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 چکیده
ها تحت تأثییر مکاتأا ایبأی یأا      شماری از این جریان. است نو فارسی شعر بارز های ویژگی از شعری های جریان تنوع

جریان ییگری با « موج نو»متثیر از مکتا سورئالیسم است. از یل « موج نو»طورمثال، شعر  اند. به هنری غربی شکل گرفته
ی. یکأی  ورز هایش، بر جنبۀ سایه و روایی بوین تثکید می سر برزیه که با وجوی حفظ شماری از مؤلفه« شعر گفتار»عنوان 

از نمایندگان این جریان شعری یر ایران سیدعلی صأالحی اسأت کأه مواوأر و رویکریهأای شأعر گفتأار را ت أوری ه         
منأد   شا بهأره  های ه ارو یک است. اشعار خایمه سابینس شاعر مک یکی که اصالتی شرقی یاری، و از آبشخور قصه کریه
ایی و زبان نمایشی، ساختار نامه، طن ، صور خیال روزمأره و گأاه   نظیر استفایه از بیان روهای مشترکی  است، مؤلفه گشته

. شباهت بین شعر این شاعر برجستۀ مک یأک بأا   با شعر گفتار یاری منتظره هبندی غیر های انشایی، و پایان غیرمنتظره، گ اره
شناختی شأعر، نأوعی    سبکهای  بندی توان شعر سابینس را یر حلقه تقسیم جریان شعر گفتار یر ایران آنچنان است که می

محأوری بأویژه روی آورین بأه مخاطأا      مایۀ مشترک شعر صالحی و سابینس مخاطا ترین بن مهم شعر گفتار تلقی کری.
 گیری از زبان سایه است. فراگیر با بهره

 
 سابینس، ادبیات مکزیک. شعرگفتار، سیدعلی صالحی، خایمه: واژگان کلیدی

. 

 مقدمه. 1
منجرر  مأوج نأو   ای است که به جریان  عالء، دورۀ حدوداً پنجاه سالهنیمایی از منظر اسماعیل نوریدوره چهارم شعر 

هرا و شرع ی سیمری      های شعری، خود به زیرشاخه (. همانگونه که اغلب جریان483: 8431شود)ر.ک.نوری عالء،  می
طورکرل و بروی ه    ه گمان ما شعر گفتار بهب نام ردار است.« شعر گفتار»دن ال داشت که به ای به شدند، موج نو نیز شع ه

دنیرای معاصرر کره    ادبری  برخری آارار   بره  شر اهت  بیها،  متشتت آرا و س کشعر سیدعلی صالحی، در جریان طوفان 
هایی با شعر شاعران سایر کشرورها   این گونۀ شعری، پیوندها و مشابهت اند جایی برای خود باز کنند، نیمتند. سوانمته

نظیر استعمارستیزی و  –های فرهنگی مشترک دو کشور مایه از جمله شعرای آمریکای السین دارد که شاید محصول بن
 8ابینسخایمره سر  یعنی سیدعلی صالحی  و « شعرگفتار»اشعار شاعر شاخص  رو درین سحییق باشد؛ ازین -گرایی دین

گیرری از ماالعرات سا ییری بررسری     سحلیلری و برا بهرره    -از مکزیک به عنوان نمایندۀ هر کشرور برا روت سوصریفی   
 پرسی ؛ خواهدشد؛ و از خود می

هرای صرالحی و سرابینس     طورکل و بروی ه سرروده   های مشترکی در جریان موسوم به شعر گفتار به الف.چه مولفه
 سوان یافت؟ می

                                                           
8Jaime Sabines Gutiérrez 
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 است شعر صالحی و سابینس به یکدیگر نزدیک شود؟شدهب.چه دالیلی س ب 
  های مشترک میان شعر صالحی و سابینس گویای چیمت؟ ج.درنهایت وجود مولفه

 
 پیشینه پژوهش: 1-1

اند. سنهرا   ای ممتیل یاد نکرده عنوان گونه به« شعر گفتار»پردازند، اغلب از  های شعری می کت ی که به سیر سحول جریان
« های ادبری شرعر گفترار    مشخصه»است؛ نظیر میالۀ ای مجزا بررسی شده صورت میوله شعر گفتار به در برخی میاالت،

(. ازجمله 8431بیگی و دیگران) از رحی «بررسی عناصر غیر زبانی در شعر گفتار»(و 8411زاده و دیگران) ازغالمحمین
برای تو )شعر گفتأار و جهأانح حسأین     جهانی( براعنوان  8431های موردی، کتابی است از شراره خوشحال) بررسی
 است.   پرداخته شده حمین پناهیهای شعر گفتار در اشعار  که در آن به وی گی پناهی(

 شأعر  اسرت؛ از جملره   بره زبران فارسری صرورت گرفتره      های فراوانی که از اشعار آمریکای السینبا وجود سرجمه
پرور، هنروز   از اسرماعیل  ویسأندگان آمریکأای التأین   شأاعران و ن زاده ویرا   از حمن آمریکای التین یر قرن بیستم

شرمار اسرت. دریرن میران میایمره سا ییری میران         های سا ییی میان شعر آمریکای السین و آاار فارسی، انگشت بررسی
آشنایی ایرانیان با شعر و ادب مکزیک نیرز بمریار محردود اسرت و اگرچره فرهرادی در        8داستانها بیش از شعر است؛

به سحوالت فرهنگی و ادبی کشورهای حروزه مروکور    آمریکایی -تاریخ ایبیات مک یک اسپانیایی یرآمدی برکتاب 
گونره ممرتیل در زبران     آمریکرایی بره  -عنوان مرکز ادبیات اسپانیایی پردازد؛ اما جریان شعر و داستان در مکزیک به می

برار، شرعر    خی آاارت برای نخمرتین سابینس و سرجمه بر است. ما درین پ وهش با معرفی خایمه فارسی بررسی نشده
 ای . این گوینده مکزیکی را  با سیدعلی صالحی میایمه کرده

 
 شعر گفتار. 2

 پیشرنهاد را « سیایع هموار و مردرن »با نیض سیایع سنتی و ساربندی کالسیک در شعر سپید،  84۳4صالحی در سال 
هفتراد بره    ۀبرا آغراز دهر    طرح انداخت؛ این جن شکردن زبان شعر  با ساده را «جن ش شعر گفتار»یک سال بعد  کرد.

امینی، حافظ موسوی،  بر سیدعلی صالحی شاعرانی نظیر یداهلل مفتون و عالوه جریانی می ول در شعر فارسی س دیل شد
 گوید:   های این نوع شعر می اند. صالحی دربارۀ وی گی آزمایی کرده مهرداد فالح، نصرت رحمانی درین شیوه ط ع

شانه شدن و مروازی زیمرتن برا مخاطرب، فررود آمردن از        دوستی، ه  های گوشته، انمان گویی از کلی رفت برون»
ج روت خیالی، سنها ماندن متکل  وحده، سیمی  و سخاطب انمانی اندیشه، کهنگی و دورانداختن پرده استعاره، محیرق  

خالص زبان که همان شعر گفتار اسرت  شدن آرزوی دیرینۀ نیما به معنای نزدیک شدن شعر به زبان ط یعی و ط یعت 
 (.  8412:43صالحی،«)و سادگی و سادگی.

