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 گراییاز دید صورت بررسی زیبایی شناسی تک درخت انتظار

 

 اقبال حسامنوشته: 

 

 ۲۰۲۱ سپتمبر ۱۲

 

: تک درخت انتظار نام مجموعه شعرری فع ر محمد یایا اسعت چکیده

که به دلیل پرسعو  بودن متن کمم  که دنیای  ا  درد  رن،  مم  یا  و  

گ  و امتیا  خافع  بخشعیده اسعتناین  اسعت  برای این اثر برجسعتهناامیدی هجرت و امثال آن در آن نه ته  

نوشعته به هد  ار  گ اری به ماام وایی آن شعاعری که قسعمت  ا عمرا را یدای خدمت به  بان یارسع  

ا  دید  ی  ترتیب گردیده اسعتن وون محتوای اشعرار وی    دری کرده بود با در نظر داشعت روا کتابخانه

دوره و هم پایه  یایا  گ  های  اسعت که نسعبت به  اشعرار بیشعتر کسعان  که همویژهشعناخت  دارای   یبای 

انعد  ا  ماعام و مرتبعت وایی  برخور دار اسعععععتن تعک درخعت انتظعار در حایاعت بیعانفگر یرا  و و یرود 

گ  شعاعر اسعتن فعمیمیت در بیان گ تار  یراهنجاری و هنجار گری ی ادب  و  بان   فعورخیال که  نده

 نانگی ی این اثر شده اند گرای  اند  موجب  یبای  و دلشان ا  بخا های فورت همۀ 

 
 استاد گروه فارسی دری دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بدخشان افغانستان 
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 مقدمه

که در  یر سععایه انجمن ادب  جوانان     به همت جوانان پرتمشعع  ۱۳۹۷تک درخت انتظار که در سععال     

ا  درون فعندو  های آهین  بیرون کشعیده شعده   ۱۳۹۶برد ا  ویات شعاعر در سعال  نند   کگ  م پامیر  نده

دو   م ل  یعک م ل مثنوی پعان ده  فعععععدوناا و نگعار گردیعدن این مجموععه احتواکننعد  یعک  و بعا قمم وعا  

 مخم   شا وهار پاره و یک مرثیه استن

با توجه به محتوای این اشععععرار م  توان بیان کرد که هد  کم  ا  سععععرایا این اشععععرار یریاد درد       

در بحر آن موطه ور اند  افعم وی ی به نام شعادی احسعا     دردی که همۀ ایراد جامره  جتماع  اسعت ا

رد انتااد حاکم  ب  داد یرا گریته اسعتن در شعرری که  سعوی شعاعر را گوی  مم و ماتم و بیشعود و وهار  نه م 

یا نه  بودن  ما م ید  ؛ امتن درسععت و محتوای با ار شعع  نه دارد   ی احتمای ا  نظرگاه شععخفعع  عده  ؛د باشعع

گان  ا  خوانندهوتذی    اا نه م  کاهدن شعاید بسعیاری ا  اشعرار این شعاعر به م ا آن ا  ار ا هنریبودن  

موایات نه کنند  ول  به این مرنا نیسععععت که شععععرر او یاقد همۀ  یبای  های  اسععععت که این متن در پ  آن 

تمام خواننده را در دسععت خود گیرد  نخسععت امنان نه دارد  اگر   شععاعر م  خواهد دل   سععتن وقت  کهها

ناوار شعاعر شعخفعیت خود را ونان که دلخواه خواننده اسعت به ایشعان بنماید  وی در این    امنان پذیر شعد 

  روغ گ ته وهم نیت هد  دار را در قالب شرر ریخته استند عمل خود هم 

د  اگر ونین عمم     ناد و بررس  کناید به همان مریار های گذشتهمرافر را  نه بننده و منتاد  اشرار خوا

انجام یایت به یاین که قضعاوت درسعت  فعورت نه گریته اسعت  و راه را برای تغییر و تحول متن در هر 

 رنگ نگرن مان  خواهند بست  وون متن باید در هر  مان تحول ستا باشد تا یک

 

 پیشینۀ تحقیق

ا     مجموع در بار  این مجموعه شعرری و به خفعود در رابطه به بررسع   یبای  شعناسع  این کتاب در 

آثار     سعوده نه شعده اسعت  ول  در ارتباط به موضعوع  بر روی کامد  هیچ قمم نوک     گرای دید فعورت 

  یادی به جا مانده استن

ط به ناد اشععرار احمد شععاممو  تامم  در شععرر احمد شععاممو اثر دکتر تا  پورنامداریان که در ارتبا ن1

نوشعته شعده اسعت و  برضع  ا  مجموعه های شعرر شعاممو را ا  دید عاط ه  تخییل  بان  جنبه های  

بمم   و موسععیا  شععرر بررسعع  کرده اسععتن وی منظورا ا  این کار را یراهم آوردن  مینه  

 آشنای  بیشتر و دقیق تر و سنجیده تر با شرر شاممو دانسته استن

م( ا  ماایت دیگری اسعت گرای )یرمالیسعبه های  یباشعناخت  مرار  ا  دیدگاه فعورت بررسع  جن ن2

که دکتر تا  پورنامداریان آن را در یفعل نامه پژوها های ادب  به دسعت نشعر سعپرده اسعت و به  

ا    های تنهای  بها ولد بوده اسعت اثر در واقع یادداشعت   نتیجه رسعیده که ار ا های ادب  ایناین  

 آثار منحفر به یرد ادبیات کمسیکن  جهان  ا 
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سععت که به همت دکتر سععهیم ی های  بان  در شععرر سععممان هرات  عنوان ماالهبررسعع  نو آوری ن3

در کتاب ماه ادبیات به نشعر سعپرده شعدهن نویسعنده    ۱۳۴۶فعمح  مادم و هدی ربیع پور در سعال  

