلِد دشیح

د(.74:د3112)ارناهو ،د«دا ِدقا حددا بقه
د«.به نیستی خیره ماند/ و گفت: باش/ پس عین چشم/ الف ازل/ یای یقین/ شین شک/ و هاء غ ار شدم»)ترجمه( 
 هایبا مرجع ییراآوردن ضم چون حذف، گسست و ،زاییهای تعلیقمعمول ارناؤوط در کاربست تکنیک شیوۀبسان      

تر جلوه اما آنچه تعلیق را در این سروده پررنگ ؛بهره نمانده استها بیافکنینیز از این دست تعلیق گمنام، سرودۀ حاضر

باشد. شاعر، افکنی و تعویق در معنا میشعر سرید در راستای گره گرافیکیهای ساخته است، استفادۀ هنرمندانه از ظرفیت
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ای که اگر کلمات گونه؛ بهشکل داده استر دو ستون مجزا و موازی دکوتاه، هایی بریده و را با ع ارت« کُنتُ»فرح جواب 

حتی اگر بگوییم شعر حاضر تنها  یست،شود. پربیراه نآن هویدا می در« عائش » ستون اول را از باال به پایین بخوانیم، اسم

در فنون بدیعیات و نزدیکی به آزمایی شعرا . در ادوار گذشتۀ شعر عربی، هر اندازه ف عباشد برای همین هدف سروده شده

های ساختارمندی با تکنیکگرایی نمایشها بود، اما در اکسررسیونیسم، هایی اولیۀ شعر گرافیکی، میزانی از مهارت آننمونه

 مفروضات و موضوع برایشعر را نه  هاآن .شودکه از صنعت گرافیک و معماری وام جسته، ذاتیِ این رویکرد محسوب می

 . سازندذهنی خود متمرکز می هایتجربهرا بر گزارۀ  شانمکه تنها اهتمابل مألوف؛

 

 ریتم و ایقاع ناهمگون .2.1.3

 نمایشگرانی ازجمله ؛رساندگوش می به ۀ خودشدارائه متناظری را با شکل آهنگکه در هر اثر، (Rhythm) ایقاع  و ریتم

اندیشۀ شاعران، برداشتی از اوضاع اجتماعی و »اگر برذیریم که ای را بر عهده دارد. شناسی، نقش برجستهس ک در که است

الفت تنگاتنگ بین  و نسگذارد. این اُحاالت روحی مردم آن عصر است، این اندیشه بر مضامین و موسیقی شعر تأثیر می

ل فکری و روح آورد که محصول استقالایجاد غنای شعری به وجود می شعر، شور و حساسی تی در تخی ل شاعرانه و موسیقی

گویندۀ آن است؛ به دیگر سخن، تجانس میان موسیقی شعر با الفاظ و مفاهیم، نوعی قرابت میان اندیشۀ شاعر، آهنگ 

مایه با ریتم و ایقاع از چنان اهمیتی برخوردار میان درون انط اق (.183-183 :1330 منش،)فیا « کلمات و ذهن خواننده است

وزن است. ن اید گفت یک هر شکلی محصول بالانفکاک : »کنداز آن چنین تع یر می« پرتو ش.» ای بهاست که نیما در نامه

 (.333: 1333، اسفندیاری) «های نظری و ذوقی استفالن شعر وزن ندارد. مهم مطابقت وزن با درخواست
کرد، با ای ت عی ت مییافتهانشناختی ثابت و سازمزی ایی هرچه پیش از شروع قرن بیستم، ریتم و موسیقی از اصول      

در ادبیات،  یهایدیگر بازتعریف شد. با رواج چنین جریان شکلی هایی چون امررسیونیسم و اکسررسیونیسم، بهظهور جریان

آونگی بود پرشتاب  یبلکه گاه ؛ندۀ هارمونی و پیوستگی جهان بیرون ن وددهدیگر بازتاب ،شده در آثارکارگرفتهضرباهنگ به

های او بود. ها و فروماندگیآورد و گاه نیز چون مردابی راکد، راوی درماندگیهای روح انسان را به صدا درمیسرکشیکه 

های جهان ذهنی فراخور آشفتگی است که به وتابیپُرپیچ چون منحنی ،ریتم و موسیقی در یک اثر اکسررسیونیستی

توان در شعر خوبی می، این ویژگی را بهزیرممتد و کُند. در چند نمونۀ هنرورانشان، در گردش است؛ گاه تیز و چابک و گاه 

 :مشاهده کردارناؤوط 
وِسدالرظماِ /دستغاث داجلثث/دمْندهحدعدالقلِ /دمْندس ول دالقلِ /دإل داِدمْندم شاشح دالوبیحِ /دإل دنّرِفداجلااو /دمْندترمةِاداألشااِر/دإل دتصاةد»دددددد

دإل د،ايت/دبس ل؟عاع/دأعربدشحدال دخ وعدالر د دالوصو   یفح ِ د/ْد د(.00:د5115)ارناهو ،د «فلحدا اّو
 فریادخواهی تا /دل شیاز آساشدن درختان/ تا شکستن قل /  از سراستخوان قربانی/ تا خونریزی نهرها/ از خاکستر»)ترجمه(       

 «.سالمت به خودم رسم؟ه بهچگون/ گذرمیپرتگاه م ۀاز ل اجساد/ از هو  بزرگان/ تا فروتنی فرومایگان/ 
را در کسری از زمان به  اشه، درک و دریافت ریتم باالروندآن هایی است که خوانششعر حاضر از جمله سروده       

در هشت بند نخست که با تقطیع « إِلی»و « مِنْ»جرّ  مندوف جهتکارگیری صحی  از حرکند. بهخوانندۀ خود منتقل می
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شاعر با جانمایی صحی   است. سروده در افزایش ضرباهنگ شعری این توج ه، از نکات قابلشده همراههوشمندانۀ شاعر نیز 

ش اهت که بی ایجاد کرده استانگیزی را در ذهن خواننده هر یک از حروف جرّ در یک بند مستقل، چرخش ذهنی تشویش

مندانۀ این حروف که بسان معنای جهتسرهم از یک سکانس گوتیک نیست. در این میان، به تماشای چند برش پشت

 سرعت اند. در کنار موارد مذکور، آنچهگرفتهاند، سهم شگرفی را در افزایش ریتم شعر برعهدهتابلوهایی از عالئم راهنمایی

ها در محور افقی خط شعری است؛ کند، چیدمان حداقلی واژهتر میاین سروده افزوندر  را (Tempo)، یا اصطالحاً ریتم

 ،ممکن وجه نیترکیو در نزد کاستهرا  میان دو سمت گرفتهفضای ذهنی شکلکه با کاستن از تراکم واژگان،  یاگونههب

