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1. Introduction 

As a literary technique, hybridization seeks to break the tradition of 

marriage within the family of words and the creation of new networks 

of companionship. It has a significant role in the beauty and structural 

coherence of literary texts. Since words lose their effectiveness due to 

constant association with each other, by deviating from the norms 

governing the standard language, words can be selected from one 

family and placed next to other families to highlight literature, open a 

new horizon, and affect the audience. This literary device became 

popular in literature via Saint-John Perse, the eminent French poet 

(1887-1975), in the works of other contemporary Iranian and Arab 

poets. Before him, however, the Russian theorist Mikhail Bakhtin had 

laid the foundations of hybridization by proposing polyphony and 

monophony theory in fiction. Among the poets who are influenced by 

this literary technique; Shāmloo and Adūnīs can be mentioned. The 

two poets have a relatively similar worldview due to their almost 

common social and political conditions. 

 
2. Methodology 

Conducted via a descriptive-analytical research method, the present 

study aims to examine the aesthetic dimension of this literary 

                                                           

*Date received: 11/05/2020    Date accepted: 27/10/2020 
 

1. Ph.D. Student of Arabic Language and Literature Persian Gulf University, Boushehr, Iran : 

hdghasemifard@gmail.com 

2.  (Corresponding author) Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Persian 

Gulf University,  Boushehr, Iran:  nzare@pgu.ac.ir 



 سیدر اشعار احمد شاملو و آدون یزیهنرسازة فاوام یواکاو                      170

technique and its implications and effectiveness by examining the use 

of hybridization in Adūnīs’s and Shāmloo’s poetry, which has led to 

the departure of the language of their poems from the standards of 

natural language. This article is an attempt to comparatively study 

Adūnīs’ and Shāmloo’s poetry for introducing them to the reader, and 

to answer the following questions: 1- What is the use of hybridization 

in the two poets’ poetry? 2- What are the implications of this literary 

device in the two poets’ poetry?  

 
3. Discussion 

 One of the techniques of "pretending to be familiar with familiar 

things" (Shafi'i Kadkani, 2013, p. 308) is hybridization via which 

words from a family are combined with a new language family, 

creating a kind of new poetic language. Among the poets who have 

been influenced by the Perse and who tried this literary technique are 

Shāmloo and Adūnīs.  

Part of hybridization in Shāmloo’s and Adūnīs’ poetry arises from 

the fusion of words from the family of music with the family of 

nature. Shāmloo takes the word "symphony" from the world of music 

and the word "night" from nature, and by combining them in “the 

sunset of the Siahrud River”, he creates the following combination: 

Symphony of the night drips / quiet / over the evening’ sadness 

(Shāmloo, 2004, p. 326). In this poem, Shāmloo highlights the 

composition (symphony of the night) by quoting the verb dripping and 

has also become unfamiliar with the verb dripping. The combination 

of the word “symphony” with “night” evokes the pleasant feeling of 

being in unison with the calm of the night. Since the word night alone 

is devoid of such a meaning, the poet gives it a new meaning by using 

the technique of hybridization. This has also led to lexical and 

semantic aberrations in the form of similes. In an atmosphere of 

emotional resemblance to Shāmloo, Adūnīs also combines the word 

“bell” from the family of music with the word “night” from the 

network of nature in the poem “the Divine Wolf”: The morning is 

burning and displaced / And I am the death of the moon / Under my 

face the bell (song) of the night breaks / And I am the new wolf of 

inspiration (Adūnīs, 1996, Vol. 1, p. 227). In the hybridization of 

night and bell, it is a kind of lexical aberration in the companionship 

axis, which creates a new combination of clichéd words in the form of 
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simile and has led to semantic aberration, indicating signs of darkness 

and sorrow.  

The linguistic-grammatical network and the nature network are 

other networks that promote the poems of these two poets. Concerning 

this network, Shāmloo chooses the word syllable from the system of 

language and the wave from the network of nature in his poem “the 

anthem of the one who left and the one who remained” and uses 

hybridization as follows: In the darkness of the salty beach / We 

listened to the repeated syllables of the wave (Shāmloo, 2004: 550). 

The metaphorical hybridization of repeated syllable of the wave 

prepares the ground for lexical and semantic aberrations. Using 

repeated adjectives, the poet emphasizes the fluidity and movement of 

the waves, and by adding a wave to the syllable, he de-familiarizes the 

verb to listen. The wave alone has no meaning, but it is meaningful in 

terms of the poet's intention when it is put in a hybridization. In the 

surrealist atmosphere of the poem “limbo”, Adūnīs combines the word 

abjadiyyat (alphabets) with the word stars and creates a metaphorical 

combination of the merging of these two different linguistic families 

as follows: I was returned/My body is a gentle book/ The alphabet of 

stars and clouds wrote it/ My body moves towards the light at night 

and the bodies are galaxies (Adūnīs, 1996, Vol. 2, p. 370).  The 

attribution of the word abjadiyyat (alphabet) to stars is because the 

body of the poet in limbo is a hybridization of the book of deeds and a 

galaxy of the results of those deeds. So the alphabet of the stars must 

be its writer. Because the poet considers his body to be a combination 

of books and galaxies, the hybridization of the alphabet of the stars, 

which are in complete harmony with these two, is necessary. This 

hybridization leads to the formation of such repetitive words in the 

form of similes, lexical, and semantic aberrations, as well as de-

familiarization with the act of writing and highlighting this practice. 

The network of the supernatural and the network of nature are other 

networks that promote their poems. To express his feelings towards 

the beloved, Shāmloo in the poem (the sixth hymn) takes the tree from 

the family of nature and the miracle from the other side, and by 

mixing the two, the garments of the following are covered on it: I am 

not a miracle tree / only one of my trees (Shāmloo, 2004: 1036) 

Shāmloo is a tree like other ones and that tree is not the expected 

miracle. The hybridization of a miracle tree is a composition in the 

form of the past tense. Although the word tree and the concept of 
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miracle go back to different language families, since the tree has long 

had a special and sacred place in mythology; therefore, the choice of 

these two families with obvious differences in networks is defensible 

in terms of communication. It has the poet’s intention of rejecting the 

expectation of something extraordinary from him. Adūnīs, like 

Shāmloo in his poem The Land of Magic, chooses the words earth and 

magic from different families, preparing such a capacity to express his 

feelings: And my land is constantly a land of magic / I confuse the air 

/ I injure the face of the water / I go out of my house to the sea. 

(Adūnīs, 1996, vol. 1, p. 188). In this poem, Adūnīs wears the mask of 

an adventurous Sinbad and goes to war only with the unhealthy social 

conditions, to achieve his utopia. The poet is not disappointed; 

because his land, like the land of magic, announces unexpected 

events. The use of this eloquent combination in the noun phrase, 

which implies continuity, and the use of the verb (لم تزل: continuous) is 

a double emphasis on the expectation of being extraordinary from the 

poet's land. 

The network of religion and the network of nature is also one of the 

networks considered by the two poets. As Shāmloo chooses the word 

Sajjadeh (prayer rug) from the family of religion and soil from the 

words of nature in the poem "Rainy Design" and by combining them, 

he creates such works of art: Then / the holy silence of the sun setting 

on the soil prayer rug, / and the heavy hesitation of the bloody knife 

(Shāmloo, 2004, p. 1003). The poet believes in the sanctity of the sun 

and the earth; therefore, the composition of the soil prayer rug, which 

is a favorably compound in the form of simile, has created lexical and 

semantic aberrations. Despite the apparent distance of these two words 

in terms of lexical family and semantic infrastructure, since "in many 

languages, it is called the human being of the earth" (Eliade, 1996, p. 

168). Accordingly, in terms of the concept of sacredness between the 

prayer rug and the soil is remarkable. In his poem “dream”, Adūnīs 

mentions the glorious past of the Arab countries with longing, 

remembering the past. Hybridization in this section, by combining the 

words of Surah and verse from religion and the words of cloud and 

stone from the family of nature, expresses the concepts intended by 

the poet. I entered the religious ceremonies of the Caliph / The womb 

of the waters and the sedition of the tree / I saw the trees that want me 

/ And I saw rooms between its branches / And the boards and the 

windows are hostile to me / And I saw children for whom I recited / I 
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heard, I recited for them / verses of the cloud and the verse of the 

stone (Adūnīs, 1996, Vol. 1, pp. 262-263). At this time, referring to 

the customs of the caliphate, Adonis called the seditions of that period 

the sedition of the tree. The trees of sedition, amid their foliage, are 

terrifying rooms. But inside these horrible rooms, there are clean and 

good children who are ready to receive the truth; Therefore, the poet 

recites for them verses of the cloud and verses of stone. Hybridization 

of verses of cloud and verse of stone indicate the sacredness of the 

elements of nature that the poet in the form of similes of two different 

language families to better convey their intended concepts, and thus 

he uses repetitive words for lexical and semantic aberrations. 