دهندۀ شعر، سغییر  برقراری بار عاطفی و حمی بین مخاطب، شاعر و عناصر سشکیلهایی نظیر طور خالصه مولفه به
ر نتیجره ایجراد   های انشایی و د زمان در شعر و س دیل مخاطب از حاضر به غایب و غایب به حاضر، استفاده از گزاره

یران روایری و   هرا برا زبرانی محراوره، ب     حس حرکت، صراحت در بیان و دوری از ابهام، شکمتن کلمات و ادای واژه
مایه عاشیانه، و گاه آمیختره بره چاشرنی     زدایی در ساختار شعر، درون گونه، بیان نمایشی و چندصدایی، آشنایی داستان

 شعر همتند.های ساختاری این نوع  طنز برخی از وی گی
زاده،  سیمری  کرد)غالمحمرین   معنأاگری  و معناگرا سوان این نوع شعر را به دو دسته  از رهگور رفتارهای زبانی می

های بیانی مختلف از جملره   گیرد، و شاعر شیوه احماسی شکل می -(. شعر گفتار معناگرا در فضای عاطفی43: 8411
 هایی که به طور ط یعی س ب وحدت عناصر شعری شده،  یرد؛ شیوهگ کار می گونگی و سکرار را به روایت و داستان

                                                           
با  صدسال سنهاییاز رمان  طوبی و معنای شبانتیادی رمان  -بررسی سا ییی»( باعنوان 8433فر)نظیر میالۀ زینب صابر و نادر شایگان 8

 « سأکید بر درونمایۀ جدال سنت و مدرنیته



 9/       های شعر گفتار معناگرا مؤلفهلحاظ  به بررسی تطبیقی اشعار سیدعلی صالحی با خایمه سابینِس؛  

 کند. درین میاله نگاه ما بیشتر به این نوع خواهد بود. ساختار آن را منمج  می
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کشورهای آمریکای السین که ساایر فراوانی بر سحوالت ادبی دیگر کشرورهای ایرن منایره نهراده      از مهمترین شاید یکی
مکزیک باشد. بمیاری از سحوالت فرهنگی، هنری و ادبی در کشورهای آمریکای السین از مکزیرک آغراز شرد.    است، 

بفشرار  »مکزیکی غزل مشرهورخود را برا مالرع     8انریکو گنزالس مارسینزکه ، سالی8388مدرنیم  به طور مشخص از 
ش اصرالحات اجتمراعی در سراری     سررین جنر    سررود، آغراز شرد. ایرن انیرالب شراخص      « گردن قُوی فری ا پَر و بال

 (.  884: 8432آید)فرهادی،  السین به شمار می های آمریکای جمهوری

شعر مکزیک در زبان فارسی و شاید درجهان بیش از هرشاعر دیگری با نام اوکتاویو پراز گرره خرورده. ایرن نرام      
ه که گاه حتی نام دیگرر شراعران   ای بر شعر مکزیک افکند های بزرگ است آنچنان سایه آنگونه که خصلت عمومی نام

سروی،   این سرزمین نیز در کشورهای دیگر به فراموشی سپرده شده. اما پریش از اوکتاویوپراز از قررن هفرده  بردین     
فررای   9،آالرکرن روزی خروان  2بال وئنرا،  مکزیک شاعران فراوانی درخرود پررورده اسرت. شراعرانی نظیرر برنراردودی      

های عرفانی بوده است. نیز در میان اشعاری که به باکره گوادلرو  سیردی     که سراینده شماری از غزل 3گوارا، دی میشل
سرین چهره در شرعر   اصیل  ۳دالکروس سر است. خواهر خوانا اینس شده از همه شناخته 1شده، شعر لوییس ساندال زاپاسا

درپایران قررن نروزده     . های ادبی مکزیک است هسرین چهر سرین و عمیق استعماری اسپانیایی آمریکا یکی از سرشناس
3ناوارسه ه  شاعری مه  ظهور کرد: مانوئل دی

1یکری از پیرروان ملنروز والردز.      
گرایری و   در اشرعار او، نووکالسریک   

شوند.  آور جن ش رمانتیک همتند، ظاهر می گرایی، درحالیکه پیام طرفداران آن، در فضای م ه  و نامشخص احماسات
های دانشگاهی مکزیک بود که ال ته هیچ کوششی برای نروآوری در آارارت دیرده     دار سنت میراث اوسون خوزهانوئل م

هرای فرراوان، در لحظراسی نراب، شرعر واقعری را        رغر  محردودیت   نراخرا هر  علری    یررس  مانوئرل گروسی  . شرود  نمی
 81«آربینرا  جی لویس»یابد.  یی دست میدلموخته، در اشعار کوساهش به ایجازی غنا 3،«ایکاسا فرانمیمکو دی»نمایاند. می

، امرا برا حردت  هرن و     «اسرون »رو اشعار عاطفی ناخرا است. آربینا با سمرکز کمتری نمر ت بره   در بیشتر اوقات دن اله
کند. بمیار مه  است که این دو شاعر مکزیکی با سوسل بره   نگری بیشتر، به موازنه ظریفی از بیان دست پیدا می جزئی

بینری در شرعر او کره     ، عدم وجود عناصر قابل پیش«گنزالس مارسینز»گریزند. زهدپیشگی  درنیم  میسنتی جهانی از م
آمریکرایی   -اند سا او به عنوان اولین شراعر اسرپانیایی   سعلیمی برخی از آاار او س ب شده  خود نمک شعر است و جن ه

آلفونمرو  »هرای شرعر    ز نخمرتین کتراب  بخشرد. یکری ا   شناخته شود که سوانمته است به مدرنیم ، اصالتی مکزیکری  
)به معنای مکث( نام داشت. عنوان کتاب کلیدی است برای فه  شعر او، درعین حال آن را در زمرره  8پاوسا  88،«ریس
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درآمد سوررئالیم  و رئالیم  جادویی  نام شام نوشت که پیش داستان کوساهی به8382شاعر منتید ادبی اومانیمت و دیپلمات مکزیکی. در 

 . شود می محموبآمریکای السین 
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هرای   گویی ای ع ارت، سک زمره بهترین آاار درمیان متیدمان و متاخران نزدیکش قرار داده. زبان روزمره، سغییر محاوره
شروند. او ممرافر چنردین زبران اسرت و       نانی و اسپانیای عصر طالیی، همه درآاارت دیده مری ، همنوایی یو«ماالرمه»

آشکارا از مدرنیم  بریدند. اولی این جنر ش   4«رامون لوپز والردی»و  2«سابالدا خوزه خوان»کاشف دنیاهای گوناگون. 
های درخشان مکتب مدرنیمر  همرتند.   ای از کار های برجمته ات نمونه را نادیده انگاشت. اگرچه اشعار دوران جوانی

ازآنکه دل مته شرعر ژاپنری شرد،     اهمیت داشت. او پس« سخیالت شاعرانه»بیش از هر س ک و مکت ی « سابالدا» امابرای
 به زبان اسپانیایی معرفی کرد.   "اندکی ق ل از رواج آن در فرانمه،"هایکو را بنا به گفته خودت 

نشران داد کره سررزمین پردری     « لروپز والردی »ظ  اجتمراعی و فرهنگری بره    ریختن ن انیالب مکزیک با دره     
فییرسر از گوشته اما براستی بره مکزیرک نزدیرک اسرت. او برا      « آزسک»هایی از )اسپانیولی( و مغربی )مملمان ( با رگه

ن بره انتهرا، دل   اشعار سعدادی از شاعران آمریکای جنوبی نیز آشنا شد که جرات یافته بودند از مدرنیم  با رسراندن آ 
 بودنرد.   ۳«خرولز الفورجره  »و «1لووپولدو لوگونز»و 3«خولیو هررا ریمینگ» ها بکنند. در میان آنان مهمترین شخصیت

ناپویر است. سماس او با کارهای چنین شراعرانی، ناگهران    اجتناب« لوپز والردی»ماالعه آاار آنها برای فه  منابع شعر 
داد. شعر او به دلیل سالت برای کمب صنایع بدیع شعری، استفاده سیری ا غیرقابرل  ات را سغییر  س ک و دیدگاه شعری

هرای آمراده و دردسرترس، از اعترافری احماسری بره گفتمران یرک روح و          اعتماد از صفات نامعمول و اکرراه از فررم  
س ردیل  سرنجی سرشرناس    را بره سرخن  « لروپز والردی »سنهرایی  بره « لووگرونز »هایش م دل شرد. کشرف اشرعار     نگرانی
     .(Paz,1994:24-45کرد)

سابینس ه  یکی ازین شاعران معاصر مکزیک است که سوانمته از مرزهای کشور خرود و مدرنیمر  فراسرر     خایمه
 زبان پنهان مانده است.   های مختلف دنیا خوانده شود؛ اما متاسفانه ساکنون از دید خواننده فارسی رود، به زبان

 
 خایمه سابینس  . 4

سابینس، پدر خایمه، زادۀ ل نان بود. او مانند بمیاری دیگر از مملمانان و ممیحیان ل نان، به همرراه والردین و    3خولیو
به مکزیک رفت و در ایالت چیاپاس ازدواج کرد. آنجرا  8383دو برادرت ابتدا از ل نان به کوبا مهاجرت کرد. سپس در

