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دكتر ابراهيم ابراهيمتبار *
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل

چکيده
شعر «میراث» یكی از اشعار مهدی اخوان ثالث استت کته شتاعر ستعی کترده استت در آن بتا
استفاده از زبان ادبی فاخر ،تناسب و پیوند محكمی میان صورت و محتوا ایجاد کند.
در این مقاله با روشی تحلیلی  -توصتیفی بته عوامتل تكترار ،انستجام و روایتت در شتعر
«میراث» پرداخته شده است تا نقش روابط موجود بر عناصر ساختاری این شعر ،که داللت کلّی
ماندگاری و زیبایی آن نشان داده شود .نتیجه این است که شاعر در این شعر با توجه فراوان بته
ساختار ،انسجام صوری مناسبی به شعر بخشیده و با استفاده از روابط ستاختاری چتون تكترار،
انسجام و روایت ،شعری را پدید آورده است که هم از نظر حسن انتخاب واژگتان و مناستبات
آنها در جایگاه همنشینی و جانشینی از شعرهای موفق معاصر است.
كليدواژهها :ساختار شعر معاصر ،تكرار و انسجام در شعر اخوان ،روایت ،اخوانثالث ،تحلیل

شعر میراث.

تاریخ دریافت مقاله 1394/2/23

تاریخ پذیرش مقاله1394/9/29 :
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این شعر را ساخته است ،تبیین ،و از این طریق مهمترین ویژگیهای ساختاری این شتعر و رمتز
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 .1مقدمه
از زمان فردینان دو سوسور به این سو پرداختن به ستاختارها ،مهمتترین دلمشتغولی و
دغدغه پژوهشگران در علوم مختلف از جمله ادبیات بوده است .فرضیّه نظاممنتد بتودن
زبان ،منتقدان را بر آن داشت که ادبیات را نیز سامانهای نظاممند بدانند و همان تمتایزی
را که سوسور میان زبان و گفتار و محور جانشینی و محور همنشتینی متییافتت ،میتان
مطلق زبان ادبی و زبان غیر ادبی بیابند .رویكرد زبانشناسی ستاختارگترا بته مصتداقها و
جنبههای مختلف زبان یعنی گفتارها معطوف است .در این نظریّه منتقتد متیکوشتد تتا
مصداقها و سویههای گونتاگون ادبیتات ،یعنتی انتواع مختلتف و چگتونگی پیتروی یتا
برگشت از هنجار و عادت 2را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
شعر «میراث» یكی از شعرهای مشهور اخوانثالث است .این شعر یازده بندی کته در
سال  1335سروده شده و در مجموعه آخر شاهنامه منتشر شده ،از شعرهایی استت کته
نشاندهنده کامل سبك شعری سراینده آن است .شعر میراث به نظر میرسد ،هم از نظتر
حال و حالت شاعر و القای آن ،و هم از نظر شكل ظاهری و نمای بیرونی و چگتونگی
ردیف و قافیه در هر بند به عنوان زنگ پایان با توجه به محتتوای هتر یتك از بنتدها از
شعرهای تأثیرگذار اخوان باشد.
این شعر ،که جغرافیای تاریخی ایران را با حسّی نوستالژیك مرور میکند دربردارنده
تصویرهایی است که از اندیشه واحدی سرچشمه گرفته است ،اندیشهای کته بته زبتانی
ادبی بیان شده است .نگاه شاعر بر پوستینی ،اندیشه و خیال او را در آفاق دوردست بته
گردش درآورده و با گستره تجربهها و دانستههتای شتاعر درآمیختته و در قالتب زبتانی
تشخص یافته ،شعری پدید آورده است که گویی شنونده را نیتز در همتان فضتاها ستیر
میدهد .نام شعر «میراث» خود حاکی از محتوا و مضمونی است که نگاهی به میتراث و
فرهنگ گذشته ایران دارد .در میان شاعران نوپرداز معاصر ،اختوانثالتث ،بتیش از همته
دلبستگی به میتراث فرهنگتی ،ادبتی و تتاریخی گذشتته دارد و بیشتتر و گستتردهتتر و
گوناگونتر از هر ادیبی جلتوههتای تأثیرپتذیری از ایتن میتراث را در شتعر او متیبینتیم
(حسنلی .)142 :1391 ،این گرایش اخوانثالث را به سنّت باید از آن نتوع دانستت کته او
اصوال از دید رمانتیستی نسبت به سنّت نوستالژی دارد .او بر خالف بسیاری از شتاعران
معاصر ،که در مقابل فرهنگ و سنّت گذشته ایران سر تعارض و ناسازگاری دارند ،تمتام
جلوههای این تمدن را دوست دارد و به آن عشتق متیورزد بته گونتهای کته در بیشتتر
1
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اشعارش برای این میراث غنی حسرت میخورد؛ حسرت از اینكته آن ستنّت و گذشتته
درخشان از بین رفته است؛ بنابراین میتوان گفت نگاه تاریخی اخوان مبتنی بر دو اصتل
حسرت و خشم شكل گرفته است
 1-1بيان مسئله

 1-2روش پژوهش

این مقاله با رویكردی تحلیلی  -توصیفی به بررستی شتعر «میتراث» متیپتردازد؛ بتدین
منظور ،این شعر نخست بر اساس قاعده «تكرار» مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس عنصتر
«انسجام» به عنوان یكی از امكانات ساختاری این متن بررسی و ضمن برشمردن عوامتل
این دو عنصر ،مشخص شده ،که شاعر از این عناصر چه استفادههتایی کترده و در آنهتا
چه تص رّفاتی کرده و نقش این تصرّفات در پیام شعر چه بوده است .در پایان نیز عنصتر
«روایت» مورد توجه قرار گرفته تا نمایانده شود این عنصر چته نقشتی در ستاختاربندی
این شعر داشته است.
 1-3پيشينهي پژوهش

در باب پیشینه این بحث ،تحقیقی با این رویكرد در بررسی شعر «میراث» انجام نگرفته
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بیان اندیشههای دردناک تاریخی -فرهنگی در شعرهای اخوان جلوههایی متفتاوت دارد.
شعر «میراث» نیز از آن دسته شعرهایی است که در زمینه حسرت و افستوس تتاریخی-
فرهنگی شاعر خلق شده است؛ اما میتوان این شتعر را بعتد از شتعرهایی چتون «آختر
شاهنامه»« ،زمستان»« ،قصه شهر سنگستان» و «کاوه یا اسكندر» از زیباترین و نتابتترین
سرودههای اخوان دانست .با این توصیف این سؤال پتیش متیآیتد کته در صتورت یتا
معنای این شعر چه رازی نهفته است که شعر «میراث» به ایتن درجته از زیبتایی رستیده
است .به نظر نگارنده این جستار ،راز زیبایی این شتعر در گتروی ظرافتهتای صتوری و
ساختاری و ارتباط متقابل آن با اندیشه موردنظر شاعر است.
نگارنده در این پژوهش در پی آن است که شعر میراث اخوان را بتر استاس نظریته
ساختارگرایی مورد تجزیه و تحلیتل قترار دهتد و بترای ایتن ستؤاالت کته« :مهمتترین
ویژگیهای صوری و ساختاری شعر «میراث» کدام است؟ و کارکرد عنصر تكرار ،انسجام
و روایت در این شعر چگونه است؟ پاسخ بیابد.
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است .اما در بررسی این شعر اشاراتی با رویكردهای متفاوت از سوی پژوهشگران شتده
است؛ از جمله شمسلنگرودی با دیدگاهی محتوایی آن را اعتتراض خشتمآلتود اختوان
معرفی میکنتد (شتمسلنگترودی .)520 :1387،تستلیمی نیتز بتا بیتان اینكته ایتن شتعر بته
گذشتههای دور مینگرد ،آن را یكی از اشعار زیبای اخوان متیدانتد (تستلیمی.)74 :1383،
حقوقی نیز آن را اولین بازتافت ذهنی اخوان نسبت به نیاکان خود میداند (حقوقی:1387،
 .)108علیپور در کتاب ساختار زبان شعر امروز نیز اشارههایی به نوع واژگان ایتن شتعر
دارد؛ برای مثال به ترکیب زیبای «روزگارآلود» در این شتعر متیپتردازد (علتیپتور:1387،
 .) 273محمدی آملی در کتابی که درباره شعر و زندگی اخوان نوشته اشاراتی جزیتی بته
برخی عناصر ساختاری چون قافیه در شعر اخوان دارد (محمدیآملتی .)312 :1389،محمتد
رضا روزبه نیز در کتاب «شرح ،تحلیل و تفسیر شعر نو فارسی» تحلیلی از شعر میتراث
اخوان ارائه کرده است (روزبته )36-32 :1389 ،و نویستنده در ایتن اثتر بتدون توجته بته
زیباییهای ساختاری فرم شعر بر روی محتوای آن تأکید داشته و سعی کرده با تأکید بتر
کلیدواژه پوستین به بررسی محتوایی شعر میراث بپردازد .در این مقال سعی شده استت
با روشی علمی و با استفاده از نظریه ساختارگرایی به بررستی صتورت و محتتوای ایتن
شعر پرداخته و توازن و انسجام صورت و محتوای شعر میراث نشان داده شود.
 4-1چارچوب نظري پژوهش
 4-1-1ساختار

هر پدیده جزئی از کلّ است و فقط در درون آن کتلّ متیتتوان آن پدیتده را درستت و
کامل فهمید .روابط متقابل اجزا و عناصر تشكیلدهنده هر کلّ را ساختار 3میگوینتد .در
اثر ادبی نیز ساختار به تمام عناصر و اجزایی گفته متی شتود کته در ارتبتاط متقابتل بتا
یكدیگر قرار دارند تا کلّیت آن اثر را پدید آورند (.)Abrams,1970:34
 4-1-2ساختارگرايي
تا اوایل قرن بیست ،بیشتر پژوهشها در حوزه نقد ادبی ،نگتاه ،شتیوه و روش بررستی و
تحلیل خود را بیرون از متن جستوجو میکردند؛ اما در آغاز ایتن ستده دستتاوردهای
فردینان دو سوسور در حوزه زبانشناسی ،نوعی دگردیسی روششناختی را در این زمینه
رقم زد که به موجب آن ،هر نوع بررسی که به بیرون از اثر راه میبترد ،متردود شتناخته
شد .سوسور با پافشاری بر قراردادی بودن زبان ،نشتان داد کته عوامتل بترون زبتانی در
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زبان هیچ تأثیری نمیگذارد ( .)Hawkes,1997:26قائل شدن به چنین نقشی برای زبتان
در واقع نادیده گرفتن مسائل تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...و دادن نقش فرعی به آنها
بود .بعد از او یاکوبسن ،4تروبتسكوی ،5هالیدی 6و بسیاری از فرمالیستها ایتن نظریته را
عمیقا مورد مطالعه و بررسی قترار دادنتد و دامنته آن دستتاوردها را بته حتوزه ادبیتات
کشاندند .فرمالیستها معتقد بودند که فرم و شكل ،وسیله بیان محتتوا نیستت ،بلكته ایتن
محتواست که به شكلگیری فرم کمك میکند .از نظر آنان محتوا بستر و زمینته مناستب
شكل به شمار میآید (ایگلتون .)6 :1388،آنان به کشف اصول و قواعدی عالقهمند بودنتد
که اثر ادبی با آنها ساخته میشود و اینكه ،این اصول و قواعتد چگونته متتن ادبتی را از
غیر ادبی متمایز میکند .این منتقدان با این دیدگاه خود تنها متن را اساس کار خود قرار
دادند و به زندگی ،شخصیت و عوامل بیرونی و غیر متنی توجهی نداشتند.
این دگرگونیهای گسترده در حوزه ادبیات و نقتد ادبتی ستبب شتكلگیتری مكتتب
ساختارگرایی 7شد .این مكتب «در پی آن است که الگویی از خود نظام ادبیات به عنوان
مرجع بیرونی آثار جداگانهای که بررسی متیکنتد بته دستت دهتد» (استكولز.)26 :1383،
منتقدان ساختارگرا با کارهای افرادی چون یاکوبسن ،استتراوس ،8روالن بتارت 9و ...بتا
تأکید بر روابط میان عناصر سازنده در داخل هر ساختار و مناسبات درونی میان آنها بته
تحقیق در زمینه با پدیتدههتای مختلتف ادبتی ،اجتمتاعی و فرهنگتی جوامتع مختلتف
پرداختند تا اجزا و عناصر اصلی آنها و ارتباطشان را در ساختار کلّی کشف کننتد؛ بترای
نمونه استراوس نظریهای را در مردمشناسی پایهگذاری میکند که بر اساس آن شتناخت
هر فرهنگ و جامعهای تنها از مسیر شناخت ساختار فرهنگی آن جامعه و روابط درونی
آنها معنا می گیرد و اگر قرار باشتد ایتن مفتاهیم بررستی گتردد ،تنهتا از مستیر مقایسته
ساختارهای متعدد میسّر خواهد بود (لیچ 57-70 :1358،هارلند )354-360 :1388 ،یا هالیتدی
و حسن 10برای بررسی انسجام در متن ،ساختار کلّی آن را در سه جتز روابتط معنتایی،
لفظتی و نحتوی آن متورد تحلیتل قترار دادنتد (.)Halliday and Hassan,1976: 109
تودوروف11نیز برای بررسی کلّ هر اثر ادبی آن را به چند جز تقسیم میکنتد و آنهتا را
در ارتباط با هم مورد تحلیل قرار میدهد .او مسائل مربوط به اثر ادبی را بته سته دستته
جنبه کالمی متن ،جنبه نحوی و جنبه معنایی تقسیمبندی میکند و مینویستد :متا بترای
تحلیتتل هتتر اثتتر ادبتتی بایتتد ایتتن اجتتزا را در تقابتتل بتتاهم متتورد بررستتی قتترار دهتتیم
(تودوروف .)33-39 :1379،بنابراین تحلیل ساختار هر اثر ادبی به این معناست کته اجتزای

آن اثتتر در ارتبتتاط بتتا یكتتدیگر و در ارتبتتاط بتتا کلیتتت اصتتلی آن اثتتر بررستتی شتتود.
ساختارگرایان با این روش ،قصد داشتند اصول و قوانین ثابت و تغییترناپتذیری را پیتدا
کنند که ساختارها بر اساس آن شكل گرفتهاند.
اگر قرار باشد در جمعبندی نهایی ،مراحل نقد ساختاری بیان شود ،میتوان گفت که
رویكرد نقد ساختاری از سه مرحله تشكیل میشود:
 -1استخراج اجزای تشكیل دهنده ساختار اثر
 -2بررسی ارتباط اجزا
 -3نشاندادن داللتی که در کلّیت ساختار اثر هست و وجود معنا را در آن امكانپتذیر
میسازد (گلدمن)10 :1382،؛ (قدمیاری و دالئی میالن.)1384 :1389،
در این پژوهش سعی بر آن است ،روابط معنایی ،واژگانی و نحوی و بته طتور کلّتی
عناصر زبانی و ساختاری که کلّیت ساختاری شعر «میراث» را میسازد و در القتای پیتام
مورد نظر شاعر نقش دارد ،با توجّه به سه قاعده تكرار ،انسجام و روایت متورد بررستی
و تحلیل قرار گیرد.
14
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 .2بحث
 2-1تکرار

تكرار12از عوامل ایجاد توازن و در نتیجه قاعدهافزایی و برجستهسازی است .این مستئله
برای نخستین بتار از ستوی یاکوبستن مطترح شتده استت .او معتقتد بتود کته «فراینتد
قاعدهافزایی چیزی نیست جز توازن در وسیعترین مفهوم ختود و ایتن تتوازن از طریتق
تكرار کالمی به دست میآید» (صفوی .)150 :1380،یكی از اهداف اصتلی شتعر ،ارضتای
نیاز ذاتی انسان به تكرار است (غیاثی ،)138 :1368،تأثیر تكرار را در شتعر متیتتوان از دو
جنبه مورد بررسی قرار داد :یكی اینكه تكرار ،یكی از عوامل مهم موسیقایی شتعر استت
و در هر گونه نظم موسیقایی ،خواه در شعر باشتد ختواه در موستیقی ،تكترار نتوعی از
توازن را به وجود میآورد و دیگر اینكه وقتی شاعر ،موضوعی را در شعر ختود مطترح
میکند با هر تكراری که میآورد ،قسمت قبلی را در ذهن مخاطتب زنتده متیکنتد؛ بته
همین دلیل «تكرار از قوی ترین عوامل تأثیر است و بهترین وسیلهای که عقیده یا فكری
را به کسی القا میکند»(شفیعیکدکنی.)99 :1388،
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تكرار از جمله ویژگیهای سبكی شعر اخوانثالث است .این ویژگی ،که به علم بتدیع
مربوط است ،عامل بسیار مهمی در انسجام بخشیدن به شتعرهای اوستت (شمیستا:1388،
 .)471از آنجا که توازنها به سه گروه توازنهتای آوایتی ،واژگتانی و نحتوی دستتهبنتدی
میشود ،میتوان انتواع تكرارهتا را در شتعر«میتراث» در سته حتوزه توازنهتای آوایتی،
واژگانی و نحوی بررسی کرد:
 2-1-1توازن آوايي

«منظور از توازن آوایی13مجموعه تكرارهایی خواهتد بتود کته در ستطح تحلیتل آوایتی
امكان بررسی مییابد» (صتفوی .)161 :1380 ،توازن آوایی خود به دو بخش کمّی و کیفتی
تقسیمپذیر است(علوی مقدم.)113 :1377،
 2-1-1-1توازن آوايي كمّي

توازن آوایی کمّی به وزن مربوط است .وزن با موسیقی ارتباط مستقیم و تنگاتنتگ دارد
و یكی از دالیل اصلی توازن در شعر همین عنصر وزن است .وزن و عناصتر موستیقایی
شعر از عناصر مهمّی است که صورتگرایان و ساختارگرایان بدان توجهی خاص دارنتد.
آنها می گویند که وزن از جمله عناصری است که در رسیدن به معنتای شتعر و درک و
نسبی میتواند وجود داشته باشد(14همان .)113:وحیدیان کامیار در اینباره مینویسد« :هر
شعری بسته به محتوا و حالت عاطفیش با وزن خاصّی مطابقت دارد؛ به عبتارت دیگتر،
شاعر از میان اوزان شعر ،وزنی را که با محتوا و حالت انفعالی شعرش هماهنتگ باشتد،
برمیگزیند» (وحیدیان کامیار .)61 :1386،او با تأکید بر همتاهنگی موضتوع و وزن ،اوزان و
مفاهیم شعر فارسی را به چند گروه تقسیم می کنتد» :یكتی از مهمتترین ایتن گتروههتا
متفرعات مختلف بحر رمل است؛ اوزان نترم و ستنگین کته در معتانیای ماننتد مرثیته،
هجران ،درد و حسترت و گلته بته کتار رفتته استت»(همتان )72:اوزانتی ماننتد فعالتتن
(=فاعالتن) فعالتن فعالتن فعلن (فع لن) -.مفاعلن فعالتن مفتاعلن فعلتن (فتع لتن)-.
مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن.
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متفرعات بحر رمل است و همچنانكه پیش از این بیان شد ،مهمتترین مضتمونی کته در
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تاستف بتر گذشتته درخشتان
این شعر می توان ردّپای آن را جست ،مضمون حسرت و ّ
ایران است؛ این حسرت دردمندانه بدرستتی وزن مناستب ختود را یافتته استت؛ بتدین
ترتیب در ساختار این شعر میان محتوا و وزن هماهنگی مناسبی برقرار و این ویژگتی از
دید نقد ساختاری درخور توجه است.
 2-1-1-2توازن آوايي كيفي

توازن آوایی کیفی ناظر بر تكرار یك واج ،چند واج درون یك هجا یا کل هجا استت و
از تكرار شدن صامت و مصوّت در محور همنشینی به دست متیآیتد کته ختود ستبب
ایجاد نوعی موسیقی درونی در شعر میشود .این توازن عالوه بر کتارکرد لفظتی ،یعنتی
تأثیر در جنبه موسیقایی شعر ،میتواند کارکردهای محتوایی و معنایی نیتز داشتته باشتد
بویژه اگر این نوع هماهنگیهای صوتی با موقعیت و زمینه موضوعی و محتتوایی شتعر
مناسب باشد ،بسیار مؤثر میافتد (علوی مقدم )116 :1377،و میتواند ما را به معنای پنهتان
متن برساند که در ذهن شاعر وجود دارد.
16
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بیشترین تكرار آوایی برجستهای که در این شعر دیده میشود ،تكترار مصتوت بلنتد
«آ» است .این مصوت  262بار در ساختار این شعر استفاده شده و بته گونتهای متؤثر در
خدمت تداعی معانی مورد نظر شاعر قرار گرفته است .صدای «آ» اولین چیزی را که بته
گوش میرساند ،طنین آه و حسرت است که با محتوای این شعر اینهمانی دارد و ایتن
صدا و آوایی که از تكرار این مصوت برمیخیزد ،حال و هوای معنایی و عاطفی ستخن
را به ذهن خواننده میرساند؛ برای مثال در بند زیر با تكرارهای «آ» میتوان بته وضتوح
صدای آه و افسوس شاعر را در مسیر طوالنی تاریخ شنید:
«پوستتتینی کهنتته دارم متتن /یادگتتاری ژنتتده پیتتر از روزگتتارانی غبتتارآلود/
سالخوردی جاودان مانند /مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود» (اخوان-
ثالث)32 :1381،

نكته مهم اینجاست که مصوت «آ» در این شعر بیش از هتر واج دیگتری بته عنتوان
یكی از حروف قافیه و ردیف قرار گرفته است :غبار /روزگار ،مهربتان /داستتان ،بنیتاد/
یاد /باد ،غبار /میدار ،باشد/باشد ،دانه /خانه ،تتاریخ /تتاریخ و  . ...در واقتع اختوان بتا
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انتخاب مصوّت «آ» به عنوان یكی از حروف قافیه و نیز واج ردیتف ،ایتن آه طتوالنی و
بیپایان خود را در گوش مخاطب طنینانداز کرده است.
یكی دیگر از واجهایی که در این شعر بسیار تكرار شده ،صامت «ر» است که فریتاد
استمرار و رفتن و گذر را در وجود شاعر برمیانگیزد .ایتن واج  151بتار در ایتن شتعر
تكرار شده است .اگرچه این صامت به طور محسوسی در یك سطر یا بند تكترار نشتده
است ،التزام شاعر در استفاده فراوان از این صامت موجب توازن آوایی این شعر شتده و
در القای پیام مورد نظر شاعر به مخاطب تأثیر زیادی گذاشته است« :یادگارانی ژنتدهپیتر
از روزگارانی غبارآلود».
توازن کیفی حاصل از تكرار واجها را در سطر سطر این شعر نیز متیتتوان مشتاهده
کرد؛ ازجمله :تكرار «ن» در سطر «نیز او چون من سخن میگفتت» یتا صتدای «س» در
سطر «مادیان سرخیال ما سه کرت تا سحر زایید» یا صدای «ح و س» در سطر «حبترش
اندر محبر پر لیقه چون سنگ سیه میبست» یا واج «ش» در ستطر «تتا گشتودم چشتم،
دیدم تشنه لب بر ساحل خشك کشفرودم» و ...
دسته دیگر از توازن آوایی کیفی حاصل تكرار هجاهاست که این نوع تكترار بیشتتر
بیشتر این فعلها همگی شامل این تكرار میشود .در این فعلها «متیشناستم ،متیگفتت،
میگشت ،میخفت ،میبست ،میخاست ،میگوید و »...هجای «می» که نشتانه استتمرار
و با فضای معنایی شعر در ارتباط است در همه آنها تكرار شده است .در این شعر «می»
 15بار در سطح فعلها تكرار شده است .گروه دیگری از این تكرار فعلی در شناسه «-م»
است که  32بار ،یعنی بیش از هتر هجتای دیگتری در فعلهتا و واژههتایی چتون «دارم،
میشناسم ،گفتم ،نشناختم ،نیاکانم ،بودم ،سازم ،فرزندم و  »...تكرار شتده استت .تكترار
این هجا ،صدایی کوبنده و محكم دارد که با معنای درونی شعر همخوانی دارد .با تأمتل
در این شعر به آسانی قابل درک است کته شتاعر بتا تكترار «آ»«،ر»«،متی»-«،م» و  ...در
محور افقی و عمودی شعر نهایت تالش خود را برای هماهنگی میان صورت و معنا بته
کار برده است .در خوانش این شعر در سایه توازن حاصتل شتده ،مخاطتب براحتتی بتا
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در سطح فعلها روی میدهد .در افعال این شعر بسامد این تكترار بستیار زیتاد استت و
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شاعر همراه میشود و آن اندیشهای دریافت میکند که شتاعر قصتد انتقتالش را داشتته
است.
 2-1-2توازن واژگاني

هر شاعر بنابر اوضاع درونی و اجتماعی خود و متناسب بتا مضتمون کالمتش در میتان
دایره واژگانی وسیع زبان خود واژگانی را انتخاب میکند .در واقع مهمترین ابزار شتاعر
برای خلق شعر ،واژه است و شاعران بزرگ در محور جانشینی کتالم ،واژگتانی بتا بتار
معنایی و موسیقایی زیبا و سازگار با متن شعری انتخاب میکنند؛ چرا که «سازمانبنتدی
معنا به واسطه عمل واژگان صورت می گیرد» (مهاجر و نبوی .)35 :1367،اخوان بخوبی پی
برده است که یكی از شیوههایی که عمق و تأثیر واژهها را بیشتر میکند ،توجه به آهنگ
و موسیقی آنهاست؛ زیرا واژه عالوه بر معنایی که به ذهتن شتنونده متیرستاند ،هنگتام
خواندن ،آهنگی را به گوش میرساند که اغلب به رساندن معنای آن هم کمك میکنتد.
بدین ترتیب در نظر وی هر کلمه ،عالوه بر بار معنایی از نظر آهنتگ نیتز ارزش دارد و
18


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،53پاييز 1395

18
18

این یكی از مهمترین ویژگیهای زبان شعری اوست؛ به همین دلیل او در انتخاب واژگان
به آهنگ و تكرار آن توجه خاصی دارد .اخوان خود دربتاره ایتن موضتوع متینویستد:
«تكرار صنعت زیبایی است .زندگی خود نوعی تكرار است .شب و روز ،سراپای وجود
خود ما تكرار آفرینش است .وزن و قافیه در شعر تكرا ر است» (اختوانثالتث.)158 :1371،

از دیدگاه او شاعر باید در محور جانشینی زبان .به دنبال زیباترین و موسیقاییترین واژه
باشد تا بتواند از آن در محور همنشینی شعر استفاده کند .این همتان تعریفتی استت کته
یاکوبسن از شعر ارائه میکند .او شعر را انتخاب واژگتان از طریتق محتور استتعاری یتا
جانشینی کالم و انتقال آن بر محور مجاز مرسلی یا همنشینی میدانستت (استكولز:1383،
.)51
17

توازن واژگانی به توازنهایی مربوط است که از تكرار واحد زبتانی بزرگتتر از هجتا
ساخته میشود .این توازن میتواند تكرار یك واژه ،یك گروه و یا حتی یك جمله باشد
(صتفوی .)207 :1380،این نوع توازن هم شامل تكترار آوایتی کامتل ماننتد تكترار جملته،
ردیف ،جناس تام و ...میشود و هم تكرار آوایی ناقص مانند قافیه ،انواع جنتاس ،انتواع
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سجع و ...را در برمیگیرد .در اینجا از میان توازنهای واژگانی ،به آنچه نقش کلیتدی در
شكلدهی به ساخت این شعر دارد ،اشاره میشود:
 2-1-2-1تکرار جمله

پیش از این اشاره شد که یكدسته از توازنهای واژگانی ،به تكرار جملته مربتوط استت؛
زیرا تكرار جمله در واقع تكرار مجموعه واژههایی است که در یتك جملته از پتی هتم
می آیند .تكرار جمالت یكی دیگر از ویژگیهای سبكی شتعر اختوان استت .جمتالت و
شبهجمالتی در شعر او تكرار میشود که هسته مرکزی و محور افقتی شتعر او را حفت
میکند و مانع گسستگی ساختار کلّی شعر او میشود .در این شعر مهمترین تكراری کته
در سطح جمله دیده میشود ،تكرار سطر اول شعر یعنی «پوستینی کهنه دارم من» است.
این سطر چهار بار در این شعر تكرار شده است؛ یكبار در آغاز شعر ،دو بتار در میانته
آن و سپس در پایان .تكرار این سطر در زیبایی ساختار ایتن شتعر تتأثیر زیتادی داشتته
است؛ چرا که از یك سو سبب شده است احساس و تخیّلی یكنواختت در کلیتت شتعر
عرضه گردد و از سوی دیگر تكرار جنبه آهنگین و موسیقایی شعر را برای القای مفهتوم
مورد نظر شاعر آماده کرده باشد .نكته مهم این است کته ایتن ستطر ،ستاختاری ابهتامی
طرح ابهام ،خواننده را با درنگ روبهرو میسازد و ذهن او را به تكتاپو وامتیدارد تتا در
فرایند تكمیل شعر سهیم گردد .در این شعر نیز تكرار این سطر ابهامی ،ذهن مخاطب را
برای درک اندیشه مفهوم مورد نظر شاعر برجستهتر میکند.
نكته دیگری که در زمینه تكرار در این شعر باید به آن اشاره کرد ،تكرار سطر اول و
چهارم بند آغازین شعر در بند پایانی آن است که نشانگر این است که هنوز ذهن شتاعر
از حرکت باز نایستاده است.این شعر با بند:
«پوستتینی کهنتته دارم متتن / ... /مانتتده میتتراث از نیاکتانم متترا ایتتن روزگتتار آلتتود»
(اخوانثالث 32 :1381 ،و )36

آغاز ،و این سطر در آخرین بنتد شتعر نیتز بته عینته تكترار متیشتود .ایتن شتیوه
پایانپذیری ،خواننده را به بازنگری و بازخوانی دوبارة شعر وامیدارد؛ زیرا شعرهایی که
پایانپذیری قطعی دارد به مخاطب خود ،آرامش و آسایشی ناشی از تمام شدن را انتقتال
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میدهد که چندان پایدار نیست در حالی که شعرهایی مانند «میتراث» ،کته پایتان بتاز و
رهاشدهای دارد ،خواننده را به جدال با ذهن خود برای دستیابی به معنتای نهتایی شتعر
وامیدارد (قدمیاری و دالئی میالن .)1289 :1389،در این گونه شعرها در واقع دنبالته اندیشته
شاعر در اختیار مخاطبان گذاشته میشود تا هر یك از آنها نیز به بتازخوانی و بازستازی
شعر بپردازند و بدینگونه وسعت زمان و مكان و بیپایانی تصویرها را بیان میکند.
 2-1-2-2قافيه و رديف

یكی دیگر از عواملی که موجب توازن واژگانی در کالم میشود قافیه و ردیتف استت.
روش قافیه چیزی جز مجموعهای از تكرارهای آوایی درون یتك یتا چنتد هجتای واژه
نیست .مقوالتی چون قافیه از ساختی بزرگتر از واحد زبانی هجا برخوردار ،و به همتین
دلیل است که هنگام بررسی قافیه از توازن واژگانی بهره متیگیتریم (صتفوی.)203 :1380،

در شعر فارسی قافیه و ردیف در موسیقی کناری شعر نقش اساسی بر عهده دارد ،بتویژه
در شعر معاصر که موسیقی شعر بر دوش کلمات محدودی گذاشته شتده استت .تكترار
20
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کلماتی مشابه در پایان هر بند ،موسیقی گوشنوازی ایجاد میکنتد کته تتأثیر شتعر را دو
چندان میکند .اخوان خود در نوشتهها و گفتههای نظری خود بارها به اهمیتت قافیته و
ردیف در شعر اشاره میکند .از نظر او «قافیه به منزله آرایش و زنجیره زرین تتداعی بته
منزله قالبها و پیوندهایی برای حف

تعادل و توازن آرایش است» (اختوانثالتث.)82 :1371،

این نگرش از رهگذر نظام موسیقایی سبب تشخّص واژهها در زبان شعر او شده است.
در شعر«میراث» ،قافیه  36بار در سطح شعر آمده استت .قافیتههتا در ایتن شتعر بته
ترتیب عبارت است از :بند یك؛ غبار /روزگار ،بند دو؛ سخن /من؛ بند سته؛ متیگفتت/
میخفت ،بند چهار؛ دست /میبست و مهربان /آنچنان ،بند پنچ؛ مهربتان /داستتان ،بنتد
شش؛ امامی /پادشاهی /گناهی ،بند هفت؛ ماننتد /چنتد ،بنتد هشتت؛ بنیتاد /یتاد /بتاد و
کشفرودم /بودم ،بند نه؛ دانه /خانه ،بند ده؛ بودیم /پیمودیم ،بند یازده؛ بنیاد /فریتاد /بتاد،
بند دوازده؛ غبار /روزگار ،هشدار /کار و پاکتر /ضرر .این واژهها در کلیّت شعر بختوبی
گنجانده شده و هر دو رسالت خود را به زیبایی انجام داده است؛ یعنی هم در القای بتار
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معنایی شعر نقش دارد و هم محیط موسیقایی و آهنگینی بر کلّ این شتعر حتاکم کترده
است.
ردیف نیز از شگردهای توازن شعر به حساب میآید که بر تكرار آوایی کامل مبتنی
است .از آنجا که واژهای که به عنوان ردیف قرار میگیرد در تمام بنتدها یكستان تكترار
میشود ،توازن واژگانی آن میتواند بیش از قافیه مورد توجه باشد .در این شتعر ردیتف
 17بار تكرار شده است با واژگانی چون :آلود ،گفتم ،میخواست ،بنویس ،تاریخ ،نیست
و باشد .کارکرد فوقالعاده این واژگان ،که مطابق قاعدهی ساختاری شتعر در پایتان هتر
بند آمده است ،در ذهن مخاطب اثری از همراهی و هماهنگی با شاعر به جای میگذارد
و نتیجه این میشود که احساسی یكدست در کلّ شعر عرضه گردد .از جمله ویژگیهتای
عمده شعر اخوانثالث همین آگاهی او به ارزش و تواناییهای القتایی قافیته و ردیتف در
شعر است .از این رو واژههایی که بدین منظور به کار میگیرد ،قدرت القایی بینظیتری
دارد.
نكته مهمی که در بحث نقش توازنی قافیه و ردیف در این شتعر بایتد بته آن توجته
کرد ،همسویی و تعادل واجهای آنهاست؛ به این معنی که واجهای «ا» و «ر» کته در ایتن
بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .این همگونی و تشابه در واجها نشانگر دقّت شاعر
در انتخاب واژگان است تا بتواند حس مورد نظر خود را به مخاطتب انتقتال دهتد .ایتن
صوتهای خیزان و افتان و قدرت چرخشی این هجاهای معكوس ،گویی طنتین صتدایی
است در تونل تاریخ ایران؛ بدین ترتیب اختوان بتا ایتن تكرارهتا در شتعر ،همنتوایی و
هماهنگی کاملی را میان عناصر و اجزای شعر خود برقرار ساخته است.
 2-1-3توازن نحوي

در کنار دو توازن دیگر یعنی توازن آوایی و واژگانی ،توازن دیگری مطرح است کته بته
نام توازن نحوی 18در کتابهای زبانشناسی مورد بحث بوده است .توازن نحوی از تكترار
ساختهای نحوی در داخل یك سطر یا یك بیت به دست میآید .این توازن در شتعر بته
صورت تكرار ساخت ،همنشینسازی نقشی و جانشینسازی نقشی بته وجتود متیآیتد
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(صفوی .)223-221 :1380،در شعر «میراث» ،مهمترین توازن نحوی ،تكرار ستاخت استت.
«اگرچه اصطالح ساخت در زبانشناسی از معتانی متعتددّی برختوردار استت ،در اینجتا
صرفا در معنی آرایش عناصر دستوری سازنده جمله در مرتبه واژگانی به کار برده شتده
است» (همان .)221:در این شعر بیشتر جمالت در سه نوع ساخت تقریبا مشابه است:
الف
 پوستینی کهنه دارم من جز پدرم آیا کسی را میشناسم من خنده دارد از نیاکانی سخن گفتن که گفتم من پوستین کهنه دیرینهام با منب
 نیز او چون من سخن میگفت تا مذهب دفترش را گاهگه میخواست حبرش اندر محبر پرلیقه چون سنگسیه میبست22


 -در بنان درفشانش کلك شیرینسلك میلرزید
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ج
 -کز نیاکانم سخن گفتم
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 -هم بدانسان کز ازل بودم

22

 -من بسان کاروانساالرشان بودم

اخوان با این شیوه یكپارچگی شعر خود را در محور عمودی غنی ساخته و ستاختار
یكدستی به شعر خود بخشیده است .این تكرارها نقش اسكلت شعری را ایفا میکنتد و
مانند چارچوبی ،ساختار شعر را نگه میدارد (نیكوبختت .)34 :1383 ،نكتته مهمتی کته در
بحث توازن نحوی در این شتعر بایتد بته آن اشتاره کترد ،همستویی تتوازن نحتوی بتا
توازنهای آوایی و واژگانی است؛ یعنی در ایتن ستطور متا توازنهتای نحتوی ،آوایتی و
واژگانی را در کنار هم می بینیم و این ویژگی جنبه زبانی و معنایی شعر را به حدّ اعالی
خود رسانده است؛ همچنانكه ژان کوهن 19گفته است« :هموزنی ،هماهنگی و همنتوایی
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عناصر سازنده شعر به شمار میرود و هدف کلّ دستگاه شعر بر ایجتاد هتمنتوایی کلّتی
استوار است» (غیاثی.)138 :1368،

 2-2انسجام

اصتی
هر اثر ادبی مجموعهای از واژگان و جمالت است که بر مبنای قوانین و اصتول خ ّ
به هم پیوسته و کلیّتی منسجم و یكپارچته پدیتد آورده استت .عتواملی کته میتان ایتن
جمالت ارتباط برقرار میکند و ساختاری واحد و هماهنگ را به وجود میآورد ،عناصر
انسجام متن 20نامیده میشود .پس منظور از انسجام متن ،مجموعه روابطی است که میان
اجزای سازنده متن وجود دارد .این روابط و پیوندها متتن را از جمالتتی گستیخته کته
تصادفی در کنار هم قرار گرفته استت ،متمتایز ،و آن را بته کلیّتتی یكپارچته و منستجم
تبدیل میکند (لطفیپورساعدی .)110 :1374 ،هالیدی و حسن از جمله کسانی هستند که در
حوزه عناصر انسجام متنی مطالعات زیادی کردهاند .آنها معتقدند که انسجام متنی شتامل
روابط معنایی میشود که به وسیله آن روابط ،هر قطعهای از گفتار یا نوشتار میتواند بته
عنوان متن وظیفه خود را انجام میدهد (همان.)110 :

عناصر فراوانی در ایجاد ارتباط میان جملهها و انستجام متتن نقتش دارد .هالیتدی و
اینجا با توجه به تقسیمبندی آن دو به بررستی ایتن عناصتر در ستاختار شتعر «میتراث»
پرداخته میشود:
 2-2-1انسجام دستوري
منظور از انسجام دستوری ،21وجود ارتباط نحوی و دستوری میان واژگان و جملههای
هر متن است .این انسجام به سه شیوه ارجاع ،جانشین و حذف اتفاق میافتد (همان.)31:

در این شعر آنچه کاربرد آن مشهودتر است ،استفاده از ارجاع است .منظور از ارجاع به
کار بردن انواع مختلف عناصر ضمیری در متن است که بین جمالت متن ارتباط برقرار
میکند و به آن انسجام میبخشد (دهقانی .)101 :1388،در سطرهای ذیل از شعر «میراث»
نقش ارجاع در انسجام شعر کامال آشكار است:
 -نزد آن قومی که ذرات شرف در خانه خونشان
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برای درک ضمایر «کجا»« ،او»« ،شان» و َ«ش» باید بته عناصتری قبتل یتا بعتد از آن
24
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ضمایر مراجعه کرد .این ارجاعات به نظر هالیدی و حسن یكی از دالیل اصلی انستجام
متن است که در این شعر نیز پیوند واژگان و سطرهای شعر را منسجمتر کترده و حتتی
جنبه زیباییشناسیك بخشیده است .شاید بتوان گفت بیشترین توجه شتاعر در آوردن و
تكرار این ضمایر ،موسیقی کالم و زیبایی ناشی از آن بوده است .اخوان برای این تالش
میکند در مجاور هر کلمه ،ترکیب و یا جملهای ،همزادی خلق کند که از نظر لفظتی یتا
معنایی قرینه عنصر اول باشد و آن دو با یكدیگر ستاختی تشتكیل دهتد کته جلتوهگتاه
زیبایی کالم و هنر سراینده باشد؛ مثالً تكرار فراوان ضمیر َ«ش» در کل شعر که فضتایی

ایجاد کرده است که شاعر از طریق آن مخاطب خود را با خود همراه میکند.
اما حذف یعنی عنصری در متن به قرینه عناصر قبلی به منظور ایجاد انسجام حتذف
شود (لطفی پورساعدی .)113 :1374،در چند بند از شعر ،این نوع ارتباط را میتوان دید:
من یقین دارم که در رگهای من خون رسولی یا امامی نیست /نیز خون هیچ خان و
پادشاهی نیست (اخوانثالث)34 :1381،

و:
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باز او ماند و سه پستان و گل زوفا /باز او ماند و سكنگور و سیهدانه /و آن به آیتین
حجرهزارانی /کانچه بینی در کتاب تحفه هندی (همان)35:

حذف عبارتهتای فعلتی «متن یقتین دارم» و «بتاز مانتد» در ستطرهای دوم و ستوم،
جمالت این دو بند را به هم متّصل میکند و سبب انسجام سطرهای شعر میشود.
 2-2-2انسجام لغوي

انسجام لغوی22به رابطههای واژگانی متن مربوط میشود که شتامل گونتههتای انتختاب
نامحدود است .انسجام لغوی به دو نوع تقسیم میشود :الف -تكرار یا بازآیی ،23کته در
آن ،عناصری از یك جمله در جملههتای بعتد از آن تكترار متیشتود .ب -همتایش یتا
همآیی ، 24که منظور از آن در کنار هم آمدن عناصر لغوی معتیّن در چتارچوب موضتوع
هر متن است که به پیدایش ارتباط بین جملههای آن متن منجر میشود(لطفی

پورساعدی 114 :1374،و 113؛ هالیدی و حسن .)277 :1976 ،همآیی در واقع به حوزه معنتایی
وابسته است در حالی که تكرار بیشتر در ارتباط با توازن و موسیقی هتر متتن استت .از
آنجا که حوزه تكرار در این شعر پیش از این بیان شد در این بخش به همآیتی پرداختته
میشود:
رابطههای بندها در ساختار کلّی شعر خود از این شیوه هم به گونته شتایانی بهتره بترده
است .شاعر در اینجا به دو گونه از همآیی یا تناسب استفاده کترده استت؛ یتك بتار در
محور افقی شعر و در هر یك از بنتدها :بنتد یتك :کهنته ،ژنتده ،ستالخورد ،جتاودان و
روزگار /بند دو :قوم ،شرف و آدمیت /بند سه :پدر ،نیا و جدّ /بنتد چهتار :گتیگ ،گتول،
کوردل و رعشه /بند پنگ :تاریخ ،دبیر ،دفتر ،بنان ،کلك ،حبر و لبقه /بنتد شتش :رستول،
امام ،خان و پادشاه /بند هفت :مردهریگ ،سالخورد و کهنه /بند هشت :ساحل ،جیحتون،
توفان ،زورق ،تشنهلب و کشفرو /بند نه :گل ،سكنگور ،تحفه و سیهدانه /بند ده :رحلت،
کاروانساالر ،ره ،غایت و پیمودیم /بند یازده :آستتین ،پوستتین و چترکین  /بنتد دوازده:
جبه ،زربفت ،مرقع ،خلعت و رقعه .مالحظه میشود که رعایت همآیی و تناسب واژگان
در سراسر شعر حف شده و این گونه ارتباط معنایی بتین کلمتات در یتك بنتد باعتث
انسجام شعر شده است .گونه دوم این همآیی و تناستب در محتور عمتودی ایتن شتعر
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مشهود است .شاعر با استفاده از نامهای مختلف مشابهی چون پوستین ،یادگتار ،نیاکتان،
پدر و میراث در سراسر شعر ،که در تناسب کامل با معنا و مضمون شعر است ،وحتدت
موضوعی شعر خود را در محور عمودی تقویتت کترده و آن تخیّتل و عاطفته ختود را
یكنواخت و یكدست در ساختار شعر انسجام بخشیده است.
 2-2-3انسجام پيوندي