  
4. Conclusion 

Part of the literary value of the poetry of these two poets, from the 

point of view of novel verbal knowledge, depends on the use of 

hybridization networks. The same tendency towards hybridization-like 

combinations has increased the frequency of use of metaphorical 

arrays in their poetry. Accordingly, in addition to lexical anomalies, it 

has also caused semantic anomalies. Sometimes the second word in 

these combinations, due to being in the compound, de-familiarizes the 

verb of that sentence. These favorably combinations serve the other 

components of the text. The similarity of lexical families in the poetry 

of the two poets, which is sometimes expressed in complete similarity 

in words, is due to the similar intellectual realms of the two poets. The 

creative minds of the two poets, by adhering to nature, often choose 

one of their favored combinations from nature. Therefore, in this 

study, the hybridization of music, vocabulary, religion, and 

transcendental networks with the network of nature in the poetry of 

two poets was studied as one of the commonalities. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400تابستان و بهار، مچهارو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

  واکاوي هنرسازة فاوامیزي در اشعار احمد شاملو و آدونیس
  2)نویسنده مسئول(ناصر زارع ؛1فردیهدیه قاسم

 چکیده

به عنوان شگردی ادبی که به شکستنِ سنتِ ازدواجِ درون خانوادگی  (Hybridization)فاوامیزی 

سجام شود، نقش بارزی در زیبایی و انهای جدید همنشینی منجر میواژگان و ایجاد شبکه

که واژگان در اثر همنشینی مداوم با یکدیگر، اثربخشی خود را جاساختاری متون ادبی دارد. ازآن

توان با عدول از هنجارهای حاکم بر زبان معیار، واژگان را از ی اثربخشی میبرا ،دهنداز دست می

سازی ادبی و گشودن آفاقی ای دیگر قرار داد تا به برجستهیک خانواده برگزیده و در کنار خانواده

ای بارز، در شعر احمد شاملو جدید و نیز تأثیر بر مخاطب بینجامد. باری، این هنرسازه به گونه

م( شاعر نوگرای سوری، آشکار است. این پژوهش، براساس 1930ش( و آدونیس )1304-1379)

اشعار  را در های آنتحلیلی، مصادیق مشابه و برجستۀ فاوامیزی، کارکرد و داللت -روش توصیفی

هایی که کند. از این رهگذر، وجود این هنرْسازه در قالب ترکیباین دو شاعر تحلیل و بررسی می

اند، قابل ی پدید آمدهیدو خانوادة متفاوت طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ماورااز امتزاج 

تأمل است. این دو شاعر در اشعارشان فضاهای بسیاری از فاوامیزی را به نمایش گذاشته، ولی غالباً 

یعت رسد که این پیوند تنگاتنگ با طباند. به نظر میگزیدهها را از طبیعت بریک سویۀ این ترکیب

های هنری طبیعت شکل گرفته، بستری مناسب را برای تصویرسازی و مظاهر آن که با ظرفیت

 است. آورده ها فراهم های آنها و اندیشهتجربه

 هنرْسازه، احمد شاملو، آدونیس، فاوامیزی. هاي کلیدي:واژه. 
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 مهمقدّ .1
سازی زدایی و برجستهیکاربست متفاوت و هنرمندانۀ زبان، از عواملی است که به آشنای

رساند. فاوامیزی یا التهجین در اصطالح عربی به عنوان یکی از ابزارهای شعر یاری می

شعرآفرینی، با ترکیب کلماتی از دو خانوادة متفاوت زبانی ترکیبات نوینی در متون ادبی 

ای هفرضکند که فضای برآمده از این ترکیبات، به عنوان محرّکی عاطفی، پیشخلق می

 آورد.متعارف را بر هم زده و موجبات برانگیختگی احساسات مخاطب را فراهم می

شاعر ( Saint-John Perse)این شگرد ادبی در ادبیات به تأثیر از سن ژون پرس  

م(، در آثار دیگر شاعران معاصر ایرانی و عرب رواج یافت. 1975-1887برجستۀ فرانسوی )

پرداز روسی، با طرح نظریۀ چندصدایی و نظریهگرچه پیش از وی میخائیل باختین 

های فاوامیزی را بنا نهاده بود. از شاعرانی که متأثر از این صدایی در داستان، پایهتک

توان به شاملو و آدونیس اشاره کرد. این دو شاعر به سبب شرایط می ،تکنیک ادبی هستند

که مشابهی برخوردار هستند. چنان بینِی نسبتاً اجتماعی و سیاسی تقریباً مشترک، از جهان

کدکنی، )شفیعی« های زبانی اوتجربۀ زبانی و کشف»کدکنی، آدونیس را به سبب شفیعی

چه در جهان من از تمام آن»نیس معتقد است که داند. آدو( شبیه به شاملو می210: 1387

ژون پرس  گذرد و در هوای این عصر وجود دارد، باید تنفس کنم  و تغذیه کنم و سنمی

)همان( به این سبب و « ها. چرا از شعر او تغذیه نکنم؟یکی از این مواد است و از بهترین آن

 نیز به علت تسلط بر زبان فرانسه، وی به ترجمۀ همۀ اشعار پرس مبادرت ورزید. اما شاملو با

ر پرس بر تأثی» ،های ادبی پرس آشنا کردچه او را با تکنیکزبان فرانسه آشنا نبود، بلکه آن

 ( بود. 309: 1392کدکنی، )شفیعی« سپهری و از سپهری بر دیگران

  . شرح و بیان مسئله1-1

شود، آن های جدید کالمی میفاوامیزی به عنوان تکنیکی ادبی که منجر به ایجاد شبکه

دهد که به سبب همنشینی مداوم در طول زمان، از ظرفیت دسته از کلماتی را هدف قرار می

اند. به سبب بسامد باالی تکرار این شگرد ادبی منظور خلق زبان شاعرانه تهی شده کافی به

در اشعار شاملو و آدونیس و تأثیرپذیری این دو شاعر از پرس، واکاوی این هنرسازه در 

شعر دو شاعر موضوع این پژوهش قرار گرفت؛ لذا این پژوهش که بر روش توصیفی 
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با بررسی کاربرد هنرسازة فاوامیزی در اشعار آدونیس  تحلیلی استوار است، برآن است تا_

است، بُعد ها از معیارهای زبان خودکار شدهو شاملو که منجر به خروج زبان اشعار آن

های آن و تأثیرپذیری دو شاعر را از پرس مورد زیباشناسانۀ این شگرد ادبی و داللت

کاربست  -1ها پاسخ داده شود: رسششده به این پ در این مقاله کوشیده. واکاوی قرار دهد

این شگرد ادبی در شعر دو شاعر چه -2فاوامیزی در شعر دو شاعر چگونه است؟ 

                                                                                                        هایی دارد؟داللت

 . پیشینۀ پژوهش 2-1

است. های اندکی صورت گرفتهدر ادب فارسی پژوهشدربارة فاوامیزی 

 و در بخشی را به سن ژون پرس اختصاص داده با چراغ و آینهکدکنی در کتاب شفیعی

ی از امیزاست. اصطالح فاوخالل آن به تعریف این شگرد ادبی با ذکر شواهدی پرداخته

 وسپهری  هرابی اشعار سبررسی تطبیق»های ایشان در ادب فارسی است. در مقالۀ برابرنهاده

( 1396ی ) از فائزه طاهری و فرهاد طهماسب« سن ژون پرس با نگاهی به عرفان شرق دور

 عریفضمن بررسی اشعار این دو شاعر از حیث ساختار و مضامین، بخش مختصری به ت

 های آن در شعر دو شاعر اختصاص داده شده است. فاوامیزی و جلوه

اساس  بری در این باره به انجام رسیده است که غالباًهای چنددر ادب عربی پژوهش

 نجاماها در رمان و آثار منثور اند؛ لذا این پژوهشریزی شدهنظریات باختین طرح

 عنایماست و این ادبیات نیز از پژوهش مستقل دربارة فاوامیزی در شعر به گرفته

ر آثا ده است. از ایننصیب مانزبانی بر روش پرس، تا حدودی بی -آمیزی شکلیدرهم

این  کرد. از جمیل حمداوی اشاره التهجین فی روایات أحمد المخلوفیتوان به کتاب می

دب عربی عرضه شده، به ادعای نویسنده اولین اثر مستقل در ا 2020کتاب که در سال 

 اس  این. اساست که فاوامیزی را به عنوان شگردی مستقل در آثار ادبی بررسی کرده است

 نیز بر آرای باختین استوار است.  کتاب

است، امّا از منظر فاوامیزی شعر هایی صورت گرفتهدر مورد شاملو و آدونیس پژوهش

بررسی تطبیقی اشعار آدونیس و احمد »ای با عنوان نامهاست. در پایاناین دو بررسی نشده 

ضمونی در شعر (، به بررسی برخی اشتراکات موضوعی و م1390از محمد دستوار )« شاملو
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شاملو و آدونیس پرداخته شده که شامل تأثیرپذیری مشترک هر دو از شاعران عرب و 

ها و برخی نمادهای مشترک است اما تکنیک فاوامیزی در ها و افسانهغربی، کاربرد اسطوره

 آن جایگاهی ندارد. 