 ها را به یکدیگر متّصل کرده است.آن

ْد داأل من »ددددددد دعبوردیساّنا/ / أواعا  / حلظ  دالسرة دوالئ ح داجملرةات/دأحح  ر  /دجو دأحستكمل لحددطوفا ح /دوأدشك   دّرجوإلدفیلدأدخًو   د واّا/ و
دماه نا/داا ل/ ئات نادال وئی /دتتشابلدّتكسر  د(.59:د0992)احرناهو ،د .....«د........../د.................../دااجغال/ديفدخرافتیدنتااخ /دیّر
 و شکل چیهیبا حاضر شوم/ ههای راز/ در کوالک کهکشان/ هنگام ع ور تنمان از هم/ در ضیافتگذارمیقرار م شهیهم»)ترجمه(       

آمیزد/ چون دو افسانه که مان درمیذرات نورشکند/ شود/ آبمان درمیمن در تو دوچندان می / گسستکنم تکامل وایازی/ بدون خط

 «تنیم.پیوندد/ درهم میمی

 ترشعر، پرتَرش هوای و حالبا  متناس  ضرباهنگشاز جمله اشعار اکسررسیونیستی ارناؤوط است که  ،سرودۀ حاضر       

بر  را سرعت مضاعفی ،شدۀ موسیقی کناری و بیرونی، آنچه در این شاهدکارگرفتههای بهرغم ظرفیت. علیافتدمیبه جریان 

« توازن معنایی»شاعر به موسیقی میانی است که گاه از آن به  آوریبخشیده، روی فورکلی بندهای شعریایقاع هجاها و به

ها و افعال حرکتی، ع ارت قال . عائشۀ با کاربست مفاهیمی چون سفر، ع ور، حضور، تجرد و اتحاد در کنندمینیز تع یر 

به تر نیز آنکه مفهوم اتّحاد و اندماج را مستقیم بخشد. او برایجنس عینی و ذهنی ارائه میتنیدگیِ متناظری را با مفاهیم هم

یا شعر   Concrete Poemشعر کانکریتی» آورد.روی می ،«یکانکریتشعر »حاً یا اصطال ی،کیهای گراف، به فرحگوش برساند

ها، بندهای شعری، ای در نگارش و چیدمان شعر است که شاعر واژهشکلی که از اوایل قرن پنجاه میالدی باب شده، شیوه

گیرد تا معنای مدنظر او، از یای به کار مشدهمهندسی به گونۀفورکلی، فضای فیزیکی نگارش شعر را ها و بهنوع تقطیع

درپی در سه بند های پینقطه ارناؤوط، با چینش(. 82 -80: 3/5353، الموسویغنی)« باشدرهگذر تصویر نیز روایت شده 

؛ شکلی که تصویر کرده است آن یسوبه پویشبند از تراکمشان کاسته، فرحی نمادین از مفهوم استحاله و  پایانی که در هر

 کند. خوبی بازنمایی می، سیر صعودی ریتم را به(Equalizer) موسیقیدر  ر برابرسازنموداچون 
 ،حالتی که در نوع اخیرش است از سر وجد و جذبه و گاه راوی سکون و درماندگی؛ فریادیاکسررسیونیستی،  فریاد       

از رهگذر فشردگی الکن کلمات و  ،رافیصورت افبه ،با ایستایی و رکود همراه است؛ رکود و سکونی که ارناؤوط عمدتاً

 :گر کرده استجلوهدر ساختار زبان شعری خود  -اندکه غال اً انتزاعی و کلی- هاتوالی فوالنی و غیردستوری آن
دمكانا ديفدهوهداکتحارةدمندس التد/هوهدالامر داکتحارةدعل دطرِ دصحرا داحلر داألجبايداألو دمکانا ديفدویات د»ددددددد د،اجللیادویات 

دمكانا ديفدهوادالظفردالرائاديفداألصبعدالساجس ديفدالشررداکرا دودس  دألرا دالًی داکتحورةدعندرح دامتألتدب  اكدتبتلري/دویات  /دویات 
داأل دسرح ولل/دکس   ْد دأ داریروإلدمندنفسيدصر   دمندالبا دال ی دودعرف   دصر   دأ دالاخو ح شیا دفغابْ دودمكانا دودمْلدأخسردالفراغدودعرف  



 32                   عائشۀ أَرناؤوط یهازبان و معنا در سروده یهاسازواره یستیونیاکسررس یریپذجلوه / علی صیادانی               چهاردهمسال 

داجل جو ، دعرشا د یطدبه دمكانا دو دویات  داألفريديفدصويت/ درنیح ،دعرف   دویات  ، دودویات  دملدأیادیسايددویات  دأیل ح دأ  حیدقررت 
تمل  د  (.05د،0922د)ارناهو ، «فْا
یخی، فروجهیده  نژادهایاز  دهاین فرودآین / درافتمی ییجا، الف احرف  ی نخستصحرا کنارۀ بر شدهسنگ اشک نیدر ا»)ترجمه(       

ی و س دها یفلز یموهاالی البهدر  ،انگشت ششمم یرو هاضاف ناخن نیدر ابلعندم، جایی یافتم/ هایی که میاز بطن پرُ از ماهی

و دشوار است  کیبار بو دانستم که ورود از درمکانی زیان ندیدم از بی یافتم و ییجا/ کردم دایپ ییجای، بازاس اب سفالین

 افتمی یو تخت یجااست/  یمارصدای  میکه در صدا دانستمشدند و  دیو ناپد بردم دست چیزها رازنیز دشوار/ به از خود  شدنرونیب

 «رسیدم.ل اکم نیافتم و درنتیجه بهرا  بدنم بر نشستن گرفتم، میتصم کهیوقت/ جَستم و جَستم و جَستم و جالدان بود احافۀکه در 
 ۀراکد و سردرگمان ک،یتار یبخش از شعرش که ناظر بر فضا نیمفهوم ا انیرا م یاآنکه انط اق همدالنه یابر ،ناؤوطرا      

و کلمات را  دیافزایاست، با زبان شعر برقرار کند، تراکم واژگان را م ییجوتیهو یهایو ناکام یمکانیب ،یجستجوگر

و  تمیر یشود. ال ته کند کینثر نزد یو به مرزها فتدیمعمولش ب هنگباضر ازرهگذر، شعر  نیتا از ا ،کندیتر مفشرده

شاهد  نیا توانیاما از دو منظر م ؛آن باشد یبودن محتوا ویبر اکسررس یلیدل ییتنهابه تواندینم ،سروده کیکلمات  یفشردگ

آن  ۀباختتیراکد و هو ،کیتار یشعر با فضا تمیاست که ر ینخست انط اق دانست؛بودن آن  یستیونیبر اکسررس یرا دال

 گریشعر با د نیاست که ا یارت اف ،دوم ۀدر وهل ؛ستهاستیونیاکسررس یاصل یهاکه جزو مؤلفه یاهیمادارد؛ درون

رکود و  یکند و نثرگونه تا راو یو گاه دیرا بازنما جانیگان تا هژتعداد وا نیو با کمتر عیپرترش و سر یها دارد؛ گاهسروده