خایمره پرس از سحصریالت ابتردایی درزادگراهش، بررای        زاده شرد.  832۳وپنج  مارس سال  بود که خایمه در بیمت
سحصیل طب به مکزیکوسیتی رفت؛ اما پس از مدسی، ایرن رشرته را موافرق  وو خرود نیافرت و بره سرمت ادبیرات         

 ات بود.  اسپانیایی رفت. مشوو اصلی او برای گرایش به ادبیات، پدر شرقی
 3سأنال الو «( سراعتی »معنای  ( )به8311) 8هورالدرحالیکه در دانشگاه مشغول سحصیل بود، کتاب سالگی  23در 

. سابینس در همین دو اار خصوصاً در السنال سوانمت صدا و سر ک خرا    منتشر کردرا «( نشانه»معنای  ( )به8318)
رساالت متعردد   در میاالت و درپی چا  و آاارت پیازآن،  پسبود، بیابد.  (prose poetry)« شعر منثور»که  خود را
ای به شعر مکزیک جان سازهند و ک، کشف بودمحور شعر کوبنده  موضوعاسی را کهسوانمت زود  او خیلی. شدبررسی 

عریران شراعر    ۀشرعر او چهرر  هرد.  سوو د هارا به حاشیه شهر آن حال درعین و رد برا به بیرون از مرزها  آنو  خشد ب
از جز فعالیت ادبی، در سیاست نیز شرکت داشرت و   به نفرت. ورزد و گرید، عشق می می خندد و است. شاعری که می

نماینده زادگاه خود، ایالت چیاپاس شد. آاار وی جوایز ادبی بمریاری را از آن خرود کردنرد؛ از جملره      8333سا 833۳
                                                                                                                                                                                     
1 pausa 
2 jose juan tablada 
3 ramon lopez velardi 
4 Julio Herrera reissig 
5 leopoldo lugones 9881-9198  
6 Jules laforgueage 
7 Julio  
8 Horal 
9 La Senal 



 5/       های شعر گفتار معناگرا مؤلفهلحاظ  به بررسی تطبیقی اشعار سیدعلی صالحی با خایمه سابینِس؛  

(. 8314( و جایزۀ ملی ادبیرات ) 8312( جایزۀ الیاس سوراسکی)8332(، جایزه خاویر ویالروسیا)8333جایزۀ چیاپاس)
 ;Smith,1997: 549 553درگوشررت) 8333وی پررس از یررک دورۀ طرروالنی بیمرراری در نرروزده  مررارس    

Alwan:61-63,) 
را او ای  در اسرتعاره و کندمعاصر مکزیک معرفی میاز بهترین شاعران را پاز در یکی از آاار خود سابینس  اکتاویو»

ات چرادر   رود که در سایه می یبلوط سنومندباالی درخت  دریچار سنجد: قرون وسای میی ها با ریچاردشاه در افمانه
 رسرید و  «ضدشعر»به  نیکانورپارااو پیش از  اندازد. دارد و با اولین ضربه آن را به زمین می می را بر س رزینشاست  زده

 برار کشرف کررد.    حاصل از شعر کمرالت سرگیجه  خشونت و ،آن را همراه با کمترین میزان بالغت و بیشترین سحلیل
« بمرریاری از شرعرهای کامررل.  ساایرگروار و  نشردنی و  آارار فرامرروت  ۀنویمررند .ای اسرت  العراده  فرروو سرابینس شراعر  

(Sabines,1995:25)  . 
را پدرت  شب یک هزاروست. در کودکی اهبمیار ماالعه کرد ،زندگی یها رسدورای گوید او آنچنان که خود می

« .ختنآمرو  انتظرار و  ،روز خوانردن برود   کار سه ه جویس  اولیس .را سوراتبعدها  و خواند بلند برایش می صدای با
 (.41)همان: 

هزار و شاید این روح سحرانگیز است و گیر بر نویمندگان غربی داشته انگیز و همه ، سأایری شگفتشب هزارو یک
 است که شاعران شرو و غرب را به یکدیگر پیوند داده و سابینس نیز از این میوله ممتثنی نیمت. یک شب

طور وی ه، شاعری شهری است که نگاهی سند و ساریک، همراه برا درد بیگرانگی دارد. امرا زمرانی کره       سابینس به 
روابر  شخصری کره نیرش پردر در آن      کند. او همچنین برر   یابد، به حمی آرام دست پیدا می سغزل به شعرت راه می
مترج  انگلیمی اشعار سرابینس  آلون سوان یافت.  ورزد، در شعر وی نوعی خودشرح حالی می پررنگ است، سأکید می

سررازد  معتیررد اسررت درونمایررۀ قدرسمنررد اشررعار سررابینس و سوانمنرردی زبررانی وی امکرران سرجمرره را ضررعیف مرری  
(Alwan,1977: 61). 
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ای کشاورز بره دنیرا آمرد.     در استان خوزستان در خانواده ایوه از سوابع مَرغاب در روستای 8443لی صالحی در ید عس
 شدر همان شهر وارد دبیرستان شرد. اولرین شرعرهای    8433شیوع حص ه در دلیل  پس از مهاجرت به ممجدسلیمان به

صالحی همرراه چنرد    8413سا  8414سال . چا  شد شرکت نفت محلی ۀدر مجل ابوالیاس  حالت به اهتمام 8411در 
در سرال  (. 82-88: 8433کرد)ر.ک.موسروی، ریزی  را در شعر سپید پی« موج ناب» نمل خود جریان نفر از شاعران ه 

گرفرت و  فاصرله  گروه موج ناب صالحی از  8413در (.318/ 3: 8431شد)لنگرودی، فرخزاد ۀ فروغجایز ۀبرند 841۳
 برا  زمان همین در. شد ق ول دراماسیک هنرهای دانشکده ادبیات ۀو در کنکور رشت رفت سهرانبه  8411در اردی هشت 

کرانون نویمرندگان    بره عضرویت   عظری  خلیلری   و نمری  خاکمرار   ،غالمحمرین سراعدی   ،اسماعیل خرویی  حمایت
را برا سراده کرردن زبران شرعر       جن ش شعر گفترار  84۳3در سال شد. کار د و در ما وعات آزاد مشغول بهمآ در ایران

ریشره شرعر   »است:  باره گفته جریانی می ول در شعر فارسی س دیل شد. وی در اینبه  هفتادۀ ده که با آغاز کردمعرفی 
گردد. معمار نخمت آن حافظ است و نیما و شاملو ه  چند شعر نزدیک به این حروزه   های اوستا بازمی گفتار به گات

یرافت  و  « عنروانی درررسرت  »است. من سنها برای این حرکت « شعر گفتار»اند. اما فروغ دقییاً یک شاعر کامل در  سروده
 (.83-84: 8433)موسوی، «همینؤلف، م انی سووریک آن را کشف و ارائه کردم. سپس در میام سووریمینِ م

اسرت. دفترر اول و سروم شرامل شرعرها و دفترر دوم شرامل         مجموعه دفترهای وی در سره مجلرد منتشرر شرده     
فارسی متونی کهرن چرون اوسرتا و عهرد عتیرق اسرت کره همچنران سالشری در جهرت            به ها، سرجمۀ فارسی بازسرایی

صالحی ط ع خود را در سرایش شعر گفتار معناگریز نیز آزموده است؛ اما با نگاهی به سریر سراریخی   گویی است.  ساده
دعرای زنری   »که در دفترهای مترأخر، نظیرر    طوری کنی ؛ به گویی مالحظه می اشعار، رویکرد او را بیشتر به سمت ساده

 است. روایی، با زبانی ساده یافتهبیانی کامالً« های شبچیدن مح وبه»، «دریغا مالعمر»، «درراه

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8E%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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صالحی معتید است زبان شعر گفتار زبان محاوره نیمت؛ بلکه زبان معیار است؛ او در برابر زبان آرکائیک و فخی  
هرای اارگرواری از دل آن    شعر و راه نیما جن شی بود که مروج (. از نظر وی 3: 8438ن اد،  ایمتد)حمینی و منشیانه می