ز ها نیاست که در آنهایی چند، به بررسی سبک شعری دو شاعر پرداختهپژوهش

تأمالتی ارزشمند دربارة  سفر در مهای از فاوامیزی نیست. تقی پورنامداریان در کتاب نشانه

بینی وی دارد، اما در این کتاب نیز اثری از واکاوی شگرد سبک شعری شاملو و جهان

از  زدایی در شعر احمد شاملوسنگ بر دوش: تحلیلی بر آشناییفاوامیزی نیست. کتاب 

هایی پردازد و عمدتاً به تکنیکزدایی در شعر شاملو میبررسی آشنایی سعید پرهیزکاری به

گرایی اهتمام دارد. در این کتاب نیز از سازی و باستانچون موسیقی درونی، ترکیب

اإلبداع ومصادره توان به کتاب فاوامیزی سخنی به میان نیامده است. دربارة آدونیس می

های قاسم اشاره کرد که ضمن بررسی دیدگاهاز عدنان حسین  الثقافیه عند أدونیس

آدونیس در مورد نوآوری، با ذکر شواهدی به مصادر این ابداعات پرداخته و در نهایت با 

نمایاند. از آن جهت که تاکنون تبیین زبان شعری شاعر، آدونیس را شاعری تجددگرا می

است؛ لذا بررسی و پژوهش مستقلی به تکنیک فاوامیزی در شعر این دو شاعر نپرداخته

 تحلیل این شگرد ادبی در شعر دو شاعر، موضوع این پژوهش قرار گرفت.

 

 و بررسی . بحث2
با مختصر »در شعر  اند،ای شدهکه برخی از کلمات در اثر همنشینی آشنا و کلیشهازآنجا

( 5: 1386کدکنی، )شفیعی« یابند.پیش شدنی این کلمات روزمرة مرده زندگی میوپس

 ،(308: 1392کدکنی، )شفیعی« بیگانه وانمود کردن چیزهای آشنا»های از تکنیکیکی 

فاوامیزی است که در آن کلماتی از یک خانواده با خانوادة جدید زبانی ترکیب شده و 

واژگانی که همان گریز از کنند. این امر منجر به هنجارگریزی نوعی زبان شعر نو خلق می

گریزی معنایی به معنای واژگان تازه است و نیز هنجارد ساختسازی و ایجاهای واژهشیوه
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: 1378)سجودی، « های معنایی حاکم بر کارکرد واژگان در زبان معیارتخطّی از مشخصه»

 گردد. ( می136

های اولیۀ فاوامیزی را بنا نهاد. او  معتقد بود که پردازی است که پایهباختین اولین نظریه

تگی دو زبان است که درون یک لفظ اجتماع کرده باشند و آن فاوامیزی همان آمیخ»

همچنین برخورد آگاهانۀ دو زبان است که به واسطۀ فاصلۀ زمانی و تفاوت اجتماعی یا هر 

را  امّا او تنها رمان ؛(120: 1987)باختین،« شوند.دوی آن، درون فضای آن لفظ جدا می

از شاعرانی که متأثر از  .(135: 1388ر، پو)ن.ک: قاسمی دانستای میداری چنین ویژگی

با شکستن »شاملو و آدونیس هستند. آن دو  ،اندپرس به این  شگرد ادبی اهتمام ورزیده

« های جدید همنشینی، از طریق فاوامیزیسنت ازدواج درون خانوادگی و ایجاد شبکه

میان »عنی ی ،ابزاری را برای تغییر در محور همنشینی ،(310: 1392کدکنی، )شفیعی

(، 26: 2، ج1390)صفوی، « گیرندواحدهایی است که در ترکیب با یکدیگر قرار می

سازی اشعارشان آمیزی واژگان با خانوادة جدید و برجستهاند که منجر به درهمبرگزیده

 است. شده

ک ییعت و غالبًا یک طرف عناصر شعرش را از طب [که]پرس »شاملو و آدونیس همانند 

فاظ خود (، شبکۀ ال310: 1392کدکنی، )شفیعی« گیردا از زندگی جدید میسوی دیگر ر

وی ستر به سمت و نمایند. از میان این عناصر، نظرگاه پرس بیشرا با غلبۀ طبیعت ترسیم می

أنت يا ود: که عناوینش نیز رنگ و بویی از دریا دارد ماننآب و خاصه دریا است؛ چنان

رهاي )شه يعالية كانت تستضيء على امتداد وجهها البحر، مدن )و تو اي درياها( بحار

رور )س ة، من سيد النجوم والمالحكنند(مرتفع در امتداد رخ درياييشان طلب نور مي

دبانش ه باك)اي بيگانه، اي  ، أيّها الغريب يا من شراعهستارگان و دريانوردي كيست(

 ي درياي هامون(.)اي درياي سرگردان ا ، يا بحر البعل يا بحر هامونهستي(

توان به عنوان نمونه به چنین مواردی اشاره کرد: از انواع فاوامیزی در شعر پرس می 

}درخت آمرزش{ كشجرةِ استغفار ٍ( 15: 1999)بیرس،  }سرود دریا{ وهذا نشيدُ بحرٍ

فاوامیزی »اگر بپذیریم که   (115{ )همان:  های آسمانمدیحه} .مَدائحِ السماء( 68)همان: 
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گردد و راز نوگرایی و تمایز و هایی نوین میری ایجابی است که منجر به آفرینشعنص

این شگرد هنری در شعر شاملو و  ،( 33-32: 2020)حمداوی، « گرددابداع محسوب می

 ای دارد. آدونیس جایگاه ویژه

 . شبکۀ موسیقی و شبکۀ طبیعت2-1

آمیختگی واژگانی از از درهم بخشی از هنرسازة فاوامیزی در اشعار شاملو و آدونیس،

های خانوادة موسیقی با خانوادة طبیعت پدید آمده است. شاملو به منظور افزایش جنبه

عاطفی شعرش واژة سمفونی را از دنیای موسیقی و واژة شب را از طبیعت برگرفته و با 

 است: ها در شعر )غروب سیا رود( چنین ترکیبی پدید آورده آمیزی آندرهم
-صدا میآرام/ روی دلتنگی خاموشِ غروب./ مغرب/ از آتشِ افسردة روز/ بی /سمفونی شبکد چمی

 (326: 1383. )شاملو، سوزد

در این شعر شاملو خارج از داستان، ناظر حوادث است. او در پی تقابلی دیالکتیکی میان 

ب چکد، ترکییابد. شاعر با آوردن فعل میشب و روز است که با غلبۀ شب خاتمه 

است. آمیختن واژة زدایی کرده)سمفونی شب( را برجسته و از فعل چکیدن نیز آشنایی

یی با سکون و آرامش آواصدایی و همگر احساس خوشایند همسمفونی با شب، تداعی

جا که واژة شب، به تنهایی از چنین بار معنایی تهی است؛ شاعر با کاربست نشب است. ازآ

به آن داده است. این امر منجر به هنجارگریزی واژگانی و  تکنیک فاوامیزی داللتی نو

 معنایی در قالب تشبیه نیز شده است.