در میان همه جمالت متن ،نوعی رابطه معنایی و منطقی وجتود دارد؛ متثالً یتك جملته
موضوعی را مطرح می کند ،جمله بعد نتیجه یا شرطی برای آن ارائه و یتا مطلبتی بتر آن
اضافه ،و چه بسا مثالی یا نكته مقابلی برای آن مطلب عرضه میکند .به نظر میرسد اگر
چنین ارتباطی میان جمالت متن نباشد ،متن بیشباهت به هذیان یا گفتار بیماران روانتی
نخواهد بود که تعادل فكری ندارند (لطفیپورساعدی .)114 :1374،هالیدی و حستن چنتین
روابطی را تحت چهار عنوان تقسیمبندی کردند :ارتباط اضافی ،سببی ،تقتابلی و زمتانی
(هالیدی و حسن 282 :1976،و  .)283در شعر «میراث» آنچه کتاربرد آن برجستتهتتر استت،
26
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استفاده از نوع ارتباط اضافی است .البته ردّپای ارتباطهای دیگر را نیز متیتتوان در ایتن
شعر یافت .منظور از ارتباط اضافی این است که جملهای در زمینه محتوای جملته قبلتی
در متن مطلبی را اضافه کند که خود به سه دسته توضیحی ،تمثیلی و مقایستهای تقستیم
میشود (لطفیپورساعدی .)114 :1374،در این شعر ،دو سطری که بتا «پوستتینی کهنته دارم
من /یادگاری ژندهپیر از روزگارانی غبارآلود» آغاز میشود ،در واقع سطرهایی که بعد از
این دو سطر واقع میشود حالت اضافی دارد و بیانکننده توضیحی در باب تصتویرهایی
است که از توصیف پوستین در ذهن شاعر نقش بسته است .البته جنبته تمثیلتی روابتط
اضافی را در این شعر می توان به گونهای ملموستر یافت .در ارتباط تمثیلی ،ابتتدا نكتته
یا مطلبی بیان میشود؛ سپس مواردی مشابه در ارتباط با آن مطلب متورد بررستی قترار
میگیرد و بتا استتفاده از ایتن شتگرد ،مطلتب اول گستترش داده متیشتود و صتورت
ملموستری پیدا میکند .در اینجا نیز قصد اخوانثالث همین است .او بتا دیتدن پوستتین
کهنه خود درواقع ،تمثیلهایی میآورد که نشتاندهنده پترواز خیتال شتاعر استت .اولتین
تمثیلی که از دیدن پوستین در ذهن او نقش میبندد ،یتاد پتدر و نیاکتان استت؛ ستپس
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تاریخ و شرف ای ن قوم ،سپس ستاحل پرحاصتل جیحتون و . ...همتان طتور کته دیتده
میشود ،شاعر با استفاده از این جملههای توضیحی و تمثیلی در محور طولی شعر خود
انسجام پیوندی ایجاد میکند .بیتردید ارتبتاط اضتافی عتالوه بتر نقتش مهمتی کته در
انسجام این شعر داشته ،نقش اساسی هم در جنبه زیباییشناختی و شتاعرانه بتودن ایتن
شعر داشته است.
 2-3روايت

روایت ،یعنی آفرینش دوباره انسان در زبتان و زبتان یعنتی دنیتای روایتت شتده ذهتن
انسانی .آنگاه که آدمی از دوران کودکی یاد میگیرد ،زبان اندیشته ختود را در واژگتان
خلق ،و برای همنوعانش حضور خود را آشكار اعالم میکند و به این ترتیب استت کته
روایتهای خرد و کالن آفریده میشتود (حتدادی .)557 :1389 ،انستانهای اولیته بته کمتك
روایت سعی در فراگیری جهان پیرامون خود کردند و قصد داشتند بتا آن ،آموختتههتای
خود را به نسل بعدی منتقل سازند (آسابرگر .)24 :1380،یكتی از ویژگیهتای عمتده شتعر
معاصر ،جنبه روایی بودن آن است که سبب شده است این شتعرها دارای ستاختارهایی
منسجم باشد .البته روایتی که در شعر مدّنظر استت بتا آن روایتتی کته در رمتان مطترح
ولی در داستان ،توالی حوادث است .اسكولز در این باره مینویسد« :روایتت عمتدتا یتا
درصدد انتقال تصویری از بافتت استت یتا درصتدد بترانگیختن واکنشتی در مخاطتب»
(اسكولز .)135 :1383،اصوال هدف اصلی شاعر معاصر از روایت ،تصویر کردن استت؛ بته
عبارت دیگر تصویری بودن بسیاری از شتعرها بتویژه اشتعار نیمتایی ،یكتی از عوامتل
زمینهساز اصلی در روایی شدن آنهاست .در جایی که فراوانی و تعدّد تصاویر و بته هتم
پیوستگی آشكار و پنهان آنها ،فضای کلّی شعر را در خود فرو متیبترد یتا تصتاویر بته
گونهای پیوسته و متوالی عرضه میشود ،مخاطب خود را با نوعی داستانپردازی روبتهرو
میبیند .اگرچه بسیاری از این شعرهای روایی،بافت کامل داستانی ندارد ،اما میتتوان بتا
نوعی تساهل و تسامح این گونه روایتگری را داستان کامل تلقّی کرد (شیری.)17 :1381 ،

روایت در شعر اخوانثالث همین ویژگی را دارد؛ یعنی روایتهای او بیشتر در قالب
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توصیفهاست و نه مانند آن روایتی که مثال در داستان روبهرو هستیم که با یك گره آغتاز
میشود و با طیّ کارکردهایی به گرهگشایی بینجامد .براهنی در این باره مینویسد« :جز
در برخی از شعرهای کوتاه ،روایت ،زمینه تمام آثار اخوان را تشكیل میدهد .گتاهی بتر
این روایت ،گفتوگو نیز افزوده میشود .ولی شعر اخوان ،جتز در بعضتی از شتعرهای
کوتاهش ،موقعی در اوج واقعی است که روایت ،شكل ساده ختود را از دستت داده بته
تمثیل و یا اسطوره تبدیل شده باشد (براهنی .)1017 :1371 ،خود اختوان هتم دربتاره ایتن
موضوع میگوید« :من روایت را به حد شعر اوج دادهام ،اما شعر را به حد روایت تنتزل
ندادهام ...اصوال من راوی هستم و در این کار هم هیچ ایرادی نمتیبیتنم ...اصتوال قصته
یكی از پراهمیتترین قسمتهای زنتدگی استت .اصتال ختود زنتدگی استت»(25اختوان

ثالث .)200 :1371،این همان چیزی است که نیما بسیار بر آن تأکید متیکترد« :ادبیتات متا
باید از هر حیث عوض شود .موضوع تازه کافی نیست و نه این کافی است که مضتمون
را بسط داده و به طرز تازه بیان کنیم ...عمده این است که طرز کار عوض شتود و متدل
وصفی-روایی که در دنیای باشتعور آدمهاستت بته شتعر بتدهیم»(آریتنپتور.)608 :1351،
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رویكردی که در شعر «میراث» ،مشاهده میکنیم ،همین الگتوی وصتفی -روایتی استت.
این شعر از چند پاره روایی تشكیل شده است:
 -1وصف پوستین کهنه:
پوستینی کهنه دارم متن /یادگتاری ژنتدهپیتر از روزگتارانی غبتارآلود /ستالخوردی
جاودانمانند /ماندهمیراث از نیاکانم مرا ،این روزگارآلود (اخوانثالث)32 :1381،

 -2وصف پدر و نیاکان:
جز پدْرْم آری /من نیای دیگری نشناختم هرگز /نیز او چون من ستخن میگفتت/.
همچنین دنبال کن تا آن پدر جدم /کاندر اخم جنگلی ،خمیازه کوهی /روز و شتب
میگشت یا میخفت (همان)33 :

 -3وصف تاریخ:
این دبیر گیگ و گول و کوردل :تاریخ /تا مُذَّهب دفترش را گاهگه میخواستت /بتا
پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیاالید /رعشه میافتادش اندر دست (همان)34:
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این بندها با روابطی منسجم در کنار هم قرار گرفته و شتكل زیبتایی را خلتق کترده
است .بیشتر این بندها حالت زنجیرهای 26دارد؛ یعنی پیرفتها پشت سرهم ردیتف شتده
است؛ در نتیجه این حالت سبب تقویت استحكام ساختار شعر و پیوند منستجم عناصتر
شعری شده است .از سوی دیگر این شیوه عالوه بر پیوند دادن بندها بته بحتث معنتایی
شعر هم مربوط میشود و در القا و تأثیرگذاری آن نقش مضاعفی دارد(قتدمیاری و دالئتی

میالن )1296 :1389،اینكه هر یك از بندها ،نشتاندهنده مرحلتهای از فراینتد یتك اندیشته
است؛ اندیشه عظمت تمدّن ایرانی که با روابطی منسجم در کنار هم قرار گرفتته استت،
به طوری که در ذهن شاعر مناسبترین همنشینی خود را یافته و در سطور آراستته شتعر
جاری شده است و با پیوستن در محور ارتباطی عمودی شعر ،بندهای شتعر را تشتكیل
داده و سرانجام «ساخت» نهتایی شتعر از مجمتوع ایتن بنتدها شتكل کامتل و صتورت
ساختمند خود را یافته است.
اما نكته مهمی که در اینجا الزم به اشاره است ،بحث ارتباط معنتا و زبتان و تصتویر
در شعر میراث است .اخوان که خود در داشتن زبانی محكم و واژگتانی فختیم مهتارت
خاصی داشت در این شعر نیز از این هنر خود بخوبی بهره گرفتته استت .در ایتن شتعر
معناییاش گویی در ارتباط با گذشته است و بدینترتیب گذشته شاد و شكوهمند شاعر
را فرایاد او میآورد« .در واقع بازگشت به گذشته پر افتخار ،نوعی اسطوره نجات بترای
شاعر است .او میخواهد با این اسطورهسازی از موقعیت اجتماعی و سیاسی عصر خود
و همساالنش بگوید» (شریفیان .)275 :1387،شاعر از یك سو با افتخار و غرور به پسترش
میگوید که « بعد من این سالخورد جاودان مانند ،با بر و دوش تو دارد کار» و از ستوی
دیگر به دخترش توصیه میکند که پاکی این پوستین را بتا پرهیتز از پیونتد بتا آلودگتان
حف کند تا ایل و تبار پوستین پوشان در ادغام با غیر ،اصالتشان را از دست ندهند .ایتن
اصالت در چیست؟ این اصالت در حف آدمیت است .راوی میگویتد دیگتران آن قتدر
وجودشان را از چیزهای دیگر پر کردهانتد کته جتا را بترای آدمیتت در خونشتان تنتگ
کرده اند .اینها گرچه ،مانند نیاکان خودِ او ،همه فرزنتدان آدم هستتند ،ولتی آدم نیستتند.
پوستین همانطوری که از معنی سطحی آن پیداست به پوسته بیرونی وجتود و زنتدگی
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راوی اشاره میکند؛ امّا راوی هر چه بیشتر حرف میزند ،بهتر معلوم میکند کته بترای
او حاال دیگر این پوستین فقط ظاهر او نیست ،بلكه باطن و مغز او هتم ماهیتت همتین
پوسته را دارد .راوی ابتدا از کهنه بودن پوستینش حرف میزند و حتی میزان کهنگتی آن
را هم بیان میکند .این پوستین از روز ازل به ریش و ریشه او و اجتدادش بستته شتده
است ،طوری که نمیتتوان آن را بتا پوستتین دراویتش و صتوفیهتا کته رنتگ و روی
متمدنتری در تاریخ دارند یكی دانست .اخوان میگوید که از ازل انگتار سرنوشتت او
را با شعار «شكمی خالی از غذا ،ولی ماالمال نور معرفت» نوشتهاند که چه چپ بترود و
چه راست ،پوستین کهنهاش پیش رویش و دَم دستش است« .او میگوید زمانی هم کته
اجدادش در جنگلها زندگی میکردند و یتا در خمیتازه کتوههتا؛ یعنتی غارهتا ،مستكن
داشتند ،این پوستین وصله تنشان بود؛ بنابراین ،باید گفت که دارنده این پوستین از نظتر
ظاهری و باطنی به نیای همه انسانها یعنی «آدم» نزدیكتر است و اوست که با حف ایتن
پوستین ،همچنان محاف

«آدمیت» است» (نوشمند.)2 :1389 ،

شاعر ایرانگرایی افراطی خود را نمایان میسازد و با تعابیری تند و بیپروا بر انیتران
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میتازد و حتّی در بُعد مذاهب و ادیان نیز دست به تاریخ ایتن سترزمین متیزنتد« :متن
یقین دارم که در رگهای من خون رسولی یا امامی نیست» .در بندهایی که شاعر از زبتان
پوستین که میراث نیاکان اوست ،رجز میخواند و در واقتع افتختارات گذشتته ختود را
فریاد میکشد ،ساخت واژگان و بافت کالم استواری و شتكوه زبتان حماستی را نشتان
میدهد :واژگان «رعشه ،رعتد ،توفتان ،فریتاد و » ...و ترکیبتات « ژنتدهپیتر ،ستالخورد،
شیرینسلك ،مردهریگو .»...بر این اساس میتوان ادعا کرد شعر میراث با توجه به قراین
زبانی ،تصویری و معنایی از شعرهای زیبای اخوان ثالث است.
 .3نتيجهگيري
جدای از داوری ارزشی در سرودههای مهدی اخوانثالتث ،شتعر «میتراث» از شتعرهای
اخوان است که در زمینه حسرت و اندوه تاریخی – فرهنگی شاعر سروده شتده استت.
شاعر در این شعر با توجه فراوان به ساختار و فرم شعر ،انسجام صوری مناسبی به شعر
بخشیده و با استفاده از روابط ساختاری چون تكرار ،انسجام و روایت ،شتعری را پدیتد

تحلیل ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث

آورده است که هم از نظر حسن انتخاب واژگان و مناسبات آنها در جایگاه همنشتینی و
جانشینی و رابطه میان آنها در سطرها و بندها بویژه در محور عمتودی شتعر و هتم بته
اعتبار موسیقی کالم و تأثیر مضاعف در القای حالت شتاعر بته مخاطتب از موفّتقتترین
شعرهای اوست .شاعر با کمك گرفتن از این اصول و روشها ،زبتان شتعری ختود را از
زبان عتادی و هنجتار متمتایز ستاخته و بتا استتفاده از ایتن تمهیتدات زیباشتناختی بته
آشناییزدایی دست زده است .راز پذیرش و مقبولیت شعر «میتراث» عمومتا در استتفاده
بجا و مناسب از همین روابط ساختاری در کلیّت شعر است .البته ساختاری که گتاه بته
شعر کالسیك تكیه دارد و بیشتر همّ و غمّ شاعر نیز به رعایتت اصتول ستاختاری شتعر
کالسیك ،یعنی وزن و موستیقی و قافیته و  ...خالصته متیشتود و از ستوی دیگتر در
هماهنگی با نظریههای جدید است و عناصر و اجزای آن در ارتبتاط کامتل بتا وحتدت
اندیشه مورد نظر در ساختار کلی شعر است.
پينوشت
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1. Ferdinand de Saussure
2. Norm
3. Structure
4. R.Jacobsen
5. N.Trubetzkoi
6. M.A.K.Halliday
7. Structurealism
8. C.L.Strauss
9. R.Barthes
10. R.Hassan
11. T. Todorov
12. Repetition
13. Phonic Parallelism
 .14البته این نظر را نمیتوان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا در بسیاری از اشعار فارسی مشاهده متیشتود
که این هماهنگی میان وزن و محتوا وجود ندارد و گاهی شاعران بترای بیتان مضتامین ستوزناک و
مرثیهها از وزنهای شاد و گاهی برعكس ،یعنی بترای بیتان مضتامین شتاد و طتربآور از وزنهتای
سنگین استفاده میکردند .نك :وحیدیانکامیار.62 :1386،
 .15وحیدیان در اثر خویش برای اثبات مدعایش چندین شعر معروف را ،کته در متفرعتات بحتر رمتل
سروده شده و حامل مضامینی چون سوگ و اندوه و حسرت است نیز به عنوان شتاهد مثتال آورده
است که در اینجا به چند مورد از آن اشاره میشود:
خاقانی در سوگ فرزندش:

31


صتتبحگاهی ستتر خونتتاب جگتتر بگشتتایید

ژالتتته صتتتبحدم از نتتترگس تتتتر بگشتتتایید

نمتتتاز شتتتام غریبتتتان چتتتو گریتتته آغتتتازم

بتتته مویتتتههتتتای غریبانتتته قصتتته پتتتردازم

رودکی:
مرا بسود و فرو ریخت هتر چته دنتدان بتود

نبتتتود دنتتتدان ال بتتتل چتتترا تابتتتان بتتتود

حاف :
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(همان 72 :و )73
یكی دیگر از زیباترین شعرها که در حسرت تاریخی سروده شده ،شعر هزاره دوم آهوی کوهی
از شفیعیکدکنی است که در آن شعر نیز شاعر از بحر رمل استفاده کرده است.
 .16در علم بدیع به توازن کیفی صنعت «واجآرایی» گفتته متیشتود کته بته دو دستته هتمحروفتی و
همصدایی تقسیم میشود .نك :شمیسا .73 :1368،راستگو در کتاب بدیع خود از هنری به نتام «آوا
معنایی» اسم میبرد و در توضیح آن مینویسد که این هنر زمانی ایجاد میشود که صدا و آوایتی از
تكرار واجها برمیخیزد با حال و هوا معنایی و مضمونی سخن هماهنگ باشد .نك :راستگو:1382،
 .177البته پیش از او شفیعی و شمیسا نیز اشتارههتایی بته ایتن موضتوع کتردهانتد؛ نتك :شتفیعی
کدکنی 101 :1388،و شمیسا .73 :1368،محمدحسین محمدی نیز در مقالهای تحت عنتوان «دایتره
همحروفی بته ارتبتاط میتان کتاربرد موستیقایی واجآرایتی بتا کتاربرد معنتایی آن پرداختته استت
(محمدی 9 :1389،تا .)22
17. Lexicon Parallelism
18. Grammatical Parallelism
19. J. Cohen
20. Textual Cohesion
21. Grammatical Cohesion
22. Lexical Cohesion
23. Reiteration
24. Collocation
 .25برای اطالعاتبیشتر درباره روایت و چگونگی آن در شعر مهدی اخوانثالث ،نك( :فوالدوند:1387،
 23تا 44؛ حقوقی 29 :1387،تا 43؛ محمدیآملی)1389 ،
 .26تزوتان تودوروف اعتقاد دارد هر متن روایی چیدمانی از پیرفتهاست .از نظر او پیرفتها به سه حالت
با یكدیگر ترکیب میشود :الف-درونهگیری :پیرفتی به صورت کامل در یكی از گتزارههتای یتك
پیرفت قرار گیرد .ب-زنجیرهسازی :پیرفتها پشت سرهم ردیف میشود .ج-درهمتنیدگی :گزاره-
های دو پیرفت مختلف به تناوب یا به همراه یكدیگر و میان هم بیاید؛ نك :تودوروف-86 :1379،
.89

منابع
آرینپور ،یحیی؛ از صبا تا نیما؛ تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.1351 ، آسابرگر ،آرتور ؛روایت در فرهنتگ عامیانته رستانه و زنتدگی روزمتره؛ ترجمته محمدرضتالیراوی ،تهران :سروش.1380 ،
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 اخوانثالث،مهدی؛ صدای حیرت بیدار؛ زیر نظر مرتضی کاخی؛ تهران :زمستان.1371 ، _________ ؛ بدعتها و بدایع نیمایوشیگ؛ تهران :زمستان.1376 ، __________ ؛ آخر شاهنامه؛ تهران :انتشارات زمستان.1381 ، اسكولز ،رابرت؛ درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات؛ ترجمه فرزانه طتاهری؛ دوم ،تهتران:آگاه.1383 ،
 ایگلتون ،تری؛ پیشدرآمدی بر نظریه ادبی؛ ترجمه عباس مخبر ،پنجم ،تهران :نشتر مرکتز،.1388
 براهنی ،رضا؛ طال در مس؛ ج دوم ،تهران :نشر نویسنده.1388 ، تسلیمی ،علی؛ گزارههایی در ادبیات معاصر ایران(شعر)؛ تهران :نشر اختران.1383 ، تودوروف ،تزوتان؛ بوطیقای ساختارگرا؛ ترجمه محمد نبوی ،تهران :آگاه.1379 ،حدادی ،الهام ؛ زبان نگاه ققنوس به خاکسترش» ،مجموعه مقاالت دومین همایش نیماشناسی،ج اول ،بابلسر :انتشارات دانشگاه مازندران1289 .
 حسنلی ،کاووس؛ گونههای نوآوری در شعر معاصر ایران؛ سوم ،تهران :نشر ثالث.1391 ، حقوقی ،محمد؛ شعر زمان ما()2؛ مهدی اخوان ثالتث؛ ستیزدهم ،تهتران :انتشتارات نگتاه،.1387
 خاقانی ،بدیلبنعلی؛ دیوان؛ به تصحیح ضیا الدین سجادی ،نهم ،تهتران :انتشتارات زوار،.1388
 دهقانی ،ناهید؛«بررسی عناصر ایجاد انسجام متن در کشفالمحجوب هجویری» ،مجلته آینتهمیراث ،س هفتم ،ش دوم ،پاییز و زمستان( ،)1388ص 99تا .119
 راستگو ،سیدمحمد؛ هنر سخنآرایی ،تهران :سمت.1382 ، روزبه ،محمدرضا؛ شرح ،تحلیل و تفسیر شعر نو فارستی؛ بررستی اشتعار اختوانثالتث و،...تهران :نشر حروفیه.1389 ،
 شریفیان ،مهدی؛ «بررسی فرایند نوستالژی در شتعر اختوانثالتث» ،در ستفر در آینته؛ نقتد وبررسی ادبیات معاصر ،گردآوری عباسعلی وفایی ،تهران :سخن.1387 ،
 شفیعیکدکنی ،محمدرضا؛ موسیقی شعر؛ چاپ یازدهم ،تهران :آگاه.1388 ، شمیسا ،سیروس؛ نگاهی تازه به بدیع؛ چاپ دوم ،تهران :میترا.1368 ، ________؛ راهنمای ادبیات معاصر؛ دوم ،تهران :میترا.1388 ، شمسلنگرودی؛ تاریخ تحلیلی شعر نو؛ جلد دوم ،پنجم ،تهران :نشر مرکز.1387 ، صفوی ،کوروش؛ از زبانشناسی به ادبیات؛ ج اول :نظم ،دوم ،تهران :پژوهشگاه فرهنتگ وهنر اسالمی.3180 ،
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 علویمقدم ،مهیار؛ نظریههای نقد ادبی معاصر(صورتگرایی و ساختارگرایی) ،تهران :ستمت،.1377
 علیپور ،مصطفی؛ ساختار زبان شعر امروز؛ سوم ،تهران :فردوس.1387 ، غیاثی ،محمدتقی؛ درآمدی بر سبكشناسی ساختاری؛ اول ،تهران :انتشارات شتعله اندیشته،.1368
 فوالدوند ،عزتاهلل؛ از چهرههای شعر معاصر؛ اخوان ثالث ،شاملو ،سپهری ،شفیعی ،...تهتران:سخن.1387 ،
 قدمیاری ،کرمعلی و دالئیمیالن ،علی؛ «تحلیل ساختاری شعر آیآدمهتا» ،مجموعته مقتاالتدومین همایش نیماشناسی ،ج سوم ،بابلسر :انتشارات دانشگاه مازندران.1389 ،
گلدمن ،لوسین؛ نقد تكوینی ،ترجمه محمدتقی غیاثی؛ تهران :نگاه.1382 ، لطفیپورساعدی ،کتاظم؛ درآمتدی بته اصتول و روش ترجمته؛ دوم ،تهتران :مرکتز نشتردانشگاهی.1374 ،
 لیچ ،ادموند؛ لوی استراوس؛ ترجمه حمید عنایت ،دوم ،تهران :خوارزمی.1358 ، محمدی ،محمدحسین؛ «دایره همحروفی؛ نظریهای نو در سبكشناستی بكتارگیری صتامتها ومصوتها» ،فصلنامه تخصصی سبكشناستی نظتم و نثتر فارستی؛ س ستوم ،ش  ،4زمستتان
 ،1389ص  9تا .22
 محمدیآملی ،محمدرضا؛آواز چگور؛ زندگی و شعر مهدی اخوانثالث ،تهران :ثالث.1389 ، مهاجر ،مهران و نبوی ،محمد؛ زبانشناسی و شعر ،تهران :نشر مرکز.1367 ، نیكوبخت ،ناصر« ،معناشناختی و هویت ساختار در شعر نیما یوشیگ» ،فصلنامته پژوهشتهایادبی ،ش  ،1383 ،5ص  131تا .146
 وحیدیانکامیار ،تقی؛ وزن و قافیه شعر فارسی؛ هفتم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.1386 ، هارلند ،ریچارد؛ درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افالتون تتا بتارت؛ گتروه ترجمته شتیراز،تهران :چشمه.1388 ،
A Glossary of Literary TermY. Holt: Richart and Winston؛ - Abrams.N.H
Inc(1970).
 (1997) .؛ - Hawkes.TranceStructuralism and Semiotics. London: Clays Ltd
؛ -Halliday M.A.K and Hassan.RCohesion in English. London: Longman
(1976).
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نوجوان 
علي ارمغان

دكترا زبان وادبيات فارسي دانشگاه كاشان

دكتر عليرضا فوالدي
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان

دكتر رضا شجري
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان

دكترمريم جاللي
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

كليدواژهها :شعر کودک و نوجوان ،حسامیزی ،حواس پنجگانه ،تصویر ،مفاهیم انتزاعی.
تاریخ دریافت مقاله1394/11/21 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/5/17 :
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چکيده
حسامیزی یكی از راههای تصویرآفرینی در متون ادبی است که با آمیختن حواس با یكدیگر
پدید میآید و مخیل ساختن زبان و گسترش امكانات زبانی را هدف قرار میدهد .این شگرد
به دلیل وجود ذهنیت حسآمیزی در کودکان و نوجوانان با شعر این مخاطبان تناسب بیشتری
دارد و نیاز کودکان به امكانات و شیوههایی را برای رشد زبان و ذهن ،اهمیت استفاده از این
گونه تصویرسازیهای زبانی بیشتر میکند؛ از اینرو شاعران کودک و نوجوان با آگاهی از
اهمیت این موضوع در شعرهای خود به تناسب از این شگرد بهره بردهاند .این مقاله به بررسی
ساختارهای زبانی ،بالغی و معنایی حسامیزی در شعر سیزده شاعر کودک و نوجوان معاصر
می پرازد .روش این پژوهش ،توصیفی و آماری است .بر اساس دستاوردهای مقاله ،بسامد
کاربرد حسامیزی و تنوع آن در شعر کودک و نوجوان زیاد است تا جایی که بیشتر شاعران
مورد بررسی به تفاریق از همه امكانات این شگرد در شعرشان سود جسته و حتی مفاهیم
انتزاعی را با امور حسی آمیختهاند.
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مقدمه
شعر به معنای عام یا حاصل تجربه حسی شاعر است و دریافتکننده این تجربه،
حواس پنجگانه اوست یا تجربه ای روحانی است که از طریق روح شاعر ادراک
میشود .انتقال این تجربه به مخاطب بزرگسال شاید کار دشواری نباشد؛ ولی زمانیکه
مخاطب ،کودک یا نوجوان است ،حتما دشوار خواهد بود و زبان دیگری میطلبد؛
خیالانگیزتر از زبان شعر بزرگساالن زیرا قسمت عمده زندگی کودک و نوجوان در
خیال میگذرد.
حسامیزی اصطالحی است که نخستین بار توسط دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
برابر مفهومی که ناقدان اروپایی آن را  synaesthesiaنام مینهند ،پیشنهاد شده است
(شفیعی کدکنی )271:1378،و آن توسعاتی است که در زبان از رهگذر آمیختن دو حس با
هم ایجاد میگردد (همان )15:1381،و در واقع تالشی است که از سوی ادیبان به منظور
مخیل ساختن زبان و ایجاد تصاویر و گسترش امكانات زبانی صورت میگیرد.
حسامیزی در ادب فارسی سابقه دیرینهای دارد و میتوان گفت در تمام ادوار نمونههای
آن بوده است با این تفاوت که کاربرد آن آگاهانه و رایگ نبوده است (شفیعی کدکنی،
 .)449:1392نمونههایی از حسامیزی در قدیمترین اشعار فارسی به این قرار است:
ور یاسمین بری تو به دل چون که آهنی
ار انگبینلبی سخن تلخ مر چراست
منجیك ترمدی( صفا)112 :1373،

در بیتی از ابیات پراکنده آفریننامه ابوشكور بلخی میخوانیم:
به دشمن برت استواری مباد

که دشمن درختيست تلخ از نهاد
ج

(همان)108 :

در شاهنامه ،ضمن داستان فریدون آمده است:
سوی خانه رفتند با ناز و شرم
پر از رنگ ،رخ ،لب پر آواي نرم
(فردوسی،1368،ج)101 :1

آنچه گسترش اینگونه تصاویرسازیهای زبانی را در شعر کودک و نوجوان اهمیت
می دهد ،همان رشد و گسترش زبان و آموختن مهارت گفتار و خالقیت به آنان است.
برای کودکان ،که غالبا ذهن مقایسهگرایی دارند به نظر میرسد حسامیزی آسانتر به
دست میآید .وقتی تقریبا همه کودکان در سن حدود چهارسالگی به طور نظاممند،
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استثنائات قواعد را به عنوان قسمتی از رشد زبانی خود نادیده میگیرند و هنگامی که
قاعده زبانی را فرا گرفتند ،آن قاعده را هر جایی که امكان دارد ،حتی اگر نادرست باشد
به کار میبرند (فاستر کوهن)97 :1389 ،؛ به عنوان مثال افعال را به صورت قیاسی می
سازند و در قیاس با خوابانیدن ،فعلهای کشتانیدن و مردانیدن را به کار میبرند و
همچنین وقتی خردساالن سهساله با بازسازی اجزای واژههایی که از بزرگساالن
شنیدهاند برای ساختن واژههای جدید یا با ارائه تفسیرهای جدید برای واژههای موجود
به خلق واژه میپردازند؛ مثال با شنیدن ترکیب « هواپیمای باری» ،ترکیب« هواپیمای
مسافر باری» را میسازند (همان )94 :یا وقتی میشنویم کودکی در سال اول تحصیل در
قیاس با «نان» ،که قبالً آن را «نون» میخواند و اکنون باید نان بخواند ،مصوتهای بلند
«واو» در واژگان دیگر را به «الف» تبدیل میکند و برای نمونه به «توپ»،
«تاپ»می گوید ،البته دور از ذهن نخواهد بود که در مقام قیاس با «بوی گل»« ،بوی
شعر» را هم بسازد و مانند آن کودک شاعر ،بگوید:
بابا را دوست دارم /چون بوي شعر میدهد /دنیا را دوست ندارم /اگر توی خیابان
گدا نبود /اگر توی پارکها پیر نبود /دنیا هم بوی شعر میداد(مصطفوی )20:1380،یا همین
کودک در ترکیب حسآمیزانه دیگری بگوید:
و کودک پنجساله دیگری در جایی دیگر در گفتگو با خواهر نوزادش بگوید :چه
دختر شيرين و قشنگیه! گریه نكن عزیزم ،دختر عسلم ،گریه نكن شیرینكم ( .فاستر
کوهن )87 :1389 ،البته این موارد ،حاصل تقلید از زبان بزرگساالن و همچنین تعمیم یك
قاعده زبانی به مواردی غیر مرتبط است که به شاعرانه شدن زبان منجر شده است .به
گفته زبانشناسان :رشد زبان تا حد زیادی تحت تأثیر زبانی است که در اطراف خردسال
به کار میرود ( .همان )117 :زبان شعر و ادبیات نیز میتواند به این رشد کمك کند و در
گسترش و تسریع آن سهیم باشد.
طبق تقسیم بندی ژان پیاژه در مراحل رشد شناختی ،کودک چهار دوره را پشت سر
میگذارد که دومین آنها ،مرحله پیش عملیاتی نام گرفته است .این دوره ،خود به دو
مرحله تقسیم میشود :دوره پیشمفهومی(1از 2تا  4سالگی) و دوره تفكر ادراکی یا
شهودی (از 4تا7سالگی) .در دوره پیشمفهومی ،کودک شروع به استفاده از زبان و
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تصاویر ذهنی میکند و میکوشد راههای غیرمنطقی را تعمیم دهد .در مرحله تفكر
شهودی «مسئله حل کردن» به تفكر شهودی پدیداری (اشیا) بستگی دارد و به داوری و
استدالل نمیپردازد .پیاژه این نوع تفكر در کودکان را استدالل تمثیلی 2مینامد (جی،
سینگر و آ ،رونسون .)56:1376،همچنین در این دوره ،کودک ،زبان را که از دیگران فرا
گرفته است ،با توجه به ساخت ذهنی خود به کار میبرد و تخیل یا تصاویر درونی ،که
فرد از چیزهای غائب ایجاد میکند و خیالها و توهمهای کودک در این دوره شكل
میگیرد (سیف و دیگران.)92:1373،
جی ،سینگر و آ ،رونسون در کتاب خود نمونهای از گزارشهای پیاژه را آوردهاند که
میتواند نشانی از تمایالت حسآمیزانه کودکان باشد .آنان میگویند :پیاژه صحبت خود
را با دخترش ،زمانی که مریض است و پرتقال میخواهد ،گزارش میکند .پیاژه
میگوید پرتقالها هنوز سبز و نرسیدهاند .بعدا ،وقتی ژاکلین چای بابونه مینوشد،
میگوید بابونه سبز نیست .بابونه همین االن زرد است ...به من پرتقال بده! این دو
پژوهشگر ،این نوع تفكر کودک را تفكر التقاطی (همتاب )3میخوانند (جی ،سینگر و آ،
رونسون .)56:1376،این استدالل کودکان برای خود آنها معنیدار است .آنها اطالعات
مربوط به دو چیز را همزمان به یكدیگر ربط میدهند و بنابراین میتوانند ویژگیهای
حواس پنجگانه را نیز همزمان به هم ربط دهند و تصاویری ازحسامیزی بسازند.
از میان حواس انسان ،فعالترین حس ،بینایی است و مهمترین عنصر ادراکات این
حس نیز رنگ است؛ از این رو در ادب فارسی همانند دیگر زبانها ،عنصر رنگ در
معنای اصلی یا استعاری خود بسامد زیادی دارد (انوشه  .)687:1367،در پژوهشی که در
مورد یك صد مجموعه شعر از دوازده شاعر کودک و نوجوان ایرانی انجام شده نیز
بسامد حسامیزی با بهرهگیری از حس بینایی نسبت به حواس دیگر بیشتر بوده است
(شریف نسب .)81 :1381 ،باید دید در این پژوهش نیز این مسئله صدق میکند یا نه و اگر
نه ،در کتابهای بررسی شده ،کدام حس ،فعالتر است.
در هر صورت با توجه به آگاهی شاعران کودک و نوجوان ما از اهمیت ایگونه
تصویرسازیهای زبانی در اشعار آنان فراوان با حسامیزی روبهرو میشویم و این نكته
راهنمای ما بوده است تا کم و کیف آن را بسنجیم .این مقاله به این سنجش در اشعار
سیزده شاعر کودک و نوجوان با نامهای جبار باغچهبان ( 4کتاب) ،عباس یمینیشریف
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( 4کتاب) ،پروین دولتآبادی ( 2کتاب) ،محمود کیانوش ( 5کتاب) ،مصطفی
رحماندوست ( 6کتاب) ،جعفر ابراهیمی ( 6کتاب) ،شكوه قاسمنیا ( 6کتاب) ،اسداهلل
شعبانی ( 6کتاب) ،بیوک ملكی ( 4کتاب) ،قیصر امینپور ( 3کتاب) ،ناصر کشاورز (6
کتاب) ،محمدکاظم مزینانی ( 6کتاب) و افسانه شعباننژاد ( 5کتاب) اختصاص دارد .با
آنچه گذشت ،روش مناسب پژوهش مقاله ،توصیفی و آماری است .در پایان هر بخش
جدولهایی آمده که نام شا عران به ترتیب سیر تاریخی در آنها آمده و میزان به کارگیری
حسامیزی در مقابل نام شاعر ثبت شده است .این سیر تاریخی میتواند در یك نگاه،
خواننده را با سیر تكاملی حسامیزی در شعر کودک و نوجوان آشنا کند .آگاهیهایی که
از کاربرد این روشها و این گونه پژوهشها به دست میآید ،هم برای ادیبان و هم برای
روانشناسان و هم برای شاعران کودک و نوجوان سودمند خواهد بود.
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پيشينه پژوهش
حسامیزی به عنوان آرایه ای ادبی برای نخستین بار در ایران در کتاب صور خیال در
شعر فارسی نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی مطرح شد (شفیعی کدکنی .)267:1378 ،پس
از آن ،همین پژوهشگر در کتابهای موسیقی شعر (شفیعی کدکنی )15:1381،و شاعر آینهها
(شفیعی کدکنی،56:1366،پاورقی) و زبان شعر در نثر صوفیه(شفیعی کدکنی )449:1392،به این
موضوع پرداخت .همچنین تا کنون مقاالتی با عناوین حواس پنجگانه و حسامیزی در
شعر ،نوشته پرستو کریمی(کریمی ،)131:1387،بررسی حسامیزی در غزلیات بیدل دهلوی،
نوشته شراره الهامی (الهامی ،)31:1387،حسامیزی:سرشت و ماهیت ،نوشته مینا بهنام
(بهنام ،)67:1389،رنگ و حسامیزی در شعر معاصر ،نوشته علی سرور یعقوبی
(سروریعقوبی )105:1388،درباره این موضوع در نشریات علمی -پژوهشی به چاپ رسیده
است .در حوزه شعر کودک و نوجوان نیز شاید برای نخستین بار خانم مریم شریف
نسب در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تحلیل تصویرآفرینی در شعر کودک و
نوجوان به این موضوع پرداخته است( .شریف نسب )1380 ،مقاله ای نیز با موضوع زبان و
تصویرآفرینی در شعر کودک و نوجوان از ایشان در نشریه پژوهشنامه ادبیات کودک و
نوجوان به چاپ رسید که در این مقاله حسامیزی به عنوان یكی از راههای تصویر
سازی در شعر کودک و نوجوان مورد بررسی قرار گرفته است (شریف نسب :1381 ،ص
 .)90-78در ضمن ،علی ارمغان در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با موضوع صور خیال
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درشعر کودک و نوجوان ایران به بررسی نمونههایی از حسامیزی در شعر برخی شاعران
کودک و نوجوان پرداخته است (ارمغان .)45:1382،همچنین بخشهایی از دو مقاله تحت
عنوانهای صورخیال در شعر رحماندوست (ارمغان )222-237 :1385 ،و تصویر آفرینی در
شعر قیصر امینپور (ارمغان ،)64-70 :1386 ،عهدهدار بررسی حسامیزی در شعر این دو
شاعر بوده است .در مقاله دیگری ،حسامیزی به عنوان یكی از اصلیترین ویژگیهای
زبانی و تصویرآفرینی در شعر رحماندوست بررسی شده است (صادق زاده-106 :1393 ،
 )73در نهایت در فصل هشتم از کتابی با عنوان وقتی سایهها سنگ میشوند ،که به نقد
شعر کودک اختصاص یافته ،نویسنده ،که خود از شاعران بنام کودک و نوجوان است به
کارگیری حسامیزی در شعر کودک را پسندیده نمیداند؛ اما معتقد است در شعر
نوجوان با رعایت اعتدال به کارگیری حسامیزی بالمانع است (ابراهیمی )92 :1381 ،همان
گونه که مالحظه می شود این آثار ،هیچ کدام به صورت اختصاصی و ویژه به حسامیزی
در شعر کودک و نوجوان نپرداختهاند .شاید این پژوهش ،نخستین یا جزو نخستین
پژوهشها در این زمینه باشد.
الزم به ذکر است در ارجاع به کتابهای شعر کودک و نوجوان با توجه به اینكه این
کتابها اغلب ،شماره صفحه ندارد ،به جای ذکر شماره صفحه از نام شعر استفاده شده
است؛ البته به استثنای مواردی که کل کتاب بر یك شعر بلند یا یك منظومه اشتمال دارد
که در این موارد از شماره صفحه استفاده شده است .همچنین در ارجاع به کتابهایی از
یك شاعر که تار یخ نشر یكسانی دارد ،نام کتاب به جای سال نشر در ارجاعات داخل
متن ذکر میشود.
ساختار بالغي حساميزي در شعر كودک و نوجوان
گروهی حسامیزی را قسمی مجاز دانسته (داد )197:1383 ،و عدهای آن را نوعی استعاره
شمردهاند (شفیعی کدکنی )274:1387،و ضمنا تشبیه و کنایه (الهامی )33:1387 ،نیز بر این
فهرست افزوده شده است .در شعر کودک و نوجوان ،حسامیزی بر اساس این موارد و
همچنین بر اساس ایهام پدید آمده است:
 .1تشبيه
در اینگونه تصاویر ،گاهی تشبیه به صورت گسترده ارائه میشود؛ مانند

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

فریاد بلند روشنایی بود
حرف تو پیام آشنایی بود

در اوج سكوت ،چشم بیدارت
درفصل سیاه وساکت غربت

(ملكی: 1370،بیدارتر از ستاره)

عطر تو نور و رنگ تو گرماست

ای گل سرخ زنده خرّم

(کیانوش :1358،aفرو اهورا مزدا)

گاهی هم تصاویر تشبیهی به صورت فشرده و در قالب ترکیب اضافی ارائه
میشود:
به پای میله های سرد پیچید
چرا نيلوفر آواز بلبل
ج

(امین پور:1375،کشف قفس)

گل

فریاد

همه پاسخ دادیم- :

شكفت!

حاضر!

(همان :1376،حضور اللهها)

( کیانوش : 1358 ،aمن کجا و چشمههای مهربان)

دیگراز پنجره کوچك ما

خنده سرخ گلم پیدا نیست
( شعبان نژاد :1376،جای خالی)

برلب اجاق دست

تو

بوی

آفتاب

میدهد

( ابراهیمی :1376،بوی نان)

باز آمد بوی ماه مدرسه

بوی بازیهای راه مدرسه

بوی ماه مهر ،ماه مهربان

بوی خورشید پگاه مدرسه
( امین پور :1376،بوی ماه مهر)

این استعارههای مكنیه ،گاهی هم به صورت غیرترکیبی به کار میرود .در بیت زیر،
صدا به چیزی تشبیه شده که رنگ آن زرد است .در بیت بعدی هم صدا به چیزی

41


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،53پاييز 1395

 .2استعاره
این تصویرها ،که غالبا به صورت استعاره مكنیه پدید آمده است ،در برخی موارد به
صورت ترکیب اضافی (اضافه استعاری) به کار میرود .در این موارد ،گاهی مشبهبه،
انسان و جاندار است که در ترکیب عضوی یا مالئمی از آن ذکر میشود و با آن،
تشخیص ساخته میشود .گاهی نیز مشبهبه ،غیر جاندار است به همان ترتیب .برای
مورد اول میتوان مثالهای زیر را آورد:
سبزههای بیزبان صدام میکنند
با زبان عطر و با نگاه رنگ

تشبیه شده و از صفات آن چیز ،صفت خشكی و تیزی ذکر شده است:
کردند
پاییز
مرا
بودند
زرد
صداها
صدای

خشك

و

تیزش

به

روحم

تیغ

میزد

(کشاورز :1376،aصدای پای پاییز)

در معدودی موارد ،تصویر زمینه از نوع استعاره مصرحه است؛ چنانكه در بیت زیر
«آسمان» استعاره از درخت انگور و «ستاره» استعاره از دانههای انگور است:
چندین ستاره چیدم
سبزش
آسمان
از
(مزینانی :1377،aستاره های شیرین)
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 .3مجاز
گاهی یكی از ارکان حسامیزی ،واژهای است که در معنای مجازی به کار رفته است .در
بیت زیر ،واژه نگاه در غیر معنای حقیقی و به معنای چشم کاربرد یافته و عالقه آن نیز
از نوع سببیت است؛ یعنی ذکرمسبب و اراده سبب و حسامیزی آن نیز به دیدن پرسش
در نگاه بازمیگردد.
پرسشی در نگاه هم دیدیم
یادم آمد«سالم» یادم رفت
(رحماندوست :1369،یك خاطره ،یك سالم)

در بیت زیر ،واژههای زبان و حرف مجازی است ،به معنی سخن با عالقه آلیت:
حرفهایش آفتاب است
دارد
گرم
زبانی
او
(ابراهیمی :1376،aخورشید وماه)

در بیت بعدی واژه «ربنا» ،ذکر جز است و اراده کل و به معنای دعا یا قنوت:
دستهایش داشت بوی ربنا
با فطیر تازه مادر میرسید
(همان :1374،بوی ربنا)

 .4ايهام
در مواردی معدو د ،بنای حسامیزی کودکانه بر تصویری ایهامی است .علت اندک بودن
این گونه تصاویر ،دیریاب بودن آنها و شاید به این دلیل است که غالب شاعران کودک و
نوجوان ما به سرا این نوع تصویر نرفته اند و از میان شاعران مورد بحث نیز ،تنها
نمونههای اندکی از این تصاویر در شعر محمدکاظم مزینانی یافت میشود و دلیل آن
می تواند این باشد که این شاعر ،به دنبال سرودن شعر محض برای کودک و نوجوان

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

بوده است و مانند برخی دیگر از شاعران ،خیال خود را به صورت کامل محدود و مقید
نمیکند؛ بلكه تا اندازهای رها میگذارد (ارمغان.)451:1382 ،
در دو بیت زیر ،شاعر باواژههای آسمان و ستاره تصویری از ایهام تناسب ساخته
است؛ به این صورت که ستاره را متناسب با آسمان آورده ،حال اینكه در اصل ،معنای
استعاری انگور را از آن اراده کرده است:
چیدم
ستاره
چندین
از آسمان سبزش
(مزینانی :1377،aستارههای شیرین)

در بیتهای زیر ،شاعر ،دو ایهام تناسب به کار برده است :در بیت اول بین واژههای
سنگ و سنگین با این ارتباط معنایی که در وهله اول با دیدن سنگین ،وزن سنگین به
ذهن مخاطب متبادر میشود حال اینكه معنای مورد نظر شاعر میتواند متانت و وقار
باشد .در بیت دوم هم شاعر ،متناسب با واژه انگور ،صفت شیرین را آورده است که به
دو معنی تواند بود؛ معنای اول شیرینمزه که در اینجا مراد نیست و معنای دوم ،گوارا و
دلنشین که این معنی مورد نظر شاعر است:
چه سخت و سنگين است
سكوت سرد سنگ
سكوت

هر

چقدر

انگور

است

شيرين

در نمونه زیر نیز با آوردن واژه سخت در کنار سؤال ،همان معنای آشنای دشوار به
ذهن مخاطب میرسد حال اینكه معنای جسم سخت مورد نظر شاعر بوده است:
درآسمان عقاب شد
نمیشود
تو
بدون
سؤال سخت سنگ را

نمیتوان

جواب

شد

(مزینانی :1375 ،آینههای قناس)

در جدول شماره ( )1فراوانی به کارگیری انواع ساختار بالغی در کتابهای بررسی
شده با ذکر ارقام نشان داده شده است:
جدول شماره 1
نام شاعر
باغچهبان
یمینی شریف

میزان به کارگیری انواع ساختار بالغي حساميزي
ایهام
مجاز
استعاره
تشبیه
0
8

0
0

0
0

0
0

جمع
0
8
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دولتآبادی
کیانوش
رحماندوست
ابراهیمی
قاسم نیا
شعبانی
امینپور
ملكی
کشاورز
مزینانی
شعباننژاد
جمع
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1
2
2
4
0
0
2
1
0
0
0
20

1
1
1
3
0
1
0
0
0
0
0
7

3
18
13
18
2
2
9
6
5
7
1
84

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4

5
21
16
25
2
3
11
7
5
11
1
115

ساختار زباني حساميزي در شعر كودک و نوجوان
تصاویر ساخته شده بر مبنای حسامیزی در شعر کودک و نوجوان از نظر دستوری چند
ساختار دارد:
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 .1ساختار تركيبي كه خود بر دو قسم است:

44

الف) تركيب وصفي

44

گفت با پدر کالم گرمتر
قوقولی قو صدای گرم خروس
جویبارها

جاریست

میشوم بزرگتر بزرگتر (دولتآبادی :1377،پدر)
(کیانوش :1358 ،aقوقولی قو)...