های زبانی خاصی را درپی آورده. اولین دستآورد شعر گفتار، به حاشریه   ر گفتار نیز، موج ها و شع هبرآمد. جن ش شع
مدنی یعنی شعر سکنوپاستورال بود که به بحران سکررار دهرۀ پنجراه و بالسکلیفری     -راندن شعر و زبان آرکائیک دهیانی

دهرد. سرفارت شرهودی     جتماع سفارت مری سفارت اجتماعی در شعر نه! بلکه شعری که به ا»دهۀ شصت پایان داد. 
 (.2: 8418ر.ک.بیات، «)شعر برای اجتماع، نه سفارت اجتماعی برای شعر

 
 های شعر گفتار صالحی با اشعار سابینس   مقایسه تطبیقی مولفه. 1
 گونهبیان روایی و یاستان 1-1

از جمله شعر گفتار است. منظرور از   سرین شگردها برای ایجاد وحدت ساختاری در انواع شعر نوبیان روایی از اصلی
شکل گیرد. این نوع شرعر  های گوناگون سواند در قالب ای از رخدادهاست که می روایت داستانی درین اشعار، زنجیره
کارگرفتره شرده در ایرن     (. درحیییت، لحن گفتاری به88: 8413کنان،-شود)رمون از شعر سوضیحی و غنایی متمایز می

در شعر گفترار مرا    کند. وسیله به انمجام هرچه بیشتر شعر کمک می پویرد و بدین روایی را می اشعار به خوبی ساختار
صرورت یرک    گونگی شعر سنها به رو همتی  که در آن ساختار روایی و جن ۀ داستانبا شیوۀ دیگری از روایت نیز روبه

رونرد عرادی روایرت بره دالیرل مختلفری       کنرد و   روایت خای ساده در بیان ماجرایی با آغاز، میانه و پایان عمل نمی
را « جریران سریال  هرن   »نویمری جدیرد از جملره     سوان ردپای شگردهای داسرتان  شود؛ در این شعرها می شکمته می

 ای : (. در شعر زیر از سید علی صالحی، با روایتی ساده و خای مواجه811: 8431بیگی، رحی مشاهده کرد)
ای خریس و خمرته/ از براالی برام      همان روزهای سوز و بلرز یتی / پرندهروزی/ یک روزِ سرد زممتانی/ یکی از 

 گلدان اساو سو نشمت. ها گوشت/آمد، رفت/ روبه روی دریچۀ بی خانه
 ای راهی دور/خ ر از شفای حضرت حوصله بیاوری. گفتند رفته ها می سو ن ودی/هممایه

ار بو برده بود/در دفتری که سو زیر بالش خرود نهران   زد/ انگ سماشای سو/ ُنک می گرفتۀ بی پرنده داشت/به شیشۀ مه
 اند. ای/راز کدام کلید گمشده را نوشته کرده

سرار هدهرد مررده     ای کره بره سرایه    دانمتی /سا ش ی دیگر/ کره کودکران کوچره خ رر آوردند/پرنرده      و ما هیچ نمی
خواهرد چیرزی   آدمیران انگرار/ مری    مانمت/آمده افتاده پای آخرین صنوبر پیر/زنده است هنوز/ هنوز دارد مثل مرا  می

 (.321: 8433)صالحی، سرین شفای همین قفل کهنه است اندپنهانی بگوید/چیزی ش یه راز همان کلید گمشده/که گفته
شعر سابینس نیز نوعی روایت داستانی است. استفادۀ سابینس از شریوۀ روایرت عینری، روت دوربرین، برشری از      

نحوۀ نگریمتن کامالً عینی است؛ اما راوی از صرحنه غایرب اسرت. انگرار خواننرده      دید نزدیک است.  زندگی و زاویۀ
(. در شرعر زیرر روایرت شراعر را از     888: 8438کنرد)اخوت،  درون دوربین ح س شده و خود دارد صحنه را نگاه می

 گرفت: سوان پی زندگی زنی ناکام می
آنکره بردان  هزارهرا     ز را سینما بودم و نوعاشق،/ بیکوفی!/ آن رو گرفته، وقتی که مرردی، عمه سرخی غ  بود آفتاب

کوفی حرق داشرتی    ای!/ این هفتادسالت را دوشیزه بودی سا مرگ!/ درازکش برسخت روان،/ عمه فرس  دورسر، سو مرده
ات را واگواشرتی   ات او کره زنردگی   کس را به سو پروا ن ود/ سرگرم هیچ بودی/ که پرس مررگ جرده    بمیری!/ که هیچ

راه بودی/ حق برا   خواستی بمیری و فی  چش  به رسید که می گر چه داشتی کار؟/ از دور به چش  ساده میبرایش/ دی
خواه  مثل عزادارها از ستایش سو سرود کن !/ که من برر سرو در زمران خرودت در آن مکران       سو بود که بمیری!/ نمی
یدر معمولی!/ با این همه دخترری شردم   شناختمت خوب، هر آنچه بودی،/چه ساده بودی چ معلوم عاشق بودم/ و می

آور/ من بیزار که به سو اندیش  در خاک/ آنجا چه سرد اسرت   نان یاور/ بی کس و بی اشکش لب مشک/ سو وانهاده،/ بی
دان / بهترر   همه می ای، حماقت است این ام آنیدر/ سو مرده زده و سنها/ انگار بر جنازۀ خود گریمته در بریازبل/ وحشت

 کردم زد؟ سر از آنچه فکر می ای سخت سوان  کن  اگر مرگت ضربه یرم/ اما چه میکه آرام گ
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های گورکنت سنها  گفتی/ که رعیت ات می خواندی،/ یا از زندگی کوفی گوژپشت !/ کات خودت سرودی می آه عمه
آمده باشد،/ و خدایی پایان  شراب نوشیدند و سیگار کشیدند/ من ه  همین کردم!/ آسمان باید که اکنون با مرگ سو به

کری  و عادل باید که سرا برگزیده باشد/ سمامی آنچه بدان ییینت بود: هرگرز./ چره نراچیز برود برایرت کره بخشریدن        
سوانمرتی کمرک کنری./ در سرشریدنت مرزۀ       سوانمتی ب خشی/ نمی ات به همگان را سمام کردی./ خواستی و می زندگی

ات را ان اشرته برود./ خرودت را     سعادلی میانۀ دو یا سه نظرگاه/ که زنردگی سرشی ن ود./ بکارست همچون زاییدن بود./ 
های صحرایی/ که هممایگان بر سابوسرت مری فشراندند./ هرگرز      امان/ همیشه هممان./ ساده، مثل گل سکرار کردی بی

ید سپارند/ در پیونرد  سان آسوده ن ودی که در رها کردن مرگ./ سوفیا! باکره! پیرزن فداکار!/ باید که سرا به خاک سپ آن
ها / به صرورست پرای    ها اجازه دادی پیش از بوسه ات./ سویی که هرگز آغوت مردی را ندانمتی/ و به چروک واپمین

ام کره   های نارنج باردار شروند./ خواسرته   نهند./ سو، پاکدامن، پاک، سربه مهر!/ بایمته آن که در واپمین روزت شکوفه
تی پاک رهنمون شوند،/سوفیای باکره، کوزۀ زالل، کاسۀ گلین!/ شاید که مرگ مهرآمیز فرشتگان سرا برگیرند/ و به خش

انتها./ همره سررا از یراد خواهنرد برد/مثرل       سرت را گرد آورد./ و مادرانه چشمانت را ب ندد/ و آوازهایی زمزمه کند بی
در لررزت گیاهران/ در نرمری آب    دمان در نفس گاوی نر/ سو/ اما در سپیده های سپید صحرایی/ و ستارگان ک  سوسن

سوان لممش کرد./ دم هوشیاری خدا!/ سوفیای باکره! نرامزدوج   روان/در یاد شهرها/ سو مانند مِهی خواهی بود که نمی
هرای کوهمرتان/ و    در گورستان شهر/ با سیاطع کوچکی از پارۀ زمینت،/سو درسرت همانجرایی کره بایرد، زیرر پرنرده      

 .(Sabines,1995: 87)رای گشتن میان دشتپوشند/ ب هایی که سرا می علف
های شعر موج ناب است، در شعر سابینس و صالحی، بررخال  دیردگاه هنرر بررای      سعهدگریزی که یکی از مؤلفه

کنی . در شعر فوو، سابینش با بیانی روایی زندگی  شود و واکنشی نم ت به ممائل اجتماعی مالحظه می هنر دیده نمی
از زبران زنری افغران    « پروت کرابلی   هرای برقرع   از مویره »کشد و صالحی در شرعر   سصویر میخالی از عشق زنی را به 

 سراید: می
اند/ که در سررزمین سرو زن زاده    ساب سازیانۀ باد آفریده و سو پیرم کردی ملّاعرمَر/ مگر مرا به جرم کدام حرام/ از پیچ

خوردۀ پمتونشرینِ سرو/ سرو/     باالی دار/ زن/ کتکام به خاموشیِ وطن/ من/ سار سربریده به  خوانی شدم؟/دیگر چه می
 خواهی از کشتن بودا به بامیان/ بل ل به بادغیس...؟ دستاربندِ حدزنان هار/ فتوانویس قلعۀ قندهار/ دیگر چه می

هرای   کار!/ سلیمه به سنگمار و/ و خواهرم به خانه مررد،/ کودکان  بره کابرل و/ شرویَ ... کرانره     دریغا ک وسرکشانِ کهنه
 کویت.

