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ناهيد آهنگري

چکيده
در این پژوهش تالش شده است که در چارچوب بوطیقای شناختی به تحلیل دو شعر «دلم
برای باغچه میسوزد» و «پنجره» از فروغ فرخزاد پرداخته شود و کارکرد طرحوارهها در هر
شعر مورد بررسی قرار گیرد .طبق بررسیها دو طرحواره «مرگ» و «تجسم» بیشترین بسامد
وقوع را بین طرحوارههای موجود در این دو شعر فرخزاد دارد .همچنین بازنمایی طرحوارهای
در عموم طرحوارههای دو شعر مورد نظر با تقویت طرحوارههای تصوری خواننده اتفاق

کليدواژهها :طرحوارههای تصوری ،بوطیقای شناختی ،شعر فروغ فرخزاد ،جهان متن.

تاریخ دریافت مقاله1396/7/15 :
*

تاریخ پذیرش مقاله1396/9/16 :

کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه عالمه طباطبایی
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میافتد .از آنجا که داشتن دیدی واضح از متن و بافت ،شرایط و کاربردها و دانش و بینشها
رمز فهم مسائل مربوط به ارزش ،جایگاه و معنای ادبی است ،بوطیقای شناختی ابزاری مناسب
برای دستیابی به این مقصود به نظر میرسد.
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 .1مقدمه
زبانشناسی شناختی رویكردی نوین در عرصه مطالعات زبانی بهشمار میرود که در
تقابل با رویكرد صورتگرایانه به زبان قرار میگیرد و در پیدایش علوم شناختی در
دهههای  70و  80میالدی بویژه تحقیقات در زمینة مقولهبندی مفاهیم و سنت
3
«روانشناسی گشتالت» 2ریشه دارد ( .)Evans & Green, 2006: 3کتابهای جرج لیكاف
( )1987و رونالد لنگاکر )1987( 4دو اثری است که پایه مكتب شناختی در آنها پیریزی
شده است.
5
مفهوم طرحواره یكی از مهمترین مفاهیم در زبانشناسی شناختی بهشمار میرود که
با نظریه شناخت بدنمند 6ارتباط تنگاتنگی دارد .طبق نظریه شناخت بدنمند ،ما در مقام
نوعی موجود زنده در این دنیا زندگی میکنیم .روزانه رفتاری مثل حرکت کردن،
خوردن ،خوابیدن ،درک کردن محیط اطرافمان و ...انجام میدهیم .از این طریق،
ساختهای مفهومی بنیادینی در ذهن ما پدید میآید که برای اندیشیدن درباره مفاهیم
انتزاعیتر به کار میرود .در واقع نظام اولیه تصوری ذهن انسان بر پایه مجموعه
کوچكی از مفاهیم تجربی شكل گرفته است .به عقیده جانسون ،7تجربیات ما از جهان
خارج ساختهایی در ذهن ما پدید میآورد که ما آنها را به زبان خود انتقال میدهیم .این
ساختهای مفهومی همان طرحوارههای تصوری است.
بوطیقای شناختی 8در زبانشناسی شناختی و روانشناسی شناختی ریشه دارد که این
دو بخش اعظمی از علم شناختی را تشكیل میدهد .داشتن دیدی واضح از متن و
بافت ،شرایط و کاربردها ،دانش و بینشها ،رمز فهم مسائل مربوط به ارزش ،جایگاه و
معنای متن ادبی است .بوطیقای شناختی ابزاری برای رسیدن به این مقصود است.
در این پژوهش با هدف بررسی کارکرد طرحوارههای تصوری به تحلیل دو شعر
«دلم برای باغچه میسوزد» و «پنجره» از فروغ فرخزاد پرداخته میشود .پرسش اصلی
مقاله این است که بازنمایی 9طرحوارههای تصوری در دو شعر «دلم برای باغچه
میسوزد» و «پنجره» به چه صورتهایی رخ میدهد و همچنین چه طرحوارههایی
بیشترین کاربرد را در جهان شعری فرخزاد دارا است.
در پاسخ به این پرسشها با بررسی دو شعر یاد شده ،میتوان این فرضیات را محتمل
دانست که اوالً بازنمایی طرحوارهای در عموم طرحوارههای موجود در دو شعر مورد
1
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نظر با تقویت 10طرحوارههای تصوری خواننده اتفاق میافتد .ثانیاً طرحوارههای «مرگ»
و «تجسم» بیشترین بسامد وقوع را بین طرحوارههای این دو شعر فرخزاد دارد.
 .2پيشينه پژوهش
 2-1پيشينه مطالعات در ايران

 2-2پيشينه مطالعات در غرب
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اصطالح بوطیقای شناختی را ریون تسر برای اولین بار در سال  1980به کار برد .کتاب
او با نام به سوی نظریه بوطیقای شناختی ( )1992طرحی کلی از خاستگاههای این
رویكرد را ارائه میکند که در روانشناسی گشتالت ،فرمالیسم روسی ،نقد نو ،نقد ادبی،
زبانشناسی و عصبشناسی 14ریشه دارد .رویكرد ریون تسر نه فقط به مطالعه شناختی
ادبیات میپردازد؛ بلكه به رویكردهای نقد ادبی برای متمایز کردن اصطالحات هنری از
گفتمان هر روزه کمك میکند.
گیبس )1994( 15در کتاب بوطیقای ذهن ،ذهن را آینه واقعیت میداند .او معتقد
است شناخت ،اساساً با فرایندهای مختلف استعاری 16یا شعری مرتبط است .استعاره،
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مطالعات مربوط به کاربرد زبانشناسی شناختی در مباحث ادبی در ایران بسیار ناچیز
است .از این رو رویكرد بوطیقای شناختی هنوز جایگاه چندانی در میان پژوهشگران
ایرانی ندارد .در ایران پژوهشی که به صورت خاص ،تنها به بررسی طرحوارهها در شعر
فروغ فرخزاد از دید بوطیقای شناختی بپردازد ،انجام نگرفته است؛ اما در چند مقاله به
تحلیل متون ادبی از دید بوطیقای شناختی پرداخته شده است؛ از جمله تحقیقاتی که در
زمینه کاربرد طرحواره ها در شعر شاعران معاصر انجام گرفته ،پایان نامه سید محمود
متشرعی با عنوان «مقایسه کاربرد طرحوارههای تصوری در اشعار شاملو ،فروغ و
سهراب سپهری در چارچوب معنیشناسی شناختی» است .لیال صادقی نیز در چند مقاله
از جمله« :شناخت جهان متن 11رباعیات خیام بر اساس نگاشت نظام 12با رویكرد
شعرشناسی شناختی» (« ،)1390طرحوارههای متنی در ساخت شكل جدیدی از «رمان در
داستان» با رویكرد شعرشناسی شناختی :تحلیل اثری از ابراهیم گلستان» (،)1392
«خوانش شعر «حكایت» اثر احمد شاملو با رویكرد شعرشناسی شناختی» ( )1391و ...به
بررسی متون ادبی در چارچوب نظری بوطیقای شناختی پرداخته است.

مجاز 17و دیگر بیانهای نمادین نیز بر مبنای طرحوارههای اولیهای شكل میگیرد که
انسانها تجربیات فردی و جهان پیرامون خود را با آن مفهومسازی 18میکنند .از آنجا که
هر ساخت ذهنی ،تطابق با جهان را نشان میدهد ،زبانی که این ساخت را بیان میکند،
فرایند مستمر تفكر شعری را مینمایاند .وی در جستجوی پاسخ به این پرسش است که
ما چگونه در شرایطی که زندگیمان با مفهومسازی استعاری شدیداً گره خورده است در
مورد تجربیات واقعیمان صحبت میکنیم (به نقل از افراشی و نعیمیحشكوائی.)7 :1389 ،
به اعتقاد استاک ول )2002( 19بوطیقای شناختی ابزاری است که از طریق آن
میتوان به شیوهای نظاممند به شرح و گسترش انواع گوناگون دانش و بینش پرداخت و
شمایی است که نشان میدهد چگونه مسائل مربوط به شرایط و کاربرد را به زبانِ
ادبیات پیوند بزنیم .به عالوه اینكه پیوندهای بین زبان ادبیِ خالق و زبان روزمره و
محاورهای خالق را به نمایش میگذارد .پیتر استاکول نظریه طرحواره را به عنوان
نخستین گام در مسیر تفسیر متون ادبی از اولین رویكردها در علم شناختی میداند که
در مورد ادبیات به کار گرفته شده است (.)Stockwell, 2002: 136
12
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 .3بوطيقاي شناختي
در نگرش سنتی به ادبیات ،تفكر ادبی جزء فعالیتهای غیرضروری و پیرامونی و منحصر
به افراد متخصص مانند شاعران و ادیبان تعریف میشود .از این رو ،زبان استعاری نیز
ابزار سرودن شعر بهشمار میرود که در گفتار عادی و روزمره به کار نمیرود .این نگاه
کالسیك به زبان و ادبیات در دوره جدید ،بویژه در تفكر شناختی به کلی رد میشود.
در این رویكرد ،نظام ادبیات جدا از نظام زبان نیست و درک زبان ادبیات بر پایه دانش
ما از دنیای اطراف صورت میگیرد .هدف تحلیل شناختی ادبیات توضیح و توجیه این
مسأله است که چگونه خواننده به درک وقایع دست مییابد.
به عقیده گاوینز و استین )2003( 20تحلیل ادبیات با رویكرد شناختی در واقع ،پاسخ
به این سؤال است که چگونه ذهن انسان با متون ادبی رابطه برقرار میکند .پاسخ این
سؤال در مفهوم فرافكنی قصهمدار 21نهفته است؛ این مفهوم از نظریه ذهن ادبی و
قصهمدار ترنر ( )1996نشأت گرفته است مبنی بر اینكه چگونه قصهمداری در ساخت
معنی در دنیای واقعی دخیل است و چگونه فرافكنی قصهمدار یا تمثیلگویی از طریق
22
بینامتنیت در چارچوب ادبی عمل میکند(.)Gavins & Steen, 2003: 115-117
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ترنر ( )1996در کتاب ذهن ادبی ،سعی در توضیح این مطلب دارد که تمام رفتارهای
روزمره از ذهن و تفكر ادبی نشأت میگیرد و در واقع دانش ادبی اساس عملكرد ذهن
ماست .وی معتقد است «قصه» اساس و پایه ذهن را تشكیل میدهد و بیشتر تجربهها،
دانش و اندیشه ما به صورت «قصه» سازماندهی میشود .چارچوب ذهنی و روانی،
«قصه» با فرافكنی گسترش مییابد؛ یعنی «قصه»ای به ایجاد قصهای دیگر کمك میکند.
وی فرافكنی داستانی به داستان دیگر را «قصهمداری» یا «تمثیل گویی» مینامد؛ یعنی
اصل شناختیای که گذر از رفتار ساده روزمره تا خلق یك اثر ادبی را نشان میدهد.
یكی از باورهای بنیادین در نگرش شناختی نسبت به ادبیات این است که ذهن
انسان ماهیتا قصهمدار است .بر این اساس ،ادراک تجربیات روزمره در قالب خرد
داستانها میسر میگردد و سامان مییابد .به لحاظ شناختی ،این خرد داستانها بسیار
ساده و بنیادین است؛ مثال رابطه ظرف و مظروفی ،عمل برخورد با مانع و چرخش
حول یك کانون از جمله چنین خرد داستانهایی بهشمار میرود که از رهگذر تجربه
محیط شكل میگیرد .بنابراین ،نگرش شناختی نسبت به ادبیات این اندیشه را پیشنهاد
میکند که انسان نخست چنین داستانهایی را در زندگی روزمره تجربه میکند و از آنها
شناخت مییابد ،سپس میتواند به فرافكنی و تلفیق آنها در قالب داستانهای بزرگتر و
انتزاعی بپردازد (افراشی و نعیمی حشكوائی.)2 :1389 ،
به عقیده تسر ،بوطیقای شناختی نظریهای ارائه میکند که به صورت نظاممند روابط
میان ساختار متون ادبی و تاثیرهای دریافتی را شرح میدهد .در واقع براساس این
رویكرد ،متون ادبی فقط برای ایجاد معنا و انتقال فكر نیست ،بلكه کیفیتهای
احساسی -دریافتی به واسطه خواننده را نشان میدهد .او دو نوع خواننده را
برمیشمرد .1 :دستهای که در جستوجوی مفهومسازی سریع هستند و عدم قطعیت و
ابهام را تاب نمیآورند و هنگام خواندن ،کیفیتهای زیباییشناختی شعر را از دست
میدهند؛ این دسته مفهومسازی تسریعی 23انجام میدهند .2 .دستهای که مفهومسازی
تأخیری 24انجام میدهند و لذتهای هنری را درمییابند .مفهومسازی تأخیری به امكاناتی
گرایش دارد که آن را پایان گشوده میسازد و زیباییشناسی متن ادبی را شكل میدهد.
به عقیده تسر ،مفهومسازی تسریعی مورد توجه زبانشناسی شناختی و مفهومسازی
تأخیری مورد توجه بوطیقای شناختی قرار میگیرد (.)Tsur, 2002: 279
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نظریه طرحواره از اولین رویكردها در علم شناختی است که در مورد ادبیات به کار
گرفته شده است .بر اساس نظریه طرحوارهای ،معنا درون متن ریخته نشده است ،بلكه
از ارتباط میان متن و دانش پیشزمینهای تفسیرگر ساخته میشود ( Rumelhart, 1980:
 .)48-49از اوایل دهه  1980برخی مطالعات در زمینه کاربرد نظریه طرحواره در تحلیل
متون ادبی و خوانش ادبی انجام شده است .این ناشی از تمایل رو به افزایش در فرایند
تعبیر ادبی و آگاهی از ارتباط بین دانش پیشزمینهای و تنوع تعبیر است .جذابیت نظریه
طرحوارهای برای محققان ادبی از این واقعیت نشأت میگیرد که نظریه طرحوارهای
چارچوبی منعطف برای بررسی ارتباط بین دانش خوانندگان و متون در درک ادبی
فراهم میکند (.)Semino, 1995: 4-6
از طرحوارهها برای توضیح گروههای اطالعاتی و ویژگیها در هر سطح از
سازماندهیهای زبانشناختی از معانی دریافت شده از تكتك واژگان گرفته تا
خوانشهای تمام متون ،بهره جسته میشود .گونههای ادبی ،قسمتهای داستانی،
شخصیتهای خیالی در موقعیتهای روایی همه و همه را میتوان به عنوان بخشی از دانش
غلبه بر مشكالت درک کرد که طرحوارهسازی شده است .یكی از عوامل کلیدی در
توسل به نظریه طرحواره این است که این نظریه ،سازههای دانشی را پویا و بر اساس
تجربه در حال تحول میبیند .به طور کلی سه راه وجود دارد که از طریق آنها طرحواره
میتواند تكامل بیابد:
جذب :اضافه شدن یافتهای جدید به طرحواره
تنظیم :تغییر و تحول در واقعیتها یا روابط درون طرحواره
بازسازی :خلق طرحوارههای نو.
نظریه طرحواره برای بازبینی مسئله ادبیت 25و زبان ادبی هم مورد استفاده قرار
گرفته است .بحث بر سر این است که غالب گفتمان روزمره حفاظت از طرحواره است
که در آن بر طرحوارههای موجود مهر تأیید زده میشود .در جایی که تأیید کردن ،قالبی
و کلیشهای باشد؛ مانند بسیاری از گفتمانهای تبلیغاتی ،آن را تحكیم یا تقویت طرحواره
گویند .گاهی عوامل یا توالیهای غیرمنتظره در محتوای مفهومی متن میتواند به طور
بالقوه گسست طرحوارهای پیشرو نهد که چالشی فراروی ساختار دانش خواننده است.
27
گسستهای طرحواره 26را میتوان یا با اضافه کردن طرحواره یا با بازپیرایی طرحواره
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به صورت ریشهای حل کرد؛ بدین ترتیب میتوان شیوههای بهکارگیری طرحوارهها را
به صورت زیر خالصه کرد:
 بازسازی دانش :خلق طرحوارههای جدید بر اساس قالبهای قدیم حفاظت از طرحواره :جایی که یافتههای ورودی بر دانش طرحوارهای موجود منطبقاست و قبال با آن روبهرو شدهایم.
 تحكیم طرحواره :جایی که یافتههای ورودی جدید است؛ اما دانش طرحوارهای راتایید و تقویت میکند.
 جذب طرحواره :جایی که یافتههای جدید به طرحوارههای موجود اضافه میشود وگستره و دامنه ایضاحی آن را گسترش میدهد.
 گسست طرحواره :جایی که انحراف مفهومی چالشی بالقوه پیش روی مینهد. بازپیرایی طرحواره :جایی که هر طرحواره دچار بازنگری میشود و عوامل و روابطعضو آن شكلی تازه مییابد (.)Stockwell, 2002: 140-142

 4-1شعر «دلم براي باغچه ميسوزد»

در این شعر فروغ فرخزاد ،طرحواره مرگ و تباهی کلیت ساختار شعر را دربرگرفته
است که این مرگ در عناصر مختلف با حالتهای مختلف نگاشت 28میشود:
«کسی نمیخواهد باور کند که باغچه دارد میمیرد
که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
که ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی میشود
و حس باغچه انگار چیزی مجردست که در انزوای باغچه پوسیده ست»

پوسیدن ،ورم کردن ،تهی شدن ،به خاک افتادن و ...از جمله فضاهایی است که مرگ
را در بخشهای مختلف شعر تداعی میکند .نكته قابل توجه در اینجا این است که این
افعال فرایندهای طبیعی ماده است که در پسزمینه هر کدامشان داستانی در جهان
شعری ساخته شده است و بنابراین در صورتهای متفاوتتر و انتزاعیتر فرافكنی شده
است .طبق نظریه ذهن ادبی ترنر ،این فرافكنی قصهمدار به صورت تمثیل در قالب خرد
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 .4تحليل شعر
در این بخش به بررسی و تحلیل دو شعر «دلم برای باغچه میسوزد» و «پنجره» و
طرحوارههای موجود در آن از منظر بوطیقای شناختی میپردازیم.
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داستانهای بنیادین در چارچوب ادبی به داستانهایی بزرگتر و انتزاعیتر فرافكنی میشود.
به لحاظ شناختی ،این خرد داستانها بسیار ساده و بنیادین است و از تجربه محیط شكل
میگیرد؛ مثل پوسیدن ،ورم کردن ،تهی شدن و...؛ اما همین تجربه ساده در روایتهای
پیچیدهتری چون «ورم کردن قلب باغچه در زیر آفتاب»« ،تهی شدن ذهن باغچه از
خاطرات سبز» و ...فرافكنی میشود و مرگ را تداعی میکند؛ اما این مرگ ،مرگ طبیعی
انسان نیست؛ مرگ باغچه است .اگر باغچه را نمادی از محیط و بستر زندگی در نظر
بگیریم ،مرگ باغچه در واقع از بین رفتن محیط زندگی یا همان فروپاشی جامعه است.
شاعر در ابتدا فضا را توصیف و باغچهای نامشخص را در حال مرگ تصویر میکند .در
بند اول ما با چند طرحواره در هم تنیده روبهروییم .در ابتدا طرحواره «باغچه انسان
است» ساخته میشود و باغچه همانند انسانی تصویر میشود که قلب ،ذهن و حس
دارد .در سطر «قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است» طرحواره قدرت 29از طریق
حرف اضافه «در زیر» شكل میگیرد به گونهای که انگار چیزی تحت فشار چیز دیگری
ورم کرده است .طرحواره ظرف 30در سطر «ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز
تهی میشود» ایجاد میشود؛ بدین ترتیب که ذهن همانند ظرفی در نظر گرفته شده که
مظروفی به نام خاطرات سبز در آن است که البته در این شعر این ظرف از مظروف
خود تهی شده است .در سطر آخر ،حس که چیزی مجرد و انتزاعی است از طریق
طرحواره «تجسم» به چیزی دارای ماده نگاشت شده که در حال پوسیده شدن است و
پوسیدگی خاصیت ماده است که به عنصری انتزاعی فرافكنی شده است.
در ادامه فضای شعر مشخصتر ،و شاعر وارد حیاط خانه خود میشود و شروع به
توصیف فضایی میکند که به محیط زندگی خودش نزدیكتر است .شخصیتهایی وارد
شعر میشوند که هر کدام نماینده نسل و یا طرز تفكری متفاوت هستند که مجموعاً
اعضای یك جامعه و یا یك باغچه را تشكیل میدهند .هر کدام از شخصیتها و اشیای
درون این فضا «خرد داستان» خاص خود را دارند ولی هر یك به نوعی درگیر مرگ
هستند؛ به عنوان نمونه:
«پدر میگوید:
از من گذشته ست از من گذشته ست من بار خودم را بردم و کار خودم را کردم
و در اتاقش ،از صبح تا غروب
یا شاهنامه میخواند

طرحوارههاي تصوري در اشعار فروغ فرخزاد از ديد بوطيقاي شناختي

یا ناسخ التواریخ
پدر به مادر میگوید:
لعنت به هرچی ماهی و هرچه مرغ وقتی که من بمیرم دیگر
چه فرق میکند که باغچه باشد یا باغچه نباشد برای من حقوق تقاعد کافیست»

در این بند طرحواره «سنت» ساخته میشود .شاعر از شخصیتی به نام پدر صحبت
میکند که معتقد است از وی گذشته ،شاهنامه و ناسخالتواریخ میخواند و آینده دیگران
بعد از مرگش برایش مهم نیست .اینها همه ویژگیهای شخصیتی سنتی ،در گذشته مانده
و بیاعتنا به آینده است.

و بخششی که نازل خواهد شد»
در این بند طرحواره «دین» ساخته میشود .شاعر از مادری سخن میراند که از
دوزخ وحشت دارد و به همین دلیل نماز میخواند؛ همه چیز را گناه آلود میداند؛ دعا
میخواند و در انتظار بخشش است .فضای این بخش از شعر محیط زندگی انسانی
دینی را تداعی میکند.
«من از زمانی که قلب خود را گم کرده است میترسم
من از تصویر بیهودگی این همه دست
و از تجسم بیگانگی این همه صورت میترسم»

در این بند از شعر ما دوباره با طرحواره «تجسم» روبهروییم .زمان ،بیگانگی و
بیهودگی اسمهای معنی است و به مفاهیمی انتزاعی اشاره میکند؛ اما به اجزای بدن:
قلب ،دست و صورت نسبت داده شده است.
«من مثل دانش آموزی
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«مادر تمام زندگیش سجادهایست گسترده در آستان وحشت دوزخ
مادر همیشه در ته هر چیزی دنبال جای پای معصیتی میگردد
و فكر میکند که باغچه را کفر یك گیاه آلوده کرده است
مادر تمام روز دعا میخواند
مادر گناهكار طبیعیست
و فوت میکند به تمام گلها
و فوت میکند به تمام ماهیها
و فوت میکند به خودش
مادر در انتظار ظهور است

که درس هندسهاش را
دیوانهوار دوست میدارد تنها هستم»
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طرحواره تنهایی در این بخش از شعر با طرحواره دوست داشتن طوری تلفیق شده
که برایند آن درکی جدید از مسئله تنهایی است .تلفیق تنهایی و دوست داشتن به
خودی خود اتفاقی جدید نیست اما ارائه تصویری جدید از این دو در این سطر از شعر
فروغ فرخزاد باعث ایجاد شناخت نوینی در خواننده میشود .در واقع شاعر به وسیله
قالبهای قدیمی ،یافتههای جدیدی ارائه میکند که باعث بازسازی دانش در مخاطب
میشود.
شعر «دلم برای باغچه میسوزد» ،سروده فروغ فرخزاد ،تصویرگر تباهی باغچه
(جامعه) در تنهایی است .باغچه و حیاط به آن شكل قدیمیاش محل رشد گلها و
حیوانات است که البته میتوان در اینجا باغچه را مجاز از طبیعت و محیط زیست هم
در نظر گرفت .در این شعر ،باغچه همچون انسانی در نظر گرفته شده که تنهاست و در
حال مرگ .طرحواره انسان بودن باغچه در این شعر دچار گسست یا تغییر خاصی
نمیشود بلكه با تقویت و تثبیت طرحواره دانش پیشزمینهای مخاطب تأیید میشود و
فضای مرگ با همان پیشانگاریهای 31موجود و تكرار شده ساخته میشود.
 4-2شعر «پنجره»

به طور کل میتوان شش طرحواره کلی را در سطح مفهومی این شعر در نظر گرفت که
در درون خود حامل طرحوارههای دیگری نیز هست که است از طرحواره طبیعت،
طرحواره فرهنگ ،طرحواره دین ،طرحواره کودکی ،طرحواره سنت و طرحواره آگاهی.
هر کدام از این طرحوارهها منظرههایی است که از دریچه پنجره قابل دیدن و شناسایی
است .جهانی که شاعر از دریچه پنجره به تصویر میکشد ،جهان هر کدام از این
طرحوارههاست که با یكدیگر در تقابل قرار میگیرد.
شاعر نخستین جهانی را که توصیف میکند به عناصر مربوط به طرحواره «طبیعت»
32
برمیگردد .در ادامه شاعر وارد دنیای کودکی میشود و عناصر نظام دانش مفهومی
طرحواره «کودکی» را در کوچههای خاکی معصومیت و زیر سایههای درختان کاغذی
ارائه میکند .در ادامه شاعر طرحواره کودکی را با طرحواره «فرهنگ و قانون» در تقابل
و چالش قرار میدهد .طرحواره کودکی به نوعی بازگشت به ارزشها و سیرت ناب

طرحوارههاي تصوري در اشعار فروغ فرخزاد از ديد بوطيقاي شناختي
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آدمی را تداعی میکند و طرحواره فرهنگ تداعیکننده فضای خشونتبار جامعه مدرن
است که در تضاد با هم قرار میگیرد.
شاعر در قسمت بعد پنجره را به سوی آگاهی و نگاه و سكوت میگشاید .با فعال
شدن طرحواره «آگاهی» آن کودک ابتدای شعر ،اکنون رشد کرده به درک و آگاهی از
خود و جهان پیرامونش رسیده است و پیوسته در حال بالندگی و شكوفایی است.
طرحوارههای «سنت» و «دین» در اینجا وارد چالش شده و در مرگ مفاهیم سنتی و
کهنه است که آگاهی در نگاه شاعر شكوفا میگردد .اگر کل این شعر را برای شاعر
همچون وسیلهای برای ارتباط با جهان بدانیم با توجه به نقش پنجره در درون این شعر،
شاید بتوان گفت پنجره برای این شعر همچون شعر برای شاعر است .در نتیجه میتوان
کل این شعر را حاصل استعاره مفهومی« 33شعر ،پنجره است» دانست و در واقع این
شعر را میتوان سیر آگاهی نیتمند راوی دانست که از دریچه پنجره اتفاق میافتد.
پنجره به عنوان یك عنصر معماری حامل نقشهای مهمی از جمله تأمین نور ،دید و
ارتباط و در عین حال مرز بین دو فضای متضاد (درون و بیرون) است .در این شعر،
عنصر پنجره بازنمود طرحواره «ارتباط» است .بازنمایی طرحواره ارتباط از طریق پنجره،
اتفاق تازهای نیست .در این شعر نیز ماهیت ارتباطمند پنجره به عنوان طرحوارهای دچار
گسست نمیشود؛ اما شاعر با جذب یافتههای جدید به درون این طرحواره ،باعث
گسترش دامنه معنایی 34آن ،و در واقع طرحواره ارتباط از طریق پنجره در این شعر
دوباره تنظیم میشود؛ اما در نهایت به تأیید همان دانش پیشزمینهای مخاطب
میانجامد.
وقتی از پنجره به عنوان عنصر ارتباط دهنده استفاده میشود دو کنشگر متقابل این
ارتباط ،یعنی انسان و منظره نیز به صورت پیشفرض در ذهن مخاطب فعال میگردد.
اتفاقی که در این شعر فروغ فرخزاد میافتد این است که جای این دو کنشگر گاهی با
هم عوض میشود؛ بدین ترتیب که انسان از پشت پنجره گاهی به عنوان سوژه 35در
ارتباط با منظره قرار میگیرد که ابژه 36است و گاهی برعكس؛ خود به منظره یا ابژه
تبدیل میگردد .درواقع این نگاه راوی شعر است که گاهی از درون و گاهی از بیرون
زاویه دید خود را تغییر میدهد .تغییر زاویه دید راوی ،خود به نوعی دیگر بازگوکننده
ارتباطی دوسویه و دیالوگوار است .بنابراین میتوان گفت به طور کلی پنجره به عنوان

شمایل گونگی 37طرحواره ارتباط در این شعر در مضمون ،عناصر و حتی شكل روایت
نگاشت میشود .همچنین پنجره جدا از عنصر ارتباط ،عنصر مرز و جدا کننده نیز
هست؛ جدا کننده دو فضای متفاوت (درون و بیرون) .شاعر در این شعر مدام تضاد دو
نوع فضای متفاوت را به تصویر میکشد :طبیعت و فرهنگ ،عشق و خشونت ،کودکی و
پیری .در واقع این شعر ارتباط دوسویه و در عین حال تضاد چالش گونه دو فضای
ذهنی 38متفاوت را با نمادی به اسم پنجره به تصویر میکشد؛ یعنی عنصر «پنجره» حامل
دو طرحواره کلی «تضاد» و «ارتباط» است که در تمام عناصر شعر نگاشت میشود؛ اما
در ادامه طرحوارههای مختلف دیگری به این دو طرحواره کالن 39اضافه و ترکیب
میشود که توضیح داده میشود.
«یك پنجره برای دیدن
یك پنجره برای شنیدن»
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در این شعر دیدن و شنیدن مهمترین راههای ارتباطی است و چون برای این افعال
شخص ،وجه ،شمار ،زمان و ...در نظر گرفته نشده و به صورت مصدر به کار رفته
است ،نشاندهنده رابطهای دو سویه و در عین حال بیزمان (ادامه دار و همیشگی)
است.
یك پنجره که مثل حلقه چاهی
در انتهای خود به قلب زمین میرسد
و باز میشود به سوی وسعت این مهربانی مكرر آبی رنگ
یك پنجره که دستهای کوچك تنهایی را
از بخشش شبانه عطر ستارههای کریم
سرشار میکند.
و میشود از آنجا
خورشید را به غربت گلهای شمعدانی مهمان کرد

شاعر در بند بعدی در ابتدا پنجره را در انتهای فضایی بسته میبرد و در آنجا باز
میکند به سمت فضایی فراخ؛ طرحواره «باز و بسته» به عنوان یكی از ویژگیهای پنجره،
فعال میگردد و درواقع مخاطب را با دو ویژگی متضاد پنجره آشنا میکند .از سوی
دیگر ،اتصال بین زمین و آسمان -زمین به عنوان عنصری بسته و محدود و آسمان به
عنوان عنصری باز و گشوده -یكی از ویژگیهای این پنجره است که با این طرحواره
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تداعی میشود .همچنین بسته بودن با طرحواره پایین (زمین) و طرحواره خالی ،باز
بودن با طرحواره «باال» و طرحواره «پر بودن» قرابت دارد و ناخودآگاه حامل این
پیشفرضها است؛ لذا در ادامه دستهایی که از بخشش ستارههای کریم سرشار میشود،
تداعی کننده تصویر دستانی از زمین (که پایین ،بسته و خالی است) به سوی آسمان (که
باال ،باز و پر است) است؛ بنابراین در این بخش طرحواره «دعا» فعال میشود.
«من از دیار عروسكها میآیم
از زیر سایههای درختان کاغذی
در باغ یك کتاب مصور
از فصلهای خشك تجربههای عقیم دوستی و عشق
در کوچههای خاکی معصومیت
از سالهای رشد حروف پریده رنگ الفبا
در پشت میزهای مدرسه مسلول
از لحظهای که بچهها توانستند
بر روی تخته حرف «سنگ» را بنویسند
و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال پر زدند»
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طرحواره «دوران کودکی» در بند بعدی از شعر با عناصر مختلفی فعال میشود .در
این قسمت از شعر با فعال شدن طرحواره «کودکی» همزمان طرحواره دیگری چون
«عروسك»« ،کتاب مصور»« ،معصومیت»« ،الفبا»« ،مدرسه»« ،کوچههای خاکی» نیز به
صورت پیشفرض فعال میشود .در واقع شاعر با فعال کردن یك طرحواره ،واژهها و
طرحوارههای تداعی شده حوزه معنایی 40آن را نیز به میان میآورد و به نوعی بر
طرحوارههای از پیش ساخته صحه میگذارد و آنها را تقویت میکند.
در قسمت «از لحظهای که بچهها توانستند« ،»...سنگ» در اصل حرف نیست؛ کلمه
است و منظور شاعر در اصل کالم و صحبت از سنگ است که به نوعی با خشونت در
ارتباط است .انطباق کلمه سنگ نوشته شده روی تخته و خشونتی که باعث پرزدن
سارهای سراسیمه میشود در این قسمت از شعر نمود مییابد .در این قسمت از شعر
فروغ از یك طرحواره زبانی استفاده شده تا طرحواره مفهومی شكسته شود؛ استفاده از
شكل نوشتاری واژه «سنگ» برای ایجاد بافت خشونت که درواقع تداعیکننده مرز بین
زبان و واقعیت نیز هست .شاعر از زبان برای ساخت واقعیت استفاده میکند؛ نوشتن
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«سنگ» یا صحبت از سنگ باعث ایجاد اتفاقی خشونت آمیز در واقعیت میشود .شاعر
گیاهان خوشتخوار را بر دفتری که پروانهای روی آن مصلوب شده است نگاشت
میکند .شباهت گیاهان گوشتخوار به دفتر به دلیل ویژگی باز و بسته شدن آنهاست.
طرحواره «خشونت» نیز در این قسمت از شعر با وجود عناصری چون گیاهان
گوشتخوار ،وحشت و مصلوب کردن فعال میگردد و در تقابل با طرحواره «کودکی»
قرار میگیرد اما در ادامه شاعر خشونت را در تقابل با «عشق» قرار میدهد.
«وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود
و در تمام شهر
قلب چراغهای مرا تكه تكه میکردند.
وقتی که چشمهای کودکانه عشق مرا
با دستمال تیره قانون میبستند
و از شقیقههای مضطرب آرزوی من
فوارههای خون به بیرون میپاشید»
22
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در این بند ،شاعر دوباره دو منظره متفاوت ،یعنی عشق و خشونت را در برابر هم
قرار میدهد .طرحواره عشق با عناصری چون قلب چراغ ،چشمهای کودکانه عشق،
شقیقههای آرزو فعال میگردد .طرحواره «تجسم» یا انسانانگاری برای مفاهیم
انتزاعی ای چون آرزو ،عشق ،اعتماد و ...نیز در این بخش مبرهن است .در اینجا
طرحواره عشق و فضایی ،که حول آن شكل میگیرد ،دچار گسست طرحوارهای
نمیگردد و فقط تأیید همان طرحوارههای قبلی است؛ منتهی همراهی عشق و کودکی
که هر دو در تقابل با خشونت قرار میگیرد ،نوعی همسانسازی در این دو طرحواره
است .طرحواره خشونت با مفاهیم حقوقی و قانونی فعال میشود و رنگ و بوی خون
و مرگ به خود میگیرد که این هم در واقع تثبیت طرحواره خشونت است .در سطر
«زندگی من دیگر
چیزی نبود ،هیچ چیز به جز تیك تاک ساعت دیواری»

طرحواره تكرار و روزمرگی نیز به دو طرحواره قبلی اضافه میشود که شاعر راه
نجات از آن را پناه بردن به عشق میداند .اگر در اینجا عشق را همسان با کودکی در
نظر بگیریم ،پس در واقع راه نجات را شاعر بازگشت به دوران کودکی که دوران
معصوم و پاک [در این شعر] است میداند و در ادامه نیز دوباره به پنجره رجوع میکند.
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«یك پنجره برای من کافیست
یك پنجره به لحظه آگاهی و نگاه و سكوت
اکنون نهال گردو
آنقدر قد کشیده که دیوار را برای برگهای جوانش
معنی کند»

رشد نهال گردو و درک دیوار و توضیح آن برای برگهای جوان ،نشان از نوعی
آگاهی است .باز شدن پنجره «به لحظه آگاهی و نگاه و سكوت» باعث فعال شدن
طرحواره «آگاهی» در این قسمت از شعر میگردد .در واقع طرحواره آگاهی بر تصویر
نهال گردو نگاشته می شود .در واقع شاعر این آگاهی را به درخت نسبت داده که
دربرگیرنده نوعی انسان انگاری برای یك عنصر طبیعت است.
«از آینه بپرس
نام نجات دهندهات را»

«حرفی به من بزن
آیا کسی که مهربانی یك جسم زنده را به تو میبخشد
جز درک حس زنده بودن از تو چه میخواهد؟
حرفی به من بزن
من در پناه پنجرهام
با آفتاب رابطه دارم»

شعر از همان ابتدا با همان عنوان خود در پی ایجاد ارتباط است .صورت غایی و
مطلوب هر رابطه را اگر رابطهای دوسویه و دیالوگوار بدانیم ،اوج این رابطه را باید در
این بند از شعر فروغ دانست که در پی حرف زدن و متقابالً درک آن از سوی مخاطب
است .فعال شدن طرحواره «دیالوگ» به فهم این رابطه دوسویه کمك میکند.
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آینه همیشه در ادبیات نمادی از خود بود .در اینجا شاعر با رجوع و پرسش از آینه
طرحواره «بازگشت به خود» را فعال میکند .شاعر دوباره راه نجاتی ارائه میکند و این
بار هم نجات را در بازگشت به چیزی که از دست رفته یا فراموش شده یا به قول
خودش «وقت گذشته »...میداند :همان خود یا همان کودکی.
در پایان شعر ،شاعر عناصری از ارتباطی دوسویه را به تصویر میکشد:

به طور کلی این شعر ،تصویر ارتباطی است بین ناظر و منظره که در «پناه» پنجره
اتفاق میافتد .در این ارتباط ،جدایی و مرز بین دو طرف رابطه با فعال شدن طرحواره
«تضاد» بین عناصر مختلف شعر و همچنین بین طرحوارههای مختلف مثل «کودکی»،
«خشونت» و ...مشخص شد .طرحوارهها در حول خود فضاهایی متداعی را ایجاد
کردند که به تایید و تقویت طرحوارهای کمك میکند .پرشهای تصویری در شعر در
جهت گسست طرحوارهای رخ نمیدهد .شعر در روایتی اپیزودیك ،فضاهای متضاد را
با طرحوارههای فعال هر کدام ،در تقابل با یكدیگر قرار میدهد تا به نتیجهای برای
برقراری ارتباط برسد.
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 .5نتيجهگيري
در بخش نخست مقاله به اهمیت بررسی ادبیات از دید بوطیقای شناختی پرداخته ،و
توضیح داده شد که بوطیقای شناختی امكان خوانشهای چندگانه را بر اساس پایگاهی
علمی و به دور از سلیقههای شخصی فراهم میکند و میتواند ابزاری مناسب برای این
منظور باشد .در ادامه ضمن مرور پیشینه مطالعاتی ایرانیان و غیر ایرانیان در این زمینه به
بررسی نظریه بوطیقای شناختی و کاربرد نظریه طرحواره در تحلیل متون ادبی پرداختیم.
در راستای اهداف پژوهش نیز به بررسی کارکرد طرحوارههای تصوری در دو شعر «دلم
برای باغچه میسوزد» و «پنجره» از فروغ فرخزاد براساس نظریه بوطیقای شناختی
پرداخته شد.
با توجه به نمونههای بخش پنجم ،مشخص میشود که بازنمایی طرحوارهای به دو
گونه صورت پذیرفتهاست :نخست در قالب کاربرد و همنشینی واژههایی که در یك
حوزه معنایی قرار دارد در ساخت جملههای متن بر پایه پیشانگاریهای متن و بافت و
دوم بر پایه تصویری که از همنشینی جملههای متن در برابر مخاطب قرار میگیرد و
سبب میگردد تا مخاطب بتواند به تعبیری از این بازنماییها برسد .در چنین حالی
میتوان ادعا کرد که ما با دو گونه بازنمایی صوری و محتوایی در جهت تقویت
طرحوارههای تصوری روبهرو میشویم .فروغ فرخزاد در هیچكدام از شعرهای مورد
بررسی به بازسازی طرحوارهای دست نزده است بلكه با تقویت طرحوارهها ،دانش
پیشزمینهای مخاطب را تأیید کرده است و تنها در مواردی انگشت شمار ،قالبهای
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Cognitive linguistics
Gestalt psychology
Lakoff G.
Langacker R.
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جدیدی به طرحواره اضافه کرده است بویژه در شعر «پنجره»؛ اما قالبهای جدید نیز
طرحوارههای قبلی را تأیید میکند.
طرحوارههای «مرگ» و «تجسم» یا «انسان انگاری» در هر دو شعر مورد بررسی به
کار رفته ،و بین تمام طرحوارههای موجود ،بیشترین بسامد وقوع را دارا است .دلیل این
امر به سبك شعری و ساخت اشعار فروغ فرخزاد مرتبط است .طرحواره «مرگ» در
اشعار فرخزاد ،بیشتر در قالب نوعی طرحواره «نیرو» یا خشونت به تصویر کشیده شده
است و این طرحواره روح غالب این اشعار را شامل میشود .در توضیح استفاده از این
طرحواره میتوان گفت که توجه به مرگ و خشونت در بیشتر اشعار فروغ فرخزاد،
بویژه مجموعه «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» نمایان است .در تمامی اشعار این
مجموعه به عنوان آخرین مجموعه شعر فروغ فرخزاد ،تصویر مرگ و انتقاد از فضای
خشونت آمیز جامعه بیشتر از دیگر مجموعه اشعار وی دیده میشود .کاربرد طرحواره
«مرگ» در شعر «دلم برای باغچه میسوزد» عمدتا تحت تأثیر فضایی است که شاعر با
استفاده از عناصر طبیعت از جمله برگ ،باغچه ،ماهی و ...به تصویر کشیده و در این
راستا قاعدتا از افعالی که بیانگر مرگ و یا نابودی عنصری طبیعی است بهره برده است؛
افعالی همچون :پوسیدن ،ورم کردن ،به خاک افتادن ،تهی شدن و . ...اما در شعر
«پنجره» ،طرحواره «مرگ» بر طرحواره «خشونت» یا «نیرو» نگاشت شده است و مرگی
که در این شعر به تصویر کشیده میشود نه مرگی طبیعی بلكه مرگ با عاملی بیرونی به
کار رفته است؛ در نتیجه افعالی هم که در این شعر به کار رفته از نوع تكه تكه کردن ،از
ریسمان آویزان کردن و ...است .در واقع میتوان گفت ،طرحواره «مرگ» در شعر دوم
برخالف شعر اول که از نوع مرگ طبیعت بود ،مرگی انسانی است .استفاده از شگرد
انسان انگاری و «تجسم» برای اشیا ،عناصر طبیعت و مفاهیم انتزاعی تقریبا در تمامی
اشعار فروغ فرخزاد نمایان است که سبك خاص شعری وی و همچنین به جهانبینی
اومانیستی او در شعر برمیگردد که با زنده انگاشتن اشیا و ...آنها را به عنوان پرسوناژ
وارد شعر خود میکند؛ به آنها نقش میدهد که تحت تأثیر محیط قرار میگیرند و بر
محیط نیز تأثیر میگذارند؛ همچون انسان.

Semantic field
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چکيده
در این مقاله ،در هم تنیدگی اوصاف طبیعت و احوال اجتماع در برخی از اشعار مهدی اخوان
ثالث با نگاهی بر تحلیل گفتمان انتقادی و براساس مربع ایدئولوژیك وَن دایك بررسی شده
است .اشعار اخوان براساس عوامل گفتمان مدار سرودههایش ،تحلیل ،و نشان داده شده است
که چگونه اخوان عیبهای(دیگری) را برجسته و خطای(خودی) را فرو میکاهد و همچنین به
توصیف و رفع تأکید از اطالعات حاوی نكات منفی دربارة ما (خودی) و توصیف و رفع تأکید
از اطالعات حاوی نكات مثبت دربارة آنها (دیگری) میپردازد .این چهار اصل در نظریة ون
دایك به«مربع ایدئولوژیك» معروف شده است .از جمله اهدافی که در این نوشتار دنبال
میشود این است که دیدگاههای اجتماعی و ایدئولوژیك اخوان در قالب بیان هنری با تحلیل
انتقادی اشعار وی ،بهتر شناخته شود .همچنین با درنظرگرفتن نظریة تحلیل گفتمان انتقادی،
شگردهای هنری اخوان و پیوند شعر او با اجتماع شناسانده شده ،و معلوم شد چگونه اخوان با
به کارگیری عناصر و پدیدههای طبیعت به شكل نمادین به زیبایی ،وضعیّت جامعة خود را
ترسیم کرده است .روش این پژوهش ،توصیفی  -تحلیلی است و دادههای پژوهش با استفاده
از شیوة تحلیل محتوا و شیوة کتابخانهای و سندکاوی ،بررسی شده است .از جمله نتایج این
پژوهش ،این است که ،هدف اخوان از توصیفات طبیعی مانند شاعران گذشته صرفاً وصف
طبیعت نیست ،در وَرایِ توصیفات ،واقعیتهای نهفتهای است که با نظریة تحلیل گفتمان انتقادی
توضیح داده میشود.