های  جدید  بان  ا  شععاخفععه   به این نتیجه دسععت یایته که کشعع  و شععیوه های تا ه و شععگردهای

گ   گرددن ا  پیامد های این امر عموه بر ایجاد تنوع در کمم  تا هبنیادین نوآوری ها محسوب م 

 ستنیضای شرری

اقبال حسام آن را   ۱۳۹۷ست که در سال  ی »بررس  اشرار عدیم ا  لحاظ شنل و محتوا « رساله ن4

 ننگریسته شده است  شرار عدیم ا  لحاظ شنل و محتواتهیه  نموده است که در آن به ا

 

 

 گرایی(فرمالیسم)صورت

اهعدا  مختم   مورد واژه یرم ا  دیر  معان  یرن  ا   معان امپراتوری روم نعا بعه این دم در مرب بعه     

کردن به قول تاتار  بهره برداری قرار گریته بود  و با گذشعععت هر  مان مرنای جدید را به خود کسعععب م 

رودن  همین شعنل به کار م ی  روسع  و لهسعتان  به  در  بان یتین   اسعپانیو  Formaکیویچ واژه یتین   

 (ن۱۰شود)مریم:نوشته م   formو د   بان انگمیس    Formeدر  بان یرانسوی به فورت 

اسععا  نظریه ادب    کندنوجو م ای اسععت که ار ا یک اثر را فععریا در یرم آن جسععت یرمالیسععم آمو ه

ن امید که  وی ی که  گرایان که در آثار شععنمویسععن   موکاریسععن  و هاروانک بیان شععده  به ایفععورت 

گ  فورخیال با مران  آنن  سا د  بان برجسته و خاد آن  است نه  تا هشرر را ا  میر شرر متمای  م 

نماید  و گوی  وی ی جدا و بر تر ا   بان خودکار یا مریار اسعععت)پور   بان  که برای مخاطب بیگانه م 

 (ن۶۱م:

   را با در نظر گریتن خود اثر و به دور ا  جنبه های  یرمولیسععت ها م  کوشععیدند تا آثار هنری و ادب    

سعیاسع   اقتفعادی  تاریخ  بررسع  نمایندن مسعمما تحایاات و پژوها های ادب  این منتب باع  شعده تا  

های آنان در اروپا و امرینعا به خفعععععود در دهه های  وهعل و پنجعاه میمدی در جهعان گسعععععترا  دیدگاه

 ن(۱۰۶الراده بیابد) مل ار:یو 

 

 بویی از زیبایی شناسی تک درخت انتظار

جنبه های   یبای  شعناخت  این کتاب به نسعبت های یراوان ا  جممه عدم دسعترسع  منتادان ور یده و دانا     

قرار نه گریته اسعععتن شعععاید این اقدام راه را برای ناد بهتری ا  ی  به این کتاب  مورد توجه و کند و کاو  

اهل قمم خواهد برامد  اشعتباه     این کتاب برای منتادین با  نماید  و آنوه شعایسعته این کتاب اسعت ا   بان

نخواهد بود که سععایه ناد بر محتوای این کتاب پر براینند و  یبای  های محتوای  و شععنم  آن ا  به بهتر  

 تبمور یابدن
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و اما آنوه ا   بان من م  براید توجۀ خافع  به شعنمیات آن نه به طور عموم بمنه به شعنل خفعود     

ماند به  پرداخته خواهد شععدن آنوه باق  م آیند  اوین  که برد ا  این م و یشععرده خواهد بود و فععر  به عن

 واگذار خواهد شدن یگریاهل قمم د 

 

  عاطفه

پر ا  مم  شعادی  امید  یا   عشعق  ن رت  انتظار      ی  ا  فع حات کتاب تک درخت انتظارهر فع حه

این   نان یشعرده که هیچ شعرری که بدون  و را  آن  قبا کرده اسعت و گمون   را    آه و اسع   که رو  جامره

گوی  شعاعر خود همان جامره     نیسعت فدرخت انتظار  در متن کتاب تک  قابل رویت و دریایت    فع ات باشعد 

نا را  در حال بمریدن هسعتند  به یاین که یایا خودا قفعد نه داشعته  و همه این اوفعا  جان و ت ه  بود 

تغییر و تحول کرده و  تا این گونه شعرر بسعراید  بمنه به فعورت عمدی و ناخودآگاه مسعیر خواسعت شعاعر  

گ  نه  » هیچ وقت تفعور نتوانم بننم که شعرر اثر مسعتایم  ندهن به قول شعاممولب به ونین سعخنان  گشعوده

کنم که این افعم فعدای آن ضعربه هاسعتن در گ ن من ینر م های  ندهی ی باشعد جدا ا  ضعربهیا و   باشعد 

توانم ونین کوشععشعع  بننم که این ضععربه ها به یک نحوی به فععورت  این شععن  نیسععتن منتها من نه م 

 نشود شرری در بیابد و نوشته بشودن خود به خود این کار م 

 این سوی باغ کا  و سپیدار خسته است آن سوی باغ ک تر بیمار خسته است    

 این سوی جاده داد  ند مرد دست یروا   آن سوی جاده پیر خریدار خسته است 

 (۷۵این سوی خانه کودک شب خی  در یغان   آن سوی خانه مادر بیدار خسته است)د: 

ن ه ار انسعان  شعاعر نسعبت به ب  عدالت  های  که در جامره رد داده اند و با جسعم ییل مانند شعان ه ارا

دارد  وی  بیوعاره را لگعد معال م  کننعد نعا رضعععععایت  خویا را بعه گونعه همعه جعانبعه و واقع بینعانعه ابرا  م 

در  فخواه و مبار   نخواسعته اسعت که ریاکارانه دسعت به ونین کاری ب ند تا در آینده به نام شعاعر عدالت 