در صدای رنگینت (ابراهیمی  :1374،جادههای مه)

در این ابیات آن گونه که پیداست ،ترکیبهای کالم گرم ،صدای گرم و صدای
رنگین دارای ساختار ترکیبی از نوع وصفی است.
ب) تركيب اضافي
در بیتهای زیر نیز ترکیبهای بوی پاییز ،بوی ماه ،بوی بازی و بوی خورشید ساختار
تركيبي از نوع اضافي دارد:
ازبوی سردی پر شده هرجا

میدانم این بو ،بوي پاييز است
(ابراهیمی :1376،aاتاق شیشهای)

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

باز آمد بوی ماه مدرسه

بوی

بازیهای

راه

مدرسه

بوی ماه مهر ،ماه مهربان

بوی

خورشید

پگاه

مدرسه

(امینپور :1376 ،بوی ماه مهر)

ج

 .2ساختار غيرتركيبي (اسنادي)
زهر
از
پر
صداهایی
بودند
زرد
صداها

که
مرا

مار

بوی
پاییز

میداد
کردند

(کشاورز:1376،aصدای پای پاییز)

ساختار حسامیزی در این ابیات نیز غیر ترکیبی است .در شعرهای بررسی شده،
موارد مربوط به انواع ساختار زبانی ،بسامد قابل توجهی داشت که ضمن مشخص کردن
آنها ،رقم مربوط به فراوانی هر کدام در جدول شماره ( )2آمده است.
جدول شماره 2
ميزان به كارگيري انواع ساختار زباني حساميزي
نام شاعر

ساختار ترکیبی
تركيب وصفي

ساختار

تركيب اضافی

جمع

غیرترکیبی

یمینی شریف

2

1

5

8

دولتآبادی

3

0

2

5

کیانوش

13

4

4

21

رحماندوست

2

1

13

16

ابراهیمی

7

8

10

25

قاسم نیا

1

0

1

2

شعبانی

1

1

1

3

امینپور

3

6

2

11

ملكی

1

5

1

7

کشاورز

2

1

2

5

مزینانی

4

4

3

11
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باغچهبان

0

0

0

0
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شعباننژاد

1

0

0

1

جمع

40

31

44

115

ساختار معنايي حساميزي در شعر كودک و نوجوان
با مطالعه نمونههای شعر کودک و نوجوان مشخص میشود که ترکیب حواس در شعر
این گروه از مخاطبان به برخی حواس محدود است؛ هرچند «از لحاظ جدول امكانات
زبانی به تناسب پنگ حس ظاهری ،میتوان بیست و پنگ نوع حسامیزی تصور کرد که
ممكن است بسیاری از انواع آن هیچگاه در زبان قابل تصور نباشد» (شفیعی کدکنی،
 .)16:1381از میان پنگ حس شنوایی ،بینایی ،چشایی ،بویایی و المسه ،حسهایی که در
شعر کودک و نوجوان با یكدیگر آمیختگی دارد ،نُه گونه مشخص را در حسامیزی
تشكیل داده که عبارت است از :شنوایی با بینایی ،بینایی با چشایی ،شنوایی با چشایی،
المسه با شنوایی ،شنوایی با بویایی ،بویایی با بینایی ،بینایی با المسه ،المسه با چشایی و
بویایی با المسه .البته این گونهها هنگام ترکیب یا تبدیل به هم ،گاهی به صورت
معكوس نیز یافت می شود؛ به عنوان مثال ترکیب شنوایی با چشایی به صورت چشایی
با شنوایی هم در این اشعار یافتنی است.
بیشترین تعداد حسامیزی در اشعار بررسی شده به ترکیب بویایی با بینایی مربوط
است و پس از آن ،ترکیب بینایی با شنوایی در رتبه دوم است و ترکیب المسه با
چشایی با دو نمونه در رتبه آخر قرار میگیرد.
 .1بويايي با بينايي(بينايي با بويايي)

دراین نوع از حسامیزی ،شاعر بوی بسیاری از عناصر را ،که غالبا با چشم و فعل دیدن
قابل توصیف است ،با مشام میشنود:
ای گل سرخ زنده خرم

عطر تو نور و رنگ تو گرماست

خندید وگفت « :این فصل

دارد

لبخندهای

من

هم

با

خنده

کار

(کیانوش : 1358،aفرو اهورا مزدا)

بوی

بهار

دارد»

(رحماندوست : 1369،خنده و بوی بهار)

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

با

میتواند

نگاهش

بوی

دوباره شكفته است گل از گلم

شبنم

بنوشد

را

(ابراهیمی:1376،aخورشید و ماه)

ببین بوی گل میدهد خنده ام
(امینپور :1375،به قول پرستو)

پر

بوی

شده

پر

پروانه

دیوار

روی

و

در

خانه

این

(ملكی :1376،فصل دوستی)

دفترم

شد

سبز

قرآن

بوی

(مزینانی :1377،bخدای شعر)

گرفت

در کتابهای بچه های جهان از کیانوش (شعرهای ،چهچهه ،زندگی و چرا )
،خورشیدی اینجا خورشیدی آنجا از ابراهیمی(شعرهای خانه ما و بوی نان) ،آواز
پو پك(شعرهای بهار ،آوازپوپك و برزیگر کوچك)و پروانه در باران(شعر بعد از
باران)از جعفر ابراهیمی و مثل چشمه مثل رود از امین پور (شعر بوی ماه مهر) و
شعرهای ناتمام از مزینانی (شعر بازی و ناز و نیاز) نیز مواردی از این دست یافت
میشود.
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در این نوع حسامیزی ،حس شنوایی با ویژگیها و واژگانی مانند حرف ،پرسش ،قصه،
گامهای موسیقی ،نغمه ،آواز ،صدا ،فریاد ،زبان ،خنده ،سؤال و زمزمه با حس بینایی و
وابسته هایش چون :نظر ،نگاه ،دیدن ،چشم ،آفتاب ،روشن ،روشنایی ،اشك ،پیدا،
رنگین ،زردی ،سرخی ،سیاهی ،طالیی ،زالل و ...ترکیب شده است:
پرسشی در نگاه هم دیدیم
یادم آمد«سالم» یادم رفت
(رحماندوست :1369 ،یك خاطره ،یك سالم)

جویبارها

جاریست

در

بلبل

به

رنگینت

صدای

(ابراهیمی :1374 ،جادههای مه)

چرا

نیلوفر

آواز

پای

میلههای

سرد

پیچید

(امینپور:1375 ،کشف قفس)

دیگراز پنجره کوچك ما

خنده

سرخ

گلم

پیدا

نیست

(شعباننژاد :1376 ،جای خالی)

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،53پاييز 1395

 .2شنوايي با بينايي (بينايي با شنوايي)

در کتابهای فصل بهار بنویس از رحماندوست(شعرگامهای موسیقی) مثل چشمه
مثل رود از امینپور (شعر حضور اللهها) ،چكه ای آواز تكه ای مهتاب از کشاورز (شعر
صدای پای پاییز) و کال های کاغذی از مزینانی (شعر یك سؤال سرخ) نیز نمونههایی
از این گونه ترکیب دیده میشود.
 .3المسه با شنوايي (شنوايي با المسه)
دراین نوع حسامیزی ،شاعران کودک و نوجوان ،صفاتی از حوزه حس المسه مانند
گرم ،سرد ،دا  ،خشك ،دراز ،تیز ،سخت و سنگین را با منتسبات حس شنوایی ترکیب
کرده و تصاویری اینگونه ساختهاند:
پر

از

گرم

کند

آوازی

باز آید در بهاران از سفر

خانه

خنده گرم و روشن خورشید

بر تن سرد آب میریزدنوش :1358 ،aمتوج
از پشت موج)

(دولتآبادی :1377،آشیانه)
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یك کوچه که
چون قصه دراز

دارد
است

دهها
چون

چوبین
شیرین

در
خاطره

(رحماندوست:1369،کوچه خاطرهها)

در صدای گرمشان پیداست

بوی

سبز

و

تپه

صحرا

(ابراهیمی :1378،شبان و گوسفندان)

صدای خشك و تیزش
سكوت
سكوت

سرد
هر

سنگ
انگور

به

روحم

تیغ

(کشاورز :1376،aصدای پای پاییز)

چه سخت و
شیرین
چقدر

سنگین

میزد
است
است

(مزینانی :1379،aسكوت را بشنو)

در کتابهای بر قایق ابرها از دولتآبادی (شعر پدر) ،کتابهای آفتاب خانه ما (شعر
قوقولی قو شبت چگونه گذشت) و طاق هفت رنگ ازکیانوش (شعرهای پرده زرد و
سالم ای معلم بزرگوار) ،و کتابهای قالی رنگین کمان (شعر خورشید و ماه) و آواز
پوپك از ابراهیمی (شعر شبان و گوسفندان) ،منظومه ظهر روز دهم از امین
پور(صفحه ،)13چكه ای آواز تكه ای مهتاب از کشاورز(شعر ختم بال و پرواز)و

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

شعرهای ناتمام از مزینانی(شعر آینههای قناس) نیز مواردی از این نوع قابل مشاهده
است.
 .4شنوايي با چشايي (چشايي با شنوايي)
آواز زنبور
داشت
عسل
طعم
(دولتآبادی :1377،آواز زنبور)

بسی

آزموده

پند تلخی که بر زبان آریم

خود

چون قصه دراز است

چون خاطره شیرین

ایم

را

آن

(کیانوش :1358 ،aآیینههای کردار)

(رحماندوست :1369،کوچه خاطره ها)

راستی که زندگی آنجا

شعر

مثل

و

قصه

شیرین

بود

(ابراهیمی :1378 ،خانه ما)

سكوت

هر

انگور

چقدر

است

شیرین

(مزینانی :1379 ،aسكوت را بشنو)

در کتابهای آواز فرشتگان از یمینی شریف (شعر کودکان شیرین زبان) ،برقایق ابرها
کردار) ،پشت این پنجرهها از رحماندوست (شعر الالیی) ،خورشیدی اینجا خورشیدی
آنجا از ابراهیمی (شعرکتاب) و جشن جوانهها از شعبانی (شعر مادربزرگ) نمونههای
دیگری از این گونه ترکیب وجود دارد.
 .5بينايي با المسه (المسه با بينايي)
ای گل سرخ زنده خرم
هر چیز قشنگ بود و زیبا

عطر تو نور و رنگ تو گرماست
(کیانوش :1358 ،aفرو اهورا مزدا)

در

زیر

نگاه

گرم

خورشید

(ابراهیمی:1377 ،چشمانداز)

در کتابهای به قول پرستو از امینپور (شعر بالهای کودکی) و بربال رنگین کمان از
بیوک ملكی(شعر مثل روزهای عید)موارد دیگری از این دست وجود دارد.
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 .6بينايي با چشايي (چشايي با بينايي)
موارد این نوع حسامیزی در شعر شاعران مورد مطالعه ،شامل موارد زیر است:
قند
مانند
مزه
هر گل که بینم دلپسند شیرین
(یمینی شریف ،aبیتا :گلشناس)

کودکی دید زشت وتلخ وکثیف هرچه در آینه نظر انداخت
(دولت آبادی :1377،آیینه)

تو

چون

لبخند

شیرینی

بابا چه

چه

گرمی

(قاسم نیا :1368،خورشید)

نمونههای دیگر را در کتابهای آواز فرشتگان یمینی شریف(شعرهای دخترم ،آهنگ
پای قاطر و آفرین) ،آفتاب خانه ما از کیانوش (شعر جهان شو) و خدای جیرجیرکها از
مزینانی (شعر ستارههای شیرین) میتوان دید.
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 .7شنوايي با بويايي(بويايي با شنوايي)
پیداست
گرمشان
درصدای

بوی

سبز

تپه

صحرا

و

(ابراهیمی :1378،شبان و گوسفندان)

باز بوی با

را خواهم شنید

از

سرود

مدرسه

صبحگاه

(امینپور :1376 ،بوی ماه مهر)

شد

نسیمی

وزان

مثل

اذان

بوی

(مزینانی :1377 ،bغنچهها جانماز)

نمونه هایی دیگر از این دست را می توان در کتابهای آواز پوپك ابراهیمی (شعر
برزیگر کوچك) ،پروانه در باران از همین شاعر (شعر بوی ربنا) و چكهای آواز تكهای
مهتاب کشاورز (شعر صدای پای پاییز) مشاهده کرد.
 .8بويايي با المسه (المسه با بويايي)
این ترکیب به شواهدی محدود است از شعر جعفر ابراهیمی:
نمناک
ازبوی
دوباره
اتاقم
شد
پر

باران

(ابراهیمی :1377 ،باران)

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

میدانم این بو بوی پاییز است

از بوی سردی پرشده هر جا

(همان :اتاق شیشه ای)

و دو نمونه دیگر در کتابهای پروانه در باران (پاییز) و با سیب (ص )18
 .9المسه با چشايي
برای این نوع ازحسامیزی فقط مورد زیر در شعر مصطفی رحماندوست یافت شد.
در این نمونه خورشید هنگام سرما شیرین دانسته شده است:
با گرما
می تابد
در سرما
شیرین است

(رحماندوست :1378 ،aاین و آن)

برای مشاهده فراوانی به کارگیری انواع ساختار معنایی حسامیزی در شعر این گروه
از مخاطبان ،جدول شماره ( )3ترسیم شده است.
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حساميزي با مفاهيم انتزاعي
هنگام بررسی حسامیزی در شعر کودک و نوجوان به نمونههایی برمیخوریم که در آنها
یكی از حواس پنجگانه یا ویژگیهایشان با یك مفهوم انتزاعی ترکیب شده است البته
پیداست که اینگونه حسامیزی بویژه در شعر کودکان با اکراه و امساک از سوی شاعر
به کار میرود.
مفاهیم انتزاعی ،صورتهای عمومی و ماهوی اشیا را شامل میشود که با تجرید به
دست میآید (حاجی نصر اهلل .)62 :1384 ،در مورد دریافت مفاهیم انتزاعی از سوی
مخاطب کودک ،باید گفت در تقسیمبندی مراحل چهارگانه رشد شناختی پیاژه،
چه ارمین مرحله ،دوره عملیات صوری است .در این دوره ،که از دوازده سالگی شروع
میشود و تا بزرگسالی ادامه می یابد ،تفكر نوجوان از واقعیت عینی و محسوس فاصله
میگیرد و به صورت انتزاعی در میآید (سیف و دیگران )95:1373،در حالی که مطالعات
میدانی نشان میدهد حتی کودکان مرحله «پیشعملیاتی» (یعنی کودکان  18ماهه تا 7
ساله) میتوانند از آموزش «نگهداری ذهنی» و سایر آموزشهای مربوط به عملیات عینی
بهره گیرند .بنابراین با استفاده از کار میدانی پژوهشگران روانشناسی رشد میتوان
گفت « :کودک از سه سالگی توانایی درک مفاهیم انتزاعی را دارد» (حاجی نصراهلل،
)63:1384؛ به عنوان نمونه میتوان به گفتگویی اشاره کرد که بین دختر خردسالی (در سه
سال و چهار ماهگی) با پدرش صورت گرفته است .این دختر در حال نگاه کردن به
یك تابلوی تبلیغاتی در مورد نوعی زیرپوش ،که انواع مختلفی از میوهها را نشان
میدهد ،میگوید« :بابا نگاه کن ،یك کپه غذا!» (فاستر کوهن )95 :1389 ،در این گفتگو،
کودک با مفهوم عام و انتزاعی غذا آشناست و میتواند میوه را ،که خود مفهومی انتزاعی
است به عنوان زیرمجموعهای برای غذا تصور کند که مفهومی انتزاعیتر است .در جای
دیگری به این موضوع از نگا ه پیاژه اشاره شده است .پیاژه اعتقاد دارد که همه کودکان
باالخره میآموزند تا مقولههایی مثل« سگ» را ،که کمتر جنبه انتزاعی دارد در مقولههایی
که بیشتر جنبه انتزاعی دارد مثل «حیوان خانگی» یا «پستاندار» گروهبندی کند .به همین
ترتیب همه کودکان تشخیص میدهند که پدیدهها را میتوان برحسب بزرگیشان از
کوچكترین تا بزرگترین یا از سبكترین تا سنگینترین طبقهبندی کرد (ماسن)265 :1379 ،؛
به این معنی که کودک مفاهیم را میتواند از حسی تا انتزاعی یا از انتزاعی تا انتزاعیتر
تقسیمبندی کند و اینگونه ،دریافت آنها را برای خود آسانتر سازد .البته در برخی از
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 .1مفاهيم انتزاعي با المسه (المسه با مفاهيم انتزاعي)
حرفمان مثل
مرد در سینهام كينه سرد

دیروز

گل

کرد

زمین

باز

(رحماندوست :1379 ،aقهر وآشتی)

شد زندگي گرم و شیرین

در

آسمان

و

(ابراهیمی:1374،جادههای مه)

 .2انتزاعي با چشايي (چشايي با انتزاعي)
(یمینی شریف ،aبیتا :دامان مادر)
رنگ میدید و بر او شیرین بود
نوبهاری زیباست
روزها شيرين است (رحماندوست :1370،زندگی شیرین است)
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مفاهیم ،که بیشتر انتزاعی است ،ممكن است الزم باشد برای کودک توضیحاتی آورد؛ به
عنوان مثال اگر کودک چهارسالهای بپرسد آزادی چیست ،میتوان گفت « :میدانی که
هر یك از ما در خانه خودمان تا چه حد امكان بیان احساسات خود را درباره
موضوعهای مختلف داریم ،این نوعی آزادی است» (واالس.)37 :1388 ،
شاعران کودک و نوجوان ایران در به کارگرفتن مفاهیم انتزاعی  ،محتاط عمل
میکنند و این یقینا به تصور آنان از مفهوم کودکی و یا برداشت اشتباه ایشان از نظر
روانشناسان برمیگردد .به نظر میرسد الزم است انگارههای آنها از کودکی بازبینی
شود .دراین صورت شاید ادبیات کودکان در بخش تألیف برای کودکان پیش از دبستان
و سالهای اول دبستان ،که بیشتر در جایگاه «رؤیت» مفاهیم عینی ،آن هم در قالب
رئالیسم ابتدایی باقی مانده است ،بتواند از قالبهای دیگر نیز گذر کند و با طرح مفاهیم
انتزاعی برای کودکان پیش از دبستان ،با زبانی خالق ،هماهنگ با نیازهای مخاطب به
پرورش ذهن او یاری رساند (حاجی نصراهلل.)70:1384 ،
موارد حسامیزی با مفاهیم انتزاعی در شعرهای شاعران مورد نظر ،محدود است.
تقریباً همه موارد مشخص شده نیز به شعرهای سروده شده برای نوجوانان مربوط
می شود .در بعضی از آنها در یك سوی ترکیب ،مفهومی از زمان قرار دارد؛ مثال مفهوم
عید یا روز یا ماه مهر یا ماه مدرسه .ترکیب این موارد با حواس همان ترکیبی را
میسازد که قبال نام«بعدآمیزی ناقص» بر آن نهاده شده است(فوالدی.)113:1376 ،
حسامیزی با مفاهیم انتزاعی ،که میتوان آن را حسامیزی عقلی نامید در پنگ گروه زیر
جای میگیرد:

شد زندگي گرم و شيرين
میتوان امروز از آغاز صبح

در آسمان و زمین باز (ابراهیمی  :1374،جادههای مه)
تازه شد و طعم هوا را چشید (ملكی :1376،فصل دوستی)

در کتابهای زیباتر از بهار (شعر عروسك جان الال) و بهار اینجاست (شعر زندگی
شیرین است) از رحماندوست ،آواز پوپك (شعر خانه ما) از ابراهیمی و مثل چشمه مثل
رود (منظومه فلسطین) از قیصر امینپور نمونههای دیگر از این دست موجود است.
 .3انتزاعي با بويايي (بويايي با انتزاعي)
بوی خدا ،بوی صفا ،بوی نان

بوی

برزیگران

نوازشگر

(ابراهیمی :1376 ،aخانه ما)

باز آمد بوی ماه مدرسه

بوی

بازیهای

راه

مدرسه

بوی ماه مهر ،ماه مهربان

بوی

خورشید

پگاه

مدرسه

(امین پور :1376،بوی ماه مهر)
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 .4انتزاعي با بينايي (بينايي با انتزاعي)
آسمان ما  /باصدا و دود
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نمونه های دیگر از این نوع در کتابهای آوای نوگالن از یمینی شریف (شعر بوی
عید) و بوی سیب از ابراهیمی(ص )23و کوچه دریچهها از بیوک ملكی (شعر بوی
کفش نو) آمده است.
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در فصل سياه و ساكت غربت

رنگ

غم

گرفت

(شعبانی :1376 ،aص)5

حرف تو پیام آشنایی بود
(ملكی : 1370،بیدارتر از ستاره)

 .5انتزاعي با شنوايي
در فصل سیاه و ساکت غربت

حرف

تو

پيام

آشنايي

بود

(ملكی :1370،بیدارتر از ستاره)

در جدول شماره ( )4میزان به کارگیری انواع حسامیزی با استفاده از مفاهیم انتزاعی آمده است.

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

جدول شماره 4
نام شاعر

ميزان به كار گيري انواع حساميزي با مفاهيم انتزاعي
جمع

بینایی

چشایی

شنوایی

بویایی

المسه

باغچهبان

0

0

0

0

0

0

یمینی شریف

0

1

0

1

0

2

دولتآبادی

0

0

0

0

0

0

کیانوش

0

0

0

0

0

0

رحماندوست

0

4

0

0

1

5

ابراهیمی

0

2

0

2

1

5

قاسمنیا

0

0

0

0

0

0

شعبانی

1

0

0

0

0

1

امینپور

0

0

0

1

0

1

ملكی

1

1

1

1

0

4

کشاورز

0

0

0

0

0

0

مزینانی

0

0

0

0

0

0

شعباننژاد

0

0

0

0

0

0

جمع

2

8

1

5

2

18

نتيجهگيري
حسامیزی به عنوان راه ساختن تصویرهای شاعرانه و همچنین توسعه زبان از قدیم
همواره در ادب فارسی کاربرد داشته است در شعر کودک و نوجوان نیز از زمان
پیدایش این نوع شعر ب ه آن توجه شده است .در شعر این دسته از مخاطبان ،مبنای
بالغی حسامیزی ،تصاویری از تشبیه ،استعاره ،مجاز و ایهام پیش روی ما میگذارد که
تصویرهای دارای مبنای استعاری با رقم هشتاد و پنگ مورد از کل صد و پانزده تصویر
حسامیزی بیشترین آمار به کارگیری را دارد .کمترین آمار نیز سهم تصاویر مربوط به
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صنعت ایهام است که چهار مورد است و تنها در شعر محمدکاظم مزینانی به کار رفته
است (جدول شماره  .) 1در شعرکودک و نوجوان ساختار زبانی حسامیزی به دو
صورت به کار رفته است  :الف -به صورت ترکیبی که خود دو شكل دارد -1 :ترکیب
اضافی مانند بوی پاییز ،زبان عطر و نگاه رنگ  -2ترکیب وصفی مانند خنده گرم،
صدای رنگین و کالم گرم ب -به صورت غیرترکیبی مانند صداها زرد بودند .در این
ساختار ،بیشترین آمار به تصویرهای با ساختار غیرترکیبی مربوط است و ترکیبهای
اضافی در این مورد کمترین سهم را دارد (جدول شماره .)2
در شعر این گروه از مخاطبان از ترکیب حواس پنجگانه با یكدیگر ،نه گونه
حسامیزی به دست آمده است که عبارت است از :شنوایی با بینایی ،بینایی با چشایی،
شنوایی با چشایی ،المسه با شنوایی ،شنوایی با بویایی ،بویایی با بینایی ،بینایی با المسه ،
المسه با چشایی و بویایی با المسه .البته این گونهها هنگام ترکیب یا تبدیل به هم،
گاهی به صورت معكوس نیز یافت میشود؛ چنانكه ترکیب شنوایی با چشایی به
صورت چشایی با شنوایی هم در این اشعار یافتنی است .از نظر بسامد در ترکیبهای
مربوط به حواس ،بیشترین بسامد مربوط به ترکیب ویژگیها و صفات به دو حس بویایی
با بینایی مربوط است (با تعداد هجده مورد) و پس از آن ترکیب حواس شنوایی با
بینایی در مرتبه دوم قرار دارد .بنابراین آن گونه که با استناد به پژوهشی در مقدمه اشاره
شد در کتابهای بررسی شده در این مقاله نیز فعالترین حس ،حس بینایی است و ضمنا
کمترین بسامد هم به ترکیب دو حس المسه و چشایی مربوط است (جدول شماره .)3
به طور کلی ،بیشترین میزان استفاده از تصاویر مربوط به حسامیزی در شعر جعفر
ابراهیمی قابل مشاهده است و پس از او محمود کیانوش بیشترین سهم را در این باره
دارد .کمترین بهره را نیز شاعرانی چون افسانه شعباننژاد و شكوه قاسمنیا از این گونه
تصاویر بردهاند .در شعر های بررسی شده از جبار باغچهبان نیز هیچگونه ترکیبی از
آمیزش حواس یافت نشد .البته شعرهای اندک سروده شده توسط این شاعر ،تقریبا همه
برای آموزش کودکان ناشنواست .مسلم است در شعرهای بررسی شده با کم شدن سن
مخاطب ،بسامد حسامیزی نیز در شعر او کم میشود و هر چه سن مخاطب زیادتر می-
شود ،عالوه بر باال رفتن بسامد تصویر های حسامیزانه ،گاه مفاهیم انتزاعی نیز وارد
ترکیبهای حسامیزی شعری وی میشود .برخی ترکیبها در شعر بعضی شاعران بیشترین
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بسامد را داشت؛ مثالً ترکیبهایی که یك طرف آنها حس بویایی بود در شعر جعفر
ابراهیمی بسامد زیادی داشت؛ همچنین برای ترکیب حس بویایی با المسه فقط
نمونه هایی در شعر جعفر ابراهیمی یافت شد و شاعران دیگر از این ترکیب بهره
نبردهاند (جدولهای شماره  3و  .)4در حسامیزی با مفاهیم انتزاعی ،ضمن اینكه تقریباً
همه تصویرها به اشعار مربوط به مخاطب نوجوان منحصر میشود ،همه حواس
نمونههایی دارد و بیشترین نمونهها به دو حس چشایی و بویایی مربوط است .در
این گونه ترکیبها نیز کمترین آمار به ترکیب مفاهیم انتزاعی با مفاهیم حس شنوایی
مربوط است (جدول شماره .)4
پينوشت
1. Preconceptual
2. transductive reasoning
3. syncretic

.1386
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ملكی ،بیوک؛ بربال رنگین کمان؛ تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت. 1370 ،
ملكی ،بیوک؛ در پیاده رو؛ دوم ،تهران :سروش.1379 ،
ملكی ،بیوک؛ کوچهی دریچهها؛ دوم ،تهران :کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان،
.1378
یمینیشریف ،aعباس؛ آواز فرشتگان یا اشعار کودکان؛ بی تا ،تهران :سازمان کتابهای طالیی.
یمینیشریف ،bعباس؛ آوای نوگالن؛ بی تا ،تهران :با همكاری کانون پرورش فكری کودکان و
نوجوانان.
یمینیشریف  ،cعباس؛ فری به آسمان میرود؛ بی تا ،تهران :سازمان کتابهای طالیی.
یمینیشریف ،عباس؛ قصههای شیرین؛ سوم ،تهران :سازمان کتابهای طالیی.1346 ،
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دكتر محمدحسين خانمحمدي
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه
*

افسانه رحيميان

كليدواژهها :سوگند خوردن در ادبیات فارسی ،پایبندی به سوگند در متون ادبی ،ویس و
رامین ،تحلیل شعر فارسی کالسیك.

تاریخ دریافت مقاله1394/2/23 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/12/26 :

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
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چكیده
منظومه غنایی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی در کنار توصیف زیبای هیجان عاطفی
عشق زمینی ،دربردارنده باورهای دینی ایران پیش و پس از اسالم است .در کشاکش عشق
آتشین دو قهرمان اصلی داستان ،نكاتی در خور توجه درباره لزوم و اهمیت سوگند خوردن و
پرهیز از شكستن و نادیده گرفتن آن دیده میشود .این امر نگارنده را بر آن داشت تا با واکاوی
این ورِ مطرح در ایران باستان و حتی رکن اصلی در قضاوتهای اسالمی(سوگند خوردن
طرفین دعوی و شاهدان مبنی بر درستی سخنان خود) ،چگونگی و دالیل کاربرد آن را در این
منظومه به عنوان یك عنصر بنیادی و نیز میزان اهمیت و لزوم توجه و پایبندی به آن را
بنمایاند .شاید بتوان گفت اساس شكلگیری این منظومه عاشقانه را همین سوگند تشكیل
میدهد که شهرو  -مادر ویس -در برابر موبد مُنیكان یاد میکند.
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 .1مقدمه و ضرورت بحث
فارسی زبانان و بویژه ایرانیان در بسیاری از کارهای زندگی خود ،باورها و مراسم کهن
ایران باستان را سرمشق خود قرار میدهند که از جملة این آنها سوگند یا قسم خوردن
است که به مناسبات مختلف از آن سود میجویند و حكم سندی شفاهی را برای آنان
دارد و خود را به رعایت و پایبندی به آن ملزم میکنند .منظومه ویس و رامین در بیشتر
موارد دربردارنده سوگندهایی است که بنابر دالیل مختلف از آن استفاده شده است.
بسامد زیاد سوگند (چه به مقدسات و چه به زمین و زمان و جان اشخاص محترم و
عزیزان) در این منظومه ،نگارنده را بر آن داشت تا نخست میزان اهمیت این ور مهم
ایران باستان و دوم :مواردی را که به آنها سوگند یاد شده است به ترتیب اهمیت بیاورد
و سوم که تا چه میزان به این سوگندها پایبند بودهاند و اینكه نادیده گرفتن آن چه
پیامدهایی را برای شكننده آن در بردارد ،بیان کند.
در این مقاله ،نخست سعی شد پیشینه این ور باستانی با تكیه بر دگرگونی لفظی و
مفهومی آن در ایران پیش و پس از اسالم نموده و همچنین هدفها و الفاظ اصلی و انواع
سوگند در حوزه حقوقی و قضایی تبیین شود .بر این اساس ،تشریح و تفصیل این واژه
در دو سطح جامعه(عامه مردم) و ادب فارسی(خواص و شاعران) ارائه میشود و این
امر خود به صورت غیرمستقیم به نوعی مقایسه طرز استفاده عامه و اهل ادب را
مینمایاند و میزان اهمیت ایمان و ایقان به این باور دینی را بیان میکند.
 1-1سؤال پژوهش

نكته مهمی که ذهن نگارنده را به پژوهش در این موضوع کشاند این استکه ،چرا
سوگند آن هم زبانی و بدون هیچ سند مكتوبی اهمیت داشته است؛ چرا شخصیتهای
منظومه برای تحكیم کار خود در بیشتر موارد سوگند خوردهاند و پایبندی به آن با ایجاد
دلمشغولی برای سوگندخورنده ،بویژه سوگند آغازین منظومه ،که اساس منظومه هم بر
آن است تا این حد مورد تأکید بوده است؟ آیا سوگند خوردن باوری دیرینهپای در باور
ایرانیان باستان بودهاست؟
 1-2پيشينه پژوهش

تاکنون درباره داستان پارتی اشكانی ویس و رامین ،که فخرالدین اسعد گرگانی آن را در
قرن پنجم به نظم کشیده ،مقالههای متعددی نگارش یافته است .بیشتر پژوهشها درباره
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بررسی شخصیت قهرمانان اصلی داستان و نیز مطابقت آن با منظومههای عاشقانه دیگر
از جمله خسرو و شیرین نظامی(عبدی 70 :1385 ،و  )79و تریستان و ایزوت از
شاه كارهای ادب عاشقانه قرون وسطی در شمال فرانسه و انگلستان و ایرلند (شادآرام و
دیگران 119 :1389 ،تا  )136انجام شده است؛ اما درباره بحث عقیدتی سوگند و لزوم
پایبندی به آن تاکنون پژوهش مستقلی یافت نشد .حسین کیانی در کتابِ «سوگند در
زبان و ادب فارسی» ضمن تبیین سیرِ «سوگند در ادبیات فارسی از فردوسی تا شعر
معاصر» از ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی هم یاد میکند؛ اما وی صرفاً شواهد
را بیرون کشیده و هیچ تحلیلی درباره چند و چون این مهم بهدست نداده است.
همچنین سیدجواد رسولی در «آیین اساطیری ور پیشینه سوگند در ایران و جهان» در
یك بند به سوگند در معنی عهد و پیمان در این منظومه اشاره کرده است .در مقالههایی
که درباره سوگند نوشته شده است از ور آتش در ویس و رامین در حد سه یا چهار
سطر سخن گفته شده و به طور دقیق به بررسی الفاظ و اغراض و انگیزههای سوگند به
شكلی که در ادامه خواهد آمد ،پرداخته نشده است.
 1-3روش پژوهش

 .2پيشينه سوگند و تطوّر لفظي آن در يک نگاه
تغییر مفهوم هر سنّتی در بستر زمان ،بدیهی است؛ لذا سوگند هم به عنوان یكی از
مراسمهای دیرینه ایرانیان باستان از این جبر زمانه برکنار نیست و سرگذشتی پراُفت و
خیز پیدا میکند .واژه سوگند فارسی صورت تطور یافته «سوکنتَونتَ» اوستایی به
معنی دارای گوگرد است .در دوران گذشته آب آمیخته به گوگرد ،هنگام قضا و داوری
بهکار می رفته است؛ بدین ترتیب که این گونه آب را به متهم مینوشانیدند و از دفع
شدن یا در شكم ماندن آن ،مجرم یا بیگناه بودن شخص آشكار میشد .کاربرد فعل
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ی
روش این پژوهش توصیفی  -تحلیلی است؛ بدین معنی که با مطالعه درونمتن ِ
منظومه ،شواهد مورد نظر درباره سوگند و مترادفهای آن نظیر قسم ،زینهار یا زنهار
مشخص و دستهبندی ،و در نهایت با بررسیِ فرامتنی ،به دالیل و چگونگی کاربرد این
اصل دینی پرداخته شد .متن اساس ،منظومه ویس و رامین به تصحیح محمد روشن
بوده است.
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«خوردن» با سوگند یادگار همین مفهوم است (دهخدا ،ذیل «سوگند») .بنا به بخش هفتم
دینكرد در ایران باستان  33نوع ور معمول بوده است .ورها به دو نوع بوده است« :ور
گرم» مانند گذشتن از آتش و «ور سرد» مانند خوردن آب آغشته به گوگرد (آذرفرنبغ و
آذرباد :1389 ،ص . )197در وندیداد چنین آمده است :کسی که از درو خود آگاه باشد و
ایزد را به شهادت بطلبد و یا به ایزد مهر درو بگوید باید آب آمیخته با گوگرد زر و یا
آب صاف بنوشد (عفیفی :1374 ،ص.)635
با اینكه کلمه قسم با سوگند متفاوت است ،امروزه به جای هم بهکار میرود .در
اصل ،قسم ،چنانكه در آیات قرآنی دیده میشود برای تأکید ونشاندادن یكی از آیات
خداوند و پدیده های هستی است ،حال اینكه غرض از سوگند در ابتدا نفی و یا اثبات
ادعایی بوده است .با این تفاوت کاربرد در گذشته ،امروزه این دو واژه مترادف هم شده
و کاربردی مرسوم یافته است (رسولی :1377 ،ص  .)138واژه سوگند در مفهوم عهد و
پیمان بسیار بهکار میرود .در کتاب «روایات فارسی» سوگند عالوه بر معنی ور در
مفهوم عهد و پیمان هم آمده است (همان ،ص  .)135گفتنی است واژه «باور» ،که به معنی
«تصدیق» و «اذعان» است از کلمه ور گرفته شده و منظور از آن ،این است که مطالبی
که گفته یا شنیده میشود مانند آن خواهد بود که درباره آن مطلب ور به عمل آمده و
سوگند خورده شده است (بهار :1321 ،ص .)210
سوگند با گذر زمان به جایی میرسد که از آن فقط قول وگفتار باقی میماند و بیشتر
شكل شفاهی به خود میگیرد .شاید بتوان دلیل کاربرد سوگند در این معنی را در این
تونتّ سوگندنامه یا
نكته جست که در گذشته پیش از مراسم نوشاندن سوکن ّ
عهدنامهای تنظیم میشده است که سوگندخورنده باید به آن وفادار میماند (همان،
ص  .) 123سوگند در امور حقوقی و قضایی و نیز در آیین اسالم هم اهمیت بسیاری
دارد .برای اطالع بیشتر می توان به کتابهای مربوط مراجعه کرد که پرداختن به آنها از
حوصله این مبحث خارج است (انواع سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی(در امور
مدنی) مصوب .)1379سوگند در فرهنگ اسالمی با عناوینی چون قسم ،یمین و
حلف آمده است و اهمیت بسیاری دارد و از دالیل اثبات دعوای حقوقی و جزایی
است (شایگان :1331 ،ص  .)145سوگند اظهاری است که شخص با گواه گرفتن نام
خداوند متعال به نفع خود ایراد میکند .در قرآن کریم نیز موارد بسیاری درباره
سوگند آمده است .خداوند متعال برای بیان عظمت افالک و سایر آفریدههایش بارها
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به آنها سوگند یاد میکند؛ از جمله در این سورهها :بقره 224 /و 225؛ مائده89 /؛
نخل91 /و 92؛ تحریم 1 /و2؛ یس1 /؛ صافات1 /و2و3؛ ص1 /؛ زخرف1 /؛ دخان/
1؛ ق1 /؛ ذاریات1 /تا 5؛ الضحی1 /و2؛ التّین1 /تا3؛ العادیات1 /تا6؛ العصر.1 /

 .3اغراض و الفاظ سوگند
اغراض سوگند نیز همچون خود واژه از گذشته تا کنون تغییر کرده است .گاه از آن
برای نفی یا اثبات ادعایی و گاه برای عواملی چون طلب امری به صورتهای مختلف
مانند خواهش و تمنا ،طلب مغفرت ،طلب و نیاز ،اصرار ،ابرام ،اطمینان دادن ،هشدار و
تهدید ،تهییگ و تشجیع ،تسلیم ،دعا و استغاثه استفاده میشد .در کنار این عوامل یاد
شده برای سوگند ،صفات بسیاری نیز با آن همراه میشد؛ از جمله مغلّ  ،عظیمتر،
صعب ،سخت ،گران ،راست ،پر ،قویدست و ( ...کیانی :1371 ،ص.)31
در متون دینی و ادبی از جمله شعر به زمین و زمان ،اجرام آسمانی ،شب و روز ،فصلها
و گاهی سالحهای جنگی هم توجه شده است و این نشان از اهمیت این موارد برای
طرفین سوگند دارد .همچنین در زبان روزمره بیشتر به ائمه اطهار (ع) و جان عزیزان
سوگند یاد میشود .گفتنی است بنابر احكام شرعی سوگند به هر چیزی غیر از نام خدا
کفارهای را برای سوگندخورنده موجب نمیشود.
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 .4سوگند در زبان وادب فارسي
در آثار منظوم و منثور فارسی شواهد فراوانی درباره سوگند یافت میشود .در آثاری
چون شاهنامه فردوسی و ویس و رامین فخرالدین اسعدگرگانی ،که باورهای ایران
باستان نیز در آنها حضور پررنگی دارد بویژه در منظومه ویس ورامین ،که متنی پهلوی
است سوگند نمود خاصی دارد .همچنین در آثار دیگر ادیبان و شاعران سدههای بعد نیز
نمونه های فراوانی از سوگندهای مذهبی و سوگند به اشخاص محترم و اجرام آسمانی و
روز و شب و  ...دیده میشود تا جایی که ما آثاری با عنوان سوگندنامه هم در دست
داریم.
مطالعه آثار منظوم از نخستین ادوار تا زمان کنونی نشان میدهد که سوگند در هر
دورهای ویژگی خاصی داشته است؛ برای مثال در دورههای طاهریان ،صفاریان ،سامانیان
و غزنویان ،سوگند ،جالل و صالبت و در عین حال لطف و سادگی و آراستگی خاصی
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دارد و کمتر سوگندی یافت میشود که نشانگر عجز و زبونی اداکننده آن باشد؛ در
مقابل در دوره سلجوقیان ،سوگند هیمنه و شكوه پیشین خود را از دست میدهد و به
امور نازل تعلق میگیرد و بیشتر به مضامینی سوگند خورده میشود که مایه دلسوزی و
ترحم دیگران شود .سخنوران این عصر به هر چیزی متوسل میشوند تا مگر دل
مخاطبان خود را رام و ایشان را به دستیاری خود ترغیب کنند .آنان به طور معمول
اجرام آسمانی و پدیدههای طبیعی و مقدسات دینی را چون پیشینیان خود به گواهی
سوگندهای خویش نمیطلبند .در عصر مغول و تیموریان ،دعاهای مذهبی و
سوگندهای مربوط به شعائر دینی به ادبیات راه یافت .از عصر صفویه تا قاجاریه به
دلیل زوال و انحطاط ادبی ایران از گیرندگی و تأثیر سوگندها کاسته میشود تا جایی که
سوگندها چیزی جز الفاظ عامیانه و تعابیر نامطلوب و بازاری بیش نیست .شاید تعصب
و خشك مذهب بودن را بتوان دلیل این رکود دانست .اینك در این مجال ،چگونگی و
دالیل و انگیزههای اصلی سوگند در ویس و رامین فخرالدین اسعد بررسی میشود.
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 .5بازتاب باورهاي باستاني در ويس و رامين
ویس و رامین یكی از کهنترین داستانهایی است که از ایران عهد باستان به دست ما
رسیده است .این داستان دربردارنده بسیاری از آداب و عقاید دینی و باورهای ایرانیان
باستان است؛ باورها و مقدساتی چون تقدس امشاسپندان ،عناصر طبیعی نظیر آتش،
اجرام آسمانی و نیز آداب و رسومی همانند آزمون «ور» ،رسم کستی بستن ،دخمه
ساختن و موقعیت و کیفیت پاداش و کیفر در آیین زرتشت .این منظومه میزان تأثیر
ادیان و باورهای مردمی را بر میراث فكری و هنری و ادبی بخوبی نمایان میسازد.
کتاب مزدیسنا و ادب پارسی به اشاره مختصر و ناتمامی درباره معرفی برخی از آداب و
رسوم کیش زرتشت ،که در این اثر ادبی بازتاب یافته ،بسنده کرده است .نوشتههای
پراکنده هدایت مأخذ دیگری است که به وجود بعضی عناصر کیش مزدیسنا در منظومه
ویس و رامین فخرالدین اشاره کرده است (هدایت :1344 ،ص  485تا .)523
از میان عقاید باستانی موضوع سوگند و لزوم پایبندی به آن در این منظومه بسامد
ی
بیشتری داشته است تا جایی که اگر بگوییم اساس شكلگیری این منظومه طوالن ِ
تقریبا  8000بیتی ،سوگندی است که شهرو در برابر خواسته موبد منیكان یاد میکند،