واژة جرس  )الذئب اإللهی(آدونیس نیز در فضای مشابۀ عاطفی با شاملو، در شعر 

 )زنگ( را از خانوادة موسیقی با واژة اللیل )شب( از شبکۀ طبیعت با یکدیگر چنین آمیخته

 است:

انكَسَر،/ وأنا الذئبُ اإللهيُّ  جَرَسُ الليلِ حترقُ الوجهِ شَريد/ وأنا مَوتُ القَمرِ/ تحتَ وَجهي الضّحي مُ 

 ( 227: 1، ج 1996)آدونیس،  الجَديدُ

شکست  زنگ )آواز( شبام چهره و آواره است/ و من مرگ ماهم/ زیر چهرهصبح افروخته :ترجمه

 .امو من گرگِ نُوِ الهی /
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وت که تفا شعر شاملو، تقابلی میان مفهوم صبح و شب است، با این این شعر نیز چون

ویش و سخ خآدونیس درون حوادث حاضر است. شاعر تمایلی به این جهان ندارد؛ لذا با م

مل ر تحزند. اندیشۀ محوری این شعپذیرش کالبد گرگ، از ماهیت انسانی خویش تن می

در  اژگانیوگ شب(، نوعی هنجارگریزی به امید اصالح است. ترکیب فاوامیزانۀ )زن رنج

ده و لق کرخای ترکیبی جدید و در قالب تشبیه محور همنشینی است که از واژگان کلیشه

اعر است. ش میدههای تاریکی و اندوه داللت دارد، انجابه هنجارگریزی معنایی که بر نشانه

م فهومه و بر با بیان شکسته شدن صدا در زیر چهره، ترکیب زنگ شب را برجسته کرد

ز فعل و ا های تاریکی و اندوه است، تأکید ورزیدهمورد نظر خود که همان زوال نشانه

 است. زدایی کردهشکستن آشنایی

فضای  اکمیتهای فاوامیزانه، انتخاب کلمات، تأکید بر حاین دو ترکیب از جهت شبکه

رکت دو حو  ه، سیالیتشب در تقابل با صبح، استفاده از عنصرِ زمانِ حال در قالب تشبی

که  فاوتتفعل چکیدن و شکستن، هنجارگریزی واژگانی و معنایی مشابه هستند. با این 

 با اصل یقیایی)زنگ( ابزاری موس جرسای موسیقیایی با اصل یونانی، و واژة سمفونی قطعه

 است. عربی است که هر دو با شب آمیخته شده 

ة با واژ وسیقیما(، واژة آواز را از خانوادة هشاملو در شعری دیگر با عنوان )با چشم

 دهد:باران از شبکۀ طبیعت، چنین پیوند می
ان/ تکوردلی هایچشم شب را از فجر/ دراینک/ چراغِ معجزه/ مَردُم!/ تشخیصِ نیم-»فریاد برکشیدم:/  

 ب/ پروازِ شسمانِ تان نرفته تماشا کنید خوب/ در آست آن قدر،/ تا/ از/ کیسهسویی به جای اگر/ مانده

: 1383 )شاملو،« را! فتابآوازِ آپردة شب/ تان/ این طُرفه بشنوید:/ در نیمهای ناشنواییآفتاب را!/ با گوش

653-654) 

یابیم که زمینۀ اصلی شعرهای او را های شعر شاملو درمیبا خواندن مجموعه»جا که ازآن

(، پس 83: 1374داریان، )پورنام« زندعواطف ناشی از تأثرات اجتماعی رقم می

هنگام خورشید مقطع، شاعر ظهور بی های اجتماعی از اشعار او بایسته است. در اینبرداشت

نامد و تشخیص تفاوت سپیدة زده، به کنایه چراغ معجزه میامید را در دل جامعۀ شب

ه چشمان و جا کزند. امّا از آناصالح از نیمه شبِ اختناق را به داشتن چشمی بصیر پیوند می
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های مردم از ادراک حقایق عاجز است، پرواز آفتاب آزادی و اصالح و آوازخوانی گوش

به، کنند. او با تشبیه آفتاب به انـسان و حذف مشبهآن را، در دلِ شبِ خفقان احساس نمی

 به را که آواز است، بیان کرده و با استفاده از این ترکیبِ فاوامیزانه دریکی از لوازم مشبه

قالب استعارة مکنیه به امید شروع صبحی دیگر، داللتی نوین آفریده که منجر به 

هنجارگریزی معنایی و واژگانی شده است. فعل بشنوید، ترکیب )آواز خورشید( را برجسته 

است. از سویی دیگر، میان زدایی شده شدن آفتاب به آواز، آشناییو خود نیز به سبب اضافه

که خبر از امتداد این آوازخوانی « آ» آوایی با تکرار مصوت بلند آواز و آفتاب، توازنِ

است. ترکیب آواز آفتاب با مضمون شعر که تابش امید است، در تناسب دارد، شکل گرفته

کامل است. از آن جهت که آفتاب همواره در ادبیات نماد امید است، شاعر با افزودن آواز 

های امید در جامعه تأکید ورزیده است؛ مفهومی نههای آشکار و صریح روزبه آن بر نشانه

 توانست حامل آن باشد.که واژة آفتاب به تنهایی نمی

)آسمان هشتم(، نقاب پیامبر )ص( را به چهره  ةالسماء الثامنآدونیس در شعر طوالنی 

است. او با استفاده زده و تصویرگر افکار و احساسات خود در خالل معراج رسول گردیده 

گرد فاوامیزی، واژة آواز را از خانوادة واژگانی موسیقی، و واژة خورشید را از طبیعت از ش

ها با یکدیگر چنین ترکیب واژگانی جدیدی را پدید آورده آمیختن آنبرگرفته و با در هم

 است: 

هربُ مِن تشرينْ/ تَ على األسوارِ/ فَراشةٌ أُغنيةُ الشّمسِالجريمه:/ رائحةُ النّسرين/  -سَمعتُ صوتَ الزَمَن

 ( 191: 2، ج 1996)آدونیس،  إلى غدٍ يَحرثُه نوّار/ في أرضِه الكَريمهْ

ای بر دیوارهاست/ پروانه های خورشیدترانهجنایت:/ بوی نسرین/  -صدای زمان را شنیدم :ترجمه

کارد/ در سرزمین گریزد/ به سوی فردایی که  ماه نوّار )مرداد( آن را میکه از ماه تشرین )مهر و آبان( می

 .ارجمندش
آدونیس در این معراجِ خیالی، سفری از جامعۀ کنونی به سویِ آرمانشهر خود دارد. در 

گردد، پروانۀ امیدواری در های خورشید جرم محسوب میای که بوی نسرین و ترانهزمانه

شید( در های خورگریزد. ترکیب )ترانهاین سرزمین از فصل پاییز به امید فردایی بهتر می

است. شاعر درون قالب استعارة مکنیه، منجر به هنجارگریزی واژگانی و معنایی شده 
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خورشید  روایت حاضر است و سعی در بیان این آوازخوانی به امید تغییر و اصالح دارد.

نماد امید و کامیابی است. شاعر با افزودن ترانه به آن، مفهوم مورد نظر خود را که انتشار 

ترکیب آواز  رار متناوب این آرزو است، به شایستگی ترسیم کرده است.امید و تک

ه مکنیه، خورشید در شعر دو شاعر از جهت گزینش واژگان، استفاده از استعار

هنجارگریزی واژگانی و معنایی و زاویۀ دید کاماًل مشابه هستند. دو شاعر این ترکیب را که 

 اند. داللت بر طلوع امید دارد، در بافتی مخالف با این مضمون به کار برده

 دستوري و شبکۀ طبیعت     -. شبکۀ زبانی2-2

ست الفظ  ن الفبا و هجا وجا چیزی در حدود واژگان عامی چواز زبان در اینمقصود 

نست. م آن دای عاها را به حوزة زبان و دستور به معنتوان آنکه به لحاظ مفهومی توسعاً می

ة ند( واژی ماشاملو با نظر به این شبکه، در شعر )سرودِ آن که برفت و آن کس که بر جا

ار ین به کا چنرهجا را از نظام زبان و موج را از شبکۀ طبیعت برگزیده و شگرد فاوامیزی 

 است:بسته
 بل../ در ظلمت کوب پست/ که از نمکِ دریا و سیاهی شبانگاهی سرشار بود/ بازایستادیم/..بر موج 

 نۀ شب راک/ آییاندگوش فرا دادیم./ و در این دم/ سایۀ توفان/ اندک هجای مکررِ موجشورِ ساحل/ به 