کرده به فورت مستایم بدون آن که خود سانسوری  دیده و تجربه  ؛ آنوه را  ف حه تاریخ ادبیات شود  بمنه

 کند بیان کرده استن

عاط ۀ هر شعاعر یا نویسعنده  خاد خود اوسعت تفعویر های بر آمده ا  این عاط ه نی  رنگ شعخفع  و    

 (ن۶۴یردی به خود خواهد گریت)پو:

بسعععتن تمخ   نشعععان دهند  انباری مم و اندوه   شعععت وظمم  کشعععتن و    فدرخت انتظار تکر عاط ۀ کم  د 

و هری که توسعط نسعل جنون پینر ضعری  مردم را دود آلوده سعاخته وباع  یار و سعیل ویران  شعده  و  

هر ا  گاه  سععم  قمم را بر م  دارد جانا را م فآ ارد نگاه شععاعر همه ا  داشععته های ماحولا مم و  

 اندوه استن
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 خواهد فشررم ا  ماورای حادثه ها  مفرع  را جدا نه م 

 خواهد رونق جهل و خواب ظمممت ما  هم من و هم خدا نه م 

 خیر اگر ریته ریته  شت شوند  خوشه ها ا  افول اخمق 

 خواهد من مریضم  مریا نسل جنون  فحت من ش ا نه م 

 من باایای دود وباروتم  پینرم مشت خاک دود آلود 

 خواهد التجا بر مراد من نه کنید  عادت من دعا نه م 

 ری د تو تمخ و تو به من تمخ   ا  دو تمخ  عسل نه م من به 

 خواهد تر نه شود   ر  او جان ما نه م  هر کبرا کشنده

 تو به من بد شدی و من بدتر  یرن  دشمن به جان هردو مان

 (۱۴۱خواهد)د:نا گ یریم هم دگر بنشیم  این که وون و ورا نه م 

ان حال کشعععد و با  بسعععر بدر م  شعععادمان  باتن ضعععری   سعععرور و  ا  میان انبوه  ا  درد و الم  گاه   

کنم  بمنه من دسععتاوی ی برای  یسععتن  گ  ا  سععر ب  درد شععاعر نه م من در این جا نماینده  :گوید کهم 

شعاعر هسعتم  باهمۀ تمخ  و یمکت نا گ یر و ناوار بود تا بماند  و ماندن هم در این اوضعاع خود شعهامت   

 خواهدن ول  من به مرنای واقر  خودم که او ا  من برخوردار باشد نیستمنب رگ م 

شععود  نوع  ا  جریان ذهن  توام  با تامل در که م  خوانید وقت  شععاعر ن دیک به کوا ا  دنیا م   ونان

هایا نسعبت به جهان و تن دادن به  کند که ب  باوریشعوند  و احسعا  م اشعرارا در حال نط ه بندی م 

 مرگ بیشتر در تابموی عاط ه شان ناا بنددن

 انتهای مر  گذر نامه بستن است  آخر گم  عمر نفیب شنستن است     در  

 عمری که تا دوام قدم اعتبار نیست      وون اشک ا  ج یره مژگان ونیدن استننن 

 (۸۶گ     هر لحظه این طناب رمق را شنستن است)د:با رشته های خام ن   شرط  نده

گ تار در وجود    مردم  که  بان در دهان دارند ول  توان  سخنان عاط   شاعر به خاطر درد مردم است   

شععان نیسععت  اگر هم رو ی تیا  بان را ا  نیام دهان بیرون کنند با فععد ها پتک ب  حرمت  بر سععرشععان  

 شود  کس  نیست که سخنان کویته م 

م فخورند و  پر ا  درد شعععان را بشعععنود  ا  یرط درد به خود م  پیوند و مانند تربو  ا  درون خود را    

 ی  نه دارندنهوار
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 شرر من واسطۀ  جه و یریاد شماست    حر  ناگ تۀ اندیشۀ آ اد شماست 

 آه به توییق عدالت نه رسیدیم مگر     یک دو خشت  که به هم آمده بنیاد شماست 

 (۱۱۹به هر طر  ممط سد شده اید   این تراوید  آن برگۀ ایراد شماست)د: ه  شمای  که

 

 تخییل

ی  که شعرر عاط   باشعد  اعجاب تاثیر انگی ی وی نی  وند برابر اسعت  وون همه انسعان در به هر اندا ه

اگر در دیگ شعرری که مممو ا  عاط ه   ین  ا  ابراد عاط   با همدیگر شعریک اند و درد مشعترک دارندن

باشد  مفالۀ تخییل هم انداخته شود لذت آن وند برابر خواهد شدن وون تخییل عامل نیرومندی است که ا  

طریق ترکیب و تم یق عنافععر دور ا  هم و سععاختن تفععویر های گوناگون سععبب آشععنای   دای  در  بان  

 (ن۶۵شود)پور بها:م 

توانند تاثیرات عمیق ا  خود بر جای بگذارد که در پشعت  ویر شعاعرانه وقت  م کوب تفعابه قول  رین    

سعرآن  اندیشعه واحسعا  های انسعان  و کشع  و خمقیت  وجود داشعته باشعد و در میر این فعورت وی ی  

 ناثر  که بر اثر تجربۀ عین  پدید آمده است شود رنگین؛ اما توخال  و کمم 

های تک درخت انتظار شععععگ ته اند  در  یبای  متن اثر ناا  شععععاخوهشععععنویه های فععععورخیال که در 

این تفععاویر نشععان دهنده   ی  دارند و در بیان اینار و ذهنیات شععاعر در همه جا حضععور دارندنبرجسععته

تجربه خویا بنا نهاده استنبرض   ی  را ا  سنگ و گل  که عالم تا هوسرت دید شاعر نسبت به اشیا است  