سوگند ،شالوده بنيادين سرايشِ منظومه ويس و رامين

بیراه نگفته ایم .این سوگند خود سوگندهای بعدی را برای قهرمانان این داستان موجب
میشود.
اگر زایم تویی داماد من بس...
چو شهرو خورد پیش شاه سوگند
سخن گفتند ازین پیمان فراوان

به هم دادند هر دو دست پیمان

گالب و مشك را در هم سرشتند

وزو بر پرنیان عهدی نبشتند

که شهرو گر یكی دختر بزاید

به گیتی جز شهنشه را نشاید
(ص)47

در ادامه شاعر به این نكته مهم اشاره میکند که این دو بر سر موضوعی سوگند
خوردند که هنوز وجود خارجی نداشت؛ لذا وقتی اساس سوگند چنین سست و بیپایه
باشد ،بیشك گرفتاریهایی بزرگتر را در پی خود خواهد آورد:
و گر دارم چگونه پیش نارم
به جان تو که من دختر ندارم
نزادم تا کنتون دختر وزین پس

اگر زایم تویی داماد من بس
(ص)46

چو این دو نامور پیمان بكردند

درستی را به هم سوگند خوردند

نگر چندین شگفت آمد ازیشان

پیمان

کجا

بستند

بر

نابوده

شهرو که گمان نمیکرد در میانسالی صاحب فرزندی شود و در عین حال با گذشت
زمان پیمانش را با موبد فراموش کرده است ،دارای دختری زیبارو به نام ویس میشود.
وقتی دختر به پختگی میرسد ،شخص دیگری جز برادرش ویرو را الیق وی نمییابند
و مقدمات نكاح آن دو را فراهم میآورند .ویس و ویرو دل در محبت هم میبازند؛ اما
تقدیر چیزی دیگر برای آنان رقم زده است .موبد با شنیدن خبر ازدواج دختر شهرو
خشمگین میشود و برای بهدست آوردن ویس به هر دستاویزی چنگ میزند و در
نهایت در نامهای به شهرو،به همان سوگندی متوسل میشود که وی در برابر شاه یاد
کرده است و او را تهدید میکند که اگر عهدش را زیرپا بگذارد ،گرفتار عذاب الهی
میشود.
چو پی کرده خری در گل فروماند
چو شهرو نامه بگشاد و فروخواند
کجا در نامه بسیاری سختن یافت

همان نو کرده پیمان کهن یافت
(ص)54
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(ص)47
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پیمان

تو خود دانی که با هم چه گفتیم

به

به مهر و دوستی پیونتد کردیم

وزان پس هر دوان سوگند خوردیم

کنون سوگند و پیمان را مفرموش

به جا آور وفا در راستی کوش

به من تو ویس را آن گتتتاه دادی

دخت

که تا
زادی

دست یكدیگر

سی

سال

دیگتر

گرفتیم

(ص)55

همان طور که پیشتر اشاره شد در ایران پیش از اسالم و پس از آن پایبندی به
سوگند در هر وضعیتی اهمیت ویژهای دارد و در صورتی که سوگندی نادیده گرفته
شود ،پیامدهای ناگواری برای خورنده آن به بار میآورد .در متون دینی ایران باستان
پیمانشكنی گناهی نابخشودنی است و پیمانشكن هر جا که باشد ،باید تاوان پیمان
شكنی خود را بپردازد .در کتاب «صد در نثر» بسیاری از رخدادهای ناگوار از جمله
کوتاه شدن عمر و نابودی نسلها نتیجه پیمانشكنی دانسته شده است (صد در نثر و صد در
بندهشن :1909،ص21تا .)23در کتاب «مینوی خرد» پیمانشكنی با بزرگترین گناهان از جمله
کشتن مرد مقدس ،زیان رسانیدن به آتش بهرام ،بتپرستی و جادوگری برابر دانسته
شده است (تفضلی :1364 ،ص .)51همچنین در آن دوران در صورتی که متهمی ،سوگند را ،که
در واقع گوگرد همراه آب است ،بخورد ،اگر نتواند آن را دفع کند ،ممكن است هالک
شود و این مجازاتی جبرانناپذیر برای اوست .در آیین اسالم سوگندی که بویژه به نام
مبارک حق تعالی خورده میشود در صورت شكسته شدن کفارهای برای فرد در پی
دارد .1پیامبر(ص) میفرمایند« :پنگ گناه است که محو شدنی نیست :شریك قرار دادن
برای خدا ،کش تن کسان به ناحق ،بهتان زدن به مؤمن ،فرار از جنگ و قسم ناحق که با
آن مال کسان ببرند» (نهگالفصاحه :1388 ،ص .)65
فخرالدین به تمام ظرایف سوگند به عنوان باور دینی اشاره کرده است .او سیمای شهرو
را به دلیل شكستن پیمانش ،مضطرب و آشفته و شرمسار و ترسان از داور دادار ترسیم
میکند:
زنهارخواران
چون
همیپیچید
فروافگنده سر چون شرمستاران
هم از شاه و هم از دادار ترسان

که بشكست این همه سوگند و پیمان

بود زنهتارخواری

گهی بیم آورد گه شرمستاری

بلی چونین

(ص)56

سوگند ،شالوده بنيادين سرايشِ منظومه ويس و رامين

وگر با او خورم در مهر زنهار

چه عذر آرم بدان سر پیش دادار

من از دادار تترسم با جوانی

ناتوانی

نترسی

تو

که

پیر

(ص)70

چه عذر آرد روانت پیش دادار

چو در بند گنته باشد گرفتار

چه گویندت چرا زنهارخواری

چرا بشكستی آن پیمتان که کردی

بمانی شرمزد در پیش داور

نبینتی هیچ کس را پشت و یتتاور
(ص)75

موبد ،شهرو را به دلیل سوگند شكستن بیدین و زنهارخوار خطاب میکند و او را
از هول دوزخ انذار میدهد و در نهایت او را به خدا واگذار میکند .در متون دینی
ایرانیان باستان از جمله اردویرافنامه و صد در نثر سخن از عذاب اخروی پیمانشكنان
آمده است (ارداویرافنامه :1372 ،ص  53و صد در نثر و صد در بندهشن :1909 ،ص .)21این نشان
می دهد که سوگند ،آن هم سوگندی که بین این دو ،آن هم در خفا صورت گرفته است
چنین عاقبتی دارد؛ چه برسد به اینكه در دادگاهی و در مجمعی بزرگ انجام گیرد:
که بیدین چون شد و زنهار چون خورد
ز شهرو با همه شتاهان گله کرد
(ص)62

که شهرو راه مینو را مفتترموش

سخنهایم بتته گوش دلت بنیوش

به یاد آور ز شرم جتاودانت

کجتا از دادگتر بیند روانت

به یاد آور ز داورگاه دادار

ز هول دوزخ و فرجام کتردار

بدین یكروزه کام این جهانی

مختر تیمار و درد جاودانی

بدینسان پشت بر یزدان مكن پاک

مگو بر کام اهریمن سخن پتاک

مباش از جمله زنهتارخواران

که یتزدان است بتتتا زنهارداران
(ص)75

دایه در متقاعد کردن ویس برای پذیرش رامین به جانش سوگند میخورد و ویس
گفته او را میپذیرد:
تتو را ساالر جز رامین نباشتد
به جان من که جز چونین نباشد
(ص)115
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شهنشه را خوش آمد پاسخ زرد

همتانگه نزد شهرو نامهای کرد

71


همی تا دایه سوگندان همیختورد

یكایك ویس را بتتاور همیکرد
(ص)120

شاعر به امر مهمی در ابتدای شكلگیری روابط عاشقانه ویس و رامین اشاره میکند
و آن ،اینكه آنها با بستن عهد و پیمان و خوردن سوگندان مغلّ (از خداوند گرفته تا
اجرام آسمانی و عناصر چهارگانه و شب و روز و نان و نمك) پیوند عشق خود را بیناد
مینهند.
ببستند از وفا پیمان محكم
پس آنگه ویس و رامین هر دو با هم
نخست آزاده رامین خورد سوگند

به یزدان کاوست گیتی را خداوند

به ماه روشن و تابنده خورشید

به فرخ مشتری و پاک ناهید

به نان و با نمك با دین یزدان

به روشن آتش و جان سخنتدان

که تا بادی وزد بر کتوهستاران

و یا آبی رود بتر رود بتاران

سیتاهی

بپوسد در درون جوی ماهی

نگردد بر وفا رامین پشیمان

نه هرگز بشكند با دوست پیمان

نه بر روی ویستته مهر بنتدد

نه کس را دوست گیترد نه پسندد

چو رامین بر وفا سوگندها خورد

به مهر و دوستتی پیمتانها کترد

پس آنگه ویس با وی خورد سوگند

که هرگز نشكند با دوست پیوند

72

به رامین داد یك دسته بنفشته

به یادم دار گفتتا ایتن همیشه

72

کجتا بینتی بنفشه تازه بر بار

ازین پیمتان واین سوگند یاد آر

چنیتن بتادا کبتود و کوژباال

هر آن کاو بشكند پیمانش از ما

بماند
72
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شب

تیره
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(ص)129

در طول روابط عاشقانه ویس و رامین شاهد موارد فراوانی هستیم که در آنها بارها
سوگندهایی یاد و شكسته میشود؛ برای نمونه ،رامین بارها پیش برادرش ،موبد ،قسم
می خورد که دیگر با ویس هیچ ارتباطی نداشته باشد .همچنین ویس نیز بارها قول
میدهد که با رامین قطع رابطه میکند ،اما هیچیك بر پیمان خود نمیپایند و بارها با هم
دیدار میکنند.
شاعر از زبان رامین ،زنهارخوران را زشتکیش مینامد:

سوگند ،شالوده بنيادين سرايشِ منظومه ويس و رامين

چو بشنید این سختن آزاده رامین

بسی بر زشتکیشان کرد نفرین

که هرگز نگتتتذرم بر کشور متاه

نه بیرون آیم از پند شهنشاه
(ص)143

ویس در پاسخ به موبد با کمال اطمینان میگوید که او به طور کامل بیگناه است و
هیچ ابایی از سوگند خوردن ندارد بلكه فرد بیگناه به آسانی میتواند سوگند بخورد:
خورم شاید بدین نابوده پیوند
جوابش داد ویس و گفت سوگند
چرا ترسم ز ناکرده گناهی

به سوگندان نمتایم ختوبراهی

نپیچتد جرم ناکترده روانی

نگنتدد سیر ناخورده دهتانی

به پیمان و به سوگندم مترسان

که دارد بیگنه سوگند آسان

چو در زیرش نباشد ناصوابی

چه سوگندی خوری ،چه سردآبی
(ص)152

بخور سوگند وز تهمت برستی

روان را از مالمتها بشتستی

کنون من آتشی روشن فتروزم

برو بسیار مشك و عود سوزم

تتو آنجا پیش دینتداران عالم

بدان آتش بخور سوگند محكم

هر آن گاهی که تو سوگند
خوردی تو نباشتد نیز گفتار
مرا با

روان را از گنه پاکیزه کتردی
نه پرختاش و نه پیكتار و نه آزار
(ص)153

همچنین وقتی ویس به شاه اظهار میکند که میان او و رامین امری ناشایست
صورت نگرفته است ،شاه از وی میخواهد برای اثبات ادعای خود از آتش نیز بگذرد.
باید گفت گذر از آتش عبارت بود از گذشتن از میان دو کوهه آتش ،که در بین آنها
راهی باریك وجود داشته و با عنوان ور گرم در ایران باستان نامبردار بوده است .اگر
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 .6سوگند ،فصل ميان گناه و بيگناهي و نيز ورِ گذر از آتش
همان طور که پیشتر گفته شد ،سوگند در مواردی ،عامل رفع اتهام و اثبات بیگناهی بود.
در این منظومه نیز این مورد به چشم میخورد .موبد از ویس میخواهد برای اثبات
صدق سخنش در نداشتن رابطه با برادرش رامین ،سوگند بخورد:
به پاکی خود جزین در خور چه باشد
شهنشه گفت ازین بهتر چه باشد

شخص به سالمت از آن میگذشت ،یعنی اینكه او صداقت خود را به اثبات رسانده
است وگرنه فردی گناهكار بهشمار میآمد و مجازات میشد (بهار :1375 ،ص.)261
مرو را گفت بنگر حال این مرد
همانگه ویس در رامین نظر کرد
که آتش چون بلند افروخت ما را

بدین آتش بخواهد سوخت ما را

مترا بفریفت موبد دی به سوگند

به شیرینی سخنها گفت چون قند

بدو گفتم خورم صدباره سوگند

که رامین را نبُتد با ویس پیوند

کنون در پیش شهری و سپاهی

ز من خواهد نمودن بیگنتاهی

مرا گوید به آتش بر گذر کن

جهان را از تن پاکت خبر کن
()154

موبد ،که در برابر عشق آتشین همسر و برادرش عاجز شده است ،تصمیم به کشتن
هر دوی آنها می گیرد؛ اما مادرش او را از این اقدام باز می دارد و از او میخواهد که
سوگند بخورد که از این نیت ناخوشایندش صرفنظر کند:
بخور گفتا برین گفتار سوگند
گرفتش دست آن پرمایه فرزند
که خون ویس و رامینم نریزی

نه هرگز نیز با ایشتان ستیزی

به جا آری سخنهایی کته گفتی

چنان کاندر وفا نایدت زفتی

بخورد آنگه با مادرش ستوگند

به دین روشن و جان خردمند

74

به یزدان جهان و دین پاکان

به روشن جان نیكان و نیاکان

74

به آب پاک و ختتاک و آتش و بتاد

به فرهنگ و وفتا و دانش و داد

که بر رامیتتن ازین پس بتد نجتویم

دل از آزار و کردارش بشتویم

شبستان مترا بانو بود ویس

دل و جتان مرا دارو بود ویس

چو شاهنشه بدینسان خورد
سوگنتد از راستی پاکیتزه سوگند
بخورد

به کار ویس دل را کرد خرسند
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که هرگز نشكند در مهتتر پیوند
(ص163و)164

اما باز هم جریان زندگی بر حسب میل هیچیك از شخصیتها پیش نمیرود و
همگی بهگونهای زنهارخواری میکنند و این بار هر یك سوگند به از میان برداشتن
دیگری میخورند:

سوگند ،شالوده بنيادين سرايشِ منظومه ويس و رامين

نگتر تا در دل اندیشه نتتداری

که تو بینی ز من زنهارخواری
(ص)169

به جتان من که خون این برادر

ز خون گربهای بر من سبتكتر
(ص)174

مینو

کجا

امیتد

داریم

به یزدان جهتان و ماه و خورشید

بدان

کزین در برنگردم تا بدان گاه

که یابم سوی کتام خویشتتتن راه
(ص)187

تو را نه زخم سود دارد و نه بنتد

نه زنهتتار و نه پیمان و نه سوگند
(ص)198

کنم کردار با تو چون تو
کردی
مخور زنهار شاها کت نباید

خورم زنهار با تو چون تو خوردی
(ص)198

یكی روز این خورش جان را گزاید
(ص)218

بخور با من به مهر و ماه
سوگنتد
سوگند خورد آزاده رامین
یكی

که با ویست نباشد مهر و پیوند
به دادار جهان و ماه و پروین

که تا من زنده باشم در دو
گیهان
جهانافروز رامین کرد پیمان

به سوگندی که بود آیین ایشتان

که تا جتانم بماند در تن من

گل خورشیتدرخ باشد زن من

نجویم نیز ویس بدگمان را

نه جز وی نیكوان این جهان را

(ص)221

(ص)241

افزون بر این ابیات ،رامین در ابیات دیگری نیز بر این نكته تأکید میکند که سوگند
یاد کرده است که جز گُل به هیچ فرد دیگری دل نبندد (ص.)247
گرگانی در مواردی سوگند را با صفت سخت مقید میکند تا نشان دهد که توجه و
پایبندی به آن بیش از حد مهم است:
بخوردم پیش یزدان سخت سوگند
پذیرفتم من از روشندالن پند
به هر چیزی که آن بهتر ز گیهان

به خاک پاک و ماه و مهر تابان
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که من با او نجویم نیز پیتوند

به جز چونان که بپسنتدد خداوند
(ص)254

ده نامه ویس به رامین بهمنظور یادآوری سوگندهایی نگاشته میشود که آن دو در
طول روابط عاشقانه خود با هم بسته بودند که به عمد و غیر عمد شكسته شده ،و بدانها
عمل نشد .بیشك هدف نگارش این نامهها تحریك و ترغیب به بازگشت به روابط
پیشین است و خطاهای رخداده از سوی زنهارخوار با دیده عفو پوشیده میشود .اینكه
معشوق به عاشق عجز و البه میکند و دهنامه طوالنی و پیوسته در یادآوری روزهای
خوش گذشته مینویسد ،خود میتواند موضوعی دیگر برای پژوهش باشد.
به حق دوستی و مهر و پیوند
یكی بر تو دهم در نامه سوگند
به حق آنكه با هم جفت بودیم

به حق آنكه ما همگفت بودیم

به حق صحبت ما سالیانی

به حق دوستی و مهربانی

که این نامه ز ستتر تا بن بخوانی

یكایك حال من جمله بدانی....
(ص)259
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اینكه رامی ن پیشتر از گل با ویس سوگندانی سخت خورده بوده و آنها را شكسته،
باعث حیرت و اندوه ویس شده و آن اینكه او که براحتی زنهارخواری میکرده است،
اکنون چرا از سوگندی سخت دم میزند که دیگر آن را نخواهد شكست:
کنون زنهتار با جتتانم بختوردی
مرا بفریفتی وز ره ببتردی
بدان سر مر تترا طرّار دیتدم

بدین سر مر ترا غتدّار دیدم

همیگویی که خوردم سخت سوگند

که با ویسم نبتتتاشد نیز پیونتد

نه با من نیز هم سوگند خوردی

که تا جان داری از من برنگتتردی

کدامین راست گیرم زین دو سوگنتد

کدامین راست گیرم زین دو پیوند

تو را سوگند چون باد بَتزان است

تو را پیوند چون آب روان است
(ص)259

از سیاق نامههای ویس چنین برمیآید که او خود را به عهد و پیمان متعهد میداند
و فقط رامین است که خطاکار است .در واقع ،ویس در عشق خود به رامین پایدار و
وفادار است و تا پایان عمر بر عهد و پیمان خود میپاید:
که هرگز گرد بدمهران نگردم
من اندر هجر تو سوگند خوردم

سوگند ،شالوده بنيادين سرايشِ منظومه ويس و رامين

به یاری دل نبندم بر دگر کس

خدای هر دو گیتی یار من بس
(ص)265

ویس سوگندهای رامین را در سستعهدی به ابر بهاری مانند میکند که چندی
نمیپاید و بسیار گذراست:
که درد مرگ را صد ره چشیتدم
من از تو بتدکنش آن رنگ دیدم
فرامش کردی آن سوگند و زنهار

که خوردی با من و کردی دوصد بار

چه آن سوگند و چه باد گتتذاری

چه آن زنهتار و چه ابر بهتاری
(ص)282

رامین چنان سستپیمان و دهدل توصیف میشود که هرلحظه به رنگی درمیآید و
بدیهی است چنین فردی ،شخصیتی بسیار متزلزل دارد:
ز نادانی به هر رنگی برآیی
ز سستی بر یكی پیمان نپایتی
(ص)288

مرا یكدل همیشه دوستدارست

نه چون تو ده دل زنهارخوارست
(ص)308

چرا از عهد خودکرده بگشتتی

وفا را با جفا در هم سترشتی
(ص)315

 .7الفاظ سوگند و مفهوم آن در اين منظومه
در سراسر این منظومه سوگند به حق تعالی و نیز ترکیبِ به دادار جهان و ماه و پروین،
به جان خود و دیگری ،به دین روشن و دین پاکان ،به جان خردمند ،به مهر و ماه ،به
فرّخ مشتری ،به نان و نمك ،به عناصر اربعه ،به فرهنگ و وفا و دانش و داد ،به مینو ،به
حق دوستی ،به حق روزهای خوشی که سپری شده است ،دیده میشود.
مفهوم انذار و تهدید زنهارخوار به عذاب اخروی ،سعی در یادآوری سوگندان و
فرصت دادن به شخص زنهارخوار و ترغیب به بازگشت بر حال و قرار گذشته ،پرهیز
از سستپیمانی و نیز برای تحكیم پیمان ازدواج میان طرفین بهکار رفته است.
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ویس معتقد است که رامین با اینهمه زنهارخواری تنها کاری که انجام داد این بود
که وفایش را با جفا درآمیخت:
که هرگز روزی از من برنگردی
نه با من چند باره عهد کردی

77


 .8انواع سوگند در اين منظومه
در این منظومه شخصیتهای داستان به بهانههای مختلف و بیشتر درباره قطع ارتباط
ویس و رامین با یكدیگر انواعی از سوگندها را یاد میکنند .این سوگندها زنجیروار
بیشتر میان ویس  -موبد ،ویس – رامین و رامین – موبد تكرار میشود .در کل انواع
سوگند را میتوان در این موارد دستهبندی کرد:
سوگند برايِ  .1نكاح  .2صداقت داشتن  .3شرمساری جاودانی  .4قبوالندن سخن .5
قطعیت در کاری  .6وفای به قول  .7ارائه راهكار مناسب  .8رهایی از تهمت و مالمت  .9اثبات
بیگناهی  .10کشتن شخصی  .11عملی کردن امری  .12قطع پیوند و ارتباط  .13در یادکرد
خوشیهای گذشته  .14هجران دائمی  .15اثبات پاکی.
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 .9سوگندخوردن و پايبند نبودن
در طول روند داستان ویس و رامین ،شاهد سوگندخوردنهای بسیار از جانب
شخصیتهای اصلی داستان بودیم .اما سؤالی که پیش میآید این است که :کدامیك از
شخصیتها در عمل به سوگند خود پایبند بودهاند؟ آیا واقعا همان اندازه که سوگند
خوردن برایشان پراهمیت بود ،عمل به آن را هم ضروری میدانستهاند؟ مطالعه این
منظومه نشان میدهد که نفس سوگندخوردن بهعنوان یك باور دینی و آیینی از اهمیت
واالیی برخوردار است؛ اما متأسفانه نه شهرو ،نه ویس ،نه رامین ،نه دایه و نه حتی موبد
مُنیكان ،که بارها شهرو را بابت شكستن عهد و سوگندش از عذاب و مجازات انذار
میداد ،هیچ کدام عاملِ به سوگندشان نبودهاند.
نتيجهگيري
در این منظومه سوگند با بسامد بسیار و در عین سادگی و لطافت با شكوه خاصی بهکار
رفته است .بیشترین سوگندها را رامین و سپس ویس در برابر موبد و نیز برای همدیگر
یاد میکنند .شخصیت های دیگر نظیرِ دایه ،موبد ،ویرو ،شهرو و گل نیز در مراتب بعد
قرار دارند .رامین بیش از دیگر شخصیتها سوگند میشكند و شهرو تنها شخصیتی
است که به سوگندش وفادار می ماند .البته ویس نیز در سوگندان خود به رامین تا
آخرین لحظه وفادار است .با اینكه شخصیتهای دیگر منظومه بارها سوگند شكستهاند،
به دفعات متعدد باز هم به سوگند روی می آورند و همچنان قداست سوگند در دلها و

سوگند ،شالوده بنيادين سرايشِ منظومه ويس و رامين

باورهایشان محفوظ است .در این منظومه اشخاصی حضور دارند که برای هم سوگند
می خورند و در عین حال به پیامدهای سوگند شكستن یكدیگر را انذار میدهند اما
خود سوگند می شكنند .بارزترین ویژگی فرد زینهارخوار در این منظومه ،شرمساری در
پیشگاه دادار و در مواردی فرجام کار در دوزخ بودن است .همچنین باید گفت سوگند
این منظومه در مواردی برای به کرسی نشاندن اغراض شخصی است و حالت فریب
دادن طرف مقابل را دارد؛ چراکه هیچ پایبندی به آن صورت نمیگیرد؛ نظیر سوگندهایی
که ویس بارها درباره قطع رابطه با رامین برای موبد میخورد و بارها آن را میشكند.
تكرار کلمه سوگند و مترادفهای آن در خالل چند بیت پیدرپی میتواند از نظر
بالغت(بدیع لفظی) اهمیت داشتهباشد و پرداختن به آن مجالی دیگر میطلبد .این متن
با هدف نمودن بسامد فراوان سوگند و ضرورت پایبندی به آن بهعنوان باوری باستانی
نوشته شد .ردِّ پای این عقیده در آیین اسالم هم نمایان است و بر لزوم توجه به آن و
رعایتش تأکیدهای بسیاری در قرآن کریم و احادیث و روایات شده است .برای اطالع
بیشتر به موارد یادشده میتوان مراجعه کرد.
پينوشت

منابع
 قرآن كريم آذر فرنبغبن فرخزاد و آذربادبن امید؛ دینكرد هفتم؛ به تصحیح محمدتقی راشدمحصل،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1389 ،
 اسعد گرگانی ،فخرالدین؛ ویس و رامین ،به تصحیح محمد روشن ،تهران :صدای معاصر،.1381
 اوستا؛ به کوشش جلیل دوستخواه ،تهران :مروارید.1343 ، بهار ،محمدتقی؛ «سوگند در ادبیات فارسی»؛ س هفتم ،ش  ،4دیماه.1321 بهار ،مهرداد؛ پژوهشی در اساطیر ایران(پاره نخست و دوم)؛ ویراستار :کتایون مزداپور،تهران :آگاه ،ویراست سوم.1375 ،
 -بینام؛ارداویرافنامه .به کوشش رحیم عفیفی ،2 ،تهران :توس.1373 ،
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 پاینده ،ابوالقاسم؛ متن و ترجمه فارسی نهگالفصاحه؛ با همكاری محمدرضا طالبیان و محمدهاشمپور ،قم :انصارالمهدی.1388 ،
 پورداود ،ابراهیم؛ سوگند؛ س هفتم ،ش 5و ،6بهمن و اسفند.1321 دهخدا ،علیاکبر؛ لغتنامه؛ تهران :دانشگاه تهران.1377 ، شادآرام ،علیرضا( ،محمدرضا نصر اصفهانی و دیگران «،نقش زنان در دو داستان تریستان وایزوت و ویس و رامین» ،ادبیات تطبیقی ،س ،1ش ،2پیاپی( ،2پاییز.)1389
 رسولی ،سیدجواد؛ آیین اساطیری ور پیشینه سوگند در ایران و جهان؛ تهران :سروش.1377 ، رضی ،هاشم؛ آیین مهر؛ تهران :بهجت.1376 ، رهبر ،علی؛ «سوگند و ردِّ پای آن در ادبیات فارسی»؛ مجله هنر و مردم ،ش .1384 ،84 شایگان ،علی؛ حقوق مدنی؛ به کوشش محمدرضا بندرچی ،قزوین :طه .1375 ،صد در نثرو صد در بندهشن؛ تصحیح دهابار ،بمبئی1909 .
 عبدی ،لیال؛ «نقد تطبیقی ویس و رامین :شباهتها و تفاوتها»؛ ادبیات داستانی ،ش،103(مهر.)1385
 عفیفی ،رحیم؛ اساطیر و فرهنگ ایران در نوشتههای پهلوی؛ تهران :توس.1374 ، کیانی ،حسین؛ سوگند در زبان و ادب پارسی؛ تهران :دانشگاه تهران.1371 ، موسوی خمینی ،روحاهلل؛ تحریرالوسیله؛ ج ،9 ،2تهران :مؤسسه نشر اسالمی (جامعهمدرسین).1424 ،
 مینوی خرد؛ ترجمه احمد تفضلی ،2 ،تهران :توس.1364 ، هدایت ،صادق؛ نوشتههای پراکنده؛ تهران :امیرکبیر.1344 ، انواع سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی(در امور مدنی) مصوب :1379http://www.vekalatonline.ir

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي



مسعود دوستپرور

*

دكتر عاطفه جمالي
استاديار زبان وادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان

دكتر مهدي شريفيان
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا

كليدواژهها :ساختارگرایی ،تقابل دوگانه ،تضاد در بهارستان جامی ،نثر فارسی کالسیك.

تاریخ دریافت مقاله1393/9/24 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/12/4 :

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان
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چکيده
ساختارگرایی یكی از روشهای تحلیتل متتن استت .در ایتن روش ،تقابلهتای دوگانته یكتی از
اساسیترین بنیانهای آن به شمار میآید .ساختارگرایان برآنند که عملكرد بنیادین ذهتن انستان،
خلق تقابل است که زیربنای هر فرهنگی را تشكیل میدهد .درواقع کنشهای فرهنگی ما از ایتن
تقابلهای دوگانه نشأت میگیرد و تقابل واژگانی و اندیشه متباین را در درون ختود نهفتته دارد.
این مقاله به شیوة تحلیلی توصیفی برآن است که با همین رویكرد به بررستی بهارستتان جتامی
بپردازد که جلوهگاه اندیشههای اجتماعی ،اخالقی و عرفتانی استت و استاس حكایتهتای آن را
تقابل بنیان مینهد .در این سخن ضمن تبیین اندیشته و بنیتان خاستتگاه حكایتهتای جتامی در
سطح ژرفساخت به بیان تقابل در روساخت و سطح زبانی نیز پرداخته میشود .ستؤال اصتلی
پژوهش این است که خوانش متتن بهارستتان جتامی تتا چته میتزان ارزش ادبتی آن را بیشتتر
مینمایاند.
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 .1مقدمه
براساس نظریة سوسور رابطة همایندی یا جانشینی ،واژگتان را بتر استاس تفتاوت آنهتا
متمایز می کند؛ بدین ترتیب دا به دلیل تضاد با سترد مفهتومی معناشناستیك را تثبیتت
میکند .این نوع روابط را میتوان دارای هستة انتزاعی در نظتام متقتابالً بته هتم وابستتة
قواعد و مقوالت زبان در نظر گرفت (هارلند .)355 :1385،در اندیشتة سوستور ،معناهتای
واژگان به منزلة حجره های خالیای است که با ساختاری برخوردار از پشتیبانی متقابتل
در جای خود نگه داشتهشده است (همان .)222 :سوسور با رد این اعتقاد دیرینه ،کته هتر
واژه نمادی معادل یك چیز است ،این نظریه را مطرح کرد که هتر واژه نشتانهای استت
متشكل از دو جز دال و مدلول .دال و مدلول به هم می پیوندد تا نشانهای تشكیل دهتد
که ویژگی متفتاوت بتا اجتزای آن دارد (برستلر .)128 :1389 ،بتر همتین استاس در نظتر
سوسور ،هر نشانه صرفاً به دلیل تفاوت با نشانه دیگرشناخته میشود (بترتنس.)71 :1391 ،
تكیه سوسور بر روابط تقابلی درون نظام کلی استت او بتویژه بتر تمایزهتای تقتابلی و
سلبی میان نشانهها تأکید میکند و در تحلیتل ستاختارگرایانه ،اصتل بتر تقابتل دوتتایی
گذاشته میشود؛ مثل طبیعت ،فرهنگ ،مرگ ،زندگی (سجودی.)88 :1382 ،
لوی استروس1از نخستین اندیشتمندانی بتود کته اصتول زبانشناستی سوستور را در
گفتمان روایی فرهنگی اعمال کرد .او معتقد است که عملكرد بنیادین ذهن آدمتی خلتق
تقابلهاست .به نظر وی تقابل بر پایة تضاد بین دو قطب شكل میگیترد و ایتن تقابلهتای
دوگانه است که زیربنای فرهنگ را میسازد .در واقع کنشهای فرهنگی ما از ایتن تقابتل
نشأت میگیرد (برتنس .)78 :1391 ،تقابلهای دوگانته ،اصتطالحی استت کته دردل منطتق
دیالكیتكی جای دارد و یكی از اساسی ترین بنمایه هایی است که در استداللهای نظتری
به گونه ای وسیع مورد استفاده قرار میگیرد .گرین و لبیهتان نیتز معتقدنتد کته توانتایی
شناخت انسان اساساً بر مبنای دوگانگیها پی ریزی شده استت (گترین ،لبیهتا.)117 :1383 ،
استروس نشان داد که همانندی ،یگانه رابطته استاطیر نیستت بلكته تقابتل و تضتاد نیتز
گونههای دیگری است و اساطیر با یكدیگر در نظامی واحد جای میگیرنتد و مناستبات
اجزا در این نظام ،البته ،تنها استوار به همانندی نیست،بلكه تقابل و تضتاد ،گونته دیگتر
این مناسبات محسوب میشود( .احمدی.)189 :1375 ،
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به گفته استروس توانایی ما در درک ساختار مادرزادی استت .رومتن یاکوبستن نیتز
تقابلهای دوگانه را در ذات زبان میدانست و معتقد بود کودک در وهلة اول این تقابلهتا
را یاد میگیرد .استروس ،که تحتت تتأثیر یاکوبستن بتود ،معتقتد بتود نیاکتان و اجتداد
اساطیری ما چون دانش کافی نداشتند برای درک و شتناخت جهتان پیرامتون ختود بته
آفرینش تقابلهای دوگانهای همانند خوب /بد ،مقدس و غیر مقدس و مواردی اینگونته
دست میزدند .تأثیر اندیشهها ونظریات استروس را میتوان در نظریتات ستاختارگرایان
بعد از او مشاهده کرد .روالن بارت با الهام از او به بررسی پدیدههای اجتماعی پرداخت
و مطرح کرد که این پدیدهها نشانههایی است که معنا و موجودیت خود را از تقابتل بتا
نشانههای دیگر پیدا میکند .نظریات استروس در بررسی روایت نیز بسیار متورد توجته
قرار گرفته است .کلود برمون بر این اساس شخصیتها را به دو دسته تقسیم متی کنتد:
کنشگر و کنشپذیر که اولی نقش فاعلی دارد و دومی نقش مفعتولی (تتودوروف:1379 ،
 )88و بر اثر همین تقابلهاست که کارکرد داستان شكل میپذیرد .طبتق ایتن اصتل تفكتر
بشر بر بنیاد تناقض وتباین استوار است .گفته میشود بشر برای تعریتف هتر پدیتده بته
اصل تضاد روی می آورد و با آن مأنوس است .بر همین اساس ستاختارگرایان ،منتقتدان
را تشویق میکنند تا در درون آثار در جستجوی تضادها باشند (پارسینژاد.)35 :1382 ،
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تقابل در فرهنگ و باور ايراني
در فرهنتتگ ایرانتتی نیتتز از روزگتتارانی بستتیار دور ،تقابتتل ومفتتاهیم متضتتاد هتتم چتتون
نور/ظلمت ،اهورا/اهریمن ،خیر و شر مورد توجته بتودهاستت و بترای هتر یتك منشتأ
جداگانهای قائل بودهانتد« .دوگتانگی (ثنویتت)2بته مفهتوم قبتول دو مبتدر خیتر و شتر
ازمعتقدات قدیم آریاییان بهشمار میرود .جهان مادی نیز اساساً بر اثر تضاد و تقابتل بته
وجود آمد .عرصه این مبارزه زمین و آسمان است» (یاحقی .)197:1375،ثنویت را میتتوان
ویژگی عمده اساطیر ایرانی بهشمار آورد که در دوران دوازده هزار ساله استاطیر ایرانتی
نمودی آشكار دارد« .در سه هزار ساله اول از دو هستی سخن بته میتان متیآیتد :یكتی
جهان متعلق به اورمزد که پر از نور و زیبایی و دانایی است و دوم جهان بدی ،متعلق به
اهریمن که تاریك است و زشت و مظهر نابودی» (آموزگاز.)13:1381 ،
در باور ایرانیان باستان و از جمله آیین مهری «میترا خدای روشنایی و نور و ختدای
موکل روز است و وارونا خدای آسمان و ربالنتوع شتب استت (رضتایی .)72:1374 ،در
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دین زرتشت نیز آنچه نمود آشكار دارد و اساس آیین را تشكیل میدهد ،تقابتل خیتر و
شر /نیكی و بدی است که زرتشتت پیوستته پیتروان ختود را بته برگزیتدن راه روشتن
فرامیخواند .پرفسور گلدنر معتقد است «منازعه دو گوهر خوبی و بدی کته ختود ایتن
جهان و مزد موقتی در این دنیا ،و پتاداش جتاودانی در آخترت و عتدالت در روز جتزا
خیاالت عمده و اساسی زرتشت است» (پورداود )77:1387 ،و در گاتها ،که میتتوان آن را
مجموعه اخالق نامید به وضوح تفكر زرتشت در ایتن زمینته قابتل مشتاهده استت .در
یسنای  49میخوانیم «ای مزدا آیین ما روی راستی نهادهشد از این جهتت ستود بختش
است .پایه مذهب غلط به روی درو قرار گرفت .از این سبب زیان آور است برای این
است که می خواهم مردم به منش پاک ملحق شوند و همه ارتباط خود را با درو پرستان
قطع کنند (پورداود .)111:1384 ،همین تقابل نیكی و بدی در آیین زروانی نیز به صتراحت
مطرح میگردد« .زروان هزارسال قربانی میکند تا مگر صاحب فرزندی شتود؛ بته فكتر
فرو میرود که آیا صاحب فرزندی به نام اهورا ختواهم شتد یتا بیهتوده متیکوشتم .در
همین حال اهریمن از این شك و اهرمزد از خرد زروان پدید متیآیتد (زنتر.)104:1375 ،
گسترش مفهوم خیر و شر به همة آفرینشهای مادی و معنوی از اختصاصات جهانبینی
ایرانی است .وجود انسان نیز ترکیبتی از دو نیتروی نامتجتانس خیتر وشتر استت .گتاه
سیارات نیز با تقدیر خود به تقابل با انسان میپردازند و این دوگانگی ،گاه به کل هستی
راه مییابد و گاه در این تقابل یك قطب از قطب دیگر دارای ارزش بیشتری استت کته
قالب فكری انسان گذشته را شكل میبخشد.
تقابل در انديشه عرفاني
مسلك تصوف در مقابل مذهب خشك و بی انعطاف نمودار میشتود .تفكتر عرفتانی از
ابتدا ،تعارض بین دنیا و آخرت را مطرح میکند و بر آن است که انسان را ،کته از عتالم
ملكوت به عالم ملك آمده است ازطریق مبارزه با نفس رهایی بخشتد .بحتث تقابتل در
عرفان هم در سطح اندیشه و هم در محدوه واژگانی ،بسامد بستیاری دارد .نجتم رازی
در باره نظام آفرینش میگوید«جهان آفرینش بر دو نوع منقسم استت :ملتك و ملكتوت
وآن را عالم خلق و امر هم گویند و حق تعالی در یك آیت ذکر جمله جمع کرده است
«اال له الخلق و االمر» .عالم امر عبارت از ضتد اجستام استت و عتالم خلتق عبتارت از
اجسام لطیف و کثیف» (نجم رازی )48:1373،ودرتعریفی که ابو محمد جریری از تصتوف
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.2پيشينه پژوهش
شایان ذکر است که تا کنون مقاالتی چند بر اساس نظریه تقابلهتای دوگانته بته نگتارش
درآمده است که از آن میان میتوان به این منابع اشاره کرد :بوسه بتر روی خداونتد متاه
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ارائه میکند آشكارا میتوان تقابل نیكی و بدی را مشاهده کرد.وی میگویتد «التصتوف
ا لدخول فی کل خلق سنّی و الخروج من کل خلق دنتی تتصتوف داختل شتدن در هتر
خوی عالی و خارج شدن از هر خوی پست است]» (کاشانی.)5:1367 ،
جامی نیز از جمله شاعران و نویستندگانی استت کته بتا اندیشتة عرفتانی ختود در
بهارستان حكایتها را بر اصل تقابل بنیان مینهد .جامی در بهارستان به دنبال تبیین اصول
اخالقی،اجتماعی ،انسانی و معنوی با توجه به اصل تُعرف االشیا بته اضتدادها استت«.
نقش تضاد و طباق،برانگیختن تعجب است از راه تكیه بر امور خالف عرف و عتادت و
منطق و از راه گزیدن با دو تیغه مقراض تنتاقض» (ستروش .)259 :1369 ،در حكایتات او،
که از مشرب عرفانیش سیراب میشود ،صفا در مقابل ریا ،الهوت در مقابتل ناستوت و
حقیقت در مقابل مجاز قد برافراشته میکند و با نگاهی اجتماعی عدل را در برابر ظلتم،
دوست را در برابر دشمن و سخی را در مقابل بخیل قرار میدهد .این تقابل نته تنهتا در
روساخت حكایات -که با بهره گیری از انواع آرایه ها از جمله تضتاد ،تناستب ،طترد و
عكس جلوه میکند -بلكه در ژرف ساخت و اندیشه پنهان در تمامی حكایات نیز چون
رودی مواج و خروشان در حرکتت استت و جتوهرة فكتری آن را تشتكیل متی دهتد.
بهارستان خلف صدق گلستان سعدی است .جامی نیز همانند سعدی کتتابش را از نظتر
ادب ی بر پایة نثر و نظم بنیان نهاده است .نظم در بهاستان به دلیل ایضاح و تأکیدی استت
بر نثری که قبل از آن آورده شده است .هر چند جامی در مقدمه کتابش عنوان متی کنتد
کتاب را برای آموزش فرزندش نگاشته است در واقع اثری عرفانی ،اجتماعی همتراه بتا
موعظه وحكمت است .او برای بیان دیدگاه خود ،فراز را برابتر فترود ،کستان را مقابتل
خسان ،زندگی را رودرروی مرگ و بقا را مقابل فنا قرار میدهد و برای درک بهتر آن از
فابل هم بهره میجوید .این تقابل در سطح واژگان ،محتوا ،حكایات و عنوان روضه هتا
و به طور کلی در ساختار کالم او دیده میشود .بررسی این تقابلهتا بته خواننتده کمتك
میکند به درک درستی از اندیشته هتای جتامی ت کته از درون حكایتات آن متیتتوان
آرمانشهر وی را بروشنی مشاهده کردت دست یابد.