گروران   بره  پناهی آدمری را/ جرز جررز دیروار و مرزار زنرده       ای /که بی پس ما مگر/ میابل ِ کدام کتابِ بیمعجزه مرده
 پوت کابلی/ کی از پمتوی هزارحجاب به درخواهد شد؟ اید!/ پس این برقع ندیده

 (.143-144: 8433)صالحی،دانمتی/ سرا نیز به گمان  زنی زاییده است دریغا ملّاعمر/ ای کات می
 
 بیان نمایشی 2-1

های روایت در شعر گفتار، روایت دراماسیک یا نمایشی است؛ از جمله استفاده از سوصیف صرحنۀ   یکی دیگر از شیوه 
بخشری بیشرتر بره فضرای شرعر       گرواری و...کره منجرر بره عینیرت      سازی، گفتگو، صحنه و دکور، فاصله نمایش، زمینه
سصرویر   کرالم بره خروبی بره     ک نمرایش بری  (. در شعر زیر از صالحی، فضا و صرحنۀ یر  818: 8431بیگی، است)رحی 

عنوان شاهد عینری وخراموت ماجراهرای صرحنه      به« ساعت»است. سنها عنصر خیال، نگاه جاندارانگارانه به  شده کشیده
 است؛  

شرمرد،/ چره    میصد خرود را مری   های بی ای کنار جدول شکمتۀ جاده/ قدم ساله ها/ بیوۀ سی آن سوی ایمتگاه فَعله
دهد. سرا ازدحرام خراموت     سوز و / گالب مرده می رایش ناشیانۀ سندی!/ بوی شیر سازه و نفت نی سرمۀ غلیظی!/ چه آ

روند/ اما قمرری سن رل شرهری/ از هریچ سرمرز نابهنگرامی        آیند و می ها می ایمتگاه خ  واحد.../ راهی نیمت،/ ساکمی
ار بلند و/ چتر بمتۀ جارویشان در دسرت،/  س با سایه -پوت/ ها/ رفتگران نارنجی سوی ایمتگاه فعله شود. آن آشفته نمی
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ات  ای با کیف زنانره  ساله ها/ بیوۀ سی گردند. / آن سوی ایمتگاه فعله خمته از دعوت خزانی برگ و باد/ به خانه برمی
شمرد/ او سنها/ممافر مغمروم   میصد خود را/ رو به شب شمال می های بی م در دست،/ چش  انتظار دعوسی نامعلوم/ قد

شن ۀ پاییز نیمت،/ اما سرانجام قمری سن ل از سرمز نابهنگام کمی/ روبه ساعت مرده بر برجک آجرری/   ین پنجعصر اول
 پرد.... آشفته می

ها خالی برود/ و   آمد/ همۀ مج ورگان ص ور/ از پشتۀ پلی مشترک ع ور کرده بودند،/ ایمتگاه فعله و دیگر باد نمی 
 (.411-413)همان، !جنازۀ ساعت/ بر دوت برجک آجری... خاموت

برر اشرکوب   »طرور نمونره در شرعری برا نرام       عناصر بیان نمایشی در شعر سابینس نیز حضوری پررنگ دارد؛ بره 
سروان   سرازی را مری   گواری و زمینره  های بیان نمایشی نظیر سوصیف صحنه و دکور، فاصله بمیاری از مؤلفه« سماشاخانه

 انمجام روایت استفاده کند:  کند از این نوع بیان برای  یافت؛شاعر سالت می
دهران،   بره  گرسنگی/ آدامرس  بی من همیشه، و چون ای،/شب ستاره، اساق ، پنجره یک صندلی،/نه ای، و ای، آینه گنجه
/  سرترون،  زده، زمرین  ی  های /درخت .ص حگاه غلیظ مه سرشان پشت جا/ و همه بیرون، آدم، / مشتی.درخیال امیدوار،
 های گرم. خفته، زیر فاخته ها، آشیانه شناخت /و بازشان آب از سوان نمی حرکت،/ که بی های ماهی

 برا  اسرت  وحشی / شب.شود کالمی/ بزرگ یا نوازشی با است خواسته قل   کاشکی بود./بارها نیمت/و زنی اینجا
 برر  او / پوست.آب با ه  به بودی  من/ بمته با زن / آن.مردار چون سنگین،/ دیوار،/ بر کشند می را خود ها /سایه من،

 کوچره  / از.امشرب  برود  اینجرا  ../کاشرکی .دمان سپیده سا ای  مرده بارها او/ ما نگاه در من، چشمان /و.من های استخوان
مغرازه/   هرای  شیشره  برهنه،/ در های مانکن در برابر را موهایشان دیدم/ که پمربچه دو لغزد،/ دیروز می کمانچه صدای
 .زدند می شانه

 روز هرر  بدرود از بدرودی/ بهتر / هیچ.است ماشین یک سنها قاار دانمت  قاار؛/امروز سوت از سراسیمه سال، سه
 خوابی،/بمرتر  بری  نرم،/سن اکوی متروک،/شب /خون.کشید شعله عرت بر که خون هرچیز،/به هرلحظه،/ به نیمت،/ به
 :Sabines,1995). بررد  خواه  خود گوید/ با می و نویمد می همه این را/که دست  روم/و می دیگری /جای.سوگوار

53) 
ه  به نظر می های بیان نمایشی بجز دیالوگ استفاده شده است. عدم استفاده از دیالوگ درین شعر از غالب مؤلفه

مایه شعر است؛ چراکه شاعر برا ایجراد نروعی سرکوت ازطریرق فیردان گفتگرو و حتری عردم           رسد در پیوند با درون
گروارد.   های این شرعر اسرت صرحه مری    مایه بر انفعال و عمق سنهایی راوی که از درونازافعال کنشی در شعر،  استفاده
رو  است؛ کلیت شعر پریش  گو را دربیان نمایشی شعر خود اساس قرار داده و آنکه در اار دیگری شاعر، عنصر گفت حال

 ست، بر محور دیالوگ بین دو شخصیت شکل گرفته:«آدم و حوا»که از مجموعه 
 !آدم چیمت؟ هاپرنده آواز-
 .هواست سارهای و ها قاره لرزان آوار آواز، و شوند می هوا ها پرنده-
. سر ک  و سرورا   سرورا   نررم،  هایشان برگ و ریزد می فرو ها برگ چون شان، حنجره و «رسند می» ها پرنده پس-
 رس ؟ نمی من چرا پس
 خرواهی  آنگراه . لررزان  هایرت  شراخه  و شرادمان  هایرت  میوه درشوی، به خودت از گواری می شوی، رسیده چون -

 .زنی می سپیده خود سو که دمید، نخواهد سو در آید، می روز به که گونه آفتاب، آن و دانمت
 .بخوان  خواه  می خودم، آن از هوایی پرنده، هوای ام، داشته نگهش خوب که دارم هوایی. بخوان  خواه  می-
 رسرد  می ه  به سکوسشان آهنگ و دانند نمی ه  ها سنگ ها، سنگ مثل آب، مثل. دانی نمی و خوانی می همیشه سو-