در  ،سروده یستیونیاکسررس ۀمؤلف ر،یدر مورد اخ رو،نیباشد. ازا یث اتیو ب یاز ناهمگون یتیمجموع، روا و در یماندگدر

 .شودیم افتیشاعر در یبه زبان شعر ی،نگاه کل

 

 های خودگرداناستعاره .3.1.3

تر ۀ بیستم، استعاره پیچیدهشود گفت که از آغاز سدمی  اًیت بسیار زیادی دارد. تقرمسئلۀ استعاره در اکسررسیونیسم اهمی 

است. روند استقالل فزایندۀ استعاره و  تر شدهتر، موجزتر یا پنهانزیرا پیوند یا وجه ش ه دو جهان، نامشهودتر، شخصی ؛شد

ای است که در آن وضعیت اصلی، استعاره ،استعارۀ مطلق»های شعر مدرن است. آن، از شاخصه« مطلق شدن»پیوسته 

-های استعاری محو میدیگر حضور ندارد؛ وضعیتی ملمو  زیر بار تداعی ،د ش اهت را به صحنه بیاوردای که بایتجربه

های شاعر استعاره ،گرایی مفرفی است که در آنحاصل کار، ذهن های خود گم شود.یک اسم پشت صفت نکهیاشود؛ مثل

 کنار غال اً و یابدمی مستقل حیات ایماژ، یک صورتبه استعاره ، یترت نیبد شوند.جایگزین وضعیت یا شیء موجود می

در این شیوه، استعاره  (.53: 1333)فرنس،  «درونی و دور از جهان واقع را عینی کند جهانی تا گیرد،می قرار دیگر ایماژهای

ابد که معانی یاست و همچون آرایۀ لفظی قدرتمند و خودگردانی حضور می« اکسررسیو»جای اینکه تقلیدی باشد، بیانگر و به

در شعر اکسررسیونیستی، ایماژها به این معنا »گونه گفت که شود. شاید بتوان ایناز آن سافع می بسیاری یادبرانگیز

 شاعر آیند.صورت نیروهای یادبرانگیز درمیو به گیرندفاصله میشوند که پیوسته از شیء بیشتر خودانجام می

 مرکز ۀمنزلبلکه به ؛مثابۀ آینۀ واقعیت بیرونیبه نه صرفاً ،د که باید یک ایماژ راکناین نیاز را احسا  می اکسررسیونیست
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عمل  کاتالیزوری یا چون ،ها را در درون خواننده برانگیزدتا ان وهی از پژواک ،شودمی مستقل . ایماژبندد حیاتی معنا به کار

منزلۀ استعاره و نماد، فراسوی اکسررسیونیستی، ایماژ به در شعر (.53 و 53)همان: « کندمی فعال را او هایواکنش کهکند 

گیرد. اشعار ارناؤوط ل ریز است از این خود می تر بهتفسیر دوبارۀ جهان، معنای متعالی لیکند و به دلمحاکات حرکت می

  :کرداشاره« مالمحرّ الوفنُ» توان به این سروده از دیوانمی ،هاسازوارۀ اکسررسیونیستی زبان که از پرنمودترین آن

دمنداکا /»دددددد دمنداریش /دنروش  دمندالال/دنروش  نسی  دمندالرماحدّصفعدأبوا دالصباحاتداکرتجّ /دلفاف  ددحرق  دالرماجداحملقو ديفدالریو /دنروش 
دّفركدوی هدعل دالنافوةداحلافل /دو..ودیلی /دلمنداللح /دوالئ  دمرتع دألنیابك دال د(.09:د0922)ارناهو ،د«د.قمر 

ای شده/  بافتهها ریختهای که در چشم/ خاکستر سوختهآب یی ازهاتابوت /چوباز  ییهاتابوت /خون یی ازهاتابوت»)ترجمه(       

/ و تانش انههای هایی پر و پیمان برای نیشکوبد/ پوششی از گوشت/ ضیافتسقوط می ص حگاهان در حال ها که بر درباز نیزه

 «ساید.اش را بر شیشۀ اتوبو  میهرهماهی که چ
ها و ایماژهای خودگردانی است که مخاف  را در ژرفای سحرآمیز شدۀ این سروده، آکنده از استعارهپیکربندی ریتصاو       

 :هایی چونتع یر ؛های خودانجام درآورده استاز استعاره ینوعبه ،کند. ارناؤوط هر بند از سروده رانگاه شاعر رها می

با آن پرداخت « گونبافتِ نیزه»، و یا ایماژی چون «هاچشم شده درریخته خاکستر»، «آب و چوب و هایی از خونتابوت»

کند؛ وضعیتی که مخاف  را در پی یافتن معنایی که در قال  روایت میرا  گویندهفردش، جملگی جهان ذهنی منحصربه

هایی های شاعر، بیش از آنکه ایضاحی باشند و مشتمل بر قرینهها و ع ارتجمله چراکهسازد؛ کلمات درآمده، رنجور می

های منقطع و ها را استعارهاست، صرفاً شکلی اکسررسیوی دارند؛ به همین دلیل، باید آن که با حاالت ذهنی او منط ق عینی

شاید نقطۀ پررنگ این کار را در است.  ختهیگسازهمخودانجامی دانست که ارت اط میان دو وجه آن )حالت ذهنی و کلمات( 

که استعاره  ستین یدیترد ،«دیساماه بر پنجرۀ اتوبو  چهره می»آشکارتر بتوان نگریست؛ آنجا که  ،بند پایانی این سروده

 ؛وفور مورداستفاده قرار گرفتهبوده که به جیرا یامر ،یو فارس یدر متون کهن و معاصر عرب ،گرفتن از حاالت گوناگون ماه

ارت اط  د،یدرآ یستیونیمنقطع و خودانجام اکسررس ۀاستعار کیماه به شکل  ئتیاز ه  یترک نیا کهنچه موج  شده آاما 

تجربۀ  و صرفاً دایناپ تیله که وضع اتوبو ( و مستعار ۀبر پنجر دهییسا منه )ماه چهره مستعار انیکه م ستی ااختهیگسازهم

به  یترانیصورت عرا به انیگراگزاره زیستفیتوص ۀکه زبان هنجارشکن و فلسف یامر شود؛یشاعر است، احسا  م یذهن

، این خوردبه چشم میها و ایماژهای خودگردان در بندبند آن آورده است. از دیگر اشعاری که این دست از استعاره انیم

 آل انیایی است: -سروده از شاعر سوری

دّقحرْد.مرا .»ددددددد انا ْد دمرا / ِْ مها د داکونباِتد. دالت ما دفشیئا / د وتدشیئا  داليت داألح ِل فِن دِلاح دالن اى ًْرحةح دقح ِفرا  دو ح داری را / داکائی  دالرنْا ح عیا 
ا/دوالسكاد دأینحتقح ح دتلر   دالغرق/دالكلمات  داأل ا دونحس قِ داکا حدوشحقته/دابت ْ دّادرسو ح دعحبقحرحتدخط  دواالبت اإل/دلكندالرنْا ح دت ْشححو  دْی  بِكتما  