ی کتاب تک درخت انتظار ا  یی کتاب های کهن گریته شععده اند؛ اما عد  دیگری  ا  تفععویر های شععرر

 تا ه و نو ایجاد اندن

و پود خیال در پهموی شعدت بخشعیدن به داشعته های دل   شعاعر مان با تفعویربای  های رنگین خویا با تار

باشععد برای   یتا سععند   خود  بسععیاری ا  واقریت های  مان را که بایی مردم تحمیل شععده اند  بیان نموده

 قضاوت تاریخن

 کن بنایم م  سر مخروبۀ دست تو هم ا     کاد بمند قامتم راکت  دی وون دارایمان               

واضععع و آشععنا راسععت که بسععیاری ا  اشععرار یایا یاقد تفععویر خیال اند  تفععویری که قدما برای آن 

ادبیات مرافععر ا  ار ا بایی  برخور دارند؛ وون شععاعر  مان   که در  ترری   قایل شععده اند؛ در  حال 

که نتوانسعته ا  میوه خیال اسعت اده کند به سعراغ عاط ه ریته و ا  آن کمک خواسعته اسعت ول  باید دانسعت 

 که فورخیال خود تمیی  کننده  بان شرر است در م هوم وسیع آنن

  کند تشععبیه اسععت و سععایر انواعجمب توجه م   وه در شععرر یایا بیشععتشععرا  میان انواع فععورخیال آن  

در رده های پایان قرار دارند  عمتا هم شععاید همان توجه و تاثیر  بان شععغنان  مردما  باشععند که   تخییل

اند گ   مثال ها و تشعریحات  که سع اوار رسعیده  به همۀ  سعا ی خیم  مهارت دارند؛ شعاید در راسعتای تشعبیه
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همه جانبه فععورت نه م فگیرد  ول  به پا  نمک متن با ذکر وندی ا    به عمت های رنگین  توجه کم  و

 نمونه اکت ا خواهیم کردن

 

 تشبیه

اگر دسععتگاه بمم   را شععامل همۀ تفععاویر وت بینات بدیر  و بیان  بدانیم تشععبیه مهمترین عنفععر        

حت  رم  و کنایه ا  آن های دیگر خیال مانند؛ اسعتراره  تشعخید و  سعا ند  این دسعتگاه اسعت که فعورت 

شعودن تشعبیه نشعان دهند  وسعرت و  اویه دید شعاعر اسعت؛ نشعان میدهد که شعاعر وگونه توانسعته  ناشع  م 

میان اشعیا و عنافعر به ظاهر ب  ارتباط و متنوع پیوند ایجاد کند؛ ارتباط  که با هیچ دید و توان  ج  دید 

های شععاعرانه تشععبیه اسععت)فععور  مرک ی خیال  شععودن به دیگر سععخن هسععتۀم و توان شععاعر دریایت نه

 (ن۱۱۶حسا:

آن را به گونه   ن  دهد را تشعبیه تشعنیل م اشعرار وی   یایا به این بارین  پ  برده که اسعا  فعورخیال    

ی  که نشعان دهنده وسعرت دید شعاعر  بمنه تشعبیهات تا ه   وایر بنار برده اسعت؛ اما نه به گونه مطماا تامیدی

وندی ا  تشععبیهات او ونان تا ه اند که در هیچ مجموعۀ شععرری مرافععر و  ننسععبت به جهان ماحول او اند 

 ن کمسیک قابل دید نیستند 

 همۀ پورنامداریان تشعبیه را به دو دسعتۀ یشعرده و گسعترده تاسم کرده م  ای اید که در تشبیه گسترده مرموی

به به  اج ای تشعبیه حضعور دارند  اما در تشعبیه یشعرده وجه شعبه و ادات تشعبیه حذ  شعده  مشعبه و مشعبه

 (ن۲۱۵گردد)تا  س ر:فورت ترکیب اضای )اضایه تشبیه ( بیان م 

وی  در  بسعععععا موارد بعه جعامرعه ا  عینعک وشعععععمعان خود نگعاه کرده و آنوعه را دیعده ا   بعان خودا بعه     

نشعیند و تفعویری را که ا  واقره به جا گذاشعته یک تفعویر  واقر  اسعتن در این بیت تشعبیه  ترری  آن م 

سعرکوه ایتیده در تشعبیه مینند به سعنن  که ا      هیچ ار شع  نه دارد   برای اهل جامره  م  کهیحالت  ار یت

 کند به ت   نفوارنحال  که کوه هیچ ار ش  به آن قایل نه شده و یا تشبیه م 

 این جا وو سنگ ا  شانه کوهسار ایتیدن   عسل ا   یر لب در تمخ  آوار ایتادنیتیم 

 وه داند او نوا و نرد جمبان این با ار      به نرد ت  نفوار ا  دهن ناوار ایتادن

کند و او م  خواهد ا  م ل س ینۀ ناسا بسا د و برای  تشبیه یار به سیار  روی  مین که ا   مین کوا م 

 حرکت کند  دریایت آن

 کن      دنبال تو س ینه ناسا شود م لتو ا   مین سیاره شده کوا م 

خواست  ؚی  برخور  اند  شاید که شاعر م ؚتشبیهات یشرده در متن تک درخت انتظار ا  ارقام قابل توجه  

به مبهم باشعععند  مشببببهیی که مشببببه و  که به هر اندازه  ،بالغت قدیمبا تقلید  از  تا مهارت و توانایی خود را  

 شود  الهام گریته استن یبای  کمم نی   بیشتر م 



 

 شغنان سیمای اداره نشرات                                                   8                                                اقبال حسام
 