 .(Sabines,1995: 99)خوانند می سکوت در و
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های اخوانی منظروم قردمتی طروالنی دارد و کراربرد اصراالحات      استفاده از ساختار نامه در شعر فارسی همچون نامه
هرای حرافظ در قالرب نامره      ای از غرزل اسرت کره پراره    نظیر حافظ س ب شدهدیوانی و اخوانی حتی در آاار شاعرانی 



 3/       های شعر گفتار معناگرا مؤلفهلحاظ  به بررسی تطبیقی اشعار سیدعلی صالحی با خایمه سابینِس؛  

شرود گراه خواننرده خرود را در حرال خوانردن        سادگی و صمیمیت در زبان باعث مری « شعر گفتار»انگاشته شود. در 
م ردل   احماس کند. این مؤلفه بوی ه در آغاز شعر، به عاملی در جلب و جوب خواننده« های عاشیانه یک پیام ر نامه»

سراید که نخمتین قاعه خود را برا سرالم و    قاعه شعر می شانزده« ها ها و نشانینامه»طورنمونه، صالحی در  شود، به می
رفته ساختار نامره را برا کرالم     کند و در فضایی نوستال یک رفته های سنتی آغاز می پرسی مرسوم در ساختار نامه احوال

که در فحروا و نیرز پایران قاعره براز       ساختار را سا پایان نامه حفظ کند؛ آنچنان کند این آمیزد. او سالت می مخیل درمی
 دهد: ای گشوده قرار می خواننده را در برابر نامه

س ب  گاه خیالی دور،/ که مردم به آن شادمانی بی به سالم!/ حال همۀ ما خوب است/ ماللی نیمت جز گ  شدن گاه
جفت بلرزد و نه ایرن   گورم/ که نه زانوی آهوی بی د/ طوری از کنار زندگی میهمه عمری اگر باقی بو گویند/با این می

ام  را جان/ نامره  های ما سال پربارانی بود/..../ نه ری درمان!/  سا یادم نرفته است بنویم / حوالی خواب دل ناماندگار بی
م / حال همۀ ما خوب است/ امرا سرو براور    نوی حرفی از ابهام و آینه،/ از نو برایت می باید کوساه باشد/ ساده باشد/ بی

 (.48۳-481: 8433)صالحی، مکن! 

های موجود در سرجمره شراید نتروان     دلیل محدودیت شود؛ اگرچه به شعر سابینس نیز گاه به هیأت نامه نزدیک می
 مصداقی دقییاً ش یه به نمونۀ فارسی در استفاده از فرم نامه در شعر سابینس پیدا کرد:

همه ورو، که زمان با دست من نوشت/ دلگیرم ساروم ا! از بیشرتر نگفرتن/ دلگیررم ازیرن همره       آن پس از خواندن
اند و سن   ناچیزبودن/ دلگیر و غمگین از سنهابودن./خمته از سمام روز در دست خلق بودن./ بیزار ازین که غرقه در من

والردینت  »یا ب ین  آیا پایی به جای مانده بر سن ؟/ دهند بدان  چه آمده بر سر دستان /  کنند/ دمی امان  نمی را سخت می
هایرت بخرز./ و غلتیردن آغراز کرن اگرر        و هممرت را و فرزندت را و برادرت را / و در کیمۀ استخوان«/ را رها کن

خواستی غزل ساز کنی./ خادم خون خود بات/ خود خوب یا که زشت/ یا اعتیراد عشرق./ بایرد کره سرر بره سرنگی        
کشی چرم که شاعری در دسرت کشریده    ا جاری آب/ سپس  سویی بیفتی/ مثل پاکتی پوک./ )دستبشکنی هر روز/ س

شروم کره    ام./گاهی اما مثل پمرم مری  سو بپوسی./ ساروم ا!/ از خدمت شعر و شیاان خمته باشد(/ اما باز بیهوده به یک
 (sabines,1955:117)کند / رختخوابش را و سوان سکان خوردن ندارد./ پس گریه کن! خیس می
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اشیا و لوازم عادی زندگی و همچنین ط یعت، دستمایۀ سخن شاعر در شعر گفتار همتند. سیمین به هانی دربارۀ ایرن  
دهرد.   ورزد و همۀ آنها را از هر جنس و جن ، بایکدیگر آشتی می ها عشق می گوید: او با واژه وی گی شعر صالحی می

هرای   یابنرد کره واژه   مایه در شعرت راه مری  آهنگ و سغزلی )همچون گل و آینه و ستاره و...( به همان های خوت واژه
 (.81: 8433دستی )ازگونۀ چاقو و آشپزخانه و...)ر.ک.موسوی،  خشن و دم

 ؟همه پَر/ رد گلوی چند پرنده را پنهان خواهی کرد هی چاقوی کند کهنمال!/ زیرِ بارانِ این
 آموز دانه و دلهره کنی! سوانی/ سمام ک وسران آن همه پاییز را/ دست سو که سا ابد نمی

 (.111: 8433)صالحی، اند به آشپزخانه برگرد!/ هنوز چیزهای بمیاری همت/ به سماوی سیمی  نکرده
سررین و   همرانی میران سراده    و ایجراد ایرن   «یرک »بخشری و سوصریفی بردیع از عردد     در شعر زیر، سابینس با جران 

سرین عدد و انمان بره بیران اندیشره خرود دربراب سرهل برودن و یکترایی زنردگی، انمران، مررگ و عشرق              پیرایه بی
 است: پرداخته
انرد   خوانند و هراسان که/ شاعران، کوران و روسپیان/ لُغَزَت می داند از آنچه ، آدمی است./ یک که چیزی نمی«یک»

و درآمده در ن  به دنیا آمده/ و بجای شیر استعاره ننوشریده،/ نزیمرته اسرت     و گریمته بر آن./ یک که عریان، آلوده،/
 جایی مگر زمین )زمینی که زمین است و آسمان/ چون گل سرخی گلرنگ اما سنگ(
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ندرت ایمان دارد، به چیزی/ که خویش را امان زیمتن دهد، مرگری نرادر/ و هرر دقییره را بررده از یراد        یک که به
یابرد/   جوید که مری  رسد./ یک که چیزی در حال حیات است./چیزی که می پر رونق و شگفت میچنان/ که هر دقییه 

 یابد..... چیزی مثل آدمی، خدا یا علفی/ که در دانش دشوار این جهان/ اعجاز را در نافه می
گیرد  و برمیداند  بیند، می زند: چه خوب!/ می رود/و چون چراغی یابد، بانگ می یک، مرد است که بر زمین راه می

هرا و انتظار./یرک، سرنوشرت اسرت کره       هرا، خیرال   های درخت، برای رود، برای شهر/ برای خواب را/ برای شاخه آن
 شود و آب. سررد زیر جلد خدا/ و در سمام چیزها محو می گاه/ می گاه

ر هرر  یک که آب عاش خویش است،/ هیس بر خاموشی ل هامان./ نان، نمک، ابررام عشرق/ بره هروای پرشرور د     
 ,sabines)آیرد  گویرد و درمری   یابد، هریچ نمری   که آن را گشوده می-کنند اینش خااب می -سلول./ یک آدمی است

1995:45.) 
با اسرتفاده از   در شعری دیگر سابینس به همراه بازی زبانی با قر  ماه به سصویرهای ملموسی ازان دست یافته و

 ای بیافریند: ا، مضامین سازهصورخیال نامتعار  سوانمته است در ساختار و محتو
/ ،شرود آرام  سرا / گواشرت بدوساعت در دهان فیلمو  ممرت   ره/ رشام قر  ماه را برداشتهسوان با قاشیی  می

درد  ا ط یرب و ی/آغوت جانان کرد دم دست در گشت در پس سوانگر/درجیب پنهان کرد ای از ماه را ه مهرهگَسوان  می
ورو  از  بالش  یک سوان در زیر می/ خوابی به کودک شربتی از ماه را نوشاند وقت بی/خود گریزان کرد ازودرمانگاه را 
/ را برمرگ زی ا کرد پیرهای  یا که با آن چش /شیرین چش  را لغزاند روی هرچه خوب و خواب دید و/ماه را خواباند