(شریفی ولدانی ،)130 :1391 ،بررسی تقابلهای دوگانه در ساختار حدیقة سنایی (عبیتدی نیتا،

 ،)25 :1388تقابلهای دوگانه در شعر احمتد رضتا احمتدی (طالبیتان ،)21 :1388 ،ختوانش
گلستان سعدی بر اساس نظریة تقابلهای دوگانه (رضوانیان ،)123 :1388 ،بررسی تقابلهتای
دو گانه در ساختار نحوی غزلیات امیری فیروزکوهی (کریمی ،)167 :1390 ،بررسی نشتانه
شناختی عناصر متقابل در تصتویر پتردازی اشتعار موالنتا (حیتاتی ،)7 :1388،بنیتانفكنتی
تقابلگرایی در اندیشة فردوسی (ذاکری )54 :1391 ،و بررسی تقابل رستم و استفندیار بتر
اساس نظریة تقابل لوی استروس(حسینی)43 :1385 ،؛ اما تا کنون آثار جامی از این دیدگاه
مورد توجه قرار نگرفته است .بدیهی است این مقالته دارای دو ویژگتی استت :نخستت
اینكه کوشیده است تقابل را در ژرف ساخت بیشتر نشان دهد و دو دیگر اینكه تقابل را
در فهم بیشتر متن مورد امعان بیشتری قرار داده است.
زمينة بحث
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 .3زمينههاي تقابل دوگانه در بهارستان
این تقابل دیالكتیكی وجدلی را میتوان در فصل بندی و عنوان فصلها هم مشاهده کرد.
روضة اول دربارة مشایخ صوفیه تحت عنوان دوربینان راه هدایت وصدرنشتینان بارگتاه
والیت است .روضة دوم در مورد حكم و مواع است که در ذیل عنوان «دقتایق حكتم
در زمین قلوب حكما» به بیان دیدگاه ختود دربتارة حكتیم و حكمتت پرداختته استت.
جامی نیز ،که از شیفتگان مكتب ابن عربی است به حكما که صرفاً اهل استدالل محتض
هستند با دیدی مثبت نمینگرد؛ به همین دلیل تقابل سنتی تصتوف وحكمتت بته ذهتن
متبادر میشود .از سوی دیگر روضة سوم تحت عنوان باغستان حكومت وایالت به بیتان
حكایاتی در مورد پادشاهان میپردازد که صوفیه همواره سعی بر دوری از درگاه آنان را
وجهه همت فرد قرار دادهاند .روضة پنجم به تقریر رقت قلبان چمن عشتق و محبتت و
حرقت بال پروانگان انجمن شوق و مودت میپردازد و حال عشق و سوز ستودازدگانی
را بیان میکند که حكمت را نادیده میانگارنتد و کمنتد ارادت خوبرویتان را بتر گتردن
میاندازند.
در روضه اول جامی به عنوان عارف ،جدال بین عتالم بتاقی /فتانی ،جستم /جتان،
کثرت و وحدت را مطرح میکند و برای بته تصتویر کشتیدن اندیشته عرفتانی ختود از
تقابلهای زیر بهره میبرد:
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دل/نفس و هوا

عزیمت /هزیمت

وصل /هجران

بر /بحر

شب /روز

یافته /رو تافته

تیره خاک /جان
روشن
خواب /بیداری

مهمان /میزبان

قدم نخست /غایت
سیر
دوستی /دشمنی

اولین /آخرین

طبیب /مریض

یكرنگی/کاخ دو
رنگ
نیكویی/بدی
بقا /فنا
صفا /ریا

خیر /شر
طلب /انقیاد
خواجه /بنده

شفا /علت
کس /ناکس
دراز/کوتاه
کفر/اسالم
هامون/کوه

(جامی)29 :1385،

استروس معتقد است که«مفاهیم دو گانه را میتوان در ستاختار قصته در پیونتد بتا
ژرف ساخت و روساخت بررسی کرد» (اخوت .)56:1371،در سطح ژرفساخت ،مشتایخ
در مقابل نفس وهوا قرار دارند؛ حتی سخنان پیران طریقت میتواند انستان را در مقابتل
هجوم رهزنان یاری ،و از غارت ایمانشان جلوگیری کند .در سطح واژگان ،کلمات نیتز
این برتری را به ذهن متبادر میکند .جامی برای مشایخ از کلماتی استتفاده متیکنتد کته
قدرت و توانایی وجنبة مثبت را به ذهن منتقل مینماید :راسخ ،لشتگر ،عنتان عزیمتت،
جنود که یادآور جنداهلل استت و در مقابتل بترای نفتس از واژگتان مخالفتان ،هزیمتت،
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زیر /زبر
یار /اغیار
یهشت /دوزخ
تواضع /مایی و
منی
او ،که در تفكراتش عشق مجازی قنطرة الحقیقه استت ،عاشتقان را در مقابتل منطتق
حكمت قرار میدهد و به بیان دیدگاههای خود میپتردازد؛ عارفتان را در مقابتل هتوای
نفس قرار میدهد و می گوید:
سخنان مشایخ در علم و معرفت راسخ لشگری است از لشكرهای خدای تعتالی .بته
کشورهر دل که عنان عزیمت تابد ،مخالفان نفس و هوا هزیمت یابند
چتتو زور بتتر دل متترد ختتدا پرستتت آرنتتد
هجتتوم نفتتس و هتتوا کتتز ستتپاه شتتیطانند
چه تاب آنكه بر آن رهزنتان شكستت آرنتد
بتتته جزجنتتتود حكایتتتات رهنمایتتتان را

هجوم ،سپاه شیطان ،زور،رهزنان و شكستت استتفاده کترده استت ضتمن اینكته تقابتل
کلمات نفس و هوا/دل ،سپاه شیطان/مرد خدا پرست ،رهنمایان/رهزنان را مد نظر داشتته
است .در ادامه نیز حیات را حاصل نفخ دم عارفان میداند و اگر دلت از جنتبش هتوا و
هوس متزلزل گردید سخنان عارفان است که تو را در این مسیر ثابت قدم مینماید.
زنفتتح صتتور دم عارفتتان حیتتاتش ده
چو صورتی به دلت سازی از ارادت راست
بتته شتترح قصتته صتتاحبدالن ثبتتاتش ده
و گتتر شتتود متزلتتزل دلتتت ز جنتتبش طبتتع
ج

(همان)29 :

در این ابیات نیز هم چنان تقابتل صتورت/حیات ،متزلزل/ثبتات ،جنتبش طبع/قصته
صاحبدالن صورت میپذیرد.جامی راه رسیدن به بارگاه الهی را اعراض از دنیا میداند و
میگوید:
هتتتامون ببریتتتده کتتتوه بشتتتكافتهام
بهتتر تتتو بتته بتتر و بحتتر بشتتتافتهام
تا ره بته حتریم وصتل تتو یافتتهام
وز هتتر چتته رستتید پتتیش رو تافتتتهام
(همان)30 :
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در ژرفساخت برای رسیدن به حریم وصل باید از هرچه پیش روی توستت ،روی
برگردانی و از خواسته های دنیایی خود چشم بپوشی .جتامی ایتن مفهتوم را بتا تقابتل
کلمات متعدد بیان میکند .بر/بحر ،هامون/کوه ،تافتن/یتافتن ،بریدن/رستیدن.در داستتان
دیگری تقابل فقیه و صوفی را این گونه بیان میکند:
خواجه یوسف همدانی-قدس سره -وقتی در نظامیة بغداد وعت متیگفتت .فقیهتی
معروف به ابن سقا برخاست و مسئلهای پرسید .خواجه گفتت بنشتین کته در کتالم تتو
رایحة کفر میشنوم؛ شاید که مرگ تو نه بر دین اسالم بود .بعد از آن به متدتی آن فقیته
نصرانی شد و بر نصرانیت بمرد .قطعه:
در صتتف زنتتده دالن نتتام بتته ارشتتاد رود
هرکه بینی که پس از پرورش فقتر او را بتاد
که از آن بتی ادبتی دیتن تتو بتر بتاد رود
دعتتوی بتته ستتراو مبتتر ای خواجتته مبتتاد
ج

(همان)35 :

در ژرف ساخت این داستان یك بار دیگر تقابل عتارف و فقیته نمایتانگر متیشتود.
همان گونه که استروس بیان میکند «زبان ،ما را آماده میسازد تا خودمان و دنیایی را که
در ذات خود یكپارچه استت بتا تحلیتل دیالكتیتك بشناستیم» (استتروس .)15:1376 ،واژة
برخاستن را جامی استادانه به کار گرفته است که در تقابتل ،معنتی برخاستتن در مقابتل

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

اسالم را به ذهن میآورد و استدالل را راهی به سوی کفر مینماید .وی واژگتان متعتدد
این تقابل را به وضوح چنتین بیتان متیکنتد :صتوفیتخواجه یوستف همتدانی] /فقیته،
برخاستن/بنشین ،مسئله/وع  ،کفر/اسالم ،اسالم/نصترانی ،خواجه/زنتده دل و در واقتع
دعوی در مقابل صوفی را بی ادبی میداند که میتواند انسان را از طریق صالح منحترف
سازد.
در روایت دیگری از شبلی این تقابل بین ترسا و مسلمان را این گونه بیان میکند:
و هم از وی آرند که وقتی بیمار شد .خلیفه ترسایی به معالجت وی فرستتاد .طبیتب
از او پرسید که خاطر تو چه میخواهد .گفت آنكه تو مسلمان شوی .ترستا گفتت :اگتر
من مسلمان شوم تو نیك شوی و از بستر بیمتاری برخیتزی؟ گفتت آری .پتس بتر وی
ایمان عرضه کرد .چون وی ایمان آورد شبلی از بستر برخاست و بر وی از بیمتاری اثتر
نی .پس هر دو همراه هم پیش خلیفه رفتند و قصه را بازگفتند .خلیفه گفت :پنداشتم که
طبیب پیش بیمار فرستادهام .من خود بیمار پیش طبیب فرستادهام .قطعه:
دانتتد طبیتتب ختتویش لقتتای حبیتتب را
هر کتس کته از هجتوم محبتت متریض شتد
بخشتتد شتتفا ز علتتت هستتتی طبیتتب را
چون بر سترش طبیتب بته هستتی نهتد قتدم
(همان)32 :
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ژرف ساخت این حكایات نیز تقابل مسلمان و ترسا است .ترسا اگر چه طبیب باشد
در مقابل مسلمان ،بیمار و ناتوان است و سالمت او تنها در گروی ایمتان آوردن استت.
هر چند در این حكایت تقابل کلمات بیمار/طبیب ،ترسا/مسلمان ،نیك شدن/بیماری ،در
بستر بودن/از بستر برخاستن ،شفا/علت هستی ،این تقابل را به وضوح بیان میکنتد ،بتار
معنایی آن بر دوش آرایة طرد و عكس است؛ آنجا که خلیفه میگوید :پنداشتم که طبیب
پیش بیمار فرستادهام ،من خود بیمار پیش طبیب فرستادهام .بته نظتر استتروس«ستاخت
هم چون منظومه یا دستگاهی است که دگرگونی هر جز آن مایه دگرگونی دیگتر اجتزا
میشود» (آزاد برمكی .)154:1381،در مواردی که جامی از تقابل بهره میجوید آنچنان بتار
معنایی کلمات در هم تنیده است که جانشینی کلمات مترادف نیز کالم را از تتأثیر ختود
دور میکند .در بیت دوم نیز از همین آرایه استفاده شدهاست :طبیبی که با هستتی ختود
گام بر بالین مریض عشق میگذارد ،محبت طبیب بیمار را شفا میبخشتد .زیتر ستاخت
حكایات روضه اول نزدیكی به خداوند را حاصل دوری از دنیا و نپرداختن بته آن متی-
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داند و سایة سنگین جبر بر حكایات افتاده استت و اختیتار را از انستان ستلب میکنتد.
خواجه عبدالخالق غجدوانی در جواب مریدی که دوزخ را بر بهشتت اختیتار متیکنتد،
فرمود « که بنده را به اختیار چه کار ،هرکجا گوید رو ،رویم و هر کجا گوید باش باشیم.
قطعه:
ای کتتته داری بتتته بنتتتدگی اقتتترار
کتتار بتتی اختیتتار خواجتته مكتتن
بنتتتدگانرا بتتته اختیتتتار چكتتتار»
هتتر کجتتا اختیتتار خواجتته بتتود
(همان)36 :

در این حكایت تقابل جبر و اختیار ،همان بحث دیالكتیكی دیرینته ،یتك بتار دیگتر
بیان میشود و جامی هم چون سایر عارفان سیطرة جبر را بر اختیار آدمی بیان میکند.
در روضة دوم مفاهیم در تقابل کامل بتا روضتة اول استت .در ابتتدای روضتة دوم
جامی با رویكرد دوری از دنیا ،اختیار و تدبیررا از انسان ستلب نمتیکنتد و کوشتش را
برای رسیدن به هدف مؤثر میداند و سیطرة جبر مطلق بر انسان را بر نمیتابد:
تتتتدبیر بقتتتای جتتتاودانی بكنتتتی
خوش آنكته بته تترک ختط فتانی بكنتی
دانی پس از آن هر چته تتوانی بكنتی
کوشتتش بكنتتی و هرچتته بتتتوان دانستتت
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(همان)37 :

بتته همتتین دلیتتل عتتالوه بتتر تغییتتری کتته در محتتتوا و ژرفستتاخت داستتتان
رخ میدهد ،میتوان تأثیر این رویكرد را در روساخت نیز مشاهده کنیم:
قبول  /نفور

جان  /تن

تنگنا  /گشاده

زندان  /نزهتگاه

جاودانی /فانی
کریم  /لئیم
ناقص /کامل
عدل /ظلم
نشستن /برخاستن
ضعف /قوت
دیدنی /نادیدنی
توانگر  /درویش
کسان  /خسان

خندان  /آشفته
بزرگی /ذلت
دوستی /دشمنی
که  /مه
سر  /گفتنی
سفید سیاه
عالج/بیماری
بیشی /کمی
نعمت /آفت

خردمند  /بیخرد
کریم  /سفله
بد  /نكو
گرسنه /سیر
ظهار  /پوشیده
ظلمت  /نور
اختیار  /اضطرار
پرباری /سبكسار
زوال  /جاودانه

دوست  /دشمن
زن  /مرد
نهفتن /افشا
سر به مهر /فاش
فاش  /نهان
پیری /جوانی
پخته  /خام
خشك  /تر
دوست /خصم

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

پاکیزه /گناهكار
درویشی/پادشاهی

شریف /خسیس

تاریكی /ظالم

عدل /جور

در حكایت اسكندر رومی ،که در اوان جهانگیری به حیله حصاری را کشوده بتود و
فرمان به ویران کردنش داده بود ،میگویتد « :در آنجتا حكیمتی استت دانتا و بتر حتل
مشكالت توانا» (همان .)37 :به صورت کلی ژرف ساخت بیشتر حكایات این روضه بیتان
سخنان حكمت آمیز با محوریت مختار بودن آدمی است؛ لذا چهرة اخالقی ،تعلیمی این
روضه نسبت به روضة قبلتی پررنگتتر استت و داستتانها و حكایتات را از الهتوت بته
ناسوت می کشاند و به بیتان حكایتاتی در بتاب جبر/اختیتار ،کتریم/لئیم ،کسان/خستان،
مرگ/زندگی ،ظلم/عدل ،دانا/نادان ،دوستی/دشمنی میپتردازد کته استاس آن بتر تقابتل
اندیشه استوار است :و دیگر گفت :خردمندان کریم مال بر دوستان شمارند و بیختردان
لئیم از برای دشمنان گذارند .قطعه:
همتتته در پتتتای دوستتتتان افشتتتاند
هرچتته آمتتد بتته دستتت متترد کتتریم
بعتتد متترگ از بتترای دشتتمن مانتتد
و آنچتته انتتدوخت ستتفله طبتتع لئتتیم
(همان)38 :

به عدل کوش که چون صبح آن طلتوع کتنبته
عدل کوش که چون صبح آن طلوع کند به
عتتدل کتتوش کتته چتتون صتتبح آن طلتتوع کنتتد

فتتترو آن بتتترود تتتتا هتتتزار فرستتتنگی
جهتان ز تیرگتتی و تلتتخ عیشتتی و تنگتتی
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در ژرف ساخت این حكایات ،انسان کتریم و بخشتنده در مقابتل بختل لئتیم قترار
می گیرد و در پی ترویگ ایثار و بخشش در سطح جامعه است؛ لذا واژگانی کته انتختاب
میشود در این سمت و سو و با هدف برتری ایثار نسبت بته بختل برگزیتده متیشتود.
جتتامی در ایتتن حكایتتت کوتتتاه از تقابتتل واژگتتانی خردمنتتد/بیختتردان ،کتتریم/لئیم،
دوست/دشمن ،دست/پا ،مرد کریم/سفله طبع لئیم ،اندوخت/افشاند استفاده کتردهاستت
که بار مثبت معنایی واژگانی را برای فرد سخی در مقابل فرد لئیم آشكارا نشان میدهد.
در باب تقابل عدل و ظلم نیز حكایات کوتاه متعددی دارد که ژرف ستاخت تمتامی
آنان ترغیب شاهان به عدل گستری و رعایت انصاف در زمامداری است.
حكیمان گفتهاند که هم چنان که جهان به عدل آباد گردد به جور ویران شود .عتدل
از ناحیت خویش به هزار فرسنگ روشنایی بخشتد و جتور از جتای ختود بته هتزاران
فرسنگ تاریكی دهد.
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ظتتالم ظلتتم چوظتتاهر شتتود برآیتتد پُتتر
(همان)44 :

« روایت در صدد انتقال تصویری از بافتی خاص است یا سعی متیکنتد واکنشتی را
در مخاطب ایجتاد کنتد و احساستات او را برانگیزانتد» (استكولز .)135:1383 ،در سراستر
بهارستان تقابل در خدمت همین هدف است .داستان بر پایة تقابل واژگانی بنیتان نهتاده
شده است که دوسوی کامالً متباین را به ذهن متبادر میکند :عتدل/جور ،آبتادان/ویران،
روشنایی/تاریكی ،صبح/ظالم ،فرو  /تیرگی ضتمن اینكته بترای عتدل از بخشتیدن کته
معنایی مثبت دارد  ،استفاده کردهاست و برای تاریكی از فعل دهد .گاه نیز حكمت خود
را در قالب تقابل و به بیانی کوتاه مطرح کند؛ هرچند بعضی از این حكایتهای کوتتاه در
درون حكایتهای طوالنی قراردارد:
«کسری گفتهاست که هرگز پشتیمان نشتدهام از آنچته نگفتتهام و بستا گفتته کته از
پشیمانی آن در خاک و خون خفتهام .قطعه:
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ختتتامش نشتتتین کتتته جمتتتع نشستتتتن بتتته
خامشیخامُش نشین که جمتع نشستتن بته
خامشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی
از سِر ستر بته مهتر پشتیمان نشتد کستی

بهتتتتتر ز گفتنتتتتی کتتتته پریشتتتتانی آورد
بس فتاش گشتته ِستر کته پشتیمانی آورد»

(همان)40 :

این حكایت کوتاه نیز جمع تقابل و تضتاد استت و در ژرف ستاخت آن بته کتمتان
اسرار و کمتر سخن گفتن سفارش شده است تا موجب پشیمانی از سخن گفتتن نشتود.
بیشتر کلمات ،تداعیکننده گفتن و نگفتن و ترجیح نگفتن است و این برتری را با تقابل
کلمتتات هرگز/بستتا ،گفته/نگفتتته ،خاموشتتی/گفتن ،جمتتع نشستن/پریشتتانی ،پشتتیمان
شدن/پشیمان نشدن ،سِر سر به مهر/فاش گشته سِر ،بیان میکند.
در روضه سوم تقابلها جنبه مادی و دنیایی دارد و رویكرد اخالقتی و اجتمتاعی در
حكایات نمود آشكاری مییابد؛ مانند
ظلم  /عدل
فكرت پیشه /هزل
اندیشه
باال رفتن /زیر آمدن

رعایا  /پادشاهان
صعبتر /سهلتر

خدای تعالی /بندگان
فروتران /بلندتران

باال /زیر
درکات /درجات

آگاه /غافل

جان  /تن

مشرق  /مغرب

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

شكایت
کننده/شكرگزار
شیر  /روبه
خردمندان/بیخردان

ادا /تعلل

عز  /ذلیلی

بنده /آزاد

عقوبت  /عفو
دوستی  /دشمنی

بلندتر  /فروتر
مردان  /زنان

عفو  /انتقام
نظر  /اعراض

در حكایت دیگری ،که ظلم حجاج را مطرح متیکنتد در ژرفستاخت ،ظتالم را در
برابر خدا میداند و او را کسی مطرح میکند که خداوند نیز از او روی برگرداندهاست:
زنی از جماعتی که بر حجاج خروج کرده بودند ،پیش وی آوردنتد .حجتاج بتا وی
سخن میگفت و وی سر در پیش انداختهبود ونظر در زمین دوخته ،نه جواب وی متی-
داد و نه به وی نظر میکرد .یكی از حاضران با وی گفت امیر با تو سخن میگوید و تو
از وی اعراض میکنی .گفت :من از خدای تعالی شرم میدارم که به مردی نظر کنم کته
خدای تعالی در وی نظری نمیکند .قطعه:
آن ز دوزخ دری استتتت بگشتتتاده
روی ظتتتالم مبتتتین کتتته بتتتر رویتتتت
نظتتتتتتر رحمتتتتتتتی نیفتتتتتتتاده
ستتتوی او تتتتا گشتتتاده شتتتد ز ختتتدا
(همان)52 :

پادشتته بایتتد کتته باشتتد همچتتو کتترکس بتتاخبر
نی چو مرداری که گردش صف کشید نی چو مترداری

ز آنچتته افتادستتت گرداگتتردش از مردارهتتا
کِتتز کتترده بهتتر نفتتع ختتود بتترو منقارهتتا
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در این حكایت تقابل دو شخصیت نیز بسیار قابل توجه است؛ زنی طالتب عتدل در
مقابل مردی ظالم چون حجاج .محتوای داستان ،حقارت ظالم را با تمام قهتر و جبترش
به ذهن تداعی میکند تا آنجا که حاضران در مقابل تحقیر زن به یاری امیر میآینتد؛ امتا
جواب زن قیامکننده ،بسیارکوبنده است .عبارت «حجتاج بتا وی ستخن متیگفتت» بته
گونهای مؤدبانه است که برتری زن را به ذهن متبادر میکنتد ،ضتمن اینكته حجتاج بتا
عنوان «مردی» مورد خطاب قرار میگیرد که اهانت آمیز است .عبتارت «نته جتواب وی
داد و نه به وی نظر میکرد» ،نیز نادیده گرفتن حجاج توسط زن را در حالی بته زیبتایی
به تصویر میکشد که چشم به زمین دوخته است .جامی برای بیان تقابل از آرایة طترد و
عكس نیز استفاده کرده است و در بیان حكمتی از ارسطاطالیس میگوید:
بهترین پادشاهان آن است که به کرکس ماند که گرداگرد او مردار ،نه آنكه به متردار
ماند که گرداگرد او کرکس؛ یعنی میباید که از حال حوالی ختود آگتاه باشتد و حتوالی
وی (از حال وی) غافل؛ نه آنكه وی از حوالی خود غافل باشتد و حتوالی وی از حتال
وی آگاه .قطعه:
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که گردش نی چو مرداری که گردش صف کشیده
کرکستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان
(همان)46 :
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در این حكایت از تقابل پادشاه و اطرافیان که میخواهند بر پادشاه مستلط باشتند از
واژگان کرکس و مردار استفاده و برای نمایش بهتتر آن از آرایتة عكتس استتفاده کترده
است و میگوید شاه باید کرکس و اطرافیتان او متردار باشتند نته اینكته شتاه متردار ،و
اطرافیانش کرکس ضمن اینكه برای تبین بهتر از دو واژة غافل و آگاه نیز در قالب آرایتة
عكس استفاده کردهاست.
در روضه چهارم ،که ژرفساخت آن را فضیلت بخشش و دستتگیری ضتعفا پتی-
ریزی میکند ،ده حكایت کوتاه هست که در سطح واژگانی نسبت به سایر قسمت هتای
بهارستان ت بجز روضه هفتم ت تقابل کمتر دیده میشود و دوگانه های آن را میتوان این
گونه برشمرد:
جواد /سائل -بنده /خواجه – هستی /نیستی – مضیق /فسحت – بخردی /بیختودی
– فاقه /سخا – تنگ آمدن /خالص شدن – نیكویی /بدی
در حكایتی از عبداهلل بن جعفر به بیان داستان غالمی میپردازد که با واگتذار کتردن
تمام روزی خود به سگی او را سیر می کند در حالی که خود گرسنهاست« .آنچه تفستیر
متن را برای خواننده معین و ممكن میسازد ،نحوه سامان بخشیدن وی به تقابتل استت
که در ذهن خواننده وجود داشته است»(برسلر .)136:1389 ،در ذهتن نتاخودآگتاه جمعتی
نیكی بر بدی برتری دارد و بر همین اساس خواننده به تقابلها نظم میدهد و بته تفستیر
متون میپردازد؛ در پایان حكایت ،که جنبة نتیجهگیری از حكایت دارد ،میگوید:
بتتر ستتگ نفتتس هتتر کتته کتترد ایثتتار
نفتتس ستتگ را بتته یتتك دو لقمتته نتتان
خواجگتتتان را بتتته بنتتتدگتتتیش اقتتترار
گتتتر بتتتود بنتتتده فتتتی المثتتتل شتتتاید
(همان)54 :

ژرفساخت حكایت این است که غالم گرستنه بتا ستیر کتردن ستگ ،نفتس ستگ
مانندش را مهار کرده است .کسی که چنین ایثاری میکند اگتر غتالم باشتد ،خواجتهای
است که خواجگان به غالمی او شایسته است اقرار کنند .در این حكایت اگرچته تقابتل
بین کلمات سفر کردن/فرود آمتدن ،روزی/روزه ،غتالم/آزاد ،نفس/ایثتار ،خواجه/بنتده،
معناساز است ،بار معنایی را دو بیت آخر حكایت بر عهده دارد که بر پایة آرایتة عكتس

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

شكل گرفتهاست .کلمات نفس سگ/سگ نفس ،بنده خواجه /خواجة بنده به بیتان ایتن
رویكرد میپردازد که تربیت نفس عامل رسیدن به سروری است نه عناوین و القاب.
جامی در روضة پننجم در ژرفستاخت ،عشتق و شتهوت را در مقابتل هتم قترار
میدهد .عاشق رازپوش است و عشق و معشوق را با هوای نفستانی درنمتیآمیتزد .امتا
عشقی که به هوای نفس آلوده شود طبیعت بهایم است .در روساخت ،ایتن تقابتل را بتا
استفاده از واژگان متعدد بیان میکند که در تقابل یكدیگر میآید:
نفس حیوانی/روح
انسانی
آشتی /جنگ
دشمنی /دوستی
بخسبند /برخیزند
تعلل /تعجیل
درآمدن /رحلت
کردن
حبیب /رقیب

آدمی /بهایم

وصال /فراق

لطیف/کثیف

آزاد /بنده
بیع /شری
برخاستن /بنشستن
وحشت /مؤانست
خوبی /زشتی

صافیدل /گران جان
خرید /فروش
گذشته آینده
محنت /راحت
آمد /شد

آشكار /نهان
نزدیك /دور
شب /روز
آزاد /بنده
گل /خار

برآمد /به سر درآمد

کس /ناکس
مینشین /میگذر
شیرین /ترش

خاص /عام
راحت /عذاب
صلح /نزاع

نهال خشك /سر
سبزی
صیقل /زنگار
وصل /فراق
رضا /عتاب

پیر /جوان
شیرین /تلخ
وفاق /خالف

جامی عشق انسانی را منقبت ،و عشق شهوانی را خاصیت متینامتد .ایتن نگترش را
میتوان در حكایات متعدد یافت؛ از جمله در حكایاتی کته ایتن گونته آغتاز متیشتود:
«جوانی سلیل نام ساللة کرام در قبایل عترب بته کمتال ادب مشتهور بتود» (همتان.)67 :
حكایتی دیگر ،که یكی از طوالنی ترین حكایتهای بهارستان است و با عبارت «یكتی از
دانشتتمندان گویتتد کتته وقتتتی مجلستتی داشتتتیم و در زمتتین دل مستتتمعان تختتم ارادت
میکاشتم» (همان )65 :آغار میشود ،همان مطلبی را بیان میکند که متورد تحلیتل قترار
گرفت .ژرف ساخت این داستان نیز بیان حال جوانی است کته بتا وجتود دستتیابی بته
عشق ،عفت پیشه میکند و عشق خود را به هوس نمیآالید .در چند حكایت نیز تقابتل
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عشق/شهوت

عفت/میل طبع

لطافت/نفس

عفت/شهوت

عشق حیوانی و عشق انسانی را میتوان پلی برای عشق حقیقی دانست« :هرکه در جاذبة
عشق آویزد و با لطافت عشق آمیزد و در آن عفت و کتمتان پتیش گیترد ،چتون بمیترد
شهید میرد و شرط عفت و کتمان از برای آن است که چون به میل طبع و هتوای نفتس
آلوده باشد و در وصول به آن به وسایط توسل جویند و اظهتار کننتد از قبیتل شتهوات
نفس حیوانی است نه از فضایل روح انسانی.
هرجا که هست عفت و ستر از لوازم است
آن عشق را کته منقبتت ختاص آدمتی استت
خاصتتیت طبتتاع و ستتباع و بهتتا یتتم استتت
که هست شهوت و طبع و هوای نفسعشتق کته
هستتتتت شتتتتهوت طبتتتتع و هتتتتوا نفتتتتس
(همان)63 :

در روضه ششم که به هزل و مطایبه اختصاص دارد با این عبتارت آغتاز متیشتود:
« مؤمن مزاح کن و شیرین سخن باشد و منافق ترش رو و گره بر ابرو» .ازنظر واژگتانی،
کلمات متقابل به امر عینی اختصاص بیشتری دارد .تقابلهای ایتن روضته بته قترار زیتر
است:
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مؤمن /منافق

مزاح کن /ترش رو

عجوز /جوان

سفیدی /سیاهی
دیوانه /عاقل
نابینا /بینا
صادق /مدعی
ظلم /عدل
انبازی /ممتازی
مدح /ذم
پاکیزه /حدث

نشستن /ایستادن
زنگ /صیقل
جد /مزاح
روز /شب
روشنی /تاریكی
آشكار /نهان
صدر /صف نعال
صدق /درو
گویا /خاموش
کبیر /حقیر
رعیت /شهریار
کمال /نقصان
راست /کوز
خامی /پختگی
جنت /دوزخ
نزدیك /دور
نفرین /دعا
لئیم /کریم
آراسته /آلوده
حرارت /برودت
فتح /کسر
کدر /صفا
نیك /بد
باطن /ظاهر
«ما از روی عادت تقابلهایی را در ذهن داریم و همیشه در دفتاع یتا برتتری یكتی از
این دو تعصب یا جانبداری به خرج میدهیم» (گلن .)144:1384 ،جامی در این روضته
نیز همچنان ترجیح نیكی بر بدی و راستی،پاکی و عدل بر ناپاکی و ناراستی مطرح متی-
کند و از ظاهر لطیف کالم ،ژرف ساخت آن را ،که اصالح اخالق جمعی است ،مد نظتر

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

دارد .بدانگونه که برای رسیدن به هدف ،کالم وی گاه کامال رنگ و بوی جتد و ارشتاد
به خود میگیرد:
جتتز حتتق پادشتتاه متتال یتتتیم
ظلتتتم پیشتتته وزیتتتر نشناستتتد
فضل داند اگر کند به دو نتیم
عتتدل دانتتد اگتتر بتترد بتته تمتتام
روضه هفتم از آنجا که تذکره نویسی است ،اندیشه جتامی و بته دنبتال آن ،مباحتث
دیالكتیكی که بیشتر روضه های بهارستان را شكل میبخشد ،رنتگ متیبتازد و اگتر در
سطح واژگان تضادی دیده میشود در ابیاتی است که جتامی بته عنتوان شتاهد مثتال از
شاعران نقل قول میکند .به همین دلیل از پرداختن به این روضه خودداری میشود.
روضه هشتم واپسین روضه بهارستان استت کته در آن حكایتاتی از زبتان جتانوران
مطرح میشود .تقابلهای آن در سطح واژگان به این شرح است:
باریك میان /بزرگ
شكم
راحت /درد سر
بد سرشت /نیكو
سرشت
گسستن /پیوستن
کگ /راست
قعر دریا /کنار ساحل

خشك /تر

دیدن /اعراض
کردن
کین /مهر
گرگ /شبان

حریص /قانع

چپ /راست
دوستی /دشمنی
مهمان /میزبان
خروش /خاموش
جوع /شبع

پوشیده /آشكار
قبح /حسن
خصومت/
صلح
روز /شب

قدیم /جدید
سر /دم
لئیم /کریم
طمع /قناعت
خُرد /بزرگ
تاریك /روشن

موافقت /عناد
مخالفت /انقیاد
خوشی /ناخوشی
عدم /وجود
این رابطههای متقابل ،بین کلمات ت که شبكه ای از روابط را در سطح ژرف ستاخت
و رو ساخت به وجود میآورد ت ساختاری منسجم و یكپارچه میسازد و به همین دلیل
است که اشتروس ارتباطی را که میان عناصر شكل میگیرد از خود عناصر مهمتتر متی-
داند و معتقد است که « متون ،ساخته مجموعه تقابلهایی است کته در ختدمت ستاختار
قرار دارد و به تثبیت آن یاری میرساند» (بترتنس .)149:1391 ،در ایتن روضته ،جتامی بتا
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استوار /سوراخ

فراخ /تنگ

زبون /زورمند

گذشتن /بازگشتن

استفاده از تمثیل و بهرهگیری از تقابل میکوشد تا برتری نیكی بر بتدی را ترستیم کنتد.
در این روضه هر چند تقابلهای دوگانه نمتودی آشتكار دارد آشتكارا متیتتوان برتتری
اندیشه و عقالنیت را بر جنبه های احساسی این متن مسجع ادبی مشاهده کرد.

98


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،53پاييز 1395

98
98

 .3نتيجهگيري
حكایات بهارستان جامی معموالً از نظر اندیشه از دو بختش متمتایز و مختالف تشتكیل
میشود و از تقابل این دو اندیشه ،که در دو ستوی حكایتت قترار متیگیرنتد ،ستاختار
داستان و شالودة حكمتهای بهارستان شكل میگیرد .جامی در بهارستان به دنبتال تبیتین
اصتول اخالقتتی ،انستتانی ،معنتتوی و اجتمتاعی بتتا توجتته بتته اصتل تُعتترف االشتتیا بتته
اضدادهاست .این تقابل ،که در ژرف ساخت داستان پیریتزی متیشتود در روستاخت،
خود را در عرصه تضاد و طبتاق و طترد وعكتس نمتودار متیستازد کته بتر آرایتش و
تأثیرگذاری کالم نیز میافزاید .تنوع این تقابل اندیشه ،که می توان آن را بدرستی آینهای
شفاف برای نمود اخالق و ترویگ حكمت و ساختن جامعهای انسانی دانست ،کتمنظیتر
است .در حكایات او ،که از مشرب عرفتانیش ستیراب متیشتود ،صتفا در مقابتل ریتا،
الهوت در مقابل ناسوت و حقیقت در مقابل مجاز قد برافراشتته متیکنتد و بتا نگتاهی
اجتماعی عدل را در برابر ظلم ،دوست را در برابر دشتمن و ستخی را در مقابتل بخیتل
قرار می دهد .درک تقابل در بهارستان ،همراه با بسامد زیاد آن متیتوانتد خواننتده را در
درک بهتر متن یاری کند .قدرت او در توصیف و تواناییش در به کتارگیری آرایتههتای
ادبی و زیباییهای لغوی توانستهاست اندیشتههتای عرفتانی ،حكمتی و اخالقتی او را در
قالبی زیباتر به خواننده انتقال دهد و بیشك در این رهگذر به کتارگیری فتراوان تضتاد
در حكایتهای کوتاه تسلط او را بر زبان نمایتانگر ،و اندیشته آرمانشتهر وی را روشتنگر
است .فراوانی کاربرد تقابل را میتوان در روضههای بهارستان اینگونه خالصه کرد.
سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
روضه اول دوم
تعداد
درصد

24
45
29
11 20.64 13.3

8
3.66

35
43
16.05 19.72

0
0

34
15.59

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي
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15

11
3.66

0

25
13.3

15
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5
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پينوشت
1. Levi straus
2. Dualisme
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در پژوهش پیش رو با رویكردی تحلیلی-توصیفی ،شتاب روایت در رمان سنگ صبور بررسی
شده است .ژرار ژنت برای سنجش شتاب روایت ،زمان خوانش متن روایی را بر زمان تقویمی
مورد نیاز برای رویدادن رخدادهای آن در واقعیت تقسیم میکند .در سنگ صبور ،که رمان
جریان سیال ذهن شمرده میشود ،آینده پیشاپیش به گذشته دگرگونی یافته است؛ از این نگاه101 ،
آنچه به این رمان موجودیت بخشیده ،گذشتهنگریهای پیاپی همراه با چند نمایشواره بلند است .
در این رمان ،بازه زمان داستان چندان روشن نیست؛ از این رو اندازهگیری شتاب روایت در
این رمان بر پایه حدس و گمان واقعبینانه نخواهد بود .از آنجا که محورهای داستانی سنگ
صبور ،جز نمایشوارهها برایند تكگویی دو یا چند شخصیت است برای بررسی شتاب روایت
در هر یك از این محورهای داستانی ،باید شتاب روایت را در بخش تكگویی راویهای آن
خط داستانی پیش چشم داشت .با توجه به اینكه سنگ صبور متنی صحنهای شمرده میشود،
انتظار میرود ،شتاب روایت در این رمان ثابت و خنثی باشد؛ اما سنگ صبور انباشته از درنگ
توصیفی و توضیحی ،گذشتهنگری ،بازنمایی دنیای درونی شخصیتها و روایتهای برونداستانی
است و همین عناصر ،کندی نسبی شتاب روایت را در پی داشته است.
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درآمد
رمان سنگ صبور با ساختاری ویژه و چندپاره ،قصه زندگی آدمهایی را بازمیگوید که
از سویه تاریك و ترسآور جامعه دستچین شدهاند .نویسنده این رمان با تمرکز بر
چند خانواده از همگسیخته ،که در یك خانه اجارهای زندگی میگذرانند به گوشهای از
دردهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران میپردازد .خانهای که نویسنده آن را کانون
نگاه خود قرار داده ،سرپناهی برای آدمهای به بنبست رسیدهای است که در منجالب
نداری و بدبختی خود دستوپا میزنند و با نمایندگی از الیههای فرودست جامعه،
واقعیتهای دردآور زندگی آنان را به گونهای بسیار آزاردهنده و با برهنهترین شكل
ممكن به نمایش میگذارند .آنچه در این رمان محوریت دارد ،دنبال کردن جای پای
رویدادهای بیرونی بر گستره ذهن و روان شخصیتهای داستانی است و خواننده
بخوبی میتواند تماشاگر مچاله شدن این شخصیتها در برخورد دنیای بیرونی و دنیای
ذهنی آنان باشد.
رمان سنگ صبور در سنجش با شازده احتجاب ،ساختاری سادهتر و روشنتر،
شخصیتهای بسیار کمشمارتر ،و روایتهای فرعی بسیار کمتری دارد .سنگ صبور را
میتوان مانند شازده احتجاب ،رمانی روایی-توصیفی دانست؛ به دیگر سخن در این
رمان ،هم چندین محور داستانی پیگیری میشود و هم دنیای ذهنی شخصیتها پیش
روی خواننده قرار میگیرد .اما سویه روایی سنگ صبور در سنجش با شازده احتجاب،
پررنگتر مینماید؛ به دیگر سخن بر خالف رمان شازده احتجاب ،که تداعی آزاد و
جریان سیال ذهن در چینش سكانسهای پرشمار آن نیز به کار رفته است در رمان سنگ
صبور ،تداعی آزاد بیشتر در تكگویی شخصیتها دیده میشود؛ از این رو رمان،
ساختاری بهسامانتر و مرزبندیهای روشنتری دارد؛ به همین دلیل نوشتن چكیدهای از
این رمان در سنجش با رمان شازده احتجاب آسانتر است .در رمان شازده احتجاب،
گذشته از پیشروی بسیار کند و نفسگیر خط اصلی روایت ،زمان داستان ،ایستا و
درخودفرورونده است و آیندهای که در دهلیزهای مرگآلود و ناشناخته چشمبهراه
رسیدن شازده است ،دروغین و ساختگی است در حالی که در سنگ صبور ،زمان
داستان با حرکتی زیرپوستی به پیش میرود؛ اگرچه نقطه پایانی همه خطوط داستانی
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این رمان ،زمان اکنون روایت است ،نه آینده؛ زیرا آینده پیشاپیش به گذشته تبدیل شده
است.
ویژگی برجسته سنگ صبور  ،پیشبرد روایت در چند خط روایی موازی و متناوب
است که هریك به زبان یكی از شخصیت های اصلی این رمان بازگفته شده و در 27
بخش با شمار صفحات ناهمسان گنجانده شده است .نویسنده این رمان کوشیده است
با واگذاری روایت به چندین شخصیت ،روایتی حجمی و چندسویه بیافریند.
شخصیتهای این رمان بر پایه گذشتهنگریهای درازدامن خود ،افزون بر روشن کردن
گوشه هایی از زندگی خود و همسایگان ،داستان زندگی گوهر را نیز بازآفریدهاند و
چشماندازی غبارآلود و چندسویه از زندگی و شخصیت او به دست دادهاند .با وجود
مرزبندیهای نویسنده و جداسازی بخشهای این رمان از یكدیگر ،راز گم شدن گوهر
مانند گرهی مرکزی ،همه بخشها را به هم پیوند داده است؛ به دیگر سخن ،داستان
زندگی گوهر مانند رشتهای از میان مهرههای پرشمار رمان (بخشها) میگذرد و این
رمان را به کلیتی یكپارچه ،اما چندپاره تبدیل میکند .این داستان مرکزی ،که زندگی
شخصیتها را دستخوش دگرگونی کرده است به خطوط روایی چندگانه این رمان سمت
و سو می دهد .در بخشهای آغازین رمان ،مرزبندی میان بخشهای گوناگون بیشتر
احساس میشود و بیگانگی شخصیتها با یكدیگر بیشتر به چشم میآید؛ اما رفتهرفته
مرز میان رویدادها رنگ میبازد و شخصیتهای گوشهگیر و درخودفرورفته بهناچار از
پیله تنهایی خود به بیرون رانده میشود و جایگاه اجتماعی آنها در جامعه کوچكشان
نمایانتر میشود .هر شخصیت در کنار یادآوری بازنگشتن گوهر و بازنمایی ویژگیها و
رفتارهای او از دیدگاه خود ،کمبودها و ناداشتههای خود را نیز پیش میکشد .داستان
زندگی گوهر ،که با وجود ناپدید شدن در همه بخشهای این رمان حضوری سنگین
دارد و همه دغدغه ها و درنگهای دیگر شخصیتها را به سوی خود کشانده است ،تنها
بهانهای برای بازنمایی دنیای سیاهی است که مانند لكههای سیاه مرکب بر صفحههای
این رمان آهستهآهسته گسترش یافته و صفحههای پرشمار آن را پر کرده است.
در پژوهش پیش رو به بررسی شتاب روایت در رمان سنگ صبور میپردازیم.
منظور از شتاب روایت در اینجا ،شتاب روایتگری یا به بیان دیگر ،شتاب پیشبرد داستان
است .کارکرد عنصر زمان در روایت در چند مقالة فارسی بررسی شده است؛ از جمله
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«زمان و روایت» ( )1387از قدرت قاسمیپور« ،بررسی عنصر زمان در روایت با تأکید
بر حكایت اعرابی و درویش در مثنوی» ( )1386از غالمحسینزاده و همكاران« ،بررسی
عنصر زمان در تاریخ بیهقی بر اساس نظریة ژنت» ( )1387از فرو صهبا« ،مؤلفههای
زمان و مكان روایی در قصص قرآنی» ( )1388از ابوالفضل حرّی« ،ساعت پنگ برای
مردن دیر است بر اساس نظریة ژنت» ()1388از قدرت اهلل طاهری و لیال پیغمبرزاده،
«عامل زمان در رمان سووشون» ( )1387از شمسالحاجیه اردالنی« ،رویكرد روایت-
شناختی به حكایت مكاران از داستانهای هزار و یك شب» از حمید عبداللهیان و الهام
حدادی ( )1388و ...زمان در روایت بر اساس نظریة ژرار ژنت بررسی شده است.
عباس جاهد جاه و لیال رضایی در مقالة «بررسی تداوم روایت در حكایتهای فرعی
کلیله و دمنه» ( )1390با نگاه گستردهتر و تمرکز بیشتری به "تداوم زمان روایت" و
عوامل مؤثر بر آن پرداختهاند؛ همچنین در مقالة «بررسی سرعت روایت در رمان جای
خالی سلو » ( ) 1389از کاووس حسنلی و دهقانی ،سرعت روایت در رمان جای خالی
سلو و عوامل مؤثر بر آن و نیز تحرک و پویایی در روایت به صورت تحلیلی بررسی
شده است .در بیشتر پژوهشها به پیروی از نظریة ژرار ژنت ،تنها به مباحث "نظم" ،
"تداوم" و"بسامد" بسنده شده است؛ اما این نكته شایسته توجه است که الگوی
روایت شناسی ژنت به تنهایی برای بررسی شتاب روایت در همه انواع روایت از جمله
روایتهای جریان سیال ذهن مناسب نیست که بر پایه زمان ذهنی استوار است.
به باور بسیاری از روایتشناسان ،ژرار ژنت را میتوان بزرگترین نظریهپرداز در
زمینه «زمان روایت» دانست .ژنت «زمان روایت» را زیر سه عنوان «نظم» « ،بسامد» و
«دیرش» بررسی کرده است .مبحث «نظم» به ترتیب چینش رویدادها در رمان میپردازد.
ژنت هرگونه بینظمی در چینش و ترتیب رویدادها را «زمانپریشی» مینامد و آنرا به
دو گونه گذشتهنگری (حرکت روایت به زمان گذشته در داستان) و آیندهنگری (حرکت
روایت به آینده داستان) تقسیم میکند« .بسامد» به شمار بازگویی رویدادی واحد در
رمان میپردازد .بررسی «دیرش» (شتاب روایت) نشان میدهد رخدادها و کنشها در
روایت در چه گستره زمانی رخ دادهاند ،و چه حجمی از متن به آنها اختصاص یافته
است؛ به بیان دیگر« ،دیرش» در روایت ،نسبت میان زمان خواندن رخدادی در روایت
و زمان تقویمی مورد نیاز رویدادن آن در واقعیت است .با واکاوی دیرش ،میتوان
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قواعدی به دست آورد که نشان دهد در چه بخشهایی از روایت ،قصهگویی شتاب می-
گیرد و در چه بخشهایی از شتاب آن کاسته میشود .البته باید به این نكته توجه کرد که
دیرش روایت ،نسبی است و به خواننده بستگی زیادی دارد؛ از این رو ،اندازهگیری
دقیق دیرش روایت امكان ناپذیر است .در بررسی دیرش روایت ،اصطالح «پرش زمانی»
نشاندهنده بیشترین شتاب« ،درنگ توصیفی» نشاندهنده کمترین شتاب و «صحنه
نمایشی» نشاندهنده برابری دیرش داستان و دیرش سخن (متن) است (توالن 88 :1386 ،تا
91؛ احمدی 315 :1380 ،تا 317؛ مارتین90 :1382 ،؛ لوته76 :1386 ،؛ رجبی و همكاران 77 :1388 ،تا
.)80
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ژنت دیرش سخن (متن) را «شبه دیرش» نامیده؛ زیرا دیرش متن فضایی است که با
فرایند خوانش به زمان دگرگونی مییابد .بررسی «دیرش روایت» از بررسی «نظم» و
«بسامد» بسیار دشوارتر و پیچیدهتر است؛ زیرا دیرش سخن روایی بر اساس کنش
روایتگری و یا خوانش آن اثر سنجیده میشود و تنها سنجه زمانی برای اندازهگیری
زمان سخن روایی ،همان زمان خوانش است که این فرایند نیز به ویژگیهای خواننده،
دانش ،دیدگاه ،میزان تسلط بر زبان روایت و نیز پیوسته یا ناپیوسته خواندن اثر روایی
بستگی دارد؛ به بیان دیگر ،هر خواننده برای خواندن روایت ،زمانی متفاوت با دیگران
(حتی همزبانان خود) صرف میکند .از این رو ،نمیتوان شتاب روایت را تنها با تكیه
کردن بر شتاب خوانش روایت به دست آورد؛ تنها در «متنهای صحنهای» یعنی آثاری که
در آنها تكگویی ،گفتگو ،پیوستگی کنشهای فیزیكی لحظهای یا کوتاهمدت و سفرهای
کوتاه گزارش میشود ،کاربرد سنجههای قراردادی بر پایه دیرش خواندن روایت کارایی
دارد.
ژنت بر خالف بسیاری از منتقدان ،که برای اندازهگیری شتاب روایت از سنجههای
همهمتنی درباره زمان بهره میگیرند ،برای این بررسی روش درونمتنی را برگزیده
است؛ به بیان دیگر ،ژنت شتاب متن را در هر بخش از روایت با نگاه به شتاب
بخشهای دیگر همان روایت به دست میآورد؛ سپس این شتاب را به صورت نسبتی
میان دیرش به دست آمده در داستان (در قالب دقیقه ،ساعت ،روز و ) ...و شمار صفحه
یا سطرهای اختصاص یافته به آن بیان میکند .شتاب به دست آمده از این روش ،شتاب
سنجه (معیار) نامیده می شود که برای ارزیابی و بررسی افزایش یا کاهش شتاب روایت

در بخشهای گوناگون همان متن پایه به کار میرود (توالن 88 :1386 ،و 89؛ ژنت86 :1980 ،
تا .)95

از سنجش دیرش زمان داستان و دیرش زمان متن حالتهای زیر به دست میآید:
برابرنگاری (دیالوگ)شتاب مثبتشتاب منفیژنت حالتهای یاد شده را با فرمولهای ذیل نشان داده است .در این فرمولهاST ،
نشانگر زمان داستان و  NTنشانگر زمان متن (زمان سخن) است:
"Pause: NT= n, ST= O. thus: NT∞ > ST
Scene: ST= NT
Summary: NT< ST
) Ellipsis: NT= O, ST= n. thus: NT<∞ ST" (Genette,1980: 95
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بیشترین شتاب در روایت ،حذف (=سپیدخوانی ؛ پرش زمانی؛ تقطیع زمانی) و
کمترین شتاب ،درنگ (= مكث توضیحی یا توصیفی) نامیده میشود و دو حالت بینابین
«فشردهسازی» و «گفتگو» از نظر دیرش ،میان دو قطب «حذف» و «مكث توصیفی» قرار
میگیرد (تودوروف 60 :1382 ،و 61؛ ژنت 6 :1980 ،تا .)16
همانگونه که گفته شد ،ژرار ژنت برای سنجش شتاب روایت ،زمان خوانش متن
روایی را بر زمان تقویمی مورد نیاز برای رویدادن رخدادهای آن در واقعیت تقسیم
میکند .با توجه به سا ختار زمانی متفاوت متون روایی ،ارائه الگویی واحد برای بررسی
شتاب روایت در همه این آثار ،چندان ژرفنگرانه نیست .در الگوی روایتشناسی ژنت
به رمانهای جریان سیال ذهن اشارهای نشده که بر پایه زمان ذهنی استوار است .در رمان
سنگ صبور ،که در دسته رمانهای جریان سیال ذهن قرار میگیرد (بنگرید به :بیات:1387 ،
 184تا 281؛ محمودی 75 :1389 ،تا  ،)189آینده پیشاپیش به گذشته دگرگونی یافته است .از
این نگاه ،آنچه به این رمان موجودیت بخشیده ،گذشتهنگریهای پیاپی همراه با چند
نمایش واره بلند است .در این رمان ،بازه زمان داستان چندان روشن نیست؛ از این رو
اندازه گیری شتاب روایت در این رمان بر پایه حدس و گمان واقعبینانه نخواهد بود.
محورهای داستانی این رمان ،جز نمایشوارهها که برساخته ذهن احمدآقا است ،برایند
تك گویی دو یا چند شخصیت است؛ از این رو ،برای بررسی شتاب روایت در هر یك
از این محورهای داستانی ،باید شتاب روایت را در بخش تكگویی راویهای آن خط
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داستانی پیش چشم داشت .ناگفته نماند که محور داستانی در اینجا به معنای زنجیرهای
از رخدادهای پیاپی است که به ترتیب زمانی در پی هم آمده و برایند روایتهایی است
که از زبان یك یا چند راوی بازگفته شده است؛ برای نمونه ،داستان کاکلزری در
چندین خط روایی به زبان احمدآقا ،جهانسلطان ،بلقیس و خود کاکلزری روایت
می شود و شتاب روایت در این خط داستانی به شتاب روایت در هر بخش از این
تكگوییها وابسته است.