یط د مادقًیر  مادالباهر/دوب ْسرحِعدمند ححِ دطا حإلد ا دد.م ّر /دابت ايدّادبلورةحداألسرار/دمرا د ی ديفدأّاّ مادصارادعنكبويتدما /د   انادمرا /دالسكْا ..ْد
دا خر/دمح وطا دبالتمائ ديفدنقحْرشدالنام   (.3: 1388)ارناؤوط،  «ْ ٌّدمن مادیساح

ش نم  ۀو قطر چراندند/میرا  رنگس ز یآب یهاعنک وتباهم/ برای دفن رؤیاهایی که در احتضار بودند/  هر دوهم... با»)ترجمه(        

ها ع ور کردند و آب و شکافش را به ها اما از خط نامدار و شادمانی را فروبلعیدند/ عنک وتها ستارگان دن الهد/ آندنیکشیم رونیرا ب

/ ای شوندیم زیتبرانگیزی شک یکارا با پنهانکاردهو / سندیلیرا م شانیهاکلمات بال گی، شاد باش/هور غرقآامیپ یاهم پیوند زدند/ 
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احافه  شانکنندهرهیخای م دل شدند/ که با دستۀ هایشان به دو عنک وت آبی/ کاردها در دستباهمگُوی اسرار شاد باش/ با هم... هردو 

 .«ابندییم، محصورشدهها به تعویذ در تابوت ستاره کهیرا درحال همدیگر جسم ای/نوخاسته ارۀشر از ترعیسرها / آنشده بودند

های یک بوم اکسررسیونیستی تا شعر را چون تهاجم جوید،میها بهره کلمه با ظرافتی تمام، از ظرفیت و آگاهانه ،ارناؤوط       

بلعیدن سرور و »در سرودۀ حاضر، تعابیری چون  .آزاد بگذارددرشت آن،  و و خواننده را در تفسیر ریز کندگزاره 

، و نیز ترکی  آشنایی «لیسندهایشان را میکلمات بال»هایی مثل و یا برش« ها از افق واژگانع ور عنک وت»، «خوشحالی

های ابی از استعارههای نسروده، جملگی کمروزیسیون این ناآشنای هایدر کنار دیگر وضعیت «ستاره در تابوت احافه»چون 

ها چونان اسمی اند، اما از آن حیث که در اکسررسیونیسم، استعارهگر وضعیتی درونی و انتزاعیاند که گرچه گزارهخودگران

ای را دهند که برانگیزد و خود کشف کند که شاعر چه تجربهشوند، این فرصت را به خواننده میپشت صفت خود پنهان می

ای این شعر، گامی فراتر از نظام انتقال های مجزّکناری ِایماژها و استعارهرصدد بیان چه چیزی است. هماز سر گذرانده و د

با کاربردی پویاتر، از توصیف به بیان تغییر کرده،  ،دارد. این ماهیت از خودانجامی استعاره در شعر ارناؤوطها برمیایده

 دارد.و به حیرت وامی کندمی مخاف  را مسحور

 

 های محتوایی و معنایی. ویژگی3.2

 گروتسک .1.2.3

 تغییراتی با که داندمی «اییافتهتغییرشکل»و  «شدهمسخ»، « یوغر یاشکال عج» را فرهنگ واژگان ادبی آکسفورد، گروتسک

از  ۀ انسان جلوه کند. در عرصۀ ادبیات نیز آن را تجس م کاریکاتورهای غری چهر و بدن اجزای در عجی  و غیرعادی

فارسی، واژۀ  -در اغل  منابع فارسی یا انگلیسی .(Baldic. 2006: 108)است  کرده معرفی هارفتارها و ظواهر انسان

های دیگری هم آمده معادل ،اما در برخی منابع ؛اندگذاشته  (Grotesque)ۀواژ مقابل ،سازیبدون معادل ،گروتسک را

به آن  زاثر رویین پاک ا« المعارف هنردایرۀ» در که است «پردازیعجای  و یارنگی عجا» پرکاربرد، هایمعادل از یکی است.

 که است پردازانینظریه ترینشاخص از ،«تامسون» (.133 :1331 انصاری، و در شربتدار نقل 1318 :1383 )پاک از، است شده اشاره

و « مشمئزکننده»، «زامحتوای وحشت»زمان دارای داند که هماست. وی گروتسک را اثری می گفته سخن گروتسک از

 .(3: 1330)تامسون، باشد « آورخنده»
های روزگار کنونی دانست؛ روزگاری که در دو قرن اخیر، دهه یگانۀدنیای پریشان و ازخودب مظهرگروتسک را باید       

فرهنگی و مانند آن سرری کرده  آور تکنولوژیکی، اجتماعی،ها، تغییرات سرگیجه، مهاجرتیرگهای عالمزیادی را در جنگ

تواند درکشان کند. به تع یر نمی یراحتبه ،است. گروتسک نوعی رویارویی با این تحوالت ژرف است؛ تحوالتی که بیننده

های عمیق هستی را به بازی کند، پوچیاضطراب خافر را با خندۀ ظاهر پنهان می کهیدرحال ،پرداز، هنرمند گروتسک«کایزر»

 در که جایی بیند؛می پیوند فرهنگ تودهسک را همت، گرو«باختین» (.115: 1331 و انصاری، شربتدار در نقل ibid: 31) گیردمی

 هایصورتک مردم شود،می شکسته تابوها رود،می پیش یمسخرگ و شوخی خنده، با یزچهمه حاکم، نظام برخالف آن،

(. 115)همان: روند می حاکم نظام با مقابله به ،ظاهرشده ممکن شکل نتریعریان در و گذارندمی چهره بر ترسناک و عجی 
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 یژهوبه ،بینی اکسررسیونیستیشک فرصت مناس ی را برای جهانرساند، بیکه به ظهور می اغراقیو  خودنماییبا  ،گروتسک

 کاوید: یخوبهتوان رد  پای آن را بهای ارناؤوط میای که در سرودهاست؛ خصیصه مهیا کرده ،در قاب شعر
دالرئب اّةد» دقامتن داکخاوع/داریاجعد ا دلتنین،داکوه ددعناما دالرهوسدقربانا  ،ی

داحلماّ /دودعنامادحتتلة، دالفر ح دغبً داجملا ردالامّو دفتصر دنشوة/دالث ث /د ةی ح
دثالوث دد،صرختحددتسم  دّقلب دحوارا/ دهوا دهوهدانت رتحدداکوت/د م ّرردعل د،،

دوثنا/داليتداألریوانی داألمواإل دفی،دشرخا ددأغرقتن دودنصب ح تنمودفیهددلکنيدحرث  
دایتثاث داخو دو دجلسادديالًحال / دنال داألقاال دتاوسه دمرور دقاع ّص ر دف 