 ( 550: 1383)شاملو،  کرد.کدر می

به  ر آندی ظلمانی بر پهنۀ دریا است که شاعر به شکلی نمادین بستر این شعر، شب

 یند، بابا میپردازد. شاملو با حضور در متن حادثه خود را در کنارة دریتوصیف مرگ می

( است 162 :1385)گرین، « کرانگیمادر کل حیات، رمز و راز روحانی و بی»که دریا آن

و  شده ن شده از عملکرد مثبت خود تهیامّا در شعر شاملو، دریا با تصویری دگرگو

 گر مرگ و فنا باشد. است تا تنها ترسیمآمدِ عادت یافتهکارکردی خالف

ترکیب تشبیهیِ )هجای مکرر موج( زمینه را برای هنجارگریزی واژگانی و معنایی مهیّا 

و با  ت و حرکت امواج تأکید ورزیدهاست. شاعر با استفاده از صفت مکرر، بر سیالیّ ساخته

جا که حرف ج است. از آنزدایی کرده دادن آشناییافزودن موج به هجا، از فعل گوش

انگیزاند؛ لذا ( در نفس برمی38: 1998)عباس، « عظمت و بزرگی و طراوت و حرارت را»

افزاید. تکرار این صامت در هجا و موج، عالوه بر توازن آوایی بر تصویر عظمت موج می
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هجای موج داللت بر نظم موزون و صدای آهنگین اموج داشته باشد. رسد که به نظر می

موج به تنهایی فارغ از این معناست؛ با قرار گرفتن در قالب ترکیب فاوامیزانه است که 

 گردد. مقصود شاعر حاصل می

)الفباها( را با کلمۀ نجوم  أبجدیات( واژة برزخآدونیس در فضای سوررئالیستی شعر )

آمیزی این دو خانوادة متفاوت زبانی آمیخته و ترکیبی تشبیهی از درهم )ستارگان( درهم

 است: این چنین پدید آورده 
 وغُيُومٍ/ جَسَدي مَسْرَى إلى النُور وأشْالءُ دروبٍ أبْجَديّاتُ نُجومٍ كِتابٌ/ كَتَبَتْهُ  -أوّلُوني/ جَسَدي رِقٌّ

 ( 370: 2، ج 1996)آدونیس، 

و ابرها آن را نوشت/  هاالفبای ستارهسمم نرم و لطیف کتابی است/ مرا برگرداندند/ ج ترجمه:

 ها هستند.( ها کهکشانجسمم شبانه به سوی نور  حرکت کرده و جسم

که شعر زند؛ چرات و عواطف خود پیوند میآدونیس فضای روحانیِ برزخ را با احساسا

این مقطع تصویرگر جسم ( است. او در 124: 2017، بعلی)« ای از عقل و عاطفهآمیزه»او 

مردة خویش است، امّا جسمی پاک و لطیف بسان کتابی که الفبای ستارگان و ابرها 

)الفبا( به نجوم )ستارگان(، به آن  أبجدیاتنویسندگان سرگذشت او هستند. انتساب واژة 

سبب است که جسم شاعر در برزخ، ترکیبی از کتابِ اعمال و کهکشانی از نتایج آن اعمال 

 بایست که الفبای ستارگان نویسندة آن باشد. ؛ پس میاست

از آن جهت که شاعر، جسمش را ترکیبی از کتاب و کهکشان دانسته؛ لذا ترکیب 

ت تام هستند، بایسته است. این ترکیب باعث شده تا الفبای ستارگان که با این دو در سنخیّ

 ،گانی و معنایی شکل گرفتهای در قالب تشبیه، هنجارگریزی واژاز چنین واژگان تکراری

این عمل برجسته گردد. آدونیس در این ترکیب بسان  ،زدایی شدهاز فعل نوشتن آشنایی

  است.شاملو با تکرار صامت )ج( بر موسیقی این ترکیب و عظمت آن افزوده 

ای از طبیعت، های فاوامیزانه، انتخاب واژة الفبا و واژهاین دو ترکیب از جهت شبکه

تنی و کاربست دو فعل انسانِی از زماِن گذشته در قالب تشبیه، زاویۀ دید درون م استفاده

فرادادن و نوشتن که هر دو مرتبط با قوة ادراک آدمی است و هنجارگریزی واژگانی گوش

و معنایی و انسجام و توازن آوایی مشابه هستند. امّا باید توجه داشت که وجه غالب فضاِی 
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که، شعر حالیائل اجتماع در قالب طبیعت است درزگرایانۀ مسشعری شاملو، توصیف رم

 آدونیس تصویرگر سمبلیک برزخ و آمیختگی آن با عواطف شاعرانۀ اوست. 

ر بگر فضای سنتی حاکم شاملو در شعر )تا شکوفۀ سرخ یک پیراهن( که توصیف

نه اوامیزاد فگربندی به الفاظ قافیه را مذمت کرده و با شادبیات گذشتۀ ایران است، پای

 است: سنگ را از طبیعت و الفاظ را از شبکۀ لغات چنین برگزیده 
ر گودِ ب را/ دریزانِ غروب، که شسنگِ قوافی را. / و از عرق /سنگِ الفاظکشم بر دوش،/ سنگ می

کنم/ یکنم/ کار مار میشود رنگ/ در نابیناییِ تابوت،/ .../ من ککند بیدار،/ و قیراندود میاش/ میتاریک

 (49: 3831لو، )شام افرازم/ استوار/ دیوار/ تا بام شعرم را بر آن نهمبرمی /سنگِ الفاظکار/ و از 

هیچ فی، بیریزی یک ساختمان با مصالح شعر قدیم )سنگ الفاظ و قواشعر با پی»این 

محکم  وخواهد برای خودش کارگاهی قُرص شود. او نخست میاشاره به وزن( شروع می

(؛ 52: 1: ج1378)پاشایی، « داندهای الفاظ و قوافی بسازد و آن را زندان شعر میبا سنگ

قافیه  ، الفاظودندبزیرا شاملو و دیگر شاعرانی که معتقد به تحوّل در زیربنای ساختاری شعر 

ت. ضر اسدانستند. شاملو در متن روایت حارا چون زندانی برای محبوس کردن روح می

 نی شاعردرو آغاز شعر و تکرار آن در مقطع بعد، داللت بر اندوه کاربستِ واژة سنگ در

های آهنگ، ازجمله در مجموعۀ از سرودن برخی اشعار مقفی در قالب رمانتیک
ساخت  ست وادارد. شاملو با افزودن واژة الفاظ به سنگ که نمادی از سختی  شدهفراموش

ایی عرسرشهای قافیه در حدودیتهایی، سعی در بیان مدیوار در خیال خود با چنین سنگ

 ناز فعل کشید دارد. این ترکیب در قالب تشبیه عالوه بر هنجارگریزی واژگانی و معنایی،

 زدایی کرده است. نیز  آشنایی

ارد، ام د)رنگ آب( ن لون الماءاثرپذیری از سن ژون پرس در این شعرِ آدونیس، که 

اصلی  کزی وبه تبعیت از آن آب، هستۀ مرکه اشاره شد دریا و مشهودتر است؛ زیرا چنان

یعت و بکۀ طبآمیزی واژة نهر )رود( از شدهد. آدونیس با درهماشعار پرس را تشکیل می

 است: گونه شگرد فاوامیزی را به کار بستهواژة کالم از خانوادة لغت این

 فُ البِحارْ ، أو نَسْتَكشِالمَحارَ قِطُنَلتَ  /سافِرْ مَعي يَومَينِ، جَمعتَين في تَمَوّجِ األسرارْ /نَهرَ الكالمْيا 

 (337: 1، ج 1996)آدونیس، 
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ها را آییم/ صدفزنانِ اسرار گرد میدو روز با من سفر کن، در حالی که در موج /رود سخنای  ترجمه:

  کنیم.کنیم یا دریاها را کشف میجمع می
ها ساری و بر زبان داند که چون رودرنگ میشاعر سخن را بسان آبی شفاف و بی

جاریست. لفظ سخن به تنهایی حامل این معنا نیست؛ بلکه قرارگرفتن در قالب ترکیب 

بخشد. شاعر با خطاب چنین رودی، آرزوی سفر در امواِج فاوامیزانه این معنا را به آن می

تن پرورد. دو واژة نهر و کالم با آمیخهایی گرانبها میاسرار را در دل به قصد شکار صدف

قرار گرفتن در رابطۀ مشابهت، زمینه را به سبب با یکدیگر عالوه بر هنجارگریزی واژگانی 