 خواهد دلمخواهد دلم     مرغ دام ایتاده را آ اد م گ  یریاد م بدرقم آش ته

 خواهد دلمکه مارا  خمه تنبور دستا ساخته      تیا را برگردن شیاد م آن

نمایندن این گونه  یک ترکیب اضععای  عرا اندام م باید گ ت که تشععبیهات یشععرده بیشععتر به فععورت    

که   یا محسعو    ا  نوع مراویت اند     بهآیند که در آن هم مشعبه و هم مشعبهتشعبیهات یا به گونه مراول م 

 نترکیب  ا  هردون ترکیبات تشبیه  یایا ا  نوع دوم و سوم است  یاوبه ا  محسوسات اند مشبه و مشبه

(نسععع ر   ۴( حفعععار پول  جاد  شعععااوت؛ می دعا)د:۲بهار عمر  شعععمشعععیر کین  سعععنگر حاارت)د:

  (ن۲۷دان سعخن)د:(ن گل۲۳(ندروا ه سعتم)د:۱۰(نتخت بمورین  آیتاب تربت رخسعار)د:۸مرنا )د:

قمععه  تیشععععععه و اسعععععبععاب  نععده (ن التهععاب طععاقععت طبععل خععافعععععیععت  ت احم دریععای  ۳۸عناععا)د:گ   

(  خشععت ۶۹مرتبان عاط ه)د:    یضععای بخت (۵۷آب توییق)د:(نممنگ وسععوسععه ۳۸پرخروا)د:

مواله تادیرن شععط آموی  (ن ۸۸(نمدرک انفععا )د:۸۶گیم  عمر ج یره مژگان)د:بدن  جامۀ شععرر 

 (ن سنتور آهن۱۱۳های یفل جهالت)د: ن ولگرد (ن در یای خجالت ۹۸دووشم)د:

 

 استعاره

با این   اگر ا  حایات نگذریم اسععتراره در ذات خود همان تشععبیه اسععت هدیا مشععابهت میان دوشعع  اسععت 

ت اوت که  در اسععتراره حذ  ین  ا  طریین حتم  اسععت  اگر وه در ترری  و ت اوت  که میان تشععبیه او 

شعباهت اسعت ول   که در تشعبیه مریار افعم    اسعتراره بیان کرده اند  نظریه پردا ان ادب  به این باور اند 

میان مسعترارله و مسعترار منه هیچ همسعان  وجود ندارد ج    در اسعتراره  در اسعتراره همسعان ن به باور من

ی  بدرخشید و ماه مجم  شد» در اینجا ل ظ ستاره مسترار منه و گوید »ستارهاهت وقت  که شاعری م بشع

ان پیغمبر خدا و سعتاره به ج  مسعترارله آن  که محمد اسعت حذ  شعده اسعتن جامع میل ظ اسعتراری اسعت و  

  به وجود داشععته باشععد   دیگری وجود نداردن پ  باید گ ت به ل ظ  که در آن مشععبه و مشععبهروشععن  وی

ه  اسعترار  به قول پور نامداریان    نمودنتوان اسعتراره خطابا  تشعبیه و هرگاه ین  ا  این ها وجود داشعت م 

در حایات تفعویری اسعت که اگروه اسعا  اولیه آن را یک تشعبیه در ذهن شعاعر بوده اسعت؛ اما تنها ین   

فهای ممنن  ا  دو رکن افعم  تشعبیه در سعخن شعاعر حضعور دارد و رکن دیگر را خواننده به کمک شعباهت 

کمم و یا حال و    ا  اسعععتراره عمقه نامیده م فشعععود و ا  قراین موجود در قابل حد  که مرموی در بح

 (ن۲۴۱هوا و  مینۀ سخن م  تواند دریابد)پور شا:

اسعععتراره های  شعععرر یایا بیشعععتر ا  نوع حسععع  اند و به روشعععن  به جامر  که  میان مسعععترارله و    

 مسترارمنه نه ته شده؛ خواننده پ  م فبردن یرن  به سادهفگ  قابل درک و شناخت اندن

 در انتهای مر  گذرنامه بستن است  آخر گیم  عمر نفیب شنستن است    

ل ظ گذرنامه اسععتراره ا  پایان  ندهفگ  اسععت که در موجودیت قرینه که همانا ل ظ عمر اسععت راه را برای  

 شناخت و دریایت مطمب هموار ساخته و سهولت ایجاد کرده استن
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 است ب  تو این جاده به هر سو که رود دل تنگ است    ب  بهار رد تو شاخه گل ب  رنگ 

  دنسا جاده استراره ا  دل است که وجود  ل ظ ریتن و دلفتنگ  این ادعا را ثابت م 

 

 تشخیص

با این ت اوت که در اسعععتراره مننیه    سعععت اد خود ج وی ا  اسعععتراره   و آن هم اسعععتراره مننیه  یتشعععخ

مسععترارله را ذکر و مسععترارمنه را حذ  م فنمایند و به عوا ین  ا  لوا م مسععترارمنه حذ  شععده را 

ول  مسععترارله ا  عنافععر طبیرت و اشععیا اسععت  اما اگر پیرامون انسععان  و    (ن۱۷۰مذکور م فدارند)ا :

نی   تشعخید  طم  م فشعودن در کار ادب  یایا  خفعوفعیات انسعان  ورخید در آن  مان برایا تشعخید ا

و به آن نوع  تحرک و نشععععاط بخشععععیده اسععععتن  یرا اسععععت اد ا  اعمال و    بهره  یادی بر تخییل انداخته

واقرا خفععوفععیات انسععان  در کمم نوع  جذابیت و هیجان به متن م فبخشععد؛ گوی  اعمال انجام یایته ا   

پورنامداریان در اینجاسععت که عال ا  پیدا کردن روابط    توسععط انسععان فععورت گریته اسععتن به قول تا 