پرس بره   /ای از سشرنگی سرشرار   سرا دمری نوشری از آن چرون گشرته     / دارای از ماه را پیوسته با خرود   ای از هاله شیشه
 (sabines1995:183)گبه آنهائی که محکومند، اسیر زندگی یا مر/ممحوران کلید ماه را بمپار محصوران و
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کنرد   های ساختاری و مضمونی میان شعر سابینس و صالحی گاه آنچنان فراوان است که خواننده احماس مری  ش اهت
شود.  مایه آشکار می مایه و ه  درون آشنایی بوده است. گاه ش اهت آاار دو شاعر ه  در بن میان این دو گوینده سابیۀ

 یابند. خصوصاً در مضامین عاشیانه، زبانی یکمان می
سوان اساسا شعری غنایی دانمت. چرا که طرح مضامین غنرایی، عمومراً در بمرتر زبرانی سراده و       شعر گفتار را می

نشریند و سکلرف و سصرنع در آن     بوی ه آواز عشیی که از دل برون آمده باشد، بر دل میشود.  صمیمی مؤارسر واقع می
 جایی ندارد:

مرن   شوند./ سر از باران نیز/ برای بییراری من....وطن نمی ......دوستت دارم/ حیییتی است:/ شعرهای این ه  ساده»
   (33:  8411)صالحی، «سرس / دیگر نامت را به زبان نخواه  آورد همه آواز آلوده می ازین

./ فراسرر از  آنکه سخنی گفته باشند جز چشمهایشران  بینهایت،/  کنند عاشیان،/ زندگی را بی مرگ را حییر می»ویا: 
/ همپای معرراج   مانند، در اوج میها/  شوند بر لب صدا سرانه می نام./ بی نشان،/ در فصلی بی میرند،/ بی حری  فصول می

 «مانند. ،/ عاشیان ایمتاده میمیرند پای افتاده باشند از زخمهایشان./ عاشیان ایمتاده میآنکه از  بیفرشتگان،/ 

 سوان دید:هایی مشابه، نظیر پایفشاری عاشق بر سکوت و سیابل عشق و مرگ را میمایهدرشعر سابینس نیز درون

 فرسا/عاشریان  طاقرت  سرخت  و اسرت  لررزان  هرچیرز  از بیشرتر است/ سکوت سرین ناب نگفتند/عشق هیچ عاشیان
 سملی  سنهایندسنها/ و اند/که سرگردان / عاشیان.باز جویند می و یابند نمی اند/.....عاشیان وانهادگان اند/عاشیان جویندگان

 دیگرری  کرار  /کره  انرد  زنرده  روز، / به.عاشیان اند، عشق نیمتند/ نگران عشق منجی ازین که ها/ گریان لحظه منکوب و
پیماینررد  کنررد/و آنرران راه مرری هررا سخمیررر مرری مرررگ آنرران را در برابررر چشرر  انررد..... راه در /مرردام.نتواننررد و نداننررد

 (sabines,1995:57همچنان.)
 گاه نیز مضامین مشترک دو شاعر را، به استفاده از صورخیال مشابه سوو داده است:



 11/       های شعر گفتار معناگرا مؤلفهلحاظ  به بررسی تطبیقی اشعار سیدعلی صالحی با خایمه سابینِس؛  

باشی./ سل  من ،/ چرای یر / کره    سل  من ،/ همچون چای سرد/ که نگاهش کرده باشی ساعات طوالنی و ننوشیده 
 )صالحی(کس ندارد هوسش را. هیچ

خلفرت، آدم چیرزی از خردا     ام/ سل  از مخلوط خاک و آب و براد / و در نخمرت   ام، شده آرام! جانور سل / که من
فاع گلو / که بر ارس-ای سنابنده سنهایی س اه و ملعون / بی-شب سنهایی مالق/  های سل / در سیره خواست سل  چونان کانی

رفت و پوستۀ سخت سکوت / خفه شدن، سلف شدن و باز نفس کشیدن./ سل  چونان صردای سلر / کره پریش از      می
ای گفت ، گام در راه ما گوارد،/ مرگ ما را مررد،/ و هرلحظره برازت جمرتی ./ سلر  از       یاز چیمتی/ کلمه زایش پیش

-آهنگ و پیشگو./ صدهاسال آهمرته،/ در فاصرله   پیش پوست  چون زبان / از آغازین زندگی/-درون،/ از آنچه نیمت / 
 (sabines,1995: 41)ام. ام، شده دور، ناکجا./ آهمته/ حیوان سل / من/از دور، چندان-پس پشت سر چیزی نیمت
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سروان هر     رسد مضامین غنایی و عاشیانه با شرعر طنرز چنردان سناسر ی نردارد، در شرعر گفترار مری         نظر می اگرچه به
های رمانتیمیم  را جمتجو کرد و ه  ردپای طنز ساده و گاه سل  را. چراکه شاید بهترین ابزار برای نشان دادن  مایه بن

در شعر گفتار گاه شراعر برا   (. 2/8122: 8411سضادهای گوناگون زندگی امروز ریشخند و نیشخند باشد)ر.ک.براهنی،
هرا و جردیت معنرا را بره     ضرورت ها، ه گویی الزامدره  ریختن نظ  ساختاری جمالت و حو  ارکان ضروری جمل

 های غیرشعری، به طنز دست یافته: . در اشعار زیر شاعر با کاربرد واژهاستسخره گرفته
: 8433)صرالحی،  سرسند من از سکرار واژۀ باران/ به دریا برگرردم/ چیردر خَرانرد!    کَنند/ می اسم  را روی سنگ می

۳4۳.) 
اند!/ حاال برو ای مرگ، برادر، ای بی  سادۀ آشرنا/ سرا    کودک است و یا شاعران ساکت شناسد مرگ/ یا هه! مرا نمی

 (  481)همان، سو دوباره بازآیی/ من ه  دوباره عاشق خواه  شد
در شعر سابینس گاه مضامین غنایی با صمیمیت احماس و سادگی و درعین حال نوعی طنز سل  و پاردوکمریکال  

 وز  همراه است، گره خورده:که گویی با زندگی  انمان امر
ص ح /یازده، /دوازده ظهر،/دوستت دارم با سمامی روح/با  ساعت ده ص ح/ دوستت دارم به ساعت ده دوستت دارم به

ای که هممر دیگرری   شناس /که در آن آنیدر غری ه سمامی جم ،... روزها و ساعت هایی ه  همت که در آن سرا نمی
هاست که  کن  مدت اند./ فکر می من نگران خودم، نگران دردسرهایی که سرگردان  کردهاند،  ای./ مردان نگران من شده
 ام اصالً/ خواهی فهمید. کیمت که کمتر از من سرا دوست داشته باشد؟ عشق من! سو نیاندیشیده به

بره یرک    پاافتاده شرعر را از امرری میردس    رسد شاعر با پرداختن به امور جزیی و پیشدر شعر سابینس به نظر می
 کند. نگاهی که در شعر گفتار نیز مصادییی دارد:شوخی م دل می

 یها س  یال/ ها.کفش آدم یال/ برد، یم خاک با مرا باد/ .گورم یمپا ها مگس یپاها یرو/ ها مورچه با من!/ ساروم ا
را  عنک روت  مرن / . یر آ یمر  ،یباش آمده که همانجا از/ روم، یم یبرو هرجا! ساروم ا/ .ها ورو یها،ال برگ یال شکافتهر،

اسرت   نیر ا سرسر  / .یاگفته من از چه هر/ .دانمت یم پدرت چه هر و/ دان  یم ،یدان یم خودت از هرچه/ .شناس  یم
/ بشاشر   مهتراب  در و رونیر ب برروم  خرواه   یمر / .مرده و گرم زده، زل وارید به/ باش ، نجایمادربزرگ ا مثل/ که ندان 
 (sabines,1995:105.)دیآ یم باران نکهیا مثل! ساروم ا
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های شعر امروز ایران، نوعی سشتت آرا و دگرگونی در شیوۀ برخورد با زبان و جهان را  سنوع و سکثر موجود در جریان
کند که به کدام صدا گوت بمپارد. به گمان ما شعر امروز  که مخاطب شعر را سردرگ  می است؛ آنچنان به همراه آورده