  اند.برای هنجارگریزی معنایی و ایجاد معنایی جدید فراهم آورده

ای از خانوادة طبیعت و واژهها با انتخاب هر دو شاعر در متن روایت حاضرند. آن

وامیزانه در قالب تشبیه، مناسب با فضای شعر خود، ابداع ای از خانوادة زبان ترکیباتی فاواژه

اند. عنصر زمان در هر دو کرده و موجبات هنجارگریزی واژگانی و معنایی را فراهم آورده

ترکیب، داللت بر حال دارد که خود دلیلی بر سیالیت و حرکت است. بدیهی است که 

 صر ایشان باشد. فضای شعر دو شاعر متفاوت و همسو با افکار و حوادث ع

 . شبکۀ ماوراي طبیعت و شبکۀ طبیعت 3 -2

ها بوده است. آن اعتقاد به ماوراءالطبیعه از آغاز خلقت تاکنون باور مشترک تمام ملل

های زندگی که از محدودة ادراک انسان به دور بوده برای توجیه و تبیین برخی پدیده

نیز متأثر از این  اشتند. شاملو و آدونیساست، اعتقاد به دخل و تصرف نیروهای ناشناخته د

عقاید، واژگانی را از خانوادة ماوراء برگزیده و با آمیختن آن با شبکۀ طبیعت، تصاویری 

اند. شاملو به منظور ترسیم حاالت روحی و احساسات خود در برابر معشوق، هنری آفریده

ماوراء برگرفته و با  در شعر )سرود ششم( درخت را از خانوادة طبیعت و معجزه را از

  است:پوشانده چنین بر آن ای اینآمیختن آن دو با یکدیگر، جامه

ام/ نیستم/ تنها یکی درخت درختِ معجزهام از شرمِ ناتوانیِ خویِش:/ چندان دخیل مبند که بخشکانی

: 1383)شاملو،  ات.و/ تابوتات ام هنری نیست/ که آشیانِ تو باشم،/ تختنوجی در آبکندی،/ و جز این

1036-1037) 
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هد که خوایپندارد. او از معشوق مشاملو با حضور در روایت، خود را بسان درخت می

 ر وجودکه با این کاو برگ وجود او چیزی نیاویزد؛ چراگیری بر شاخ به قصد حاجت

گر ن دیگردد. او درختی بساشاعر که درختی سرسبز است، از شرم ناتواتی پژمرده می

 املوشدرختان است و آن درخت معجزة مورد انتظار نیست. تنها ظرفیت درخت وجودی 

ت آن است که تا وقت حیات، آشیان معشوق و شاخسارش هنگام مرگ، سازندة تابو

ت. با ه اسمعشوق باشد. ترکیب فاوآمیزانۀ )درخت معجزه(، ترکیبی در قالب زمان گذشت

جا از آن امّا ،گردندهای متفاوت زبانی بازمیبه خانوادهکه واژة درخت و مفهوم معجزه آن

ه خانواد دو انتخاب این ،استکه درخت از دیرباز در اساطیر جایگاهی ویژه و مقدس داشته

اعر را شنظر  ها، از جهت ارتباط قابل دفاع است و مقصود موردبا تفاوت آشکار در شبکه

 ختگی باآمی ، دربردارد. درخت و معجزه باکه همان رد انتظار امری خارق عادت از اوست

 اند. یکدیگر هنجارگریزی واژگانی و معنایی را در متن رقم زده

ا از دو( ر)جا سحر)زمین( و  أرض( واژة أرض السحرآدونیس نیز بسان شاملو در شعر )

ا مهیّ های متفاوت برگزیده و چنین ظرفیتی را برای ترسیم احساسات خویشخانواده

 ت:اسساخته
كلٌّ رأى  مامْ/ تاريخَه،غَسَيَّجَ بال ال ثأرٌ وال خُصُومَه/ بيني و بَينَ حارِسِ األيّامْ،/ كلٌّ مَضَى، -لم يَبقَ 

 بَحر.ن قنّيةِ في الخرُجُ مِاء/ أَ:/ أُغالِطُ الهَواء/ أَجْرَحُ وجهَ المأرضَ السِّحرولم تَزلْ أرضيَ  /_تَخومَهْ

 ( 188: 1، ج 1996)آدونیس، 

زد/  بر پرچینات، با نه انتقامی و نه دشمنی/ میان من و نگاهبان روزگار/ همگی گذش -باقی نماند مه:ترج

اندازم/ شتباه میا به ا:/ هوا رسرزمین جادوستو پیوسته سرزمینم  /-بیندتاریخش را، هر که اطرافیانش را می

 .گردمنشینی به سوی دریا خارج میکنم/ از خانهچهرة آب را زخمی می

آدونیس در این شعر نقاب سندباد ماجراجو را بر چهره زده و تنها به جنگ با شرایط 

رود. او راوی حوادثی است که شهر خود مینابسامان اجتماعی، به منظور تحقّق آرمان

است و اکنون، از آن کوشش در جهت تحقّق آمال و در تقابل با دیرزمانی بر آن گذشته

که ای. اّما شاعر ناامید نیست؛ چرااست؛ نه انتقامی و نه دشمنی روزگار، چیزی باقی نمانده

دهد. کاربست این ترکیب سرزمینش بسان سرزمیِن جادو خبر از وقایعی غیر منتظره می
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: پیوسته( لم تزلفاوامیزانه در جملۀ اسمیه که داللت بر استمرار دارد و استفاده از فعل )

بودن از سرزمین شاعر است. شاعر دو واژة تکرارِی  العادهتأکیدی مضاعف بر انتظار خارق

زمین و جادو را به قصد هنجارگریزی واژگانی و معنایی، به خوبی با هم آمیخته تا مقصود 

مورد نظر خود را که همان ترسیم انتظار انقالبی شگرف است، به خواننده بنمایاند. 

نقالب را ستایش کرده یا آدونیس معتقد است که شاعر انقالبی آن نیست که حتماً ا»

تصویرگر رفتارهایی انقالبی در شعرش باشد؛ بلکه شاعر انقالبی در حقیقت آن است که با 

اندازی به آینده دارد، دهد که که انقالب خود شعر اوست. آن شعر که چشمشعرش نشان 

بر انتظار (؛ از این روی سرزمین جادو تمثیلی 43: 1، ج2010)إسبر، « حتماً شعر انقالبی است

شاعر به امید حوادث آینده است و خود تأکیدی بر اهتمام شاعر به مسألۀ انقالب و تحول 

 اجتماعی است. 

که فضای این دو شعر از جهت ساختار و بافت متفاوت است و شاملو در پی بیان با آن

های احساسات خویش به معشوق است و آدونیس به دنبال اهدافی دراماتیک، امّا ترکیب

معنایی مشابه  های زبانی و هنجارگریزی واژگانیها از جهت ترکیب و خانوادهفاوامیزانۀ آن

 هستند.

گویان با استفاده از شگرد فاوامیزی واژة شاملو در شعر توصیفی )غبار( در پاسخ به یاوه

گونه دیو را از خانوادة متافیزیک و کلمۀ طوفان را از شبکۀ طبیعت با یکدیگر این

  است:آمیخته

گیرم به هیچ. استوارم هراس/ وز خروشِ تُندرم اندوه نیست،/ مرِگ مسکین را نمی امدیِو توفاناز غریِو 

: 1383)شاملو،  ثمر با دست و پای من مپیچ.خانمانی را بگوی/ بیچون درختی پا به جای/ پیچکِ بی

123) 

ان خصائص و امتیازات ادبی شاعر با استفاده از تشبیهات متعّدد، سعی بر آن دارد تا با بی

رسد که انتخاب غریو گویان را سرزنش کرده و پاسخی کوبنده دهد. به نظر میخود، یاوه

دادن دشمن به قصد تمرکز بر عظمت وجودی شاملو جلوهتوفان و خروش تندر، بزرگ

ن است. )دیو توفان( ترکیبی تشبیهی با دو زیربنای متفاوت خانوادگی است که با قرار گرفت

ای با فعل ربطی و زمان حال، بر استمرار و دوام خصوصیت شجاعت شاعر تأکید در جمله
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داشته و تشبیهی نو آفریده و موجب هنجارگریزی واژگانی و معنایی شده است. شاملو در 