به مخ  فترین انرژی  ظاهر و منطا  در میان اشعععیا دسعععت م فکشعععد  و قو  خیال در او  هیجان عاط     

 (ن۲۰۰یابد)تا  شا:م  منتوم دست رو  

نسبت دادن ین  ا  ف ات  در شرر یایا تشخید بیشتر رنگ جاندار پنداری را به خود م فگیرد  یرن   

ایرال و یا عواط  انسععععان  به موجودات ب فجان طبیر   که این گونه ترکیبات بیشععععتر به شععععنل ترکیب  

 اضای  م فآیند 

یمک فع ت شعانه  سعینه ف و      برای سعنگ وبرای فعب  طموع یرل ن   کشعیدن    به طور مثال در این ابیات 

 داده استنکه ا  خفوفیات جانداران است  گوا داشتن 

 (۱۸ب  تو در هر ن   فب  طموع جاری نیست    گوشۀ خانه ونان  اویۀ شبرنگ است)د:

 (۷۹بارگران هرحفار  بررد شانه های سنگ     با خ  و برگ بوریا  خانه بنا نه م فشود)د:

وون سععینۀ جاده های کابل    در وند قدم  گداگدا و هم بیوه  نان خسععته  احسععا  تو سععنگ سععنگ باید   

 (۱۱۷باشد)د:

 (۱۲۵ا  یرظ نهیبت شنند خواب ممیک    در گوا یمک رخنۀ آوای تو امشب)د:

 

 نماد

فی  که هم خودا باشعد و هم جانشعین وی  دیگری بشعود نماد گ ته م فشعودن در شعرر به همان  به شع  یا کممه

 که  مشعروط بر این کممات  اطم  م فشعود که هم م فتوانند مرنای افعم  را بدهند و هم مرنای مجا ی را  

ان گ ت که و م هوم او قطر  و مسمم تما  نه شودن پ  م  تو  مرنای مجا ی بودن شان قرار دادی نه باشد 
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رم  یا مثال در مرنای گسعترد  آن م فگردد که وی ی اسعت اسعتراره در مبهم ترین فعورت خود تبدیل به  

که به وی  دیگر میر ا  خود دیلت م فکندو ذهن برای پ  بردن به آن به مدلول  که همان مشععععبه اسععععت 

ر نظر آوردن و کشع  تمام   ناوار م فشعود دسعت به کوشعا عمیقفتر و همه جانبهفی  ب ند که مادمه آن د 

فع ات مالب رم  و مثال و برد جسعتجوی مرمو  و ممثول یا شع  و اشعیای  اسعت که در داشعتن آن فع ات 

 (ن۲۴۲مالب در حو   حس  دیگر یا م اهیم ذهن  و عاط   با مشبه اشتراک و هماهنگ  دارند)پور ا:

در جامره حاکم بوده باشععد  گوینده نه  نماد پردا ی در ادبیات بیشععتر بر م فگردد به هر  مان  که خ اان    

م فتواند به درسعت  و بدون خود سعانسعوری به بیان مطالب بپردا د  دسعت را به دامان نماد درا  م فکند؛ 

شععاعر مورد   ول  گاه  ماتضععیات هنری  و مفععمحت اندیشعع  سععبب م  شععوند که شععاعر به خفععود 

نگاه   که شعاعر مان در آن شعرر سعروده     نظرمان به نماد پردا ی روی آورده اسعتن وون اگر به دوری

وندان دور نشععد و  بیندا یم تا حدی هرک  م فتواند لب به سععخن بگشععاید و درد دل خود را به تفععویر ب

 نیست  اما مفمحت وادارا ساخته این ونین  بسراید و بگوید که:  خ اان

 این دهنده را آیت شبنم  ده است     شاخه برشاخه دل خنجر ماتم  ده است  باغ

 نیست در نالۀ مو  سخن ب م و نشاط     در میان دل او عاط ه را مم  ده است 

 ک تر و موسیوه ها در تپا سرد سنوت     اغ بدخوی همه ولوله را کم  ده است 

 (۹۹ط ه این رابطه برهم  ده است)د:بمبل ا  نغمۀ احسا  و گل ا  برگ جداست   بوم ب فعا

باغ بنا بر بار مرنای  خویا نماد ا  اجتماع و خافععععتا وطن اسععععت در این باغ انواع پرندهفگان   ندهفگ   

  یعدالت خواه و مبار   ی  ب فآ ار ول   ا  انسععععان ها  یم فکنند که ا  جممه مو  اسععععت  این پرنده نماد 

احسعاسعات قوم  و مذهب  در جامره  که سعخنان شعان به نسعبت نداشعتن تو  و ت نگ و بر نه انگیختن  اسعت  

فآ ار و در کل طباه  موسیوه و ک تر هم نمادی اند برا انسانفهای مظموم  ب ار ش  نه دارندن    به ن ع خویا

شعک شعب شعان را تهیه  پایان جامره  طباهفی  که به نیک و بد کاری ندارند و ا  نشعان  جنگ و جدل نان خ

نهفمیننند و  اغ با بار من   مرنای  خویا م فتواند رم ی تمام سععیاهفبخت  و سععیاهفرو ی اجتماع  باشععد  

و میخفهای  که ا  یوید قومیت  مذهب  سععمت  رنگ و بوی  یرن  کسععان  که آماده هرنوع ظمم و سععتم اند 

یشعععت خود و خانواده خود را در مم و اندوه  مر  تا برگهر ا  گاه  بر یر  مردم م فکوبند   و  سعععاخته اند 

ن بمبل نماد شععاعران و بوم هم نمادی برای انسععان کوردل ومترفععب اسععت که آماده شععنیدن  دریابند   دیگران

و    شعان باید سعخن ا  د دی  قتل  آدمفربای   امثال این اعمال رذیمه    یچ حر  ادب  نیسعتند  و در مجال ه