دقت يدودتر ت  دلکواسردتلب داریو،/دبینمادخناّ ر دا هل دبرباغیثد واحا/دج س ح
دتربْ دمراّا دمندتباّ دأقنرتِد ،دالشمریة ؟/دمستورجةدترته دف دحق دنسن/داما

مند اصردا خردا  ؟/دتو رداحللق دالصائ دف دّادرئی دالبنتاغو /دحاقدییااد
داجلنرا ... داّة ا داجلنرا /دصورت،دف داکرنة د-51د:0920دارناهو ،)د«تغتال،داّ ا

50).  
برای اژدهای مطلّای  کهآنگاهسر فری کار مفتون/ ای س ک»)ترجمه(        

که  و آنگاهدادی/ این کار را حمایت نامیدی/  ای به منسرت فدیهسه

مرگ  ه سوزتو را ب ثیتثل نیا خوانی/می وگوگفترا  ادتیفر کشی/می ادیفر یو از سرمست گیردیفرام نیخون یکشتارها یسرخوش

 هاخزه در آنکه  کردم جاددر تو ای یاما من شکافی/ ا کردی به پتو بُ یبهره برد /کرد مکه غرق یامواج ارغوان نیتو از ا/ چرخاندیم

 پا یرزکوبند/ مردگانم را کشاند که در آن/ هزاران پای بر جسمی لگد میکن کردن من به مهلکۀ دروغینی تو را می/ ریشهکندیرشد م

یی درآمده، در هاات با ککهای اهلیکه خوکیدرحالاند، وانهادی/ به سر نهاده خودکالهای که را به پرندگان شکاری هاو آنگذاشتی 

-زنگ ۀحلق/ را محاصره کرده؟ یگرید یحاال چه کسات خسته نشدند؟/ های مومیهایت از تعویض ماسکاند/ آینهباغ بدبویی آسوده

 «کند ژنرال.یم ت... ترورنهیدر آ یرتتصو/ ژنرال خوب نگاه کنخافر بیاور/ بهپنتاگون را  جمهوریسرئدر دست زده 
که ارناؤوط بر این سروده  یاشدهر قلمرو مفهومی این شعر بگذاریم، شایسته است در تصویر مسخپیش از آنکه پا د     

و پرسرکتیو انتزاعی این  وسفیدیاهس یوسط کادر، کادربند ۀشدنظر از کاراکتر مسخ. صرفکنیمه، اندکی درنگ کردالصاق 

، «کاندینسکی»های اکسررسیوِ گر بومتصویری که تداعی کند؛توجه میتر، جل ای است که در برداشتی عمیقتصویر، مختصه

های ژنرالی که بر صندلی باشکوه ریاست تکیه زده، در ذهن است. ارناؤوط از میان اندام« کافکا»و یا ایماژهای « گگوون»

او  ۀگیری و اندیشن تصمیم، کانونشاندههم بر سینه  های افتخار را از پیِگزیند. وی با مسخ سَر ژنرالی که نشانرا برمی« سَر»

صورت ها را بهاش داخل شود، ان وهی از دادهتا پیش از آنکه خواننده بر جهان شعری ،گیردسخره می را به ریشخند و

کند، فنز سیاه و تلخی است که شاعر در واقع، آنچه در فضای گروتسکی این سروده خودنمایی می ضمنی متوجهش سازد.

حکمرانی دارد،  بر جایگاه ژنرالی که گویا نقش پررنگی هم در« خوک» یالیاست. است گرفتهکار  جای این شعر بهدر جای

 در ویژهبه– که در اشعار ارناؤوط ای؛ ویژگیداردبرمیسیاسی اجتماعی( پرده  کارکردبه گروتسک ) او از رویکرد باختینی

  است: شدهگرفته کار های گوناگونی از آن بهفرح -زیر هایکووارۀ
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د(.55:د5115)ارناهو ،د«دلود ا حدعلینا/دأْ دنقی حديفداکا ي/دلحكانْ دعیون نا/دمنداریحلف»     
 .«پشت بود حتماً ازچشمانمان  /میکن یدر گذشته زندگ/ که میاگر مج ور بود»)ترجمه(       
ش تصویر شده، اهگونعتکه از ریخت انسان در بازگشت رج یاوارهدر فرح ،رویکرد گروتسکی شعر حاضر را       

مان بساکارکردی نقّادانه به وضعیت نا ،شکسر، بی در پشتِ کاسۀ هاییتوان نگریست. شمایل انسانی با چشممی یخوببه

الی شاید هم از البه ؛های پراشت اه گذشتگان نگریسته استهای آن را در تصمیمریشه شاعرکنونی سراینده دارد که  ۀجامع

گیران و سیاستمداران را نشانه رفته است که برای دیدن و فل انۀ تصمیمهای منفعتو مشمئزکننده، البیاین کمدی تاریک 

، آنچه در هَجوهای رفتههمیرو بنگرد. یخوبزوایای پنهان را هم به تا ،است چنینیین، نیازمند چشمانی اهابردن به آنپی

-اکسررسیونیستی ف ع ست که در ارت افی تنگاتنگ بایی اپرواهای بیکند، هجمهخودنمایی می ،صورت پررنگیبه ،ارناؤوط

 هایی را در ژانر گروتسک آفریده است. اش، چنین تصاویر و صحنه

 

 یباختگتیهو. 2.2.3

 به باور ها قلمداد کرد.هایِ آثار اکسررسیونیستمایهزمرۀ فراگیرترین درون را باید در شخصیت و اضمحالل باختگیهویت

اند ف یعی معتقدند؛ خودکامگانیهای فوقو به پدیده ]دارند[ منشانه گرایشبزرگ پردازیخیال به» باختگانهویت ،«یکسونار»

هدف به سرگردانی بی ،کند و در حالت شدیدتعهدات شغلی یا ایدئولوژیکی را رد می ،هاشدۀ آنکه س ک زندگی انتخاب

نظر متزلزلی  ،در مورد صاح ان قدرت ،دارند. آنانآمدن با تغییر مشکل ارشود. در این وضعیت، اشخاص در کنمنجر می

 در .(533: 1033 شولتز، و )شولتز« کندجویی میکه از نظام اجتماعی و اقتصادی عی اند دارند و معموالً به عقایدی وابسته
شود که بیرونی دچار می و درونیخارجی،  و به چنان مسائل و بالهای ذهنی ،شخصیت اصلی»باختگی اکسررسیوی، هوی ت

صورت حیوان به ،بار خودفرسا و محنترغم تالش جانعلی ،داده و گاهیتدریج هویت و فردیت انسانی خود را ازدستبه

گر ماشین صنعت حزب حکومت درگیر اغل  با تأسیسات عظیم و سلطه ،بازد. شخصیت اصلییا شیء درآمده و جان می

کرمانی،  ۀ)ناظرزاد« کندسقوط میمضمحل شده و  آید، سرانجامبرنمی یساتیمصاف با چنین تأس شود و چون از عهدۀمی