کند. دیو همواره نماد متن حادثه حضور دارد و گاهی مخاطب را به مکالمه دعوت می

عصیان است. ترکیب آن دو با یکدیگر، بیانگر اعمال رعب و هراس و توفان سمبل 

 گرایانۀ مخالفانِ سبکِ شعریِ شاملو، به قصد تضعیف شخصیت ادبی اوست. تخریب

ناصر ه از عبه ترسیم بیروت و اندوه دامنگیر آن با استفاد )الوقت(شعر  آدونیس در

ا از ر)شرر(  کلمۀ وماوراء پردازد. او در این مقطع بسان شاملو، واژة )غول( را از طبیعت می

 است: ای خلق کردهها چنین فضای شعریطبیعت برگرفته و با درهم آمیختن آن
صْرخُ: ها صَدرُ المَدينهْ/ يَإلّا/ مَعدناً  تَسمَعُ عُدلَم تَعُد تَرسمُ إلّا/ نَوْرَساً يَقذفُهُ المَوجُ إلى حَبْلِ سَفينهْ/ لَم تَ

 ( 203: 2، ج1996)آدونیس،  غُولٍ مِن شَرَرْسُرَّةِ/  قَمَرٌ يَنْشَقُّ مَربوطاً إلى

 ی پرتابای مگر/ مرغ نوروزی را که موج آن را به سوی ریسمان کشتهنوز ترسیم نکرده ترجمه:

لی افد در حاشکه میزند: هان مرکز شهر/ ماهی است کای مگر/ معدنی را که فریاد میکند/ هنوز نشنیدهمی

 .های آتشلی از شرارهغوکه بسته شده به سرنخ/ 

رة ر درباگیرد و بستری را برای آرزوهای شاعای را دربرمیاین شعر فضای گسترده

است؛ دهقّق نشگوید که هنوز محسازد. او از آرزوهایی میبیروت؛ مأوای جدیدش مهیّا می

وه دت، از اناسهلذا با تشبیه خود به مرغ نوروزی که به ناچار بر ریسمان کشتی آرام گرفت

که . با آنطن استوانتظار درخشش ماه کشد. امّا شاعر ناامید نیست؛ زیرا در خود پرده برمی

 طع غولاست. مقهای آتش دژخیم دشمن بسته شده سرنوشت این ماه به غولی از شراره

یّا ی را مهعنایمشرر، ترکیبی فاوامیزانه و تشبیهی است که موجبات هنجارگریزی واژگانی و 

ز جهت ها انآبا وجود تفاوت خانوادة زبانی غول و آتش و دور از ذهن بودن است. ساخته

 اس و یکیگر هرعیگر است؛ زیرا غول تداها جلوهارتباطی میان آنزیربنا، از لحاظ مفهوم 

 هراس و ش براز مفاهیم آتش نیز سوزندگی و ایجاد حذر است. شاعر با افزودن غول به آت

ضور حضمن  دارد. شاعر در این مقطعدژخیم دشمن پرده برمی های آتشبیم خود از شراره

 پردازد. گو نیز میودر متن به گفت

این دو ترکیب فاوامیزانه از جهت انتخاب واژة غول و دیو که توسعاً مترادف با یکدیگر 

باشند. طوفان و آتش نیز از خانوادة طبیعت و هر دو از عناصر هستند، کاماًل مشابه می
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بخش هستند. از سویی دیگر این دو ترکیب، در قالب تشبیه موجب ۀ هستیچهارگان

 اند.شناسانه به مخاطب شدههنجارگریزی واژگانی و معنایی و القای حس زییایی

 شبکۀ مذهب و شبکۀ طبیعت .2-4

که شاملو در شعر )آخر های مورد توّجه دو شاعر است؛ چنانمذهب نیز یکی از شبکه

الهام از فرار محمّدرضا پهلوی از ایران سروده، با استفاده از شگرد  بازی( که آن را با

مفهوم تقوا را از خانوادة واژگانی مذهب و واژة خاک را از طبیعت برگزیده و با  فاوامیزی

 است:ای پدید آورده ها با یکدیگر چنین هنرسازهآمیختگی آندرهم
جا که قدم برنهاده باشی/ ای./ آنداس سخن گفتهها/ به تو را چه سود از باغ و درخت/ که با یاس 

 (819: 1383)شاملو،  را/ هرگز/ باور نداشتی. تقوای خاک و آب زند/ چرا که تو/گیاه/ از رُستن تن می

، مختاری)« استشاملو عشق به انسان را در عرصۀ مبارزة سیاسی دریافته»که ازآنجا 

ب محمّدرضا شاه، قدرت پوشالی او را به با حضور در متن حوادث و با خطا(، 271: 1378

های های وطن که نمادی از مردم است، با داستوجهی و آزار یاسسخره کشیده و از بی

اجتماعی بر فرضیۀ خویش،  -گر سیاسی کند. شاملو در نقش یک کنششکنجه شکوه می

بخش ب حیاتاعتقاد و ناباور به تقوای خاک وطن و آآورده که شاه را بیچنین استدالل 

شاملو در قلب معرکۀ زندگی حضور دائم دارد و به »که نمادی از مردم است، بداند؛ زیرا 

ترکیب  .(83: 1374)پورنامداریان، « زند.همین جهت نبض شعرهای او با نبض اجتماع می

فاوآمیزانۀ )تقوای خاک( با آمیختن دو خانوادة متفاوت، در قالب استعارة مکنیه بر تقدس 

که خاک و تقوا به تنهایی از این داللت تهی هستند. این شور تأکید دارد، در حالیخاک ک

ترکیب موجبات هنجارگریزی واژگانی و معنایی را فراهم و آمادگی ادراکی مخاطب را، 

انگیزاند. قرارگیری واژة تقوا میان دیگر واژگان جهت دریافت مفهوم مورد نظر شاعر برمی

ناصر طبیعت چون باغ و درخت و گیاه و رستن هستند و با خاک در که غالباً برگرفته از ع

برند، توجۀ مخاطب را بیش از پیش به خود جلب، و در حالت مراعات النظیری به سر می

 است.تر بوده بیان قصد شاعر موفق

از عقیدة آفرینش خدایان به دست بشر دفاع کرده و با  (: مرگ)موتآدونیس در شعر 

یک فاوامیزی، واژة مقدسِ ملکوت را به واژة صخره پیوند زده و ترکیبی استفاده از تکن
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 التائهه. مَلَكوتَ الصَخرةِيا  /-نَموتُ إنْ لَم نَخْلُقْ اآللِههْ/ نَموتُ إنْ لَم نَقْتُلْ اآللِهههنری خلق کرده است: 

 ( 275 /1: ج1996)آدونیس، 

رة لکوت صخمم اگر خدایان را نکشیم/ ای میریمی میریم اگر خدایان را نیافرینیم/می ترجمه:

 .شدهگم
 هاو غالباً ب دیدگاه فکری آدونیس از دین، همواره مورد اهتمام پژوهشگران بوده است.

. او قض باشدمتنا پردازد. بدیهی است که این نظرگاهالحاد و ایمان با هم و در کنار هم می

یجاب دا را ای دنیای جدید، قتل خبنا»گوید: ها چنین میدربارة خلق خدایان و مرگ آن

ر یست، مگکن نبه بیانی دیگر، صعود به مرتبۀ خداوند مم ؛کند که مبدأ عالم قدیم استمی

 ین چیزیت. ااینکه تصویر دنیای کنونی را ویران سازیم و کشتن خدا مبدأ این تصویر اس

این دیدگاه  .(113: 2، ج1979)آدونیس، « دهد.است که خلق دنیای دیگر را به ما اجازه می

 خلق به وضوح در این شعر آشکار است. پس آدونیس حیات خود را در مرگ خدایان و

 تن و بادر م پندارد. او در این شعر با حضورها میکردن برای آنخدایان جدید و قربانی

ه صخره وت باستفاده از شگرد فاوامیزی و در قالب استعارة مکنیه با افزودن واژة ملک

ص هنجارگریزی واژگانی و معنایی را فراهم کرده و به سنگ قداستی خاموجبات 

ده و شرجسته ای از خانوادة مذهب باست. در این متن برعکس شعر شاملو که واژهبخشیده

ن و دایاخدر میان واژگانی غریب به کار رفته، واژة صخره از آن جهت که میان واژة 

کیب ن ترز سویی دیگر واژة ملکوت در ایملکوت قرار گرفته، مورد توجه است. امّا ا

ی حور افقمدر  فاوامیزانه با خدایان از یک سنخ بوده و این امر به همآیی و انسجام متن

 انجامیده است. 