زمان و شيوه روايت در سنگ صبور
رویدادهای رمان سنگ صبور در بازه زمانی کوتاهی از سال  1313خورشیدی (از گم
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شدن گوهر تا پیدا شدن پیكر او و دیگر کشتهشدگان) رخ میدهد (چوبك)178 :1352 ،؛
اما از روزنه همین بازه کوتاه زمانی ،رویدادهای بخش گستردهای از زندگی شخصیتها
روایت میشود.
یكی از ویژگیهای برجسته سنگ صبور این است که شخصیتهای این رمان در
اکنون روایت ،زمان داستان را زندگی نمیکنند .آنان از زمان رویدادن رخدادها گذر
کردهاند ،و زمان را با همه رویدادهایش پشت سر گذاشتهاند .این شخصیتها به
مسافران قطاری می مانند که خواننده ،مسیر حرکت آنان را ندیده و در این سفر آنان را
همراهی نكرده است؛ بلكه آنان را سرگشته و درمانده در ایستگاههای قطار ،هنگامی که
زمان داستان از حرکت بازایستاده است ،مییابد و به واگویههای پرسوز وگداز آنان
درباره آنچه در این سفر ناخواسته بر آنان و همقطارانشان گذشته است ،گوش
فرامیدهد .اینگونه است که با وجود ایستایی زمان داستان ،خواننده گذر ایستگاه به
ایستگاه آن را احساس میکند .چوبك با برگزیدن شیوه تكگویی درونی ،زمان داستان
را از نمود بیرونی آن دور کرده و بر آن رنگی از ذهنیت زده است .وی هر بار از دریچه
نگاه یكی از شخصیتها به دنیای پیرامون مینگرد و تصویری تازه از آدمها را به نمایش
میگذارد .این رویكرد ،دست شخصیتها را برای درونی کردن واقعیت و دستكاری آن
بازمی گذارد .همین ویژگیها موجب شده است که در این رمان ،زمان درونی بیش از
زمان بیرونی احساس شود .البته در تكگویی سیفالقلم و نیز در نمایشوارههای خیالی
احمدآقا و بخش بازنمایی احساسات لحظهای شخصیتها ،خط روایی به اکنون
بازمیگردد و روایت با شتابی نزدیك به شتاب ثابت و خنثی پیش میرود؛ اما

درمجموع ،رمان سنگ صبور را گذشتهنگریهای پیاپی که با چند نمایشواره درازدامن
همراه شده ،ساخته است.
جدول خطوط داستانی و راویهای سنگ صبور
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رديف

داستان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

داستان احمد آقا
داستانی از شاهنامه
نمایشواره انوشیروان و بوذرجمهر
نمایشواره خیالی احمدآقا ،آژان ،بلقیس و...
نمایشواره یعقوب لیث
نمایشوارهی احمدآقا و مستنطق
نمایشوارهی زروان و اهریمن
داستان بلقیس
داستان جهانسلطان
داستان کاکلزری
داستان سیفالقلم
داستان شیخ محمود
داستان گوهر

احمدآقا ،بلقیس ،کاکلزری،جهانسلطان
احمدآقا (به نقل از شاهنامه فردوسی)
احمدآقا
احمدآقا
احمدآقا
احمدآقا
احمدآقا
بلقیس ،احمدآقا ،کاکلزری ،جهانسلطان
جهانسلطان ،احمدآقا ،کاکلزری ،بلقیس
کاکلزری ،احمدآقا ،جهانسلطان ،بلقیس
سیفالقلم ،احمدآقا
احمدآقا ،سیفالقلم ،بلقیس ،کاکلزری ،جهانسلطان
احمدآقا ،جهانسلطان ،کاکلزری ،بلقیس ،سیفالقلم

در ترسیم ساختار روایی این رمان نمودار زیر به دست خواهد آمد:
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نمودار خطوط روايي رمان سنگ صبور

نم دا ساختا

108
108

راويها

ایی سنگ صب

گم شدن گ ه
داستان7
داستان6
داستان5
داستان4
داستان3
داستان2
خط

ایی 1

خط

ایی2

خط

ایی 3

خط

خط

ایی4

داستان 1
داستان8
داستان9
داستان10
داستان11
داستان12
داستان13

ایی5
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عوامل مؤثر بر شتاب روايت در رمان سنگ صبور

عوامل كاهشدهنده شتاب روايت در سنگ صبور
الف)تکگوييهاي احمدآقا (خط روايي )1

خط روایی نخست سنگ صبور را احمدآقا ،معلم سرخوردهای روایت میکند که
بدبختی را از آغاز زندگی با خود به دوش میکشد .تكگویی این شخصیت ،که در نه
بخش جداگانه گنجانده شده ،بیشترین حجم رمان ( 291صفحه) را از آن خود کرده است.
احمدآقا برخالف دیگر شخصیتهای این رمان ،که هریك به بازگویی سرخوردگیها و
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همان گونه که در بخشهای پیشین گفته شد ،ژنت با رویكردی درونمتنی ،شتاب روایت
را در هر بخش از رمان با شتاب روایت در بخشهای دیگر همان رمان میسنجد؛ اما هر
متن روایی با توجه به ساختار زمانی و روایی آن با رویكرد ویژهای سازگارتر است .در
رمان سنگ صبور ،بخشهای جداگانهای با مرزبندی روشن دیده میشود که جریانهای
روایی همراستا و متناوبی را در خود جای داده است .در این رمان ،بازه زمان داستان
چندان روشن نیست و برای بازنمایی آن به قیدهایی گنگ مانند «چند روز» بسنده شده
است .روشن است که اندازهگیری شتاب روایت در این رمان  400صفحهای بر پایه
حدس و گمان چندان ژرف نگرانه نخواهد بود .در این رمان ،چندین خط روایی
جداگانه هست که نویسنده ،هریك از آنها را به زبان یكی از شخصیتها و با درنگ بر
دنیای ذهنی آن شخصیت پیش برده است .از متن رمان چنین برمیآید که بررسی
جداگانه شتاب روایت در بخش تكگویی هریك از این شخصیتها ،دستاوردهای
روشنتر و سنجیدهتری خواهد داشت .همان گونه که گفته شد ،سنگ صبور به شیوه
تكگویی درونی نوشته شده و روایتهایی که به این شیوه نوشته شده است ،متنهای
صحنهای شمرده میشود ،از این رو انتظار میرود ،شتاب روایت در این رمان ثابت و
خنثی باشد« .متنهای صحنهای ،متنهایی است که تكگویی ،گفتوگو و پی در پی بودن
رفتار فیزیكی لحظهای یا کوتاهمدت و سفرهای کوتاه را گزارش میکند( ».توالن:1386 ،
 .)889اما رمان سنگ صبور بویژه بخش تكگویی احمدآقا ،انباشته از درنگ توصیفی و
توضیحی ،گذشتهنگری ،بازنمایی احساسات و اندیشههای شخصیتها و نیز روایتهای
برون داستانی است .همین ویژگی ،کاهش شتاب روایت را در بسیاری از بخشهای این
رمان در پی داشته است.

ناداشتههای خود سرگرمند ،نهتنها وجدان بیدار این جامعه کوچك و پایمال شده است،
بلكه با نگاهی گسترده تر و ژرفتر ،فلسفه آفرینش انسان را نیز به چالش میکشد و با
رویكردی طنزآمیز و ساختارشكنانه ،درماندگی و بیچارگی انسان را در زندگی
ناخواستهاش برجسته می کند .احمدآقا که سر در الک تنهایی خود فرو برده است و با
زمین و زمان سر ناسازگاری دارد ،دردهای فروخفته خود را با همزادی خیالی
بازمیگوید که گاهی در کالبد عنكبوت همخانهاش ،آسیدملو  ،فرو میخزد.
گفت وگوی احمدآقا با همزادش بخوبی گویای سرخوردگی این شخصیت از دنیای
بیرونی است .در البهالی تكگوییهای احمدآقا ،دورنمایی از شخصیت گوهر که در
زندگی عاطفی او نقش پررنگی دارد نیز به خواننده نشان داده میشود .از آنجا که
تكگوییهای احمدآقا گستردهترین بخش این رمان است و میتوان آن را روایت
درونه گیر به شمار آورد ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر شتاب روایت در این بخش بخوبی
چگونگی پیشروی محورهای داستانی این رمان را نشان میدهد .در این بخش به
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شتاب روایت در بخش تكگویی احمدآقا پرداخته
میشود.
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 افزودن نمايشوارههاي برونداستاني به رمان (حاشيهروي)در بخش تك گویی احمدآقا در سنجش با دیگر بخشهای این رمان ،شتاب روایت بسیار
کندتر است .برجستهترین عامل کاهشدهنده شتاب روایت در این بخش ،افزودن
چندین نمایشواره درازدامن و حتی ابیاتی از شاهنامه است که حجم چشمگیری از رمان
(نزدیك به  110صفحه) را از آن خود کرده است (بنگرید به :چوبك 79 :1352 ،تا 85؛  99تا
114؛  138تا 169؛  297تا 302؛  302تا 308؛  308تا 326؛  326تا  )400حتی با وجود پرشهای
زمانی فراوان ،این حاشیهرویها به افت شتا ب روایت در مجموع رمان انجامیده است.
بنابراین ،گنجاندن بخشهای روایی برونداستانی را میتوان برجستهترین عامل کاهش-
دهنده شتاب روایت در سنگ صبور دانست .هریك از این نمایشوارهها بیرون از بافت
رمان ،شتاب درونی ویژه خود را دارد .اگرچه بر پایه الگوی ژنت ،شتاب روایت در
بخشهای نمایشی متن ،ثابت و خنثی قلمداد میشود ،گنجاندن توصیفات فراوان در
البهالی این نمایشوارهها و نیز به درازا کشیدن گفتوگوی شخصیتها ،که گاهی با
تخیل درآمیخته ،تا اندازهای از شتاب روایت کاسته است (مانند همان 292 :تا 302؛  308تا

بررسي تحليلي شتاب روايت در رمان سنگ صبور

 )326در مواردی ،حتی نمایشوارههای درونداستانی نیز بهدلیل آمیختگی با تخیل،
کارکردی بازدارنده پیدا کرده است.

درنگ توضيحياحمدآقا برای بیان دیدگاههای خود ،افزون بر روایت نمایشوارههای برونداستانی ،دانش
خود را نیز بهگونهای توضیح میدهد که گاهی متن به یادداشتهای درسی مانند میشود.
در بخشهای توضیحی رمان ،چیرگی اندیشههای خیامی را بر ذهنیت این شخصیت
بروشنی میتوان دید:
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 گذشتهنگريتعیین جایگاه گذشتهنگری در میان عوامل کاهشدهنده شتاب روایت در این رمان،
نیازمند درنگ و ژرفنگری بیشتری است .راویان این رمان به شیوه تكگویی درونی،
دیدهها و شنیدههای خود را پس از گذشت زمان رویدادن آنها بازمیگویند .آنچه بخش
چشمگیری از این رمان را ساخته ،همین گذشتهنگریهایی است که محور داستان را از
پیشروی بازداشته است؛ اما با کارکردی ویژه به این رمان موجودیت بخشیده است؛ به
دیگر سخن ،این گذشتهنگریها در مسیر پیشروی داستان قرار دارد و اگر آنها را از
صفحه های رمان پاک کنیم ،چیزی از آن بر جای نخواهد ماند؛ زیرا در سنگ صبور،
آینده پیشاپیش به گذشته دگرگونی یافته است و زمان داستان پس از هر جهش ،دوباره
گامبهگام به گذشته بازمیگردد و راویها آنچه را بر آنها گذشته است ،بازمیگویند .از
این رو میتوان گفت در این رمان آیندهای وجود ندارد؛ همه چیز یا اکنون است و یا
گذشته .البته نقش برخی از گذشتهنگریهای برونداستانی را در کاهش شتاب روایت
نباید از نگاه دور داشت؛ مانند این نمونه:
«بچه که بودم ،کنار دریای بوشهر میدیدم بومهای گنده از ساحل عربسّون گونیهای
پر از میگ پخته برای فروش میآوردن و مردم قحطیزده شكم گونیها رو با کارد پاره
میکردن و میگفروشها نعره میکشیدن ت ]...اون وخت ما هر روز دم مدرسه سعادت
میگ میخریدیم و میخوردیم .اول سرش و بالهاش رو میکندیم .بعد دوتا پاهای
ارهایش رو می گرفتیم تو دسّمون و تنه شور گوشتالوش رو میذوشتیم تو دهنمون .مزه
زرده تخممر میداد» (همان 134 :و .)135

«غم آدمیزادم تمومی نداره .همه دسّ رو دسّ گذوشتن منتظر مرگ نشسّن .برو خیام
بخون .این آدم تنها موجودی بود که همه چیز رو حل کرد .بدبختی تو اینه که نه
میخونی و نه مینویسی .ت ]...میخوام بمونم ببینم ظلم تا چه حد پیش میره .میخوام
بمونم و ببینم آدم تا چه اندازه قوه ستم کشیدن داره .میخوام بمونم و تموم رنگهای
رنگینکمون درو رو ببینم .میخوام بمونم و بنویسم .میخوام مردمو بشناسم» (همان:
 15و .)16

همانگونه که از این نمونه برمیآید ،بخشهای توضیحی ،که با هدف بازنمایی
اندیشه ها و باورهای شخصیت داستانی نوشته شده است ،در پیشبرد محور داستان
کوچكترین نقشی ندارد .در این بخشها .مانند بخشهای توصیفی ،محور سخن همچنان
در حال پیشروی است در حالی که محور داستان از پیشروی بازایستاده و شتاب روایت
صفر است .یادآوری این نكته بایسته مینماید که در پژوهش پیش رو ،اصطالح «درنگ
توضیحی»  ،تنها به معنای بیان مضامین اخالقی و پند و اندرز در روایت نیست ،بلكه
هرگونه توضیحات علمی و  ...را نیز دربرمیگیرد.
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بازنمايي انديشهها و احساسات شخصيت داستانيرمان سنگ صبور ،همانگونه که از نام آن برمیآید ،نهانگاه برای عقدهگشایی و
برونافكنی دردها و رازهای مگوی شخصیتهای داستانی است .شخصیتهای سنگ
صبور برای گریز از درماندگیها و سردرگمیهای برخاسته از دنیای هراسناک و
درندهخوی بیرون به دنیای درونی خویش ،که هریك خود بهتنهایی بر آن حكم
میرانند ،پناه میبرند؛ اما شگفت اینكه حتی گستره خواب و خیال نیز دیگر آنگونه زیبا
و آرام نیست که بتواند به این اسیران محكوم به نابودی پناه دهد .نویسنده لحظه بهلحظه
و موبهمو ،آنچه را از ذهن این شخصیتها میگذرد ،روایت میکند .یادآوری این نكته
بایسته مینماید ،بازنمایی دنیای ذهنی شخصیتها از برجستهترین ویژگیهای روایتهای
جریان سیال ذهن و از مهمترین عوامل کاهشدهنده شتاب روایت در اینگونه آثار
است .گره خوردن روند رویدادهای داستانی به رشته اندیشه و احساس شخصیتها در
همه بخشهای سنگ صبور بهگونهای فراگیر دیده میشود .در بخش تكگویی احمدآقا،
دو پاره شدن ذهن این شخصیت و گفتگوی او با همزاد خیالیش ،زمینه بهتری برای
بازنمایی کشمكشهای درونی او فراهم آورده است:

بررسي تحليلي شتاب روايت در رمان سنگ صبور

«پا شو این هیكل لندهورتو از تو رختخواب بیرون بكش .یه کاری بكن که کار
باشه .آخه تو برای چی خوبی؟ پا شو یه خرده بنویس .از اول زندگیت هی گفتی
می خوام نویسنده بشم اما هیچ غلطی نكردی .همش حرف خالی ،همش خودت گول
می زنی .مگه نگفتی میخوای از رو زندگی گوهر یه چیزایی بنویسی؟ شایدم یه دفه
دیدی رفتی زیر آوار؛ کسی چه میدونه؟ ت ]...از خوردن بدم میاد .خوردن مال آدمای
احمقه .پس حاال که نمیخوای چیزی بخوری ،پا شو برو پیش آسید ملو  .راسّ گفتی.

این شد کار حسابی .فقط این آسیدملو دوسّ منه .از تو هم به من ایا تره .تو
بدجنسی .تو هیچ وخت با من رفیق نمیشی .تو منو میچزّونی .اما آسیدملو من رو
میشناسه» (همان 11 :تا .)13
آنگونه که از متن سنگ صبور برمیآید ،چوبك بسیاری از باورها و دیدگاههای

درنگ توصيفيتوصیف ،که عامل کلیدی ایستایی روایت شمرده میشود در سنگ صبور کاربرد بسیار
گستردهای داشته است .این ویژگی ،روایت را نهتنها در بخش تكگویی احمدآقا ،بلكه
در سراسر رمان دچار ایستایی کرده است؛ برای نمونه ،بخش دوم تكگویی احمدآقا،
بیش از هر چیز ،انباشته از توصیف است .توصیفات این رمان را میتوان به گونههای
زیر تقسیم کرد:
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خود را از زبان احمدآقا بر روی کاغذ آورده و از تجربههای خود در شخصیتپردازی
بسیار بهره برده است؛ درنگ بر برخی از بخشهای رمان ،این گمان را استوارتر میکند:
«بچگیام که با ننم میرفتم لب دریا ،اگه یه موج گنده میومد منو میبرد میونای آب،
دیگه احمدآقا و کاکلزری و گوهر و جانسلطون و سیفالقلم و بلقیس و میرزا
ال
اسماعیل خان شعله مدیر مدرسه ،هیچ کدومشون وجود نداشتن .اصالً شیراز نبود .اص ً
دنیایی وجود نداشت .این دنیای کثیف رو من به وجود آوردم .با خلقت من به وجود
اومده( ».همان.)289 :
همذاتپنداری چوبك با احمدآقا ،بخش تكگوییهای احمدآقا را به جوالنگاهی
برای واگویه های پردرد و درازدامن این نویسنده تبدیل کرده است و بیدلیل نیست که
این بخش از رمان 291 ،صفحه از کتاب را پر کرده است.

+توصيفات ايستا
تأثیرگذاری توصیفات ایستا (توصیفات ساده) بر ایستایی روایت بیش از گونههای دیگر
توصیف نمایان است .در سنگ صبور  ،نمونه این گونه توصیفی فراوان است؛ برای
نمونه ،در بند زیر ،احمدآقا چندین سطر را به توصیف سیفالقلم اختصاص داده است:
قیافه مضحكی داره .الغر خپله گردنکوتاهیه که موی سیاه چرب پرپشتی رو سرش
وز کرده .موهای روی شقیقههاش رو کوتاه میکنه و یه کاکل رو سرش میمونه.
گوشای بلبلی داره .پیشونیش کوتاهه؛ معلومه وختی که موهاش بریزه ،تناسب
صورتش بهتر میشه .چشم و ابروش خیلی توهمه و خیلی بدچونس .آدم خیال می-
کنه چونه نداره .اصالً صورتش شكل الکپشته .لباش درشت نیس ت ]...اما خوب
رخت میپوشه؛ لباسای سفید هندی .سر و وضعش شسّه و رفتسّ .مثه اینِ که
همیشه به مهمونی دعوت داره .همیشه بو عطر میده (همان 40 :و .)41
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+توصيفات پويا
در این گونه توصیفی ،محور داستان از پیشروی بازمیایستد؛ اما نویسنده با
پرجنب وجوش نشاندادن شخصیت ،افت شتاب روایت را پوشش میدهد تا خواننده
پیشروی دروغینی را در این بخشها احساس کند (بنگرید به :آدام-رواز 59 :1383 ،تا )65؛
مانند نمونه زیر:
یه سفرهای واسیه عصرونه حاجی میگرفت که بیا به تماشا .اگه تابسّون بود،
شیردون بلور از آب هندونه پر میکرد مثه خون کفتر .برف مینداخت توش و
روپوش مخمل روش میکشید که مگس توش نیفته .سماور رو آتیش مینداخت.
دو سه جور میوه میچید دورش .واسیه حاجی جا مینداخت .مخدّه میذوشت .تا
حاجی میرسید ،رختاش رو میکند .خود زلیخا بادبزن رو میگرفت دسّش و
بادش میزد .چه بادبزنای قشنگی داشت .دورتادورشون رو خودش گلدوزی کرده
بود و با ابریشم روشون رو گل و بتّه انداخته بود و دورشون با پارچههای قشنگ
قشنگ دالبر دوخته بود» (چوبك 67 :1352 ،و .)68

نویسنده برای پویا نشاندادن شخصیت یا شی توصیف شده میتواند از شگردهای
گوناگونی بهره بگیرد؛ برای نمونه ،میتواند بهجای برشمردن ویژگیهای ظاهری و
درونی شخصیت به بازنمایی گفتار و رفتار آن شخصیت بپردازد و دریافت ویژگیهای او
را به خواننده واگذارد (بنگرید به :آدام-رواز 60 :1383 ،تا .)63در بسیاری از بخشهای رمان

بررسي تحليلي شتاب روايت در رمان سنگ صبور

سنگ صبور ،تكگویی شخصیتها و بازنمایی کنشها و احساسات آنان ،بیشتر در
راستای شخصیتپردازی و دارای کارکرد توصیفی است(برای نمونه :بنگرید به :چوبك،
 39 :1352و .)40

یكی از روزها ،حاجی به ننم میگه بیا گمرک بات کار دارم .ننم بعداً واسم تعریف
کرد که «وختی رفتم گمرک دیدم حاجی نشسّه پشت صندوق آهنی؛ میرزاشم داره
مینویسه ».حاجی زودی میرزاشو میفرسه دنبال نخود سیاه و به ننم میگه «من
میخوام گوهر زنم بشه تا ازش بچهدار بشم .من خواب دیدم که از گوهر بچّم
میشه ».همونجا بلهوبریهاشون میکنن؛ من که اونجا نبودم ببینم اونا به هم چی
گفتن .آخرش روزگار من سیاه شد و دیدم یه روز زن حاجی شدم.

حاج اسماعیل  /با خوشی و خیلی خودمونی
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بهكارگيري بيان نمايشي بيش از فشردهگوييیكی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر شتاب روایت ،شیوه روایتگری است .نویسنده با
بهکارگیری بیان نمایشی ،فشردهگویی (نقل) و یا آمیزهای از این دو شیوه ،شتاب روایت
را نیز تنظیم میکند .در فشردهگویی ،راوی چكیدهای از رخدادها و کنشها را
بازمیگوید .ناگفته پیدا است که در چنین شیوهای ،شتاب روایت در سنجش با بیان
نمایشی که در متون روایی به شكل بازنمایی لحظهبهلحظه رویدادها و گفتوگوها و نیز
تكگویی درونی به کار میرود ،بسیار بیشتر است .در سنگ صبور ،کاربرد گسترده بیان
نمایشی در برابر فشردهگویی بخوبی آشكار است .بهکارگیری شیوه تكگویی درونی و
نیز گنجاندن چندین نمایشواره از دالیل برجستگی شیوه نمایشی در این رمان است.
پافشاری نویسنده بر بازنمایی جزئیات به درازا کشیدن گفتوگوها و تكگویی بی حد
و مرز شخصیتها ،در کنار توصیفات گسترده ،که حتی در نمایشوارهها نیز دیده میشود
از شتاب روایت به گونه چشمگیری کاسته است؛ این کاهش شتاب روایت بویژه در
سنجش با فشردهگویی ،بیشتر احساس میشود .ناگفته نماند که در گذشتهنگریهای
برونداستانی این رمان ،فشردهنویسی کاربرد گستردهای داشته است؛ اما بهکارگیری این
شیوه در برابر بیان نمایشی که در سراسر رمان به چشم میخورد ،چندان چشمگیر
نیست .در بخش زیر ،که احمدآقا داستان گوهر را بازمیگوید ،نوسان شتاب روایت به
دلیل تغییر شیوه روایتگری بخوبی نمایان است:

ننهجون خوش اومدی ،صفا آوردی ،حالت چطوره؟ دماغت چاقه؟ خوب
کردی اومدی ،کارت داشتم.

خجسته  /متعجب .لحن حاجی براش تازگی داره
پای شما را بوسیدم .از تصدق سر حاجی زندهایم شكر .خدا به شما طول عمر
بده.

حاج اسماعیل  /با حرومزادگی و مار از سوراخ بیرونکشی
نه ،حتماً حال و بالت خوبه؛ به منم چیزی نمیگی .تو میدونی مرحوم
شوورت به زندهای خیلی به من اعتقاد داشت؟ (همان)60 :

در نمونه ،روایت در آغاز با فشردگی و شتاب نسبتاً زیادی پیش میرود؛ اما در
ادامه ،همان بخش آغازین گسترش داده ،و با ریزهکاریهای فراوان ،گامبهگام و با شتاب
کندتر به پیش برده میشود.
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گفتهها و توصيفات تکراريدر بخشهای گوناگون سنگ صبور بویژه تكگویی جهانسلطان ،تكرار چندباره
توصیفات و رخدادها در کاهش شتاب روایت نقش مهمی دارد .این ویژگی تا اندازهای
در تكگویی احمدآقا نیز دیده میشود؛ برای نمونه ،دغدغه احمدآقا برای نوشتن
زندگی گوهر ،نگرانی او از گم شدن گوهر و سرنوشت کاکلزری و جهانسلطان،
نقشههای احمدآقا برای رفتن از خانه اجارهای ،ناخشنودی او از وضعیت موجود و
حتی رجزخوانیهای روانپریشانه او با همزادش و نیز آسیدملو بر سر شكار مگس،
بارها و بارها در این رمان بازگفته میشود .تكرار چندباره موضوع یا رخداد واحد،
پیشروی محور داستان را کند میکند و حتی در برخی از بخشهای تكراری که سویه
توصیفی به خود گرفته است ،روایت را از پیشروی بازمیدارد.
فاصله گرفتن از محور داستان و پرداختن به زمان درونياز آنجا که زمان درونی (زمان عاطفی-روانی و زمان خیالی) بر خالف زمان بیرونی
سنجشپذیر نیست و بررسی شتاب روایت بر زمان سنجشپذیر بیرونی استوار است،
هرگونه کناره گیری از رویدادها و کنشهای بیرونی ،عامل مهمی در ایستایی روایت
شمرده میشود .فاصله گرفتن احمدآقا از دنیای بیرونی و آفرینش نمایشوارههای خیالی
درازدامن به ایستایی روایت در بخشهای گستردهای از رمان انجامیده است .نمونه
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روشن این خیالپردازیها ،گفتوگوی احمدآقا با آسیدملو  ،شیشه شكسته ،آژان ،گوهر،
بلقیس و حتی کرمهایی است که روزگاری بر تن جهانسلطان میلولیدهاند (برای نمونه،
بنگرید به :همان 163 :تا 169؛  308تا .)326

ب)تکگويي بلقيس (خط روايي )2
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تكگویی بلقیس (دومین خط روایی سنگ صبور)  36صفحه از سنگ صبور را
دربرگرفته است .در این بخش ،بازنمایی دنیای ذهنی شخصیت ،گذشتهنگری
برونداستانی ،درنگ توصیفی ،بازنمایی جزئیات ،حاشیهپردازی و بازنمایی زمان خیالی،
برجستهترین عوامل کاهشدهنده شتاب روایت بهشمارمیرود؛ اما در تكگویی بلقیس
عامل مهم دیگری نیز بر پیشروی محور داستان تأثیر بازدارنده دارد و آن ،دشمنیورزی
و ناراستی این شخصیت در برابر شخصیتهای دیگر رمان است؛ به دیگر سخن،
بلقیس را باید در روایت داستان گوهر ،کاکلزری و جهانسلطان ،راوی ناموثق دانست.
زبان پر از خشم و کنایه بلقیس و گوشهگیری او در دنیای کوچك رمان ،خواننده را در
پذیرش گفتههای این شخصیت دچار تردید میکند بویژه که دیگر شخصیتهای رمان،
روایت را به گونه دیگری بازمیگویند.
«هر کنش روایی ،ویژگیها و مشخصههای خاص خود را دارد و ویژگیهایی که
ناموثق بودن راوی را نشان میدهد به این شرح است:
-1راوی از آنچه روایت میکند ،اطالعات محدود یا بینش اندکی دارد.
 -2راوی شخصاً سخت ،درگیر داستان است (به شكلی که روایت و ارزیابی او از آن
سخت ،ذهنی و مغرضانه مینماید).
-3راوی نماینده چیزی به نظر میرسد که با نظام ارزشیای که در کل گفتمان آمده
است در تضاد قرار دارد.
این سه عامل ،غالباً بر یكدیگر اثر متقابل دارند» (لوته.)39 :1386 ،
نكته شایسته درنگ این است که در گفتههای احمدآقا ،نشانههایی از روانپریشی
مانند گفتوگو با همزاد دیده میشود؛ اما مرزبندی روشن میان گفتههای واقعبینانه و
خیالی این ش خصیت و نیز چهارچوب نسبت ًا استوار منطقی و استداللی در سخنانش،
خواننده را بر آن میدارد که حساب احمدآقا را از راوی ناموثقی مانند بلقیس جدا
بداند.

ج)تکگويي كاكلزري (خط روايي )3
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در این بخش ،که  26صفحه از رمان را درمیگیرد ،دنیای بیرحم و جنگلواری که با
ضعیفان سر ناسازگاری دارد از دریچه نگاه کودکی معصوم و بیپناه به نام کاکلزری
بازنمایی میشود .بهکارگیری زبان و نگاه کودکانه و آفرینش فضاهای سیال در این
بخش ،نمونه درخشانی از روایت را پدید آورده و ستایش منتقدان را برانگیخته است.
این بخش را میتوان نمونه برجستهای از روایت جریان سیال ذهن به شمار آورد که در
آن ،واقعیت و خیال جاری در ذهن کودکی سرگردان با همان آشفتگیها و
بازیگوشیهای کودکانه بازنمایی شده است .زمانپریشی ،درهمآمیختن واقعیت و خیال
کودکانه ،پافشاری بر بازنمایی دنیای ذهنی شخصیت ،درنگ توصیفی ،بازنمایی
جزئیات ،و تكرار از شتاب روایت در این بخش تا اندازهای کاسته است؛ بر این موارد،
ناموثق بودن راوی (کاکلزری) را نیز باید افزود؛ زیرا آگاهی اندک این شخصیت از
روند رویدادها و معصومیت کودکانه او ،خواننده را درباره بسیاری از گفتههای او دچار
تردید میکند .البته با پیشرفت روایت و روشن شدن گوشههای تاریك زندگی
شخصیتها ،بسیاری از رویدادها از هاله ابهام بیرون میآید .در بخش زیر از تكگویی
کاکلزری ،نمونهای از روایت جریان سیال ذهن را میتوان دید؛ در این بخش ،زمان
داستان از پیشروی بازایستاده است:
«ننم رف توکته زغالی .کته زغالی شبه .روزم اونجا شبه .شبم خیلی شبه .من از تو
کته زغالی میترسم .دیبو تو کته زغالی قایم شده ،اگه من برم اونجا پام میگیره ،میذاره
تو دهنش یه لقمم میکنه .یه روز سفیدی که آفتاب تو حوضه ،با احمدآقا میرم تو کته
زغالی ننم رو درش میارم .اتاقمون همش درش قلفه .احمدآقا بزرگه ،دیبو نمیتونه
بخوردش .احمدآقا وایساد تو آسونه در اتاق خودش .در اتاقش مثه در اتاق مان .در
اتاق او وازه .توش پیدان .اما در اتاق ما قلفه .گف « کاکلزری چهکار میکنی؟ نگفتم
اینقده سر حوض نرو میفتی تو حوض ماهیا میخورنت؟ بیا این لقمه نون کباب رو
بگیر ببر با جهانسلطون با هم بخورین » .چقده خوشمزه بود .از نون کباب خوشم میاد.
از شكر پنیر و از پشمك و از کلوچه و مسقطیم خوشم میاد .اما خیلی وخته نخوردم.
هر چی گیرم بیاد میخورم .ننم نیومدش .اتاقمون قلفه .تو کته زغالی شبه .درش
نمیذاره آفتاب توش بیفته .آفتاب میفته تو حوض تكوتتكون میخوره .توش آبیه.
توش سیان ،مثه چشای ماهیان .چشام درد میگیره» (چوبك 88 :1352 ،و )89
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د)تکگويي جهانسلطان(خط روايي )4

یكی از نمونههای برجسته جریان سیال ذهن در تكگویی جهانسلطان دیده میشود .در
این بخش ،که تنها  19صفحه از رمان را دربرمیگیرد ،هذیانهای بیماری روبهمرگ به
نگارش درمیآید:
قلیون ریخت رو قبای خدا ،قباش سوخت .از سوراخ طویله افتادم پایین؛ کرما منو
تو حجله گذوشتن و گذوشتن رو کولشون ،میبرن خونیه اکبرآقا .قوّاال میرخصن.
خونچههای شیرینی گذوشتن میون خرند .قلیونا غلغل میکرد .دور تا دور
بادگیراشون گالی الله عباسی زده بودن .شیرینی مثه کرم ریخته بود تو حیاط .کرما
خونچهها رو گذوشته بودن رو کولشون میبردن از سوراخ طویله بیرون .از
شیرینیایی که گذوشته بودن جلو من و خدا ،من یه لوز گذوشتم دهن خدا خورد،
او هم یه لوز گذوشت تو دهن من ،منم خوردم .دیگه با خدا دوسّ شدیم .دیگه
ازش نمیترسم (همان.)214 :

و)تکگويي سيفالقلم(خط روايي )5

در این بخش  28صفحهای ،گفتههای سیفالقلم ،حكیم جامعهستیزی دیده میشود که
به بهانه پاکسازی جامعه از آلودگیها و بیماریها ،به فریب و کشتن زنان خیابانی دست
میزند و گوهر نیز به دست همین شخصیت کشته میشود .بخش تكگویی سیفالقلم
نمونه خوبی از بیان نمایشی و لحظهنگاری است و شتاب روایت در این بخش ثابت و
خنثی قلمداد میشود؛ اما پافشاری بر بازنمایی دنیای ذهنی شخصیت ،بازنمایی
جزئیات ،درنگ توصیفی و به درازا کشیدن گفتوگوها و واگویهها ،شتاب روایت را در
این بخش اندکی کاهش داده است.
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در بخش تكگویی جهانسلطان ،گذشتهنگری ،حاشیهروی ،درآمیختن واقعیت و
خیال ،زمانپریشی ،بازنمایی زمان درونی ،درنگ توصیفی ،بازنمایی جزئیات و درنگ
توضیحی از شتاب روایت کاسته است؛ افزون بر این موارد ،تكرار چندباره برخی از
رویدادها و توصیفات بویژه توصیف زمینگیری این شخصیت ،نهتنها کاهش شتاب
روایت را در پی داشته ،بلكه تصاویری بسیار ناخوشایند ،بیپرده و نفرتانگیز از زندگی
این شخصیت را نیز بازنمایانده است .در کنار این ویژگیها به دلیل بیماری جهان سلطان
و هذیانگفتن های او ،این راوی را باید در بخشهای پایانی تكگوییهایش ،راوی ناموثق
به شمار آورد .از سوی دیگر به دلیل فاصله گرفتن راوی از زمان بیرونی و محور
داستان ،روایت در بخشهای پایانی ،حرکت پیشروندهای ندارد.