1333 :30).  
های او سایه افکنده است. از جمله سروده ۀاست که بر عمد یاهیماباختگی، درونگرای ارناؤوط، هویتدر نگاه گزاره       

 است:« الحریق»از دیوان  زیرترین این اشعار، سرودۀ پرانط اق
/دودشیئادفشیئا/دأراكدتتحو دمرتایرا/دإل دهادأن د،ادتًفو/دمسمةمادجاخ دخطدالرولدالر ي/داألمواإلدفقاْتدما هاداحلي/ْد دشي دنسن د»ددددددد

 (.52:د0920د)ارناهو ، «حیوا د احف
چیز ناگوار اند/ همهداده دست را از شانندهزها آب تو همانی که در آبخورِ شناور/ روی آب زهرآلوده شناوری/ موج» )ترجمه(       

 «شوی.ای ت دیل میبینمت که متحجرانه به حیوان خزنده/ میکمکماست/ و 

باختگی و اند، رنگداده بخشی خود را از دستنعشِ مسموم و شناور رویِ آب، امواجی که سرزندگی و حیات      

نیز به ت اهی گشت فرودستانه به حیوانی خزنده که عالوه بر نهاد، کال د را بخشی چون بازبا پایان ،هاپدیده ۀدگرگونی جمل
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اند. اضمحالل هویت را به تصویر کشیده و انچندگانه، فقد هایدر برش از موتیفی واحد است که ، جملگی انعکاسیکشانده

 است: یابیردهایی از دیگر سرودۀ شاعر نیز قابلاین فروپاشی، در برش

داللو دطّو  دالدم»ددددددد دسكنح نور  دمندااطارْد دمكا /داریروإل  دلديفدأية دلديفدأيدمكا /دترا دكا ح /دوألنيدملدأعادأسكندنفسي/دف دمكا ح
داکتوالاّنديفدمنًق داجلنو /دحیثدالدمكا دلديفدأيدمكا /دوملدتتررة دإىلددالكرّب داکًف ةدوسكین حدديفدقليب/دلرتىدعیاا حددوتكوةر الصحرا /دو اح

یفدتًل دميدأ دأشرتيدد..الدموتدل.د..یناحدل.دمكا دل/دالدالد..حیث.دحاوجدله/دوی يدالويدبقيدوحیاادمرلةقاديفدفراغدال الدأصابعدل/ْد
..دحوا دوالدأقاال دالورقداليتدسارْتدطّو  دعلَداکا /دحیث  دحوافرح دارناهو ،) «والديفداجلساِددالدمكا دلديفدأيدمكا /دالديفداحملیطِد.دل/دأمرةق 

 .(01-00دد:0922
 در گریو چون دکه مدتی فوالنی در رنگ بوده/  است ینورجایی نیست/ درآمدن از چهارچوب، ش یه  کجا چیهبرایم »)ترجمه(        

های خاموش و آرامی صحرا را ک ریت/ تا چوبو در قل  من غلت بزن ایب/ پس برایم هیچ کجا جایی نیست/ کنمینم یخود زندگ

کران تنها مانده بود یام را که در خأل بو چهره/ ستینیی جا چیهیم براه ک شدگان در منطقۀ جنون را بنگری/ آنجای/ و شکوه زادهب ین

 کهیکفش بخرم درحال یخواهیچگونه از من می/ جایی که... برای من جایی نیست/ نه پری دارم... نه مرگی... نه انگشتانی/ نشناخت

 «بُرم/ جایی که... برای من جایی نیست/ نه در اقیانو  و نه در بدن.همه روی آب رفته میینای برگی را که هاسُم ؟پایی ندارم
رانده بود، شاعر در این شاهد، با جسم و روح واپس ساحتشدگی، هویت را در دو پیشین که مسخ ۀبرخالف سرود      

حتّی بر آن است که  ؛نگردمی یرغ از مکان و هر چهارچوباست. وی خویشتن را فا به هویت پرداخته چشمگیرتریتع یر 

برگیرند،  و چون درخششی که از رنگ برردازدتواند به همراهی و نمایشگری این هویت آشفته و تاریک قال  نیز دیگر نمی

 هویتیاز بیای برجستهن کرده، نشا و اِنزوایی که شاعر از چهرۀ معلّقِ در خأل تصویر تکیدگی .بیایدتن بیرون  قال باید از 

ای که در برش پایانی، عائشۀ با رد  و گریز از هرآنچه ماهیتی را در اثنای سروده بازنمایی شده است؛ مقوله یخوباست که به

 .تر به آن پرداخته استفانهابه شخصیت ب خشد، موشک

های های اکسررسیونیستی، عناصر و پدیدکه در م الغهبل ؛بیندتنها در انسان محصور نمیهای هویتی را نهارناؤوط، بحران       

 افتهیها به آن دستکند. چنانچه در یکی از پرنمودترین این سرودهجان پیرامون را هم در این چالش هویتی سهیم میبی

 :است
دإلدنفسي/»ددددددد دأّاما /دأنظر  دمقررة/دیلس   د"صغلة"/دأمالدمرنةدماةددامالدمرنة  دیا  ن   دأّاما د/دأنظردإلدنفسي/"ْد ددب /دیلس   دیا  "ْن  

دعندمرنة دمستوّة  د(.05:د0992)ارناهو ،د«د"ْبلة"/دأحبث 
مقابل آینۀ نگریستم/ خیلی کوچک بودم/ چند روزی/ ی نشستم/ خودم را میمقع رمقابل آینۀ چند روزی/ »)ترجمه(        

 .«هستم در جستجوی آینۀ تختی نگریستم/ خیلی بزرگ بودم/ی نشستم/ خودم را میمحد ب
تر از حد  ای دارند، باید مجازی و بزرگهای کاو یا مقع ر که سط  درونی فرورفتهکه پرواض  است، تصویر در آینهچنان      

تر از واقع را در خود است، باید نقشی کوچک برآمده شانسط  بازتابنده های کوژ یا محد ب کهآینه ،همچنین .باشد معمول

ها به وقوع است که در هویت این آینه اییسیها روایت کرده، دگردآن فیوکاما آنچه شاعر در این سروده از کم ؛بنمایند

ارناؤوط با  در واقع، دهد.را نمایش می یترشکل بزرگ ،و آینۀ کوژ تصویر را کوچک ،که آینۀ کاو یاگونهاست؛ به پیوسته
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های اکسررسیونیسم گریو افراط هانماییهمگرایی را با تاریک ، نگاهتسرّی دادهنیز  جانبی عناصر بر گونهاینکه  ایاستحاله

 است. بخشیده ارائه -از جمله در بحران هویت- بیرون و به دنیای درون

 

 هیجانی -های ذهنیفکنیبرون. 3.2.3

 .خروشید کرده، یکشتار و ماشینیزم اکسررسیونیسم، جن شی هنری بود که برای زدودن غ ار از چهرۀ انسانی که جنگ

. شعار فرفداران این جریان، بازسازی جهانی برافروختشورشی بر ضد بورژوازی و هر سیاست و سنّتی که آتش جنگ را 