کليدواژهها :مهدی اخوان ثالث ،تحلیل گفتمان انتقادی ،وَن دایك ،مربع ایدئولوژیك.
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مقدمه
شاعرانگی در هر اثری مرهون نگاه لطیف ،عاطفی و همراه با تخیل خالق اثر به عالم
پیرامون خویش است .شعری که همچون بیانیهای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی ،عاری از
لطافت ،عاطفه ،تصویر و تخیل باشد به سطح نثری عادی و حاوی پیام مستقیم تنزّل
میکند .شاعری که فرزند زمان خویشتن است ،نمیتواند نسبت به جامعه و وقایع آن
بیاعتنا باشد و احوال آن را در شعر بازنتاباند؛ اما این امر نباید به این منجر شود که
شعر سراسر به بیان دیدگاه اجتماعی و سیاسی و یا فلسفی شاعر منحصر گردد .عنصر
اندیشه آنگاه که با احساس ،خیال و موسیقی درمیآمیزد ،شعر را خلق میکند .اخوان
شاعری است که با حفظ شاعرانگی ،دیدگاههای سیاسی ،اجتماعی و فلسفی خود را
بیان می کند .وی از طبیعت در جهت ابراز ایدئولوژی و نظر خود در لباس نماد بهره
می گیرد .خفقان و استبداد ،مانع صراحت وی در انتقاد از سیاست و احوال اجتماع
است؛ بنابراین شاعر با استفاده از عناصری بالغی که ابزار ابهام و پوشیدهگویی است به
توصیف و نقد جامعة روزگار خویش میپردازد و اتفاقاً همین امر بر غنای سخن او
میافزاید و بدان شكلی هنریتر میبخشد .تصویرسازیهای اخوان از طبیعت و امكان
ارجاع آن به جامعه ،کالم وی را مستعد بررسی از دید تحلیل گفتمان انتقادی و شناختی
کرده است .بنابراین در این پژوهش کوشش میگردد درهمتنیدگی اوصاف طبیعت با
احوال اجتماع در شعر اخوان ،با ابزار تحلیل گفتمان انتقادی و تأکید بر مربع
ایدئولوژیك ون دایك تشریح و تحلیل شود .اخوان در اشعار خود به بیان و تأکید بر
اطالعاتی میپردازد که حاوی نكات مثبت دربارة ما (خودی) و بیان و تأکید بر
اطالعاتی که حاوی نكات منفی دربارة آنها (دیگری) است ،و به عبارتی نكات مثبت ما
(خودی) و نكات منفی آنها (دیگری) را برجسته کرده است .همچنین در چندین مورد
نیز به رفع تأکید از اطالعات حاوی نكات منفی دربارة ما (خودی) و رفع تأکید از
اطالعات مثبت دربارة آنها (دیگری) مبادرت کردهاست .ضمن کاویدن معانی نهفته در
اوصاف طبیعت در شعر اخوان ،ایدئولوژی و دیدگاه سیاسی -اجتماعی وی نیز شناخته
می شود .اخوان در توصیفات خود از طبیعت ،عالوه بر وصف و ترسیم اوضاع پریشان
جامعه ،خفقان ،استبداد و ستم حاکم بر جامعه به برجستهسازی ظلم و ستم دشمنان و

تحليلگفتمان اوصاف طبيعت و احوال اجتماع در اشعار مهدي اخوان ثالث براساس ...

ویژگیهای منفی آنها و در عین حال برجستهسازی ویژگی آزادگی ،شجاعت و پایداری
مردم ایران میپردازد.
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پيشينة پژوهش
از جمله پژوهشهایی که در آنها به بررسی آثار شاعران بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی
پرداخته شده است ،میتوان به این مقالهها اشاره کرد :مقالة «تحلیل داستان رستم و
شغاد براساس مربع ایدئولوژیك ون دایك» از سیّد مهدی زرقانی و زهرا حامدی
شیروان ،فصلنامة علمی و پژوهشی کاوش نامه ،س پانزدهم( ،)1393ش  ،28ص -99
 ،128مقالة«گفتمان انتقادی  -سیاسی در شعر(مهدی اخوان ثالث) م.امید» از وحید امانی
زوارم ،فصلنامه 15خرداد ،س ششم ،دوره اول ،زمستان  ،1376ش  ،28ص ،323-301
مقالة« رباعیّات خیّام ازمنظر گفتمان شناسی انتقادی با بهرهگیری از مولفههای جامعه
شناختی» از مریم شریف و لطف اهلل یارمحمدی ،مجلة شعر پژوهی(بوستان ادب)
دانشگاه شیراز ،س ششم ،ش دوم ،تابستان  ،93پیاپی  ،20ص  ،82-67مقالة «تحلیل
گفتمان و گفتمان طنز در شعر(حرفِ آخر) شاملو» از علی صفایی و علی علیزاده
جوینی ،مجلة زبان و ادبیات فارسی ،ش  ،1393 ،77ص  ،154-133مقالة «تحلیل
گفتمان انتقادی هویّتِ ایرانی در شاهنامة فردوسی» از علی یوسفی و دیگران،
جامعهشناسی تاریخی ،دورة  ،4شمارة  ،2پاییز و زمستان  ،1391ص 172-145
ومقالة«وجوه گفتمانی نگاهِ شاعران نوگرا به شعر کالسیك» از دکتررضا چراغی ،ادب
پژوهی ،ش هجدهم ،زمستان  ،1390ص .39-9
تاکنون پژوهشی در زمینة بررسی اشعار اخوان براساس تحلیل گفتمان انتقادی و
درهم تنیدگ ی اوصاف طبیعت واحوال اجتماع در اشعار او صورت نگرفته است .تنها
چندین مقاله در زمینة نمادگرایی ،نمادپردازی و بررسی سمبولیسم اجتماعی در اشعار
اخوان ،صورت گرفته که عبارت است از :مقالة«نمادگرایی در شعراخوان » از زهرا
سامانی ،فصلنامة تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،شمارة
 ،34تابستان  ،91صص  ،279-257مقالة«نمادپردازی درشعر مهدی اخوان ثالث» ازسیّد
جمالالدّین مرتضوی و زیبا شوقی ،مجلة دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
شهرکرد ،س پنجم ،ش  18و  ،19پاییز و زمستان  ،1389ص  ،194-181مقالة«بررسی
سمبولیسم اجتماعی در سرودههای دهة سیِ مهدی اخوان ثالث با تكیه برکودتای 28

مرداد سال  »1332از سیداحمد پارسا و فرشاد مرادی ،مجلة شعر پژوهی(بوستان
ادب)دانشگاه شیراز ،س ششم ،ش اول ،بهار ،1393پیاپی  ،19ص  70-55و مقالة
« جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر مهدی اخوان ثالث» از عیسی داراب پور و زینب
افضلی ،پژوهشهای نقد ادبی و سبكشناسی(علمی˗ پژوهشی) ،ش (2پی در پی ،)6
زمستان  ،1390ص .93-79
بحث
نظر به توجه اخوان به مسائل سیاسی و اجتماعی روزگار خود و بیان شاعرانة آنها و با
عنایت به کارکرد نظریة تحلیل گفتمان در نقد و بررسی آثار ادبی ،میکوشیم با تكیه بر
این نظریه و معرفی آن به نقد و تحلیل توصیفات اخوان از طبیعت و پیوند آن با احوال
جامعه بپردازیم.
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تحليل گفتمان
تحلیل گفتمان واکنشی دربرابر شكل سنّتیتر زبانشناسی (زبانشناسی رسمی ساختاری)
است که بر اجزای سازنده و ساختار جمله تمرکز میکند و درگیر تحلیل زبان مورد
استفاده نمیشود.
بر خالف زبانشناسی رسمی ،تحلیل گفتمان گرایش به ترجمة مفهوم ساختار از
سطح جمله ،یعنی روابط دستوری مانند فاعل ،نهاد ،مفعول تا سطح متن طوالنیتر دارد

32

تحلیل گفتمان از زمانی که مطرح شده تا کنون ،انواع و اطوار مختلفی داشته است.
در تقسیمبندی می توان به سه نوع تحلیل گفتمان اشاره کرد :تحلیل گفتمان ساختگرا،
تحلیل گفتمان نقشگرا یا کارکردی و تحلیل گفتمان انتقادی.
تحلیل گفتمان انتقادی به نقش قدرت و ایدئولوژی بهمثابة شرایط فرامتنی مؤثر بر
تحلیل گفتمان تأکید میکند .میتوان ون دایك ،وداک ،فرکالف و فوکو را از
بنیانگذاران تحلیل گفتمان انتقادی در حوزة زبانشناسی به شمار آورد.
الکلو و موف تحلیل گفتمان انتقادی را از حوزة زبانشناسی وارد عالم سیاست و
اجتماع کردند و از آن به عنوان ابزاری برای تحلیلهای اجتماعی خود استفاده کردند
(رک مقدّمی.)95: 1390 ،

تحليلگفتمان اوصاف طبيعت و احوال اجتماع در اشعار مهدي اخوان ثالث براساس ...

« فرکالف یكی از شخصیتهای شاخص در زمینة تحلیل گفتمان انتقادی است .در
نگاه وی ،تحلیل گفتمان انتقادی ،روشی است که در کنار دیگر روشهای بررسی
تغییرات اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته میشود؛ مرجعی است که در نزاع علیه
استثمار و سلطه مورد استفاده قرار میگیرد» (محسنی.)73 : 1391 ،
سطحهاي تحليل گفتمان
برای تحلیل گفتمان ،ابتدا باید عناصر سازنده و سطوح آن را شناخت.

تحليل گفتمان از ديدگاه ون دايک
یكی از افراد مطرح در زمینة تحلیل گفتمان ون دایك است .او حدود  25سال در این
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سه عنصر اصلی گفتمان عبارت است از :متن ،تعامل و بافت اجتماعی کهه در تحلیهل
انتقادی گفتمان الزم است تا بین سه مرحلة توصیف متن ،تفسهیر رابطهة بهین مهتن و
تعامل ،و تبیین رابطة بین تعامل و بافت اجتماعی تمایز قائل شویم:
 )1توصیف :تحلیل انتقادی بیش از اینكه در پی اهداف توصیفی باشد ،تبیینی اسهت.
در کارکرد توصیفی باید به تمایز بین ایدئولوژی و دانش توجهه ویهژهای مبهذول
کرد؛ این بدان معناست که تا هنگامی کهه از ابعهاد ایهدئولوژیك گفتمهان آگهاهی
ال
نداریم ،احتمال می رود که همچهون فهاعلی غیهر متخصهص بهه صهورت کهام ً
ناآگاهانه در باز تولید ایدئولوژی گرفتار آئیم .از این رو مفهوم ایهدئولوژی بهرای
درک علمی گفتمان ،مفهومی کلیدی است.
 )2تفسیر :تفسیرها ترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسّهر اسهت .منظهور از
ذهنیّت مفسّر ،دانش زمینهای است که مفسّر در تفسیر متن به کار میبندد .از نظر
مفسّر ،ویژگی ظاهری متن درواقع به منزلة سرنخهایی اسهت کهه عناصهر دانهش
زمینهای ذهن مفسّر را فعّال میسازد و تفسهیر محصهول ارتبهاط دیالكتیهك ایهن
سرنخها و دانش زمینهای خواهد بود.
 )3تبیین :هدف تبیین ،توصیف گفتمان به عنوان بخشی از فراینهد اجتمهاعی اسهت؛
تبیین ،گفتمان را به عنوان کنش اجتماعی توصیف میکند و نشهان مهیدههد کهه
چگونه ساختارهای اجتماعی ،گفتمان را تعیین میکند و نیز نشاندهندة این اسهت
که گفتمانها چه تأثیرات باز تولیدی میتواند بر آن ساختارها بگذارد؛ تأثیراتی کهه
به حفظ و یا باز تولید آن ساختارها منجر میگردد (گودرزی.)78 :1388 ،

زمینه قلم زده و با کمك تحلیل گفتمان به تحلیل موضوعات مختلفی ازجمله اخبار
پرداخته است .رویكرد ون دایك با عنوان رویكرد شناختی˗ اجتماعی شهرت دارد.
ون دایك ،تحلیل گفتمان انتقادی را در مقابل تحلیل گفتمان اجتماعی قرار میدهد.
هدف تحلیل گفتمان انتقادی ،بررسی گفتمان در موقعیت اجتماعی بدون داوری ارزشی
است .به نظر ون دایك گفتمان انتقادی در خدمت محرومان و در صدد مبارزه با سلطه
و ایجاد تغییر به نفع ستمدیدگان است (رک قجری و نظری.)98 : 1392 ،
«عنوانی که ون دایك برای رویكرد خود در نظر میگیرد« ،تحلیل گفتمان اجتماعی˗
شناختی»1است .او برای مطالعة «شناخت» تحلیل انتقادی گفتمان اهمیت زیادی قائل
است و در رویكرد خود مثلّث «جامعه ،شناخت ،گفتمان» را مطرح میکند» ( رک , pp:

.) Van Dijk, 2001 99- 96
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مربع ایدئولوژیك 2ون دایك بر چهار رکن استوار است که به نظهر او طرفهداران ههر
ایدئولوژی در سطوح مختلف از آن استفاده میکنند .این چهار رکن فقط در نزاعههای
گروهی و تعامل با گروههای مخالف به کار گرفته نمیشود ،بلكهه غالبهاً مها آنگهاه کهه
دربارة خود و دیگران فكر میکنیم نیز خودآگاه یا ناخودآگاه همین چههار اصهل بهر تفكهرات،
احساسات و رفتارمان حاکم است (.) Van Dijk, 2000, pp:45-44

چهار رکنی که از آنها یاد شد ،عبارت است از:
 )1بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات مثبت دربارة ما(خودی) است.
 )2بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات منفی دربارة آنها (دیگری) است.
 )3توصیف و رفع تأکید از اطالعاتی که حاوی نكات منفی دربارة ما (خودی) است.
 )4توصیف و رفع تأکید از اطالعاتی که حاوی نكات مثبت دربارة آنها (دیگری)
است.
در این پژوهش با تكیه بر این چهار رکن به تحلیل و بررسی اشعار اخوان پرداخته
خواهد شد.
ون دایك تظاهرات متنی˗ زبانی مربع ایدئولوژیك را به قرار زیر میداند:
« تمهیدات بالغی 3مانند اغراق در عملكردهای منفی «دیگری» و عملكردهای
مثبت«خودی» ،حسن تعبیر ،تكذیب و کوتاهی در بیان عملكردهای منفی ما و
عملكردهای مثبت دیگران.
 گزینش واژگانی 4که بار ارزشی منفی یا مثبت دارد.

تحليلگفتمان اوصاف طبيعت و احوال اجتماع در اشعار مهدي اخوان ثالث براساس ...

 تدوین ساختارهای بیانی که عملكردهای رفتاری «خودی» را مثبت و عملكردهای
«دیگری» را منفی نشان دهد یا اهمیّت و کم اهمیّتی را خالف امر واقع به مخاطب
منتقل کند؛ مثالً در تیترها ،عنوان اخبار ،خالصهها و همچنین ساختارهای مربوط به
تعدّی در نحو جمله (یعنی ذکر عوامل منفی در جایگاه مبتدایی وبرجسته)» ( Van
.) Dijk, 1993,p:265

ظلم و ستم قدرت حاکم و خفقان
اخوان بعد از کودتای  28مرداد سال  ،1332خود را میبیند که با شهری بیتپش و
گروهی از کفتاران و گرگان و روباهان ،تنها مانده است و میسراید:
باز ما ماندیم و شهر بیتپش /وآنچه کفتارست و گرگ و روبهست /.گاه میگویم فغانی
برکشم /،باز میبینم صدایم کوته است (آخرشاهنامه.)21 :

در این سروده ،شهر بیتپش کنایه از شهر و یا کشوری است که دیگر هیچ تپش،
جنبش ،حرکت و پویایی در آن دیده نمیشود و گویی مرده است .همچنین «کفتار،
گرگ و روبه» نمادی از زورگویان و مأموران حكومتی درّندهخو به شمار میآیند .این
نمادها ابداعی و شخصی است.
اخوان برای بیان اندیشة خود در این ابیات از واژگان حسی و عام (شهر ،کفتار ،گرگ،
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تحليل گفتمان انتقادي اشعار اخوان
تمامی تصویرهایی که اخوان در اشعار خود از آنها بهره برده ،رمزگانها و تصاویر
سیاسی و اجتماعی است  .شعراخوان با بیانی نمادین و رمزی وضعیّت جامعة روزگار
شاعر را آینگی میکند .نماد و رمز معادل واژة «سمبول» است« .در زیباشناسی رمز از،
یك شیء است که گذشته از معنی و یژه و بالواسطة خودش به چیزی دیگر بویژه یك
مضمون معنویتر اشاره کند که کامالً قابل تجسّم نیست» (پورنامداریان.)10 :1383 ،
ملموسترین پدیدهها برای بشر پدیدههای طبیعی هستند .بنابراین اخوان برای
تجسّم بخشیدن به اوضاع زمانه ،طبیعت را دستمایه قرار داده است .وی با بهره گرفتن
از طبیعت مفاهیمی چون ظلم و ستم ،خفقان ،یأس و نومیدی ،فقر و حقارت حاکم بر
جامعه را از یكسو و آزادیخواهی ،آگاهیبخشی روشنفكران ،تمدّنگرایی و غربستیزی
مبارزان را از سویی دیگر در جامة نماد تصویر میکند.
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روبه ،صدا ،فغان) بهره جسته است .وی در کالم خود از اصطالح عامیانة «کوته بودن
صدا» ،به معنی بیجواب ماندن فریاد دادخواهیِ فرد ،استفاده کرده است .دیگر واژگان
متن ،رسمی است .واژههای «فغان و کوته» ،واژگان کهنی است که شاعر برای شكوه و
واالیی کالم خود از آنها استفاده کرده است و این واژگان در کالم ،تداوم فرهنگ ایران
و کهنگرایی در سبك شاعر را نشان میدهد.
رمزگانی که در این متن برای توصیف زورگویان و مأموران حكومتی و درّندهخویی
آنها به کار برده شده ،رمزگان حیوانات یعنی واژگان کفتار ،گرگ و روبه است .این
واژگان بار ارزشی منفی دارد .در واقع اخوان برای نشاندادن پستی این گروه از واژگان
کفتار ،گرگ و روبه استفاده کرده است و اینگونه به بیان و تأکید بر اطالعاتی میپردازد
که حاوی نكات منفی دربارة آنها (دیگری) است.
در این ابیات ،کوته بودن صدا ،حاکی از ایدئولوژی ستمپیشگی و ستمگری
زورگویان یا دیگری و فغان کشیدن ،حاکی از ایدئولوژی دادخواهی و آزادیخواهی
شاعر است؛ به این ترتیب در این متن ،شاهد تقابل ایدئولوژیها هستیم.
در جمالت این متن ،وجه جملهها و افعال ،اخباری است و از خفقان جامعه،
حضور زورگویان درندهخو و بیجواب ماندن اعتراض شاعر ،خبر میدهد .شاعر با به
کار بردن صفت بیتپش برای شهر بر ایستایی ،عدم پویایی و خفقان حاکم بر جامعه و
با بهکارگیری صفت کوته برای صدا بر بیجواب ماندن یا سرکوب شدن اعتراضات و
سكوت اجباری حاکم بر جامعه تأکید میکند .همچنین کاربرد قید(باز) و تكرار آن در
جمالت ،استمرار وضعیت آشفتة جامعه را بیان میکند.
افعال این ابیات ،افعال مضارع اخباری(میگویم و میبینم) ،فعل مضارع(است) و
فعل ماضی(ماندیم) است .افعال مضارع اخباری و مضارع ،ارتباط فوری با واقعیت دارد
و به کارگیری این افعال در این متن ،پیوند مستقیم شاعر را با موضوع و واقعیتِ خفقان
حاکم بر جامعه بعد از شكست کودتا و حضور زورگویان در جامعه نشان میدهد.
صدای دستوری جمالت در این ابیات ،بیشتر منفعل است و فاعل جمالت( ،ما ،و من
محذوف به قرینة معنوی) ،پذیرندة فعل و کنشپذیر است.
همین که مجموعة زمستان برای اولین بار در سال  1335چاپ شد ،شعر زمستان
سرود ملی شكست خوردگانِ  28مرداد  1332گردید و همه از این شعر استقبال کردند.

تحليلگفتمان اوصاف طبيعت و احوال اجتماع در اشعار مهدي اخوان ثالث براساس ...

شعر زمستان ،سر فصل دورة جدیدی برای شاعری اخوان شد و حضور او در بین
شاعران معا صر به عنوان شاعر شعر نیمایی به ثبت رسید .این شعر ،فضای اجتماعی
ایران را بعد از شكست مرداد  1332به تصویر میکشد و صدای کسانی را در این شعر
میتوان شنید که آرزوها و آرمانهایشان به باد رفته و با تجربههای همه تلخ در برابر
فشار ،زور و خفقان ،و نبودن آزادی قلم و بیان قرار گرفتهاند.
و گر دستِ محبت سوی کس یازی /به اِکراه آورد دسهت از بغهل بیهرون /کهه سهرما
سخت سوزان است /سالمت را نمیخواهند پاسخ گفهت /.ههوا دلگیهر ،درهها بسهته،
سرها در گریبان ،دستها پنهان /،نفسها ابر ،دلها خسته و غمگهین /درختهان اسهكلتهایِ
بلورآجین /زمین دلمرده ،سقفِ آسمان کوتاه /غبار آلوده مهر و مهاه /زمسهتان اسهت.
(اخوانثالث.)99 :1357 ،
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در این سروده ،سرما نماد تهدید و سرکوبِ دولت نظامیِ زاهدی و استبداد و خفقان
قدرت حاکم (دیگری) است .زمستان نیز نماد فضای امنیتی و انجمادِ سیاسی حكومت
پهلوی است .هر دویِ این نمادها ،تازه و ابداع خود شاعر است .اخوان به دلیل آفرینش
نمادهای تازه به سبك ابداعی و شخصی دست یافته است.
اخوان ثالث (م.امید) در توصیف زمستانِ استبداد میگوید :اگر دست محبت و یاری
سوی کسی دراز کنی با اکراه و بیمیلی دستش را از بغل بیرون میآورد(مردم به
یكدیگر بیاعتمادند)؛ زیرا سرما (استبداد و خفقان حاکم بر جامعه) بسیار سوزان است.
کسی جواب سالمت را نمیدهد(افراد نسبت به هم بیگانهاند) .هوا دلگیر (چیرگی
فضای امنیتی) ،درها بسته (بیاعتمادی) ،سرها در گریبان(اندوه و پژمردگی) ،دستها
پنهان (بیاعتمادی) ،نفسها ابر(خفقان) ،دلها خسته و غمگین(افسردگی) ،درختان
اسكلت های بلورآجین(ترس و انجماد سیاسی) ،زمین دلمرده ،سقف آسمان کوتاه و مهر
و ماه غبارآلود هستند(مبهم بودن آینده)؛ زمستان است (فصل بیمهری و انجماد سیاسی
است).
اخوان در ادامه مردم سرمازدهای را به تصویر میکشد که نسبت به یكدیگر
بیگانهاند؛ افسرده و ناامید از رسیدن روشنایی هستند و دیگر فریب صبحِ دروغین را
نمیخورند؛ به بادهفروش و فراموشی پناه میبرند و چراغ باده را تنها روشنگرِ شبهای
غمگین و تاریك خود میدانند .شاعر برای توصیفِ استبداد ،خفقان و فضای سیاسی
جامعة خود از رمزگان طبیعت استفاده کرده است که کلماتِ «سرما ،هوا ،ابر ،درختان،
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زمین ،آسمان ،مهر ،ماه ،زمستان» از زیر مجموعههای این رمزگان بهشمار میآید.
واژگان اشارهگر در این متن« ،سرما و زمستان» است که به تهدید و سرکوبهای دولت
نظامی زاهدی(دیگری) و خفقان و انجماد سیاسی حكومت پهلوی(دیگری) اشاره دارد.
وی با استفاده از صفاتی که برای زمستانِ استبداد برمیشمرد ،مانند« :دلگیری هوا ،بسته
بودن درها ،سوزان بودن سرما ،سردرگریبانیها ،پنهان بودن دستها ،ابر بودن نفسها،
خستگی و غمگینی دلها ،یخزدگی درختها ،دلمردگی زمین ،کوتاهی سقف آسمان،
غبارآلود بودن مهر و ماه» ،به ویژگیهای منفی حكومت پهلوی و نظام حاکم تأکید ،و
آنها را برجسته میکند .ویژگیهایی چون انجماد سیاسی ،استبداد ،خفقان ،بیاعتمادی،
ترس ،آزار و شكنجه و فضای امنیتی (بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات منفی
درباره آنها (دیگری) است).
اخوان با برشمردن این صفات ،باور قطعی و دیدگاه مطلق خود را در مورد رژیم
پهلوی و قدرت حاکم ،بیان کرده است .با توجه به توصیفی که اخوان از زمستان
استبداد ارائه کرده است ،میتوان گفت ایدئولوژی وی در این سروده ستمستیزی است.
وجه جمله و فعل در سه پارة اول ،وجه اخباری و شرطی است .فعلهایی که در این
متن به کار رفته ،فعلهای مضارعِ(آورد ،است) و فعل مضارع اخباری(نمیخواهند)
ارتباط فوری با واقعیت را میرساند و کاربرد آنها در جمله بویژه به کار بردن فعل
مضارع اخباری(نمیخواهند) ،پیوند مستقیم شاعر را با موضوعِ(زمستان استبداد) نشان
میدهد؛ زیرا شاعر خود در آن دوره حضور داشته و سرمای زمستان استبداد را درک
کرده است.
اخوان شعر باغ بیبرگی را در خرداد ماه  1335سروده است .وی در این سروده به
توصیف فضای خفقانآلودجامعة ایران میپردازد:
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش /ابر با آن پوستینِ سردِ نمناکش /باغ بیبرگی /روز
و شب تنهاست /با سكوتِ پاکِ غمناکش (زمستان.)152 :
در این سروده  ،ابر نماد حكومت غیر مردمی و خفقان ناشی از آن و باغ بیبرگی
نماد ایران است .این دو نماد ،تازه و ابداعی است .آسمان ،استعارة مصرحه از فضای
جامعه وپوستین سرد نمناک ،استعارة مصرحه از وِجهة ستمگری و بیرحمیِ ابر یا
حكومت غیر مردمی است .این استعارات تازه و ابداعی و نقششان در متن ،تفسیر و
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تأویل ،و کتمان و پوشیده گویی به دلیل ناگزیری سیاسی است .همچنین در این دو پاره،
ما شاهد به کارگیری تشخیص هستیم .ابر ،آسمان را در آغوش گرفته .همینطور در
بیت دوم ،ساکت بودن و غمگین بودن نیز از جمله صفات انسانی است که به باغ نسبت
داده شده است .شاعر در وصف باغ خود میگوید :ابر (حكومت غیر مردمی و عامل
خفقان) با آن پوستین سرد و نمناک (پوستین جور و ستم) ،آسمان باغ (فضای جامعة
ایران ) را محكم در آغوش گرفته است .باغ بیبرگی(ایران) ،شبانه روز ،با سكوت پاک
و غمگین تنهاست( راکد ،بدون جنبش و ناامید است) .در ترکیب باغ بیبرگی ،نوعی
پارادوکس دیده میشود؛ زیرا غنای همراه با فقرِ باغ را نشان میدهد .اخوان در این
سروده از رمزگان طبیعت برای وصف حكومت غیر مردمی و فضای جامعه استفاده
کرده است؛ حكومتی که اخوان با به کار بردن وصف با آن پوستین سرد نمناکش بر
وِجهة ستمگری ،بیرحمی و استبداد آن تأکید کرده و این ویژگیهای منفی حكومتِ
یادشده را برجسته نموده است .این واژه بار ارزشی منفی دارد (بیان و تأکید بر
اطالعاتی که حاوی نكات منفی درباره آنها(دیگری) است).
جمالت این متن ،نحو طبیعی زبان را ندارد و دارای نحو فردی و نشاندار است؛ به
طور مثال :اخوان در این دو بیت ،قیدهای «با آن پوستین سرد نمناکش» و «سكوت پاک
غمناکش» را در آخر جمله برای تأکید بر وجهة ستمگریِ حكومتِ غیر مردمی و
غمگینی و اندوه حاکم برجامعة ایران به کار برده است .جمالت کوتاه ،منقطع و دارای
سبكی پرشتابتر ،و سبك نحوی آنها ،سبك گسسته است؛ زیرا این جملههای کوتاه،
حامل اندیشههای مستقلی است که بدون حرف ربط در کنار هم قرار گرفته است.
جمالت و افعال این دو پاره ،وجهی اخباری دارد .به کارگیری قید «با سكوت پاک
غمناکش» برای باغ بیبرگی ،نشاندهندة موضعگیری عاطفی اخوان دربارة ایران است.
افعال این ابیات ،فعل ماضی نقلی (گرفته است) و فعل مضارع (است) است .اخوان
با به کارگیری فعل ماضی نقلی (گرفته است) در این متن به چیرگیِ ستمِ حكومتِ غیر
مردمی بر جامعة ایران از گذشته و ادامة آن تا روزگار خودش ،اشاره میکند .همچنین
وی با به کارگیری فعل مضارع (است) ،به بیان واقعیت تنهایی و چیرگی غم و اندوه بر
جامعة ایران در دورة خود ،میپردازد .جمله در پارة اول و دوم این متن ،صدای

دستوری فعال دارد و فاعل آن (ابر) ،عامل فعل و کنشگر است .جملة دیگر متن ،صدای
دستوری منفعل دارد؛ زیرا جملهای اسنادی با فعل ربطی است.
باغِ بیبرگی خندهاش خونیست اشكآمیز /جاودان بر اسبِ یال افشانِ زردش میچمد در
آن /پادشاه فصلها ،پاییز (زمستان ،ص .)153
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فضای خفقان و استبداد در تعبیر پارادوکسیك خندة خونین اشكآلود بخوبی تصویر
شده است؛ گویی این دوران ستم و خفقان جاوید است و پایانی ندارد .سایة پاییز
افسردگی تا ابد بر خاک ایران گستردهاست .فضای باغ یا جامعه به دلیل جوالن دائمی
پاییز و ظلم و ستم پیوستة آن ،نشاط و شادی خود را از دست داده است .بنابراین
اخوان با به کار بردن کنایه ،صفت ،قید و پارادوکس ،بر خصوصیات منفی حكومت
مستبد پهلوی تأکید ،و آنها را برجسته نموده است( .بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی
نكات منفی دربارة آنها (دیگری) است).
نمادهای این کالم ،تازه و ابداعی و نشاندهندة سبك ابداعی و شخصی اخوان است.
اخوان در این متن پاییز را به پادشاهی تشبیه کرده است ،که سوار بر اسب خود ،آرام و
به طور دائم در باغ حرکت میکند .اسب یال افشان زرد ،استعارة مصرحه از برگهای
زردیست که با باد ،این طرف و آن طرف میرود .نقش این استعاره در متن ،تأویل و
تفسیر است .تناسب پاییز و برگ زرد و افسردگی و زردرویی نیز روشن است .این
استعاره نیز تازه و ابداعی است .شاعر در این ابیات از تشخیص یا استعارة مكنیه استفاده
کرده است .خندیدن و اشك ریختنِ باغ ،ویژگی انسانی است که شاعر به باغ نسبت
داده است.
جمالت در این متن ،فاقد نحو طبیعی زبان و دارای نحو فردی و نشاندار است؛ به
عنوان مثال در جملة جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن ،پادشاه فصلها،
پاییز ،شاعر فاعلِ «پاییز» را در آخر جمله برای تأکید بر آن به کار برده است .همچنین
قید زمانِ جاودان را در آغاز کالم برای تأکید بر دائمی بودن ظلم حكومت مستبد پهلوی
بر مردم ایران به کار برده است .این جملهها کوتاه و منقطع ،و سبك نحوی آنها،
گسسته است .جملههای کوتاهِ این متن ،هر کدام دارای اندیشهای مستقل است که بدون
حرف ربط ،در کنار یكدیگر قرارگرفته است .جمالت و افعال در این متن ،دارای وجه
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اخباری است و از غمگین بودن باغ(ایران) و جوالن دائمی پاییز (حكومت مستبد )در
آن ،خبر میدهد.
فعلهای این پارهها ،فعل مضارع(است) و فعل مضارع اخباریِ(میچمد) است .به
کار بردن این دو فعل در جمله ،نشاندهندة پیوند مستقیم شاعر با موضوعِ «خزانزدگی
یا مورد ستم واقع شدن کشور ایران توسط حكومت مستبد پهلوی» است .اخوان در
دورة خود شاهد این وقایع ،و جوالن دائمی حكومت پهلوی بر جامعة ایران و ستمگری
این حكومت بوده است.
در پارة اول این متن ،صدای دستوری جمله منفعل است زیرا جملة آن ،اسنادی با
فعل ربطی است و انفعال جامعه در برابر ستم را بیان میکند .در پارة دوم و سوم،
صدای دستوری جمله فعال است؛ زیرا جمله دارای فعل حرکتی میچمد است و
قدرت نظام سلطه را میرساند.
اخوان شعر ناگه غروب کدامین ستاره؟ را در دی ماه سال  1343سروده است .وی
در این شعر به انتقاد از سیاستهای استعماری پهلوی میپردازد .از پیامدهای این
سیاستها ،بروز مشكالت اقتصادی و اجتماعی و شكافهای طبقاتی در کشور و نیز غارت
منابع طبیعی به انحاء مختلف به دست بیگانگان بود .محمدی آملی مینویسد:

اخوان در این سروده با سایة خود به گشت و گذار در شهر و در بین مردم
می پردازد .در این گشت و گذار وی شاهد فقر مردم جامعه ،فروش ثروت ملی(نفت) و
تحمل هرگونه حقارت برای به دست آوردن تكه نانی است.
با آنكه شب ،شهر را دیرگاهیست /با ابرها و نفسدودهایش /تاریك و سرد و مهآلود
کردهست /و سایهها را ربودهَست و نابود کردهَست /من با فسونی کهه جهادوگر ذاتهم
آموخت /پوشاندم از چشم او سایهام را /.با سایة خود در اطراف شهر مهآلود گشهتم/
اینجا و آنجا گذشتم (از این اوستا .)97 :

شاعر در این ابیات برای نشان دادن اوضاع جامعة ایران از سه استعارة مصرحه بهره
برده است .شب استعاره از دورة حكومت ستم شاهی ،سایه استعاره از هویت مردم
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این سروده تصویرگر شرایط نابسامان اجتماعی آن دوره است .شاعر در ایهن سهروده
عمدتاً به مسائل اجتماعی توجه دارد .اخوان در این شعر مانند یك عكهاس ،چنهدین
عكس از نابسامانیهای جامعه میگیرد و آن را به تماشا میگذارد تا مهردم خهود را در
برابر این نابرابریها و بیعدالتیها قضاوت کنند (رک محمدی آملی.)168 : 1380 ،
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ایران و ابرها استعاره از ظلم و ستمهای حكومت پهلوی است .همچنین اخوان در خالل
متن این پاره از شعر از دو استعارة مكنیه استفاده کرده است :یكی چشم قائل شدن برای
شب و دیگری دزد بودن شب است .تمامی این استعارهها تازه و ابداعی است و
نقششان در کالم ،کتمان و پوشیدهگویی به دلیل ناگزیری سیاسی و تأویل و تفسیر
است .واژة شهر نیز کنایه از جامعة ایران است.
جمله ها و افعال این ابیات وجهی اخباری دارد و از تاریك ،ترسناک و مرده شدن
فضای جامعه به دلیل ظلم و ستم حكومت پهلوی و ربوده شدن هویت مردم توسط این
حكومت خبر میدهد.
اخوان با استفاده از صفتهای آزادِ «تاریك ،سرد و مهآلود» به توصیف وضعیتی
میپردازد که حكومت پهلوی با ظلم و ستم خود برای جامعة ایران به وجود آورده،
است .این صفات بار ارزشی منفی دارد .اخوان با به کارگیری این صفات بر این نكته
تأکید می کند که ،حكومت پهلوی(دیگری) با ظلم و ستم خود ،فضای جامعه را تاریك،
ترسناک ،مرده و غیر قابل شناخت کرده است و اینگونه به بیان ویژگیهای منفی
حكومت پهلوی (دیگری) میپردازد و این ویژگیها را برجسته میسازد (بیان و تأکید بر
اطالعاتی که حاوی نكات منفی دربارة آنها (دیگری) است) .شاعر با استفاده از افعال
ماضی نقلی به بیان تداوم تأثیرات زیانبار حكومت پهلوی بر جامعه و افراد آن،
میپردازد.
صدای دستوری جمالت در دو بیت اول این متن ،منفعل و صدای سببی است .در
صدای سببی نهاد جمله(ش ب) ،سببِ وقوع فعل است نه کنشگر و فاعل واقعی آن (رک
فتوحی.)300 : 1390 ،

بیت سوم و چهارم ،صدای دستوری فعال دارد و فاعل آنها (ذات و من) ،کنشگر و
عامل فعل است (همان.)295 :
براساس این تحلیلها ایدئولوژی شاعر در این متن ،تأکید بر ظلم و حفظ هویت ملّی
است.
در همین قطعة آنگاه پس از تندر ،اخوان به مرگ و اعدامهای زیادی که در جامعة
آن روز رخ میداد ،اشاره میکند .او از کفتار به عنوان نمادی برای بیان خونخواری
حكومت خودکامه بهره میبرد.
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این کیست؟ گرگی محتضر ،زخمیش بر گردن /با زخمههای دَم به دَم کاهِ نفسههایش/
افسانههای نوبت خود را  /در ساز این میرنده تهن غمنهاک مهی نالهد /ویهن کیسهت؟
کفتاری ز گودال آمده بیرون /سرشار و سیر از الشة مدفون /بیاعتنا با من نگهاهش[ /
پوز خود بر خاک میمالد (از این اوستا .)41 :

يأس و نا اميدي
اخوان ،شعر نادر یا اسكندر را در سال  1335سروده است .این سروده ،تأثیر کودتای
 28مرداد  1332را بر جامعة ایران نشان میدهد .محمدی آملی معتقد است ،یأس و
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با توجه به بار ارزشی مثبت نماد گرگ در شعرهای اخوان ،گرگ در این شعرهم
شاید نماد مبارزان آزاده باشد که بعد از کودتا به قتل رسیدند .کفتار نماد وحشیگری و
درّندهخویی سرسپردگان شاه است؛ سرسپردگانی که همچون کفتاری هستند که از
خوردن خون و الشة مبارزان اعدام شده سیر گشتهاند ،و پوزة خود را به خاک میمالند.
نمادهای اخوان در این ابیات ،ابداعی و شخصی است و نقششان در این متن کتمان و
پوشیده گویی به دلیل ناگزیری سیاسی است .این نمادها و استعارات ایدئولوژی
ظلمستیزی شاعر را نشان میدهد .رمزگانی که شاعر در این متن برای توصیف مبارزان
آزاده و سرسپردگان شاه به کار برده ،رمزگان حیوانات است .گرگ بار ارزشی مثبت و
کفتار بار منفی دارد .اخوان با بهرهگیری از این واژگان ،ویژگیهای منفی آنها و ویژگی
مثبت ما(خودیها)را برجسته کرده است (بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات منفی
دربارة آنها (دیگری) و نكات مثبت دربارة ما است).
جمالت این متن ،فاقد نحو طبیعی زبان و دارای نحو فردی و نشاندار است .به
عنوان مثال شاعر در پارة اول این متن ،فعل را برای تأکید بر صفات گرگ به قرینة
معنوی حذف کرده است.
اخوان صفت آزاد سرشار و سیر از الشة مدفون را برای کفتار(سرسپردگان شاه) به
کار بسته و ویژگی درندهخویی سرسپردگان شاه و فراوانی کشتار و اعدام مبارزان توسط
آنها را برجسته کرده است .وی با به کار بستن این صفات با زبان خود به مبارزه با
قدرت حاکم می پردازد .افعال به کار رفته در این ابیات ،فعل ماضی نقلی (آمده) و افعال
مضارع اخباری (میمالد و مینالد) و فعل مضارع (کیست) است .این افعال مضارع با
حادثة کشتار و اعدام مبارزان در زمان شاعر ارتباط فوری دارد.

ناامیدی از ویژگیهای بارز شعر نادر یا اسكندر است .شاعر در این سروده ،تصویر دقیقی
از همنسالن و همرزمان خود بعد از کودتا به دست میدهد که چگونه تن به خفت
میدهند؛ اما او چون جوان است پس از اینكه آبها از آسیاب افتاده ،باز قصد مقاومت
دارد (رک محمدی آملی 129 : 1380،و.)130
اخوان چنین میسراید:
آهها در سینهها گم کرده راه /مرغكان سرشان به زیر بالها /در سكوتِ جاودان مدفون شده
است /هر چه غوغا بود و قیل و قالها (آخرشاهنامه)20:
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در این سروده ،مرغكان استعارة مصرحه از مبارزان و مردم ایران است .این استعاره
تازه و ابداعی است و نقشش در متن ،تأویل و تفسیر و کتمان و پوشیدهگویی به دلیل
ناگزیری سیاسی است.
شاعر در این سروده ،مبارزان و مردم ایران را به مرغانی غمگین تشبیه کرده است و
میگوید :سینه ها پر از آه و حسرتِ ناشی از شكست است و مرغان(مبارزان و مردم
ایران) به سبب این غم سرشان را زیر بالهایشان کردهاند و امیدی ندارند .دست از
جنبش و حرکت کشیده اند و اندوهگین هستند .تمام غوغاها و قیل و قالهای جنبش و
کودتا در سكوتی ابدی دفن شده است .دیگر هیچ جنبشی نیست .همه جا غرق در
ایستایی ،سكوت و اندوه است.
در جملة در سكوتِ جاودان مدفون شدهست هر چه غوغا بود و قیل و قالها ،اخوان
با بیان مدفون شدن غوغاها در سكوتی ابدی به اغراق متوسّل شده است .وی با استفاده
از این اغراق به بیان ویژگیهای منفی حكومت پهلوی (دیگری) از جمله خفقان و
سكوت اجباریِ حاکم بر جامعه میپردازد (بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات
منفی درباره آنها (د یگری) است) .به کارگیری این اغراق ،نشاندهندة ،موضعگیری
عاطفی شاعر دربارة موضوع است.
واژگان غوغا و قیل و قال ،واژگان نشاندار این متن است .این واژگان ،عالوه بر
اینكه بر مفهوم شلوغی و سر و صدا داللت دارد ،دارای معانی ضمنیِ جنبش ،انقالب و
کودتا است.
جمالت این متن ،نحو طبیعی زبان را ندارد و دارای نحو فردی و نشاندار است؛ به
عنوان مثال :شاعر ،مسندِ در سكوت جاودان مدفون شده را در آغاز جمله قبل از
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مسندالیهِ هر چه غوغا بود و قیل و قالها ،برای تأکید بر خفقان و سكوت اجباری حاکم
بر جامعه به کار برده است .وجه جمالت و افعال در این متن ،اخباری است و از
غمگینی مرغان (مبارزان) و مدفون شدن غوغاها در سكوتی ابدی( ،خفقان حاکم
برجامعه) ،خبر میدهد .افعال این متن ،افعال ماضی نقلی (کرده است و شده است)
است  .شاعر با استفاده از افعال ماضی نقلی به بیان شكست مبارزان در گذشته در
کودتای  1332و ناامیدی و غمگینی آنها و ادامه داشتن و باقیماندن تأثیر این شكست
بر مبارزان و جامعه تا اکنون اشاره دارد .اخوان خود در جریان کودتای  28مرداد حضور
داشته و شاهد اندوه و غم حاکم بر مردم ایران ،بعد از شكست در کودتا ،بوده است.
صدای دستوری جمالت در این متن ،منفعل است.
برف نیز یكی از اشعار نمادین اخوان پس از کودتای  28مرداد  1332است .این
شعر حكایت از مبارزانی دارد که برای رسیدن به آزادی و عدالت راهی را پیش
گرفتهاند امّا ظلم و جور حاکم بر جامعه مانع رسیدن آنها به هدفشان میشود.
در این شعر سخن از عدّهای است که در شبی سرد و در حالی که برف میبارد،
راهی را در پیش گرفتهاند و میروند؛ گاهی با هم راه میروند و گاه تنها .گاه شروع به
شكایتهای غمگین میکنند و گاهی از حكایتهای شیرین خود میگویند؛ نمیدانند که
بارش برف از کی آغاز شدهاست و سرانجام به کجا میرسند؛ گاه شاد هستند و گاه از
سختی و موانع راه میترسند .در ادامة راه ،شاعر به لك لكی اشاره میکند که در میان
برف از کاروانِ کوچ دور مانده و در دوردستها به دنبال روزنة امیدی است؛ سالخورده
است و از ناتوانی انگار بر پایش زنجیر زدهاند .او و همراهانش به راه خود ادامه
می دهند .شاعر از پا گذاشتن روی ردپاهایی که از قبل بوده ناراحت است و میخواهد
که از جمعی که در آن است جدا شود و جدا میشود .سرانجام تصمیم میگیرد
بازگردد .وقتی بازمیگردد دوباره ردپاهای خود را میبیند و برف که همچنان میبارد.
بازمیگردد برف میبارد و آنقدر برف میبارد که ردپای او هم ناپدید میشود.
در این سروده ،برف نماد استبداد ،ظلم و ستم و خفقان حاکم بر جامعه است.در
عبارت «برف میبارید و ما خاموش /فارغ از تشویش /نرمنرمك راه میرفتیم» (آخرشاهنامه :
 )116ما اشارتی است به آزادیخواهان همفكر اخوان که در کوچه باغ حقطلبی و
عدالتخواهی قدم نهادهاند .چراغ در عبارت « هر به گاهی چند گویی در مسیر ما
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چراغی بود» نماد افكار روشنگر آگاهان و مبارزان روشنفكر است .اما اخوان این نور را
غالباً افسرده و کمرنگ توصیف میکند که میتوان آن را اشاره به طرح و برنامة روشن
نداشتن مبارزان وابسته به حزب توده دانست .این حزب با شعارهای فریبنده بسیاری از
نخبگان اجتماع از جمله شاعران را به خود جذب کرده بود اما با آشكار شدن وابستگی
آن به بیگانه ،غالب وطن پرستان از این حزب بریدند و شاید به همین سبب است که
اخوان هم در این شعر راه خود را از این گلّههای پیشواشان بز جدا میکند و به تنهایی
راه آزادیخواهی را طی میکند؛ اما سرانجام راه به جایی نمیبرد و رد خود او نیز در
زمستان و زیر برف ستم محو میگردد .فضای شعر آمیختهای است از امید و نومیدی اما
سرانجام نومیدی است که چیرگی مییابد و شاعر به این نتیجه میرسد که او هم در
بیدارکردن مردم از غفلت و پیمودن راه آزادی ناتوان است.
در جملة جای پاها باز هم گویی دیده میشد ،وجه جمله و فعل ،وجه معرفتی
است؛ زیرا در این جمله از قید «گوئی» که نشاندهندة عدم اطمینان و تردید است،
استفاده شده است .این وجه ،به آگاهی ،باور و شناخت گوینده از موضوع ارتباط دارد و
بیانگر اطمینان یا عدم اطمینان گوینده دربارة درستی و صدق یك گزاره است (رک
فتوحی .)288 :1390 ،در دیگر جمالت این متن ،وجه جملهها و فعلها اخباری است و از
باریدن پیوستة برف خبر میدهد .افعال این متن ،ماضی استمراری(دیده میشد،
میبارید ،بازمیگشتم) و فعل ماضی نقلی(پوشانده است) است .استفاده از این افعال در
خالل متن ،از استمرارِ باریدن برف یا استمرارِ خفقان و ظلم ستم حاکم بر جامعه
حكایت دارد و همینطور حاکی از ادامه داشتن ظلم حكومت و حاکمان(دیگری) بر
مردم ایران است.
تكرار آرام و طوالنیِ جملة برف میبارید در متن ،تصویر زیبایی از بارش آرام،
مداوم و واقعی برف را ارائه میکند که شاعر توانسته است بخوبی آن را بیان کند.
اخوان با تكرار مدام این جمله ،ظلم ،استبداد و خفقان حكومت شاه(دیگری) و استمرار
این جور و ستم را برجستهتر میسازد و به اغراق در آن میپردازد .وی در آخرین سطر
این سروده به بیان این نكته میپردازد که شدت ظلم و خفقان حاکم بر جامعه به قدری
است که دیگر اثری از هیچ جنبش و انقالب(ردپا) نمانده و نیست و اینگونه به بیان
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ویژگیهای منفی حكومت شاه میپردازد (بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات
منفی دربارة آنها (دیگری) است).
در این متن ،جمالتِ جای پاها دیده میشد ،لیك برف میبارید و برف میبارید،
صدای دستوری منفعل دارد؛ چون جمالتی با فعل الزم است که حالتی پذیرا به نهاد
جمله (جایپاها و برف) میدهد .همچنین جملة جای پاهای مرا هم برف پوشانده
است ،صدای دستوری فعال دارد و فاعل آن (برف) ،عامل فعل و کنشگر است .جملة
بازمیگشتم دارای صدای دستوری فعال است و فاعل آن(منِ حذف شده به قرینة
معنوی) عامل فعل و کنشگر است.
ناگفته نماند در این سروده« ،لكلك» نماد انسانهایی است که برای رسیدن به گرما
و نور عدالت و آزادی در بیابان سرد و ترسناک جامعه ،جایی پیدا کردهاند اما به آن نور
و گرما نرسیده ،و نیز هیچ پیام امیدوار کنندهای هم دریافت نكردهاند و اکنون خسته و
غمگین به یاد آرزوهایی که داشتند شكوه سر میدهند.