 نی واین دو شعر با وجود تفاوت مضامین و بافت شعری، از جهت خانوادة واژگا

 معنایی وانی جارگریزی واژگاستفاده از قالب استعارة مکنیه و زاویۀ دید اول شخص و هن

ر قوا و دلو تمشترک و همسو هستند. البته باید توجه داشت که در ترکیب فاوامیزانۀ شام

های شبکه اه بهاند و این تفاوت نگترکیب آدونیس صخره در بافت به کار رفته برجسته شده

 انتخابی قابل تأمّل است.
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با توصیفاتی طبیعی بر خواننده را شاملو در شعر )طرح بارانی( تصویر روزی بارانی 

نمایاند. شاعر در این مقطع واژة سجاده را از خانوادة مذهب و خاک را از واژگان می

 است:ای خلق کرده ها با یکدیگر چنین هنرسازههم آمیختگی آنطبیعت برگزیده و با در
گینِ ساتورِ  خونین/ در ،/ و درنگِ سنسجادة خاکروی/ بر وآنگاه/ سکوتِ مقدّسِ خورشیدِ بشسته 

داعیۀ فلق./ درنگِ سنگینِ ساتورِ خونین و/ نزولِ لَختالَختِ تاریکی/ چون خواب،/ چونان لغزشِ قربانگاه بی

 ( 1003: 1383)شاملو،  خاکستریِ خوابی بیگاه/ بر خاک.

گر حوادث است. او بعد از توصیف فضای سنگین و شاعر در این شعر از دور ترسیم

بخش برای شادی و ی ابری، ریزش باران را نویدبخش خبری مسرتگرفتۀ روز

داند. او معتقد به تقدّس خورشید و خاک است؛ لذا ترکیب ای کودکانه میکوبیپای

)سجادة خاک( که ترکیبی فاوامیزانه در قالب تشبیه است، ایجاد هنجارگریزی واژگانی و 

مه از جهت خانوادة واژگانی و است. با وجود دوری ظاهری این دو کلمعنایی کرده 

« شودها انسان زادة زمین نامیده میدر بسیاری از زبان»جا که های معنایی، از آنزیرساخت

(؛ از حیث مفهوم قداستی میان سجاده و خاک قابل مالحظه است. به 168: 1375)الیاده، 

همِ طرحِ مورد رسد که خاک به عنوان بستر و محل ریزش باران، به عنوان بخشِ منظر می

نظر شاعر به خوبی در قالب ترکیب فاوامیزی القاگر احساسات شاعر و در خدمت دیگر 

سجادة خاک که باران نماد رحمت و مقدس است و ترکیب زآنجاجمالت این شعر است. ا

های اصلی مقصود کنندهاین ترکیب از این جهت نیز یکی از تکمیلنیز خبر از تقدس دارد، 

 ت انسجام معنایی و طولی متن است. شاعر و در خدم

با یادکرد مجد گذشتۀ کشورهای عربی، با حسرت از تاریخ  )رؤیا(آدونیس در شعر 

های تاریخی کند. نمادهای طبیعی به سبب آمیختگی با واقعیتدرخشان گذشته یاد می

است. تکنیک فاوامیزی در این مقطع با گر افکار و احساسات شاعر شده ترسیم

میختگیِ واژگان سوره و آیه از مذهب و واژگان ابر و سنگ از خانوادة طبیعت آدرهم

 است: چنین بیانگر مفاهیم مورد نظر شاعر شدهاین
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نَ غُصونِها دُني/ ورأيتُ بي تُراوِجاراًودَخَلتُ في طَقسِ الخَليفةِ في/ رَحِمِ المياه وفِتنةِ الشَّجَرِ/ فَرأيتُ أش

 لحَجَرِ غَمامِ وآيةَ اوَرَ السُهم/ لَعانِدُني،/ ورأيتُ أطفاالً قرأتُ لَهم/ رَمْلي، قرأتُ غُرَفاً/ وأسرّةٌ وكوىٌ تُ

 (263-262 /1ج :1996)آدونیس، 

ا م که مرها و فتنۀ درخت/ درختانی دیددر مراسم مذهبیِ خلیفه وارد شدم/ رحم آب ترجمه:

و کودکانی  کنند/می ها با من دشمنیپنجره ها وهایی را دیدم/ و تختهایش اتاقخواهند/ و میان شاخهمی

 .را های ابر و آیۀ سنگسورهها خواندم/ را دیدم که برایشان خواندم/ شنم را، برای آن
تن مآدونیس در این مقطع، گریزی به گذشتۀ کشورهای عربی زده و با حضور در 

وران دسوم رو  کند. او با اشاره به آدابحادثه، سفری خیالی را به آن دوران آغاز می

اخ و شمیان  ای که درنامد. درختاِن فتنههای آن دوران را فتنۀ درخت میخالفت، فتنه

کانی زا، کودهای وحشتگر است. امّا درون این اتاقانگیز جلوههایی هراسبرگشان اتاق

ی هاز سورهاها پاک و طیب هستند که آمادگِی دریافتِ حقایق را دارند؛ لذا شاعر برای آن

 اللت بردۀ سنگ( های ابر و آیهای فاوآمیزانۀ )سورهخواند. ترکیبهایِ سنگ میابر و آیه

جهت  ی راتقدّس عناصر طبیعت دارد که شاعر در قالب تشبیه دو خانوادة متفاوت زبان

 تکراری، گونه از واژگانو این القای بهتر مفاهیم مورد نظر خود، با یکدیگر پیوند زده

یز از نه آیه باست. اضافه شدن ابر به سوره و سنگ اژگانی و معنایی کرده هنجارگریزی و

ز جهت اهای فاوامیزانه است. در این دو شعر ترکیبفعل خواندن آشنازدایی کرده 

مشابه  عناییمها و هنجارگریزی واژگانی و قرارگیری در ساختار تشبیهی و آمیختگی شبکه

 هستند. 

 

 گیري. نتیجه3

ای است که به سبب آمیختگی دو خانوادة متفاوت زبانی، موجبات سازهنرفاوامیزی ه

سازد. بخشی از ارزش ادبی شعر این دو شاعر از دید دانش سازی کالم را مهیّا میبرجسته

های فاوامیزی است. به سبب تسلّط این دو شاعر بر گیری از شبکهبدیع لفظی، در گرو بهره

های واژگانی و دستوری در شعر دو شاعر ستفاده از ظرفیتزبان و گستردگی دایرة لغات، ا

های فاوامیزانه، بسامد کاربردِ است. همین گرایش به ترکیببا تکنیک فاوامیزی نمود یافته
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گونه است که عالوه بر ها باال برده و اینهای تشبیه و استعاره را در شعر آنآرایه

است. گاه واژة ایی را نیز فراهم آورده هنجارگریزی واژگانی، موجبات هنجارگریزی معن

زدایی ها به سبب قرارگیری در ترکیب، از فعل آن جمله آشناییدوم در این ترکیب

 های فاوامیزانه در خدمت دیگر اجزای متن هستند. کند. این ترکیبمی

ها و شیوة بیان آن، متناسب با افکار و موقعیت گزینش شبکۀ واژگانی در این ترکیب

های فاوامیزانه در خدمت اهداف دو ی و مکانی دو شاعر متفاوت است. این ترکیبزمان

اند که های جدیدی پدید آوردههای متفاوت زبانی، داللتشاعر بوده و با ترکیب شبکه

های واژگانی در شعر دو منجر به خلق زبان شعری جدید نیز شده است. شباهت خانواده

یابد، به سبب قلمروهای فکری مشابه نزد دو الفاظ نمود میشاعر، که گاه با مشابهت تام در 

های باشند که مدلولها غالباً از حیث داللت نیز مشترک میشاعر است. این ترکیب

 باشند. ترین بسامد را در این میان دارا میشخصی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بیش

های فاوآمیزانۀ خود از ترکیبذهن خالق دو شاعر با پایبندی به طبیعت، غالباً یک سو 

های موسیقی، لغت، گزیند؛ از این روی، در این پژوهش آمیختگی شبکهرا از طبیعت برمی

مذهب و ماوراء با شبکۀ طبیعت در شعر دو شاعر به عنوان یکی از مشترکات مورد بررسی 

ختیار دو رسد که این بسامد به الهاماتی بازگردد که طبیعت در اقرار گرفت. به نظر می

دهد. تلطیف فضای شعر و کم کردن فاصلۀ افکار دو شاعر با عامۀ مردم، با شاعر قرار می

های فاوامیزانه منجر به گسترش حوزة معنا و برانگیختن تأمّل استفاده از ظرفیت ترکیب

 است.  مخاطب شده
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