چون  ای،ماندهمغفولهای مطلق و بودند که ارزش شهریها در پیِ آرمانآن .خروشان بود جدید از رهگذر بینش و احسا 

هاست که در ماورای محاکات، تع یرگرایان، فریادی برخاسته از ژرفنای تاریکی فریاد. در آن به اجرا درآید ،دیراستی و آزا

اکسررسیونیسم را  که است و این برخالف باوری (12 :5318 ،ی)مکاوکند دن ال انسانیت دادخواهی می، بههبه دن ال آنِ گمشد

، جهان و ای کامالً فنّی است که با نگاه انتزاعی خودراکه اکسررسیونیسم شیوهداند؛ چمی و فروماندگی معلول جنگ صرفاً

 کند. بستۀ بیرون گزاره میهای نقشهایش را فراتر از صورتپدیده
های انسان یزاند، ریشه در رنجورآثارشان برجای نهاده های سوبژکتیویستیفکنیبرون ی که تع یرگرایان درپرشور لحن       

را به سرکشی، فغیان و کاویدن  مدرسه، نویسندگان و شاعران این ن ودشانجمعی که آثار  هایی عمدتاًدارد؛ دغدغهمدرن 

و یا  یتمرجع اعتنایی به اقتدارافرافی، بی هاینماییهایی چون سیاه، وضعیترونیازا کشاند.های روانی حاد میحالت

-ها دانست که در صورتخانۀ ذهن و احسا  اکسررسیونیسمهایی از تاریکارهغیرمعقول را باید گز هایبژهآوری به اُروی

 های گوناگونی از آن را در شعرش نمود بخشیده است:شوند؛ کیفیتی که ارناؤوط، جلوهریخته می های مختلف برون
 .(70د:0544ارناهو ،د) «أبی دیسايدلرصاِصك /دولكن...دجعو دأصر دمرةدواحاة/دخارإلدقوامیسك /دجعو دأحصر »ددددددد
 .«بزنم ادیفرید بگذار بکشم/ ادیفر از قاموستان رونیهم ب بارید یکاما... بگذار گذارم/می انتیهاگلولهجلوی تنم را »)ترجمه(       
، رساندمیبندی کلی شعرش به گوش چه از رهگذر معنای واژگانی آن و چه در قاب ،که ارناؤوط در این سروده بانگی      

به بهای فریادی که  ،هااست. است احۀ کال د در برابر آتش گلوله یافته و بیدار نشأت است که از ذهنیتی آگاه خروشی

روحی بیدار و سرکش با قدرتی توتالیتر  هایروایتی نمادین از تقابل ،شکخواهد فراسوی مرزهای فرودستانه برآید، بیمی

 پرالتهاببه فغان آمده است. در بیان  -روداز یک اکسررسیونیسم انتظار می که گونههمان– محابابی چنینیناست که ا

با چنان تهییجی همراه است که خواننده حضور خود را در  یایستد و گاهارناؤوط، این شور برخاسته از شعور آنی بازنمی

 کند:می اش تجسمهای جمعیبرای تحقق آرمان ن ردآوردگاهی پرازدحام، در 
ّشغشغ دالنص حديفدیراِحه/دبثیاِ دده/ّسيبدافقحدد/دّن  دأح محه/احلااج؟/داانسا  دّافندأخاهداانسا دحیةا دداتف دب لفی دالرماجة؟/دبثیا ِددْیف»ددددددد
دلباسدنلب ؟/دالررس؟/ دأخربو دأيح دالرارل/ داکاة داّقا دهوا دمراصيداکرارة دارتكا ح داستًرنا ا درّبة دالوه ؟/ داديفدعباِ  دمنديفدشروِ  ا درّبة لرتجج/

 (.01د:5115)ارناهو ،د «األف  /دأ دنكو دعراةد اما
/ رؤیاهایش را به کندیگور مبهبرادرش را زنده انسان هزاران خاکستر چگونه جشن بگیریم؟/ با ل ا  عزا؟/ باوجود»)ترجمه(        

 یبرا میبتوان دیشا / با ل ا  عروسی؟/ با موج وهم؟/چرخاندکشد/ سرنیزه را در زخمش میبرد/ دورنمایش را به اسارت میتاراج می
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در اوان تردید/ شاید بهتر باشد  م؟یبروش یچه ل اس / به من خ ر دهیدمیشو ییآسامرتک  گناهان معجزه /جزر و مد نیاز ا یریجلوگ

 «که کامالً عریان باشیم.
الی که از البهی بخشیده است. اندوه یستیونیسررساک ای است که به این سروده رنگهای او، مقولهانسان و رنجورزی      

است. ارناؤوط تمرّد و  شتهگذا او را به نمایش ترین دغدغۀشود، عمیقآلود عائشۀ احسا  میهای عتابپرسش

 ناپیدابرای فروریختن آنچه انسانیت را  سانیننگرد؛ اهای شخصیت شعرش را باالتر از حزن و اندوه زمان میسرکشی

گفته، نشان از تجرّدی ناب است؛  ای که شاعر در بند پایانی از آن سخنوارگینهد. عریانمی یانگری، گام در راه عصساخته

با  یگاه ،وی این بیان پرالتهاب را فرودستانه فرو بکاهد. تنگناهایهای روحش را در که سرکشی از هر تعلّقی پیراستگی

 کند:ارائه می آناز  ایشدهو تصویر گزاره کندتلفیق میامند، نمی« انتزاع محض»آنچه در اکسررسیونیسم 
دالرواصف/دأ جّندهوهداألح لحدا  می /داليتدمو هْ دیرحيداألفراِحدالب ةددح بل دبالظ ل/دمندأقص »ددددددد /دإل دإانا ةدالغرو /دأتنق  دبیح  دأحتی  

تفي/ ب داکل ؟/دتشی داکراعيديفدهناكدمتةسع دمندادأدالیومي/دالكثبا  دتسرّت  دعل ْد لوق دللموتداألو ؟/دأهناكدمتةسع دمندالوق دلإلنتصا درغ دْر
دال اّر ديفدعنابردالن اردالًّو /دودرماجيدالرتی دّتوا يدمع دبلدالرقار   ورِةدالقل /دترتبص  أمواإلدمروق /دحبليدبالظ ل/دودالدأمللدسویدهوهددبْا

دتّرا دادالکلماتداليتدختتن  / داحلاارةْ عشا   دحت ح د(.01-00د:0992د)ارناهو ،د«لنمو 
شوم/ من میدست بهها دستفوفان انیدر مام/ رهسرار منحنی غروبم/ ها آمدهترین شادمانی/ از درخشانآبستن تاریکی»)ترجمه(        

آسایند/ آیا زمان زیادی آنجا ام میی شانههای شنی روکنم/ کومهاند، محکوم میپوشانده ام راروزانه هایرا که زخملخته  یارؤیاه نیا