اخوان همچنین شعرتسلی و سالم را خطاب به محمد مصدق سروده است و در آن
به همدردی با وی میپردازد .شاعر این شعر را در واکنش به پیامدهای کودتای 28
مرداد و سقوط دولت مصدق ،سروده و به ابراز غم و اندوه خود پرداخته است و از
یاران مصدق ،که او را تنها گذاشتند و ادعای مبارز بودن داشتند ،شكوِه و انتقاد میکند
و میسراید:
سوزد دلم به رنج و شكیبت /ای باغبان ،بهار نیامد (ارغنون.)108:

در این سروده ،باغبان و باغ در معنی استعاری به کار رفته ،و باغباناستعارة مصرحه
از مصدق و باغ استعارة مصرحه از ایران است .همچنین در این بیت ،بهار استعارة
مصرحه از پیروزی و آزادی است .استعارات متن کالم ،تازه و ابداعی است و نقششان
در این بیت ،تأویل و تفسیر ،و کتمان و پوشیدهگویی به دلیل ناگزیری سیاسی است.
اخوان ،که خود شاهد تالشهای دکتر مصدق و مبارزان در جریان ملی شدن صنعت
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مانده دور از کاروان کهوچ /لهكلهكِ انهدوهگین بها خهویش میهزد حهرف« /بیكهرانِ
وحشتانگیزیست /خامشِ خاکستری هم بارد و بارد /وین سكوتِ پیرِ سهاکت نیهز/
هیچ پیغامی نمیآرد /پشت ناپیدایی آن دورها شاید /گرمی و نور و نوا باشد /بالِ گرمِ
آشنا باشد /لیك من ،افسوس /مانده از ره سالخوردی سخت تنهایم /ناتوانیههام چهون
زنجیر برپایم (آخرشاهنامه.)113 :
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نفت و کودتای  28مرداد  1332بوده با استفاده از این استعارات به بیان این تالشها
پرداخته و از شكست ،ابراز تأسف کرده است.
واژة «شكیب»  ،واژة کهنی است که شاعر در متن این بیت از آن استفاده کرده است
و در این متن ،نقش انگیزش حس نوستالوژیك و احساس دلتنگی برای گذشته را در
خواننده برمیانگیزد (رک فتوحی.)254 :1390 ،
واژة اشارهگر در این بیت ،واژة «باغبان» است که اشاره به مصدق(خودی) دارد که
همچون باغبانی نگران باغ خود(ایران) است و به وضعیت آن رسیدگی میکند .این واژه
دارای بار ارزشی مثبت است .اخوان در این بیت در عبارت ای باغبان از منادای
«باغبان»  ،برای نامیدن مصدق استفاده کرده است .وی ،ویژگیهای یك باغبان را که توجه
و رسیدگی به وضعیت باغ ،تحمل رنجها و سختیها برای آباد کردن باغ ،و شكیبایی
برای رسیدن میوه های آن است با برگزیدن نامِ باغبان برای مصدق در او برجسته نموده
و به بیان این ویژگیها پرداخته است (بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات مثبت
دربارة ما (خودی) است) .واژة اشارهگر دیگر ،واژة بهار است که اشاره به زمان فرا
رسیدن آزادی و پیروزی دارد .این واژه نیز بار ارزشی مثبت دارد .همانطور که بهار،
زیبا ،شادیآور و زنده کنندة زمین مرده است ،پیروزی و آزادی نیز زیبا ،خوشایند،
شادیآور و زنده کنندة جامعة از ظلم و ستم مرده است .پربسامدترین واژگان در متن،
واژگان عام است .واژة اشارهگر بهار ،نشاندهندة ایدئولوژی آزادیخواهی اخوان است.
وجه جملهها و فعلهای این بیت ،اخباری است که از نیامدن بهار(پیروزی) و
دلسوزی شاعر برای باغبان ،خبر می دهد .افعال این بیت ،فعل ماضی(نیامد) و فعل
مضارع(سوزد) است  .به کار بردن این فعلها در متن به واقعیت شكست مصدق در
گذشته ای نزدیك ،حضور شاعر در آن دوران و همدردی وی با مصدق اشاره دارد.
صدای دستوری جملههای این بیت در پارة اول ،فعال است و فاعلِ جمله( ،من) ،عامل
فعل و کنشگر میباشد ولی در پارة دوم ،منفعل است؛ زیرا فعلِ جمله (نیامد) ،فعل الزم
و پذیرشگر است که به نهاد جمله( ،بهار) حالتی پذیرا میدهد.
يادآوري شکوه گذشته
قصة شهر سنگستان ،سرودهای است که اخوان در آن خواسته است به نسلهای آینده
یادآوری کند که بدانند چه بودهاند ،چه هستند و چه باید باشند .این سروده به ترسیمِ
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اجتماعی فروختهشده ،میپردازد .در این سروده شاعر از درخت سدری سخن به میان
می آورد که شهریار شهر سنگستان به زیر آن پناه آورده است .دو کبوتر روی شاخة
درخت سدر با یكدیگر درمورد این شهریار سخن میگویند و با نشانیهایی که دارد به
شناسایی او میپردازند.
غریبی ،بی نصیبی ،مانده در راهی /پناه آورده سوی سایة سدری /ببینش ،پای تا سر درد و
دلتنگیست /نشانیها که میبینی در او( . . .از این اوستا .)17:

گر ز چشمش پرتو گرمی نمیتابد /ور به رویش برگ لبخندی نمیروید /باغ بیبرگی که
میگوید که زیبا نیست؟ /داستان از میوههای سر به گردونسای اینك خفته در تابوت[ /پست
خاک میگوید (زمستان .)153 :
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شاعر در این متن ،درخت سدر را رمزی از تمدن با شكوه ایران میداند .این نماد،
تازه و ابداعی است و بار ارزشی مثبت دارد .شهر سنگستان نیز همان ایران است.
شهریار یا پادشاه این شهر(ایران) ،حتی در وطن خود غریب است؛ زیرا مردمانش با او
همراه نیستند؛ گویی آنها را نمیشناسد و مردم به سخنان او گوش نمیدهند .او هیچ
نصیبی از این روزگار نبرده است ،ناتوان از پیمودن راه به تمدن گذشتة خود پناه آورده
است در حالی که سر تا پایش پر از درد و دلتنگی است.
قبالً در همین نوشتار در بخش تحلیل گفتمان انتقادی از دیدگاه ون دایك ذکر شد
که چهار رکن مربع ا یدئولوژیك ون دایك تنها در نزاعهای گروهی و تعامل با گروههای
مخالف استفاده نمیشود ،بلكه ما اغلب وقتی دربارة خود و دیگران فكر میکنیم به طور
هشیار یا ناهشیار ،همین چهار اصل بر اندیشه و احساسات و رفتارمان حاکم است.
اخوان نیز در این متن ،زمانی که میخواهد از خود و تمدن خود سخن بگوید ،یكی از
این چهار اصل بر اندیشه و احساسش حاکم است .به این صورت که :اخوان سدر را
نمادی از تمدن گذشتة خود میداند؛ تمدنی که همانند درخت سدر که میتواند سه
هزار سال عمر کند ،قدمت چند هزار ساله دارد؛ همانند سدر باشكوه و استوار است.
وی ب ه این ترتیب ویژگیهای تمدن خود را برجسته نموده و به بیان آن پرداخته
است(بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات مثبت دربارة ما(خودی) است).
در شعر باغ بیبرگی نیز ما شاهد این تمدنگرایی و فخر به تمدن گذشتة ایران
هستیم.
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در این سروده  ،باغ بیبرگی نماد ایران ومیوهها نماد مبارزان شهید و آزادیخواهان
زندانی(خودی) و یا تمدن کهن ای ران است .این نمادها تازه و ابداع خود شاعر است.
اخوان در وصف این باغ می گوید :اگر از چشم باغ (ایران) ،نور و گرمایی نمیتابد و
اگر برگها مانند لبخند بر چهرة باغ آشكار نمیشود ،با وجود این باغ بیبرگی زیباست؛
زیرا از گذشتهای آکنده از شكوه سربلندی حكایت میکند .اخوان یكی از ارکان مربع
ایدئولوژیك ون دایك را ،که توصیف و رفع تأکید از اطالعاتی که حاوی نكات منفی
دربارة ما(خودی) است ،در این پارهها به کار بسته است؛ به این صورت که باغ بیبرگی
بذاته زیبا نیست؛ اما وی ،باغ بی برگی را با اینكه پرتو امید و شوقی از چشمش نمیتابد
و برگ لبخند و شادی بر ساحتش نمیروید ،زیبا میداند؛ زیرا این باغ (ایران) از این
میوه ها یا مبارزان بزرگ و تمدن کهن و باشكوه ایران ،سخن میگوید و کسب زیبایی
میکند و به همین دلیل شاعر آن را زیبا میداند.
ترکیب باغ بیبرگی نوعی پارادوکس است؛ زیرا غنای همراه با فقر باغ را نشان
میدهد .وی همچنین واژگان کهنِ وَر به معنیِ و اگر ،که(چه کسی) ،سر به گردونسای،
اینك ،پست به معنی پایین را در متن کالم خود به کار گرفته است .وی با به کارگیری
این واژگان به کالم خود شكوه و واالیی خاصی بخشیده و به تداوم فرهنگ کهن ایران
پرداخته است .به طور کلی مفهوم این دو پارة شعر ،نشاندهندة ایدئولوژی تمدنگرایی یا
فخر به تمدن گذشتة شاعر است.
فعلهای در این ابیات ،مضارع اخباری(نمیتابد ،نمیروید ،میگوید) و فعل مضارع
(نیست) است .به کارگیری افعال مضارع اخباری و قید (اینك) در این متن ،نشان از
پیوند مستقیم شاعر با موضوع دارد .این موضوع ،که کشور وی به دلیل ظلم و ستم
قدرتِ حاکم دیگر شور و نشاطی ندارد و روزنة امیدی در آن دیده نمیشود و زشت
شده است با وجود این ،شاعر آن را به دلیل داشتن تمدن باشكوه گذشتهاش و شهیدان
آزادهاش زیبا میداند.
حقارت ستيزي
اخوان شعرسگها و گرگها را در آذر ماه  1330با الهام از مبارزات ظلم ستیزانة مردم
قهرمان کشورش میسراید .محمدرضا محمدیآملی در کتاب آوازچگور در مورد این
سروده مینویسد:
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اخوان در سال  1330دو شعر سروده که یكی با نام یاد در ابتدای دفتر زمسهتان آمهده
است .دیگری شعری است با نام سگها و گرگها که مضمون آن از شهعر «شهاندور
پتوفی» شاعر انقالبی مجارستان است«.شاندور پتوفی شاعر و قهرمانی است که شهعر
او و زندگانی او یكجا مظهر تمایالت آزادیخواهانة یك ملت اسهت ».قصههای کهه از
زبان سگها و گرگها روایت میکند تمثیلی از انسانهای جامعه است که برخی سگ
صفتانه بهرغم دشواری و سختی همچنان برای تكهه اسهتخوانی دم مهیجنباننهد و در
عوض آزادگانی هستند که سرما و گرسنگی را تحمل میکنند؛ زیهرا بهه آزادی ایمهان
دارند و نمیخواهند زیر یوغ اربابان بروند.
اخوان در این شعر فقط مضمون کلی را به امانت نگرفته است بلكه پرداخت قصهة
این دو شعر دقیقاً مانند هم است .هر دو شعر با وصف طبیعهت سهرد زمسهتان آغهاز
میشود و ابتدا آواز سگها میآید و سپس آواز گهرگهها .شهاید علهت اینكهه شهعر
شاندورپتوفی آنقدر در ذهن اخوان تأثیر گذاشته است تا شعری ماننهد او بگویهد بهه
دلیل گرایشهای آزادیخواهانهای بود که تا قبهل از سهال  1332در وجهود شهاعران آن
دوره بویژه اخوان وجود داشت (محمدی آملی 113: 1380 ،و .)114

[ ]...آواز سگها« - /:زمین سرد است و برف آلوده و تَر ]...[ /ولی ما نیكبختانرا چهه
باک است؟» /کنار مطبخ ارباب ،آنجا /برآن خاک ارّههای نرم خفتن [«- /]...وز آن تهه
ماندههای سفره خوردن»« /و گرآن هم نباشد ،استخوانی»« /چه عمهر راحتهی ،دنیهای
خوبی» [«- /]...ولی شلّاق! این دیگر بالیی است« /»...بلی ،امّا تحمّهل کهرد بایهد []...
(زمستان  65 :و.)66

اخوان در این ابیات ،سگ را نماد فرصتطلبانِ وابسته به دستگاه حكومتی(دیگری)
و ریزهخواران حكومت پهلوی میداند .این نماد ،تازه و ابداعی نیست؛ زیرا همانطور
که در توضیحات قبل بیان شد ،اخوان مضمون این شعر را از شاندور پتوفی گرفته که

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،57پاييز 1396

در این سروده ،که شاعر در مورد خودیها و دیگران فكر میکند و سخن میگوید،
دو رکن از ارکان مربع ایدئولوژیك ون دایك( ،بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی
نكات منفی دربارة آنها(دیگری) و نكات مثبت دربارة ما(خودی) است) بر افكار و
احساسات وی حاکم است .اکنون به بررسی این سروده براساس این دو رکن میپردازیم.
استفاده از کلمات سرما ،برف ،باد ،شب و تاریكی در این سروده ،نشاندهندة اوضاع
نابسامان جامعة ایران و ظلم و ستم حاکم بر آن است.
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وی قبالً این نماد را برای بیان مقصود خود در شعرش به کار برده است .همچنین
ارباب کنایه از شاه و عامالن وی است .این کنایه نیز جنبة قراردادی و مرسوم دارد.
واژههای سگها و ارباب ،واژگان اشارهگر در این بیت است .واژة سگها به
فرصتطلبان وابسته به دستگاه حكومت و ریزهخواران حكومت پهلوی(دیگری) اشاره
دارد؛ افراد حقیری که خشونتِ ارباب را به جهت استفاده از پسماندة سفرة او به جان
میخرند؛ کسانی که کاسهلیس حكومت مستبد و ظالم پهلوی هستند و در دربار پهلوی
از اربابان خود اطاعت میکنند .این واژه ،بار ارزشی منفی دارد و اخوان برای نشاندادن
پستیِ این گروه از واژةسگ استفاده کرده است .وی در متن ابیات به ویژگیهای منفی
آنها(دیگری) اشاره و تأکید کرده و آنها را برجسته نموده است .واژة ارباب نیز به شاه و
عامالن وی اشاره دارد .این واژه نیز بار ارزشی منفی دارد.
در جملة «چه عمر راحتی ،دنیای خوبی»  ،وجه جمله و فعل وجه عاطفی است و
دربردارندة احساس نفرت گوینده یا شاعر نسبت به راحتطلبی وابستگان به دستگاه
حكومت و احساس دوستی این عوامل به راحتی و خوبی دنیای خود و رضایت از آنها،
است .دیگر جمالت و افعال این متن ،وجی اخباری و پرسشی دارد و از سردی و
خیسی زمین(وضعیت آشفتة جامعه) ،خواب و خور سگها (فرصتطلبان وابسته به
دستگاه حكومت) و تحمل حقارت از جانب اربابان توسط این گروه برای دستیابی به
نیازهای خود خبر میدهد.
اخوان با استفاده از صفات آزاد(سرد ،برفآلوده و تر) به اوضاع نابسامان و آشفتة
جامعه تأکید ،و این ویژگیهای جامعه را برجسته کرده است .همچنین وی با به کار بردن
صفات آزاد(راحت و خوب) برای دنیای سگها(فرصتطلبان وابسته به دستگاه
حكومت) ،به راحتطلبی آنها اشاره ،و این ویژگی آنها را برجسته نموده است .در واقع
اخوان با استفاده از این صفات ،دیدگاه مطلق خود را دربارة فرصتطلبان وابسته به
دستگاه حكومت بیان کر ده و به این صورت زبان خود را علیه قدرت به کار گرفته
است .ایدئولوژی اخوان در این متن حقارتستیزی است.
اما ابیاتی چند از زبان گرگها:
[ ]...آواز گرگها«- /شب وکوالک رعب انگیز و وحشی /شب و صحرای وحشهتناک
و سرما [«- /]...دو دشمن درکمین ماست؛ دایم ]...[ /برون :سهرما ،درون :ایهن آتهش
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جههوع [«- /]...بنههوش ای بههرف! گلگههون شههو ،برافههروز /کههه ایههن خههون ،خههون مهها
بیخانمانهاست /که این خون ،خون گرگان گرسنه است /.که این خون ،خون فرزنهدان
صحراست»«- /در این سرما ،گرسنه ،زخم خورده /دَویم آسیمه سر بهر بهرف ،چهون
باد /ولیكن عزّت آزادگی را /نگهبانیم آزادیم ،آزاد » (زمستان 67 :و .)69
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گرگها  ،نماد انسانهای آزاده و مبارز(خودی) است .این نماد هم ،طبق توضیحات
قبلی ،مرسوم است؛ چون شاندور پتوفی قبالً در شعر خود از این نماد استفاده کرده
است .به کارگیری کلمات «شب ،کوالک ،صحرا ،سرما ،برف» در این ابیات به ظلم و
ستم حاکم بر جامعه و نابسامانیهای آن اشاره دارد.
شاعر آواز گرگها (آزادگان و مبارزان) را اینگونه بیان میکند :شب است و کوالکی
رعبانگیز ،صحرایی ترسناک و سرمای سخت ،این شب را همراهی میکند(ظلم بر
جامعه حاکم و اوضاع آن آشفته است) .مدام دو دشمن در کمین ماست؛ بیرون
سرما(ظلم) و درون آتش گرسنگی(گرسنه پیروزی بودن) .ای برف!(ستم و جور) ،این
خون را بنوش ،سرخشو و بر افروز؛ زیرا این خون ما بیخانمانها ،خون ما گرگان گرسنه
(آزادگان) و خون فرزندان صحرا است .در این سرما (ظلم و ستم) ،گرسنه (حریص
پیروزی) ،زخم خورده(با سالح دشمنان زخمی شده) مانند باد ،آسیمه سر ،بر برف
میتازیم(به ظلم و ستم حمله میبریم)؛ اما با وجود این نگهبان آزادگیِ بزرگ و
عزّتمند هستیم و آزادیم؛ آزاد.
شاعر برای بیان اوضاع نابسامان جامعه و ظلم و ستم حاکم بر آن از رمزگان طبیعت
بهره برده است که کلمات «کوالک ،برف ،سرما ،باد ،شب» از زیر مجموعههای آن به
شمار میآید .واژة گرگها ،واژة اشارهگر این متن است .این واژه به مبارزان و آزادگان
(خودی) اشاره دارد؛ آزادگانی که انواع سختیها و مشقّات ،چون گرسنگی ،سرما(ظلم
و ستم) و حتی گلولههای شكارچیان مرگ را(رژیم پهلوی) به جان میپذیرند؛ اما به
ظلم و سلطه و اسارت تن نمی دهند .این واژه بار ارزشی مثبت دارد و اخوان در متن
کالم خود به این ویژگیهای مثبت آنها تأکید ،و آنها را برجسته نموده است .این واژة
اشارهگر ،بیان کنندة ایدئولوژی آزادگی شاعر است.
اخوان با به کارگیری قید دایم در متن کالم خود بر وجود همیشگی دو دشمن
گرگان(سرما و گرسنگی) یا ظلم و بیداد ،تأکید میکند .همچنین با آوردن صفات گرسنه
و زخمخورده برای گرگان به حرصِ آزادگان برای پیروزی و زخمی شدنشان توسط

دشمنان در راه رسیدن به پیروزی اشاره ،و بر آن تأکید میکند .شاعر با آوردن صفات
آزاد رعبانگیز برای کوالک و وحشتناک برای صحرا به اوضاع نابسامان و آشفتة جامعه
و ظلم و ستم حاکم بر آن تأکید و آن را برجسته نموده است.
فقر ستيزي
اخوان شعرنادر یا اسكندر را در سال  1335سروده است .یأس و ناامیدی اجتماعی از
ویژگیهای بارز این سروده است  .این شعر در قالب چهارپاره سروده شده است .به گفتة
محمدی آملی ،وی در این سروده تصویر دقیقی از همنسالن و همرزمان خود بعد از
کودتا ارائه میکند که چطور به خفت تن میدهند اما او چون هنوز جوان و خام است
پس از اینكه آبها از آسیاب افتاده ،باز میخواهد مقاومت کند (رک محمدی آملی: 1380 ،
.)130

اکنون ابیاتی از این سروده تحلیل میشود:
خانه خالی بود و خوان بیآب و نان /و آنچه بود ،آش دهن سوزی نبود /این شب است،
آری شبی بس هولناک /لیك پشت تپّه هم روزی نبود (آخرشاهنامه.)21 :
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اخوان در این ابیات شب را نماد ظلم و ستم توصیف میکند .وی ظلم و ستم حاکم
بر جامعه اش را به شب تشبیه کرده ،ظلمی که مانند شب فراگیر ،تاریك و بسیار
ترسناک است .وی همچنین یادآور میشود که با وجود شبِ ظلمانی حاکم بر جامعة او
در پشت تپه و در جوامع دیگر نیز همین شبهای ستم ،کم و بیش دیده میشود .در
ضمنِ توصیفاتی که اخوان در این ابیات به کار برده است ،اندیشه و ایدئولوژی
سوسیالیستیِ توجه به مردم و قشر فقیر جامعه نهفته است؛ به این صورت که در مصرع
اول ،خالی بودن خانه ،بیان گر فقر حاکم برجامعه است .شاعر در مصرع دوم با به کار
بردن اصطالح عامیانة آش دهن سوز بر این نكته(فقر) تأکید میکند؛ چون مردم فقیر و
طبقات پایین جامعه هستند که بیشتر آش استفاده میکنند.
اخوان میگوید :خانه و سفره خالی است(مردم جامعه فقیرند) و آنچه در سفره
است ،آش دهن سوزی نیست .این شبی بسیار ترسناک است(حكومت ستمگر است)
ولی در پشت تپه هم خبری از روز نیست(ستم در همه جا وجود دارد).
واژة اشارهگر شب در متن ،حاکی از جور و ستم حاکم بر جامعه و وضعیت جامعة
ایران بعد از کو دتای مرداد ،است .همچنین اخوان در این ابیات از رمزگان غذا برای بیان
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فقر جامعه استفاده کرده است که کلمات «خوان ،آب ،نان ،آش» از زیر مجموعههای آن
به شمار میآید.
در این متن واژة شب ،ایدئولوژی ستم پیشگی رقیب را نشان میدهد و بار ارزشی
منفی دارد .این مسئله یكی از نكاتی است که به نظر ون دایك باید در تظاهرات متنی-
زبانیِ مربع ایدئولوژیك به آن توجه کرد و در همین نوشتار در بخش تحلیل گفتمان از
دیدگاه ون دایك به آن اشاره شده است .در بند دوم در عبارت بس هولناک ،اخوان با
استفاده از قید بس برای صفت هولناک در توصیف شبِ ستم اغراق کرده است .وی
تاریكی ،ترسناکی و افزونی ستم در حكومت ستم پیشه را(دیگری) با صفت بس
هولناک برجسته نموده و با آوردن کلمة(آری) به تأکید این مسئله پرداخته است (بیان و
تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات منفی دربارة آنها(دیگری) است)؛ به این ترتیب با
استفاده از اغراق امری را بزرگ جلوه میدهیم و بر آن تأکید میکنیم .شمیسا اغراق را
یكی از راههایی میداند که به وسیله آن ما میتوانیم یك معنی واحد را به طریق
مختلف بیان کنیم؛ به طور مثال به جای اینكه بگوییم :زیاد گفتم ،میگوییم هزار بار
گفتم (رک شمیسا.)258: 1373 ،
جم الت در این ابیات ،نحو طبیعی زبان را ندارد و دارای نحو نشاندار و فردی
است؛ به عنوان مثال شاعر موصوف و صفت شبی بس هولناک را در آخر جمله برای
تأکید بر ستم پیشگی حكومت پهلوی به کار برده است .همچنین جمالت کوتاه ،منقطع
و دارای سبكی پر شتابتر است؛ زیرا فراوانی جملههای کوتاه و منقطع در کالم ،باعث
شتاب سبك ،سرعت اندیشه و هیجانانگیزی میشود (رک فتوحی.)275: 1390 ،
صفت هولناک و اغراق در این صفت با قید بس ،نشاندهندة موضعگیری عاطفی
اخوان دربارة حكومت ستمپیشه است .کاربرد قیدهای شدید ،سبك را به سوی اغراق
سوق میدهد و موضعگیری عاطفی گوینده دربارة موضوع را نشان میدهد (رک همان:
 . )290-289در واقع این صفت ،هولناکی حكومت ستمگر را به وسیلة قید بس ،تقویت
کرده .اخوان در این بخش ،زبان خود را بر ضد قدرت حاکم و به نفع ستمدیدگان ،به
کار گرفته است .ون دایك معتقد است گفتمان انتقادی در خدمت محرومان و در صدد
مبارزه با سلطه و ایجاد تغییر به نفع ستمدیدگان است(رک قجری و نظری.)98 : 1392 ،

غربستيزي
اخوان شعرسترون را در دی ماه  ،1331سروده است .این شعر تحت تأثیر فضای
پیرامونی زمانة وی است؛ زمانی که ابرهای استبداد و خودکامگی بر کشور سایه افكنده
است و مردم ناآگاه هستند .شعر سترون در واقع اولین شعر نیمایی اخوان است .سترون
شعری تمثیلی است که اخوان در سال  1331به گونهای با استفاده از عناصر طبیعت ،ابر
سیاه ،باران ،خورشید و گروه تشنگان آن را میسراید که در انتظار آمدن باران هستند و
امیدِ نجات دارد؛ اما این ابر فضا را تیره میدارد ولی هرگز نمیبارد (رک محمدی آملی،
.)115 : 1380

سیاهی از درونِ کاهدود پشت دریاها /برآمد با نگاهی حیلهگر ،با اشكی آویزان /به دنبالش
سیاهیهای دیگر آمدند از راه /بگستردند بر صحرای عطشان قیرگون دامان /سیاهی گفت- /:
«اینك من ،بهین فرزند دریاها /شما را ،ای گروه تشنگان سیراب خواهم کرد /.چه لذتبخش و
مطبوع است مهتاب پس از باران]. . .[ /،ولی باران نیامد[ ]. . .پس چرا باران نمیآید؟ (زمستان :
)47-45
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اخوان در این سروده سیاهی را نماد هجوم بیگانگان مدعی میداند .سیاهیهای
دیگر ،استعارة مصرحه از دستنشاندهها و عوامل بیگانگان است؛ بیگانگانی که با
وعدههای دروغین ،ملت ایران را ،که در جهل و ناآگاهی به سر میبرند ،فریفته و امید
واهی به آنها داده است .صحرای عطشان نیز استعارة مصرحه از جامعه و مردم تشنة
آزادی و عدالتِ ایران است؛ صحرایی که تشنة باران ابرِ سیاهِ دروغین است .در این متن
باران نیز نماد تحول و امید به اتمام اوضاع سخت و ناگوار است .استعاراتی که اخون
در سرودهاش از آنها بهره جسته ،تازه و ابداع خود اوست و نقششان در جمله تأویل و
تفسیر و کتمان و پوشیدهگویی به دلیل ناگزیری سیاسی است.
شاعر فضای جامعه را اینگونه به تصویر میکشد :ابر سیاهی(بیگانه) ،از پشت دریاها
برآمد در حالی که نگاهش حیله گر بود واشكش آویزان(دروغگو بودن و وعدة بهبودی
اوضاع جامعه را دادن) .به دنبال آن ابر سیاه ،سیاهیهای دیگر نیز(کشورهای پیرو
قدرتمداران) آمدند و بر صحرای تشنه( جامعة ایران و مردم تشنة آزادی) ،دامان سیاه
خود را گستردند .سیاهی گفت :اینك ،من ،بهترین فرزند دریاها ،شما را ای تشنگان
سیراب خواهم کرد( اوضاع جامعه را بهبود خواهم داد) ،و آنگاه شما خواهید دید که
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مهتاب پس از باران(بهبودی اوضاع) ،چه لذت بخش و مطبوع است ...ولی باران
نیامد(اوضاع فرق نكرد) ...پس چرا باران نمیآید؟
شاعر در این متن از رمزگان طبیعت برای توصیف حكومت پهلوی و عوامل آن
استفاده کرده است؛ رمزگانی که کلمات «دریا ،صحرا ،مهتاب ،باران» ،از زیر
مجموعههای آن به شمار میآید .در این متن از واژگان اشارهگرِ «سیاهی ،سیاهیهای
دیگر ،صحرای عطشان و تشنگان» استفاده شده است .همانطور که بیان شد «سیاهی»،
به سلطة بیگانگان «دیگری» و «سیاهیهای دیگر» ،به عوامل آنان «دیگری» اشاره دارد.
بیگانگان دروغگو و مكّار توصیف شدهاند .آنها به وعدهها و قولهای خود عمل نمیکند؛
امید واهی به مردم میدهند و فریبكارند؛ به مردمِ تشنة آزادی وعدة باریدن باران و
بهبودی اوضاع را میدهند امّا نفعی نمیرسانند .این دو واژه اشارهگر بار ارزشی منفی
دارند .اخوان اینگونه با توصیفات خود بر ویژگیهای منفی آنها تأکید نموده ،و آنها را
برجسته کرده است
صحرای عطشان به جامعة ایران اشاره دارد و تشنگان نیز مردم تشنة آزادی هستند.
مردم و جامعهای که تشنة بهبود شرایط و آزادی هستند .این واژههای اشارهگر ،دارای
بار ایدئولوژیك و حاکی از ایدئولوژی آزادیخواهی و بهبودطلبی است.
در این متن جملهها نحو طبیعی زبان را ندارد و دارای نحو نشاندار و فردی است؛
به طور مثال :اخوان ،صفتهای با نگاهی حیلهگر و با اشكی آویزان را برای تأکید بر
فریبكاری و پوچی وعدههای بیگانگان در آخر جمله و بعد از فعل به کار برده است .در
جملة پس چرا باران نمیبارد؟ وجه جمله و فعل پرسشی است .وجه جمله و فعل در
دیگر جمالت این متن ،اخباری است و از آمدن سیاهیها ،دامن گستردن آنها بر صحرا،
سخنان و ادعاهای دروغین سیراب کردن تشنگان ،مطبوع بودن مهتاب پس از باران و
نیامدن باران خبر میدهد .اخوان با به کارگیری صفات نگاهی حیلهگر و اشكی آویزان
بر دروغگویی ،حیلهگری و پوچیِ وعدههای بیگانگان تأکید میکند و این ویژگیهای
آنها را با استفاده از این صفتها برجسته میسازد .همچنین شاعر در کالم خود با آوردن
صفت آزاد عطشان برای صحرا بر تشنة آزادی و چشم به راه بهبود بودن جامعة ایران
تأکید میکند .از سوی دیگر با به کارگیری صفت برترین(بهین) در توصیف سیاهی و
صفات آزاد لذتبخش و مطبوع در توصیف مهتاب پس از باران به بیان شگردهای
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بیگانگان برای خوب نشاندادن خود و فریب دادن مردم میپردازد و به وعدههای پوچ
آنها برای بهبودی اوضاع جامعه ،اشاره و برجستهشان میکند.
فعلهای ماضی این متن از هجوم بیگانگان بر ایران از زمانی نه چندان دور ،فعلهای
مضارع از چیرگی آنها بر جامعة ایران و فعل مستقبل «خواهم کرد» از قولهای و
وعدههای دروغ ایشان ،سخن میگوید .ناگفته نماند که فعلهای مضارع بویژه فعل
مضارع اخباری «نمیآید» ،پیوند مستقیم شاعر را با موضوع نشان میدهد .اخوان ،که
خود در آن دوره میزیسته ،شاهد حیلهگری و وعدههای پوچ بیگانگان بوده است.
در مقابل مردم ناآگاه ایران «پیر دروگر» ،نماد دانایی است که به آنها میگوید این
نوید و بشارتهای ابر سیاه همه دروغ است و میگوید :فضا را تیره میدارد ،ولی هرگز
نمیبارد (زمستان .)46 :
در زمان سرایش شعرآنگاه پس از تندر ،رضا شاه بر مسند قدرت بوده است؛
بنابراین اخوان به ناچار به طور نمادین و رمزآلود از او سخن به میان میآورد و
اندیشههای خود را در قالب خواب به تصویر میکشد .محمدی آملی دربارة این شعر
می گوید:
آنگاه پس از تندر شعری سیاسی است که وضعیت جامعه و مردم ایهران را پهس از
شكست جنبش ملّی روایت میکند .شعر با وصف شبهای پر درد و رنهجِ ناقهل آغهاز
میشود؛ شبهایی که هرگز پلكهای او به هم نیامدند و آن شبهایی هم کهه بهه خهواب
میرود ،هرگز هالهای از ماه به سویش نمیآید و حتی در خواب نیز رؤیهایی نیهز بهه
سراغش نمیآید تا آن همه ظلم و بیداد را برای دقایقی از ذهن او پاک کند .بنهابراین
اخوانِ شاعر چه در خواب و چه در بیداری به موقعیت تاریخی بشری میاندیشد کهه
غم و اندوه و ظلم و ستم سراسر زندگیش را فرا گرفتهه اسهت .اخهوان پهس از ایهن
مقدمه زمینه را برای ذهن خواننده آماده میکند تا در ادامه وقتی نبهرد ناقهل را بها زن
جادو و در عرصة شطرنج میبیند ،بتواند به درک درستتری نایل شود:
در خوابهای من /،این آبهای اهلی وحشت /،تا چشم بیند کاروان هول و هذیان
است.
و در خواب گرگی در حال مرگ را میبیند که بها زخمهی بهر گهردن نفهس نفهس
میزند و کفتاری که سر از الشة مدفون از گودال بیرون آمده ،بیآنكه توجهی به ناقل
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کند پوز خود بر خاک میمالد .پس از آن دو دست مردة پیکرده از آرنج را مهیبینهد
که پیاپی به صورت خواب بیننده سیلی میزند (محمدی آملی.)163-161 : 1380 ،

آنگاه زالی جغد و جادو میرسد از راه /قهقاه میخندد /وان بسته درها را نشانم میدهد
با مهر و موم پنجه خونین /سبابهاش جنبان به ترساندن /گوید« /:بنشین /شطرنج» (از این
اوستا .)44-41 : 1375 ،

ادامة این شعر ،شرح شطرنج باختن راوی(شاعر) با زنی جادو است .در این سروده
راوی یا شاعر نمایندة کسانی است که برای پیروزی و رسیدن به آزادی تالش کردند
(رک محمدی آملی.)163 : 1380 ،

آنگاه اشارت کرد سوی طوطی زردی /کانسوترک تكرار میکرد آنچه او میگفت /با
لهجة بیگانه و سردی (از این اوستا.)44-41 :
در این پاره ،طوطی زرد نمادی از رضا شاه است .اخوان شاه را بازیچة دست
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دولتهای استعمارگر و بیگانه میداند که حرفهای آنها را مانند طوطی تكرار میکند.
نمادی که اخوان برای شاه به کار برده ،مرسوم است و در ادبیات گذشته نیز طوطی را
نماد مقلّد میدانستند .همچنین «زال جغد» نماد کشور استعمارگر انگلیس است .این
نماد تازه و ابداع خود شاعر است .شاعر میگوید :آنگاه زال جغد و جادوگر،
(انگلیس) از راه میرسد و بلند میخندد .در آن زمان به طرف طوطی زردی که آنسوتر
بود(شاه) و هر آنچه را او میگفت با زبان و لهجهای بیگانه ،غریب وسرد ،تكرار
میکرد ،اشاره کرد.
واژگان اشارهگر در این کالم ،طوطی زرد است که به شاه(دیگری) اشاره دارد و
دارای بار ارزشی منفی است .این واژه به شاهی اشاره دارد که همانند طوطی مقلد و
تكرار کنندة سخنان دولتهای بیگانة استعمارگر است؛ از خود اختیار و ارادهای ندارد و
بازیچة دست آنهاست .اخوان با استفاده از این رمز ،ویژگیهای شاه را برجسته کرده و
به بیان آنها پرداخته است .این عبارات نشان از ایدئولوژی غربستیزی شاعر دارد.
افعال متن ،افعال مضارع اخباری(میرسد و میخندد) و افعال ماضی(کرد ،میکرد،
گفت) است .شاعر با استفاده از این افعال ماضی ،که با واقعیت فاصله دارد ،به روایت
خواب غیر واقعی خود میپردازد .وی با به کار بردن افعال مضارع اخباری به بیان این
واقعیت میپردازد که ایران گرفتار سیاستهای استعمارگرایانة انگلیس است؛ زیرا افعال
مضارع اخباری ،گاه نشاندهنده احیای خاطره و نزدیك شدن به گذشته است (رک

فتوحی .)293 : 1390 ،صدای دستوری جمالت این متن فعال است و فاعل آنها (زال جغد
و جادو ،طوطی ،او) عامل فعل و کنشگر است.
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نتيجه
در تحلیلگفتمانی و سبك شناسانه از اوصاف طبیعت و پیوند آن با اجتماع در شعر
اخوان میتوان به نقش قدرت و ایدئولوژی در ساختار جامعة ایران و نیز تالش شاعر
برای روشنگری و آگاهیبخشی به مردم پیبرد .اخوان با تمهیدات بالغی چون به
کارگیری نماد و استفاده از رمزگان طبیعت ،استعاره ،تشبیه ،گزینش واژگانی و ساختار
نحوی زبان ،استفاده از وجوه خاص جمله و زمان فعل میکوشد تا گفتمانی در جهت
خدمت به محرومان و مبا رزه با سلطه خلق کند تا از این رهگذر در جامعه تغییراتی را
به نفع ستمدیدگان رقم زند .هدف اخوان از توصیفات طبیعی مانند شاعران گذشته
صرفاً وصف طبیعت نیست بلكه او در توصیفات خود از طبیعت از دید تحلیل گفتمان
انتقادی ،عالوه بر وصف به دنبال ترسیم اوضاع پریشان جامعة خود ،فقر ،انتقاد از
خفقان ،استبداد و ستم حاکم بر جامعه برجستهسازی ظلم و ستم دشمنان و ویژگیهای
منفی آنها و در عین حال برجستهسازی ویژگی آزادگی ،شجاعت و پایداری مردم ایران
است .براساس تحلیل گفتمان انتقادی و نظریة ون دایك(مربع ایدئولووژیك) ،اخوان در
اشعار خود به بیان و تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات مثبت دربارة ما(خودی) و بیان
و تأکید بر اطالعاتی که حاوی نكات منفی دربارة آنها (دیگری) است ،میپردازد؛ به
عبارتی نكات مثبت ما(خودی) و نكات منفی آنها (دیگری) را برجسته نموده است.
همچنین در چندین مورد نیز به توصیف و رفع تأکید از اطالعاتی میپردازد که حاوی
نكات منفی دربارة ما(خودی) است .ایدئولوژی اخوان در متن اشعارش ،غالباً
ظلمستیزی ،آزادیخواهی ،عدالتطلبی و تمدنگرایی است .تأثیر ایدئولوژی سوسیالیستی
بر اخوان از خالل توصیفات او از طبیعت و پیوند زدن آن با احوال اجتماع کامالً مشهود
است.
پينوشت

1.Socio-cognitive Discourse Analysis
2. ideological square
3. Rhetorical figures
4. lexical style
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چکيده
این مقاله ،نوستالژی و عوامل موجد آن را در اشعار منصور اوجی ،شاعر برجستة معاصر استان
فارس ،بررسی کرده است .این تحقیق به روش کتابخانهای به بررسی مهمترین عوامل موجد
نوستالژی در اشعار منصور اوجی میپردازد .منصور اوجی« ،شاعر طبیعت» است .در شعر او،
تصویرسازی موج میزند .تصویرسازیهای اوجی برگرفته از تجربیات زندگی اوست .در شعر
منصور اوجی مفاهیم نوستالژیك بسیاری را میتوان یافت که پر بسامدترین آنها را جلوههای
طبیعت تشكیل میدهد .مرگ و پیری ،دو مفهوم نوستالژیك پرکاربرد دیگر در اشعار این شاعر
معاصر است که بخش عمدهای از افكار او را دربر میگیرند.