ه)داستان گوهر
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همانگونه که پیشتر گفته شد در ژرفای تكگویی شخصیتهای سنگ صبور ،خط
داستانی پررنگ ،اما از هم گسیختهای را میتوان یافت که به خطوط داستانی دیگر این
رمان سمت و سو می دهد .این خط داستانی ،که به زندگی گوهر ،شخصیت گمشده اما
محوری این رمان اختصاص دارد از نخستین صفحات رمان آغاز میشود و با فراز و
فرود بسیار ،سرانجام در صفحات آغازین آخرین بخش تكگویی احمدآقا پایان
میپذیرد .پیگیری ماجرای گوهر و سرنوشت دیگر شخصیتها ،احساس پیشروی زمان
داستان را در ذهن خواننده پدید میآورد .داستان گوهر را میتوان با چشمپوشی از
برخی کاستیها ،پیرنگی از هم پاشیده به شمار آورد که روند گرهافكنی و گرهگشایی در
آن بخوبی انجام گرفته ،اما پارههای این پیرنگ با بیسامانی در سرتاسر رمان پراکنده
است .شتاب پیشروی داستان گوهر به شتاب روایت در همه بخشهای رمان وابسته
است .در داستان گوهر ،افزون بر عوامل کاهشدهنده شتاب روایت در تكگویی دیگر
شخصیتها ،عوامل دیگری مانند زمانپریشی ،تكرار ،شمار فراوان راویها و روراست
نبودن برخی از آنها نیز به کندی شتاب روایت دامن زده است .بسیاری از رویدادهای
کلیدی زندگی گوهر مانند راز تولد کاکلزری ،خوندما شدن کاکلزری در شاهچرا
و نیز گمشدن گوهر ،بازنمایی ناهمسانی دنیای ذهنی شخصیتها بوده است .راویان
داستان گوهر از هر داستان دیگری در این رمان پرشمارترند و هر شخصیت بر پایه
گمانهزنیها و احساسات خود درباره گوهر به داوری مینشیند .ناهمخوانی گفتههای
شخصیتها درباره گوهر و کاکلزری ،خواننده را به درنگ بیشتر بر داستان وامیدارد و
همین ویژگی از شتاب روایت میکاهد .ناگفته پیداست که داستان گوهر نیز مانند دیگر
خطوط داستانی این رمان با شتابی پرنوسان دنبال میشود و خواننده برای پیگیری این
داستان ناگزیر است ،سراسر رمان را با همه تكههای کوچك و بزرگ و نمایشوارههای
درازدامن آن پشت سر گذارد و در پایان برای سنجش شتاب روایت ،برآیند همه این
خطوط روایی و داستانی را پیش چشم بدارد.
نتيجهگيري
ژرار ژنت برای سنجش شتاب روایت ،زمان خوانش متن روایی را بر زمان تقویمی
مورد نیاز برای رویدادن رخدادهای آن در واقعیت تقسیم میکند .با توجه به ساختار
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منابع
 احمدی ،بابك ،ساختار و تأویل متن ،تهران :نشر مرکز.1380 ، آدام ،ژان میشل؛ رواز ،فرانسواز ،تحلیل انواع داستان ،برگردان آذین حسینزاده؛ کتایون شهپرراد ،تهران :نشر قطره.1383 ،
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زمانی متفاوت متون روایی ،ارائه الگویی واحد برای بررسی شتاب روایت در همه این
آثار ،چندان ژرفنگرانه نیست .در الگوی ژنت به رمانهای جریان سیال ذهن اشارهای
نشده که بر پایه زمان ذهنی استوار است .در رمان سنگ صبور ،که در دسته رمانهای
جریان سیال ذهن قرار می گیرد ،آینده پیشاپیش به گذشته دگرگونی یافته است؛ از این
نگاه ،آنچه به این رمان موجودیت بخشیده ،گذشتهنگریهای پیاپی همراه با چند
نمایشواره بلند است .در این رمان ،بازه زمان داستان چندان روشن نیست؛ از این رو
اندازهگیری شتاب روایت آن بر پایه حدس و گمان ،واقعبینانه نخواهد بود .از آنجا که
محورهای داستانی سنگ صبور ،جز نمایشوارهها برایند تكگویی دو یا چند شخصیت
است برای بررسی شتاب روایت در هر یك از این محورهای داستانی ،باید شتاب
روایت را در بخش تكگویی راویهای آن خط داستانی پیش چشم داشت.
در سنگ صبور ،بخشهای جداگانهای با مرزبندی روشن دیده میشود که جریانهای
روایی همراستا و متناوبی را در خود جای داده است .با توجه به اینكه سنگ صبور به
شیوه تك گویی درونی نوشته ،و روایتهایی که به این شیوه نوشته شده است .متنهای
صحنهای شمرده میشود ،انتظار میرود شتاب روایت در این رمان ثابت و خنثی باشد؛
اما این رمان بویژه بخش تكگویی احمدآقا ،انباشته از درنگ توصیفی و توضیحی،
گذشتهنگری ،بازنمایی احساسات و اندیشههای شخصیتها و نیز روایتهای
برون داستانی است و همین ویژگیها به نوسان شتاب روایت و کاهش پیشروی
محورهای د استانی در بسیاری از بخشها انجامیده است .افزون بر این ،عواملی مانند
پرشهای زمانی ،بازنمایی جزئیات ،ناموثق بودن راوی ،بازنمایی زمان درونی و تكرار نیز
به نوسان شتاب روایت در بخشهای گوناگون این رمان هر چه بیشتر دامن زده است.
افزون بر آنچه گفته شد ،شتاب کند نثر (کندی پیامرسانی متن) نیز از شتاب روایت در
بسیاری از بخشهای این رمان کاسته است بررسی پیوند شتاب نثر و شتاب روایت در
پژوهشی جداگانه ارائه خواهد شد.
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 اردالنی ،شمسالحاجیه« ،عامل زمان در رمان سووشون» ،مجله زبان و ادبیات فارسی ،س ،4شماره  ،10صص 9تا .1387 ،35
 بیات ،حسین  ،داستاننویسی جریان سیال ذهن ،تهران :علمی و فرهنگی.1387 ، تودوروف ،تزوتان ،بوطیقای ساختارگرا ،ترجمه محمد نبوی ،تهران :آگه.1382 ، توالن ،مایكل ،روایتشناسی ،درآمدی زبانشناختی-انتقادی ،ترجمه سید فاطمه علوی-فاطمه نعمتی ،تهران :سمت.1386 ،
 جاهدجاه ،عباس؛ لیال رضایی« ،بررسی تداوم زمان روایت در حكایتهای فرعی کلیله ودمنه»  ،بوستان ادب ،س سوم ،ش سوم ،پیاپی .1390 ،9
 چوبك ،صادق ،سنگ صبور ، .تهران :جاویدان.1352 ، حرّی ،ابوالفضل « ،مؤلفههای زمان و مكان روایی در قصص قرآنی»  ،ادبپژوهی ،ش  7و 8 ،ص 125تا .1388 ،141
 حسنلی،کاووس؛ ناهید دهقانی« ،بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلو »  ،زبان وادب پارسی ،س چهاردهم ،ش .1389 ،45
 رجبی ،زهرا و همكاران« ،بررسی رابطه زمان و تعلیق در روایت پادشاه و کنیزک» ،فصلنامهپژوهش زبان و ادبیات فارسی ،ش دوازدهم ،ص  75تا .1388 ،98
 صهبا ،فرو  « ،بررسی زمان در تاریخ بیهقی بر اساس نظریه ژنت» ،پژوهشهای ادبی ،سپنجم ،ش ،21ص  89تا .1387 ،112
 طاهری ،قدرت اهلل ؛ لیال سادات پیغمبرزاده« ،نقد روایتشناسانه مجموعه "ساعت پنگ برایمردن دیر است" بر اساس نظریهی ژنت» ،ادبپژوهی ،ش  7و  ،8ص  27تا .1388 ،49
 عبداللهیان ،حمید؛ الهام حدادی« ،رویكرد روایت-شناختی به حكایت مكاران از داستانهایهزار و یك شب» ،فصلنامه هنر ،ش .1388 ،81
 غالمحسینزاده ،غالمحسین و همكاران« ،بررسی عنصر زمان در روایت با تأکید بر حكایتاعرابی و درویش در مثنوی»  ،پژوهشهای ادبی ،س چهارم ،ش  ،16ص  199تا ،217
.1386
 قاسمیپور ،قدرت« ،زمان و روایت» ،نقد ادبی ،س  ،1ش  ،2ص  144تا .1387 ،123 لوته ،یاکوب ،مقدمهای بر روایت در ادبیات و سینما ،ترجمه امید نیكفرجام ،تهران :مینویخرد.1386 ،
 مارتین ،واالس ،نظریههای روایت ،ترجمه محمد شهبا ،تهران :هرمس.1382 ، محمودی ،محمد علی ،پردهی پندار  ،مشهد :مرندیز.1389 ،- Genette, Gerard..( 1980). Narrative Discourse. Translated by Jane E .
Lewin, Cornell university press.
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123
چکيده
در این مقاله کوشش میشود ،ابتدا از دیدگاهی برونمتنی و جامعهگرایانه ،برخی از شاخصترین 
شعرهای متعهّد نیما در دهههای بیست و سی واکاوی ،و سپس در جستاری درونمتنی و
زبانشناسانه ،کیفیّت هنری و ادبی این اشعار نشان داده شود.
نتیجة این پژوهش که به شیوة توصیفی و تحلیل محتوا انجام شده است ،نشان میدهد که
از دیدگاه برونمتنی ،بازنمایی ایدئولوژیك اشعار نیما و خوانشهای ایدئولوژیك حزب توده از
آن اشعار ،این گمان را تداعی میکرد که شاعر فقط در تعهّد به حزب توده شعر میسراید.
مفسّران و منتقدان نزدیك به حزب توده ،فضایی منطبق با آرمانهای خود در خوانش و تفسیر
شعرهای متعهّد نیما به وجود آوردند که بنا بر آن از اشعار حتّی فقط با گرایش اجتماعی،
قرائتهایی ایدئولوژیك ارائه میشد .پس ،اشعار اجتماعی نیما از سوی گفتمان مسلّط با سویة
سیاسی همراه با نیّات حزب خوانده و شایع میشد؛ امّا در واقع ،تعهّد نیما به اجتماع و به طور
کلّی چپگرایی بود و نه به حزب توده .از دیدگاه درونمتنی و زبانشناسانه نیز نیما در اشعار

متعهّدش هرگز «ادبیّت» کالم خود را قربانی صراحت و شعارهای متعهّدانه با زبان ارجاعی و
ترغیبی نكرده و با هنجارگریزیهای معنایی ،بویژه نمادگرایی به برجستهسازی دست زده است و
با متن «باز» ،مخاطبان را به عرصة تولید معنا وارد کرده است.

كليدواژهها :تعهّد در شعر معاصر ،نیما یوشیگ ،گفتمانچپ و ادبیات ،بازنمایی ایدئولوژیك
زبان ادبی.
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 .1مقدّمه
پس از شهریور سال  ،1320عقدههای سالهای خفقان رضاخانی با انتشار فراوان
مجلّهها و نشریهها گشایشی نسبی یا فت .هرج و مرج سیاسی ،این اجازه و آزادی را به
تولیدکنندگان هنری و مشتریانشان داد تا فراوانتر دادوستد کنند .در این میان ،چپگرایی
در ایران رشد کرد و یكی از اصلیترین حزبهای چپگرا یعنی حزب تودة ایران تشكیل
شد و فعّالیّتهای سیاسی و فرهنگی خود را آغاز کرد و تا زمان کودتای  28مرداد 1332
به یكی از تأثیرگذارترین حزبهای ایران تبدیل شد و با انتشار نشریههای فراوان تا
حدود زیادی نبض فرهنگی کشور را در دست گرفت و اندیشههای سوسیالیستی را
ترویگ کرد .گفتمان هنری و ادبی این حزب ،برآمده از این اندیشهها به تبلیغ تعهّد ادبی
به سوسیالیسم و رواج آن پرداخت و بسیاری از روشنفكران زمانه را با شعارهای
حمایت از مردم مظلوم و کارگر و مبارزه با امپریالیسم و خودکامگی شاه جذب خود
کرد .رفته رفته گفتمان این حزب به قدرتمندترین گفتمان هنری آن دوره تبدیل گشت.
با رواج گسترده تعهّد ادبی ،گروههای بسیاری ،حضور خود را در دایرة تولید ادبی آن
دوره با تمرکز بر تعهّد تعریف میکردند و شاعران متمایل به گفتمان چپ با تأکید بر
توان دگرگونکنندة ادبیّات به منزلة نهادی سیاسی ،شعر متعهّد این دوره را تولید
می کردند .نیما یوشیگ هم که در دورة پیش ،احتماالً برای فرار از سانسور ،افكار
اجتماعی خود را پشت نوعی رمانتیسم مخفی میکرده است در این دوره و با رشد
گفتمان چپ و آزادی بیان نسبی ایجاد شده به شعرهای اجتماعی روی آورد و
مترقّی ترین صدای شعر دهة بیست شد که دیگر آن صبغه و جنبة رمانتیك را نداشت و
کامالً اجتماعی و سیاسی شد (شفیعیکدکنی:1390 ،ص.)55
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 1-1هدف پژوهش این است که اشعار متعهّد نیما یوشیگ از دیدگاهی درونمتنی و
برونمتنی کاوش شود و بنابراین با شیوة جامعهگرایانه ،ارتباط نیما یوشیگ با چپگرایی
ی
و بویژه حزب توده نشان داده میشود و بازنماییهای ایدئولوژیك و خوانشهای سیاس ِ
چپِ برخی از شاخصترین شعرهای اجتماعی و متعهّد نیما ارائه ،گردد و از چشماندازی
درونمتنی و با بهرهگیری از نقد زبانشناسانه ،کیفیّت ادبی این اشعار تحلیل شود.
 1-2پرسشهاي پژوهش عبارت است از« :بازنماییهای ایدئولوژیك یا خوانشهای
سیاسی اشعار اجتماعی نیما چگونه بوده است؟ اشعار متعهّد نیما از دیدگاه نقد
زبانشناسانه در چه وضعیّتی قرار دارد؟»
 1-3روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانهای انجام
پذیرفته است .از آن رو که «تعهّد شعری» با اجتماع و سیاست ،گره خورده است و در
عین حال ،شعر کیفیّاتی ادبی مختصّ خود دارد در این پژوهش به طور تلفیقی از آرای
برونمتنی (جامعهگرایانه) و درونمتنی (زبانشناسانه) بهره برده شده است .در تحلیل
زبانشناسانه اشعار متعهّد به برجستهسازیها و فرم درونی اشاره خواهد شد.
 1-4پيشينة پژوهش عبارت است از :مطالبی دربارة انعكاس اوضاع اجتماعی در شعر
نیما در کتاب «خانهام ابری است» (پورنامداریان:1381 ،ص 98تا )131؛ گفتارهایی پراکنده
دربارة ادبیّات متعهّد فارسی و تأثیر گفتمان چپ بر ادبیّات دهة بیست و سی و
خوانشهایی اجتماعی از دو شعر نیما در کتاب «طلیعة تجدّد در شعر فارسی»
(کریمیحكّاک:1389 ،ص 15تا )440؛ فصلی دربارة ادبیّات انقالبی و جنبش ادبیّات متعهّد
قبل از انقالب اسالمی در کتاب «سیاست نوشتار» (تلطّف:1394 ،ص 135تا )204؛ مطالبی
مفید دربارة اشعار نیما در کتاب «ادوار شعر فارسی» (شفیعیکدکنی :1390 ،ص  108تا )132؛
سخنانی در باب شعر سمبولیسم اجتماعی نیما و اشاراتی به اوضاع اجتماعی مؤثّر بر
شعرهای نیما در دوران پس از کودتای  1332و تعهّد شعری او در کتاب «جریانهای
شعری معاصر فارسی» (حسینپور چافی :1390 ،ص 231تا )239؛ مطالبی دربارة تأثیر حزب
توده و نشریّههای وابسته به آن در نقد شعر دهة بیست در کتاب «سیر نقد شعر در
ایران» (غالمحسینزاده :1380 ،ص  196تا )219؛ اشارهای به تأثیر حزب توده بر شعر دهة
بیست در «چشمانداز شعر معاصر فارسی» (زرقانی:1391 ،ص  159تا ،)162گفتاری دربارة
اشعار سیاسی چپ دورة پهلوی دوم در کتاب «شعر سیاسی در دورة پهلوی دوم»

(درستی :1381 ،ص 115تا  ،) 178مطالبی پراکنده و مفید دربارة نفوذ حزب توه در دهههای
بیست و سی و تأثیر آن بر شعر نو فارسی در کتاب «تاریخ تحلیلی شعر نو»
(شمسلنگرودی :1377،ج1و )2و اشاراتی دربارة شعر نوی نیما و برخی تأثیرهای اجتماعی
بر شعر او در کتاب «شرح ،تحلیل و تفسیر شعر نو فارسی» (روزبه :1383 ،ج .)1بنابراین
تاکنون پژوهشی مستقل ،جامع و مانع دربارة شعر متعهّد نیما ،همراه با خوانشهایی
چپگرایانه و ارزیابیهایی درونمتنی انجام نشده است؛ پس ضروری است برای درک
چگونگی تكوین شعر معاصر فارسی ،اشعار متعهّد شاعران این دوره بویژه شعر متعّهد
نیما یوشیگ واکاوی شود.
 .2مباني نظري پژوهش
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« 2-1تعهّد» در لغت و اصطالح :واژة «تعهّد» ترجمة واژة « »commitmentالتین است
که واژة «التزام» نیز به معنی آن نزدیك است .برای «تعهّد» در فرهنگ فارسی «معین» به
عهده گرفتن کاری را ،نگاه داشتن و عهد بستن آمده است (معین« ،تعهّد») .اصطالح
«تعهّد» در حوزة ادبیّات به شیوهای گفته می شود که در آن نویسنده یا شاعر در آثار
خود ،خویشتن را ملزم میکند رسالتی اجتماعی را تبلیغ کند که از نظر او درست و
نجات بخش است .هدف اصلی متعهّدان ادبی ،ترغیب مخاطبان به هماندیشگی و
همعملی با آنها در اجتماع است .کادن مینویسد :هنرمند متعهّد کسی است که اثرش را
به حمایت و طرفداری از باورها و اعتقادات خاصّی  -بویژه باورهای سیاسی و
ایدئولوژیك -و برای اصالحات اجتماعی اختصاص میدهد (.)Cuddon, 1385: 161
اصطالح «ادبیّات متعهّد» عمدتاً در توصیف آثار کسانی به کار میرود که به دفاع از
اعتقادات خاص و فعّالیّتهای مشخّص ایدئولوژیك به منظور ایجاد اصالحات اجتماعی
معروف هستند (تلطّف:1394 ،ص .)18تعهّد در زبان فارسی تصوّری قبلی از مسئولیّت و
نگرانیهای فراادبی است؛ به طوری که هنرمند ،انتقال عقیده ،تبلیغ ایدئولوژی ،تغییردادن
مخاطب ،دفاع از ملّت و یا بسیگ توده را به موقعیّت خلّاق ،وارد میکند ( Dabashi,
)1985: 150؛ پس ،ادبیّات متعهّد با تأکید بر مخاطب بر جنبة عملگرایی 1ادبیّات تأکید
میکند .آرای ژان پل سارتر 2بیش از دیگران به سبب دفاع از «تعهّد ادبی» مشهور شده
است .در فلسفة اگزیستانسیالیستی-اومانیستی سارتر ،آزادی و عمل ،بسیار اهمیّت دارد.
سارتر اعتقاد دارد که عمل انقالبی ،عالیترین نمونة عمل آزادانه است؛ به سبب این امر،
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:1394ص 14تا .)28

 2-3جريان زبانشناسانه و ادبيّات متعهّد :در طرف مقابلِ این جریان «جامعهگرایانه»،
که تأکید آن بر بیرون متن و جامعه است و از آرای سارتر و جامعهشناسان و بازنمایی
ایدئولوژیك برای نقد و خوانش ادبی سخن میگوید ،جریانی قرار دارد که تأکید آن
بیشتر بر درونِ متن است .در این پژوهش از میان نقدهای درونمتنی از شیوة
زبانشناسانه بهره برده میشود .در ابتدا این فرمالیستها بودند که آرای زبانشناسان را در
نقد ادبی به کار بستند و دو هدف اصلی داشتند :نخست اینكه میخواستند با
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نقش تعهّد نیز از نقشهای دیگر ادبی پررنگتر نمود پیدا کرده است .در فلسفة وی،
روی آوردن به تعهّد و توجّه به مسئولیت فضیلت نیست؛ ضرورت است .بنیاد فلسفی
این ضرورت از دیدگاه هستی شناسی یا اگزیستانسیالیسم بر تقدّم وجود بر ماهیّت است.
وقتی وجود اهمّیّت بیشتری دارد ،پس بشر هیچ نیست مگر آنچه از خود میسازد؛ چون
بشر خود را میسازد؛ بنابراین همة مسئولیتها به عهدة خود اوست .سارتر اعتقاد دارد
اگر در زندگی چیزی نمی بود که با آن درافتیم و آن را براندازیم ،ادبیات به کار نمیآمد؛
امّا بسیار جالب است که بر خالف آنچه معموالً از آرای سارتر برداشت شده است ،او
نیز شعر را وسیله نمیداند و معتقد است شعر فراتر از ابزار ارتباطی است .وی میان
ادبیات و شعر تفاوت قایل میشود (سارتر :1388 ،ص 15تا 102؛ همو :1389 :ص 18تا .)45
 2-2بازنمايي ايدئولوژيک در شعر معاصر فارسي :در جوامعی مانند ایران به علّت
موقعیت سیاسی و فرهنگی خاص آن ،نویسندگان متعهّد اغلب آرای سیاسی خود را با
رمز و استعاره بیان میکنند؛ به این ترتیب ،آنها از اشارات برای توصیف و بازنمایی
مسائل اجتماعی و نقد نظام اجتماعی سود میبرند و استفاده از کنایات برای بیان
دیدگاههای ایدئولوژی ،ویژگی انكارناپذیر آثار ادبی میشود .شاعران نوین فارسی در
کنشی جمع ی برای ترویگ و اقتباس نوع خاصی از ایدئولوژی مشارکت میکنند.
بازنمایی ایدئولوژیك به دورههای تاریخی-اجتماعی وابسته است؛ بنابراین ،استعاره تدر
ل
معنای نماد] ،همانطور که در متن ادبی به ایدئولوژی یاری میرساند ،همچون عام ِ
جنبشِ اجتماعی هم عمل میکند .توجّه به نمود دووجهی استعاره تنماد] به عنوان حامل
تفكّر اعتقادی از یك سو و واقعیّت اجتماعی از سوی دیگر ،امكان بهترین تفسیر را از
رابطة میان اعتقاد و ادبیّات بر اساس جایگاه استعاره تنماد] فراهم میآورد (تلطّف،
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مشخّصکردن روششناسیِ خاصّ ادبیّات ،شالودهای علمی و شیوههایی متفاوت برای
نقد متون ادبی تبیین کنند .دوم اینكه میخواستند با دیدگاه غالبی که ادبیّات را صرف ًا
بازتاب واقعیّت قلمداد میکرد ،مخالفت کنند .آنها با برجستهکردن «ادبیّت» زبان و
صناعاتی که متن را از متون غیرادبی متمایز میسازد ،نظریه و نقد ادبی جدید را به خود
متن نزدیك کردند( .پاینده :1388 ،ص23و .)37همچنین با استفاده از آرای زبانشناسانة
یاکوبسن دربارة «نقشهای پیام» بر «نقش ادبی» پیام به عنوان معرّف «ادبیّت» متن تأکید
کردند و «نقش ترغیبی» (که جهتگیری پیام آن به سوی مخاطب است) و «نقش
ارجاعی(توصیفی)» (که جهتگیری پیام آن به سوی موضوع پیام است) را نشانة دوری
زبان از ادبیّت دانستند (صفوی1390 ،؛ ج:1ص 34تا )38؛ بنابراین ،زبانشناسان ،ادبیات متعهّد
را ادبیاتی میدانند که در آن از نقش ترغیبی و ارجاعی زبان استفاده میشود؛ یعنی
اعتقاد دارند که در نگرش مخاطب محور و ترغیبی ،متن ،وسیله اهداف اجتماعی-
سیاسی است و در نقش ارجاعی نیز اصوالً «ادبیّت» کالم به حاشیه رانده میشود و
چنین کاربردهای زبانی ،چندان ادبی به شمار نمیرود .آنچه یاکوبسن «کارکرد شعری»
مینامد ،اهمّیت ادبیّات را در این میداند که چگونه ساختار متن به منظور برجستهسازی
عناصر جوهری آن تنظیم میشود (فالر و همكاران:1386،ص .)23برجستهسازی از دو راه
قاعدهافزایی و هنجارگریزی در متن تحقّق مییابد .نظم بر برونة زبان استوار است و از
طریق قاعدهافزایی به دست می آید و جوهر آن وابسته به صورت زبان و پیدایش آن
نتیجة توازن است و شعر بر درونة زبان استوار و جوهر آن بر بنیاد گریز از هنجارهای
زبان خودکار و وابسته به محتوای زبان است (صفوی1390 ،؛ ج:1ص 60و  .)61قاعدهافزایی
در سه سطح آوایی ،واژگانی و نحوی قابل طبقهبندی است و نتیجة آن ،چیزی جز
شكلی موسیقایی از زبان خودکار نیست (همان؛ج:2ص )36و هنجارگریزی در
سطح های نوشتاری ،سبكی ،واژگانی ،زمانی و معنایی قابل طبقهبندی است (همان.)172 :
به نظر میرسد هیچکدام از رویكردهای «جامعهگرایانه» و «زبانشناسانه» به تنهایی
نمی تواند شیوة مناسبی برای تحلیل ادبیّات متعهّد باشد؛ بنابراین در این پژوهش با
رویكردی تلفیقی از این دو شیوة نقد بهرهگرفته خواهد شد تا هم از دیدگاهی
«برونمتنی» و هم به شیوهای «درونمتنی» ،تصویر روشنی از تعهّد ادبی نیما یوشیگ به
دست داده شود .با یاری این شیوة میانه از طرفی از دیدگاهی جامعهگرایانه و بیرونی،

جستار برونمتني و درونمتنيِ اشعار متعهّد نيما يوشيج در دهههاي بيست و سي

ارتباط گفتمان حزب توده و نیما و بازنمود ایدئولوژیك گفتمان چپ در برخی از
شاخصترین شعرهای متعهّد نیما واکاوی میشود و سپس از سویی دیگر از دیدگاهی
درون متنی و زبانشناسانه ،کیفیّت زبان ادبی و یا ارجاعی و ترغیبی آن اشعار بیان ،و
برجستهسازیهای ادبی و فرم ذهنی و ساختار این متون تحلیل خواهد شد.
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 .3نيما يوشيج ،گفتمان چپ و حزب توده در دهة بيست و سي
اگرچه در آغاز سدة جدید ،غالباً رمانتیسم فردی و انزواطلب بر شعرهای نیما
حكمفرما بود ،همواره تعهّدی اجتماعی-انقالبی در پستوی ذهن خود داشته است (نك.
جعفری:1388 ،ص 280تا 284؛ پورنامداریان:1381 ،ص 22و  .)23امّا از میانة سالهای
1310تا 1320نیما بتدریگ سعی میکند از روحیّات رمانتیك دورة جوانی خود فاصله
بگیرد .از نظر نیما در این مرحله ،شاعر یا نویسنده باید وضعیّت اقتصادی و اجتماعی را
در نظر بگیرد .در همین دوره است که نیما معتقد میشود که هنر باید احساسات «طبقه»
را به حرکت درآورد و آرزو میکند که بتواند «شاعر و نویسندة عالم و فاضل و جسور
طبقاتی» شود (جعفری:1388 ،ص 285تا  .)287نیما اندکی پیش از دهة بیست و همزمان با
انتشار «ارزش احساسات» ،معتقد میشود که «هنرمندان زبردست ،نمایندگان درست و
دقیق زمانهای معلوم تاریخی هستند» (نیما یوشیگ:1368 ،ص  .)25وی همچنین حوادث
تاریخی ،سیاسی و اجتماعی را در شكل آفرینشهای هنری مؤثّر میداند و در تحلیل
ادبیّات مناطق مختلف جهان به این تأثیرگذاریها اشاره میکند (همان 28 :تا  .)72در واقع
این نظر را مطرح میکند که تغییراتی که در ساختارهای اجتماع رخ میدهد ،نهایت ًا
موجب دگرگونیهای مطلوب در احساسات و عواطف سازندة آثار هنری میشود .گویی
نیما تمایل دارد متن را پیامد جامعه بداند (کریمیحكّاک:1389 ،ص 428تا  .)430از سال
 1320خورشیدی و با مسلّط شدن تدریجی گفتمان حزب توده ،نیما نیز به این حزب
نزدیك شد .طبری مینویسد« :نیما در اثر انس خویشاوندمآبانه با من ،شروع به
همكاری با حزب کرد» (طبری:1379 ،ص .)1772حزب توده «برای ترویگ اصول عقیدتی
خود ،روشهای عملی فراوانی داشت که یكی از مهمترین آنها توجّه فراوان و در واقع
ایجاد تحوّل و نهضتی در کار نشر مجلّهها و کتابهای گوناگون در ایران بود که در آنها
عالوه بر مسائل سیاسی و اجتماعی به مسائل ادبی و ارائة آثار هنری روز نیز توجّه
میشد» (طاهباز:1368 ،ص .)58اغلب نشریات و مجلّههای ادبی این دوره به حزب توده یا
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جریانهای سیاسی وابسته بودند (غالمحسینزاده :1380 ،ص  .)208غلبة حزب توده بر
نوشتارهای رسانهای ،نهایتاً به سلطة دستگاه جمال شناسی و افكار مورد نظر حزب بر
بسیاری از آنها انجامید (زرقانی:1391 ،ص .)162مهمترین معیار نقد در این دوره ،گرایش
به رئالیسم سوسیالیستی و دور شدن از رمانتیسم است .تعهّد شاعر نیز از معیارهایی
است که اغلب منتقدان بدان توجّه کردهاند (غالمحسینزاده:1380 ،ص .)278نیما در ابتدای
دهة بیست ،بیشتر شعرهایش را در «نامة مردم» ارگان رسمی حزب توده به مخاطبان
عرضه میکرد« .نامة مردم» تقریباً در هر شمارهای ،شعری از نیما را به چاپ میرساند.
نقطة عزیمت شعر آزاد همین نشریة «نامة مردم» است (شمس لنگرودی1377 ،؛ ج:1ص244
تا  .)246نیما آرامآرام اشعارش را برای دیگر نشریات چپگرا نیز برای انتشار میدهد.
«پیام نو»  ،که آن هم ارگان نزدیك به حزب توده بود ،اشعار نیما را به چاپ میرساند.
(همان )272 :و در سالهای بعد هم در «علم و زندگی» که به حزب وابسته بود ،شعرهایش
را منتشر کرد .البتّه باید یادآور شد که در این دوره غیر از نشریات وابسته به حزب
توده ،نشریه های نوگرایی چندانی که مناسب شعر و افكار نیما باشد وجود نداشت؛ به
همین دلیل نیما از این نشریات و نفوذی که چپگراها در بخش نخبهگرا و تجدّدخواه
داشتند ،نهایت استفاده را برده است بی اینكه خود به سلك آنان درآمده باشد؛ همچنین
در سال  1325در نخستین کنگرة نویسندگان ایران ،که به همّت انجمن روابط فرهنگی
ایران و شوروی برگزار شد و زیر نفوذ حزب توده بود ،تریبونی به نیما رسیده بود که
ضربههای نهایی خود را برای تثبیت شعر نو بر پیكر سنّتگرایان بكوبد .بنابراین ،نیما
در دهة  1320توانست به عنوان شاعری مردمی به شهرت برسد و از طریق «ماهنامة
مردم» ،نشریة روشنفكرانة حزب توده ،و «پیام نو» ،ارگان انجمن ایران و شوروی به
انتشار آثارش در میان مردم توفیق یافت (آبراهامیان:1387 ،ص .)303خواه ناخواه ،نیما و
پیروانش مسئلة تجدّد در شعر را با مسئلة انقالب در اجتماع و سیاست پیوند زده بودند.
آنها در همان حال که دیدگاه های خود را با قوّت و استحكام و چونان اعتقادی راسخ
بیان میکردند ،مفهوم تجدّد ادبی را به گونهای شرح و بسط میدادند که گویی اصو ًال
نوعی موضعگیری سیاسیِ مخالف است (کریمیحكّاک:1389 ،ص)23؛ امّا نزدیكی نیما به
حزب توده ،چند دلیل عمده داشت :نخست اینكه ظلمستیزی و دفاع از محرومان و
اقتدارستیزی در شخصیّت نیما با شعارهای حزب توده همخوان بود .دوم اینكه نیما

جستار برونمتني و درونمتنيِ اشعار متعهّد نيما يوشيج در دهههاي بيست و سي
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برای برآورده کردن آرزوی اصلی خود یعنی بالندگی شعر آزاد به گفتمان اجتماعی
قدرتمندی نیازمند بود که نخست ،مخاطب وسیعی برای او فراهم آورد و دیگر اینكه در
سیطرة اقتدار سنّتگرایان نباشد و سهدیگر اینكه مانند گفتمان ادبی او گفتمانی انقالبی
باشد و حزب توده این سه نیاز عمدة نیما را برآورده میکرد .همچنین ،تأثیر گفتمان
چپ حزب توده ،در میان تودة مردم و روشنفكران آن دوره به حدّی بود که دوری از
آن میتوانست به قیمت مرگ نطفة شعر آزاد و نظریههای شعری نیما تمام شود« .در
این دوره بود که شاعران برای اینكه جدّی گرفته شوند ،دستِ کم میبایست خوانندگان
خود را که به جنبة اجتماعی شعر وفادار بودند ،راضی نگه دارند» (کریمیحكّاک،
:1389ص .)253همچنین سخنان خود نیما از قبیل «مایة اصلی اشعار من ،رنگ من است»
(نیما یوشیگ:1379 ،ص )1736با ابهامی که در کلمة «رنگ» وجود دارد ،هواداران و حتّی
مخالفانِ گفتمان چپ حزب توده را ترغیب میکرد که او را شاعری متعهّد به حزب
بپندارند (تلطّف:1394 ،ص)94؛ ولی در واقع به نظر میرسد نزدیكی او به حزب توده و
گفتمان چپ بیشتر به یك معامله میمانست .نیما شعرهایش را به حجم عظیمی از
مخاطبانِ غالباً روشنفكر معرّفی میکرد و حزب نیز از همفكری نیما سرخوش بود و
ندای نوگرایی سر میداد .فایدة نزدیكی نیما به نشریههای حزب توده ،زمانی بیشتر
خودش را نشان میدهد که این نكته را در نظر بگیریم که دیدگاههای نیما در طول دو
دهة نخست زندگی ادبی او تقریب ًا چندان مورد توجّه قرار نگرفت و بعد از جنگ
جهانی دوم توجّه برانگیز شد و بحث و جدلهای فراوانی را در باب تجدّد در شعر
فارسی برانگیخت .این بحث و جدل بر سر شعر بتدریگ نیما را در مرکز صحنة ادبی
قرار داد (کریمیحكّاک:1389 ،ص 410و  .)411نیما بویژه در اوخر عمر ،خود را از
کمونیست بودن مبرّا دانست و نوشت« :من کمونیست نیستم .میدانم که بعضی افكار
من به آنها نزدیك میشود؛ امّا میدانم که آنها بسیار زیاد نقطههای ضعف دارند و عمده
مادّیت غلی آنهاست» (طاهباز :1368 ،ص .)67اخوان ثالث معتقد بود« :آنچه مسلّم است
نیما گرایش به چپ داشت .مجامع چپ ،نه به دلیل شعرهایش بلكه به دلیل بهرهگرفتن
از نامش می کوشیدند تا او را هر چه بیشتر و وسیعتر معرّفی کنند .طرفداران حزب توده
و نیروی سوّم ،که خلیل ملكی و آل احمد و اینها بودند ،سر جلب نیما دعوا داشتند؛ امّا
خود نیما عضو هیچ حزب و سازمانی نبود .تنها همین را میتوان گفت که به چپ

گرایشی داشت آن هم برای دلسوزی برای مردم و بس .در زمانی که نیما زندگی
می کرد ،سازمان چپ ،سرگُل جامعه و شریفترین افراد جامعه را به خود جلب کرد .نیما
در گرایشش به چپ افكار مترقّی زمانه را دنبال میکرد» (بینایی:1371 ،ص .)58نیما «به
آرمان دبستان جامعهگرایی (سوسیالیسم) باور داشت؛ امّا نمیتوانست که در چهارچوب
جزمهای حزبی و فرمانبرداری چشموگوشبسته در قالب هیچ سازمان و تشكیالتی
زندانی شود ...نیما هرگاه در کار و کنش فرهنگی و اجتماعی در چهارچوب برنامههای
ویژة حزبی شرکت میکرد با شناخت و گزینش خود او بود و نه در پیروی و
فرمانبرداری مریدانه از آقامعلّمهای حزبی» (دوستخواه:1379 ،ص .)1741هویت ذهنی نیما،
نتیجة تعلّق خاطر او به یك گروه خاصّ سیاسی ،آن هم بر اثر همراهی در یك دوره
نیست (مختاری:1377 ،ص .)174پس نیما اگرچه به حزب نزدیك میشود و از نشریههای
آن برای معرّفی شعر آزاد و نظریّههای ادبی سود میجوید و با مبارزات اجتماعی آنها
همدلی میکند در زمینة شیوة هنری و شعری و در نظریّههایی از قبیل آنچه ذکر شد،
ی گفتمان حزب توده را برنمیتابد و کار خود را پی میگیرد.
تعهّد خشك سوسیالیست ِ
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 .4تحليل برونمتني و بازنماييهاي ايدئولوژيک در شعرهاي شاخص متعهّد نيما در
دهههاي بيست و سي
پیروان و ستایشگران نیما در نوشته های متعدّد و گوناگون خود از الگوی تفسیری
واحدی پیروی می کردند :دالهای مختلف ادبی با مدلولهای متناسب خود در سطح
سیاسی-اجتماعی مرتبط میشود و رابطة آنها از پیش تعیین شده است .تلمیحها و
اشارههای مبهم و موجز به گونهای تفسیر میشد که محتوای سیاسی-اجتماعی شعر را
برجسته کند .غالب ًا چنان با شعرهای نیما برخورد میشد که گویی بیان ادبی برخی
مواضع سیاسی –اجتماعی مشخّص است .مسئلة نسبتاً پیچیدة معنای هر شعر یا فرایند
تفسیر آن در فضایی تقریب ًا بسته حلّ و فصل میشد؛ فضایی که افق خواندن و نوشتن را
بشدّت محدود میکرد (کریمیحكّاک:1389 ،ص .)437مفسّران و منتقدان نزدیك به حزب
توده ،در به وجود آمدن چنین فضایی نقشی عمده داشتند .آنها خوانشهایی سیاسی و
ایدئولوژیك از اشعار حتّی فقط با گرایش اجتماعی ،و از شعرهای نیما تفسیرهای
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ك منطبق با اهداف خود ارائه کردند و به «کاهشگرایی» در حوزة معنای شعر
ایدئولوژی ِ
دست میزدند.
نقطة آغازین شعرهای متعهّد نیما را میتوان «اميد پليد» (نیما یوشیگ:1391 ،ص 425تا
 )429دانست که در اسفند ماه  1319سروده شده است؛ امّا در سال  1322در نشریة
هفتگی «نامة مردم» متعلّق به حزب توده منتشر شده است .از اواخر سال  1318و با
شروع جنگ جهانی و به خطر افتادن قدرت رضاخانی ،شعرهای سیاسی و اجتماعی
دوباره در زبانی سمبلیك ظاهر میشود (پورنامداریان:1381 ،ص .)98این شعر گزارشی
است از جدال نومیدانة «شبی» در حال احتضار و رو به زوال برای جلوگیری از طلوع
«روز»« .شب» با وجود سرنوشت محتومی که دارد ،حاضر نیست از آن چیزی صرف
نظر کند که در سطر آخر شعر «امید زوال صبحگاه» نامیده شده است .در تفسیری که در
همان زمان انتشار شعر ارائه میشود ،مفسّر ،شیوهای را برمیگزیند که اشارههای انتزاعی
شعر را به موقعیّت اجتماعی مشخّصی ربط میدهد .منتقد ،خوانشی محدود از شعر
ارائه کند .آنگاه که چنین قرائتهایی – همچون همین مورد -از تأیید خود شاعر هم
برخوردار میشد ،استنباطهایی که صورت میگرفت بتدریگ در جامعه ،نوعی فضای
خاصّ خواندن ایجاد می کرد .مهمتر اینكه تأثیرهای بعدی هر تفسیر در سلسله
تفسیرهای پس از خود نیز پایدار میماند (کریمیحكّاک:1389 ،ص .)438در سرآغاز چاپ
این شعر ،نوشتهای از احسان طبری ،نظریهپرداز حزب به چشم میخورد .اگرچه در
متن شعر پدیدههایی همچون «شب»« ،تاریكی» یا «صبح» و «روشنی» کارکرد انتزاعی و
مبهم دارد اگر این شعر در هفتهنامة حزب چاپ نمیشد و مقدّمهای از نظریهپرداز
حزب در آن نبود ،شاید تفسیری ایدئولوژیك از آن بعید بود (همان .)443-442 :در اینجا
و دیگر شعرهای اجتماعی نیما در این دوره «کاهشگرایی» متعهّدانة حزب توده بود که
بیش از هر چیزی سبب فراگیر شدن گفتمان متعهّد شده بود؛ یعنی حزب توده با
خوانش های یكجانبه ،تنها تفسیری از شعر نیما را که با اهداف خود منطبق بود ،برجسته
و نشر می کرد .طبیعی است که در چنین گفتمانی ،روایت مبهم و نمادین شعر «امید
پلید» با تكیه بر بازنماییهایی ایدئولوژیك آن قرائت شود .در تقابل نمادینی که نیما در
شعر شكل داده است« ،صبح» نماد اجتماع پس از انقالب میشود که چون «مرغی»
پرهایش را خواهد گشود .این «صبح» پس از «طوفان» انقالب فراخواهد رسید و این

«شبِ» حكومت رضاخانی را نابود خواهد کرد« .آي آدمها» (نیما یوشیگ:1391 ،ص 445و
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 )446در بهمن  1320سروده شد .این شعر چند ماه پس از برکناری رضاخان ،ایجاد
فضای باز سیاسی ،آزادی زندانیان سیاسی حزب توده ،شكلگیری حزب توده و
اتّحایههای کارگری سروده شد و همچنین یكی از شعرهایی است که نیما در کنگرة
نویسندگان در سال  1325قرائت کرد .مخاطب این شعر« ،آدمها» یا به تعبیری اجتماع
است .انزواطلبی و رمانتیسم فردی نیمای دورة پیش در این اثر نشانی ندارد .البتّه این
شعر در بحبوحة جنگ جهانی سروده شده و تا حدّ زیادی نشانة روحیة جمعی بشری
است ،ولی در عین حال گفتمان حزبی با بهرهگیری از تقابلهای دوگانهای مانند «آدم
مغروق» و «آدمهای دیگر» در شعر ،خوانشی ایدئولوژیك و سوسیالیستی از شعر ارائه
میکند .آنچه برداشت متعهّدانة حزبی را در این شعر قویتر میکند ،ویژگی دو طرف
تقابل است .از سویی مهمترین ویژگی «آدم مغروق»« ،فریاد» است؛ فریادی برای یاری و
به تعبیری نمادین شاید تظلّمخواهی .سوی دیگر این تقابل« ،آدمهای دیگر» هستند که
بر ساحل ،بساط دلگشا دارند ،نان در سفره و جامه بر تن دارند و آرام در کار تماشایند.
اینها در برداشتهای گفتمان چپ تازهشكلگرفتة آن روزگار ،میتوانند بازنمود «طبقة»
بیدرد و دور از اقدامات چپ گرایانه قلمداد گردند و دعوت راوی از آنها نیز میتواند
دعوتی به یاری از مظلومان و طبقة زحمتكش تلقّی گردد .همچنین «دریای تند و تیره و
سنگین» ،که «آدم مغروق» در آن دست و پای دائم میزند و دارد جانش را در آن
میدهد ،میتوا ند حكومت محمدرضا تعبیر شود؛ امّا آن چیزی که سبب چنین قرائتی از
شعر «آی آدمها» است ،شیوه ای است که به سمبولیسم اجتماعی معروف است .این
شیوه را خود نیما در شعر فارسی پایهریزی کرده است و بعدها به وسیلة شاعران
دیگری ،هم چون اخوان و شاملو و ...در دهة بعد پیگیری میشود (شفیعی کدکنی،
:1390ص .)130اتّخاذ چنین شیوهای به شاعر این اجازه را میدهد که با ابهام شعر،
برداشتهای متفاوتی را از شعر بازنمود دهد و سبب میشود که خوانش سیاسی و
ایدئولوژیك در این شعر و دیگر شعرهای نیما برجسته شود« .نه ،او نمرده است!» (نیما
یوشیگ:1391 ،ص 450تا  ،)452شعری است از نیما که در  13بهمن  1320و دومین
سالمرگ دکتر تقی ارانی ،از نظریهپردازان حزب توده سروده شده است؛ یعنی تقریب ًا
مقارن با سرایش شعر آیآدم ها .انگیزة شعر کامالً متعهّد به گفتمان حزب توده است.
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تنها خوانش متن ،البتّه ایدئولوژیك است .ضمیر «او» به طور مستقیم به ارانی اشاره
میکند که «دو سال از نبود غمانگیز او گذشت» .راوی شعر آشكارا میگوید« :دو سال
رفت و لیك ارانی نمرده است» .در همة شعرهای متعهّد نیما دیده نمیشود که شاعر
اینچنین مستقیم به شخصیّتی تاریخی-سیاسی در شعرش اشاره کند و در ستایش از او
شعر بسراید« .مادري و پسري» (همان 485 :تا  ،)493که در پنجم اردیبهشت  1323و پس
از اسفند سال  ،1322که مجلس جدید بازگشایی شد ،و شاه حمایت خود را از دست
داده بود ،سروده شد .برای اوّلین بار حزب توده هشت عضو در مجلس داشت و
اتحادیههای کارگری وابسته به حزب توده بسیار فعّال و ذینفوذ شده بودند .شعر
«مادری و پسری»  ،بیشتر بر بیان درد و رنجهای فقیران و زحمتكشان مبتنی است .این
شعر را می توان ناشی از گرایش رمانتیسم اجتماعی نیما دانست .نیما ،چنین سبكی را
بیشتر در دو دهة پیش ارائه کرده بود .امّا اکنون و با سیطرة گفتمان چپ ،این شعر،
حاوی بازنمودهای ایدئولوژیك مفاهیم «فقیر»« ،نان» و «رنگ» است؛ چرا که «گفتمان
مسلّط ،غالباً هر متنی را به رنگ خود درمیآورد و خواننده را به مفهومسازی و فهم در
ی» واحد وامیدارد» (تلطّف :1394 ،ص .)308درون سرای فقیر،
چارچوب «تفسیر گفتمان ِ
سایة مرگ و بینانی است و در تقابل آن ،بیرون سرای فقیر ،زندگی بیدرد کسانی که
خوشحالند و غزلی با وصف خالی و لبی میشنوند ،قرار دارد .این تقابلها مانند آن
تقابلی که در «آی آدمها» دیده شد ،امكان برداشتهای سوسیالیستی از شعر را فراهم
میآورد« .ناقوس» (نیما یوشیگ:1391 ،ص 504تا  )519در  21بهمن  ،1323و در هنگامة
کشمشهای حزب توده و اتحادیههای کارگری با مدافعان سلطنت سروده شد .حزب
توده در این زمان قدرت بسیاری به دست آورده است« .ناقوس» از جمله شعرهای بلند
اجتماعی نیماست که زمینة عاطفی آن را امید به بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی رقم
زده است (پورنامداریان:1381 ،ص .)100این شعر به دوازده بند ،که هر کدام با نامآوای
«دینگ دانگ» آغاز میگردد ،تقسیم میشود .شعر با توصیف «بانگ دلكش ناقوس/در
خلوت سحر» توصیف می شود .طنین ناقوس در سحرگاه ،یعنی مرز میان شب و روز به
گوش راوی خوش می آید .از دیدگاه بازنماییِ ایدئولوژیك ،سحرگاه ،آن دورة تاریخی
را نشان می دهد که شاعر آن را حدّ نهایی شب ظلم و استبداد و روزِ پیروزی خلق آرزو
میکند .راوی ،نشان می دهد تا مردم از خواب غفلت برنخیزند ،شب استبداد امتداد