 گ ته شودنذمیمه 

 م به سوی یک وراغ سب     ول  ا  خشت خام و لغ ا دیوا رترسیدمکنار جاد م فریت

وراغ سعب  نمادی ا  ترق   پیشعریت  عبور ا  مشنمت   ندهفگ  درست و مرایع  آرام   فم   همدیگر 

 پذیری  عمم اندو ی  خدمت فادقانه به وطن و امثالن
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ند  مردم به آنها با یک امیدی برای  تحویت  که برد ا  حنومت ظاهری شعاه در ایغانسعتان به وقوع پیوسعت

مدت   حنام برای  اسعتن  بدل شعده برعن     تواقع و امید مردم   نگریسعته بودند؛ ول   یک یردای آباد و آ اد 

 وطن را به با باد ینا دادندنمظموم ا  خشت خام حنومت داری ساخته اند و آینده کشور و اوید 

 

 کنایه و ضرب المثل

این دو روا    در هیچ سعخن  که رنگ ادب  به خود داشعته باشعد  نیسعت که نیسعتنکنایه و ضعرب المثل که  

بمم   را پورنامداریان به نام بممت عوام یادکرده و محوریت افععم  شععان همانا ثبوت ادعا اسععتنیرن   

گوینده ادعای  که مشععبه اسععت م  کند و برای ثبات آن ا  مشععبهفبه کار م فگیرد تا سععخنا ا  فععمبت و  

ن فع ر یایا در کاربرد کنایه و ضعرب المثل تا جای  توجه داشعته که ی درسعتری برخوردار گردد پایدار

ول  هسعتند کنایات دیگری که کمتر به وشعم در سعایر نوشعته ها   ؛برضع  ا  کنایات او شعایع و تنراری اند 

م فخورند و در جای  که نیا  بوده ا  ضعرب المثل یا به شعنل مرتب و تنظیم شعده آن یا به گونۀ نامرتب و  

 اختفارگونه است اده کرده استن

 (۲۰من ا  طر  لبا  و جامره ت ویر آدم ها    درون آستینا ا  حضور مار ترسیدم)د: 

 به ظاهر دوست ول  در باطن دشمننمار در آستین کنایه ا  انسانفهای 

 (۲۴م  کشم پای خود ا  سط  گمم لحظه برون    تا که ا  عشق کم  سمسمه آما  کنیم)د:

 پای به اندا ه گمیم خود درا  کردن کنایه ا  مطابق توان و ظرییت خویا عمم  را انجام دادن استن

 (۶۶ا  همفس ران   باید این جاده به ناخن همه جا بر ب نیم)د: جاده تنگ است و قدم کندتر

جاده با ناخن بر دن کنایه ا  سعخت کوشع  و ا  اندکفترین وسعایل و یا یرفعت اسعت اده ب رگ  انجام دادن 

 استن

 زبان

در بررسع  اشعرار یایا در یایتیم که او در برضع  موارد هنجارشعنن   بان  کرده و بر خم  افعول و  

 رج  و گاه  هم ا  افعطمحات محم  ا   بان های خااسعتن گاه    موا ین دسعتوری  بان ترکیبات  سعاخته

 است اده کرده استن

 

 واژه های محلی

بععدو)د: (؛ ره ۷۸(؛ کشعععععتععل)د:۴۶(؛ وپن)د:۳۶مم)د:(؛گ  ۲۴(؛ شعععععرنععگ و پرنععگ)د:۳بععدو 

 (ن۴۴فخپک)د:خ  (۱۴۶(؛ لق لق)د:۹۱روک)د:
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 ترکیبات

فسعععععتعان  ممفسعععععتعان  یغعانسعععععتعان  کبعابفسعععععتعان  وراغفسعععععتعان  خرابفسعععععتعان  (؛ نم۳۸یخفسعععععتعان)د:

(؛  ۲۸(فنگنجیدید)د: ۳۴(شعععمعفسعععتان)د:۱۰۴جنابفسعععتان کتابفسعععتان مبارسعععتان  سعععوارسعععتان)د:

 (ن۸۵کاشید)د:

 در یضا پیویده آوا ه یغانفستان ما     در دماغ عطر گل بوی کبابفستان ما

 آسمان گن، محا    هاله وون یک سایه در پای وراغفستان مانننوشم خورشید ا  یرا  

 

 وزن

کتاب تک درخت یایا در قالب کمسعیک یرن  م ل  رباع  و مخم  سعروده شعده و در آن ا  شعا بحر  

مضعارع اسعت که  مجموعۀ شعرری دارد   عروضع  اسعت اده شعده اسعتن بحری که بیشعترین بسعامد در این

ده مورد در   و )م رول یعاعمت م عاعیعل یعاعمن( حعذ وهعل و یعک مورد در  ح  مثمن اخرب من و  م

ویک مورد به گونه مضععارع مثمن      ح  مثمن اخرب من و  مافععور)م رول یاعمت م اعیل یاعمن(

 ظاهر شده استناخرب 

من محذو )یاعمتن یاعمتن یاعمتن  برد ا  مضارع  بحر رمل قرار دارد که هشت مورد به گونه رمل مث

یاعمن(  ه ت مورد به گونۀ رمل مثمن مخبون)مخبون مسعععبا( )یاعمن یرمتن یرمتن یرمن(  ه ت مورد 

بعه فعععععورت مثمن محعذو )یعاعمتن یرمتن یرمتن یرمن(  ه عت مورد در سعععععاختعار رمعل مثمن مخبون  

مل مثمن محذو )یاعمتن یاعمتن یاعمتن  افععععمم)یاعمتن یرمتن یرمتن یعفلن( سععععه مورد به شععععنل ر

 یاعمن( عروا اندام کرده استن

بحر رج  در پایه سعوم در این مجموعه شعرری قرار داردن این بحر ه ت مورد به سعاختمان ه   مثمن    