 .1مقدمه
نوستالژی نوعی حسرت به گذشتة غیر قابل بازگشت و از بنمایههای رایج در شعر
است که بسیاری از شاعران به آن پرداخته و میپردازند (محمّدی و عباسزاده.)167 :1391 ،
اندوهگینی و گرفتگی روحی به دلیل دوری از سرزمین مادری و درد وطن ،حزنی که
بهدلیل میل به دیدار دیار خود تولید شود ،حسرت گذشته ،میل به بازگشت به خانه و
کاشانه و احساس غربت و دلتنگی بهه سهبب دوری از وطهن یها دلتنگهی حاصهل از
یادآوری گذشتههای درخشان و شیرین .در زبهان فارسهی ایهن واژه را غالبهاً بهه غهم
غربت و احساس غربت 1و حسرت گذشته ترجمه کردهاند»« .معنی لغوی نوسهتالژی
به ترتیب از فرهنگهای انوشه ،الروس ،نفیسی ،پورافكاری ،آکسهفورد و انهوری زیهل
همین واژه نقل شده است (شریفیان ،65 :1386 ،نظری و کولیوند.)3 :1389 ،
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امروزه در بررسیهای جدید ادبی ،نوستالژی را به دو گونة شخصی و اجتماعی نیز
تقسیم میکنند؛ شاملو بر این باور است که در نوستالژی شخصی ،شاعر یا نویسنده به
لحظه یا لحظاتی از زندگی فردی خود میپردازد و بر آن حسرت میخورد؛ بیآنكه
دیگران را در این حسرت و اندوه با خود همراه کند در نوستالژی اجتماعی ،فرد به
موقعیّت اجتماعی ویژهای که دارد ،اهمیّت میدهد (خزانهدارلو و خوشضمیر.)62 :1393 ،
بنابر نوشتة دیكشنری بلك ول ،واژه نوستالژی ،2ریشهای یونانی دارد و از دو بخش
تشكیل شده است :نوستوس 3که به معنای سرزمین مادری است و آلگوس که بر
شرایطی دردآور (اندوه ،رنج ،سوگواری و یا حزن) تأکید میورزد ( Blakwell,2007:
 .)1امّا شریفیان در پژوهشی در مورد ریشة این واژه ،نوستالژی را واژهای فرانسوی
میداند و البتّه به ریشة یونانی آن نیز اشاره میکند و در ادامه ،نوستوس را «بازگشت»
معنی کرده است (شریفیان.)64 :1386 ،
نخستین بار« ،جوهانس هافر» پزشك سوئیسی ،واژة نوستالژی را در مقالهای به
کاربرد که برای توصیف حاالت روحی دو بیمار منتشر کرد« .این مقاله دقیقاً در تاریخ
 22ژوئن  1688نوشته شده بود» (ابراهیمی تكامجانی.)4 :1391 ،
یكی از بیماران دکتر هوفر ،دانشجوئی از شهر برن بود که به بازل آمده و بیمار دیگهر
وی یك خدمتكار بود .هر دوی این بیماران پس از بازگشت نزد خانواده خود کهامالً
بهبود یافتند« .بارون پرسی» یكی از پزشكان براین باور بود کهه درمهان ایهن بیمهاری،
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باید به صورت روحی باشد نه دارویی و بر اساس تجربهه ،تجهویز دارو ،نشهانهههای
بیماری را بدتر میکند (حسین پناهی.)1 :1391 ،

از قرن نوزدهم ،این اختالل اهمیّت خود را به عنوان بیماری خاص از دست داد و
به عنوان مرحلهای از آسیبشناسی شناخته شد و در قرن بیستم در دید روانشناسان
قرار گرفت و بیشتر از اینكه به جسم مر بوط شود به روح و روان پیوست .از آن پس،
واژة نوستالژی بین مردم و گفتار روزمرّة آنها راه یافت و الزمهاش ،سرباز بودن ،نبود و
بعدها این احساس ،ارزشی اخالقی در میان افراد فهیم و حسّاس محسوب شد که در
برابر هراسهای دنیا ،خود را نشان میداد (حسینپناهی.)10 :1391 ،
 1-1زندگي و سبک شعري منصور اوجي
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میز عبدالرزّاق (منصور) اوجی ،ادیب ،شاعر نیمایی ،نویسنده ،مدرّس و مترجم 9 ،آذر
 1316در شیراز متولّد شد و هم اکنون نیز در آنجاست (اوجی .)1 :1391 ،مادر وی از
خانوادهای متموّل و پدرش ،اهل دین ،بازار و معتمد محل بود (ایسنا .)1 :1386 ،اوجی از
سال  1340تا  1387در مناصب و مراکز مختلف فرهنگ و آموزش کشور بود و طی
این  47سال ،دهها معلّم و دبیر تربیت کرد .وی در سالهای  1340تا  1348در مرکز
تربیت معلّم شیراز به تدریس پرداخت .در سالهای  1350تا  1357عهدهدار سرپرستی
مرکز مشاوره و راهنمایی مدارس راهنمایی شد .سالهای  1357تا  1369مدرس مرکز
تربیت معلّم شهید مطهری در آب باریك و در سالهای  1369تا  1387عضو هیأت
علمی دانشگاه داراب بود (اوجی.)2 :1394 ،
اوجی در سالهای  37و  38برای تحصیل دانشگاهی به تهران رفت (اوجی.)2 :1394 ،
در  39-40اوّلین اشعار نیمایی او در مجلّه «روشنفكر و فردسی» به انتشار رسید و در
سال  ،1344نخستین کتاب خود را با عنوان «باغ شب» در شیراز منتشر کرد (ایسنا،
 .)1394اوجی به شیراز بازگشت و تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی سبب شد با
شعر واقعی و بویژه فرم ،بیشتر آشنا شود؛ سپس سه کتاب دیگر او به چاپ رسید« :شهر
خسته ،خواب و درخت و تنهایی زمین» (اوجی .)5 :1394 ،اوجی در دهة  50بهطور
مستقیم در شعر ایران با انتشار کتاب «مرغ سحر» تأثیر گذارد .کتابی که با چهل رباعی
اجتماعی و انقالبی در سال  ،1356منتشر شد؛ در عرض یكسال روی هم رفته با ده
هزار تیراژ به چاپ دوّم رسید و بیش از بیست شاعر تحت تأثیر آن رباعیات انقالبی
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سرودند؛ شاعرانی چون قیصر امینپور ،حسن حسینی و( ...احمدی .)2 :1391 ،کتاب دیگر
اوجی« ،حالی است مرا» که آن نیز رباعی است و درونمایة عشق و عرفان دارد (ایسنا،
 .)3 :1395آثار اوجی تاکنون به زبانهای انگلیسی ،آلمانی ،فرانسه ،ایتالیایی ،ترکی و ارمنی
ترجمه شده و موضوع چندین رساله قرار گرفته است (ایبنا.)5 :1392 ،
زندگی منصور اوجی فراز و نشیب آنچنانی ندارد .در سیكل اوّل دبیرستان به
سرودن غزل و رباعی پرداخت و سالها بعد دو کتاب رباعی به چاپ رساند .وی در
سیكل دوّم دبیرستان با دو کتاب نو «زمستان اخوان» و «هوای تازه شاملو» آشنا شد که
او را به سوی شعر نو نیمایی سوق داد.
اوجی از شاعرانی است که آرام و پیوسته در جهت تكامل زبان شعری خاص خود
تالش میکند .او با تأکید بر مصراعها و واژهها به منظور تأثیرگذاری در خواننده شعر
خود ،گونة خاصّی از شعر را ارائه میکند .زبان شعر او تا حدّی تغزّلی است و بیشتر
ذهن خود را در امواج اوزان رها میسازد .توجه او در شعر بیشتر به فرم است .با منبّت
کاری و صیقلی دادن واژهها و تكرار مصراعها سعی دارد به ذهن خواننده شعرش
نزدیك شود .زبان شعر او ،ساده و خوشآهنگ است .اشعار منصور اوجی ،بیان کننده
تالش مستمر او برای یافتن شكل خاص و نوین است .آگاهی او نسبت به ساختار کلمه
در شعر معاصر و نقش وزن و آهنگ در ساختمان کلی شعر است (هنر آنالین.)5 :1394 ،
اشعار اوجی ،ساده ،سهل و ممتنع ،روشن ،زالل و شفّاف ،و این همه را وامدار
سعدی است (احمدی .)4 :1391 ،مطالب غزل و رباعی و فرمهای نیمایی ،کوتاه و سپید
نشان میدهد که نغزگویی و موجزگویی  ،شیوة کار اوجی است و ریشة آن در شعر
سعدی است .بهعالوه ،پارهای از اشعار اوجی به لحاظ چینش کلمات و عبارات،
خواننده را مجذوب میکند و این ویژگی را از حافظ تأثیر گرفته است.
در شعر اوجی تصویرسازی موج میزند .تصویرسازی از تجربیات زندگی اوست.
بهعالوه جمالت کوتاه در اشعار او به فراوانی حضور دارد که تحت تأثیر شعرهای
کوتاه نیماست .سعید زاهد زاهدانی ،تصویرسازی در زندگی عادّی در اشعار اوجی را از
ویژگیهای این شاعر می داند و عقیده دارد هماهنگ شدن تصویر و کالم در اشعار اوجی
ویژگی به آن میدهد که به قرن بیستم مربوط است؛ قرن رجوع به مشاهدات و استفاده
از تجربیات؛ لذا اشعار اوجی آیینه تمام نمای قرن بیستم در ایران است (ایسنا.)5 :1386 ،
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 1-2پيشينة پژوهش

در زمانهای مختلف ،شاعران و نویسندگان در وصف منصور اوجی دست به قلم
بردهاند .منوچهر آتشی ،محمّد رحیم اخوّت ،احمد آل شمس ،علی باباچاهی ،رضا
براهنی ،فرناز حسنعلیزاده ،سیمین دانشور ،رسول رخشا ،علی مسعودینیا ،محمّدعلی
سپانلو از آن جملهاند .هر چند تا کنون پژوهشی اشعار اوجی را از دید نوستالژیك مورد
بررسی قرار نداده است ،پایاننامهها و مقاالت معدودی به بررسی جوانب مختلف
شعری او پرداختهاند.
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اشعار اوجی کوتاه امّا تجلّی تجربیات اوست (ایبنا .)6 :1392 ،اشعار کوتاه او ،رسا و
اشعار بلندش خالی از اطناب است .او گرچه در قالبهای کالسیك و شعر سپید ،شعر
سروده امّا ،بیشتر آثار وی در بحور و اوزان نیمایی است .کوتاهی اشعار اوجی تا حدّی
تحت تأثیر شعرهای کوتاه نیماست .کتاب «ماخ اوال» نیما بیشترین شعرهای کوتاه را
دارد (احمدی .)3 :1391 ،در اشعار این شاعر ،جایگاهی برای ابهام وجود ندارد .اوجی در
اثر «باغ شب» به سمبولیسم (نمادگرایی) توجّه دارد و در شعرهای بعدیش «نه
هیچکدام» آثاری از سمبولیسم اجتماعی دیده میشود که به صورت تقابلها درآمده و
استحاله شده است؛ همچون سیاه و سفید ،گرم و سرد ،هرِم و خنك و ( ...ایبنا.)6 :1392 ،
افكار شاعر با حیات و طبیعت و البته مرگ همراه است .او گاهی از طبیعت بهره
میبرد تا به اندیشهای چون عدالت و آزادی برسد؛ عاشق شهرش ،شیراز است و همیشه
به یاد شیراز پاک و سرسبز با کوچه باغهایش میافتد .در ادامه به بررسی به شعر
درآمدن ذهنیات شاعر میپردازیم.
منصور اوجی ،شاعر طبیعتسرای محض و مطلق نیست؛ طبیعت در شعر او ،همانند
نیما ،سكوی پرش برای حرف ،نكته و اندیشهای است که بیان میکند .امین فقیری،
داستاننویس معاصر شیرازی ،معتقد است اوجی با مرگ رو در رو است .برای اوجی،
مرگ در کنار زندگی نشسته است؛ به همین دلیل شاعر سعی دارد لحظهها را بنوشد؛
چرا که هرآن امكان دارد مرگ بر زندگی چیره شود .به گفتة وی« :موضوع مرگ اگر در
کارهای من دیده میشود ،تنها به خیّام مربوط نیست ».آشنایی اوجی با مرگ و موضوع
آن پیش از آشناییش با رباعیات خیّام بوده است وآغاز آن به کودکی شاعر بازمیگردد.
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فردین شاهین در سال  1393در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی
زیباشناسانه اشعار منصور اوجی میپردازد .او بهطور مفصّل و با ذکر شواهد به موسیقی
بیرونی و کناری اشعار اوجی در سطح این دو نوع موسیقی پرداخته است و در فصلهای
چهارم و پنجم به ترتیب ،ویژگیهای زبانی (در دو سطح آوایی و لغوی) و ادبی (صور
خیال) اشعار اوجی را در معرض نقد و تحلیل قرار میدهد.
مهسا رحیمی در پایاننامة خود در سال  ،1394زبان و محتوا را در آثار منصور
اوجی بررسی کرده است .منظور از بررسی زبان شعر ،پرداختن به همة جنبههایی است
که زبان شعر را شامل میشود؛ از جمله هنجار گریزیهای زبانی ،انواع آرایههای بدیعی
(لفظی و معنوی) و معنا و محتوای اشعار .منظور از محتوای شعر ،پرداختن به بخش
اندیشگی و معنایی اشعار است که هر چه شاعر موفق شود عمق اندیشة خود را افزایش
دهد به همان میزان ،محتوای اشعارش پر بارتر خواهد شد .در بخش بررسی محتوای
شعر ،مبحث بنمایهها نیز گنجانده میشود .منظور از بنمایه ،موضوع ،فكر و اندیشه و
فضایی است که در آثار شاعر تكرار شده است .از جمله بنمایههای برجستة شعر اوجی،
میتوان به طبیعت ،شعر ،عشق ،زادگاهش شیراز ،مرگ آگاهی و زمان آگاهی ،اشاره
کرد.
حكیمه نوابی در سال  ،1385پایان نامة خود را با عنوان بررسی و تحلیل سبك و
مضامین رباعیات شاعران مشهور معاصر از سال « 57تا  »68با تأکید بر سه شاعر قیصر
امین پور ،منصور اوجی و حسن حسینی به انجام رسانید .او در پژوهش خود به دو
گروه از رباعی سرایان ،اشاره میکند .گروهی که به شعر دفاع مقدس روی آوردهاند و
گروهی که در اقلیت بودند و به مضامین آزاد چون عشق و عاشقانهها میپرداختند.
منصور اوجی از جمله شاعران گروه دوم بهشمار میرود.
یكی از معدود کتابهایی که به بررسی شعر و شاعری منصور اوجی پرداخته است ،با
عنوان «جستجوی گل شیدایی :شعر ،شیراز و منصور اوجی» به کامیار عابدی تعلق دارد
که در سال  1380انتشار یافت.
 .2عوامل بروز نوستالژي در اشعار منصور اوجي
در منابع مختلف ،نگاههای متفاوتی به نوستالژی شده است .برخی این واژه را معادل
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حسرت میدانند .عدّهای آن را ،هممعنی خاطره میآورند .بعضی از آن با عنوان غم
غربت یا دوری از وطن یاد میکنند و برخی دیگر به آن دلتنگی میگویند؛ اما در بعضی
منابع از این مفاهیم با عنوان عوامل بروز نوستالژی یاد شده است .پس از بررسی منابع
و مقاالت مختلف ،تقسیمبندی جدیدی از عوامل پدید آمدن حس نوستالژیك در فرد
بهدست آمد که در ادامه تنها به ذکر آنها اکتفا میشود :حسرت ،خاطره ،غم غربت،
دلتنگی ،یاد عزیزان از دست رفته ،غم پیری ،بازگشت به طبیعت ،حیوان دوستی ،عالئق
فرهنگی ،فولكلور و آداب و سنن ،دین ،اسطوره ،آرکائیسم و باستانگرایی ،آرمانشهر،
آرمانگرایی ،انتظار منجی ،وارستگی ،حسرت از دست رفتن ارزشها و سنتها ،عوامل
اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،بهداشت و سالمت ،عوامل روانی ،هبوط و دوری از بهشت.
منصور اوجی شاعر شیرازی و طبیعت دوستی است که بیشترین محوریت اشعار
نوستالژیكش ،حول طبیعت و حسرت از دست دادن آن میچرخد .عالوه بر طبیعت
عوامل دیگری نیز در اشعار او به چشم میخورد که موجب پدید آمدن حس
نوستالژیك در او میشود .در ادامه به این عوامل خواهیم پرداخت.
 1-2حسرت
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حسرت از دست رفتهها ،که صفت روحی فردی و جمعی بشر در طول تاریخ است،
بیشتر دامنگیر سرآمدان و روشنفكران سنّتی در برخورد با دنیای مدرن میشود (نظری و
کولیوند .)16 :1389 ،حسرت به دو دسته فردی و جمعی تقسیم میشود .1 :حسرت
فردی :هرچیزی که به یك نفر مربوط است و در خاطرات شخصیش رخ داده باشد. 2.
حسرت جمعی :یادآوری خاطرات یك قوم که در تاریخ ،فرهنگ و اساطیر آن ملّت
ریشه دارد.
حسرت از موتیفهای اصلی نوستالژی است .اوجی نیز مانند دیگر شاعران
نوستالژیك در زندگی خود بسیار دچار حسرت و اندوه شده و آن را با زبان شعر در
کتابهای خود بیان کرده است که در زیر به نمونههایی از آن پرداخته میشود.
او در حسرت خود از شخصی میگوید که در قدیم با چوب ،چرک از لباسها می-
گرفت و برخی با خاک ظرف میشستند .و کسانی بودند که چرک تن را میزدودند.
کاش کسی پیدا شود و چرک جان از این مردمان بیروح بزداید .کاش آدمی پیدا شود
که امروز آدمی اندک است.
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در دیار دور /گازران با سنگ یا بها چهوب /جامهههها را چهرک برگیرنهد /.ظرفهها را،
خادمان با خاک و خاکستر /چرک تن را ،مردمان با کیسههای زبر /بها تهن شهوی /.در
دیار ما  /کاش بودی ،آدمی ،چیزی /تا که برگیرد ز جانها چرک /چهرک جهان از مها/
چرک جانِ ما! /کاش بودی ،آدمی ،چیزی! (اوجی.)91 :1391 ،

او در اسفند  87در یكی از اشعارش اوج دغدغة خود را نسبت به جامعة امروز
مینویسد .از مردگان مدد میگیرد .کسانی که در روزگار دور در همین سرزمین زیسته؛
و البته خوب زیستهاند .در آرامش و صلح ،روابط پاک اجتماعی را موجب شدهاند .آنها
بیایند و شاهد زندگی در جامعة سیاه امروزمان باشند .اگر مردگان بیایند زندگی ما را
مرگ میبینند نه حیات .چنین زندگیای از نظر اوجی از فضلة یك جانور حقیرتر است!
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مردگان گر باز میگشتند /زندگی را عبث مییافتند اینجا /زندگانی را سگی ،سهرگین/
آنچه بر ما میرود هر لحظه در هر روز /.مردگان گر باز میگشتند /زنهدگی را مهرگ
میخواندند /زندگانی کردن ما را( /...این همه زشت و پلشت و چرک) /مهرگ خهود
را ،زندگانی ،زندگانیها /...کاش آنها باز میگشتند /شاهدی بر ماجرای ما /شاهدی بر
این همه ادبار /بر نمیگردند و درد این است /.ما چه تنهاییم بیآنها /ما چه تنهاییم بر
این خاک (اوجی 116 :1391 ،و .)115

شاعر در ادامة تعلّقات خویش به گذشته با حسرت از جامعة گذشته یاد میکند
بویژه از زمان حال ،گلهمند است؛ از جامعهای که دیگر در شادیهای یكدیگر شریك
نمیشوند و مرده پرستانیاند که تنها هنگام مرگ نسبت به همدیگر ترحّم میکنند؛ امّا
در گذشته در زندگی و شادی یكدیگر ،مددکار و یار هم بودند.
«اینجا در این دیار /دیگر گل از برای عروسی نمیخرند /الّا برای ماتم /،الّا برای مرگ /از
بس که گل به خاک فرو ریخته است و مرد (اوجی.)80 :1391 ،

اوجی ،گاهی با دیدن عكسهای گذشته و مرور خاطرات ،حسرت بازگشت به آن
لحظات را میخورد.
«عكس /،لحظهای هست که دیگر نیست /لحظهای بین پیش و پس /...مثل یك چشم زدن بر هم/
آری هر عكس که میبینی /لحظهای از گذر عمر که بیهمتاست» (اوجی.)212 :1389 ،

اوجی ،کوتاهی عمر انسان را به کوتاهی عمر پروانهای تشبیه میکند که به وقت
صبح در سبزههای زمین میچ رخد .او این عمر کوتاه را دوست ندارد و مانند آهی کوتاه
میداند.

بررسي مفاهيم نوستالژيک در اشعار منصور اوجي

در زیر این بلند /ما شرقیان هماره سرودی سرودهایم /بها تیهغ بهر گلوگهاه /در نوبهت
پگاه« /:بر سبزههای خاک /پروانهایم ما /با طول عمر خویش /کوتاه ،مثهل آه! (اوجهی،
.4)210 :1389

 2-2خاطره

خاطره به یادآوردن وقایع و رویدادهای گذشته به وسیله فرد از طریق به یادآوردن افراد،
اشیا ،مكانها و تجربیّات است (آزاد و پرتوی .)2 :1392 ،خاطره ،یادآوری گذشته است و
اغلب مفهوم فردی و شخصی دارد .خاطرة فردی را به نوعی میتوان تأثیر سالهای اولیّة
زندگی و شرایط خاصّ زندگی دانس ت که برای همیشه در ذهن انسان باقی میماند
(ریحانی و قصابان شیروان .)15 :1391 ،در خاطرة جمعی ،خاطرة تعداد زیادی از انسانها
مشترک است و به همین منظور ،حسّ همدردی بیشتری القا میشود (شریفیان.)68 :1386 ،
خاطره و مرور خاطرات ،یكی از انواع نوستالژی است که برای هر فرد در زندگی
اتفاق می افتد و هر بار تازگی و حالوت خود را دارد .در این قسمت به خاطرات اوجی
پرداخته شده است که او را به زمانهای گذشته و بعضاً خیلی دور میبرد.
 1-2-2کودکي

پسرم /روی قالی نروی با کفش» /پدرم گفت به آرامی /کفش من غرق خالب و گهل
 /رفته بودیم به مهمانی /و من آن کودک بازیگوش /...کندم از پا و گهذر کهردم /بعهد
سی سال بر این قالی /تارش از برگ و پودش برگ /پا پتی رفتم و برگشتم /...و پهدر
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کودکی از دورانی است که برای هر انسانی پر از لحظههای ناب و به یاد ماندنی است و
این خاطرات زیبا با گذشت زمان ،دلنشینتر و جذّابتر خواهد شد؛ برای مثال به چند
نمونه شعر از اشعار اوجی که در آن از خاطرات دوران کودکیش نقل شده است،
پرداخته میشود.
اوجی با رفتن به خانة قدیمی پدری و دیدن فرش کهنة آن خانه به یاد کودکی،
بازیگوشیهای کودکی و صحبتهای پدر میافتد که به آرامی به او میگوید با کفش بر
روی فرش راه نرود .اوجی ،دوباره بعد از سی سال به یاد حرف پدر ،کفشها را
درمی آورد و بر روی فرشی که تار و پودش از برگ است راه میرود .او در خطاب به
پدر خویش که سالهاست از دستش داده است ،میگوید که به یادش بوده و در این
رفت و برگشت بر روی فرش به توصیههایش عمل کرده است.

71


یاد تو بودم من /من در این رفت و این برگشهت« /روی قهالی نهروی بها کفهش!» /و
نرفتم /و چنان کردم /.به کجا برد مرا این عكس (اوجی 62 :1391 ،و .)61

شاعر در این شعر از غم دور شدن از دوران کودکی میگوید و در حسرت آن به
سر میبرد .او معتقد است که در کوچههای عمر و گذر زمان ،کودکی و دوران سرشار
از انرژی و طراوتش را گم کرده و خود نیز گم شده است؛ چرا که دیگر مانند آن دوران
نیست و با بزرگ شدن و فاصله گرفتن از کودکی ،متفاوت شده است.
«کو کودکی کجاست؟ /ما گم شدیم ما /در کوچههای عمر» (اوجی.)157 :1389 ،

اوجی ،کودکی را بر خالف جوانی ،دورانی سرشار از سرخوشی و تازگی میداند .او
معتقد است که کودکان در کودکی ،یك سری چیزها را به فراموشی میسپارند تا بتوانند
لحظههای ناب را به یادگار بگذارند؛ بر خالف جوانان که نكات منفی را به یاد میآورند
و تكات مثبت و لحظات خوب را به فراموشی میسپارند.
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جوانان /به یاد میآورند /تا از یاد ببرند /.کودکان ،امّا /-از یهاد مهیبرنهد؛ /سهوزندگی
آتش را /تیغداری گلها را /و تلخی انارهای کال را /تا به یهاد بیاورنهد /.لطهف دنیهای
دیوانگان را  /صفای عالم پیرمرد /زنان را  /و کسالتباری جهان مردگان را /و مها کهه
دیگر نه چیزی را /به یاد میآوریم /و نه از یاد میبریم (اوجی.)219 :1387 ،

شاعر به ایّام کودکی خود تعلّق زیادی دارد .در جای جای آثارش از دوران پاک و
بیآالیش کودکی یاد میکند .هر چند هفت دهه از زندگی خود را سپری کرده؛ در
حسرت نخستین سالهای عمر خود و شادیها و خوشیهای دوران کودکی است و به
نوعی از پیر شدن خود ،دچار غم و اندوه گشته است.
ای هفت سالگی /شصت و سه سال رفت از آن صبح ،آن بههار /شصهت و سهه سهال
رفت از آن سال ،رفت و رفت /اینك درون آینه مردی سپید موی /هفتاد ساله مردی!/
ای هفت سالگی /کو آن بهار و صبح /..یهادش بخیهر یهادت! ( ...اوجهی127 :1391 ،و

.5)126

 2-2-2مدرسه

مدرسه ،یكی از پر خاطرهترین دوران زندگی هر فرد است که تا سالهای سال در پس
پشت ذهنش باقی میماند .اوجی نیز از این امر مستثنی نیست و خاطرات خوب مدرسهاش
را در قالب شعر بیان میدارد.

بررسي مفاهيم نوستالژيک در اشعار منصور اوجي

اوجی ،دوران مدر سه و روز اول کالس رفتنش را بسیار دوست داشته و از آن به
خوبی یاد میکند .او خاطرة روز اوّل مدرسه رفتنش را به یاد میآورد که پدر مهربانش،
کفش زیبایی را برایش گرفته بود و او ،آن کفش را بسیار دوست میداشت.
«پدر خریده بود برایم ،برای مدرسهام /برای روز اوّل و آن کالس نخستین /چه کفشهایی؛
راحت ،سبك ،ظریف و شیك /و جیر ،جیر زرشكی» (اوجی.)187 :1389 ،

اوجی ،بار دیگر خاطره به مدرسه رفتنش را بیان میکند .او دیدن پرندگان را در
صبح یكی از لذتبخشترینهای زندگیش میداند که با مرور زمان تنها حسرت آن
دوران برایش باقی مانده است.
«به مدرسه که میرفتم /نگاه میکردم کبوتران را /پرواز سپیدشان را /صبحها» (اوجی:1387 ،
.)216

 3-2-2بو و عطر

در این غروب اسفند /عطری است در هوا /عطری که باز میبردم تها گذشهتههها /تها
رفتههای دور /تا کوچه ههای شهیراز /تها آن سهرای کهودکیم ،عطهر و عصهرها /و آن
درختها /...عطر بهار نارنج /عطری است در هوا (اوجی.)31 :1387 ،

اوجی ،گل نسترن را غریبهای میداند که سالها پیش ،او را مالقات کرده و حال با
دیدن دوبارهاش در شب و بوییدن او به یاد ایّام خوب و خوش کودکیش افتاده است .او
گل نسترن را همچون انسانی میداند که آمده روبهرویش نشسته است و او را به
گذشتههای خوبش میبرد.
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دلبستگی شدید اوجی به طبیعت موجب شده است که بو و عطر در شعرش حضور
مداومی داشته باشد .رایحة بهار نارنج جایگاه ویژهای در خاطرات اوجی دارد و در
جای جای اشعارش از آن یاد میکند .بهعالوه ،عطر گلهای یاس ،نسترن و سوسن هر
کدام به نوعی او را به گذشتة خویش پیوند میزنند.
اوجی با رایحه به گذشتة خود سفر میکند؛ به ایام کودکی خود سرک میکشد؛
قدمی در باغهای گذشته میزند و میگوید« :باغهایی است که در خاطرِ من /باغ آن
عصر و آن عطرِ نارنج /باغ آن عطر و آن خاکِ شیراز» (اوجی.)19 :1389 ،
همگان خاطرات خوشی از بهار و ایّام نوستالژیك انتظار بهار دارند .غم درونی
اوجی نیز با استشمام عطر بهاری از دوران کودکی ،عصرهای کوچههای قدیمی شیراز و
باغهای نارنج ،تازه میشود.

شب شده است /آمده است /روبهروی من نشسته است /عطر او مرا به رفتهههای دور
میبرد؛ به کودکی /خانه غرق عطر اوست /عطر گل /سالهای پیش دیهده بهودمش بهه
خواب /این غریبه را /این که روبهروی من نشسته /این شكفته را  /...این شكفته کهی
است /نسترن گلی است! (اوجی.)44: 1391،

اوجی مادرش را در ایّام کودکی ازدست میدهد و گویا هیچ خاطرهای از او در
یادش نیست .در جای جای شعرش از مادر و حسرت ندیدنش میگوید .مادر را با عطر
گل یاس قرین میکند و هر گاه رایحه گل یاس به مشامش میرسد به یاد مادر میافتد
و دوران کودکی را مرور میکند .چه این رایحه در ایران باشد و چه در فرنگ.
عطر یاسی است در این شعر غریب /عطر یاسی که مرا میبهرد و بهرد بهه آن کشهور
دور /خانة کودکیم /عطر گلهای سحر /عطر یاس مادر /عطر گلبانهگ مناجهات پهدر/
عطر ما کودکها /شیطنتهامان /شیطنتهامان ،آه /...عطر یاسهی اسهت در ایهن شیشهة
عطر /عطر یاسی است در این کشور دور (اوجی.)156 :1389 ،
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همانطور که قبالً هم بیان شد ؛ عطر در شعر اوجی بسیار پر کاربرد است .رایحة گل
یاس برای او یادآور مادر و مهربانیهای او در کودکی است؛ چرا که اوجی ،مادر بهتر از
جان را در کودکی از دست داده است و تنها خاطراتش با مادر متعلّق به کودکی است؛
به همین دلیل هم از پیری میگریزد و به کودکی پناه میبرد و همچون پروانهای به دنبال
مادر خود میرود.
تا کجا میبردم این عطر /عطر این یاس که در این صبح/عطر این صبح که تا آن دور/
خانة کودکیام آنجاست /میگریزم من از این پیری /میشهوم کهودک آن خانهه /و بهه
دنبال تو پروانه (...از وطن.6)158 :1389 ،
 4-2-2رنگ

رنگ نیز مانند بو ،می تواند تداعی کننده و یاد آورندة خاطرات گذشته باشد و انسان را
به لحظاتی ببرد که برایش بسیار عزیز و دوست داشتنی است.
شاعر در این شعر از هوای پاک و آبی شیراز قدیم یاد میکند؛ آن هنگام که از
ساختمانهای بلند و این همه آهن و دود ماشین و کارخانه خبری نبود و هوا پاک و
سالم بود و مسئله و مشكلی برای جامعه ایجاد نمیکرد .او با دیدن آسمانی آبی از پشت
پنجرة برج به یاد آسمان آبی رنگ و صاف گذشته افتاده است که همیشه پاک و
خوشرنگ بود و هیچگونه آلودگی نداشت.

بررسي مفاهيم نوستالژيک در اشعار منصور اوجي

«پشت این پنجرة برج بلند /آسمانی آبیست /که مرا میکند از آهن و دود /که مرا میکند
از هرچه پلشت /میبرد باز به شیراز قدیم /به قدمهای تو و آمدنت( »!...اوجی.)42 :1391 ،
 3-2غم غربت

1

افرادی که محلّ سكونت خود را عوض ،و از شهری به شهری دیگر نقل مكان میکنند
همزمان در معرض ویژگیهای محیط جدید و نیز جدا شدن از ویژگیهای امن وآشنای
محیط قبلی قرار میگیرند و دستخوش هیجانات پس از جدایی از محیط خانه میگردند
(شریفیان و تیموری.)50 :1385 ،

شیراز /گاری و قاطر و قرابه و گل بود /...گل برگهای نهارنج /و نسهترن /.و مهن /بهر
شالهای گل /در حرکت مداوم گاری /چرتی زدم /فردا بهزرگ بهود /روز بهزرگ ،روز
عرقگیری /.و من /،چون پیچكی /بر گرد سروی /در انتهای بهاغی مهیرسهتم /سهبز و
بلند /در خواندن مداوم گاریچی /که در کتاب درس /شیراز نقطهای شد و بر نقشهای/
و من در آشیانة کوکو /خوابم برد (اوجی.)51 ،1389

همانطور که قبالً هم بیان شد ،شاعر به گذشته بویژه به خانة پدریش عالقة وافری
دارد .او با گذر زمان و دیدن دوبارة آن خانة قدیمی به یاد طراوت و رونقی که در
گذشته در آن خانه وجود داشت ،افتاده و از اینكه خانه دیگر آن رونق گذشته را ندارد
و به ویرانهای متروک تبدیل شده اندوهگین است .او حسرت خانهای را دارد که روزی
در آن حوضی پر آب بود و عطر غنچههای باغچهاش همة حیاط را پر میکرد .او از
ارسیها و درکهای شیشهای میگوید تا سردابه و شیشههای گالب و ترشی و مربّا و...
شاعر ،حتّی صندوقخانه و طاق پنجدری را هم از قلم نمیاندازد و همه را نام میبرد .او
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در جای جای اشعار اوجی از شیراز و کوچه باغهای قدیمی نام برده شده است .او
حتی در یكی از کتابهایش ،شیراز را نام دیگر خود میداند «شیراز نام دیگر من» و کتابی
دیگر را «از وطن» نام مینهد که در ستایش شیراز است.
اوجی در سال  1355در شعری که به سیمین دانشور تقدیم کرده است از شیراز
قدیم و سادگی و شیرینی زندگی در آن زمان یاد میکند .او از واژههای گل ،قاطر،
قرابه ،گاری ،بهار نارنج و نسترن نام میبرد و از عرقگیری گلها سخن میگوید .او سوار
شدن بر گاری و حتی چرتزدنهای آن زمان را هم لذتبخش میداند .شاعر ،در
نهایت بیان میکند که در آشیانه کوکو ،به خواب میرود .ممكن است منظورش از
آشیانه کوکو ،آن است که آشیانة من کجاست؟ همان آشیانة لذتبخش دوران کودکیش.

در این حسرت است که چرا این همه سال به سراغ این خانه نیامده تا خانه به متروکه-
ای پر از علفهای خودرو تبدیل شده است.
نه دیگر آبی بود و نه حوضی /و نه دیگر عطهری ،غنچههای ،باغچههای /و نهه حیهاط
خلوتی /و نه پاگرد پلّكانی /و نه دیگر ارسیها و درکهای شیشهای /کجا رفتهه بودنهد
بازیهای نور ،جعبة آواز ،خواب بعد از ظهر؟ /و آن سردابه ،غرابهها ،گالبها ،ترشیها،
مربّاها؟ /و آن صندوقخانه و شاهنشین( /کجا بودم من ،این همه سال؟) /و نهه دیگهر
خبری از گچبریها و آن طاق رو به آفتاب؛ پنج دری /از باقیماندهها ،تنها /چند کاشهی
مانده بود آن باال بر دیوار و /کاجی خشك در حیاط و /علفهای هرز بهر درز آجرهها،
همه جا /...و همه چیز در تصرّف اشباح و پری /خانة پدری» (اوجی.7)83-84 :1389 ،
 4-2دلتنگي

8

دلتنگی بهعنوان یك جنبة روحی -روانی در انسان نهفته است و به دلیل نارضایتی از
وضعیت حاضر بروز میکند؛ بهعنوان مثال :فردی از وضعیّت کنونی خود راضی نیست
و دلتنگ دوران خوب زندگی خود است؛ به همین دلیل به گذشته رو میآورد (ابراهیمی
تكامجانی.)5 :1391 ،
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دلتنگی نیز از عوامل نوستالژی است که میتواند موارد بسیاری را شامل شود .اوجی
از شاعرانی است که در کوچه پس کوچههای خاطراتش ،دلتنگ میشود و این دلتنگی
او هر چیزی را در بر میگیرد؛ به عنوان مثال :دلتنگی برای خانواده ،خانة پدری ،اسباب
و لوازم قدیمی و  ....در این قسمت نمونهای از آن را خواهیم آورد.
شاعر به یاد گذشتههایی افتاده است که در خانة پدری میزیسته و با گوشه ،کنار آن
خاطره داشته است .او آب و چاه و ماه و تصویر آن در آب با ماهیها و گنجشكان،
گلهای یاس و گلبرگهای سیب و انار و عطر بهار و حتّی برای درکهای رنگین
سفرهخانه و جعبههای ساز و آواز آن در سرتاسر شب دلتنگ میشود.

هم آبراهش ،یادم هست /هم آب چاهش /و هم تصویر ماهش در آب /و هم مهاهی-
های سرخش و هم گنجشكان صبحش /و هم یاسههایش کهه سهپید /و ههم درکههای
رنگین سفرهخانه و عید /و هم گلبرگهای سیب و انار /و هم عطر بهار /و ههم جعبهة
ساز /آوازش در سر تا سر شب /در گاهگاهی روز /.و مهن /دلتنهگ آن خانهه /هنهوز
(اوجی.)82 :1389 ،

بررسي مفاهيم نوستالژيک در اشعار منصور اوجي

 5-2ياد عزيزان از دست رفته
پورافكاری ،غم از دست دادن عزیزان را جزو نوستالژی فردی میداند .شاعر در
برخورد با مرگ عزیزان و یاران خود ،احساساتش را به بهترین نحو ممكن بیان میدارد
و این امر موجب تسكین و فروکش غم او میشود (محمّدی و عبّاسزاده.)174 :1391 ،
اوجی در غم از دست دادن عزیزان خود به سرودن شعر و مرثیه سرایی میپردازد و
این غم را به چند دسته تقسیم میکند؛ غمی که در رثای پدر و مادر خویش سروده و
غمی که در سوگ دوستان میسراید.
 1-5-2ياد پدر و مادر

و در عصر آن خانههای قدیمی ،گلی بود /که ارزانترین بوتة خاک /پدر دوسهتدارش/
گل رنگ /و در صبح آن خانهها نیز /گرانتر گل آن زمانها /که مادر /...گل عطر /زمهان
گرچه پرپر زد و رفت /زمان گرچه کوچید /و آن کودکیها /و آن خانهههها زیهر آوار
ایّام /خیابان شدند و گذرگاه /و ردّی از آنها دگر نیست /بر صفحة روزگهاران /.ولهی
یاد آن گل که ارزانترین بوتة خاک /و آن گل که کمیاب /هنوزا ،هنوزا مرا میبرد شب
به رؤیا /بر آن خیمة رنگ /و آن خوانچة عطر /پدر کو ،کجا شد؟ /و آن اللهه عباسهی
عصر؟ /و مادر /و آن یاس مادر ،گل صبح؟ (اوجی154 :1389 ،و .)153
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با ارزشترینهای زندگی هر شخص ،خانوادة اوست .خانوادهای که بیشتر عمر خود را
در کنار آنها گذرانده و لحظههای تلخ و شیرین بسیاری را با هم سپری کردهاند .در این
قسمت ،شاعر از حسرت از دست دادن خانواده خود میگوید.
شاعر برای حسرتی که از ازدستدادن پدر و مادر عزیز خود دارد ،سری به
خاطرات قدیم و حیاط خانة قدیمی پدری میزند .او گلهای مورد عالقة پدر را
ارزانترین گلها در باغچة حیاط میداند و مادر خود را گرانترین گلی و که پدر همیشه
دوستش داشت .شاعر بر این عقیده است که امكان داررد هر چیزی به مرور زمان تغییر
کند؛ از بین برود و یا حتی فراموش شود؛ امّا تنها پدر و مادر هستند که همیشگی و
جاودانهاند؛ به عنوان مثال ،اگرچه در گذر ایّام ،کودکی و کودکانگیهای شاعر ،جای
خود را به جوانی دادهاند و یا خانة قدیمی پدری به خیابان و گذرگاه تبدیل شدند؛ امّا
همیشه یاد پدر و مادر و آن عاشقانههایی که بین آن دو عزیز بوده باقی میماند و شاعر
در حسرت دیدن دوبارة والدین خود برایشان شعر میسراید.

ادامه اشعاری که شاعر در حسرت نداشتن پدر و مادرر و خانوادهاش سروده است.
(اوجی)93 :1391،؛ (همان)123 :؛ (همان125 :و )124

 2-5-2ياد دوستان

شاعر در آثار خود به یاد برخی از دوستان و نزدیكان است و در فراق آنها ،شعر
می سراید تا هم یادی از آنان کرده باشد و نزدیكان را تسلی دهد و هم حسرت و
ناراحتی خویش را از فقدانشان نشان دهد.
در مرداد  57به یاد خسرو گلسرخی ،مینویسد که با مرگ خسرو ،دنیای مردگان با
بهار درآویخت و خسرو ،مانند شبنمی شبانه در باغ گل سرخ گم شده میبیند که باغ
گل سرخ ،هم ایهام به باغ گل است و هم به نام گلی سرخ.
 ...در آن سیاه سال /در آن سكوت سنگ /اندام مردگان  /یكباره با بههار در آویخهت/
در آن سیاه چال  /...اما اوراد چار فصل سال من این است /:تو گم شدی /چون شبنم
شبانهای در باغِ سرخ گل /و خنجری قدیمی /در قلب من!».
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فرزند منوچهر آتشی در سال  66رخت از این جهان برمیبندد و اوجی در رثای
فرزند دوست خود نیز میسراید.
«مانلی مرده است /قایقش لیك همچنان بر موج /تا ابد سرگران و سرگردان /در پی آن پری
دریایی» (اوجی.)147 :1387 ،

او در وصف فروغ فرخّزاد و چشم انتظاری فروغ مینویسد و او را مانند گل ،پاک و
زیبا میداند.
« چه عطر گرم و غریبی /چه منظری ز شب و برف /نشسته در طرف ما /تمام چهرة او گل/
تمام چهرة او چشم!» (اوجی.)209 :1387 ،

منصور اوجی ،سیمین دانشور را زنی با چهرة ماندگار میداند که پس از گذشت
سالها و حتّی بعد از مرگ ،بازهم در یادها ماندگار است .اوجی ،دانشور را خواهر تمام
شادیها ،مادر تمام اندوههای انسان و شهرزاد سرزمین شرق میداند و در رثای این
بانوی ادب چنین میسراید.
بر درخت باغهای دور /نقش چهرهای است /نقش چهرهای که هست تا درخت /سال
پشت سال /تا هزار سال  /...نقش چهرهای که عن قریهب مهیرود بهه خهاک /رفهت/
خواهر تمام شادی و سرور /مادر تمام اندهان ما /.ای زن ههزار سهالة ابهد! /شههرزاد
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شرق! /کار کی است؟ /نقش چهرهای که کندهاند بر درخت باغهای دور /نقش چههره
و شالل گیسوی تو را! (اوجی 51 :1391 ،و.9)50
 6-2پيري و حسرت جواني

پیری و یاد مرگ از عوامل نوستالژی فردی است .هرچه از عمر شاعر میگذرد و به یاد
مرگ میافتد ،اندوهش بیشتر میشود و در اندیشه و کالم خود به جاودانگی تمایل دارد
(محمّدی و عبّاسزاده.)173 :1391 ،

ای هفت سالگی /شصت و سه سال رفت از آن صبح ،آن بههار /شصهت و سهه سهال
رفت از آن سال ،رفت و رفت /اینك درون آینه مردی سپید موی /هفتاد ساله مردی!/
ای هفت سالگی /کو آن بهار و صبح /...یادش بخیر یادت!  /...اینك غهروب و بهرف
که سنگین نشسته سخت /بر این درخت پیر /اینك غروب من /مردی پهر آب چشهم/
مردی شهید و تنها /مردی کهه ههیچ ،ههیچ /صهفری کنهار تهو /صهفری کنهار هفهت/
صفری!( ...اوجی 127 :1391 ،و .)126

شاعر به یاد دوران کودکی خود و به یاد زمانی افتاده که در راه مدرسه ،کبوتران و
پرواز سپیدشان را تماشا میکرده و از اینكه پیر و کهنسال شده است و اکنون این
کالغهای سیاه هستند که به او مینگرند اندوهگین است.
«به مدرسه که میرفتم /نگاه میکردم کبوتران را /پرواز سپیدشان را /صبحها /و حاال/
نگاهم میکنند /بازمانده از تدریس را /عصرها /کالغها /کالغهای سیاه» (اوجی.)216 :1387 ،
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پیری یكی از مقوالتی است که ممكن برای عدّهای بحرانی در زندگی تلقّی شود
بویژه برای افرادی که اهل طبیعت هستند و مایلند همیشه در طبیعت و جوانی به سر
برند .اوجی از آن دست شاعرانی است که همیشه در طبیعت زیبای شیراز بوده است و
با گذشت زمان و رسیدن به سن پیری به یاد ایّام جوانی و کودکی خود میافتد و به آن
دوران حسرت میبرد.
شاعر به یاد هفت سالگیاش افتاده است و با حسرت از آن یاد میکند و گویی در
خطاب به هفت سالگیاش از شصت و سال بهار و عمررفتهاش گالیه میکند .او
سپیدی موهایش را به برف و و نیز پیری و هفتاد سالگیاش را به غروب و خود را به
درختی تشبی کرده است آنجا که میگوید« :اینك غروب و برف که سنگین نشسته
سخت /بر این درخت پیر /اینك غروب من .»...

اوجی در سنّ پیری با دیدن جوانان و شادی دوران جوانی ،بسیار حسرت ایّام
جوانی خود را میخورد .او پیری خود را در برابر جوانی جوانان به کالغی در برابر بهار
تشبیه میکند.
« من چنان پیرم و پوکم که کالغ /در پسینگاه زمین /تو چنان شاد و جوانی که بهار /در
سحرگاه بهار /آه از حسرتم ،آه».