هایی از شعر مکزیک در مواجهه با جریانهای جهانی شعر است؛ وجود جریانهای متفراوت   ین منظر نظیر برههایران از
کنرد کره هنروز جررات نیافتره خودشران باشرند و میران دو          رویی ملتهایی را آشکار ک  سواند و ناهمگون دوکشور می
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سرر   هایی ه  شکل گرفتره کره گراه شرعر فارسری را بره خرودت نزدیرک         ال ته درین میان حرکتاند.  نهایت آونگان بی
دلیرل نضرج گررفتن     ای دیررین در ادب پارسری دارد و بره    است که سابیه« شعر گفتار»ها،  جریان است؛ یکی ازین کرده

 ت. که وی گی آن استیراریافتگی است، نزدیک دانم« مکتب»سوان آن را به  اصول و قواعد، می
رسد؛ اما شاید  نظر می های مشترک میان ادبیات فارسی و آمریکای السین بعید به طورکلی، اگرچه وجود خاستگاه به
های مشترک بمیار دور دو سرزمین که برخاسته از ساری  اسپانیا و حضور مملمانان دریرن منایره بروده اسرت،       ریشه

چندان دور، س ب نزدیکی دو دیدگاه شرده باشرد.    های نه در گوشته -بوی ه ل نان-همچنین مهاجرت ساکنان خاورمیانه
شرب   ها را با خاستگاه هزارو یک است که سخیل شاعران دورسرین سرزمین شب هزارویکانگیز  نکتۀ دیگر ساایر شگفت

زند. آنچنانکه شرعر شراعرانی نظیرر برورخس و سرابینس را بررای        سواند باشد، پیوند می که بنابر نظر بمیاری ایران می
سواند نتیجه سراایر   گرایی موجود در شعر هردو سرزمین نیز می کند. اگزوسیم  و شگفتی زبان دلنشین می واننده فارسیخ

 باشد.   شب هزارویک
سوانرد گویرای    آنان، از سرویی مری   ها دورسر از زبان و شاعری فرسنگ های مشترک بین شاعران فارسی وجود مؤلفه

دسرت از اشرعار    باشد، و از سویی دیگر احتماال گویای آن اسرت کره ایرن    وجود عناصر مشابه در شعر معاصر جهان
هرای سراختاری و    به گمان نگارندگان، شعر سابینس شر اهت فارسی قابلیت فراسر رفتن از مرزهای خود را نیز دارند. 

ز بیان روایری  های مشترکی نظیر استفاده ا های شعر معاصر فارسی دارد. وجود مؤلفه مضمونی فراوانی با برخی جریان
کشف رواب  و مناس ات جدید و سجریردی  و زبان نمایشی، ساختار نامه، طنز، صور خیال روزمره و گاه غیرمنتظره و 

هرای یادشرده    رسرد برخری وی گری    بره نظرر مری   است.  شعر سابینس را به شعر گفتار در ایران نزدیک کرده میان اشیا،
هرای مشرترک شرعر صرالحی در ایرران و       مایره  چیزی که از بن محوری سوو دهد؛ سواند شعر را به سمت مخاطب می

یکی  شانه شدن و موازی زیمتن با مخاطب ه سابینس در مکزیک است؛ سوجه به مخاطب عنصر اصلی شعر است و 
اسرت. درنهایرت    های شعر آمریکای السین ه  همت کره در شرعر سرابینس نیرز سجلری کررده       سرین وی گی از برجمته

دهندۀ شعر، راه را برای بازیابی هویرت   ری بار عاطفی و حمی بین مخاطب، شاعر و عناصر سشکیلگفت برقرا سوان می
 رساند. شدن آن یاری می کند و به جهانی گمشده شعر معاصر فارسی باز می

 
 فهرست منابر

 .8438سهران: فردا، . یستورزبان یاستان اخوت، احمد. 8

 . 8411سهران: زریاب،(. 2)جطال یر مسبراهنی، رضا.  2

نامرۀ   مراه ، «اسرت )گفتگرو برا سریدعلی صرالحی(      شعر گفتار پایان عصر شعر سکنوپاستورال را جشن گرفته»بیات، معصومه. 4
 . 3شهریور، شمارۀ  8418،پروین

انشرگاه  علروم انمرانی د  ، «های شرعر معاصرر ایرران    شناسی  نگاهی انتیادی به جریان»اهلل..  پورنامداریان، سیی؛ طاهری، قدرت 3
 .81-8، 13-1۳، شمارۀ 8۳و  81(سال 841۳-8411)الزهرا)س(، 

 3، 2113( 8438آبان  23،)آرمان، «شعر ساده؛ مولود شعر گفتار است )گفتگو با سید علی صالحی(»ن اد، هادی..  حمینی 1

 .  8431، سهران:دارینوت،)شعر گفتار و جهان حمین پناهی( جهانی برای توخوشحال، شراره. ۳

پ وهشرنامۀ زبران و ادب فارسری )گروهر     ، «بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفترار »بیگی، ساناز؛ طاهری، قدرت اهلل.  رحی  3
 .833-831(، 21)3 8431. گویا(

 .8413، سرجمۀ ابوالفضل حری، سهران:نیلوفر،روایت یاستانی: بوطیقای معاصرکنان، شلومیت. -رمون 1

برا سأکیرد برر     صدسرال سنهرایی  از رمران   طوبی و معنای شرب انتیادی رمان  -ی سا یییفر، نادر.  بررس صابر، زینب؛ شایگان 3
 .812-814، 43شمارۀ  8433، پ وهش زبان و ادب فارسی،«درونمایۀ جدال سنت و مدرنیته

 8431، 4ها(، سهران:نگاه،چ )دفتر دوم: بازسراییصالحی مجموعه اشعار سیدعلیصالحی، سیدعلی. 81
  8433، ۳)دفتر اول: شعرها(، سهران:نگاه،چ صالحی اشعار سیدعلیمجموعه ..------------- 88



 19/       های شعر گفتار معناگرا مؤلفهلحاظ  به بررسی تطبیقی اشعار سیدعلی صالحی با خایمه سابینِس؛  

 4، 8411پ وهری،   ادبهای ادبی شرعر گفترار،    بیگی، ساناز. مشخصه اهلل؛ رحی  زاده، غالمحمین؛ طاهری، قدرت غالمحمین 82
(3،)41-11 

هرای   پر وهش ، «ئالیمر  فرانمره  گرا در ایرران، از سورر  نو و حج  های شعر موج سأایرپویری جریان»ع دالملکی، رضا. قن ری 84
 .8۳2-843(، 3)پیاپی  2، شمارۀ 2دورۀ  8434،ادبیات سا ییی

 .8432.سهران:نشرنی، آمریکایی -یرآمدی بر تاریخ ایبیات اسپانیاییفرهادی، کاظ .  83

 . 8431، 2سهران:مرکز، چ ،تاریخ تحلیلی شعر نولنگرودی، شمس.  81

 . 8433،سهران:عل  دگی سید علی صالحی()شعر و زن بیانیه برای بارانموسوی، پ مان.  8۳

 . 8412،سهران:بامداد صور و اسباب یر شعر امروز ایرانعالء،  نوری 83

18 Alwan,ameen (8333).“Jaime Sabines in Translation”, Review: Literature and Arts of 

the Americas, volume 11, issue 20, 61-63. 
19 Paz,Octavio(1994). Mexican poetry.Translated by Samuel Bekett, New York:Grove 

Press. 
20 Sabines, Jaime(1995). Pieces of shadow.Translated by W.S. Mervin, Mexico:Papeles 

Privados. 
21 Smith,Verity(editted by)(1997).Encyclopedia of Latin American Literature,Chicago 

& London:Fitzroy Dearborn.   
 تارنماها:

 
 .شررررعر گفتررررار چیمررررت؟ »جعفررررری، محمررررود»http://jafarimahmood.blogfa.com/post-

88.aspx( 841۳دی  83بازیابی شده در.) 

 Alfonso_Reyes.en.wikipedia. retrieved from:(n.d.) in  

1]-[https://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Reyes#cite_note 
 

http://www.tandfonline.com/rrev20
http://jafarimahmood.blogfa.com/post-88.aspx
http://jafarimahmood.blogfa.com/post-88.aspx
http://jafarimahmood.blogfa.com/post-88.aspx