ذو )م اعیمن م اعیمن م اعیمن  سعالم)م اعیمن م اعیمن م اعیمن م اعیمن(  پن، بار به شعنل ه   مسعد  مح

دو دیره به گونۀ ه   مثمن مسبا)م اعیمن م اعیمن م اعیمن م اعیمن(  دو مورد به فورت ه    یرولن(   

مثمن من و  محذو  )یاعمتن یاعمتن یاعمتن یاعمن(  یک بار  در  ح  ه   مثمن مافور) یاعمتن  

 ن یاعمن(  یاعمتن یاعمتن یاعمت( ویک بار هم در سععاختار ه   مثمن مافععور)یاعمتن یاعمتن یاعمت

خود را نمعایان کرده اسعععععتن ه   دوا ده رکن  اخرب ویک بار دیگر هم به شعععععنعل ه   مثمن محعذو   

 نی  در این مجموعه قابل دریایت استن )م رول م اعمن یرولن م رول م اعمن یرولن(مابوا محذو 

لم)مسعت رمن  بحر  رج  رج  نی   گاه  گاه  در این مجموعه یایت م فشعود سعه مورد آن  به فعورت سعا

مسعت رمن مسعت رمن مسعت رمن( و دو مورد دیگر به شعنل مثمن مطوی مخبون)م ترمن م اعمن م ترمن م اعمن(  

 استن
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)یاعمتن م اعمن یعفلن یاعمتن م اعمن  رکن  مخبون افعععمم    ۱۲به فعععورت خ ی   بحر خ ی  یک مورد  

 وسه مورد هم به گونۀ خ ی  مسد  مخبون محذو )یاعمتن م اعمن یرمن(ن یعفلن(

بحر متاعارب مثمن محعذو )یرولن یرولن یرولن یرعل( یعک بعار در این مجموععه آمعدن و یعک م ل هم    

خم  موا ین م ل سعععععرای  در بحر ربعاع  م رول م عاعمن م عاعیعل یرول کعه ه   مثمن اخرب مابوا  

 ه شده استنمن و  اهتم م فشود  سرود 

 

 

 گیری نتیجه 

 :برد ا  جستجوی وندی در ورای اورا  کتاب تکفدرخت انتظار به این نتیجه رسیدم که

ن ا  دید عاط   این کتاب مممو ا  مم   درد  شععادی امید  یا   عشععق  ن رت و امثال آن اسععت که همه  1

م فخواهنعد تنهعا  نعده بمعاننعد نعه  نعدهفگ  کننعدن حعالعت حنعایعتفگر  نعدهفگعان  مردمعان بیوعاره و درمعانعدهففی  کعه در 

تهفگ  و پریشععان حال  بسععر م فبرند  داد شععان به  مردم در سععرآشعع   هنجار فب    جامره  ار و اوضععاع دیار

گوا کسععان  که در میان دیوار های سععمنت  قرار گریته اند نه م فرسععد و هرک  در ینر خود اسععتن در 

نان  م فطمبدکه برای شعاعر نهایت حالت جانسعو ی اسعت و ا  این اوضعاع    هرگوشعهفی  گدای  ایتاده و تنه

 .و حالت سخت شاک  است 

ن  ا  لحاظ تخییل و  یبای  شعناسع  در حد متوسعط قرار دارد  و بسعیار ا  موضعوعات تخییل تا ه و بنر 2

ارد و سععایر  اند  که شععاعر ا  محیط و ماحول خود گریته اسععتن تشععببه بیشععترین کاربرد در این کتاب  د 

 .انواع تخییل در ووکات رده بندی برد ا  آن قرار دارند 

ن  ا  دید جنبه های  بان  ا  افعطمحات محم  کار گریته شعده و در مجموع  بان شعرر سعاده  سعمی  و  3

 .روان استن و  بان گویای یک ممت رنجدیده و  حمت کشیده است 

ر مضعارع  کتاب دارد بح  که بیشعترین بسعامد در اینن  این کتاب در او ان کمسعیک سعروده شعده  و و ن   4

در  یگان مورد و ن  نی  پیدا م  شعود که منحفعر به این کتاب     اسعتن بحر رمل در طباۀ دوم قرار دارد 

  است و شاید هم در کتاب های دیگر خیم  کمیاب باشدن
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 فهرست مآخذ

دیععدگععاه  هععای  یبععای   (ن بررسععععع  جنبععه۱۳۸۳پورنععامععداریععان  تا ن) ن1 ا   شعععععنععاخت  مرععار  

 ن۴نامۀ پژوها های ادب نانفورتگرای )یرمالیسم(ن یفل

 (ن س ر در مهن تهراننسخنن۱۳۹۰پورنامداریان  تا ن) ن2

ای بر م هوم یرم و یرمالیسعم در هنر مدرنن جسعتار های یمسع  نسال  (ن مادمه۱۳۹۴جمال   مریمن) ن3

 ن۲۸یا دهمنان

 نافرخسرون کابل: قرطبهن( فور خیال در دیوان ۱۳۹۶حسام  اقبال) ن4

(ن بررسعع  نو آوری های  بان  در شععرر سععممان  ۱۳۸۹فععمح  مادم  سععهیم و ربیع پور  هدان) ن5

 ن۴۶هرات ن کتاب ماه ادبیاتنان

 (ن تک درخت انتظارن کابل: امیرین۱۳۹۷یایا  ف ر محمدن) ن6

ب نت(ن ناد یرمالیسععععم اسععععموب مرادله در م لیات کمیم  هات   اردکان  ممم رضععععا و دیگرانن) ن7

 ن۳۸کاشان ن یفمنامۀ  یبای  شناس  ادب ن سال ه دهمن ان 