در ادامه با حیرت و حسرت از خوشیهای گذشته یاد میکند و میگوید:
«از عمر ما چه باقی است /جز حیرتی از آن خوش» (اوجی.)180 :1387 ،

او در چند شعر ،سفیدی برف را با ایّام پیری یكی میکند .گویا در اسفند  88برف
سنگینی بر شیراز باریده و او غم پیری بر خود را به آن برف مانند کرده است .دریغ از
اینكه برف را میتوان کنار زد؛ امّا برای پیری چیزی وجود ندارد که آن را کنار بزند.
«حیران این برفم /حیران این سنگین که میبارد /بر تارکم هر روز /و برف روبی نیست»
(اوجی.)129 :1391 ،
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در برف آبان  86باز هم اوجی دست به قلم میشود و با حسرت از گذر دوران
جوانی به پیری و سفیدتر شدن موهای سرش حسرت میخورد .او ،سروی را خطاب
میکند و از درد پیری خود برایش می گوید .اوجی ،زمینگیری خود را همانند زمینگیری
آن سرو می داند که با آمدن برف بر درخت سرو ،آن را زمینگیر میکند و خودش نیز با
آمدن پیری ،زمینگیر شده است.
زمینگیریت را چه پرسم؟ /که باریده کوالک /همان سهم و سختی که وقتی ببارد /فرو
افكند هر درختی که هر جاست /و باریده بر فهرق مهن نیهز /و بهر فرقهت ،ای سهرو
شیراز! /و افكنده بر خاک ما را /همان برف بیپیر /همان بهرف پیهری /.زمینگیهریم را
چه پرسی؟» (اوجی.10)134 :1391 ،
 7-2عاليق زيست محيطي

11

زمینه نابودی ارزشها تا حدّ زیادی به مدرنیسم و مقابله آن با سنّت و گرفتاری انسان در
عصر آهن و سرعت مربوط میشود (نظری و کولیوند .)35 :1389 ،ژان ژاک روسو نیز بر
این باور است که تمدّن ،فساد را در پی دارد و راه چارة آن ،بازگشت به طبیعت است؛
بازگشت به چیزی که «حالت اجتماعی اولیّه» نامیده میشود (همان.)11 :1389 ،
طبیعت ،یكی از رکنهای اصلی زندگی اوجی است بیشترین حجم اشعارش را در بر
گرفته است  .طبیعت برای او مانند هوا و اکسیژن ضروری است او با طبیعت زندگی
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میکند؛ با طبیعت میخندد؛ میگرید و از فراقش دلگیر میشود .به طور خالصه،
میتوان گفت که طبیعت خود اوجی است .اصوالً ،کلیدواژههای آثارش طبیعت است .از
بهار نارنج گرفته تا گلهای یاس و سوسن و نسترن .از درخت لیمو و دانههای انار و انار
میخوش تا بهار و خزان و برگ و باران .بسیاری اوقات طبیعت نیز نوستالژیك میشود
بویژه طبیعت قدیم که جان و حالی دیگر داشته و گویی با آدمی سخن ساز میکرده
است .از اوجی می توان به پاس بزرگداشت طبیعت و نیز حسرت محیط زیست پاک و
سالم و سبز تقدیر نمود .او تا آنجا که میتواند از طبیعت مایه میگذارد .تمثیلها و
تشبیهاتش طبیعتند .پدر و مادرش را که نام می برد ،گلشان خطاب میکند و کودکیش با
بهار نارنج عجین گشته است .در این قسمت ،چند نمونه از اشعاری که در مورد
حسرت برای طبیعت سروده مورد بررسی قرار میگیرد.
شاعر در این شعر بر طبیعت بكری حسرت دارد که نور مهتابش در آسمانی پاک و
زالل قرار داشت و همچون مشعلی پر نور ،زمین را روشن مینمود و کفترانش بر فراز
قلعههای ویران میخواندند و چاههایش پر از آب بود و سواران و مسافران براحتی به
آب چاه دسترسی داشتند .امّا اکنون همة آنها مانند رؤیایی شده است و شاعر را دچار
اندوه میکند.

اوجی به دنبال آن سرسبزی و نشاط طبیعت گذشته است و گویی سراغش را از
دیگران می گیرد .او در حسرت آن همه باغ و عطر گلها و پرندگان و تیهو است .او
معتقد است در دهكدة جهان درختی سرسبز وجود دارد اما به خواب پرندة کوکو .به
گفتة اوجی در مصاحبه با روزنامة عصر مردم« ،کوکو در این شههعر دارای ایهام است و
وقتی میپرسی کو کجا است از چیزی میپرسی که در دسههترس حواس نیست و
پیجویی آنی و چیزی که پیجوی آن باشی ،یعنی حاضر نیست و در غیبت است و
نیستی و نیست».
« از آن همه باغ و عطر و تیهو؟ /در دهكدة جهان درختی است /سرسبز ،ولی به خواب
کوکو!» (اوجی.)141 :1387 ،
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«کجاست مشعلة ماه؟ /نه کفتری که بخواند بر برج قلعه ویران /نه آب در کمر چاه /سوار
خسته رسیده ست /و شب رسیده به ناگاه /کجاست مشعلة ماه؟» (اوجی.)139 :1387 ،
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شاعر گاهی اوقات با بیان صمیمانة خود گنجشكها را به باد ناسزا میگیرد .آنها را
هار و تور خطاب میکند؛ چرا که شكوفههای دوستداشتنی و زیبای درخت سیب را از
بین میبرند .او حسرت بودن آن شكوفهها را بر درختان استوار در زمین دارد.
«معطر /سرخ و شكیل /چه سیبهایی را که برایت به هدیه نمیآوردم /برای جشن تولدت/
اگر شكوفهها را میگذاشتند بر شاخهها /اگر شكوفهها را /..ولی گنجشكها /گنجشكهای هار و
تور» (اوجی.)91 :1389 ،

اوجی به قدری به طبیعت وابسته است که خوابش نیز از نوع طبیعت است .گاهی
خواب درخت لیمو میبیند و در رؤیای خود آن را بهدست میگیرد و میبوید و به
یادگار عكسشان را میگیرد .گویا تنها در خواب میتواند لیموها را ببیند و دربیداری و
واقعیّت از آنها محروم است و این خود باعث حسرت و حرمان شاعر میشود.
«انگار همه شان را دیده بودم ،انگار /و همه شان را بوییده بودم ،انگار /و از همهشان عكس
گرفته بودم ،انگار /آن سبزها /آن گردها /آن عطرها /و حال میدیدمشان به رؤیا /...که بیداری
بیگاه /همه را از من گرفت /همه را /لیموها را میگویم /از لیموها!» (اوجی.)115 :1389 ،
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او در توصیف یك عصر اردیبهشتی ،گلچینی از میوهها را در کنار هم میآورد و با
آنها خاطره بازی میکند .حسرت گلها و بهار نارنجهای ریخته شده را میخورد و با
مشاهدة برخی میوهها به یاد گذشته میافتد .اوجی را میتوان شاعر مدافع طبیعت و گیاه
دانست .او ،اوج احساساتش را برای گل و درخت به کار میبرد.
«فرو ریختهاند و خاطره شدهاند /گل سرخهای شیراز و /بهارهای نارنج /...میوه اردیبهشتند؛
امّا /این ازگیلها /این سیبها /و گل انارکهای بر درخت یادآور طَبَق توت فروشانِ دورهگرد/
گلبرگهای سرخشان ،آه /زینتِ توتها /توتهای سفید» (اوجی.)110 :1387 ،

گاهی امیدوارانه در انتظار تكرار رؤیت آسمان پاک است تا خاطراتش را مرور کند.
آسمانی که اکنون پاک نیست و همچون پردهای ،ماه را پوشانده است .او آسمان را به
کالغ و سیاهی کالغ تشبیه میکند.
«آسمان سیاه /پردهای به روی ماه /این همه کالغ از کجا رسیدهاند؟ /بر سپیده /آه!» (اوجی،
.)137 :1387

اوجی در شعری دیگر ،امیدوارانه به آسمان نگاه میکند و در انتظار آمدن باران
است؛ بارانی که با آمدنش ،باز هم میشود زیر ماه آسمان نشست و خواند و در کنار
دوست ،خاطرات را مر ور کرد با این حال باز هم برای اطمینان خاطر از خود میپرسد؛
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آیا با وجود این همه پلشتی و آسمانخراش و دود و چرک ،میشود که آسمان باز هم
پاک و زالل باشد و خود در جواب میگوید :آری میشود به شرطی که آسمان یكی دو
روز بارانی شود و ببارد.
«میشود هنوز زیر بدر آسمان نشست و خواند /میشود کنار دوست ،رفته را کلید زد/
خاطرات دور را مرور کرد /...با وجود این همه پلشت /کارخانه /،برج /،آسمانخراش/،
چرک /،دود /میشود هنوز؟ /آری میشود عزیز! /گر ببارد آسمان یكی دو روز» (اوجی:1387 ،
.)30

اوجی با حسرت بسیار و با خشم از بهار مرده میگوید! بهاری که دیگر خبری از او
نیست و می توان تابوت او را بر شانة انسانها دید؛ چرا که همین زنان و مردان بودند که
طبیعت و بهار طبیعت را کشتند و حال با دست خود ،او را چال میکنند و جالب این
است که گریانند.
«گفتم بهار کو؟ /تابوتی در غروب نشانم داد /بر شانههای مردان /در شیون زنان /با اللهای
که سرخ و سراسیمه رسته بود /از الی درزِ آن» (اوجی.)90 :1387 ،

او در این قسمت ،آرزوی بهاری سبزتر از سالهای پیش دارد؛ بهاری بهتر و زیباتر از
پارسال و سال قبل .بهاری سبز ،همچون سبزة سفرة نوروز:

 8-2عوامل اجتماعي
موج اجتماعی -سیاسی دهة سی به (حوزة شعر رمانتیك) گام نهاد .اشعار سیاسی-
عشقی با قالبهای قدیمی و جدید با فقرنگاریهای روشنفكران سادهانگار فراوان شد.
شاعرانی چون شاملو ،ابتهاج ،مشیری ،حمید مصدق و سیمین بهبهانی از این گروهند
(نظری و کولیوند .)8 :1389 ،همنین ،شكست نهضت ملّی باعث شد شاعرانی -که غالباً
روشنفكران مبارز بودند -بشدّت سرخورده شوند .این شكست اجتماعی در نهاد
بسیاری از آنها به شكست عاطفی و در مرحله بعدی به شكست فلسفی منجر شد
(خزانهدارلو و خوش ضمیر.)64 :1393 ،

عوامل اجتماعی ،یكی از عوامل اصلی و مهم نوستالژی است که موارد زیادی را
درون خود دارد .دوری از عزیزان ،جنگ و  ..از مواردی است که اوجی در اشعار خود
به آنها میپردازد.
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«نه چنان پار /نه چون پیرار /سالتان سبزترین امسال /سبز چون سبزة نوروزی در سفرة عید/
سبز چون سبزی گندمزار در صبح بهار! /به امیّدی که چنین باشد» (اوجی.12)55 :1391 ،
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 1-8-2دوري و فراق دوست

دوست ،از ارزشهای زندگی هر فردی است که سالهای سال خاطرات خوبی را برای
انسان رقم میزند .گاهی دوست میتواند به عنوان تكیهگاهی محكم باشد و انسان را در
موقعیت سخت همراهی کند .اوجی نیز در اشعار خود از دوست و یا دوستان قدیمی
سخن به میان می آورد و از دوری و فراقشان اندوهگین و ناالن است .در زیر نمونهای
از این دست اشعار اوجی میآید:
شاعر در فراق دوست در رؤیاهایش با دوست خود واگویه میکند اوجی به هر
نحوی می خواهد به دوست خود بفهماند که بی او تنهاست به همین دلیل از طبیعت وام
میگیرد .او هر چیزی را به گونهای میبیند که گویی از دوست او حرفی میزنند .او از
دوست خود میخواهد که به گنجشكها بگوید؛ هرگز خبر آمدن صبحها را ندهند و به
نسیم بگوید که دیگر بوی او را ندزدد و تاراج نكند که شاعر میخواهد تا ابد در رؤیای
رفیق خود و به یادش بخوابد.
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نه همین صدای صبح /و نه همین عطر سوسن /از تو میگویند /عطر تو /که ایهن دل
من /که گرفته است و تنها است /در این صبح زود /به کنجشهكها بگهوی /کهه دیگهر
صبح را تا هرگز جار نزنند /که دیگر سپیده را /...و به نسیم ،که دیگر شمیم تهو را /از
اعماق رؤیاهای من ندزدد و /به تاراج نبرد که دیگر مهیخهواهم تها ابهد /بها یهاد تهو
بخوابم /با یاد تو( ...اوجی 197 :1389 ،و .)196

اوجی به یاد دوست و همنشین خود افتاده؛ به یاد شبهایی که باهم به دنبال شعر
واندیشه بودند و به یاد همة خاطراتی که با هم و در کنار هم گذراندهاند؛ در کوچه
پسکوچهها به دنبال دوست و خاطرات خوبشان میگردد .دلش هوای دوست کرده و
میل همراهی با او را دارد.
و اینجاست شیراز /و آن فصل پر عطر /و من عابر کوچه پسکوچهههای قهدیمی /بهه
دنبال آن رفتههایی که با تو /به دنبال آن رفتة دور /چه شبها که من با تو ای دوسهت/
در آن عطر /به گلگشت آفاق /به پیجویی شعر /به دیدار اندیشه رفتیم /چه شبها کهه
با تو /چه شبها /...کجایی؟ /نسیمی خنك میوزد بر من و شب /هوا عطر بهاران /دلهم
میل همراهی با تو دارد /هوا ،عطر گلهای نارنج( ...اوجی 182 :1389 ،و .)181
اوجی از فراق او ،خود را در غمی تلخ و بزرگ میبیند و در تنهاییاش ،خاطرات
گذشته را مرور میکند و در «رؤیا» ،خطاب به دوست خود میگوید که اگر بود مانند گذشته
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باهم به همصحبتی میپرداختند.
دلم را غمی تلخ در خود گرفته است /دلم را غمی تلخ /اگر بودی ای دوست /شرابی
از آن کهنهها با تو میخوردم امشب /شرابی از آن کهنهها بها تهو ای دوسهت (اوجهی،
.13)130 :1387

 2-8-2اخالق

اوجی به نوعی جامعهای را مورد نقد قرار داده است که در آن برای شادیهای یكدیگر
ارزش قائل نمی شوند و یا دیگر کسی به ارزشهای معنوی و اخالق خوب اهمیّتی
نمیدهد و دل را از هر گونه آلودگی نمیزداید .او برای چنین جامعهای که اخالق را
کوچك میشمارد ،اندوهگین است و حسرت دنیایی را دارد که این دو مقوله در آن
ارج نهاده شود.
اوجی ،دنیای امروز را نسبت به شادی ،بی اهمیّت میداند و همین مسئله او را دچار
اندوه و حرمان کرده است .او در شعر خود این موضوع را مطرح میکند که امروزه
انسانها ،برای مرگ و ماتم و غمهای یكدیگر اهمیّت ،و حتّی گل به یكدیگر هدیه
میدهند درحالیکه در شادیها این گونه نیست .او توقع دارد مردمش برای شادیها گل
ببرند و از شادی یكدیگر شاد شوند.

شاعر ،شغلهای گونهگونی را مورد بررسی قرار داده است تا به نكتهای اساسی برسد.
او از گازرانی میگوید که چرکا و آلودگیهای لباس را بسختی و با چوب یا سنگ
میزدایند و خادمانی را که با خاک و خاکستر ،ظروف را تمیز میکنند و مردمی که با
کیسههای زبر و تن شوی ،چرکها و کثیفیهای تن را میشویند .او این همه را میگوید
تا به این نكتة حسرت آمیز برسد که چرا آدمی یا چیزی وجود ندارد که چرک و
آلودگیهای روح انسان را بزداید و او را به آرامش و تمیزی روحی و معنوی برساند.
در دیار دور /گازران با سنگ ،یا با چهوب /جامهههها را چهرک برگیرنهد /.ظرفهها را،
خادمان با خاک و خاکستر /چرک تن را ،مردمان با کیسههای زبر /بها تهن شهوی /.در
دیار ما /کاش بودی؛ آدمی ،چیزی /تا که برگیرد ز جانها چهرک /چهرک جهان از مها/
چرک جان ما! /کاش بودی؛آدمی ،چیزی! (اوجی 92 :1391 ،و.)91
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«اینجا در این دیار /دیگر گل از برای عروسی نمیخرند /الّا برای ماتم /الّا برای مرگ /از
بس که گل به خاک فرو /ریخته است و مرد» (اوجی.)80 :1391 ،
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 9-2عوامل رواني
«نوستالوژی در نقد روانكاوانه ،میتواند از دیدگاه فروید (عقدة ادیپ) و از دیدگاه
یونگ (ناخودآگاه جمعی) مورد بررسی قرار بگیرد .فروید نشان داد که چگونه برون
ریختن تعارضات نهفتة روانی و آشكار شدن آرزوهای سرکوب شده از تنش و فشار
روانی کم میکند و تأثیر روان درمانی دارد (غنیپور ملكشاه ،عبادی جامخانه و خوشه چرخ،
.)122 :1391

عوامل روانی ،یكی از موضوعاتی است که در حوزة نوستالژی مورد بررسی قرار
میگیرد و خود به چند دسته تقسیم میشود.مرگ اندیشی و تنهایی از این دست عوامل
است .در این قسمت به اشعاری پرداخته میشود که اوجی در مورد مرگ و تنهایی
سروده است.
 1-9-2مرگ
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شاعر در آثار خود بیشترین پرداختها را به مرگ داشته ،غم خود را نیز از این پدیده
پنهان ننموده است و همواره با حسرت ،انتظار آن زمان را میکشد .حال شاید آن
هنگام ،شبی باشد یا صبحی زود .مرگ ،گاهی میتواند شیرین باشد و گاهی هم تلخ و
شاعر آن را به تعابیر متفاوت و با زبان شعر بیان میدارد .در این قسمت ،به چند شعر از
منصور اوجی پرداخته میشود که در مورد مرگ سروده است.
اوجی ،شاعری است که زیاد از مرگ خوشش نمیآید و در این شعر با اندوه و
اجبار به خود و دیگران توصیه میکند که خود را برای مرگ آماده کنند .او معتقد است
انسان زمانی که به چهل سالگی رسید و مویش به سپیدی گرایید و یا آنگاه که
دوستانش ،کمکم از این جهان رخت بربستند ،گواه این است که ما نیز میباید خود را
برای س فری ابدی مهیّا نماییم که مرگ ،بسیار جدّی است و هرکس را که موعد مرگش
فرا رسد حتماً به سراغش خواهد رفت .از نظر اوجی ،مرگ به نوعی پایان حضور و
آغازگر پایان زندگی است.
به چل ،چل ،چون رسیدت عمر /و در مویت سفیدی رخنه پیهدا کهرد /و از مجمهوع
یارانت ،کسانی از جهان رفتند /غروبت را تدارک بین /و پایان حضورت را /که اینهها
یك به یك هر سه  /نشهان نقطهة آغهاز پایاننهد و طوفهانی کهه در راه اسهت /.اال ای
همنشین دل /که از مویت سیاهی رفت /و عمرت بر گذشت از چهل /رفیقانهت کجها
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رفتند و یارانت؟ /تو را شد وقت رفتن نیز /تو را شد موسم موعود /عزیمت را مهیها
شو /رحیلت را /...که در راه است آن طوفان ویرانگهر /کهه از جها برکنهد ،ههر کنهدة
خشكیده را از ریشه ،در هر جا /تو را آنجا /مرا اینجا /که در راه اسهت آن صرصهر/.
رها کن چل ،چلیها را! (اوجی 141 :1391 ،و.)140

در جایی دیگر ،غمگنانه از قبرکن نام میبرد که هر روز ،صبح زود ،قبری را مهیّای
شخصی میکند و تذکّر میدهد که روزی نوبت ما فرا خواهد رسید.
ما ،در صف انتظار و او هر روز /با بیل و کلنگ خویش میآید /از راه دراز /ما ،چشم
به راه نوبت خود را /میآید و گور میکند هر روز /او کیست که صبح زود میآیهد؟/
او کیست که صبح زود در هر روز؟ (اوجی)144 :1391 ،

اوجی با بهکار بردن کلماتی چون عصر ،غم ،پاییز و افتادن برگ ،حالت همراه با
ناراحتی خود را نسبت به این واقعیت زندگی بیان میکند .او پاییز را مرگ برگها و
طبیعت میداند و مرگ طبیعت به نوعی مرگ انسان را هم شامل میشود.
عصر و از آهنگ غم سرشار /باد و قیچیهای ناپیدای او در کار /هر فرو افتادن برگی
پیام مرگ /باز پاییز است و آوای فرو افتادن هر برگ (اوجی.)32 :1387 ،

.14)171 :1387

 2-9-2تنهايي
تنهایی ،یكی از مقوالتی است که در زیر مجموعة عوامل روانی قرار میگیرد و شاعر با
روبهرو شدن با آن در بحران روانی قرار میگیرد .تنهایی ،میتواند انسان را از پا در
می آورد و شاعر را شاعرتر کند .اوجی نیز تنهاییهای خود را دارد و گاه آن را بر زبان
آورده و اندوهگینی خود را با زبان شعر بیان میکند.
اوجی در خطاب به نوهاش غزل به گونهای از تنهایی خود میگوید و حسرت
همنشینی و همصحبتی با او را دارد؛ چرا که در این شعر به صراحت به تنها بودنش
اشاره میکند .او دوست دارد با نوهاش بنشیند و انار دانه کند؛ انار بخورد و با هم گفت
و گو کنند؛ اما شاعر ،باز هم با تنهایی روبهرو میشود .او تنهایی خود را به نوهاش
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در شعر دیگری که اوجی در مورد مرگ سروده است ،تجمعی از مفاهیم ناامید
کننده را در چهار خط میتوان دید .حس غریب ،شب برفی ،گم شدن و آخر دنیا.
همگی را میتوان ،نشان از حس بد شاعر به مقولة مرگ دانست.
« حس غریبی است مرگ /در شب کوالک /سهره گم کرده راه /آخر دنیا» (اوجی،
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اینگونه میگوید که انار را چیده تا نوهاش برایش دانه کند .اما زمانی که میآید ،نه غزلی
هست و نه اناری و چشم انتظاری شاعر با خیره شدن به باقیماندة انارهایی است که از
غزل بر قالی ریخته شده است.
تا بیایی /تا دانه کنی /تا بخوریم /چیدم و گذاشتم /انار درخت را /اوّلین انهار درخهت
را ،غزل! /آمدم /نه انار بود /و نه تو /و سهم من ،نه /سهم دهان چشمان من /آنچهه از
دستانت ریخته بود /از دهانت /:سه یاقوت /بر قالی /بهه غهروب (اوجهی139 :1389 ،و
.)138

اوجی ،خود را انسانی جهاندیده میداند که زبان دنیا را نیز خوب بلد است .اینكه
میگوی د سلوکش ،فلق و شفق را کش و قوسی است به نظر نگارنده ،میتواند به
سحرخیزی شاعر اشارهای کند؛ چرا که وقتی میگوید فلق و شفق را میبیند ،یعنی
هنگام غروب خورشید و نیز قبل از طلوعش ،به نظارة آن مینشیند و آنجا که میگوید
«و از اسباب جهانی /همة دلخوشیش کهنه عصایی است» یعنی از دار دنیا تنها عصایی
دارد که با او همراه است؛ گویی از دلخوشیهای دنیا ،دل کَنده و تنها به عصای و باغ
قدیمیاش دل بسته است.
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به کسی میمانم /که جهان را دیده است /و جهان را خوانده است  /و سلوکش ،کهش
و قوسی است فلق را و شفق را /به سحرگاه و پسهینگاه /و از اسهباب جههانی /همهة
دلخوشیش کهنه عصایی /که خود اسباب چرایی است؛ /که چهرا آن؟ /و چهرا ایهن؟/
بال پرواز کجایی؟ /پیرتر از دو کالغی که بر آن کاج / ،آه  ،مهن مانهدهام و مهن( /.در
سنینی که نمیبایستی) /دلخوشیهای جهان جملگی ارزان شما بهاد /مهن و ایهن بهاغ
قدیمی! /با عصایی که قدیمیتر از این باغ قدیمی است /قدمی میزنم اینك( ...اوجی،
 205 :1389و .)204

شاعر تنهایی و بیپناهی خود را به درختی در شب پاییزی تشبیه میکند که فصل
پاییز همچون اسبی هزار نعل با سرعت میتاخت و برگهای درخت را به رنگ زرد و
سرخ در آورد و سپس همه را ریخت و تنها شاخههای خشك شبیه به سنگ و سفت از
درخت باقی ماند .شاعر خود را همچون آن درخت در زیر تیغ ماه میداند.
پاییز را به تجربه آموختم شبی /:اسبی هزار نعل گذر کرد سرخ و زرد /و شاخههها در
آینه یكباره سنگ شد( /در آب سرد چاه)/آنگاه بی پناه /من ماندم و درخت /در زیهر
تیغ ماه (اوجی.)142 :1387 ،

بررسي مفاهيم نوستالژيک در اشعار منصور اوجي

اوجی به دلیل هفتاد ساله شدن و با رسیدن سن پیری و سپیدی برف بر موهایش،
احساس تنهایی میکند و این احساس خود را با شعر و اندوه بیان میکند؛ هرچند
برایش بسیار ناخوشایند است.
اینك غروب و برف که سنگین نشسته سخت /بر این درخت پیر /اینك غروب مهن/
مردی پر آب چشم /مردی شهید تنها /مردی که هیچ ،هیچ /صفری کنار تو /صهفری
کنار هفت /صفری!( ...اوجی.)127 :1391 ،

انگار همهشان را دیده بودم؛ انگار /و همه شان را بوییده بودم؛ انگار /...آن سبزها /آن
گردها /آن عطرها /و حال میدیدمشان به رؤیا /...که بیداری بهیگهاه /همهه را از مهن
گرفت /همه را /لیموها را میگویم /از لیموها! (اوجی.)115 :1389 ،

اوجی ،شاعری است که زیاد از مرگ خوشش نمیآید و در اشعارش با اندوه و
اجبار به خود و دیگران توصیه میکند که خود را برای مرگ آماده کنند .او بارها و بارها
به یاد مرگ می افتد؛ بویژه در دوران اخیر که با سالخوردگی دست و پنجه نرم میکند.
البتّه نه از نوع آرامبخش آن ،بلكه نگرانی پایان زندگی دنیایی ،بسیار او را میآزارد.
سؤال اینجاست که چرا شاعر مرگ را اینگونه میبیند .او که به طبیعت عالقة وافری
دارد و میداند طبیعت میمیرد و زنده میشود؛ امّا به رستاخیز آدمی و جهان پس از
مرگ ،توجّه چندانی نمیکند .بعالوه اشعار با درونمایة وارستگی نیز در آثارش یافت
نشد.
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 -3نتيجه گيري
بیشترین موضوع نوستالژیكی که اوجی به آن پرداخته با  29شعر« ،طبیعت و مسائل
زیست محیطی» است .منصور اوجی «شاعر طبیعت» است ،کلیدواژههای آثارش عبارات
و مفاهیم طبیعت است .سبزه ،بهار و خزان و برگ و باران .بهار نارنج ،آسمان ،گل
سرخ ،گلهای یاس و سوسن و نسترن انواع میوه ،انار ،سیب ،گنجشك ،کالغ و دهها
واژة دیگر که ذهن لطیف شاعر را به خود مشغول کرده است .برای او ،بسیاری اوقات
طبیعت نیز نوستالژیك میشود .غصة آسمان آبی شیراز ،کوچه باغهای سرسبزش ،باران
سرشارش ،بوی بهار نارنجش و  ...او را به شدّت میآزارد .اوجی به قدری به طبیعت
وابسته است که بسیاری اوقات خوابش نیز از نوع طبیعت است .گاهی خواب درخت
لیمو میبیند و در رؤیای خود آن را بهدست میگیرد و میبوید:

یكی دیگر از دغدغههای او در اشعارش ،گذر عمر است .اگر پیری و مرگ را دو
مقولة مربوط به هم بدانیم ،میتوان ادعا کرد که مهمترین دغدغة ذهنی شاعر است؛ چرا
که بیش ازیك سوم اشعار نوستالژیك را به خود اختصاص داده است؛ لذا برای آرام
کردن خویش یا به گذشتة خود ،اعم از کودکی و جوانی ،بازمیگردد و یا لب به گله
میگشاید و در نهایت اضطراب خود را نیز از این موقعیّت سنّی پنهان نمیکند.
پينوشت
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1.Home sickness
2.Nostalgia
3. Nostos
 .4ادامه اشعار اوجی در مورد حسرت227 :1387:؛ 53-54 :1389؛ 98 :1391و .97
 .5ادامة اشعاری که اوجی در مورد کهودکی سهروده اسهت213 ،208 :1387 :؛ 183 ،158 ،67 :1389؛
.44 :1391
( .6ادامة اشعاری که شاعر در مورد بو(عطر) سهروده اسهت208 :1387 :؛ 213 :1387؛ ،67 ،19 :1389
197 ،183 ،158 ،157 ،156 ،80؛ .44 :1391
 .7ادامة اشعاری که شاعر در مورد غم غربی سهروده اسهت112 :1387 :؛ ،130 ، 82 ، 81 ، 80 :1389
154 ،183و .157 ،153
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 .9ادامة اشعاری که اوجی در مورد از دست دادن عزیزان سروده است 89 :1387 :و  88؛ .76 :1391
 .10ادامة اشعاری که اوجی در مورد پیری و حسرت جوانی سروده است 74 ،60-62 :1387 .و144،73
220 ،197 ،180 ،149 ،146 ،145 ،؛ .208 ،204 ،158 ،157 ،212 ،188 ،108 ، 80 :1389
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 .12ادامة اشعاری که اوجی در مورد حسرت طبیعت سروده است139 :1387 :؛ ،19 ،168 ،143 :1389
40 ،29؛ 183 ،168 ،165 ،144 ،137 ،119 ،91 ،90 ،65 :1389؛  75 ،72 ،71 ،1391و.126 ، 77 ،74
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عنوانگزيني اشعار و کارکردهاي زيباييشناختي
آن در شعر فروغ فرخزاد



*

افسانه رمضاني

دکتر مجيد بهرهور
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

کليدواژهها :عنوان شعر فروغ ،شعر فروغ فرخزاد ،شعر نو ،نشانهشناسی در شعر نو.
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* .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج
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چکيده
در این پژوهش سعی میشود ،مجموعه اشعار فروغ فرخزاد بر اساس عنوانهای اصلی و فرعی
در سطوح زبانی ،معنایی و ادبی بررسی گردد .فرخزاد گاه از عناوین کوتاه و گاه بلند در حد
یك جمله بهره گرفته ،هر دو محور همنشینی و جانشینی را در عناوین شعریش برجسته کرده
است که این عناوین در مجموع ،ارتباط معناداری را با روند تحول سبكی و محتوایی شعرش
بر قرار میسازد.
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مقدمه
نامگذاری و نامگزینی شاعران از ابعاد ساختاری شعر معاصر است بهطوری که بیشتر
شاعران نوگرا به آن گرایش داشته ،اشعار خود را معموالً با نام یا عنوانی همراه کردهاند
که در تكمیل نظر یا سوگیری معنایی یا زیباشناختی مؤلف باشد و این درحالی است که
در شعر کهن فارسی بسیاری از اشعار اساساً عنوان نداشته و به دلیل عدم توجه
ساختاری قدما به مسأله زیبایی در شعر ،جز در مواردی چون براعت استهالل از مسائل
مورد بحث بالغیون کهن نیز نبوده است .در هنر و شعر جدید عنوانی که برای اثر
انتخاب میشود ،میتواند بسیار حائز اهمیت باشد .در خواندن داستان یا شعر آنچه در
آغاز ،خواننده با آن برخورد میکند ،عنوان آن است .عنوان در شعر معاصر در مقام
مقایسه با فنون ادبی گذشتگان به مثابه براعت استهالل است که گاه ذهن خواننده را
آماده میکند تا به پیام و مفهوم شعر ،اندک آشنایی پیدا کند .میتوان گفت عنوان با متن
شعر ارتباط معناداری دارد به فرض عنوانی که از متن انتخاب میکند درون متنی است
و گاه با عنوانی که شاعر برای شعرش انتخاب میکند ،خواننده به ذهن و اندیشه شاعر
پی خواهد برد .با ارتباط برقرار کردن بین عنوان و متن و ساختار میتوان از اثر ،تحلیل
بهتری انجام داد .هر شعر یك عنوان دارد و با انتخاب عنوان ،آن شعر از دیگر اشعار
متمایز ،و گویا شعر دارای شناسنامه و هویت خواهد شد.
الرنس پرین میگوید :
میتوانیم هر عنصری را در شعر فقط به این عنوان که آیا توانسهته اسهت شهعر را در
رسیدن به هدف اصلیش کمك کنهد ،ارزیهابی کنهیم .یكهی از شاخصههای مههم ایهن
ارزیابی عنوانهای شعری است .همچنین میتوان در مورد کل شعر از این نظر که آیها
این عناصر دست به دست هم داده مجموعه کاملی را تشكیل داده است یا نه قضاوت
کنیم (پرین.)10 :1373،

شعر ،گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شكل گرفته است .در
این تعریف شعر از شفیعی کدکنی پنج عنصر اصلی شعر دیده میشود .عاطفه و تخیل
در شعر نیازمند زبان است که ظرف ارائه آنها باشد .زبان یكی از عناصر بسیار مهم در
شعر است .همه میدانند که زبان ،ثابت و منجمد نیست و هر لحظه در حال پویایی و
تغییرات تدریجی است .بنابراین با تغییرات زندگی و آمدن نیازمندیهای جدید و از بین
رفتن بعضی مفاهیم ،هر زبان مقداری لغت را ،از راه ساختن و یا از راه قرض گرفتن از
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پيشينه پژوهش
درباره پیشینه نظری موضوع میتوان به مقاله ا .لوینستن «اهمیت عنوان در شعر غنایی»
( )1978و کتاب نشانداری عنوان :ابزارهای نشانهشناختی برای کار با متن ( )1981از لئو
هوک اشاره کرد .همچنین رویكرد نشانهشناختی و بینامتنی ژرار ژنت و مایكل ریفاتر در
چنین تحلیلهایی بسیار نتیجه بخش خواهد بود .ژنت در مقاالت و کتابهایی از جمله
«ساختار و کارکرد عناوین ادبی» ( )1988بویژه در پیرامتنها :آستانههای تأویل ()1997
نشان داده است که چگونه همه عناصر معرفیکننده و حتی حاشیهای اثر از طرح جلد،
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زبانی بیگانه در خود به وجود میآورد (شفیعی کدکنی .)91-86 :1380،شعر ،زیبایی آفرینی
با زبان است .زیبایی زبان شعر ،حاصل بهترین گزینش و ترکیب و هماهنگی آنها با
دیگر عناصر شعر است (صهبا.)94 :1384،
زبان ابزاری است برای ایجاد ارتباط میان افراد .فرد بهوسیله واژگان میتواند اندیشه
خود را انتقال دهد و شاعر با استفاده از واژگان است که رستاخیز ایجاد میکند .گاهی
رستاخیزی در واژگان میتواند از عنوان شعر شروع شود.
زبان فارسی زبانی بینشانه است .عنوان گزینی شاعر ،گاه میتواند جای بینشانه
بودن زبان را پر کند؛ میتواند مكمل نارساییهای خط و زبان فارسی هم باشد .در این
جستار همه عنوانهای شعری فروغ فرخزاد در پنج دفتر حتی به عنوان شاعری زن و با
زبانی زنانه بررسی میشود .رویكردی که در این پژوهش استفاده شده ،نشانهشناختی و
معناشناختی است؛ فیالمثل اینكه زبان فارسی نشان جنسیتی ندارد؛ شاعران فارسیزبان
به ویژه یك زن چگونه میتواند به این نارسایی زبان فارسی (عدم نشاندار بودن زبان)
کمك کنند .شاعر زن الزم است چه چیزهایی را بر آن بیفزاید تا این کمبودها برطرف
شود؛ پس اگر شاعر از خانه یاد میکند ،اگر از لوازم و وسایل زنانه در شعرش استفاده
میکند ،همان کارکرد تأکید را میتواند داشته باشد .فروغ سعی کرده است با عنوان در
تقویت زبان زنانه بكوشد.
این پژوهش رابطه عنوان و محتوای اشعار را بررسی کرده با استفاده از عنوان ،که
«دال» یا نشانه است به «مدلول» یا محتوا و متن اصلی میرسیم .تحلیل عنوانهای فروغ
فرخزاد در عین حال که به یاری عنوان میتوان به اندیشه شاعر پیبرد تا حدی نیز
یاریرسان مخاطب برای فهم بهتر اشعار است.
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عنوان و نام مؤلف گرفته تا پیشگفتار ،عنوانهای فرعی ،تصاویر برای فهم خواننده از
موضوع و درک زمینهای آن نهاده شده است.
در مورد عنوانپژوهی پژوهشهایی هم در ایران اغلب برای تحلیل متون صورت
گرفته است که البته در زمینه سرودههای فروغ فرخزاد نبوده است .در ادامه به صورت
گذرا به این پژوهشها اشاره خواهد شد؛ از جمله :محمدرضا شفیعی کدکنی در مقالهای
از کتاب زمینه اجتماعی شعر فارسی( )1386القاب و نامهای شاعران را برای تحلیل
ذهنیت و «ساحتهای جمالشناسی هر شاعر» در خور بررسی و تحلیل دانسته است .در
مقاله «بررسی و تحلیل نامهای اشعار قیصر امینپور» ( )1388از مصطفی گرجی و افسانه
میری در نامهای سرودههای قیصر امینپور تحلیل شده است .فاطمه بخیت در پایاننامه
« بررسی سیر تحول عنوان در شعر فارسی و عربی از آغاز تا امروز» ( )1390به تحول
عنوان در شعر فارسی و عربی پرداختهاست .همچنین «تحلیل نشانه– معناشناختی
رمانهای سیاسی فارسی از  )1390( »1380-1351مقالهای از مصطفی گرجی« ،تحلیل
عنوانهای اشعار احمد شاملو» ( )1394از مسعود روحانی و محمد عنایتی« .بررسی و
تحلیل عنوان کتابها و سرودههای مهدی اخوانثالث» ( )1395از محمدی و قاسمی
دورآبادی« .عنوانشناسی تطبیقی نامسرودهای دو مجموعه «زمستان» اخوان و «المجد
لألطفال و الزیتون» البیاتی از منظر مكتب رمانتیسم» ( )1396مقالهای است که در آن
بهارک ولینیا ،محمد بهنامفر و حبیباهلل عباسی به حضور مؤلفههای رمانتیسم در عنوان
و متن اشعار این دو شاعر پرداختهاند .مجید بهرهور در «سایة تاسیان :درنگی بر
نامگذاری مجموعه تاسیان و برخی واژگان گیلكی شعر او» ( )1396با نظر به عنوانهای
گیلكی و مفهوم نوستالژی برای کشف مدلول نشانههای متنی به تحلیل زمینههای
فرامتنیِ عناوین نمادین ،شاعرانه و گاه شخصی ابتهاج پرداخته است.
بحث
عنوان در لغت و اصطالح به معنای دیباچه ،سرآغاز کتاب یا نامه و هر آنچه موجب
معرفی و شناختن چیزی میشود ،آمده است .عنوان در شعر ،واژگانی است که باالی
متن شعر قرار دارد و جزء نخستین واژههای متن است که نوشته میشود .عنوان یكی از
بخشهای شاخص و مهم هر متن بهشمار میرود .عنوان شناسی 1از آنجا که بزرگترین
داللت زبانی را در خود دارد که مضمون متن را در بر میگیرد ،مورد توجه
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نظریهپردازان ادبی و نشانهشناسان نیز قرار گرفته است .ژرار ژنت به چگونگی تحلیل
عنوان در ساخت متن و فرایند خوانش ادبی پرداخته است« .شاعرانگی عناوین» نزد
ژنت در مفهوم پیرامتنی 2به کار رفته است و آن عبارت از تمام عناصر صوتی و بصری
3
موثر در حاشیه متن و ساختار هستیشناسی آن است .بر اساس نظر ژنت ،پیرامتنیت
شامل دامنه آرایهها و سنن ادبی است که هم از درون متن 4و هم از برون متن 5بهدست
میآید تا میانجی خواننده و کتاب واقع گردد()Genette, 1997: xviii؛ لذا تحلیل
پیرامتنی ژنت نه تنها شامل عنوان ،بلكه نتیجه برهمكنش عناصر و ساختارهای درون
متنی و برون متنی خواهد بود.
از این روست که به نظر می رسد با توجه به عناوین شعری تا حدودی میتوان به
اندیشه شاعر پیبرد« .هیچ ضرورتی ندارد که برای تحلیل ساختهای جمالشناسی یك
شاعر ،حتما دیوانهای او خوانده شود .میتوان از روی نام کتابها ،ذهنیت او را تحلیل
کرد»(شفیعیکدکنی.)442 :1386 ،
در تحلیل نشانهشناختی متن ادبی و نوشتاری ،اولین واحد معنادار ،کلمه است
(سجودی )113 :1384 ،و هر کلمه به عنوان یك نشانه از رهگذر رابطهای ساخته میشود
که با موضوع خود دارد (مكاریك .)329 :1385 ،اولین کلمه یا عبارت در شعر ،عنوان آن
است .عنوان مجموعهای از نشانههای زبانی (کلمات مفرد ،جملهها یا متن) است که در
اول متن ظاهر میشود تا چهارچوب آن را مشخص کند؛ بر محتوای آن داللت ،و عامه
مردم را برای خواندنش تحریك کند .روالن بارت در تعریف عنوان میگوید« :نظامهای
داللتگر و مبتنی بر نشانه که در البهالی خود ارزشهای اخالقی ،اجتماعی و ایدئولوژیك
را جای داده است» (فارسی و صیادنی ،)167 :1395 ،بنابراین رابطه عنوان و متن ،تنگاتنگ
است .وقتی ما به عنوان هر اثر ادبی برمیخوریم اولین چیزی که به ذهن ما خطور
میکند ،این است که موضوع این متن چیست .پس عنوان نقش زیباییشناختی در اثر
ادبی دارد؛ نشانهای است که در اول متن ظاهر میشود .در ادامه به نامگزینی اشعار
فروغ فرخزاد پرداخته میشود.
از روی عنوان اشعار فروغ نیز میتوان به گرایشها و خطوط فكری و زندگی
اجتماعی وی پیبرد .عنوان کتابهای فروغ نیز بازتابی از زندگی درونی و بیرونی خود
اوست .او در کتابهای نخستین خود ،اسیر و دیوار در تنگناهای زیادی قرار دارد؛ تنگنای
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قاعده ها و سنتهایی که زندگی و شعر او را فراگرفته است .مجموعه اسیر بیانگر مفاهیم
فردی ،دردمندیها و آرزوهای زنی عاشق است که از خواستهها و رنجهایش حرف
میزند؛ حتی عنوان مجموعه هم رساننده این دنیای محدود و این دردهاست .دیوار نیز
تجربه شخصی شاعر است؛ دنیای محدود و پر از اندوه ،تجربه شكست عشقی شاعر
است .سپس فروغ با عصیان بر شیوههای پیشین و سنتها میتازد .نگاه او به سمت
مسائل فلسفی چون هستی و نیستی ،وجود و خلقت و  ...کشیده میشود .پس از آن،
تجربههای نو در شعر و زندگی خود بهدست میآورد؛ گویی متولد میشود و تولدی
دیگر را میآفریند .تولد دیگر او ،هم به دلیل روی آوردن به زندگی جدید و پشت پا
زدن به بسیاری از رسوم و سنتهای جامعه است و هم به دلیل سرودن شعر به روش
نیمایی است.
زبان فروغ در سه اثر نخستش بیشتر رمانتیك است و بر تشبیه و توصیف استوار
است؛ بعد از آشنایی با شعر نیمایی ،زبان جدیدتری برای شعرش انتخاب میکند و
زبانش به سمت نمادین شدن گرایش مییابد و با مجموعه تولدی دیگر و ایمان بیاوریم
به آغاز فصل سرد نمادهای بیشتری در شعرش نمود مییابد.
فروغ فرخزاد یك چهره دارد با دو نیمرخ .نیمرخی که آینه چهره شاعر اسیر و دیهوان
و عصیان است و نیمرخی که آینه چهره شاعر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغهاز
فصل سرد است .نیمرخ اول آینهای کوچك در خانهای محدود ،نماینهده زنهی تنهها و
معترض با تموج و تالطم احساسات زنانه و مادرانه در قیهام در برابهر آداب و سهنن
معمول در شعرهایی به قالب چارپاره با خط محتوایی که در سطح میگهذرد .نیمهرخ
دوم ،آینهای است در جهانی نامحدود ،نماینده زنی همچنان تنهها بها جریهان تفكهری
جهانی در شعرهایی آزاد و با خط محتوایی که در عمق حرکت دارد» (حقوقی:1381 ،
 11و )12؛

این دو چهره فروغ حتی در عنوان اشعارش قابل مشاهده است.
فروغ فرخزاد شاعری است نوجو ،عصیانگر و سنتشكن .این روح نوجویی و
حرکت به سوی مرزهای تازه و کشف دنیاهای عاطفی و شاعرانه جدید از ویژگیهای
چشمگیر است و چیزی است که خودش نیز بدان اعتقاد دارد و شاید از همین روست
که وقتی مجموعه تولدی دیگر انتشار مییابد از چاپ آثار پیشین خود اظهار پشیمانی
میکند و صراحتاً میگوید :من متأسفم که کتابهای اسیر ،دیوار و عصیان را بیرون دادهام؛
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زیرا من در آن سه کتاب فقط بیانکننده سادهای از دنیای بیرونی بودم .در آن زمان شعر
هنوز در من حلول نكرده بود ،بلكه با من همخانه بود ...مدتی پس از انتشار تولدی
دیگر در مصاحبهای اظهار میکند:
من از کتاب تولدی دیگر ماههاست که جدا شدهام؛ با وجود این ،فكر میکهنم کهه از
آخرین قسمت شعر تولدی دیگر میشود شروع کرد؛ یك جهور شهروع فكهری .مهن
حس میکنم از پری غمگینی که در اقیانوسهی مسهكن دارد و دلهش را در نهی لبهك
چوبینی مینوازد و میمیهرد و بهاز بهه دنیها مهیآیهد ،مهیتهوانم آغهاز کهنم( ...زریهن
کوب :1354،ص)677 .؛

و آغازگر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد میشود.
در مجموعه دیوار شاعر خود را در منجالبی تنگ و تیره و غمآلود میبیند و همهواره

(زرین کوب :1354،ص.)68 .