مییابد .بانگ ناقوس ،میتواند صدای بیدارباش و آگاهکنندة فعّاالن چپ قلمداد گردد؛
چرا که در «در تار و پود بافتة خلق میدود» و ندای ناقوس ،ندای تغییر و انقالب است:
«این کهنه دستگاه/تغییر میکند» .راوی ،یكی از لوازم آمدن صبح را در تالش و کوشش
خلق میداند« :هیهات! هیچ در به رخ ما/بیهوده بازنگردد/بیکوششی که شاید و
چارهگری که هست/مر اسیر نرهد از بند» .در این تفسیر ایدئولوژیك ،خلقی که از
«بانگ دمبه دمِ» ناقوس بیدار میشوند ،بیشتر ناظر به فقیران ،زندانیان و ستمدیدگان
است .راوی امید دارد که آتش خشم خلق «سرای هول» را نابود گرداند« .بخوان اي
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همسفر با من» (نیما یوشیگ:1391 ،ص 593تا  ،)596شعری است که نیما آن را در خرداد
1324سروده است؛ یعنی درست زمانی که صدراالشراف در حال مقابله با حزبهای
چپ گراست و دفترهای حزب توده را اشغال و بیش از یكصد نفر از کادرهای حزب را
بازداشت کرد (آبراهامیان:1387 ،ص .)195راوی از راه تاریكی سخن میگوید که با کاروان
میپیماید .در خوانش چپ ،راه تاریك ،میتواند نمادی از راه ناروشنِ انقالب قلمداد
گردد« .شب از نیمه گذشتهست ،خروس دهكده برداشته است آواز» ،نشانگر نهایت راه
کاروان انقالبیهاست که راوی نیز در آن است؛ ندای خروس نیز بشارت صبحدم را
میدهد .راوی بر ادامة راهی که میرود اصرار میورزد« :چرا دارم ره خود را رها من» و
رفیقان را نیز پیاپی به همراهی ترغیب میکند« :بخوان ای همسفر با من» و به راهی که
میرود اطمینان دارد و همچنان امیدوار است« :قطار کاروانها دیدهام من/که صبح از
رویشان پیغام میبرد/.صداهای جرسهای رهاوردان بسی بشنیدهام من /که از نقش امیدی
آب میخورد»« .خروس ميخواند» (نیما یوشیگ:1391 ،ص 625تا  )627در آبانماه 1325
سروده شده است؛ یعنی زمانی همچنان تنش شدید حكومت با حزب توده ادامه داشت.
شعر «خروس میخواند» نیز نشانگر امید شاعر به بهبود اوضاع به نفع گفتمان چپ
است .شعر با بانگ خروس آغاز میشود که بشارت از فرارسیدن صبح و روشنایی
می دهد .این شعر دو سالی پس از شعر ناقوس سروده شده است .در این شعر جای
بانگ ناقوس را بانگ خروس گرفته است که در سحرگاه از درون خلوت ده بلند
میشود (پورنامداریان:1381 ،ص 107و  .)108در این شعر هم با نمادهای صبح ،شب،
سحرگاه ،آواز خروس ،کاروان و مردِ سوار روبهرو هستیم که بازنمایی ایدئولوژیك آن
با توجّه به نمادهای تكرار شده در شعرهای پیشین اجتماعی نیما و خوانش تقلیلگرایانة
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گفتمان چپ روشنتر مینماید .شب زمستانی نماد حكومت استبدادی در حال گذر
است که با آوازهای خروس در سحر در حال گرم شدن است و با آمدن صبح آزادی و
انقالب رازها فاش میشود« :گرم شد از دم نواگر او/سردیآور شب زمستانی/کرد
افشای رازهای مگو /روشنآرای صبح نورانی» .آواز خروس ،پیام بشارتدهنده است:
«مژده میآورد به گوش آزاد» .در تصویر تقابلی ارائهشده از سوی شاعر از طرفی تصویر
صبح ،سحر ،آواز خروس ،گرم ،کاروان ،مر و روشنی قرار دارد و در سوی دیگر شب،
سرمای زمستانی ،شبكور ،سیاهی ،تنگی و قفس که در حال سپری شدن است .تصویر
مر یا پرندهای که در حال رهایی است در برخی دیگر از اشعار متعهّد نیما نیز به چشم
میخورد« .او را صدا بزن» (نیما یوشیگ:1391 ،ص 628تا  )630نیز شعری است اجتماعی
که در پنجم دیماه  1325و درست در بحبوحة مسئلة آذربایجان سروده شده است.
تصاویر و نمادهای «او را صدا بزن» ،مشابه تصاویر «خروس میخواند» است .باز هم
خبر از حرکت کاروان ،آوای خروس ،سوار و صبح روشن در حال رسیدن است که در
خوانش ایدئولوژیك گفتمان چپ معناهای خاصّ خود را مییابد .راوی با تكرار ندای
«او را صدا بزن» ،مخاطب را به پیوستن به این کاروان و سوار ترغیب میکند و همچنین
راوی از سوار میخواهد ،خفتگان را نیز بیدار کند و با خود همراه کند تا به صبح
برسند « :بسیار شد به خواب/این خفتة فلگ /در انتظار یك روز خوش فرج /پیوندهای
او /گشتند سرد/از بس که خواب کرد /از بس که خواب کرد/بیم است کاو نخیزد از
رخوت بدن/او را صدا بزن»« .پادشاه فتح» (همان 631 :تا  )639در فروردین  1326سروده
شد .زمانی که قوام دست دوستی به شوروی دراز کرده بود و با کاستن از محدودیتهایی
که دولتهای پیشین بر حزب توده روا داشته بودند به ارتش دستور داد دفترهای حزب را
تخلیه کند (آبراهامیان:1387 ،ص .)207این شعر ،حاکی از اعتماد به نیروی نهفته در درون
جامعه و امید به تحقّق پیروزی مردم بر ظلم و استبداد و تغییر و تحوّل جامعه است
(پورنامداریان:1381 ،ص .)111تفسیر ایدئولوژیك «پادشاه فتح» بسیار آسان مینماید؛ چرا
که شاعر تصاویر و نمادهای اجتماعی شعرهای پیشین خود را نیز در آن به کار گرفته
است .در این شعر« ،شب» با «سیاه سالخورد» معرّفی شده است؛ یعنی استبدادی که به
درازا کشیده شده و سالخورده است« .انبوه دندانهاش میریزد» ،استعارهای از خاموش
شدن ستاره ها است که خود نمادی از سپری شدن این شب استبداد ،و رسیدن صبح
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انقالب است« .جهانافسا» ،میتواند شاه وقت قلمداد گردد که سعی در تلقین خواب
غفلت به مردم را دارد تا حكومت شبانة استبدادی او امتداد یابد« :و آن جهانافسا ،نهفته
در فسون خود/،از پی خواب درون تو /میدهد تحویل از گوش تو خواب تو به چشم
تو»« .پادشاه فتح» در تقابل با آن «جهانافسا» است و به سبب اینكه «شب دوشینِ»
استبدادی برایش سخت گذشته است در حال استراحت است« :پادشاه فتح بر تختش
لمیده است/بس شب دوشین بر او سنگین و بزمآشوب بگذشته/لحظهای چند استراحت
را» .در قسمتهای دیگر شعر در حالی که جنبههای مختلف شب تیره و ظلم و استثمار
و استبداد و فقر و محرومیّت مردم و ستمی که بر آنان در نتیجة حكومت جهانافسای
جهانخواره رفته است ،توصیف میشود« .پادشاه فتح» در اندیشههای دور و دراز غرق
است و خواب نقشههای دلكش را میبیند و در سرای دالویز سینهاش غوغای رفت و
آمد زحمتکشان برپاست و چشم بر روزگار آینده میخندد و انفجار خندة دهان او
گرمی هر انفجار بدانگیزی را که طفالن از آن میترسند ،سرد میکند؛ اجاقهای سرد را
گرم می کند و از این گرمی و سردی که خالف بقای شب است عمر شب کوتاه
می گردد .پادشاه فتح ،مواظب اوضاع است و مردم را آگاه و هشیار میکند و آنان را امید
میبخشد و تشویق میکند (همان 113 :و  .)114راوی ،همچنان به ترغیب رفیقان
میپردازد« :بر عبث خاطر میازار/باش در راه چنین خاطر نگهدار ...هر خطای رفته نوبت
با صوابی دارد از دنبال»؛ چرا که «بی پی و بُن برشده دیوارِ بدجویان /،روی در سوی
خرابی است/...گشته با روی خرابش بیشتر نزدیك» راوی به طرفداران انقالب اعالم
می دارد صبح انقالب و آزادی نزدیك است و نباید به تبلیغات حكومتی گوش بدهند
مبنی بر اینكه «پادشاه فتح مرده است»،؛ زیرا «اوست زنده ،زندگی با اوست/زاوست گر
آغاز می گردد جهان را رستگاری/هم از او ،پایان بیابد گر زمانهای اسارت» تقابل
نم ادینی که در این شعر هست در دو گروه به وجود آمده است :نخست گروهی از
نمادهایی که حكومت استبدادیِ «جهانافسا» را تصویر میکند که شب ،پاسبان شب،
سردی ،سیاهی ،پاییز و  ...است و گروه دیگر نمادهایی که انقالب «پادشاه فتح» را نشان
میدهد که روز ،روشنایی ،گرمی ،آوای خروس ،بهار و ...است .این نمادها برای
مخاطبان گفتمان چپ شعرهای او درکشدنی است« .بر فراز دشت»(نیما یوشیگ،
:1391ص 687و  )688در سال  1328سروده شده و پس از یك سال شعرهای ناامیدانه،
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امید به انقالب در پستوی شعر نیما دوباره دمیده شده است .سال  1327سال انشعاب
حزب توده و گسیختگی آن بود و در ضمن سال قدرتیابی شاه .پس از گذران این
سال ناامید کننده ،نیما با شعرهایی امیدوارانه نسبت به اوضاع اجتماعی مانند «بر فراز
دشت» دوباره به عرصه آمد در حالی که «بر فراز دشت باران است؛ باران عجیبی!» و
این باران قصد سیراب کردن موجودات را دارد ،ولی مزاحمی دارد« :باد لیكن ،این
نمیخواهد» این باد پیكرش را بر زمین میافكند و با دَم خشك و عبوس و
مرگبارآورش اجازه نمیدهد گیاهی سیراب شود و هر نهال باروری را زیر و رو
میکند» روشن است که در تفسیر و خوانشی مطابق با گفتمان چپ حزب توده ،این باد
آزاردهنده و در حال تقلّا ،شاه است و ریزش باران عجیب ،هم ثمرة تالش
انقالبیهاست که دارد به سرزنده شدن جامعه (سیراب شدن موجودات) میانجامد و
این شعر ،امید شاعر را به تغییر نشان میدهد« .مرغ آمين» (همان )749-741 :در زمستان
سال  1330سروده شده است که سالی پیشتر از آن مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت
به رهبری مصدّق و سرانجام به نخست وزیری و پیروزی موقّت طرفداران او منجر
میشود .شعر با توصیفی از مر آمین آغاز میشود« :مر آمین دردآلودی است کاواره
بمانده/رفته تا آنسوی این بیدادخدانه .../نوبت روز گشایش را در پی چاره بمانده» این
مر با رنگ مردمان آشناست و با آمین گفتنش «میکند از یأس خسرانبار آنان
کم/مینهد نزدیك با هم ،آرزوهای نهان را» همچنین «او نشان از روز بیدار ظفرمندی
است .../از درون استغاثههای رنجوران/در شبانگاهی چنین دلتنگ ،میآید نمایان».
بنابراین این مر  ،تجسّ م برآورده شدن آرزوها و دعاهای خلق است .این مر مانند
جرس ،ناقوس و آوای خروس نشانگر امید شاعر به انقالب اجتماعی است« :چون
نشان از آتشی در دود خاکستر/میدهد از روی فهم رمز درد خلق» .مر آمین رمز
روحیة متعهّد شاعریست که دردهای خلق و دشمنان آن را میشناسد و بیدارکردن آنان
و افشاکردن گروه بیدادگران و استثمارگران را برای آنان وظیفة خود میشناسد و گویی
همواره مترصّد است تا مردم یك قدم در راه حق بردارند تا او با همة توان خود در
همگامی با آنان قیام کند و از انزوای خویش بیرون آید(.پورنامداریان:1381 ،ص )126این
نكته در ادامة شعر و گفتوگوی خلق با مر آمین روشن است .مر آمین همواره در
سخنانش خلق را به دعا کردن و تالش علیه جهانخواران و ستمگران وامیدارد و در
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پایان هر دعا ،آمینی می گوید و شعر با نماد تكراری شعرهای اجتماعی نیما یعنی گریز
شب و آمدن صبح خاتمه مییابد« :میگریزد شب /صبح میآید ».تاریخ سرودن شعر
«داروگ» (نیما یوشیگ:1391 ،ص )760مشخّص نیست ،اما بنا به موقعیت چاپ آن در میان
سالهای  1331در مجموعه آثار نیما و مفاهیم آن به نظر میرسد ،این شعر مربوط به
همان حوالی سال  1331باشد .این شعر موجز ،بنا به فضای مسلّط گفتمان چپگرایانه
به روشنی بازنمودی ایدئولوژیك پیدا میکند .در چنین فضایی ،کشتگاه خشكِ راوی،
می تواند جامعة استبدادزده و دور از باروری محمدرضاشاه تعبیر شود و همسایهای که
کشتِ بارور دارد میتواند به شوروی اشاره کند .راوی ،با اینکه خبرهایی از گریههای
سوگواران در کشور همسایه به گوشش میرسد ،ولی انقالبی را آرزو میکند تا
ش پیامآور باران یعنی داروگ است« :قاصد
جامعه اش را بارور کند و منتظر پیام امیدبخ ِ
روزان ابری ،داروگ ،کیمیرسد باران؟» .راوی معتقد است در جامعة استبدادزدهای که
زندگی میکند ،همهچیز به هم ریخته است و نظامی وجود ندارد« :بر بساطی که بساطی
نیست» .کومة تاریك راوی نیز که نشاطی در آن نیست و جدار دیوارة نیهای اتاقش به
ی رو به زوال است« .دل
سبب بیبارانی دارد می ترکد ،نماد همین جامعة استبداد ِ
فوالدم» (همان )771-769 :در سال  1332سروده شده است و با توجّه به مفهوم یأسانگیز
آن گمان میرود مربوط به پس از کودتای  28مرداد باشد .بازنمایی ایدئولوژیك آن،
تجسّم یأس و سرخوردگی شاعر پس از ناکامی سیاسی است .راوی ،به رویكرد گذشتة
خود ایراد میگیرد« :فكر میکردم در ره چه عبث/که از این جای بیابان هالک/میتواند
گذرش باشد هر راهگذار» .راوی معتقد است که با آنکه در راه آزادی و انقالب د ِل
فوالدین داشت ،امّا از بیابان هالک نتوانست بگذرد .بیابان هالک ،میتواند همان
موقعیت تاریخی مرداد  32باشد که به اسارت و کشتهشدن بسیاری از روشنفكران
جامعه منجر شده بود .رهآورد سفر راوی از این سفر «خواب پرهول و تكانی» است.
وی ،خود را در آن لحظه از همه غارتزدهتر میپندارد« :همهچیز از کف من رفته به
در» .راوی اشاره میکند که در این واقعه ،دل فوالدش را که ابزار راهنوردی در بیابانش
بود ،از دست داده است؛ به تعبیری ،دیگر امیدی به بهبود اوضاع اجتماعی ندارد .به
همین ترتیب در خوانشی چپ گرایانه ،قوم بداندیشی که دل فوالد راوی را در آغوش
بهار پر از خون و زخم انداختهاند ،اشاره دارد به جماعت کودتاچیان .راوی ،به خون
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برادرهایش که در این بیابان هالک کشته شدند نیز اشاره میکند...« :در خون
برادرهایم-/ناروا در خون پیچان/بیگنه غلتان در خون« .»-روي بندرگاه» (همان-772 :
 )773نیز مشخّص نیست در چه تاریخی سروده شده است ،امّا به نظر میرسد مربوط به
دوران یأس و ناامیدی شاعر نسبت به اوضاع اجتماعی در سال کودتا یا پس از آن باشد.
راوی به بارش یكریز باران روی بندرگاه ،زمینهای کشت ،نوغانخانه ،پل و البتّه روی
باالخانة مرد همسایة ماهیگیرش که دیگر در آن خانه نیست ،اشاره میکند .در تفسیری
مطابق با اوضاع سیاسی پس از کودتا ،مرد همسایه میتواند فعّال سیاسی ض ّد شاه باشد
که پس از وقایع کودتا کشته شده است .دیگر آوای انقالبی از آن مرد همسایه نمیآید:
«هیچ آوایی نمی آید از آن مردی که در آن پنجره هر روز/چشم در راه شبی مانند امشب
بود بارانی» باران در شعرهای نمادین اجتماعی نیما رمز انقالب و دگرگونی اجتماعی
است .راوی از آدمکشی رژیم استبدادی شكوه میکند« :وه! چَهِ سنگین است با آدمکشی
(با هر دمی رؤیای جنگ) این زندگانی» .در پایان شعر هم راوی از کشتهشدن همة
رفیقان و دوست آشنایانشان میگوید« :دوست با من ،آشنا با من ،سراسر کشته گشتند».
شعر موجز «هست شب» (همان )776 :در سال  1334و در سه بند سروده شده است،که
در خوانشی ایدئولوژیك ،این شعر ،وصف فراگیر شدن شب استبداد پس از کودتا
است .شبی که از ابتدا تا پایان شعر ،دم کرده است .حتّی زمانی که راوی ،در اوّلین بند
شعر میگوید« :باد نوباوة ابر ،از برِ کوه /سوی من تاخته است» ،منظور آن ،میتواند این
باشد که با اینکه باد باید پیامآور باران باشد ،ولی به سوی من هجوم آورده است؛ به
خوانشی سیاسی ،باد سیاست قرار بود ،برای ما باران از بین برندة استبداد بیاورد ،ولی
دریغا که این باد ،باد ویرانگر دمکرده است ،نه باد بارانزا .راوی در هر دو بند دیگر
شعر هم از فضای تبآلود و دمکردة استبدادی میگوید و بیابان دراز را با مرده و د ِل
سوختة خود شبیه می داند .امّا چیزی که از ابتدا تا پایان شعر بر مدار آن است این است:
«هست شب/آری ،شب» .شب سختگیری بر گروههای چپ پس از کودتا .تصویر
شب به عنوان نمادی از استبداد را در شعر سال  1337نیما یعنی «شب همه شب»
(همان )87 :نیز میتوان دید ،با این تفاوت که در آن شعر ،راوی «گوش بر زنگ کاروان»
است و بارقههای امیدی در او یافت میشود ،ولی همچنان یأس بر امید چیره است،
چراکه راوی صدای کاروان که میتواند سمبل حرکتهای انقالبی باشد را با «صداهای

نیمزنده ز دور» میشنود و «جاده اما ز همه کس خالیست» و بر سر راوی آوارآوار
ریخته شده است و به زندان شب تیره مانده است.

142


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،53پاييز 1395

142
142

 .5تحليل درونمتني و زبانشناسانه اشعار متعهّد نيما
یكی از ویژگیهای اصلی شعر نیما به طور کلّی عینیتگرایی (ابژکتیویسم) است که
شعر شاعر را به تجربههای اجتماعی و طبیعت بیرونی مرتبط میکند و روند
جریانشناسانة شعر متعهّد نیما در این دوره ،اجتماعگرایانه است .در این روند ،شعرهای
کمی به سبك رمانتیسم جامعهگرا دارد ،مانند شعر «مادری و پسری» ،و بیشتر شعرهای
او سمبولیسم اجتماعگراست ،مانند «ناقوس»« ،مر آمین»« ،پادشاه فتح»« ،خروس
میخواند»« ،داروگ»« ،هست شب» و . ...اگر چه سمبولیسم اروپایی به دلیل گرایش به
شعر محض و ناب ،غالباً اعتقاد و التزامی به مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد ،ولی
سمبولیسم اجتماعی ایرانی در برابر مسائل و مفاهیم سیاسی ،اجتماعی و آرمانها و
آرزوها ،دردها و دریغهای انسانی خود را متع ّهد و مسئول میداند و جامعهگرایی از
ویژگیهای محوری و مبنایی آن است( .حسینپور چافی:1390 ،ص )199بنابراین نیما در
درون این جریان قرار میگیرد و در واقع از پیشآهنگان این شیوه به شمار میرود .این
جریان حوزة شعر فارسی را از هر جهت تازگی و حرکت بخشید و آنچه را که نیما به
تنهایی پیش می برد ،در ادامه به وسیلة م.امید و ا .بامداد به اوج رسید( .شفیعیکدکنی،
:1390ص)130

از مهم ترین عوامل زبانی که نقش زیادی در بازنمایی ایدئولوژیك اشعار شاعر داشته
است ،بهرهبردن نیما از ساختهای ندایی است که غالب ًا کارکرد زبانی شعرها را
«ترغیبی» میکند .نیما در خالل اشعارش و از زبان راوی یا شخصیّتها ،مخاطبان یا
شخصیتهای دیگر را خطاب قرار میدهد و آنها برمیانگیزاند .این شیوه ،به ویژه در
ادبیّات تعلیمی سنّتی به شكلی دیگر سابقه داشته است ،ولی در شعر معاصر با
سردمداری نیما و پیروی شاملو  ،اخوان و ...رنگی متعهّدانه به خود گرفته است .برای
نمونه میتوان به این موارد بهرهبردن از ساختهای ندایی ،در شعر نیما اشاره کرد« .آی
آمد صبحِ روشن از در.../آی آمد صبح خنده بر لب/بر باد دهِ ستیزة شب.../آی آمد صبح
تا که از خواب/اندودة تیرگی کند پاک» (امید پلید)« ،آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد
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و خندانید!.../آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید!.../آی آدمها که روی ساحل آرام
در کار تماشایید!» (آی آدمها)« ،لیكن کنون بگو که چه افتاد؟/کز خفتگان یكی نه
بخواب است؟» (ناقوس)« ،چرا دارم ره خود را رها من/بخوان ای همسفر با من!.../به
جای پای من بگذار پای خود ملنگان پا/مپیچان راه را دامن» (بخوان ای همسفر با من)،
«کیست کو مانده؟ کیست کو خستهاست؟» (خروس میخواند)« ،آوای او چو ضربت بر
قطعة چدن/او را صدا بزن!» (او را صدا بزن)« ،ای معصوم من.../بر عبث خاطر
میازار/باش در راه چنین خاطر نگهدار.../میدهد تحویل از گوش تو خواب تو به چشم
تو» (پادشاه فتح) و «ول کنید اسب مرا/راهتوشه سفرم را و نمد زینم را» (دلِ فوالدم).
بنابراین ،نیما با استفاده از این ساخت ،به خواننده تلنگری ناگهانی میزند و او را وارد
فضای شعر متعهّدانه میکند و همدلی و همنواییِ او را با شاعر بیشتر میکند.
ساخت زبانی دیگرِ این شعرها «ارجاعی» است؛ یعنی در خوانشی ایدئولوژیك
می تواند ،ارجاعی به حوادث بیرونی و اجتماعی داشته باشند .از نظر کیفیّت ادبی ،بیشتر
شعرهای متعهّد نیما به نسبت شعرهای صریح و شعارگونة شاعران متعهّد همان دوره
در وضعیت متعادل و مناسبی قرار دارند؛ به جز شعر «نه او نمرده است!» که بهصراحت،
به حادثة کشتهشدنِ تقی ارانی -از تئوریسینهای حزب توده -اشاره میکند ،باقی
شعرها با نمادگرایی قدرتمندشان از ارجاع مستقیم دور شدهاند و تنها با تفسیر تكبُعدی
گفتمان چپ ،نوعی زبان «ارجاعی» پیدا میکنند .البتّه نیما نیز زیرکانه از این برداشتها،
برای توسعة تصویرهای نمادینش استفاده میکند .استفاده از شیوة سمبولیسم اجتماعی،
سبب میشود این ارجاع بیرونی در شعر او صریح نباشد و به مرجع یا مصداق مشخّص
بیرونی اشاره نكند و همین ابهام ،کارکرد زبانی غالب این شعر ،یعنی نقش «شعری» را
تقویت میکند و از نقش «ارجاعی» زبان می کاهد .در میان شعرهای متعهّد نیما در این
دوره ،شعرهای «امید پلید»« ،آی آدمها»« ،ناقوس»« ،بخوان ای همسفر با من»« ،خروس
میخواند»« ،او را صدا بزن»« ،پادشاه فتح»« ،مر آمین»« ،داروگ» و «شب همه شب» از
کیفیّتی سمبلیك بهره می برند .رمزگرایی نیما ،وارد کردن خواننده یا مخاطب به جریان
تولید معنای شعر است و از این رو خواننده از حالت دریافتکنندة منفعل معنا خارج
میشود و به فرآیند تولید معنا داخل میشود و تفسیر ایدئولوژیك تنها یكی از این
معناهای ممكن است .این همان بیانیة مرگ مؤلّف است که روالن بارت آن را صادر
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کرد و ناظر بر این معنی است که متن به محض نگاشتهشدن و به اتمام رسیدن ،در
حقیقت تولد مییابد و آغاز میشود ،به گونهای که پیجویی معنایی معیّن در آن به
معنی کشتار متن است( .بارت:1382 ،ص )88در اینجا ،نیما چندصدایی را تقویت میکند
که سبب می شود کیفیّت ادبی شعرش قربانی ارجاع به بیرون و ترغیب مخاطب نشود.
در عین حال ابهامی که در نتیجة این رمزگرایی در شعر نیما ایجاد میشود «ابهامی غالب ًا
معتدل و زائیدة همان بیان تمثیلی و تویهدار و عینی اوست( ».اخوان ثالث:1369 ،ص)67
این ابهام چیزی است جز آن پیچیدگیهای مصنوع و دروغین اغلب نوپردازان که بر
اساس «روابط جدولی» کلمات ،مصاریعی موزون و یا ناموزون میآورند( .شفیعیکدکنی،
:1392ص )452این ابهام کیفیّت زبان ادبی متن را نیز باال میبرد و متن را از شعار
روزنامهگونه دور میسازد.
در اشعار متعهّد بررسی شده ،که در قالب شعر آزاد سروده شده است ،قاعدهافزاییها
(هنجارافزایی ها) اغلب از طریق وزن ،تكرار آواها ،قافیه و تكرار واژگان و ترکیبات
شكل پذیرفته است و با جاری شدن بر برونة زبان یا صورت آن ،نظم این اشعار را
تقویت کرده اند .شعرهای متعهّد نیما در این دوره در قالب نیمایی سروده شدهاند؛ نیما
در این قالب نوین ،همواره به نوعی وزن تكیه میکند که اساسیترین تفاوتش با وزن
عروضی سنّتی رعایت نكردن تقارنِ کامل وزنی میان دو مصراع است .این مورد از توان
«نظمآفرینی» وی اندکی میکاهد؛ شیوة به کار بردن قافیه در این شعرها هم در این زمینه
دخالت داشته است .ولی در عوض ،نیما به طور هنرمندانهای ،از تكرار آواهای متناسب
با حال و هوای مضمونی کالم 3برای «نظمآفرینی» و حتّی «شعرآفرینی» بهره برده است؛
چرا که این تكنیك ،افزون بر این که موزیكال است و بر برونة زبان جاری میشود،
تقارنی معنوی نیز با مفهوم کالم برقرار میسازد .برای نمونه در شعر «آی آدمها» تكرار
هدفمند و زیاد آوای «آ» هم موسیقی گوشنوازی ایجاد میکند و هم متناسب با یاری
خواهی و فریاد و آهِ راوی است؛ این شیوه در تكرار کلمات و ترکیبات شاعر نیز به
چشم میآید .برای نمونه میتوان به تكرار این واحدهای کالمی در شعرهای متعهّد نیما
اشاره کرد« :آی آمد صبح»(امید پلید)« ،آی آدمها» (آی آدمها) ،دینگ دانگ (ناقوس)،
بخوان ای همسفر با من (بخوان ای همسفر با من) ،قوقولی قوقو (خروس میخواند)،
در تمام طول شب (پادشاه فتح) ،بر فراز دشت(برفراز دشت) ،قاصد روزان ابری،
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داروگ! کی می رسد باران؟ (داروگ) ،دل فوالدم(دل فوالدم) و هست شب (هست
شب) .نمونه های یادشده ،گویای این نكته است که نیما برای «نظمآفرینی» به طور قابل
مالحظهای به ترفند «تكرار» تكیه کرده است .امّا باید یادآور شد که جای جناسها،
توازنهای نحوی و دیگر ترفندهای نظمآفرینی در این شعرها خالی است؛ شاید به این
دلیل که نیما نمی خواسته است کیفیّت طبیعی شعر خود را به طور اجباری ،مكانیكی و
با ترفندهای تحمیلی خدشهدار کند.
امّا از منظر قاعدهکاهیها (هنجارگریزیها) که توان نزدیكکردن کالم به شعر را
دارند و بر محتوا و درونة زبان عمل میکنند ،بیشتر تمرکز نیما بر قاعدهکاهیهای
نحوی است .بنا بر نظر لیچ ،در این شكل از هنجارگریزی ،شاعر میتواند در شعر خود
با جابهجاکردن عناصر سازندة جمله از قواعد نحوی زبان هنجار گریز بزند و زبان خود
را از زبان هنجار متمایز سازد .البتّه شاید بتوان گفت که در بسیاری از موارد تغییر
آرایش واژگان به عنوان ابزاری برای دستیابی به نظم و صرفاً برای حف وزن به کار
میروند( .صفوی1390 ،؛ج:1ص 54و )153نیما در همة شعرهای متعهّد یادشده ،از این
ترفند بهره برده است ،ولی ارزش شعرآفرینی چندانی ندارد.
تأکید نیما در استفاده از هنجارگریزیهای معنایی که قویترین عنصر شعرآفرین در
نظر زبان شناسان است ،بیشتر بر نمادگرایی ،ابهام شاعرانه و تشخیص است؛ دلیل کاربرد
فراوان تشخیص در شعر نیما ،بر میگردد به نگرش طبیعتگرایانة نیما؛ چرا که طبیعت
در شعر او به شكل عجیبی جاندار و زنده است« :خروسان :آی آمد صبح»« ،شرارهها از
هم بدرند»« ،صبح خنده بر لب»« ،ستیزة شب»« ،صبح چست و چاالک»« ،کوههای
غمناک» و . ...نمادگرایی نیما نیز عنصر اساسی شعرآفرین در اشعار متعهّد اوست؛ که در
قسمتهای پیشین دربارة آن سخن گفته شد .همچنین ،در اشعار متعهّد نیما« ،تشبیه»
هم به عنوان قاعدهکاهیِ معنایی مورد استفاده قرا گرفته است که عمدتاً نوجویانه و
طبیعی بوده است :مرکب تیرگی ،سوداگر شب و زمزمهها همچون خبر مرگ عزیزان،
جادة چون خاکستر ،نهانخانة وجود ،شمع زندگی و ...البتّه نیما کمتر از
هنجارگزیری های معنایی دیگر مانند متناقض نما ،ایهام ،استعاره و ...یاری جسته است.
هنجارگریزی های زمانی (آرکائیسم) نیز در شعر نیما نمودی بارز دارند :اندوده ،استاده،
اندُه ،استاده ،بازمیپاید ،بانگ ،نهان خانه ،از برای ،بیهده ،خُرد ،رُخان ،نامده ،ژنده،
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خموش ،ژولیده ،نزار ،افسون ،ار ،برونسو ،دهلیز ،خامش و ....هنجارگریزیهای
گویشی هم مورد توجّه شاعر بوده است :طال= خروس ،اسپیدار ،هیمه و ...که البتّه
صفوی این مورد را نیز هنجارگریزی شعرآفرین نمیداند( .همان؛ج:2ص )81ولی به
نظر میرسد همین واژهها با گریز دادن ذهن مخاطب از عادتهای کالمی شعر نیما را
به تشخّصی درخور رساندهاند و میبایست این کاربردها را دارای ارزش شعرآفرینی
دانست .هنجارگریزی واژگانی هم به طور کمی مورد استفاده قرارگرفته است :از هم
گسل ،پیوندنِه ،غبارک ،تیره جوی و ...پس ،نیما به لطف استفادة معتدل از
هنجارگریزیهای طبیعی و غیرمكانیكی ،به «شعرآفرینی» در کالم ،دست زده است.
یعنی با این که اشعار او سویة اجتماعی دارند ،از هدف اصلی شعرسرایی خود نیز غافل
نمانده است.
از همه مهمتر در بررسی درونمتنی اشعار باید به «فرم ذهنی یا درونی» اشعار توجّه
کرد « .فرم ذهنی برآیند و نتیجة ارتباط انداموار عناصر شعری با یكدیگر است؛ ارتباطی
که میتواند اثر را به یك مجموعة نظاممند و دارای انسجام تبدیل کند( ».زرقانی،
:1391ص )144اشعار متعهّد نیما از منظر ساختمان در میان شعرهای متعهّد شاعران دیگر
کمنظیر است .به طور کلّی نیما شعر فارسی را که قرنها بود از این موهبت برکنار مانده
بود ،بار دیگر احیا کرد .بدین گونه که کوشید عمالً و نظراً نشان دهد که هر شعر باید از
درون پیوندی استوار داشته باشد ،یعنی در آن سوی وحدت موسیقایی و خصایص
ظاهری ،یك وحدت ارگانیك میان معانی و تجربههایی که اجزای یك شعر را تشكیل
میدهند ،برقرار باشد( .شفیعیکدکنی:1390 ،ص )125برای نمونه میتوان به شعر «داروگ»
توجّه کرد که تجربة تشكیل این شعر ،یك حالت عاطفی است که در همة این شعر
موجز حكمفرماست .عاطفهای که از «انتظار» سرچشمه میگیرد .در زمینة تصاویر این
شعر نیز وحدتی همخوان با عاطفة آن دیده میشود :کشتگاه ،کشت همسایه ،ساحل،
داروگ ،بساط ،کومه ،جدار دندههای نی ،ابری و باران همه از یك زمینة محلّی مشخّص
است و پراکنده از جاهای مختلف نیست .اصوالً نمادگرایی قدرتمند نیما در اشعار
متعهّدش مبتنی بر ساختمان یكپارچة اشعار اوست که نمادها را پرورش میدهد .یعنی
برای مثال اگر شاعر در مصراعی از «داروگ»« ،کشتگاه من» را میآورد ،در صورتی این
واژه نماد واقع میشود که در پیوند با محور عمودی شعر تقابلی نمادین از نوع «کشت

جستار برونمتني و درونمتنيِ اشعار متعهّد نيما يوشيج در دهههاي بيست و سي

 .6نتيجهگيري
از دیدگاه برونمتنی و جامعهگرایانه ،میتوان نیما یوشیگ را در دهة بیست و سی ،بنا به
رفتار اجتماعی و هنری اش ،شاعری اجتماعی و متعهّد به شمار آورد .البتّه تعهّد او بیشتر
به اجتماع و رویكردهای گفتمان چپ است و نه به حزب توده .به نظر میرسد نزدیكی
او به حزب توده بیشتر برای انتشار گستردة شعرها و نظریّههای شعریاش و ارتباط با
مخاطبان انبوه بوده است .اگرچه وی هیچگاه به طور رسمی از گفتمان حزب حمایت
نكرد ،ولی چاپ اشعار او در نشریّات حزبی و خوانشهای ایدئولوژیك حزب توده از
اشعار او ،این گمان را تداعی میکرد که شاعر فقط در تعهّد به حزب شعر میسراید.
این گفتمان مسلّط چپ گرا ،غالباً هر متنی از نیما را به رنگ خود درمیآورد و خواننده
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همسایه» وج ود داشته باشد .نیما این سازة ارگانیك را در اشعار روایی اجتماعیاش نیز
به شكلی حف کرده است .برای نمونه در شعرهای «پادشاه فتح» و «مر آمین» با یك
واحد ذهنی سیّال روبهرو میشویم (همان )126 :که مرکز ثقل آن اندیشة نبرد با دشمن و
امید به پیروزی بر اوست و این حال و هوا بر همة شعر حكمروایی میکند و شاعر همة
گفت وگوها و تصاویر را بر مدار همان اندیشه میچرخاند و از پراکندهگویی خودداری
میکند؛ آن چه سبب طوالنی شدن این شعرها شده است نیز به سبب ایجاد حماسه برای
نبردی طاقتفرساست که با اندیشة مذکور همخوان است .امّا به طور کلّی شعرهای
متعهّد کوتاه و رمزگرای نیما ،بیشتر دارای این وحدت ارگانیك است .شاعر در این
شعرها ،جزئی اضافه برای پرکردن حجم شعر نیاورده است و گسستگی تصویر و عاطفه
در آنها دیده نمیشود.
غالب ًا شاعران متعهّد ،بیشتر به جنبههای واقعگرا و گاهی شعاری اهمیّت میدهند و
سعی می کنند از حوادث اجتماعی روز در شعرها یاد کنند و مخاطبان را به صراحت به
سوی الگوی فكری مشخّصی که فكر میکنند درست است ،راهنمایی و ترغیب کنند؛
امّا اشعار متعهّد یا اجتماعی نیما ،چه در دورة پیش از کودتا و چه پس از آن ،رنگی
دیگر دارد .گویی ،شاعر به مفهوم زیبایی زبانی کامالً اعتقاد دارد و مفاهیم متعهّدانه را با
زبانی ارجاعی و مستقیم به کار نمیبندد .همچنین زبان ترغیبی نیز در شعر متعهّد نیما،
به نسبت اشعار دیگر متعهّدان این دوره جای ندارد و آنچه برای نیما البتّه اهمیّت
اصلی دارد ،زبان شعری است و سپس معانی بیرونی.

ی حزب وامیداشت .از این رو،
را به مفهوم سازی و فهم در چارچوب تفسیر گفتمان ِ
اشعار اجتماعی نیما از قبیل «آی آدمها»« ،ناقوس»« ،خروس میخواند»« ،پادشاه فتح»،
«داروگ» و ...از سوی گفتمان مسلّط ،با سویة سیاسی همراه با نیّات حزب خوانده و
شایع می شد .امّا به هر حال اشعار نیما هم قابلیّت بازنمایی ایدئولوژیك را داشت .از
منظر درونمتنی و زبانشناسانه ،اشعار متعهّد بررسیشده نشان میدهد که نیما به جز در
شعر «نه ،او نمرده است» ،هرگز «ادبیّت» کالم خود را قربانی صراحت و شعارهای
متعهّدانه با زبان ارجاعی و ترغیبی نكرده و بیشتر از راه هنجارافزاییهایی چون وزن
نیمایی و قافیه و هنجارگریزیهای طبیعی و متناسبِ معنایی (به ویژه نمادگرایی)،
گویشی(واژگانی در گویش طبری) ،زمانی (باستانگرایی) و واژگانی (برساختها) به
برجستهسازی دست زده و زبان شعرش را «ادبی» کرده است .عالوه بر اینها ،مهمترین
نكته دربارة کیفیّت درونمتنی این اشعار «فرم درونی» خوب آنهاست؛ به طوری که در
هر شعری همة تصاویر ،عواطف و اندیشهها در ارتباط با هم و منسجم هستند.
پينوشت
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In this article, at first, the authors have tried to scrutinize some of the
most important attributes of Nima Yushij’s engaged poems in the first
decades of 20th and 30th from the view point of extra-linguistic and
sociological aspects. Then, in the framework of intra- textual and
linguistic essay artistic and literary quality of these poems are evaluated.
From the view point of extra-textual approach, descriptive research
methodology and content analysis of results show that ideological
representation of Nima’s Poem and Tudeh’s Party reading and
interpretation of those poems make sense that these poems have been
just engaged in this party. The interpreters and critiques of this party have
reflected a uniform and concordant atmosphere with their own thoughts
in relation to the poems of Nima ideologically. So, Social poems of Nima
have been always interpreted with political bias on behalf of dominant
discourse. But, in fact, the engagement of Nima has been totally toward
the society and left Party not Tudeh’s Party. From the view point of Intratextual and linguistic approach, Nima has never ignored literary aspect of
his poetic work in favor of engaged mottos with directive and referential
language. He has applied the technique of semantic foregrounding and
symbolism to produce an open text which is devoted to the signification
process.
Keywords: Engagement in Contemporary Poem, Nima Yushij, Left Party
Discourse and Literature, Ideological Representation of
literary Language.
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in the “Stone of Patience”
Nahid Dehghani. PH.D
Saeid Hessam Pour. PH.D

Abstract

Keywords: Acceleration of Narration, Stone of Patience, Stream of
Consciousness, Sadegh Choubak, Time of Narration.
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By adopting an analytic –descriptive research methodology, the
present study analyzes the narrative acceleration in the “Stone of
Patience “novel. To assess acceleration of narration, Gérard Genette
divides the time of narrative text’s reading in the required time of
novel’s events to be happened in real time. In this novel with stream
of consciousness narrative technique, the future comes back in
advance. From this view point, frequent retrospections along with
several long shows guaranty the existence of novel. In this novel,
temporal limit of fiction is not clear and the measurement or
assessment of narrative acceleration based on speculation is not
realistic. Since fictional axis of this novel except the shows are the
result of two or more characters’ monologues. To assess narrative
acceleration in each fictional axis, it should never ignore this
phenomenon in the narrators section of that part. It is expected that
narrative acceleration in this novel be fix and neutral due to this fact
that the “Stone of Patience” is a text with numerous scenes. But, this
novel is full of descriptive and explicative pause, retrospection, the
representation of characters’ internal world and outer fictional
narratives making the narrative acceleration slow.
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Structuralism is one of the method to analyze the text. Binary
oppositions in this approach are considered as foundations. Structural
theoreticians believe that the main function of human mind is to create
these binary oppositions which are the underlying structure of each
culture. In fact, our cultural actions originate from these binary
relationship in which lexical contrast and contradictory thought are
hidden. By adopting this research methodology, this article
investigates Baharestan by Jami; a literary work with social, ethical
and mystic thoughts or background whose foundation is based on
these binary oppositions. In parallel with explanation of thought and
origin of Jami’s stories at the level of deep structure; the authors tries
to show these oppositions at the level of surface structure. The main
question of this study is that to what extent the reading of Baharestan
illuminates its literary value.
Key words: Structuralism, Binary Opposition, Opposition in
Baharestan , Classic Prose of Persian.
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Mohammad Hossein Khanmohammadi. PH.D
Afsaneh Rahimian. PH.D

Abstract

Keywords: Oath in Persian Literature, Fidelity to oath in Literary
texts, Vis and Rāmin , Persian classic Poem Analysis.
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Besides beautiful description of affective emotions and love, Vis
and Rāmin love story by Fakhruddin As'ad Gurgani includes religious
beliefs of pre and post Islamic era. Through the challenge of ardent
love of two main protagonists of the story, we encounter some crucial
points on importance and necessity of oath and abstinence from its
denial. This issue led the writer to analyze this theory of ancient Iran
and even the main pillar of Islamic judgments (the oath of the parties
and witnesses that their speeches were correct), besides how and why
it was used in this poem as a fundamental element, as well as the
importance of paying attention and engagement to it. Probably, the
key element in the genesis of this love story is the oath of Shahru , the
mother of Vis vis –à-vis Monikan priest.
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Synesthesia is one of the most frequent techniques to imaging in
literary texts which merges the senses and set as a goal the imagery of
language and linguistic devices. Due to the existence of synesthesia’s
mentality among children and adolescence; this strategy is in
accordance with the needs of children to these linguistic figures and
imaging. Thus, Poets who work in the field of child literature uses this
technique in their works. This article scrutinizes linguistic, rhetoric
and semantic features of synesthesia among thirteen child
contemporary poets. Research methodology of this study is
descriptive –statistical. According to results of this study, the
frequency of synesthesia usage and its diversity is high. All poets of
this study have benefited from this strategy even in expressing abstract
concepts.
Keywords: Poem of Child and adolescent, Synesthesia, Five Senses,
Image, Abstract Concepts.
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Mehdi Akhavān-Sāles
Ebrahim Ebrahimtabar. PH.D.

Abstract

Key wordz: Structure of Contemporary Poem, Repetition and
Cohesion in Akhavan’s Poem, Narration; AkhavānSāles, Analysis of “Heritage” Poem.
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Heritage is one of the most famous poem of Mehdi Akhavān-Sāles
where the poet has tried to establish a coherent relationship between
form and content. In this study, using an analytic –descriptive research
methodology, the author has investigated the elements of repetition,
cohesion and narration in order to explain the functions of existent
relations on structural elements which construct overall signification
of this poem. This study shows the structural elements of this poem
and its aesthetic aspects. According to results, in this poem, poet has
paid special attention to structure, what makes the poem formally
coherent. The use of structural relationships like repetition, cohesion
and narration besides magnificent lexical selection at both levels of
syntagmatic and paradigmatic axis makes this poem a successful
examples of contemporary poem.
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