-عقربشوند/ ی دل/ مراتع پیر مینوباوگبرای مرگ نخست هست؟ با وجود نقر  زانو/ برای برخاستن وقت زیادی آنجا هست؟ در 

/ جز ستن تاریکیگیرد/ آبام در امتداد امواجی سوزان قرار میکنند/ و خاکستر کهنهبرایت کمین می بلند روز هایبخشدر  یوحش یها

د.«سنگ رشد کنند ریخواهند زیکه م ییهاعلفهای رو به خفگی چیزی ندارم/ همچون این واژه
های خودگردانش که شکافی عمیق میان وضعیت ذهنی و استعاره پیِدرهای پیشک با چینشبی ،هر برش از این قصیده      

ای، است. آبستن بودن از تاریکی، رؤیاهای ژلهتصویر کرده شعر  در را ایی ویژهل انتزاعاشکاهای عینی انداخته، صورت

در توازی است و  کهنه یغلتیده، امواج آتشینی که با خاکسترفروابهام ابر  غنودگی کوه بر دوش شاعر، مرگ نخستینی که در

 ها وتاریکی از ایشدهزاره، و گاگونهیهایی ناشناخته، رؤجملگی تجربه فشرند،واژگانی که در تنگنا گلو می ،در پایان

روح  یک هایبستاز بنی را اکسررسیوروایتی  ،مشهود واقع هایی که فراسوی محاکات و توصیف؛ وضعیتیندهاپلشتی

 .کنندتع یر میسرکش 

 

 نتیجه
 ۀبه منص رااکسررسیونیسم ادبی  -ای از حرکت هنریبرجستهی هادر دو بخش فرم و محتوا، مؤلفه ،های ارناؤوطسروده -

های معناساز، توالی هایی چون حذف گزارهشگرداز رهگذر  ،، شاعر با کاربست تعلیقزبان حوزۀاند. در ظهور رسانیده

های کانکریتی و ها، ظرفیتها، سریدخوانیهای گمنام، کالم جویده و تلگرافی، شکافنهادهای رهاشده، ذکر ضمایر با مرجع

ساخت. ریتم و ایقاع نامتوازن که تناظری  برجستهت و سرگشتگی اکسررسیونیستی را خوبی حیربه ،مهندسی ساختمان شعر

جویی های زبان شعر ارناؤوط بود که با بهرهاز آشفتگی، رکود و فروماندگی شخصیت اکسررسیونیستی است، از دیگر ویژگی
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ای به ی میانی و معنایی، سرعت فزایندهآوری به موسیقمند و رویجهت ۀاز چیدمان حداقلی واژگان، استفاده از حروف اضاف

از  ،شاندرپیسازی کلمات، تراکم غیردستوری واژگان، چینش خطی و توالی پیبا فشرده ،همچنین .ریتم شعر بخشیده

های خودگردان و منقطع که در آن ارت اط جهان عینی و ذهنی با . استعارههسرعتشان کاسته و تا سرحد یک نثر تقلیل داد

 د.شاش قلمداد دیگر شاعر در ساختار زبانی شعر اکسررسیوی شگردگسسته بود، وجه ش ه ازهم یافتنینتغرابت دس
ای را متوجه جان ههدفمند از فنز تلخ و گزندۀ آن، هجمۀ همه ۀدر بخش محتوایی، شاعر با رویکرد به گروتسک و استفاد -

ای که به آن جزئیات سوژه ۀهمدالن ینینشبرای هم ،ار شعرشده در کنگیران باالدستی ساخت. همراهی تصویر مسختصمیم

اکسررسیوی دیگر شعر ارناؤوط بود.  ۀمایباختگی، درونتوجه شعر او در این بخش بود. هویتهای جال پرداخته، از ویژگی

و عناصر پیرامون  ایاش هب ،نمایی هرچه تمامی که برخاسته از این جریان بود، عالوه بر گونۀ انسانشاعر اضمحالل را با سیاه

 ،هیجانی بود که عمدتاً -های ذهنیفکنیهای ارناؤوط، برونمحتوای اکسررسیونیستی سروده بخشیاننیز تسرّی بخشید. پا

 .خواندیها و ساختن جهانی بهتر فرامدر وضعیتی انتزاعی، مشکالت را نشان داده و به ایستادگی در برابر آن

 از سی الیت جریان رغم محتوا، به زبان نیز تسری یافت،در حوزۀ شعر که علی ارناؤوط ۀتع یرگرایان رویکردهای -

این نویسنده در اختیار  زیستای که این جریان محاکاتهای گسترده. ظرفیتناپذیری آن حکایت نمودو پایاناکسررسیونیسم 

 نیاسوریه داد تا  باالخصخاورمیانه،  ۀ وضعیت مشوش و ناراستفرصت خوبی برای گزاربه او ، و شاعر مشرقی گذارد

حالی خود را که بازتابی از شرایط چیره بر ها، نامرت ی، آشفتگی و پریشانها و رکاکت کنایه، فراتر از صراحت استعارهبار

 .و به شکلی نامتعارف بازنماید ناآرام ضمیری روزنۀاز عمده کشورهای عربی است، 

 

 نوشتپی
 وی. کردندت ار بودند که به سوریه مهاجرت آل انی . خاندان او اصالتاًدر دمشق دیده به جهان گشود 1303کت ر ا 13. عائشۀ ارناؤوط در1

های آموزشی کارگردانی برنامهو ریزی تحصیلی به مدیریت برنامه است که مدتیزبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه دمشق  ۀرشت یلالتحصفارغ

 ارناؤوطهای ادبی (. فعالیت151: 5331)ألتونجی، شد پاریس  ساکنو  کرد به فرانسه مهاجرت 1383در سال  انجاممشغول بود؛ اما سر یزیونیتلو

های هفتگی نیز غافل نگاری و نگارش ستوناما بسان غال  ادی ان امروز عرب، از روزنامه ؛دکرنویسی و ترجمه خالصه توان در شعر، داستانرا می

ل(،د)الوطنداحملرل،د0922ل(،د)عل دغمادورق دتسقط،د0540ل(،د)احلّر ،د0543)الفراش دتکتشفدالنةار،د: ع ارتند از ،تاکنون ،ی اونماند. مجموعه اشعار عرب
ده است. کرفرسایی داستان نیز قلم ۀارناؤوط در کنار شعر و ترجمه، در حوز ل(.5115ل(دود)حنیدالرناصر،د0552ل(،د)مندالرماجدإل دالرماج،د0922

است. ال ته باید  کردهبه فرانسه چاپ  نیز ، اثر مشهور او در این زمینه است. وی عالوه بر زبان عربی، تاکنون پنج دفتر شعر«يقودکَ إلی غیرأ»رمان 

ای سندهبه نوی به همین علت،گیرد. می های او را در برآل انیایی به چاپ رسیده، شمار بسیار کمی از نوشته -گفت آنچه تاکنون از این ادی  سوری

 د، زبانزد است.کننویسد و کمتر منتشر میکه بسیار می
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