این تغییر سبك و نگرش در عنوانهای اشعارش هم نمود دارد ما میخواهیم از
طریق نشانهها به متن برسیم .یكی از این نشانههای برجسته و شاخص عنوانها است.
از طریق بررسی عنوانهای شعری فروغ ،چنانكه گفتهاند میتوان به سه دوره شعری وی
دست یافت .دوره خامی و خودشیفتگی :دوران اول با مجموعه اسیر ،دیوار و عصیان
(بختیاری :1393 ،ص )92 .که در عنوان گزینی ،عناوین هم بیان کننده محتوا است و از
طرف دیگر عنوانهای تك جزیی انتخاب کرده؛ دوران خامی و ابتدایی شاعر )2 .دوره
گذار :دوران دوم شعری فروغ تعلق دارد به مجموعه تولدی دیگر (همان) .شعر فروغ
پس از تكاپوی بسیار در زبان ،وزن و محتوا شكل شعر مدرن به خود گرفته و به سمت
تكامل در پیش است .عنوان هم بیان کننده همین نكته است و به ترکیبسازی دست
زده است )3.دوره تكامل و کمالگرایی :دوره شعرهای پس از تولدی دیگر که مرحله
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در انتظار دستی است تا او را نجات دهد .به بن بست میرسد و گهویی گرداگهردش
همهجا دیوار است و دیوار و راه و روزنی به سوی روشنایی نیست .محتوای در شعر
فروغ در این دوره از عشق شروع میشهود و بهه شكسهت مهیانجامهد و حاصهل آن
تنهایی ،اندوه ،سرخوردگی و انتقام و سرانجام طغیان است .فهروغ پهس از طهی ایهن
مراحل دوران سكوت و تفكر را میگذراند و نطفه جدید شهعر او بسهته مهیشهود و
شعر تحول یافتهاش چند سال بعد در کتاب تولدی دیگر ظهور مهیکنهد .در تولهدی
دیگر هم مضمون و هم محتوای تحول پذیرفته و هم شكل و قالب تغییر یافته است

کمالیابی وی است (ر.ک :همان) .در عنوانهای مجموعه آخر خود به سمت جملهسازی
در حرکت است.
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کارکردهاي نشانهشناختي نامگزيني در سرودههاي فروغ
گاه فروغ نام شعر را از واژه شروع شعر انتخاب کرده است که در این حالت عنوان
شعر در اول بندهای شعر تكرار میشود و به نوعی برجستهسازی با تكرار و تأکید
است .میتوان گفت با تكرار یك واژه یا عبارت نشان میدهد که واژه کلیدی شعرش
کدام است .مانند شعر «دختر و بهار ،یكشب ،ای ستارهها ،شعری برای تو ،آن روزها،
بر او ببخشایید ،جمعه ،معشوق من ،پرنده فقط یك پرنده بود ،پنجره» .تكرار در شعر
فروغ یكی از پر بسامدترین آرایههای لفظی است که در عنوان سرودههایش نیز مشاهده
میشود .عنوان شعر در تمام بندها و گاه چندین بار در جاهای متفاوت شعر تكرار
میشود .این تكرار را میتوان ویژگی سبكی شعر فروغ در نظر گرفت .در اشعار باال
تكرار عنوان باعث انسجام و وحدت شعرش شده است.
فروغ در برخی از سرودههایش عنوان را از همان بند ابتدایی انتخاب میکند که
بسامد این نوع انتخاب در اشعار فروغ تقریبا زیاد است و در شعر معاصر دیگر شاعران
نیز دیده میشود؛ مانند « گریز و درد ،دیو شب ،بیمار ،حلقه ،وهم سبز ،در غروبی ابدی،
در آبهای سبز تابستان و.»...
نكتهای که در عنوانگزینی شعر فروغ قابل توجه است ،شاعر گاه شعرش را با
مترادفات واژه یا عبارتی که برای عنوان شعرش انتخاب کرده است آغاز میکند.
داللتهای شعر از طریق فرایندهایی چون انباشت و منظومههای توصیفی پدید میآید.
انباشت ،مجموعه کلماتی است که پی در پی گرد معنابن 6گرد هم میآیند .معنابنهها
واحدهایی است که در فرایند انباشت به کار گرفته میشود .این فراینهد وقتهی اتفهاق
میافتد که خواننده با مجموعه کلماتی روبهرو میشهود کهه از طریهق عنصهر معنهایی
واحدی که به آن معنابن مشترک میگهوییم بهه ههم مربهوط مهیشهوند .انباشهت بهر
سازواری واژگانی و همسانی مفاهیم همپایه مبتنی است .در اینجها تأکیهد بهر روابهط
مترادف واژگان با یكدیگر و ممكن است در یك شعر چندین انباشت معنایی وجهود
داشته باشد (نبیلو:1390،ص.)85.

عنوانگزینی اشعار و کارکردهای زیباییشناختی آن در شعر فروغ فرخزاد

در برخی از اشعار فروغ این انباشت معنایی با عنوان شعر وجود دارد .در این موارد
معنابن در رأس منظومه یا انباشت جای میگیرد و بنابر تناسب یا ارتباطهای دیگر ،زیر
شاخههایی در زیر مجموعه خود میتواند داشته باشد.
در برخی سرودهها عنوان از بندهای م یانی و گاه از بند آخر شعر انتخاب شده است؛
بندی که عنوان از آن انتخاب میشود ،بند شاخص و مهم شعر بهشمار میآید که شاعر
از طریق واژگرینی برای عنوان شعر از آن بند سعی در برجستهسازی آن کرده است.
عنوان شعر گاه همان پیام اصلی شعر است که شاعر سعی در تأکید آن دارد و با
انتخاب پیام بهعنوان واژه برتر شعر سعی در برجستهسازی دارد .از پربسامدترین
انتخابهای شاعر استفاده از براعت استهالل در عنوانگزینی است .شاعر با گزینش واژه
یا عبارتی ،مخاطب را به پیام اصلی شعر رهنمون میکند .نكته قابل توجه این است که
تمام اشعار فروغ ،عنوان دارد و شعر بدون عنوان در مجموعه دفترهایش وجود ندارد؛
همین ،نشاندهنده اهمیت عنوانگزینی فروغ برای شعر است.
101
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میشود .درباره مجموعه دفترهای شعری فروغ میتوان گفت عنوانها از واژه به سوی
ترکیب و سپس به سمت جمله در حرکت است .در مجموعه اول اسیر سپس عصیان و
مجموعه دیوار عنوانها یك جزئی است؛ تنها یك واژه برمیگزیند .فروغ از واژه به
سمت ترکیب در حرکت است .مجموعه بعدی وی با نام تولدی دیگر یك ترکیب دو
جزئی است و در نهایت در مجموعه آخر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد به یك جمله
میرسد .در نگاهی اجمالی میتوان گفت فروغ ابتدا کلمات تك واژهای بهکار برده و
سپس ترکیب و در نهایت به جمله رسیده است .در اینجا فرایند شدن فروغ را به ما
نشان میدهد .به گفته گردهاری تیكو «این آثار چنانكه از عناوین آن بر میآید یعنی
اسیر ،دیوار ،عصیان ،تولدی دیگر  ،نشانگر تحول روحی و روانی او و شاید هم تیزبینی
ایرانی وی است» (تیكو)198 :1363 ،
فروغ در سه دفتر اسیر ،دیوار و عصیان ،بیشتر عنوانهای کوتاه برای سرودههایش
انتخاب میکند؛ همچنین برای عنوان این مجموعهها نیز گرایش به سمت عنوانهای تك
جزئی دارد .مدلول این عنوانها را میتوان در اشعارش پیدا کرد....فروغ در دفتر تولدی
دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد نامی متفاوتتر برمیگزیند .کتاب اسیر در واقع
سمبولی از یك حالت روانی است که در آن شخص خود را گرفتار دنیایی از سنتها و
تعصبات مییابد که امیدی برای زندگی تجزبی کامل در آن نیست (تیكو .)198 :1363،این
گرفتاری از عنوان اسیر ،که بر میگزیند مشخص میشود .در کل مجموعه هم عناوین
شعریش بازتاب دهنده همین تفكر و حاالت احساسی و روحی خود شاعر است.
« افسانه تلخ ،گریز و درد ،دیو شب ،دیدار تلخ ،از یاد رفته ،آیینه شكسته ،خسته ،خانه
متروک ،حلقه و .»...دیوار هم همینگونه است؛ «شخصی که میخواهد تمام
محدودیتهای سنتی را در هم شكند؛ چرا که خود را در دنیایی از خود بیگانگی در
مییابد که دوروبرش را دیواری حصار کرده است» (همان) .عناوین شعری نیز
بازتابدهنده همین تفكر است؛ مانند «قربانی ،گمشده ،نغمه درد ،اندوهپرست ،برگور
لیلی ،اعتراف ،شكست نیاز ،ستیزه ،قهر ،دنیای سایهها و .»...
تولدی دیگر عنوانی رمزی و نمادین و قابل تأویل است .فروغ در گزینش این نام
نوعی ابهام هنری بهکار گرفته ،تولدی دیگر میتواند به زندگی دوباره هنری و شخصی
خود شاعر اشاره باشد یا میتواند اینگونه برداشت کرد که شاعر برای مخاطبش

عنوانگزینی اشعار و کارکردهای زیباییشناختی آن در شعر فروغ فرخزاد

مژدگانی میدهد که تولد دیگری «آفرینش اثر هنری دیگری» در راه است؛ اثری به نام
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد؛ مجموعهای که بر خالف عنوانش چندان طوالنی
نیست و کوتاهترین دفتر شعر فروغ است .فروغ در چهارمین اثر خود ،تولدی دیگر
چنین مینماید که بار دیگر رشد یافته و به نوعی وحدت و یگانگی و سعادت ابدی
چنگ زده است.

مجموعه اسير
مجموعه اسیر شامل سی و سه عنوان شعر است که در این مجموعه چهارده عنوان

مجموعه ديوار
این مجموعه شامل بیست و چهار شعر است .عنوانهای تك جزئی چهارده عنوان است
که عنوان مجموعه هم یكی از شعرهای همین مجموعه است؛ تقریبا شعری در اواخر
مجموعه با نام دیوار .برخی از این عنوانها شامل عنوانهایی همچون «رویا ،ص،183
ص ،188ص 191و  »...است .هفت شعر این مجموعه عنوان دو جزئی دارد؛ مانند «نغمه
درد ،ص ،186ص ،196ص  ،209ص .»... 215سه عنوان مجموعه دیوار سه جزئی است که
عبارت است از «برگور لیلی،ص ،203ص .» 212در مجموعه دیوار از نظر ذهنی یا عینی
بودن عنوانها باز هم عناوین ذهنی و انتزاعی نمود بیشتری دارد؛ «رؤیا ،نغمه درد،
ص ،186ص ،191ص ،207ص 209و.»...

103

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،57پاييز 1396

شعری تك جزئی است؛ مانند« :پاییز ،ص ،81ص ،93ص ،117ص 119و  .»...عنوانهای دو
جزئی در این مجموعه شامل ده عنوان است .برخی از این عنوانها عبارت است از
«دوست داشتن ،ص ،83ص ،90ص ،100ص ،115ص،132،1ص 138و  .»...ده شعر این
مجموعه ،عنوان سه جزئی دارد؛ مانند «با کدام دست؟ ص ،77ص ،87ص ،108ص135و
 .»...عنوانهای این مجموعه بیشتر ذهنی و انتزاعی است تا عینی؛ مانند «دوست داشتن،
وداع ،ص ،83ص ،87ص ،112،153ص  117و »...؛ چون فروغ از مفاهیم فردی از حاالت
روحی و از زندگی خصوصی خود بیشتر میسراید در عناوین به سمت واژگان ذهنی
گرایش بیشتری نشان میدهد.

مجموعه عصيان
عصیان که از نام عنوان شعری از همین مجموعه ان تخاب شده است شامل دوازده شعر
است .نه شعر این مجموعه تك جزئی است مانند «پوچ،ص ،254ص ،261ص،267ص ،263

ص »... 277تنها یك شعر این مجموعه دو جزئی است با نام «بلور رویا» .و دو شعر این
مجموعه نیز سه جزئی است که شامل «شعری برای تو» و «از راهی دور» است،
میشود .در مجموعه عصیان هم بیشتر عنوانها ذهنی است؛"پوچ ،ص،254ص ،258
ص277و...

مجموعه تولدي ديگر
تولدی دیگر شامل  31شعر است که  9شعر آن با عنوانهای تك جزئی عبارت است از
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«غزل ،ص ،323ص ،330ص،335ص ،337ص 357و .»...عنوانهای دو جزئی ،که یازده شعر
این مجموعه را شامل میشود و عبارتند از «وهم سبز،ص ،289ص ،298ص ،305ص383
و .»...سه شعر با عنوان سه جزئی هست؛ مانند « بر او ببخشائید ،دیدار در شب ،در
غروبی ابدی» .در این مجموعه عبارتهای طوالنی چهار جزئی و پنج جزئی هم دیده
میشود که عنوانهایی به صورت یك جمله کامل هست همراه با فعل؛ مانند «باد ما را
خواهد برد» ،ص ،387ص ،399ص ،401ص 410و . ...در مجموعه تولدی دیگر نامگزینی
اشعار عینی است؛ از طبیعت؛ از اشیایی که در اطرافش میبیند و  ...استفاده میکند؛
مانند «آفتاب میشود ،ص ،307ص ،302ص  ،312ص ،339ص ،368ص399و .»...

ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
هفت شعر در مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد هست که شعر «پنجره» فقط
عنوان تك جزئی دارد .شعر «بعد از تو» سه جزئی است و بقیه شعرها عنوانی طوالنی
در حد یك جمله دارد؛ مانند «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد »...که اولین شعر این
مجموعه است و «کسی که مثل هیچکس نیست» و . ...در ادامه نمودار فراوانی عنوانها
مشخص شده ،و نمودار هم گویا است که فروغ در دو مجموعه آخر از جمله کامل
برای عنوان گرینی اشعارش استفاده کرده و این نشاندهنده تغییر سبك و نگرش شاعر
است.

عنوانگزینی اشعار و کارکردهای زیباییشناختی آن در شعر فروغ فرخزاد

نمودار فراواني ساختاري عنوانهاي شعري فروغ فرخزاد
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تحليل کارکردهاي زيبايي شناختي و محتواييِ عنوانهاي شعري در اشعار فرخزاد
عنوانهای شعری را میتوان براساس کارکرد هنری نیز بررسی کرد .منظور ،استفاده از
آرایههایی است که صورخیالی مؤثری است .بیشترین آرایه در نامگزینی اشعار فروغ به
براعت استهالل مربوط است .از نظر اصطالحی ،براعت استهالل یكی از صنایع معنوی
بدیع ،و آن زمانی است که شاعر یا نویسنده ،آغاز متن خود را به گونهای خلق کند و
در آن نكتهها و واژههایی را بگنجاند که گویای متن اصلی سروده یا نوشته باشد به
گونهای که مخاطب از خواندن این آغاز یا مقدمه به حال و هوای کلی اثر پی ببرد و
دریابد که نویسنده یا شاعر از چه چیزی میخواهد حرف بزند .در شعر نو ،عنوان گاه
همان کارکرد براعت استهالل در اشعار و متون کهن را انجام میدهد .شاعر با گزینش
واژه ای برای عنوان ،که در بردارنده دغدغه اصلی و پیام شعرش باشد از این صنعت
استفاده میکند؛ با عنوان شعر خالصهای از شعرش را برای مخاطب بیان میکند؛ یعنی
این عنوان در حكم نشانه و عالمتی برای راهنمایی مخاطب است.
اگر عنوان شعر در حكم براعت استهالل باشد ،قاعدتأ بین عنوان و مهتن ،انسهجام و
وحدت بیشتری وجود خواهد داشت .در شعر فروغ بیشتر عنوانها دارای صنعت براعهت
استهالل است و این عنوانها در نتیجه به درون متنی بودن واژهگزینی ختم خواههد شهد؛
یعنی گزینش عنوان از متن از بین شاه کلیدها یا واژگان کلیدی متن صورت میگیرد.
استفاده زیاد از براعت استهالل بیانگر نكته مهمتری است؛ بهکارگیری این آرایه

میتواند در راستای یكپارچه نمودن اندیشهههای شهاعر صهورت پهذیرد .بهه عبهارت
دیگر ،حضور این آرایه در عنوان شعر ،میتواند ابزاری باشد بهرای ایجهاد وحهدت و
انسجام شعری که از آن به وحدت ارگانیهك یها نمهاد سهاختمنهد تعبیهر مهیشهود.
(روحانی و عنایتی:1394،ص)96؛
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اشعاری مانند «از دوست داشتن» ،ص ،77ص ،81ص ،175ص ،191ص. ...337
تشبیه در عنوانهایی مانند «بلور رؤیا» ،ص ،90ص ،155ص ،191ص  ... 217از آرایهههای
دیگری که نسبت به دیگر آرایهههها در عنوانههای شهعری فهروغ کهاربرد بیشهتری دارد؛
استعاره است؛ مانند «شكست نیاز» ،ص ،209ص ،357ص ،343ص ...368کنایه در چشم بهه
راه ،ص ... ،115حسآمیهزی «دیهدار تلهخ» ،ص ،83ص ،180ص ،312ص ...378نمهاد ماننهد
«دیوار» ،ص ،415ص ،423ص ،444ص ... ،444یكی از زیبهاترین گونههههای صهور خیهال،
تصرّفی است که ذهن شاعر در اشیا و عناصر طبیعت میکند و از رهگذر نیهروی تخیهل
خویش به آنها حرکت و جنبش مهیبخشهد .تشهخیص «ای سهتارههها» ،ص ،135ص،240
ص ،79ص ...410دیگر آرایههایی است که در عنوان سرودهههای فهروغ دیهده مهیشهود.
شاعرگاه در صدد یافتن جایگاه خود در هستی برمی آید و از این رو با طبیعت بیجان بهه
گفتگو میپردازد .گفتگو با طبیعت در عنوانهای شعری فروغ نمود پیدا کهرده اسهت .در
این موارد گویی فروغ به گونهای به همذاتپنداری با طبیعت پرداخته است .وی طبیعت
را به پویایی وادار مینماید و بدان جان و جنبش میبخشد تا طبیعت نیز در صهدد بیهان
عواطف پنهان و اندیشه ژرف او بر آید .ایهام در«گمشده» و تلمیح «برگور لیلی» نیهز در
عنوانهای فروغ کاربرد دارد.

نمودار فراواني صور خيال در عنوان هاي پنج دفتر فروغ فرخزاد

عنوانگزینی اشعار و کارکردهای زیباییشناختی آن در شعر فروغ فرخزاد

بررسي عنوانها از نظر محتوايي
یكی دیگر از زمینههایی که میشود عنوانهای شعری را بررسی کرد ،رویكرد محتوایی و
معنایی است .بررسی معنایی نامگزینی اشعار در شناخت اندیشه شاعر کمك شایانی
میکند؛ چون شاعر عنوان را واژه یا عبارتی انتخاب میکند که در بردارنده اندیشه،
خواستهها و اهداف خود باشد و از این رو توجه به مفاهیم و معانی عنوانها حائز
اهمیت است و راهگشای خواننده در خوانش متن و درک بهتر و سریعتر متن و
محتوای متن است .شاعر از بین واژگان یا مفاهیم شعرش عبارت و واژهای را گلچین
میکند و برای نام شعر برمیگزیند؛ پس توجه به عنوان اشعار ،یكی از راههای دسترسی
به اندیشه و محتوای شاعر است.
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.1احساسات و عواطف شخصي( مرگ انديشي و زوال در کنار عشق)
یكی از دغدغههای اصلی فروغ بویژه در سه دفتر نخست ،پرداختن به مفهوم «عشق»،
«گناه» و «عواطف و احساسات» است .کمکم فروغ از احساس به سوی تفكر در حرکت
است .شاید این تفكر از مجموعه عصیان خود را نشان میدهد .با بررسی عناوین شعری
در سه مجموعه نخست ،شاعر بیشتر درگیر خویش و ماجرای زندگی خود است؛ بیشتر
از مسائل شخصی و شكست در عشقش حرف میزند .مسائل برون متنی و عوامل
محیطی زندگی شاعر در عنوانگزینی اشعار و متقابالً در متن سرودههای فروغ نمود
دارد .عواطف و احساسات شكستخورده ،تنهایی و اندوه در شعرش بازتاب دارد.
فضای اندوه و تأسف بر بخش گستردهای از عنوانهای شعری وی سایه انداخته است؛
مانند «دوست داشتن» ص ،69ص  ،87ص  ،81ص  ،100ص ،108ص  ،119ص  ،151ص ،231
ص  ،222ص  251و  . ...البته در مجموعه عصیان اندکی از فضای بسته دنیای شخصیاش
فاصله گرفته است.
در مجموعه تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ،تغییر نگرش فروغ در
عنوانها مشهود است .عنوانهای این دو مجموعه نشاندهنده این است که مسائل ذهنی
شاعر از محدوه فردی پا فراتر نهاده است .این تغییر بزرگ از عنوان تولدی دیگر کامالً
مشخص است .شاعر گویی دوباره متولد شده؛ شعرش و اندیشهاش تغییر کرده و گویی
هویت تازهای یافته است؛ مانند «آفتاب میشود» ص « ،298آیههای زمینی» ص ،361
«پنجره» ص « ،444دلم برای باغچه میسوزد» ص 449و ...؛

عشق در مجموعه تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد با دید عاشقانه و
احساسی که در سه مجموعه قبل داشته متفاوت است .این عشق باعث رسیدن به کمال
و غایت شاعر میشود و شاید بتوان گفت شعرش اندکی رنگ و بوی شهود میگیرد
بویژه با شعر پرنده مردنی است که آخرین شعر وی است .در مجموعه تولدی دیگر و
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد به مسائل اجتماعی انسان قرن خویش اشاره دارد که
این تغییر در عنوانهای وی نیز قابل مشاهده است و از طریق تغییر در عنوانگزینی
میتوان به تغییر نگرش شاعر و قاعدتاً تغییر در محتوا و مفهوم سرودههایش پیبرد.
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 .2طبيعتگرايي
آنچه بیش از مفاهیم دیگر در شعر فروغ به چشم میخورد ،اشاره به طبیعت است.
«طبیعت ،تقریبا در مرکز نگاه شاعرانه همه شاعران قرار گرفته است؛ اما هر یك به طرز
خاص خود به آن مینگرد .فروغ نگاهی استعاری -سمبولیك به طبیعت دارد»
(زرقانی .)510 :1384،نگاه فروغ به طبیعت در دو مجموعه تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به
آغاز فصل سرد همانند نگرشش به شعر تحول مییابد .طبیعتگرایی از موضوعات مهم
شعر فروغ است؛ در عنوانهای سرودههایش از عناصر طبیعی همچون پاییز ،شب ،بهار،
آفتاب ،خاک ،باد ،شكوفه ،موج ،مرداب ،غروب و ...بهره گرفته است .فروغ گاه از
عناصر طبیعی در عنوانهای شعرش برای صورخیال استفاده کرده است مانند شعر
شكوفه اندوه ،ص ،378ص ،343ص  ،79ص 155و  ...گاه استفاده از این عناصر طبیعی در
شعرش کاربرد نمادین داشته است؛ مانند «پرنده مردنی است» ،ص  ،423ص 298و ...
عشق به پیوستن و یگانگی با طبیعت نیز در عنوان سرودههایش مشاهده میشود؛ مانند
«به آفتاب سالمی دوباره خواهم کرد» .شاعرگاه در صدد یافتن جایگاه خود در هستی
برمیآید و از این رو با طبیعت بیجان به گفتگو میپردازد .گفتگو با طبیعت در عنوانهای
شعری فروغ نمود پیداکردهاست .در این موارد گویی فروغ به گونهای به همذاتپنداری
با طبیعت پرداخته است .وی طبیعت را به پویایی وادار مینماید و بدان جان و جنبش
میبخشد؛ بدینگونه طبیعت نیز در صدد بیان عواطف پنهان و اندیشه ژرف او بر
میآید .از این رو هنرمند میکوشد با بخشیدن شخصیت انسانی به اشیا این امر را تحقّق
بخشد .در نتیجه هنگامی که از دریچة چشم او به طبیعت و اشیا مینگریم ،همه چیز در
برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است.

عنوانگزینی اشعار و کارکردهای زیباییشناختی آن در شعر فروغ فرخزاد

تحليل مدلولهاي چند شعر از فروغ بر اساس عنوانهايش
از مجموعه
«وداع»

اسير

عنوان شعر تك جزئی است .این شعر از مجموعه اسیر انتخاب شده است .از آنجا که
این مجموعه بیشتر حاالت و احساسات شخصی شاعر را در بر دارد ،عنوان گزینش
شده در راستای عنوان مجموعه انتخاب شده است .واژه وداع القا کننده جدایی و رفتن
است؛ تداعی کننده رفتن و دل کندن است .شروع شعر با فعل میروم با عنوان شعر
تناسب کاملی دارد .بندهای شعر با میروم ،میبرم و تكرار این دو فعل تداعی کننده
وداع و دلکندن و رفتن است اما چگونه رفتنی؟
«میروم خسته و افسرده و زار /سوی منزلگه ویرانه خویش /به خدا میبرم از شهر
شما /دل شوریده و دیوانه خویش ...پس رفتنی که همراه با خستگی و آزردگی است؛
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 .3مرگانديشي
یكی از دیگر از مفاهیم شعری فروغ مرگاندیشی و هراس از ویرانی و نابودی است.
این اندیشه در تمام دفترهای شعری فروغ نمود دارد و فقط بازتاب آن متفاوت است.
فروغ در دفترهای نخستین خود نگاهش به مرگ از روی بیزاری از زندگی است.
حوادث زندگیش باعث میشود نوعی نگاه منفی و نومیدانه به زندگی داشته باشد؛
تنهایی ،شكست در عشق ،شكست در نقش مادری و ...دالیلی است که فروغ به زوال و
مرگ بیندیشد ولی با تحول اندیشه و نگرش و شعرش رویكردش به مرگ اندیشی و
زوال نیز تغییر میکند؛ دیگر فروغی نیست که فقط بازتاب دهنده دغدغههای شخصی و
روزمره خود باشد بلكه اندیشه انسانی دارد؛ دیگر شعرش بازتابدهنده دردهای شاعری
است که جهانی میاندیشد؛ به هستی ،انسان و زوال انسان و نوع بشری مینگرد .در
شعر باد ما را خواهد برد در عنوان شعرش به نیستی و زوال انسان اشاره دارد؛ در شب
کوچك من دلهره ویرانیست /گوش کن وزش ظلمت را میشنوی؟ پشت این پنجره
شب دارد میلرزد /و زمین دارد /باز میماند از چرخش ...
در شعر پرنده مردنی است باز هم در عنوان شعرش به زوال و نیستی اشاره دارد؛
دلم گرفته /به ایوان میروم و انگشتانم را /بر پوست کشیده شب میکشم /چراغهای
رابطه تاریكند/کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد ...در شعرهای «آیههای زمینی»،
ص ،350ص ،369ص350و ...نیز دغدغه هراس و نابودی وجود دارد.

همراه با دل کندن» میروم خنده به لب ،خونین دل /میروم از دل من دست بدار /ای
امید عبث بی حاصل .پس مخاطب ابتدا عنوان را میبیند و در نگاه بعدی با فعل میروم
به قطعیت میرسد که رفتن و گذشتنی در کار است؛ رفتن خود ،به تنهایی نه ؛ بلكه باید
دل کند؛ رفتن به اجبار و تلخ همچون واژه تلخ وداع .عنوان در حكم براعت استهالل
است و ذهن مخاطب را برای پیام و مفهوم ،آماده میسازد که رفتن و دلکندن از عشق
است؛ به نوعی نوستالژی؛ دوران قبل از عاشق شدن شاعر نیز اشاره دارد .به خدا غنچه
شادی بودم /دست عشق آمد و از شاخم چید /شعله آه شدم صد افسوس /که لبم باز بر
آن لب نرسید در محور جانشینی غنچه شاد را بهجای خود مینشاند که با دست عشق
چیده شده ،دوباره شعله آه را برای بیان حال خودش میآورد و جانشین حال خود
میکند.
«دوست داشتن»
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مجموعه اسیر با شعر دوست داشتن شروع میشود؛ همانگونه که قبالً اشاره شد بیشتر
منتقدان معتقدند که سه مجموعه نخست فروغ بیشتر مفاهیم فردی و زندگی شخصی
فروغ را در برمیگیرد .پس این مجموعه را هم با «دوست داشتن» آغاز میکند .یكی از
کلید واژههای اساسی فروغ در این برهه از زندگی او «دوست داشتن» و طلب عشق از
مردی است که فروغ عاشقش بوده است .عنوان شعر از بند سوم گزینش شده است.
«آری آغاز دوست داشتن است /گرچه پایان راه ناپیداست /من به پایان دگر نیندیشم/
که همین دوست داشتن زیباست» .تكرار همین بند در آخر شعر نشان میدهد که تأکید
فروغ بر دوست داشتن است و دلیل شروع مجموعه اسیر با عنوان «دوست داشتن»
اهمیت عشق و دوست داشتن در اندیشه شاعر است .عنوان در حكم براعت استهالل
است و از طریق آن براحتی ذهن مخاطب به محتوا و پیام شعر ارجاع داده میشود .در
ادامه شعر با بندهایی که میآورد ،همگی حاکی از عشق و خواهش است« .دانی از
زندگی چه میخواهم /من تو باشم،تو ،پای تا سر تو».
«ديو شب»

عنوان را در این شعر از همان بند اول ترکیب «دیو شب» برای شعرش برمیگزیند که
شیوهای معمول حتی نزد معاصران است که اشعار گذشتگان را بدان نامیدهاند .این شیوه
از آنجا که تكرار است در محور همنشینی زبان شعر جاری است و هم نوعی تاکید در
خود دارد .شاعر شب را به دیو تشبیه کرده است؛ شاید در سیاهی ،شاید در وحشت و
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ترس از دیو و ترس از شب که این همه تداعیهایی دارد ،پیرو مدلولهای متعدد .در
سرتاسر شعر رابطه شب با دیو با چینش واژگانی که انتخاب میکند ،دیده میشود.
تاریكی ،وحشت ،چشم پر آتش و خون ،خون به کف ،نعره زنان و « ...الی الی ،ای
پسر کوچك من /دیده بربند ،که شب آمده است /دیده بربند ،که این دیو سیاه /خون به
کف ،خنده به لب آمده است» .در محور جانشینی دیو سیاه را به جای شب مینشاند.
دیو سیاه استعاره از شب است؛ شب متحرک است در حال آمدن خون به کف دارد و
خنده بر لب درحال آمدن است .شعر دیو شب غم و اندوه و تنهایی فروغ را نشان
میدهد که در خیال خود برای پسرش الالیی میخواند و فرزندش را به آرامش دعوت
میکند .گفتگویی بین مادر و دیو سیاه «شب» در شعر روایت میشود که حاکی است که
دیو زبان به اعتراض میگشاید .در بندهای دیگر باز عنوان تكرار میشود .در این شعر
تكرار عنوان برای تأکید و برجستهسازی عبارت به کار گرفته شده است و از عنوانی
که انتخاب میکند ،ذهن خواننده راحتتر به محتوا و مفهوم میرسد .انتخاب واژه دیو
در کنار شب ترس و وحشت و تنهایی را تداعی میکند.
«گريز و درد»

از مجموعه ديوار
«رؤيا»

اولین شعر مجموعه دیوار «رؤیا» نام دارد ،عنوان انتخاب «رؤیا» برای اولین شعر این
مجموعه بیارتباط با عنوان مجموعه دیوار نیست .این عنوان از فضای رؤیایی و خیالی
سرتاسر شعر گرفته شده است .کل شعر در بردارنده رؤیای دخترکی است شاید
دخترک همان شاعر باشد که در خیال خود ،چشم به راه شاهزادهای است که روزی از
راهی دور خواهد آمد و او را به آرزوهایش خواهد رساند .عنوان شعر القا کننده محتوا
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عنوان شعر از دو واژه گریز و درد تشكیل شده است .گریز تداعیکننده رفتن ،حرکت و
فرار کردن است .با آوردن درد کنار گریز میرساند حرکت و فراری که با درد همراه
است .در خوانش شعر فعل «رفتم» که آغازگر شعر است ،همان مترادف گریز است.
«رفتم ،مرا ببخش و مگو او وفا نداشت /راهی بجز گریز برایم نمانده بود /این عشق
آتشین پر از درد بی امید /در وادی گناه و جنونم کشانده بود» .پس راهی بجز گریز
نمانده بود .درد هم از عشق آتشین نشأت گرفته است .در بندهای دیگر شعر با فعل
رفتم و گریختن مترادفات دیگر گریز را بهکار میبرد.
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و اندیشه شاعر نیز هست .شاعر به دنبال دنیای آرمانی است و با گزینش واژه «رؤیا»
برای این اندیشه مخاطب را برای خواندن شعر ترغیب میکند.
«ديوار»

عنوان مجموعه خود را از همین شعر «دیوار» گزینش کرده است؛ عنوانی که نام
مجموعه میشود همیشه در نظر شاعر شاخص بوده است .میشود گفت آن شعر
چكیده و فشرده آن مجموعه است؛ اندیشه اصلی شاعر ،حرف دل شاعر و مرکزیت
مجموعه است .عنوان را از بند اول انتخاب میکند .چشمهای وحشی تو /گرد من دیوار
میسازد /میگریزم از تو در بیراهههای دور ...دیوار تداعی کنندهی محدودیت ،زندان
بودن ،اسیری و مانع است .شاعر دنیا را همچون زندانی میبیند که در پی گریز از این
مانع و رسیدن به شهر آرزوهاست .با تكرار گرد من دیوار میسازد ،شاعر در پی تثبیت
این اندیشه است که دنیا زندان است برای او؛ در پی آزادی و قدم در دنیای پر از ارامش
نهادن هست.

از مجموعه تولدي ديگر
112
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«پنجره»

عنوان شعر از همان واژه نخست شعر گرفته شده است .پنجره دال و نشانه است و
مدلول آن میتواند فضای بیرون و دنیای بیرون باشد .شاعر از درون به وسیله پنجره
بیرون را مینگرد .برای دیدن و شنیدن پنجره ای کافی است زمان را مشخص نمیکند
تا نوعی ابدیت به آن ببخشد .یك پنجره برای دیدن /یك پنجره برای شنیدن /یك
پنجره که مثل حلقه چاهی /در انتهای قلب خود به زمین میرسد ...پنجره عنصری پیوند
دهنده است با بیرون؛ شاعر با همین پنجره با دنیا ارتباط برقرار میکند .عنوان رساننده
متن و محتوای شعر است .پنجره قابی که دنیای درون و بسته و خانه شاعر را با دنیای
بیرون و فضای باز وصل میکند .خواننده با دیدن عنوان چندین تداعی معنایی برایش
پیدا می شود؛ یكی نور ،فضای بازتر ،ارتباط و ...در ادامه شعر میگوید حرفی به من
بزن /من در پناه پنجره ام /با آفتاب رابطه دارم ...تكرار واژه باعث تثبیت شدن در ذهن
مخاطب میشود .نقطه مرکزی شعر پنجره است .خود شاعر هم میگوید یك پنجره
برای من کافی است/یك پنجره به لحظه آگاهی و نگاه و سكوت.
«آفتاب ميشود»

شعر آفتاب میشود از مجموعه تولدی دیگر این عنوان با مجموعه تولدی دیگر همخوانی

عنوانگزینی اشعار و کارکردهای زیباییشناختی آن در شعر فروغ فرخزاد

به آفتاب سالمي دوباره خواهم داد

شعر «به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد» از مجموعه تولدی دیگر است .عنوان شعر
گویا است که فروغ در انتخاب نامگزینی این شعر در راستای نامگزینی مجموعه
شعرش کوشیده است« .به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد» به گونهای تداعیکننده
همان تولد دیگر است .تولد دیگر یعنی تولدی دوباره و سالم دوباره به آفتاب دادن نیز
یعنی سالمی دیگر؛ یعنی نو شدن؛ زنده شدن؛ فروغ در ادامه این شعر نیز به رویش
دوباره  ،به پویایی ،به حرکت و زندگی اشاره دارد .تمام این معانی تداعیکننده همان
تولد دیگر است .شاعر با تكرار سالمی دوباره خواهم داد این حس بودن و شدن دوباره
را به مخاطب القا میکند .در بندی از شعر با آوردن سه بار فعل میآیم ،میآیم ،میآیم
تأکیدی دیگر است بر آمدن و به دنیا آمدن و به قول خود فروغ تولدی دیگر.
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دارد .آفتاب شدن و طلوع آفتاب خود نشانهای از نور ،زندگی و به نوعی تولدی دیگر و
حیاتی دوباره است .همیشه پس از تاریكیها یا بعد از باران و ابری بودن باید منتظر
آفتاب بود .حال فروغ این عنوان آفتاب میشود را در این مجموعه برای شعرش
انتخاب میکند و به نوعی پس از تاریكیها منتظر طلوع و دمیدن آفتاب است .در شعر
آفتاب میشود واژه اصلی طلوع یا دمیدن آفتاب است .این عنوان را از پایان شعرش
برمیگزیند؛ پس از اینكه شاعر مرحله به مرحله به طلوع افتاب نزدیك میشود ،نگاه
کن که غم درون دیدهام /چگونه قطره قطره آب میشود /چگونه سایه سیاه سرکشم/
اسیر دست آفتاب میشود .شاعر از روابط کلمات واجآرایی در محور همنشینی استفاده
کرده است؛ همینطور با تقابل سایه و آفتاب؛ وقتی آفتاب طلوع میکند غم کمکم آب
میشود و از بین میرود .آفتاب سایه و تاریكی را هم از بین میبرد؛ پس با آوردن
تناسبات در محور همنشینی کالم روایت آفتاب شدن را بیان میکند« .شرارهای مرا به
کام میکشد /مرا به اوج میبرد /مرا به دام میکشد/نگاه کن تمام آسمان من /پر از
شهاب میشود.../در محور جانشینی به جای آفتاب واژه شراره را بهکار میبرد؛
همینطور تشخیص نیز دارد .به راه پر ستاره میکشانیام /فراتر از ستاره مینشانیام و
در انتها میگوید تو میدمی و آفتاب میشود» تو را جانشین آفتاب میکند؛ گویی با
دمیدن و طلوع کردن تو هست که آفتاب میشود؛ به نوعی تكامل تدریجی و مرحله به
مرحله را بیان میکند؛ برای رسیدن به تولدی دیگر باید از این مراحل چندگانه گذر
کند .خواننده با عنوانی که فروغ برای شعرش برمیگزیند به این نكته میرسد که در
انتها به نور و روشنی ختم خواهد شد.
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به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد/به جویبار که در من جاری بود /به ابرها که
فكرهای طویلم بودند /به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من /از فصلهای خشك
گذر میکردند .جویباری که در فروغ جاری است ،ابری که در حكم فكرهای فروغ
است .در این مصرعها فروغ به جاندارپنداری طبیعت میپردازد؛ حتی سپیدارها که از
فصل خشك با من گذر کردند تمام اینها نشانههایی است برای انتقال مفهوم و پیام
شعرش که همان از نو متولد شدن فروغ باشد؛ سالمی دوباره دادن فروغ یعنی بازنگری
در اندیشه ،یعنی آشتی با طبیعت و از زاویهای نزدیك به طبیعت نگاه کردن .رشد
دردناک من و سپیدار؛ عالوه بر جانبخشی به سپیدار به زندگی خودش اشاره دارد.
اشاره به مراحل پیشین زندگیش که با درد از آن فصلها گذر کرده و اینك به فصل
دیگری از زندگی رسیده است؛ اینك به تولدی دیگری رسیده است .در این شعر در
محور همنشینی از تناسب بین واژگان استفاده کرده و برای انسجام شعرش و همچنین
از استعاره در محور جانشینی سود برده است .در ادامه میگوید به مادرم که در آینه
زندگی میکرد /و شكل پیری من بود .آینه رمز خاطرات گذشته فروغ است؛ با آوردن
فعل زندگی میکرد نشاندهنده گذشته است .مادری که در آینه زندگی میکرد و اکنون
فروغ آن را شكل پیری خودش میبیند .فروغ هم مانند مادرش است شاید همانگونه
که مادر فروغ در زندگی فراواقعی در آینه برای فروغ وجود داشته است ،فروغ نیز خود
مادری است برای پسرش فراواقعی چون در کنار پسرش نیست .در بند آخر میگوید و
میآیم ،میآیم ،میآیم /و آستانه پر از عشق میشود /و من در آستانه به آنها که دوست
می دارند /و دختری که هنوز آنجا /در آستانه پر عشق ایستاده ،سالمی دوباره خواهم
داد .این بند مفهوم کلی شعر را که همان عشق باشد بیان میکند؛ دختر جوانی که شاید
جوانی خود فروغ باشد.
از مجموعه ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
«جمعه»

شعر «جمعه» عن وان را از همان واژه آغازین شعر گرفته است و با صفتهایی که برای
جمعه میآورد ،فضای کسالتبار و سنگین و غم و اندوه را به مخاطب انتقال میدهد.
جمعه ساکت /جمعه متروک /جمعه چون کوچههای کهنه ،غمانگیز /جمعه اندیشههای
تنبل ،جمعه خمیازهای موذی کشدار /جمعه بیانتظار /جمعه تسلیم ...شاعر برای اینكه
یك روز کسل و تلخ را در اوج ناامیدی به تصویر بكشد با تكرار جمعه در اول ابیات
بر آن تأکید میکند .عنوان با فضای غم و اندوه متن کامالً هماهنگی دارد و انسجام شعر

عنوانگزینی اشعار و کارکردهای زیباییشناختی آن در شعر فروغ فرخزاد

در عنوان و فضا و محتوا را میبینیم .در این شعر از صنعت تشبیه بهره گرفته است؛ البته
هم تشبیه هم تشخیص ،جمعه گاه مانند انسانی بیمار است؛ گاه موذی است و خمیازه
می کشد و گاه تسلیم .از طرف دیگر جمعه همان خانه خالی و متروک شاعر است یا
بهتر است بگوییم خانه خالی و متروک شاعر همان جمعه کسالتبار است.
«بعد از تو»

«دلم براي باغچه ميسوزد»

شعر «دلم برای باغچه میسوزد» ،یكی از اشعار نمادین فروغ از مجموعه ایمان بیاوریم
به آغاز فصل سرد است .عنوان شعر یك جمله کامل است ،باغچه واژه نمادین شعرش
است که در بندهای مختلف شعر تكرار شده است .تكرار باغچه تأکید آن را میرساند؛
پس مشخص میشود کانون مرکزی شعرش «باغچه» است .در محور جانشینی زبان از
تشخیص بهره گرفته است .باغچه دارد میمیرد؛ چون دارد میمیرد ،فروغ دلش به حال
آن میسوزد؛ کسی نمیخواهد /باور کند که باغچه دارد میمیرد/که قلب باغچه در زیر
آفتاب ورم کرده است /که ذهن باغچه دارد آرام آرام /از خاطرات سبز تهی میشود /و
حس باغچه انگار /چیزی مجردست که در انزوای باغچه پوسیده است ...ذهن و قلب را
برای باغچه میآورد و از صنعت تشخیص بهره میگیرد؛ با این عبارات مشخص
میشود منظور فروغ باغچهای معمولی نیست بلكه باغچه را در معنای نمادین بهکار
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فروغ عنوان شعر را از همان بند اول انتخاب میکند .عبارت بعد از تو مشخص میکند
که از گذشت کسی یا چیزی اندوهگین است؛ اما این تو چه کسی است؟ در همان آغاز
شعر ای هفت سالگی /ای لحظه شگفت عزیمت /بعد از تو هر چه رفت ،در انبوهی از
جنون و جهالت رفت .پس در محور جانشینی تو را بهجای هفت سالگی مینشاند؛
هفت سالگی همان لحظه شگفت عزیمت است که فروغ با تأسف از گذشته از دست
رفته خود یاد میکند؛ هفت سالگی را مورد خطاب خود قرار میدهد و از آن به لحظه
شگفت عزیمت یاد میکند .براستی چه لحظهای برای فروغ لحظه عظیمت است؟ تكرار
عبارت بعد از تو باز هم نشاندهنده تأکید است؛ این عبارت بعد از تو در تمام بندهای
شعر تكرار میشود .بعد از تو پنجره که رابطهای بود سخت زنده و روشن/میان ماه و
پرنده /میان ما و نسیم /شكست و ...در تمام بندهای شعر ،روزهای بعد از هفت سالگی
را تشریح میکند که جای خود را به زندگی تصنعی داده است .عنوان شعر رساننده
تأسف و اندوه است که بر سراسر شعر غالب است.

116

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره،57پاييز 1396

116
116

گرفته است .آنچه باعث نگرانی فروغ شده وضعیت باغچه است که از عنوان شعر
مشخص است و در کل شعر این حس و پیام به خواننده القا میشود و در آخر میگوید
من فكر میکنم که باغچه را میشود به بیمارستان برد...و حس نگرانی برای ذهن و
قلب باغچه بازهم تكرار میشود.
یكی از ویژگیهای شعری فرخزاد در عنوان گزینی شعرش این است که شعرش را با
عنوان آغاز و با همان واژه یا ترکیب پایان میدهد؛ یعنی عنوان ،حالت سر و ته بندی
شعر دارد .این شیوه در پیروان شعر نیمایی هواخواهانی یافته است .نیما نیز در شعر
«آی آدمها» « ،تو را من چشم در راهم» و  ...از این شیوه استفاده کرده است و سهراب
سپهری در شعر «خانه دوست کجاست؟» در شعر « قایقی خواهم ساخت» و...
حالت سر و ته بندی شعر با عنوان به دلیل اینكه به شعر انسجام بدهد ،مورد استفاده
قرار می گرفت بویژه در بعد موسیقایی شعر آنجا که به صورت هر ترکیب تكرار
میشود ،شعر را آهنگینتر میکند؛ تقریبا شبیه بند ترجیع در ترجیع بند عمل میکند و
فروغ هم از این نوع عنوانگذاری در شعرش بهره گرفته است.
تكرار عنوانهایی که به صورت یك جمله بلند است در آغاز و پایان برخی اشعارش
دیده میشود؛ بهعنوان مثال در شعر «به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد» ،پایان شعرش
نیز با عبارت سالمی دوباره خواهم داد ،است «در شعر معاصر تكرار مصرع در آغاز و
پایان به شعر ساختاری دوری و چرخشی میدهد که به منظور القای نظریهای خاص،
استحكام ویژهای به ساخت شعر میبخشد .این ساختار به گونهای خاص در دو نقطه
حساس شعر «آغاز و پایان» تجلی و استقالل مییابد و خواننده همواره این دو نقطه
حساس را ،که اسكلت طبیعی شعر را تشكیل میدهد ،فرایاد میآورد؛ چرا که تكرار
مصرع آگاهانه و اندیشیده ،شبكه کانونی و مرکزی شعر را خواهد تنید» (نیكوبخت و
بیرانوندی:1383،ص .)135 .در برخی از اشعار فروغ عنوان کانون معنایی را رقم میزند و
در آغاز و میان و پایان تكرار شده است .عنوان ،ساختار و فرم دایرهای به شعر میبخشد
و گریز به مرکز و کانون معنایی شعر در جهت تأکید و برجسته کردن آن دارد .نكته
دیگر اینكه گاه در اشعارش بیشتر بندها با عنوانی که برمیگزیند ،شروع میشود .تكرار
عنوان یعنی وقوع و شروع دوبارة شعر .مانند شعر؛ «آن رزوها»« ،بر او ببخشایید»،
«معشوق من» و  ...گویی هر بند را میتوان شروع شعرش نامید .هرچند باز هم به مقوله
تكرار و تأکید شاعر و کانون و مرکز شعر هم باید نظر کرد.
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شاعر از عنوان شعر برای نامگذاری مجموعه شعرش استفاده کرده است؛ مث ً
ال
تولدی دیگر،دیوار و ...یكسان بودن انتخاب مجموعه شعر با یكی از شعرهای مجموعه
میتواند این رویكرد را به ما بدهد که گزینش آن عنوان و آن شعر برای انتخاب
مجموعه ،نوعی مرکزیت شعر و اندیشه و هدف و پیام شاعر باشد؛ یعنی آن عنوان یا
شعر هسته مرکزی مجموعه به شمار میآید.
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نتيجهگيري
یكی از مهمترین انتخابهای شاعر در گزینش واژگان ،نامگزینی بهترین عنوان برای شعر
است .اولین واژه یا عبارتی که در شعر با مخاطب ارتباط برقرار میکند ،عنوان شعر
است .عنوان نقش مؤثری در ایجاد ارتباط با مخاطب دارد و نشانهای است که شاعر به
مخاطب می دهد برای دریافت معنی و مقصود .همچنین مخاطب ناگزیر است برای
ورود به فهم متن ابتدا از عنوان آغاز کند .عنوانهای شعری میتواند بازتاب دهنده
اندیشه ،دغدغه و گرایش فكری و حتی هنری شاعر باشد .از آنجا که شاعران اصوالً در
انتخاب عنوان دقت فراوانی به خرج میدهند ،فرخزاد نیز در گزینش عناوین شعری
خود وسواس فراوانی داشته است؛ چون عالوه بر نامگزینی مجموعه دفترهایش در
انتخاب نام اشعارش نیز هنرمندانه عمل میکند .نكته برجسته در شیوه شاعری و
کارکردهای زیبایی شناختی اشعار فروغ ،این است که همه اشعار پنج دفتر او (شامل
اسیر با  33شعر ،دیوار  24شعر ،عصیان  12شعر ،تولدی دیگر 31شعر و ایمان بیاوریم
به آغاز فصل سرد  7شعر) همگی دارای عنوان شعری است و این مسئله از توجه
معنایی و زیبایی شناختی مؤلّف نسبت به سرودهها حكایت دارد.
فرخزاد عنوانهای اسیر ،دیوار و عصیان را متناسب با وضعیت زندگی خود انتخاب
کرده است و تقریباً عناوین شعری سه مجموعه نیز با اندیشه او همسو بوده است .در
اسیر با عنوانهایی که برمیگزیند نشان میدهد که این مجموعه حول دنیای شخصی
شاعر و خواستههای زنی دردمند و عاشق میچرخد؛ حتی شروع دیوانش با عنوان
دوست داشتن ،می رساند که آنچه در این برهه برای فروغ اهمیت داشته گفتن از عشق
و اسارت در عاشقی است .در عناوین شعری اسیر ،استفاده از تشبیه و توصیف نیز
بیشتر دیده می شود که گویای شخصی و وصفی بودن دنیای محدود شاعر است که
هرچه به دوران تكامل شعری وی نزدیك میشویم ،زبان استعاری و نمادین جای
تشبیهات را میگیرد .دیوار نیز تجربهی شخصی شاعر است از دنیای محدود و پر از
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اندوه و تجربه شكست عشقی شاعر .عنوان دیوار برای مجموعه ،هم نشاندهنده
محدودیت و به نوعی همان اسارت مجموعه قبل است؛ شروع مجموعه نیز با شعر رؤیا
دربردارنده این مفهوم است که شاعر از تنگنا و دیواری که به دورش کشیده شده در پی
رهایی است و در رویای مردی است که از راهی دور و دراز بیاید و نجاتش بدهد .زبان
عناوین شعر ی در این مجموعه نیز بیشتر به تشبیه گرایش دارد .عصیان برونداد و بر
همكنشی است از دو مجموعه پیشین وی که هم پارههایی از عناوین اسیر و دیوار را
دارد و هم نگرش فلسفی گونه فروغ به زندگی را نشان میدهد .در عصیان عناوین
شعری بجز یك مورد تشبیه ،همگی دارای براعت استهالل است و در نتیجه تأکید بر
محور مجازی است .مجموعه تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد خود
نشاندهنده تغییر نگرش شاعر است که همزمان در آنها تحول هنری و فكری در عناوین
شعرش او نیز دیده میشود .فرخزاد در دو مجموعه اخیر به ترکیبسازی و جملهسازی
در ساختار زبانیِ عناوین شعری و نیز بافت هنری اشعار دست زده است .در تولدی
دیگر کاربرد زبان استعاری و نمادین در عناوین شعری نمودِ بیشتری پیدا میکند به
طوری که در مجموعه ایمان بیاوریم  ...عناوین شعری از نظر ساختاری بجز یك مورد
از ساخت جمله کامل برخوردار گشته است و از نظر کارکرد زیباییشناختی در این
مجموعه ،نماد ،بیشترین فراوانی را دارد و زبان فروغ به نمادین شدن میگراید که حتی
از عناوین مجموعه نیز مشخص است .در نگاه کلی به کارکردهای زیباییشناختی
عناوین در خواهیم یافت که تحول هنری فروغ در حرکت از محور یا قطب همنشینی
زبان شعر به محور گزینشی زبان شعرش (قطب استعاری زبان) بوده است.
به طور خالصه این پژوهش نشان می دهد که فرخزاد از واژه ،ترکیب و جمله برای
نامگذاریهای اصلی و فرعی اشعارش بهره گرفته است .فرخزاد برای انتخاب عنوان
اصلی مجموعهها ابتدا از واژه به سمت ترکیب رفته ،سپس در مجموعه آخر خود به
جملهسازی دست زده است که از دید ساختار نشانه شناختی بروشنی معنای تحول زبان
شعری مؤلف را به خواننده القا میکند .از لحاظ بسامد ،کارکردهای زیباییشناختی
عنوانها در مقام نوعی از مجاز و صنعت براعت استهالل است که در محور همنشینی
زبان شعر برجسته می شود و نسبت به دیگر صنایع شعری در شعر فرخزاد بیشتر است
و سپس انواع نزدیك به تشبیه و استعاره و تشخیص که در محور گزینشی زبان شعر
وجود دارد .در مجموعه آخر و دوران پختگی شاعری عنوانها زبان نمادین به خود
میگیرند .از نظر محتوایی نیز عنوان سرودههایش در راستای هدف ،مضمون و پیام
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شعرش قرار دارد .بیشترین این مدلولها یا مضمونهای شعر فروغ در توجه به احساسات
و عواطف شخصی ،طبیعتگرایی ،مرگاندیشی یا زوال و خودآگاهی هنریِ مؤلّف
است.
پينوشت

1.Titology
2. Paratextual
3. Paratextulity
4. Peritext
5. Epitext
6. Sememe
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از جمله شاعران مدرن امروزی که در قالب سپید طبعآزمایی کرده ،سارا محمدی اردهالی است
که در اشعار او عوامل مدرنیسم ،بویژه تنهایی ،بسامد فراوانی دارد .این عامل در  19شعر او از 121
دید تصویرپردازی و حوزة واژگان ،انواع جمله ،ترکیبات و ساختمان افعال بررسی شد .
جانبخشی پربسامدترین صنعتی است که او استفاده کرده و حوزة واژگان مورد استفادهاش،
بیشتر مسائل مربوط به خانه و خانواده و طبیعت است .شاعر همچنین از جمالت سه جزئی،
ترکیبات اضافی و افعال مادی بسیار استفاده کرده است .با اینكه تنهایی مفهومی انتزاعی است،
انتزاعی و مجرد بیان نشده است و شاعر باوجود ستایش تنهایی و نیازی که به آن دارد از طرفی
هم از آن میگریزد و نمود این موضوع در شعر او زمانی است که بهطور مثال تصویر خانه را
بهعنوان پربسامدترین تصویر ،و جانبخشی را بهعنوان پربسامدترین صنعت میبینیم؛ هردو
حدود  90درصد اشعار را دربرمیگیرد .شاعر در قالب سپید توانسته است امروزیترین تصاویر
را از تنهایی انسان مدرن ارائه کند.
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 .1مقدمه
تنهایی از جمله مسائلی است که همیشه و در همهجا مطرح شده است و دربارة آن
صحبت می شود .ادبیات یكی از بسترهایی است که امكان صحبت دربارة مسائل
مختلف زندگی را فراهم میآورد و تنهایی از جملة پیچیدهترین آنهاست .به گفتة
اوکتاویوپاز در کتاب دیالكتیك تنهایی ،تنهایی عمیقترین واقعیتی است که بشر با آن
روبهروست .با بررسی تاریخی مفهوم تنهایی به این نتیجه میرسیم که در تاریخ ادبی
ایران صحبت از تنهایی به دو شیوة کلی صورت گرفته است؛ تنهایی عرفانی یا صوفیانه
و تنهایی انسان عصر مدرن یا تنهایی انسان در اجتماع .بخش عظیمی از ادبیات ما را
عرفان و تصوف تشكیل داده و این بخش بالطبع گفتمان خاصی را در ادبیات پدید
آورده است .مفهوم تنهایی کالسیك ،همان تنهایی در ادب صوفیه است که معموالً
منظور از آن ،خلوت و عزلت و گوشهنشینی و مانند اینهاست .این مفهوم تا سالها باقی
بود تا با ورود ادبیات به عرصهای نو ،این مفهوم نیز تاحدودی متزلزل شد .دورة
مشروطه در ایران ،دورة مهمی به شمار میرود .با ورود صنعت چاپ به ایران و اعزام
دانشجویان ایرانی به اروپا صنعت ترجمه و روزنامهنگاری ،وارد مرحلة جدیدی شد و
میتوان گفت از گذشتة خود به نوعی گسست .شاعران و نویسندگان به تجربههای
جدیدی دست زدند و ادبیات نوینی را پدید آوردند که در مقابل ادبیات کالسیك قرار -
گرفت .مدرنیسم به عنوان مكتب مستقل ادبی از اواخر قرن نوزدهم پدید آمد و
ان شعابات مختلفی را نیز در تاریخ ادب به ارمغان آورد .دورة مدرن ادبیات از نظر پیتر
چایلدز ،قرن  16به بعد و برای توصیف نوشتههای قرن  20معرفی شده است؛ به بیان
کلی تر منظور از مدرن بودن ،آوانگارد بودن ،انقالبی بودن ،پیشرو بودن و رادیكال بودن
است .یكی از موضوعات فلسفی مدرنیسم ،اعتقاد به ثابت بودن رنج در جهان است؛
هرچند شكل آن متفاوت باشد (چایلدز؛  .)20 :1382مدرنیسم ادبیات تحول است؛
فروپاشی و اصالح ،پراکندگی و تحوالت سریع ،ناامنی ،ناماندگاری ،ادراکات تازه و...؛
با همین نگرش در پی بررسی اشعار یك شاعر مدرن ایرانی هستیم .سارا محمدی
اردهالی ،متولد  ،1354که بیشتر در قالب سپید طبعآزمایی کرده ،شاعری است که در
این مقاله به اشعار او پرداخته شده است .تنهایی از جملة مهمترین عوامل مدرنیسم
است که به خوبی در اشعار این شاعر نمایانگر شده است .طی مطالعة چهار دفتر شعر
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شاعر 19 ،شعر انتخاب ،و به بررسی دقیق آنها پرداخته شده است .این بررسی
تصویرپردازی ،بالغت و نحو را دربرمیگیرد .ابتدا تمام منابع مطالعه ،و سپس با خواندن
چندبارة اشعار ،در تطبیق عوامل سعی شده است .منابع دست اول کتابهایی بودند ،که
دربارة مدرنیسم و سیر تاریخی و اجتماعی آن نوشته شده بود .برخی از کتابها ترجمه ،و
برخی دیگر توسط پژوهشگران ایرانی به رشتة تحریر درآمده بود.
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 .2پيشينه پژوهش
در مورد مدرنیسم تاکنون کتابها و مقاالت متعددی نوشته شده است و پژوهشگران
فراوانی در آن غور کردهاند؛ از آن جمله است :مدرنیسم ( )1383از پیتر چایلدز ،درآمدی
بر مدرنیسم در ادبیات ( )1382از امیرعلی نجومیان ،نقد مدرنیته ( )1385از آلن تورن و
مقاالتی چون مدرنیسم در اشعار فروغ و شاملو ( )1393از محمدرضا تاجیك و فرزانه
احدزاده نمینی ،بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس ( )1392از سعید حسامپور و
سید فرشید سا دات شریفی ،تأثیر مدرنیسم در شعر احمدرضا احمدی ( )1390و تأثیر
مدرنیسم در شعر منوچهر آتشی ( )1390هردو از احمد طحان و خلیل نیكخواه .در تمام
این مقالهها ،مؤلفه های مدرنیسم ذکر شده وسپس با اشعار تطبیق داده شده است .در
مقالة مدرنیسم در شعر آتشی به مؤلفههای نسبیگرایی ،تأمالت هستیشناسانه ،فردیت،
اعتراض به جهان صنعتی مدرن ،تعهدگریزی ،گرایش به نثر ،تصویرگرایی و
هنجارگریزی اشاره شده است ؛ و در مقالة احمدرضا احمدی مؤلفههای فردگرایی،
شكستن مرز میان نثر و شعر ،تصویرسازیهای سوررئال ،شهر ،تأمالت هستیشناسانه،
معناگری زی و پیچیدگی شعر ،تنهایی ،تعهدگریزی و زندگی روزمرة مدرن بررسی شده
است .در مقالة ققنوس نیما ،هم بررسی مفهومی وجود دارد و هم بررسی متن شعر .در
این مقاله پژوهشگر تالش دارد که مفهومی از ادبیات مدرن بهعنوان مبنای سنجش ارائه
دهد .تنها مقاله مقایسهای ،مقالة مدرنیسم در اشعار فروغ و شاملو است ،که در آن
اشعاری از هردو شاعر گزینش شده و سپس جدولبندی و مقایسه شدهاست .در این
مقاله مؤلفه هایی همچون اندیشه ،فلسفه ،شهرنشینی و تكنولوژی ،فردیت و اگزیستانس،
فروپاشی فردی و بدبینی ،جهان ورشكسته ،نیهیلیسم ،شكاکیت ،ایماژیسم ،پیوند با
جمعیت ،ریتم ،نسبیت ،دروننگری ،سیالیت امور ،خودارجاعی ،سمبولیسم و نقد ارکان
مدرنیته بررسی شده است .سارا محمدی اردهالی ازجمله شاعران معاصر است که

تاکنون هیچ پژوهشی برروی آثارش انجام نگرفته و از نظر نگارندگان این مقاله
مؤلفههای رمانتیسم در این آثار قابل بررسی است که در این مقاله برای دقت بیشتر در
پژوهش مؤلفه تنهایی بررسی شده است.
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 .3مدرنيسم
ریشه های ادبی مدرنیسم را باید در کارهای شارل بودلر ،گوستاو فلوبر ،رمانتیكها و
نویسندگان اواخر قرن نوزدهم جستجو کرد .قوام و اوج مدرنیسم قبل از جنگ جهانی
اول بوده که بر همة هنرها تأثیرگذار بوده است .ظهور زن نو ،تغییرات بیسابقة فناوری،
برآمدن حزب کارگر ،ظهورتولید انبوه براساس خط تولید کارخانهای و جنگ در نقاط
مختلف دنیا از جمله زمینههای تاریخی و اجتماعی ظهور و بروز مدرنیسم است
(چایلدز؛ 24 :1382و .)25از این موارد میتوان به عنوان مهمترین مؤلفههای مدرنیسم
یادکرد  :آزمایشگر بودن ،موجز بودن و فشردگی ،گرایش به شیوههای کنایی ،گرایش به
سمبولیسم ،ابهام ،دروننگری عمیق ،نوآوریهای زبانی ،یأس خودمحورانه ،مردم گریزی
آغشته به کنایه ،تهی شدگی فرهنگی ،از دست دادن ایمان ،پریشانفكری ،فمنیسم،
همساننمایی زن و مرد و دوجنسگرایی ،احساس فاجعه ،تأکید بر شهر ،دفاع از فناوری
در عین ترس ،تردید درمورد زبان ،نخبهگرایی ،کنشگرایی و . ...مدرنیسم بر جهان خرد
تأکید میکند و هنری است که به خودش میپردازد؛ به انفصال و تجزیه گرایش دارد و
هنر را عالیترین دستاورد آدمی میپندارد .هنر مدرن بر شهر و فناوری تأکید دارد در
عین اینكه از آن میترسد و بیش از اخالق به زیباییشناسی اهمیت میدهد .درواقع باید
گفت این مكتب واکنش هنرمندان و نویسندگان به روند صنعتی شدن ،جامعة شهری،
تحوالت فناورانه ،جنگ و افكار جدید فلسفی بود (همان .)30 :تنهایی (درونگرایی ،انزوا
و فردگرایی) یكی از مهمترین عوامل مدرنیسم است .شاید بتوان اینگونه گفت که تمام
عواملی که در شعر مدرنیستی وجود دارد ،در نهایت به تنهایی ختم میشود .پریشانی و
آشفتگی ،زندگی ماشینی و شهری ،درونگرایی و انزوا ،رشد صنعت و ...همه و همه در
نهایت باعث هرچه تنهاتر شدن انسان میشود و در آثار ادبی هم اینها علتهایی است که
نویسنده یا شاعر را وامی دارد که از تنهایی خویش سخن بگوید و از آن دل خوش
ن باشد .یكی از مبانی مدرنیته فردگرایی است .در آغاز سدة بیستم هنرمندان به تنهایی
دلبسته بودند .شارل بودلر میگفت :نابغه یكی است؛ پس تنهاست(امینپور؛.)11 :1390
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همانطور که گفته شد دو دستهبندی کالن از تنهایی در شعر ایران قابل تصور است :یك
قسم تنهایی در شعر کالسیك (غالباً اشعار صوفیه :تجرید و عزلت) که تاحدودی معنای
مثبت دارد و موجب تعالی است؛ و یك قسم تنهایی در معنای مدرن ،با باری منفی.
انسانی متفاوت با عصر کالسیك است؛ هدفها و نیتها و جهانبینی متفاوتی دارد؛ در
نتیجه تنهایی او نیز متفاوت است .زندگی هرچه بیشتر به سمت ماشینی و صنعتی شدن
پیش میرود ،انسان تنهاتر میشود .در این مقاله اشعاری به منزلة تحلیل تنهایی انسان
مدرن پیش رو است که در آنها فضاسازی و واژگان و بالغت ،غایتی کلی را بهطور
واضح بیان میکند؛ و آن همان تنهایی است که از اصلیترین عوامل مدرنیسم است.
 .4تنهايي دراشعار سارا اردهالي از ديدگاه مدرنيسم
برای ورود به اشعار ابتدا در یك جدول ،تقسیم بندی کلی ارائه میشود که مقایسة بیان
تنهایی بهصورتهای مستقیم و غیرمستقیم است:
 .1جدول تقسيمبندي تنهايي به مستقيم و غيرمستقيم

چه زود بیچاره و تنها شدم
تنهایی ،برکهایست...
تنهایم /...تنها بودم
پیادهروها تنهایند...
هیچکس نبود
ترکش کرده بودی
وقتی بروی
چه کسی ،چه کسی را ترک کرد
از کدام سو ترک شدهای

چرک شدن پیراهن مردانهای در انزوای کمد
ایستادهام با فنجان چای و بیخوابیم
منتظر هیچکس نبود
خو گرفتهایم؛ من و آباژور به شبهایمان
زباله مرد را پشت در گذاشته و در را بسته
قایقت آرام از جزیرهام دور میشود
بدون خداحافظی میگذاریم
مالفة سفید روی مبلها و زنی که بازنمیگردد
پس از تو مجروح جنگیم

همانطور که در جدول مشاهده میشود ،تنهایی در  19شعر منتخب سارا اردهالی
به گونه های مختلفی بیان شده و تصاویر ،فضاسازی و واژگان در هر شعر متفاوت
است؛ حتّی زمانیکه مستقیم از تنهایی سخن میگوید هم سعی دارد متفاوت باشد؛
بهطور مثال یكجا میگوید چه زود بیچاره و تنها شدم ...و تنهایی و بیچارگی را در یك
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رده قرار میدهد .از عمده علتهایی که باعث تنهایی میشود ،ترک شدن و ترک کردن
است.
 4-1بالغت
 4-1-1تصويرپردازي
میخواستم بخندم /هیچکس نبود /آینه خواب رفته بود روی شانة دیوار /سهر پنجهره
به ماه گرم بود /میخواستم بخندم /هیچکس نبود (اردهالی.)20: 1386 ،
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اشیا نمیتوانند ماهیتاً با انسان همراهی کنند .آینه و پنجره ،که همیشه دو نماد ارتباط
بوده یا سرشان به چیزی گرم است یا به خواب رفتهاند و نمیشود به آنها نیز دلخوش
بود .درواقع شخصیت بخشی به آنها بیهوده است و این دو نماد آگاهی و ارتباط ،مسخ
شدهاند .تصویر «خندیدن»« ،خواب آینه روی شانة دیوار» و «سرگرم شدن پنجره با ماه»
سه تصویر اصلی این شعر است .تكرار ویژگی اصلی این شعر است .دوبار تكرار
هیچكس نبود در آغاز و پایان شعر ،و دوبار تكرار اینكه شاعر میخواهد بخندد و
نمی تواند ،و استفاده از صنعت تشخیص و اضافة استعاری ،تصویرسازی شعر را بر
عهده دارد .استفاده از دو فعل مادی به خواب رفتن و سرگرم شدن ،تأکید دیگری است
بر این مفهوم که هیچكس نیست و نخواهد بود .همچنین مفهوم «توجهنكردن» بر تنهایی
شاعر دامن میزند.
پس از تو /یك شیمیاییام /یك مجروح جنگی /گاهی /خهیس عهرق /صهدای آژیهر
میشنوم /گاهی /فرار میکنم /سنگر میگیرم /از همه میترسم /مبادا اسیرم کنند /بهی-
صبرانه منتظرم /پایم را /روی مینی بگذارم /و مفقوداألثر شوم (همان.)21 :

عشق در این شعر ،بهگونهای جنگ تصویر شده که بعد از آن عاشق ،تنها مجروحی
جنگی و شیمیایی ترسو است .فردی که از همهچیز ترسیده و مدام در پی فرار و سنگر
گرفتن برای محفوظ ماندن است؛ اما بیصبرانه منتظر مفقوداالثر شدن نیز هست .تصویر
مرکزی این شعر جنگ است .حوزة واژگانی مربوط به جنگ و مفاهیم اقماری همراه
آن ،هستة اصلی را تشكیل میدهد .همچنانكه سرانجام جنگ ،مرگ و مفقوداألثر شدن
است ،سرانجام عشق هم همینگونه تصویر شده است .درواقع توازی عشق و جنگ در
این شعر است که موضوعیت دارد و همة مفاهیم بر مدار آن حرکت میکند .جملة
ابتدایی شعر ،کلیدیترین جمله است .درواقع تنهایی بالیی بر سر شاعر میآورد؛ از او
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مجروحی ترسو میسازد که مدام هم صدای آژیر میشنود .صدای آژیر نمادی از
آگاهی ،یادآوری و تداعیها درنظر گرفته میشود .شاعر مدام این صدا را میشنود و
گاهی سنگر میگیرد و گاهی فرار میکند .درواقع شاعر گاهی دربرابر گذشته مقاوم
است و از خود دفاع میکند و گاهی هم فرار را بر قرار ترجیح میدهد.
سارا کوچولویم! /حاال /وقت آمهدن /صهورتت پهر از لبخنهد نمهیشهود /]...[ /خهود
دیوانهام /فارسی یادت دادم /]...[ /چه زود بیچهاره و تنهها شهدم /خهودم بهه تهو یهاد
دادمشان /کلمات بیهوده را /از من گرفتندت /و رها شهدی /میهان همگهان! (اردههالی،
34 :1386و.)35

یك مرد دیشب /پشت دری حیران بود /آمده بود /زبالهاش را دم در بگذارد /زبالهه او
را /گذاشته بود و  /در را بسته بود (همان.)36 :

زباله با احساس پوچی برابری میکند :زباله شدن و دور انداخته شدنی که به تنهایی
می انجامد .در اینجا نوعی قلب و هنجارگریزی صورت گرفته است .جابهجایی در
عملی که همیشه توسط انسان انجام میشده و نوعی شخصیتبخشی به چیزی که ذاتاً
ارزشمند و دارای تشخص نیست ،نوعی تناقض در شعر ایجاد میکند .تصویر مرکزی
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کلمه رمز ارتباط است .کلمه را میآموزیم برای اینكه ارتباط برقرار کنیم؛ اما اگر
کلمه باعث فاصله شود و تنهایی را به ارمغان بیاورد ،آنگاه بیهوده تلقی میشود .وقتی
چیزی همزمان ایجادکننده و ازبینبرنده باشد ،تناقض رخ میدهد .وجود این حالت
پارادوکسیكال در شعر ،مهم است .از ابتدای شعر با افعالی منفی روبهروییم که در
گذشته اینچنین نبوده است :صورتت پر از لبخند نمیشود ،دستم را نمیگیری فشار
دهی و نمی پری بوسم کنی .زوال افعال این شعر در نهایت به بیچاره و تنها شدن ختم
می شود .خواننده در ابتدای شعر ،شاهد ارتباطی انسانی است؛ نوع این ارتباط یادآور
ارتباط انسانهای اولیه است .به مرور برای آسانی در ارتباط و در پی پیشرفت بشر ،کلمه
پدید آمد .زبان ا نسانی است که معموالً باعث برقراری ارتباط بوده است؛ اما همین امر
در شعر ،باعث شده است؛ رابطهای از شكل انسانی خود خارج شود .در این شعر
طرفین ارتباط ،شاعر بهعنوان فردی بالغ ،و کودک است .مفهوم کودکی ،که همیشه
یادآور پاکی ،معصومیت ،صداقت و صمیمیت بوده است در این شعر خدشهدار میشود.
سرانجام شعر رهایی است :رها شدنِ کودک میان همگان .شبیه دیگران شدنِ کودک
چیزی است که موجب رنجش شاعر است.

شعر زباله است که عملی انسانی انجام میدهد .این تصویر ازجمله تصاویری نیست که
معموالً در اشعار استفاده شود و شاعر با آوردن این تصویر نهچندان شعری و در عین
حال جدید ،بدعت گذار بوده است .حیرانیِ ناشی از پشت در گذاشته شدن و قلب و
عكس اصلیترین کنش شعر ،تنهایی و پوچی به همراه دارد .اصلیترین صنعت شعر،
جانبخشی است.
تو میروی /قایقت آرامآرام از جزیرهام دور میشود /نقطه میشوی /مهوجی نیسهت/
آبها آرامند /زیر آب کشتیهای غرقشده /غمهای سنگین /و سكوت صهدفها /دوبهاره
دنبال هیزم میگردم (همان.)38 :
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جزیره و قایقی که از جزیره دور میشود ،نقطه شدن ،آرام بودن امواج ،غم سنگین و
سكوت صدفها ،کشتیهای غرقشده و دوباره دنبال هیزم گشتن ،تصاویر اصلی شعر
است .تصویر آخر که به دنبال هیزم گشتن است ،همان برگشتن به روزمرگی و تنهایی
است .سیری دورانی ،که در جزیره وجود دارد ،همیشه آن را از بقیه جدا میاندازد.
جزیره خشكی است که آب آن را محصور کرده است .گرمای حضور یك نفر ،جای
همهچیز را در جزیره پر میکند اما به محض نبودنش ،دوباره باید به دنبال هیزم گشت.
هیزم و آتش و گرما برای زنده ماندن در برابر سرمای تنهایی است .سكوت در شعر
نقش مهمی ایفا میکند :موجی نیست ،آبها آرامند ،کشتیهای غرقشده زیر آبند و
صدفها ساکتند .شاعر در جزیرهای ساکت محصور شده و تنهاست .او برای زنده ماندن
باید به دنبال هیزم باشد .صنعت اغراق و تشخیص در کنار کنایه حائز اهمیت است.
کنایة کشتیهای غرقشده نشان از شكست شاعر دارد و این شكست همان تنهایی
است.

تنها برکهای که در آن برهنه میشوم /تنهاییست /آنجا تن میشهویم /آوازههایی مهی-
خوانم که واژههاشان را نمیدانم /تنهایی /و آن گوزن ناآرام /با شاخهای پهیچخهورده/
که آهسته آهسته در غروب راه میافتد /سر باال میگیرد /شامة قویاش مسیری برمی-
گزیند /شاخهایش /شاخههای خشك و باکرة بیشه را کنار مهیزنهد /تنههایی /و بیهدار
کردن انعكاس آب در چشمان درشت و گیاهخوار گوزن /شاید جنگلهها جنگهل دور/
قرنها قرن فاصله /تنهایی /و خواندن آواز /آوازی که گوزنی وحشی /با شاخهای پیچ-
خورده را /در بیشهای دور /بیخواب کرده (همان98 :و.)99

برکه شخصیترین برداشتی است که شاعر از تنهایی دارد؛ جایی که به راحتی در آن

بررسي مؤلفة «تنهايي» در اشعار سارا محمدي اردهالي با رويکرد مدرنيستي

وقتی بروی /چراغها خاموش میشوند /و سیندرالیت /شستن زمین را /از سر خواهد
گرفت (همان.)19:

شعر تداعی کنندة صحنة نمایش است .سیندرالی تصویرشده در شعر با سیندرالی
واقعی تفاوتی اساسی دارد و آن هم عدم ثبات موقعیت بر وفق مراد اوست .سیندرال در
آخر به خوشبختی رسید؛ اما خوشبختی سیندرالی شعر دوامی ندارد و به وجود کسی
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برهنه میشود و آوازهایی غریب و ناشناخته میخواند .تنهایی گوزنی است در دل
جنگل که شاخهها را کنار میزند و شامهای قوی دارد .تنهایی به غریزیترین شكل
ممكن تصویر شده است؛ بدین معنی که هر فرد هنگام تنهایی خودِ خودش است به
عریانترین شكل ممكن .این شعر یكی از اصلیترین مانیفستهای شاعر است .برکه
مكانی است که در آن تنهایی نمود پیدا میکند .برکه هم مانند جزیره ،تصویر آب را
همراه خود دارد .برکه ،دریا و اقیانوس نیست که وسیع و بینهایت باشد؛ رود و تاالب
و چاه هم نیست؛ مكانی است کوچك که تداعیکنندة امنیت و پاکی است و آب این
خاصیت را دارد که چهرة واقعی همهچیز را نشان دهد .شاعر گفته :تنهایی تنها برکهای
که در آن برهنه میشود؛ یعنی فقط در این برکه است که برهنه میشود (حصر) .گفته:
تنهایی و آن گوزن؛ گویی باید گوزن را بشناسیم .گوزن ویژگیهایی چون ناآرامی و
شاخهای پیچ خورده ،آهستگی ،شامة قوی و چشمانی درشت و گیاهخوار دارد و
هرکاری که شاعر انجام میدهد به نوعی تأثیرگذار بر اوست؛ بهطور مثال انعكاس آب
در چشمان این گوزن بیدار میشود و آوازی که شاعر میخواند ،این گوزن را بیخواب
کرده است .تنهایی و این گوزن ناآرام در شعر به موازات هم قرار گرفته است و باید
گفت گوزن در شعر نقشی اساسی دارد .تنهایی با آواز و بیدار کردن انعكاس آب هم
موازی است که در نهایت باز به گوزن ختم میشود .این گوزن با شاخهای
پیچخوردهاش شاخههای خشك و باکرة بیشه را کنار میزند و با شنیدن آوازی دور،
بیخواب میشود .کنار رفتن شاخههای خشك و باکره ،گواه از زایش و نیروی باروری
دارد .شاعر در این شعر تنهایی را جور دیگری معنا میکند :تنهایی و بیدار کردن
انعكاس آب در چشمان گوزنی که قادر به کنار زدن باکرگی است .آب معموالً نماد
شهود و آگاهی و باروری است .در این شعر تنهایی به آگاهی ختم شده است و میتوان
گفت ردّ پای نگاه کالسیك به تنهایی وجود دارد.

بند است که اگر برود ،آن را هم با خودش میبرد .شستن زمین درواقع به روزمرگی
اشاره دارد.
پیادهروها تنهایند /تاکسیها میروند ته دنیا /با صدایی مهیب /در هیچ سقوط میکنند/
کسی از اینكه درختها /بیهوده روی یكپا ایستادهاند /نه خندهاش میگیرد /نه تعجب
میکند /کافهها روزنامههای قدیمی باال میآورند /رهگذران ناشناس سرگیجه دارنهد/
آسمان برای زمین /زمین برای آسمان /شانه باال میاندازد /کسی رفتنهت را بهه عههده
نمیگیرد /مواظب خودت باش /این هم بین خودمان باشد /سری را که درد مهیکنهد/
دستمال نمیبندند (همان.)24 :
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پیادهرو معمو الً مكانی شلوغ و پر از آدم در ذهن ما تصویر شده است .نبودنی که
باعث تنهایی پیادهروها شده چه برسد به آدمها .پیادهروها در اینجا جاندار تصور شده
است .تاکسیها ته دنیا در هیچ سقوط میکند .هیچ درواقع مكانی انگاشته شده دارای
بعد و حجم است ،که میتواند چیزی را دربرگیرد .اینگونه تصویر شدن هیچ باعث
استیالی بیچون و چرایش بر فضای شعر است .صنعت جاندارانگاری درمورد کافهها
هم صدق میکند .باال آوردن روزنامههای قدیمی ،شاید باال آوردن و تداعی گذشته
باشد؛ گذشتهای که از جلوی چشم شاعر دور نمیشود و در چند شعر قبل هم به
صورت صدای آژیر تصویر شده بود .شانه باال انداختن از مهمترین افعال شعر است که
حاکی از بیاعتنایی و بیتوجهی است .همین بیتوجهی علت جملة بعد از خود است:
هیچکس رفتنت را به عهده نمیگیرد .شاعر از مخاطب خود میخواهد که مراقب
خودش باشد و جملهای به او میگوید که از دیگر هنجارگریزیهای شاعر به شمار
میرود :سری که درد میکند دستمال نمیبندند .در هم آمیختگی دوکنایه از نكات مهم
دیگر است :سر درد داشتن برای انجامدادن کاری و دستمال نبستن به سری که درد
نمیکند .شاعر درواقع نمیخواهد این سردرد خوب شود .میان این همه بیاعتنایی و
عدم توجه ،شاعر خواستار مواظبت از سردردی است که ممكن است خود ،تسكین
دهنده باشد.

این پیراهن بنفش مردانه را /یك روز خریدم /شاد شدم کمی /هرازچندی چرک مهی-
شود /در انزوای کمد /میشویم آن را /پهن میکنم /زیر آفتهاب خیهرة جمعهه (همهان:
.)54

انزوای کمد و لباسی که در این انزوا چرک میشود ،تنهایی است .انزوا و صفت آن،
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منزوی ،معموالً درمورد انسان بهکار میرود که در این شعر با جابهجایی کاربرد آن
روبه روییم .در این شعر هم با روزمرگی و پوچی روبهروییم (مانند بیشتر اشعار پیشین).
این روزمرگی با عبارات هرازچندی چرک میشود در انزوای کمد ...نشان داده شده
است .درواقع باید گفت علت تنهاییها ،بیتوجهیها و روزمرگیهاست.
با او رابطه داشتم /تنها بودم /او هم تنها مانده بود /هردو خسته بودیم /مهن از زمهین/

او از آسمان( ...همان.)127 :
در این شعر مستقیم از تنهایی ،و خستگی ناشی از این تنهایی صحبت شده است.
رابطه ای که در این شعر توصیف شده ،رابطة شاعر با ماه شب چهارده است؛ رابطهای
که میان دو انسان نیست و این خود گویای مسألة مهم دیگری است که با رابطهای
انسانی روبه رو نیستیم .خسته شدن انسان از زمین و به موازات آن ،خسته شدن ماه از
آسما ن به آن شدتی که درنهایت این دو به برقراری رابطه باهم مجبور میشوند ،گویای
مسائل مهمی است .صنعت تشخیص بازهم در این شعر است و بهخوبی در آن تنیده
شده است .صنعت تشخیص از پربسامدترین صنایع مورد استفادة شاعر است.
تنهایم /و بی تو /تنهایی معنا ندارد (اردهالی.)53 :1392 ،

شب است /روبهروییها /چراغ را خاموش کردهاند /پرده را کشیدهانهد /ایسهتادهام /بها
فنجان چای و بیخوابیام /چراغ من روشن است (همان.)37 :

پردههای کشیده شده که نشانگر بیارتباطی و درونگرایی است در شعر به اینگونه
استفاده شده که کسی تنها با فنجان چایش به آن خیره است .دو پنجره وجود دارد:
پنجرهای با پردة کشیده شده و آمادة خواب و پنجرهای که در قاب آن فردی به نظارة آن
پنجرة خاموش ایستاده است .این فرد تنهاست و ادعا میکند چراغش روشن است.
سحر /چرخی زد /دید نیستی /ترکش کرده بودی /دنبال نامهای نگشهت /صهبحانه را/
با یك فنجان چای /آماده کرد /صندلیت را کنار دیوار گذاشت /با خودش /حرفههایی
زد /که تابهحال نشنیده بود (همان.)38 :

تنهایی ،صندلی کنار دیوار است .وقتی کسی نیست که با او صبحانه بخوری با دیوار
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نوع تنهایی که شاعر در این شعر تعریف میکند ،متفاوت است .شاعر جویای
تنهایی کنار فردی دیگر است .تنهایی را با تفرید خویش نمیخواهد؛ بلكه دنبال کسی
است که با او خلوتش را هم داشته باشد .شاید بتوان گفت این شعر یكی دیگر از
مانیفستهای شاعر است.
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همنشین و همصحبت میشوی و حرفهایی میزنی که برای خودت هم ناشناخته
است.
یادم رفته است /چهطور حرفمان شد /چه کسی ،چه کسی را تهرک کهرد( ...اردههالی،
.)34 :1394

شاعر در این شعر فراموشی را دنبال میکند؛ فراموشی که بهدنبال تنها ماندن پدید
می آید .شاعر برخالف شاعران کالسیك ،که در غم هجران میسوزند و هماره معشوق
را در خاطر نگاه میدارند در پی فراموشی هرچه بیشتر است .نگاه مدرن به عشق و
تنهایی در همین دست اشعار مشخص میشود.
غروبها /لباس باز و بلند ارغوانی میپوشید /به اللهة گوشهش عطهر مهیزد /و منتظهر
هیچكس نبود (همان.)91 :
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در این شعر نوعی تسلیم و عادت به وضع موجود دیده میشود .همانطور که قب ً
ال
بیان شد ،انسان مدرن با انسان کالسیك فرق دارد .انسان مدرن در غم هجران از بین
نمیرود؛ بلكه معموالً میتواند خودش را به آن راه بزند و زندگی کند .شاعر کالسیك
در غم هجران ،شروع به سرودن مرثیهها و غمنامهها و اشعار پرسوز و گداز میکند؛ اما
از شاعر مدرن چنین چیزهایی دیده نمیشود.
تنها نگران او بودم /وقتی چمدان میبسهتم /]...[ /خهو گرفتههایهم مها /مهن و آبهاژور
کوچك /به شبهایمان( ...اردهالی.)87 :1389 ،

چمدان بستن و ترک کردن به منزلة تنها گذاشتن شخص یا مكانی است .در این
شعر از تنها گذاشتن مكان صحبت میشود .مكانی که در آن راوی بوده و یك آباژور
کوچك که با هم انس و الفتی داشتهاند و به شبهای تنهاییشان عادت کردهاند.
چه حسی دارد ساق پای یك مرد وقتی /دنبال زنی که او را ترک کرده مهیدود/]...[ /
نمیدانستی /حتی /از کدام سو ترک شدهای! (همان)85 :

ساق پای مردی که کسی ترکش کرده ،مرکز اصلی شعر است .ساق پایی که وسط
کوچه ،گنگ ایستاده و نمیداند حتّی از کدام سو ترکش کردهاند .ساق پایی لرزان یا
کامالً استوار.
تلفن زنگ میزند /شمارة اوست /مانند جامی زهر /برش میدارم /تها تهه مهینوشهم/
بدون خداحافظی /میگذارد مرا /میان جامهای نیمخوردهاش /روی میز سالن پذیرایی
(همان.)34 :

بررسي مؤلفة «تنهايي» در اشعار سارا محمدي اردهالي با رويکرد مدرنيستي

تنهایی جام زهر است وقتی کسی را طلب میکنی و نمیتوانی او و توجهش را
جلب کنی .تلفن ،جام زهر و میز سالن پذیرایی ،سه تصویر مهم شعر است .تلفن و
صدای کسی که شاعر منتظرش است به جام زهر تشبیه شده و شاعر نیز خودش به جام
نیمخورده .نكتة مهمی که وجود دارد ،قرار گرفتن جام نیمخورده کنار دیگر جامهای
نیم خورده روی میز سالن پذیرایی است .گویی تنهایی جمع شده با مجموعهای از
تنهاییها.
از پشت پنجره /پیداست /مبلهایی که /مالفة سفید /رویشان کشیده شده /و /زنهی کهه
دیگر /به این خانه بازنمیگردد (همان.)70 :
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مالفة سفید ،شاید تصویری است که آشكارا در فیلمها هم دیده میشود .وقتی کسی
جایی را برای همیشه یا برای مدتی طوالنی ترک میکند ،روی وسایل جامانده مالفهای
سفید میکشد .این تصویر همیشه گویای برنگشتن و سفر است.
با خواندن دقیق اشعار به سه تقسیمبندی کلی در این باره میتوان دست یافت که
منشأ تنهاییها کجاست:
 . 1تنهایی ناشی از ارتباطات کلی آدمها باهم که در این دسته عشق جای نمیگیرد؛
مانند اشعار شاگرد فرانسهزبان چهارسالهام و صنم .2 .تنهایی ناشی از روابط خصوصی
دونفرة عاشقانه؛ معموالً ترک کردن یا ترک شدن را دربرمیگیرد؛ مانند اشعار بهمن،
رشیدخان ،زن و میز چای رنگ روغن ،پیادهروی ،بهار ،جزر و مد ،فصلها پیش ،تنهایی
(جام زهر) ،پیادهروی در شب و شیمیایی .3 .تنهایی ناشی از بیکسی و تكماندن؛
مطلق تنهایی و اشاره به جهانبینی شاعر درمورد تنهایی؛ مانند اشعار تنهایی (برکه)،
چراغ ،اعتراف ،آینه ،شبهای ما ،حوادث و شعری با انگشت روی میز خاک .با توجه به
آنچه مشاهده میشود ،پربسامدترین منشأ تنهایی ،همان تنهایی ناشی از عشق است که
در آن یا مجبور به ترک کسی میشویم یا کسی ما را ترک میکند .با خواندن اشعار
متوجه مسائلی میشویم که درنهایت به تنهایی ختم میشود؛ فاصله ،دوری ،بیکسی،
ترک شدن ،ترک کردن ،رفتن ،بیمحلی ،سرگرم شدن به چیزی و بیتوجهی به چیز
دیگر ،عدم تفاهم ،احساس پوچی و ...همه به تنهایی میرسد و انسان عصر مدرن را از
آنچه که هست ،تنهاتر میکند .البته باید یادآور شد برخورد انسان مدرن در رویارویی
با تنهاییش کامالً با انسان کالسیك متفاوت است.
چند تصویر کلی و مرکزی که در اشعار نقش اساسی برای بیان مفهوم تنهایی دارد،

این موارد است .1 :برکه  .2جزیره  .3کمد  .4خانه .این تصاویر ،مرکزیترین تصاویری
است که جهانبینی شاعر را نشان میدهد .همة آنها اسم مكانند؛ مكانهایی بسته و دوّار؛
مكان هایی در طبیعت یا در خانه که از همه طرف محدود ،و بسته و گیر افتادن در آنها
ممكن است به مثابة مرگ تلقی شود.
 4-1-2حوزة واژگان
 .2جدول حوزة واژگان اشعار

طبيعت

برکه ،گوزن ،3شاخه ،شاخ ،3آب ،2جنگل ،بیشه ،جزیره ،موج ،صدف،
ماه ،بهار ،2سیب ،درخت ،جزر و مد ،هیزم ،آفتاب ،انعكاس ،آسمان،3
زمین3
قایق ،جزیره ،موج ،آب ،2کشتی ،صدف

عضو بدن

مو ،2اللة گوش ،ساقهای پا ،پا ،شانه ،2سر ،3دست ،شاخ ،تن،
چشمان ،2لب ،مژه ،گونه ،انگشت ،صورت
بهار ،2غروبها ،غروب ،سالها ،شبها ،3شب ،2نیمهشب ،شب چهاردهم،
فصلها ،قرن ،بهمن ،سحر ،جمعه،
جزیره ،کافه ،جنگلها /جنگل ،بیشه ،2تاکسی ،سالن پذیرایی ،کمد،
کشتی ،قایق ،کوچه ،سنگر ،زمین ،3آسمان ،3پلهها ،پشت در ،زیر آب،
خانه ،روبهرو ،پیادهروها ،ته دنیا ،در هیچ
چراغ ،4پرده ،2فنجان چای ،2کتری ،روزنامه ،کمد ،دستمال ،پنجره،3
مالفه ،مبل ،پیراهن ،تلفن ،جام ،3پله ،زباله ،میز ،میز چای ،میز سالن
پذیرایی ،رژ ،رژگونه ،لباس ،عطر ،آینه ،2چمدان ،آباژور ،روزنامه،
صندلی ،رنگ روغن ،اخبار
جام زهر ،سیب ،چای ،صبحانه

دريا

زمان
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مکان

134

خوردني
جنگ

سنگر ،مجروح جنگی ،مین ،شیمیایی ،مفقوداالثر ،آژیر ،فرار ،اسیر

ارتباط

آواز ،2واژه ،کلمات ،فارسی ،نامه ،حرف

اسم خاص

سیندرال ،رشیدخان ،بورژوا ،سارا ،صنم ،روبهروییها

واژگان مربوط به خانه و مسائل شخصی و درونی بیشتر از موارد بیرونی است .مواردی
که به انسان مربوط است ،طبیعت بهکار رفته در اشعار ،حتّی مكانهایی که در اشعار
آورده شده است که شلوغ نیست و بیشتر تداعیکنندة تنهایی و انزوا است ،همه نشانگر

بررسي مؤلفة «تنهايي» در اشعار سارا محمدي اردهالي با رويکرد مدرنيستي

درونگرایی شاعر است .شاعر با خود و تنهایی خود در جنگ است؛ میخواهد از آن
بگریزد ولی نمیتواند.
 4-2نحو
 4-2-1جمالت
مهمترین مسألهای که در اشعار به چشم میخورد ،کوتاه بودن جمالت و وجود تك
جملههاست .جمالت بلند بسیار کم به چشم میخورد؛ اما جمالت کوتاه و جمالتی با
افعال محذوف بسیار پربسامد است .برای تحلیل دقیقتر جدولی ترسیم ،و نوع جمالت
در آن مشخص شود.
 .3جدول انواع جمالت

جمله  2جزئي

میگویی /3رها شدی /آن گوزن ناآرام (که) راه میافتد /پایین دویدی/
تلفن زنگ میزند /شمارة اوست( /تاه ته) مینوشم /پیداست مبلها/
هیچکس نبود /2آینه خواب رفته بود /فرار میکنم /سنگر میگیرم/
کتری قلقل میکند /منتظر هیچکس نبود /روشن میشود /خاموش
میشود /تو میروی /موجی نیست /شب است /ایستادهام /چراغ من
روشن است /چرخی زد /رهگذران سرگیجه دارند( /پشت پنجره)
آمد /باورت نمیشود.
صورتت پر از لبخند نمیشود /برایت نقاشی که میکشم /این سیب
است /بیچاره و تنها شدم /تن میشویم /شامة قویاش مسیری
برمیگزیند /شاخهای شاخههای بیشه را کنار میزند /آوازی که گوزن
را بیخواب کرده [است] /در نیمهباز ماند /پرده را کنار زدیم /گنگ
ایستاده بودی /برش میدارم /زنی که به این خانه بازنمیگردد /سر
پنجره به ماه گرم بود /یك شیمیاییام /صدای آژیر میشنوم /از همه
میترسم /مفقوداألثر شوم /چهکسی ،چهکسی را ترک کرد /دوستت
دارم /تو موهای بلند دوست داشتی /موهای من کوتاه بود /چیزهای
بسیار دیگری را فراموش خواهم کرد /لباس باز و بلند ارغوانی
میپوشید /دوستی ما دارد عمیق و عمیقتر میشود /نگران او بودم/
وقتی چمدان را میبستم /روشنش میکنم /خاموشش میکنم/

 3جزئي
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شبه جمله

سارا کوچولویم /سالم /ممنون /خدانگهدار.
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 4جزئي

مرکب

خوگرفتهایم ما به شبهایمان /یك مرد حیران بود /زباله او را گذاشته
بود /در را بسته بود /قایقت از جزیرهام دور میشود /نقطه میشوی/
آبها آرامند /دنبال هیزم میگردم /تنهایم /بیتو تنهایی معنا ندارد /این
لبخند (بر لب من) رژ بورژوا نیست /مژههایم طبیعی برگشتهاند/
رژگونه نزدهام /برق چشمانم در چشم هیچ رقاصهای پیدا نمیشود/
سیندرالیت شستن زمین را از سر خواهد گرفت /روبهروییها چراغ را
خاموش کردهاند /پرده را کشیدهاند /ترکش کرده بودی /دنبال نامهای
نگشت /صبحانه را آماده کرد /صندلیت را (کنار دیوار) گذاشت/
پیادهروها تنهایند /کافهها روزنامههای قدیمی باال میآورند /آسمان
برای زمین شانه باال میاندازد /زمین برای آسمان شانه باال میاندازد/
کسی رفتنت را به عهده نمیگیرد /این پیراهن بنفش مردانه را (یك
روز) خریدم /شاد شدم /چرک میشود /تنها بودم /او هم تنها مانده
بود /با او رابطه داشتم /هردو خسته بودیم من از زمین او از آسمان/
قرارمان نیمهشب بود /به من لبخند زد /زیبا بود.
خودِ دیوانهام فارسی یادت دادم /خودم به تو یاد دادمشان کلمات
بیهوده را /از من گرفتندت[ /گوزن] سر باال میگیرد /بدون خداحافظی
میگذارد مرا /به اللة گوشش عطر میزد.
دستم را نمیگیری فشار دهی /نمیپری بوسم کنی /تنها برکهای که در
آن برهنه میشوم ،تنهایی است /آوازهایی میخوانم که واژههاشان را
نمیدانم /ما از هم پرسیدیم چه حسی دارد ساقهای پای یك مرد وقتی
دنبال زنی میدود /نمیدانستی حتی از کدام سو ترک شدهای/
میخواستم بخندم /2مبادا اسیرم کنند /منتظرم پایم را روی مینی
بگذارم /یادم رفته است چطور حرفمان شد /آمده بود زبالهاش را دم
در بگذارد /وقتی بروی چراغها خاموش میشوند /دید نیستی /به
خودش حرفهایی زد که تابهحال نشنیده بود /تاکسیها میروند ته دنیا
با صدایی مهیب در هیچ سقوط میکنند /کسی ازاینكه درختها بیهوده
روی یك پا ایستادهاند نه خندهاش میگیرد نه تعجب میکند /سری را
که درد میکند دستمال نمیبندند /میشویم آن را پهن میکنم زیر
آفتاب /یادم آمد شب چهارده بود.

بررسي مؤلفة «تنهايي» در اشعار سارا محمدي اردهالي با رويکرد مدرنيستي

 4-2-2ترکيبات اضافي و وصفي
 .4جدول انواع ترکيبات

وصفي

موهای بلند /لباس باز و بلند ارغوانی /آباژور کوچك /کشتیهای غرق-
شده /غمهای سنگین /جامهای نیمخورده /مالفة سفید /شاگردِ فرانسه-
زبانِ چهارسالهام /خود دیوانهام /کلمات بیهوده /گوزن ناآرام /شاخهای
پیچخورده /2شامة قوی /شاخههای خشك و باکره /چشمان درشت و
گیاهخوار /گوزن وحشی /بیشهای دور /رژ بورژوا /رنگ روغن /روزنامة
قدیمی /رهگذران ناشناس /پیراهن بنفش مردانه /آفتاب خیره /چیزهای
بسیار /مجروح جنگی /شب چهارده
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با نگاهی به جدول ،متوجه میشویم جمالت سه جزئی پربسامدترین نوع جمالت
را تشكیل می دهد .جمالت سه جزئی مفعولی نیز در این میان پربسامدترین است و بعد
از آن سه جزئی مسندی و متممی قرار میگیرد .شاعر کمتر اهل وصف حالت و
چگونگی است .جمالت سه جزئی مفعولی ،اصوالً از نهاد ،مفعول و فعل تشكیل شده
است .فعل متعدی نیازمند مفعول است و شاید این نیاز فعل به مفعول به نوعی بیانگر
نیاز شاعر به فرد دیگر در زندگی است .فعل ناگذر اصوالً به چیز دیگری جز نهاد ،نیاز
ندارد و خود میتواند کامل باشد؛ اما فعل گذرا ،ناتمام و ناقص است و به چیز دیگری
برای تكامل نیاز دارد .شاید مانیفست شاعر ،که گفته تنهايم و بي تو تنهايي معنا ندارد،
اینجا نمود می یابد که برای تكمیل تنهایی خود ،نیازمند شخص دیگری است .تعریف
نوین شاعر از تنهایی بهنوعی هنجارگریزی به شمار میرود که تمام معادالت ذهن
خواننده را نیز به هم میریزد .تنهایی در نظر شاعر به ترک شدن و ترک کردن ختم
نمیشود .شاعر تنهایی را باوجود فرد دیگری کامل میداند و تنهایی را تفرید و تجرید
تعریف نمیکند.
بعد از جمالت سه جزئی ،جمالتی که بیشترین بسامد را دارند جمالت مرکب
اس ت .جمالت مرکب ،جمالتی است که پایه و پیرو دارد؛ بهعبارتی دیگر باید گفت این
جمالت نیز ناتمام است و برای کامل شدن ،به جملة دیگری نیاز دارد.
گونهای سیر ناتمام در ژرفساخت جمالت ،باعث میشود که تفكر بنیادین شاعر
خودبهخود نشان داده شود.

اضافي
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موهای من /چیزهای دیگر /اللة گوش /منتظر هیچکس /شبهای ما/2
دوستی ما /نگران او /پشت در /زبالهاش /دمِ در /جزیرهام /زیر آب/
سكوت صدفها /ساقهای پای یك مرد /دنبالِ زن /میانة کوچه /شمارة او/
جامی زهر /نیمخوردهاش /روی میز سالن پذیرایی /پشت پنجره/2
رویشان /خاک میز /روی شانة دیوار /سر پنجره /خیس عرق /صدای
آژیر /روی مین /چهارسالهام /وقت آمدن /برایت /دستم /قویاش/
شاخهایش /شاخة بیشه /انعكاس آب /چشمان گوزن /خواندن آواز /لب
من /مژههایم /رژگونه /برق چشمانم /چشم رقاصه /شستن زمین /فنجان
چای /2بیخوابیام /چراغ من /میز چای /ته دنیا /دنبال نامه /صندلیت/
کنار دیوار /خودش /روی یك پا /رفتنت /مواظب خودت /بین خودمان/
انزوای کمد /آفتاب جمعه /سیندرالیت

همانطور که مشاهده میشود ترکیبات اضافی از ترکیبات وصفی بیشتر است و از
بین ترکیبات اضافی نیز بیشترین درصد به اضافههای اختصاصی ،اقترانی ،ملكی و
توضیحی اختصاص دارد که بنظر میرسد شاعر قصد تنكیر ،توضیح یا محصور کردن
دارد .اضافههای استعاری و تشبیهی کمترین درصد را به خود اختصاص داده است.
شاعر به جای خیالپردازی و تصویرپردازیهای آنچنانی ،با توضیح کار خود را پیش
میبرد .با بررسی اشعار شاعر این نكته را متوجه میشویم که شاعر تصویری کار میکند
و معموالً هم هستة اصلی شعرش را یك تصویر کلی تشكیل میدهد؛ اما شاعر
ترکیبسازِ استعاری و تشبیهی نیست .ازجمله اضافههای اختصاصی و اقترانی میتوان
به مواردی مثل اللة گوش ،ساقهای پای یك مرد ،میز سالن پذیرایی ،خیس عرق،
صدای آژیر ،فنجان چای ،2برق چشم ،چشم رقاصه ،انعكاس آب ،خواندن آواز،
چشمان گوزن و شاخههای بیشه اشاره کرد .اضافة توضیحی مثل رژ بورژوا ،شستن
زمین ،آفتاب جمعه ،شب چهاردهم ،زیرِ آب ،وقت آمدن و چیزهای دیگر و اضافة
ملكی مانند موهای من ،دوستی ما ،شبهای ما ،شمارة او ،بیخوابیام ،چراغ من،
صندلیت ،لب من ،مژههایم ،چشمانم و سیندرالیت .اضافة استعاری تنها سه مورد
سكوت صدف ها ،شانة دیوار و سر پنجره را و اضافة تشبیهی ،انزوای کمد را
دربرمیگیرد.
از جمله کارهای مهمی که شاعر انجام میدهد ،توضیحاتی است که خالف توقع خواننده

بررسي مؤلفة «تنهايي» در اشعار سارا محمدي اردهالي با رويکرد مدرنيستي

است؛ بهطور مثال توضیحاتی که بعد از واژگانی چون پیادهرو یا کمد میآورد؛
پیادهروهای تنها چیزی است خالف معمول .پیادهرو معموالً مكانی شلوغ است و نسبت
دادن تنهایی به آن هنجارگریزی است .همچنین کمد معموالً جایی شخصی و پر از
لباس است؛ درواقع جایی خلوت نیست اما وقتی میگوییم انزوای کمد ،گویی خلوت
و عزلتی را درمورد آن اراده کردهایم که رایج نیست.
 4-2-3افعال
 .5جدول تقسيم افعال به مادي و انتزاعي

افعال مادي

انتزاعي

در بررسی افعال ،از افعال اسنادی صرف نظر ،و صرفاً افعال طبق مادی یا انتزاعی
بودن دستهبندی می شود .باتوجه به جدول ،افعال مادی بیشترین درصد را به خود
اختصاص داده است .بیشتر افعال مادی و پویا است و در شعر کنش ایجاد میکند.
افعالی مثل تنها ماندن ،تنها گذاشتن ،تنها بودن ،فراموش کردن و به یاد آوردن بیشترین
درصد افعال انتزاعی را به خود اختصاص داده است .تنهایی مفهومی انتزاعی است .نوع
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افعال

رها شدن ،راه افتادن ،دویدن ،پایین دویدن ،زنگ زدن ،نوشیدن ،پیدا
بودن ،پیدا شدن ،روشن شدن ،روشن کردن ،خاموش شدن ،خاموش
کردن ،3رفتن ،3آمدن ،چرخ زدن ،سرگیجه داشتن ،شُستن ،کنار زدن،
نیمهباز ماندن ،برداشتن ،برگشتن ،بازگشتن ،شنیدن ،2گفتن ،3پرسیدن،
مفقوداألثر شدن ،پوشیدن ،بستن ،3گذاشتن ،5دنبال چیزی گشتن،2
زدن ،سقوط کردن ،ایستادن ،2درد کردن ،پهن کردن ،لبخند زدن،
خندیدن ،2خسته بودن ،رابطه داشتن ،چرک شدن ،خریدن ،به عهده
گرفتن ،شانه باال انداختن ،باال آوردن ،آماده کردن ،از سر گرفتن،
کشیدن ،یاد دادن ،گرفتن ،2سر باال گرفتن ،عطر زدن ،فشار دادن،
بوسیدن ،برهنه شدن ،آواز خواندن ،اسیر کردن ،دیدن ،حرف زدن،
نقاشی کشیدن ،بیخواب کردن ،ترک کردن ،2ترک شدن ،برگزیدن،
سرگرم بودن ،نقطه شدن ،دور شدن.
باور کردن ،بیچاره شدن ،تنها شدن ،تنها بودن ،4تنها ماندن ،منتظر بودن،
ترسیدن ،دوست داشتن ،2فراموش کردن ،به یاد آوردن ،از یاد رفتن،
عمیق شدن ،نگران بودن ،خو گرفتن ،آرام بودن ،دانستن ،2زیبا بودن،
شاد شدن ،معنا داشتن ،تعجب کردن.

تصویر شدن و بیان آن در  19شعر اردهالی با استفاده از تصاویر مدرن ،و ترکیبسازیها
است ،و افعال نیز حائز اهمیت است .نكتهای که در اینجا مطرح است ،دلیل استفاده از
افعال مادی برای بیان و تصویر مفهومی انتزاعی است .بهنظر میرسد شاعر در پی فائق
آمدن بر این تنهایی است و از افعال و تصاویر بهعنوان سرپوشی برای کمرنگ کردن آن
استفاده میکند .علل عمدة تنهاییهایی که مطرح میشود ،بیاعتناییها ،بیتوجهیها،
روزمرگی ها و مسائلی از این دست است .شاعر به تنهایی درونی خود احترام میگذارد؛
اما تنهایی را انتخاب نمیکند و حتی ترجیح میدهد در کنار کسی ،تنهایی را تجربه کند.
شاعر مفهومی انتزاعی را با افعال انتزاعی بیان نكرده است؛ چون دلیلی نمیبیند که این
درونگرایی و فردیّت تشدید شود .شاعر دنبال کسی است که سرش درد میکند برای
برهم زدن قوانین حاکم .شاعر بهدنبال هنجارشكنی و چارچوبشكنی است.
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 .5نتيجهگيري
شاعر تنهاست .گاهی این تنهایی را نادیده گرفته و زندگیش را میکند و گاهی نه؛ اما
مهمترین حرفی که شاعر میزند جایی است که او تنهاییش را در کنار احتماالً یك
معشوق انتخاب میکند .از دیگر جهانبینیهای مهم باید به یكی از اشعار شاعر اشاره
کرد که در موارد  19گانه ذکر نشده است .شاعر در شعر کوله ،جهان را توالتی فرض
میکند و با این نگاه است که جهان را بیمقدار و کوتاه فرض میبیند .شاعر درواقع
گفته :نوشتن شعری بر در توالت جهان! (اردهالی )15 :1386،و این را بهعنوان آرزویش
مطرح کرده است .توالت درواقع شخصیترین مكانی است که وجود دارد و باید گفت
شاعر با آوردن این جمله ،جهان بینی خود را که بر تنهایی و پذیرش این تنهایی مبتنی
است بیان میکند .در شعری دیگر شاعر ،تنهایی را برکهای میداند برای برهنگی برای
خالص شدن از شرّ نقابهای زندگی و برای هرچه غریزیتر و طبیعیتر زندگی کردن و
البته برای پاک شدن .تنهایی با سرنوشت انسان مدرن یكی شده و انسان هم گویی این
مسأله را پذیرفته است و سعی در تغییر آن ندارد؛ چرا که هر تالشی بیهوده مینماید و
سرانجام همهمان ،باألخره تنهایی است .اشعاری هست که با بررسی آنها ،این نتیجه به
دست می آید که شاعر بدون اینكه به تنهاییش وقعی بگذارد ،زندگی میکند و اصالً
برایش مهم نیست که ترکش کردهاند؛ اما درواقع اینطور نیست .تنهایی درونی شاعر با
تنهایی که ناشی از ترک شدن است ،متفاوت است .شاعر میخواهد در درون تنها باشد
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اما در کنار یك فرد دیگر .با بررسی اشعار و تصاویر و نحو جمالت متوجه بزرگترین
عامل مدرنیستی میشویم که تقریباً در جای جای آثار این شاعر جاری است؛ حتّی
ا شعار دیگر که موضوعاتی متفاوت دارد در نهایت نوعی حالت تنهایی و انزوا به همراه
دارد .مكانهایی که شاعر خلق میکند ،همه به دور از شلوغی و ازدحام و یادآور
محدودیت و درونگرایی است .تصاویر شاعر بیشتر به دور از کلیشههای مرسوم است و
میشود با آنها به دید نوینی دربارة تنهایی رسید .از جمله تصاویر مرکزی اشعار شاعر
که باید به این موارد اشاره کرد :برکه ،گوزن ،آواز ،صندلی کنارِ دیوار ،پیادهروهای تنها،
چمدان ،زباله ،جزیره ،جام زهر ،مالفة سفید ،خواب آینه ،سرگرمی پنجره ،سنگر،
چراغهای خاموش ،کلمات ،پردههای کشیدهشده ،ساق پا و میانة کوچه .تصاویری که
مطرح شد ،جایگزینهای جدیدی است برای ارائة مفهوم تنهایی .همانطور که مالحظه
می شود از تصاویر و کلمات کالسیك خبری نیست و شاعر با سرک کشیدن به
خصوصیترین الیههای زندگی انسان مدرن ،سعی در مطرح کردن مسائل همیشگی بشر
به شكل جدیدی دا رد .به همین علت است که حوزة واژگانی مربوط به زندگی و خانه
و مسائل شخصی ،بیشترین درصد را در اشعار او به خود اختصاص داده است .بعد از
آن مسائل مربوط به طبیعت مطرح است .نكتة حائز اهمیت دیگری که وجود دارد،
مكان و زمان است که شاعر به آنها توجه ویژهای نشان میدهد .مشخصکردن مكانهای
هر  19شعر به این موارد می انجامد :شعر فصلها پیش :خانه و کوچه /تنهایی :سالن
پذیرایی /پیاده روی در شب :خانه /شعری با انگشت روی خاکِ میز :اتاق یا خانه/
شیمیایی :سنگر (نامعلوم) /شاگرد فرانسهزبانِ چهارسالهام :نامعلوم /تنهایی :برکه و بیشه
و جنگل /بهار :خانه /در آینه :خانه (نامعلوم) /شبهای ما :خانه /حوادث :پشت در ،خانه/
جزر و مد :جزیره /چراغ :خانه /زن و میز چای ،رنگ روغن :خانه /صنم :پیادهرو و
کافه /پیادهروی :کمد ،خانه /اعتراف :خانه .جالب توجه است که خانه جایی است که
بیشتر شعرها آنجا اتفاق میافتد .تصاویری که از مكان ارائه میکند با تعریف ارسطویی
مكان تاحدودی تطابق دارد .درواقع اشعار معموالً در مكانی خاص اتفاق میافتد و
خواننده شاهد تغییر مدامِ مكان در اشعار نیست .نكتة دیگری که باید اشاره کرد نحو
اشعار است .این مسأله از سه بعد در مقاله بررسی شده است :بررسی جمالت ،ترکیبات
و افعال .با آنچه انتظار میرفت کمی متفاوت است .درمورد جمالت ،بیشترین درصد را
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جمالت سه جزئی و جمالت مرکب؛ درمورد ترکیبات ،بیشترین درصد را ترکیبات
اضافی (که کمترین درصد این ترکیبات ،اضافات تشبیهی و استعاری بود) و در مورد
افعال ،بیشترین درصد را افعال مادی تشكیل میداد .موضوع مورد بحث ،تنهایی،
موضوعی انتزاعی و درونی است و انتظار میرفت نوع افعال نیز انتزاعی و حسی باشد
که این طور نبود .همچنین جمالت سه جزئی نیازمند مفعول ،بیشترین درصد را داشت.
درواقع میشود اینطور نتیجه گرفت که شاعر بهدنبال مفعول (یك همراه) در تكاپو
است .درمورد کم بودن اضافههای استعاری و تشبیهی باید گفت این مسأله کم بودن
تصویر را باعث نشده و شاعر از راهها و صنایع دیگری برای تصویرسازی بهره برده
است؛ بهطور مثال صنعت تشخیص و تشبیه ،بیشترین کارکرد را در اشعار دارد و شاعر
با استفاده از شخصیتبخشی گویی بهدنبال راه چارهای برای فرار از تنهایی است .او در
تالش است به همه چیز جان ببخشد تا شاید بتواند همراهی برای خود پیدا کند .گرچه
در این عصر ،اشیا نیز ماهیت وکارکرد اصلی خود را از دست داده است ،شاعر ناامید
نمیشود و به جستجوی خود ادامه میدهد .شاعر سرش درد میکند برای شكستن
بحرانهایی که انسان مدرن را تحت فشار قرار داده است.
منابع
 امینپور ،قیصر؛ سنت و نوآوري در شعر معاصر؛ چ  ،4انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران:1390
 پاز ،اوکتاویو؛ ديالکتيک تنهايي؛ ترجمة خشایار دیهیمی ،لوح فكر ،تهران1381 : جهانبگلو ،رامین؛ مدرنها؛ نشر مرکز ،تهران1394 : چایلدز ،پیتر؛ مدرنيسم؛ ترجمة رضا رضایی ،چ دوم ،ویراست دوم ،نشر ماهی ،تهران1386 : سیدحسینی ،رضا؛ مکتبهاي ادبي؛ ج ،2چ ،14نگاه ،تهران1387 : محمدی اردهالی ،سارا؛ براي سنگها؛ چ دوم ،چشمه ،تهران1389 :________ -؛ بيگانه ميخندد؛ مروارید ،تهران1392 :

 ________ ،روباه سفيدي که عاشق موسيقي بود؛ آهنگ دیگر ،تهران1386 :________ -؛ گل سرخي در زد؛ چشمه ،تهران1394 :

نمادپردازي در غزل نو شاعران جوان زن



(با تکيه بر غزليات مريم جعفري آذرماني ،نجمه زارع و پانتهآ صفايي بروجني)

دکتر سپيده يگانه
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا
سحر قهاري
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چکيده
یكی از شگردهای عمدة بیانی در غزل نو  ،نمادپردازی است .از این رو دیدگاهی شایسته برای
مطالعة نوغزلسرایی در شعر جوان و بویژه آثار زنان شاعر انگاشته شد .بر این اساس مجموعه
غزلهای سه تن از زنان نامآشنای شعر جوان (مریم جعفری آذرمانی ،نجمه زارع و پانتهآ صفایی
بروجنی) از دید نمادپردازی و شیوة بسامدگیری دقیق و توصیف ه تحلیل دادهها مورد مطالعه
قرار گرفت .بسامدها نشان داد که نمادها به ترتیب بسامد ،عبارت است از« :نمادهای محیطی
143
(طبیعی و سازهای) بویژه نمادهای طبیعت جاندار»« ،نمادهای تاریخی بویژه تاریخ پیامبران»،
«نمادهای اساطیری و حماسی ،بیش از همه تحت تأثیر شخصیتهای شاهنامة فردوسی» ،
«نمادهای دینی ،با محوریت شیطانهراسی»« ،نمادهای غنایی ،محدود به شخصیتهای آثار غنایی
نظامی»« ،نمادهای ادبی ،با هویتبخشی معنایی به اصطالحات ادبی» و کمتر از همه «نمادهای
فرهنگی (ملی و قومی)».
در نتیجه نمادپردازی یكی از ویژگیهای بیانی نوغزلسرایی شاعران زن جوان بهشمار میآید
و مبنای آن بر استفاده از نمادهای رایج در شعر معاصر قرار گرفته است؛ ازاین رو بسامد
نمادهای بدیع و نیز کشف ابعاد نو در نمادهای رایج ،محدود و اندک ارزیابی میشود و تنها در
نمادپردازیهای «ادبی» و در مواردی معدود در نمادهای «دینی» و «طبیعی» ،نوآوریهایی در این
زمینه مشهود است.
کليدواژهها« :نمادپردازی» در «غزل نو» ،نماد در شعر نجمه زارع ،نماد در شعر پانته
آصفایی بروجنی ،نماد در شعر مریم جعفری آذرمانی ،نیما در شعر معاصر فارسی.

تاریخ دریافت مقاله 1396/7/16

تاریخ پذیرش مقاله1396/9/16 :
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 .1مقدمه
غزل نو به موازات شعر نو در ادبیات فارسی شكل گرفت و گسترش یافت .در این نوع
غزل از امكانات زبانی ،بیانی ،محتوا و انگارهای (پسزمینة فكری و فلسفی آثار) شعر نو
بهره گرفته شده است تا این قالب کالسیك شعر فارسی بتواند با اقتضائات ادبی روز
جامعه همگام شود و بقای خود را در جریان ادبیات معاصر حفظ کند.
یكی از ویژگیهای سبكی غزل نو ،بهرهگیری از نمادپردازی است که از عوامل بارز
شعر نو به شمار می آید .این مقوله در غزل معاصر بویژه غزل شاعران جوان ،بسامد
چشمگیری دارد و بخش قابل توجهی از آن به غزل زنان شاعر اختصاص دارد .از این
رو آثار سه تن از غزلسرایان زن معاصر ،که در دو دهة اخیر به کسب رتبههای ادبی
کشوری موفق شدهاند به عنوان جامعة آماری انتخاب شد.
مریم جعفری آذرمانی (1356هه.ش) با انتشار  12مجموعه غزل از پرکارترین زنان
شاعر معاصر بهشمار میرود؛ از جمله افتخارات ادبی وی عبارت است از :برگزیدة
سومین و هفتمین دورة جایزة ادبی پروین اعتصامی ،نامزد نهایی سی و یكمین دورة
کتاب سال ،دوازدهمین دورة جایزة قلم زرین ،کتاب فصل ،نامزد نهایی اولین دورة
جایزة شعر زنان و . ...
نجمه زارع ( 1361ه 1384هه.ش) که با وجود عمر کوتاه خود ،توانست حدود  20بار
شاعر برگزیدة جشنوارههای کشوری باشد و به اعتقاد منتقدان تأثیری قابل توجه در
زبان و شیوههای بیانی غزلسرایان پس از خود بگذارد.
پانتهآ صفایی بروجنی ( 1359هه .ش) ،صاحب پنج مجموعه غزل و دارای افتخاراتی
چون کسب رتبة دوم جشنوارة شعر فجر ،برندة جایزة گام اول ،نامزد جایزة کتاب سال
دفتر شعر جوان ،نامزد جایزة قلم زرین ،نامزد جایزة کتاب سال شعر زنان (کتاب
خورشید) و ...است.
این شاعران از غزلسرایان نامآشنا در شعر جوان بهشمار میآیند که با بررسی و
تحلیل آثارشان میتوان به ویژگیهای غزل نوی زنانه در شعر معاصر دست یافت و
گامی مؤثر در جریانشناسی شعر معاصر زنان برداشت.
نمادپردازی در غزل نو ،دیدگاهی است که این مقاله از آن به غزلهای این سه شاعر

نمادپردازي در غزل نو شاعران جوان زن

نگریسته و پس از استخراج نمادها ،بسامدگیری و دستهبندی به تحلیل یافتهها پرداخته
است.
 1-1روش پژوهش
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در راستای هدف پژوهش ،تمامی مجموعه غزلهای این سه شاعر (شامل 423غزل) ،که
در پنج سال اخیر منتشر شده است به عنوان جامعة آماری ،مورد مطالعه قرار گرفت .این
مجموعهها عبارت است از« :تریبون» (« ،)1391دایره» (« ،)1391صدای ارّه میآید» ()1391
و «ضربان» ( )1394سرودة مریم جعفری آذرمانی« ،روزهای آخر آبان» (« ،)1389آویشن
اندوه» (« ،)1393از ماه تا ماهی» ()1393و «دفتین» ( )1393سرودة پانتهآ صفایی بروجنی،
«یك سرنوشت سهحرفی» ( ،)1389مجموعة کامل غزلهای مرحوم نجمه زارع .بر این
اساس تمامی نمادهای اشعار ،استخراج و بسامدگیری شد و ضمن احتساب بسامدهای
کالن ،سهم هر یك از شاعران در فراوانیها مشخص ،و در معیار یك به صد
(درصدگیری) محاسبه شد؛ به عنوان نمونه در بسامدگیری کلی ،بیشترین فراوانی (با
 121مورد) به نمادهای محیطی تعلق دارد و بررسی سهم شاعران در این فراوانی به این
گونه است :پانتهآ صفایی بروجنی با  44مورد معادل تقریبی  ،%36نجمه زارع با 39
مورد معادل تقریبی  %32و مریم جعفری آذرمانی با  38مورد و معادل تقریبی %31؛ به
همین ترتیب دیگر فراوانیها و آمارهای مورد نیاز ارائه میشود .پس از بررسی بسامدها،
نمادها مورد تحلیل قرار میگیرد .در تحلیل نمادها ،اعمال دستهبندی علمی ضروری
مینماید .نماد از دیدهای مختلف ه مانند حوزههای ارجاعی ،زمینههای نمادپردازی و
شیوههای آن ه قابل طبقهبندی است؛ از آن جمله نمادهای طبیعی و فرهنگی (ر.ک :یونگ،
 )143 :1383و نمادهای عمومی و بدیع (ر.ک :براهنی )121 :1380 ،قابل ذکر است.
طبقهبندی نمادها از دید حوزههای ارجاعی از شیوههای رایج در تحلیل آثار نمادین
به شمار میرود که خود دارای زیرشاخههایی است:
الف) دایرة شمول نمادها :فردی و اجتماعی ،محدود و نامحدود ،کالن و جزیی ،عام
و خاص ،طبیعی و فراطبیعی و ...
ب) موضوع نمادها :حماسی ،غنایی ،تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...

ج) کاربرد نمادها :عناصر محیطی نمادین (طبیعی ،سازهای و مكانها) ،شخصیتهای
نمادین (اساطیری ،تاریخی ،غنایی ،دینی و مفاهیم انتزاعی دارای تشخص ادبی) و ...
(قبادی 54 :1388 ،ه 57؛ پورنامداریان 8 :1375 ،و .)77

بنابراین در این پژوهش انواع نماد از دید «حوزههای ارجاعی» با تمرکز بر «کاربرد»
و «موضوع» نمادها ،مورد طبقهبندی و تحلیل قرار گرفت و نیز ،به شیوة تلفیق ،از دیگر
طبقهبندیها (از جمله نمادهای «عمومی و بدیع») بهرهمند شد.
 1-2پيشينه پژوهش
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در پژوهشهای ادبی بسیاری به مقولة جریانشناسی غزل از دیدهای مختلف زبانی،
بیانی ،ساختاری و بویژه اندیشه و محتوا به غزل نو پرداخته شده است؛ از آن جمله
است سیر غزل در شعر فارسی ( )1386از سیروس شمیسا ،سیر تحول در غزل فارسی
از مشروطه تا انقالب اسالمی ( )1379از محمدرضا روزبه ،غزل نو ( )1390از علیاصغر
بشیری ،و مقاالتی مانند «غزل نو و پیشزمینههای آن» ( )1391از علی محمدی و علی-
اصغر بشیری «فرم در غزل نو» ( )1389از رقیه کاظمزاده« ،نوآوریهای منزوی در غزل»
( )1392از نوازاهلل فرهادی« ،نوآوری در غزل» از کاووس حسنلی و «غزل معاصر و
زمینههای شكلگیری آن» از محمدکاظم علیپور .در این میان به مقولة نمادپردازی به
عنوان یك عامل سبكی در غزل نو یا پرداخته نشده و یا تنها اشاراتی شده است؛ تمرکز
این قبیل پژوهشها نیز بر بررسی و تحلیل نماد در آثار نیمایی و سپید است که از آن
جمله میتوان به گونههای نوآوری در شعر معاصر ایران ( )1386از کاووس حسنلی،
سنت و نوآوری در شعر معاصر ایران ( )1386از قیصر امینپور ،بدعتها و بدایع نیما
یوشیج از مهدی اخوان ثالث ،خانهام ابری است ( )1381و سفر در مه ( )1390از تقی
پورنامداریان و مقاالتی مانند «نوآوریهای سلمان هراتی در پردازش نمادهای دفاع
مقدس» ( )1392از محمدرضا یوسفی و صدیقه رسولیان آرانی« ،نماد نقاب و اسطوره در
شعر پایداری قیصر امینپور» ( )1392از کبری روشنفكر ،حسینعلی قبادی و مرتضی زارع
یرمی نام برد .از این رو پرداختن به نمادپردازی در غزل شاعران جوان بویژه زنان در
راستای سبكشناسی و جریانشناسی غزل معاصر ضروری مینماید.
3ـ 1نماد و نمادپردازي
نماد 1یكی از عوامل شعر نو بهشمار میآید .این اصطالح ادبی به واژگانی اطالق میشود

نمادپردازي در غزل نو شاعران جوان زن

 1-4غزل نو

غزل نو ،که میتوان آن را فرزند پیوند غزل کالسیك با شعر نو دانست از مصراعهای
انعطاف قالب غزل با اقتضائات ادبی در هر دورهای است .این جریان در واقع ،نمودار
سازگاری شعر کالسیك با اقتضائات ادبی روز جامعه است که در قالب غزل جلوهگر
شد ،که قالبی متعادل و انعطافپذیر است (کاظمی)3 :1385 ،؛ به عبارت دیگر غزل نو
«حاصل تالش شاعران کالسیكسرایی است که با مشاهدة روند پیدایی و شكوفایی
شعر نو در همگامی شعر کالسیك با پسند زمانة خویش ،گامهای استواری برداشتند و
خود نیز به تأثیر شعر نو در این روند اذعان دارند:
جسمم غزل است اما روحم همه «نیما»یی است
در آینه تلفیق این چهره تماشایی است
(بهمنی)15 :1377 ،
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که عالوه بر معنای ظاهری ،هالة معنایی گسترده را نیز در ذهن مخاطب تداعی کند.
«نماد ،بیانکنندة کلیات و مفاهیم بزرگ با موضوعات جزئی است؛ اما این موضوعات و
تصاویر جزئی خیالی ،آنچنان زنده و جاندار است که ذهن را تسخیر میکند» (فتوحی،
 .)161 :1385از این رو میتوان آن را هنر بیان افكار و عواطف ،نه به وسیلة تشبیهی
آشكار ،بلكه از راه تداعی معانی دانست (چدویك .)11 :1375 ،در نماد پردازی «اشیا فقط
شیء نیستند ،نمادهایی از شكلهایی آرمانیاند» (همان.)17 ،1388 :
2
ایجاد شبكة معنایی با بهکارگیری رمزگان نمادین در شعر نمادپردازی نامیده
میشود؛ به عبارت دیگر نمادپردازی «مراحل و تبادالت فرایند تكون ساختار نمادین»
(قبادی )44 :1388 ،را در اثر ادبی شامل میشود .ابهام آفرینی ،توسع الیة معنایی،
بهره مندی از ظرفیتهای معنایی فرامتنها در القای معنای مورد نظر شاعر و  ...از جمله
دستاوردهای نمادپردازی در آثار ادبی است.
در نمادپردازی محدودیتی وجود ندارد؛ هرچند ادراک نماد مرهون آن است که
فرستنده و گیرندة پیام در رمزگان نماد ،مشترک باشند .این رمزگان میتواند فرهنگی،
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و مانند آن باشد .بنابراین اگرچه شاعر میتواند هر آنچه
تمایل دارد به نماد تبدیل کند (یوسفی و رسولیان آرانی ،)386 :1392 ،باید بداند برای
برقراری ارتباط زبانی موفق با خواننده ،نیازمند گزینش نماد از الیههای مشترکی است
که با مخاطب دارد.

این بیت را میتوان مرامنامة غزل نو دانست» (عالمی و یگانه .)165 :1393 ،شاعرانی
چون نادر نادرپور ،اسماعیل خویی ،شفیعی کدکنی ،منوچهر نیستانی ،سیمین بهبهانی،
حسین منزوی و محمدعلی بهمنی را میتوان از جمله پیشگامان غزل نو بهشمار آورد.
این جریان ،که دوره تجدید حیات غزل است ،از پرداختن به معاشقات و مغازالت
صریح ،فراتر رفته و به مفاهیمی از جنس زمانه خود دست یافته است (حسنلی:1385 ،
 .)27مطالعات سبكشناسانه ،غزل نو را آمیزهای از ویژگیهای سبكهای مختلف میداند؛
مثالً در زبان به شیوه سبك عراقی نظر دارد و در خیال به شیوه سبك هندی از مضامین
عینی و محسوس بهره میگیرد (روزبه .)172 :1379 ،توجه به فرم بیرونی ،نوآوری در
گونة نوشتاری غزل ،ثبت مستقیم روحیات و عواطف فردی ،درونیتر شدن حسها و
عواطف شاعرانه ،غلبة احساس یأس ،ناامیدی و پوچی بر دیگر احساسات شاعر و در
نهایت غلبة عنصر حس بر اندیشه از دیگر ویژگیهای غزل نو است .در حوزة اندیشه
نیز میتوان به نبود اندیشههای عمیق فلسفی ،عرفانی ،تاریخی ،رواج مضامین اجتماعی
و سیاسی در زبان نمادین و همچنین گسترش مضامین عاشقانة رمانتیك اشاره کرد
(ر.ک :همان 60 ،ه .)137
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 1-5نمادپردازي در غزل نو
پیش از این تأکید شد که غزل نو در بسیاری از ویژگیهای خود به شعر نیمایی نظر
داشته است و نمادپردازی یكی از نشانههای تأثیرپذیری غزل از شعر نو به حساب
می آید .نمادپردازی از ویژگیهای برجستة شعر نیمایی است .نیما با اعتقاد به جریان
طبیعی بیان و نیز تعهد شعر در بیان واقعیتهای اجتماعی از نمادها نه برای بیان مفاهیم
انتزاعی و ذهنی ،بلكه برای بیان واقعیات ملموس زندگی استفاده میکند و از این مسیر
عالوه بر عمق بخشیدن به شعر ،امكان تفسیر و تأویل آن را نیز فراهم میکند
(پورنامداریان .)173 :1381 ،نماد متضمن توسع معنایی در الیة انگارهای اثر ادبی است و
ضمن ایجاد شبكة تداعی معانی گسترده به تقویت ابهامآمیزی زبان نیز میانجامد.
نمادهای شعر معاصر از دید نوآوری و ابداع به دو بخش عمومی (ساخته و پرداختة
ذهن گذشتگان) و شخصی (مخلوق ذهن شاعر) تقسیم میشود (براهنی)121 :1380 ،؛ بر
این اساس ،نمادپردازی در غزل نو نیز به دو شیوة کلی قابل تقسیم است:
الف ) بهرهگيري از نمادهاي تازه و بديع
ب ) بهرهگيري از نمادهاي رايج در شعر کالسيک و نو
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الف) غزلسرا در بهرهگیری از نمادهای تازه و بدیع از نمادهایی خودساخته با
بهرهگیری از الیههای مشترک انگارهای خود با خواننده ،استفاده میکند و خوانندة آشنا
با سبك و سیاق محتواییِ شاعر ،نمادها را درمییابد؛ مانند «قاب» نماد فروبستگی و
«غزل» نماد همزاد شاعر در غزلیات محمدعلی بهمنی (ر.ک :عالمی و یگانه 166 :1393 ،ه
.)169

ب) بهره گیری از نمادهای رایج در شعر کالسیك و نو به دو شیوه صورت گرفته
است:
ب )1/استفاده از نماد رایج با حفظ هالة معنایی پیشین؛ مانند نماد «آینه» در معنای
راستی ،صداقت ،یكرنگی در غزلیات مریم جعفری آذرمانی و «قاصدک» در معنای
بشارت ،مژده آوردن ،خبررسانی در غزلیات نجمه زارع و پانتهآ صفایی بروجنی.
ب )2/استفاده از نماد رایج در شعر کالسیك و نو با افادة هالة معنایی نو و
رویكردی تازه؛ مانند نماد «هاجر» ،همسر حضرت ابراهیم (ع) ،در معنای فرمانبرداری
از همسر و اطاعت و پیروی از وی در غزل پانتهآ صفایی بروجنی و «عزرائیل» در
معنای صبر در غزل مریم جعفری آذرمانی.
بر این اساس نمادپردازیهای غزلسرایان ،میتواند به عنوان یكی از معیارهای نوآوری
و نواندیشی شاعر در غزل مورد ارزیابی قرار بگیرد.

نمودار  :1طبقهبندي نمادها در غزل نو شاعران زن معاصر
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 .2نمادپردازي در غزل نو شاعران زن جوان
با بررسی نمادهای غزل نو شاعران زن در دو دهة اخیر به یك طبقهبندی انگارهای
دست مییابیم که در نمودار زیر نشان داده میشود:
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با توجه به نمودار ،بیشترین نمادها در غزل زنان معاصر از خانوادة «عناصر طبیعت»
انتخاب شده و پس از آن «عناصر تاریخی» در جایگاه دوم ،عناصر «اساطیری و
حماسی» در جایگاه سوم و «باورهای دینی» و «عناصر غنایی» با فراوانی یكسان مورد
توجه بوده است .این فراوانی نشان میدهد که شاعران زن معاصر در مقامی سوبژکتیو،
به جهان بیرون به عنوان ابژه پرداخته و این ابژه را در زمان حال ،گذشتة دور و نزدیك
با متعلقات آن ،دستمایة سرایش و وسیلهای برای انتقال مفاهیم ذهنی خود به خواننده
قرار دادهاند .در ادامه به هر یك از این انواع به تفصیل پرداخته میشود.
 2-1عناصر محيطي (طبيعي و سازهاي)
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در فرایند شكلگیری نمادهای طبیعی عناصر محیطی که شاعر در آن زندگی میکند و
یا نسبت به آن آشنایی دارد ،مورد استفاده قرار میگیرد؛ این عناصر میتواند طبیعی و یا
سازهای و غیرطبیعی باشد .کافی است که شاعر با بهرهگیری از ظرفیتهای این عناصر در
تداعی معانی ،هالهای چند وجهی در الیة انگارهای اثرش ،ایجاد ،و به این ترتیب از
توسع معنایی نماد استفاده کند.
همانطور که پیش از این آمد ،عناصر محیطی (طبیعی و سازهای) بیشترین بسامد را
در غزل شاعرن زن جوان به خود اختصاص داده است .در این میان نمادهای عناصر
محیط طبیعی با فراوانی ( )%66بیشتر از عناصر محیطی غیرطبیعی است (با 31%
فراوانی) .بیشترین فراوانی در عناصر محیط (طبیعی) به ترتیب بسامد ،اختصاص دارد
به:
جدول  :1نمادهاي محيطي (طبيعي و سازهاي)

نمادهای
محیطی

طبیعی

غیرطبیعی
مكانها

انار ،سنگ ،لجن ،قاصدک ،پرستو ،گنجشك ،کبوتر ،کوه،
کاه ،چلچله ،کالغ ،زمستان ،خورشید ،ابر ،کهربا ،نخل،
زمینلرزه
آینه ،پنجره ،نقاب ،قفس ،شیشه ،کاله ،دیوار چین ،قلعه
یمگان ،حجاز

بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که غزل شاعران زن ،با وجود پدیدة شهرنشینی
همچنان بر طبیعت جاندار متمرکز است و از عناصر آن برای انتقال مفاهیم ذهنی خود
بهره میبرد؛ به عبارت دیگر شاعر ،طبیعت را نزدیكترین عنصر به ذهنیت خود یافته است.

نمادپردازي در غزل نو شاعران جوان زن

نمودار  :2ميزان بهرهمندي از نمادهاي محيطي

شواهدی در ارتباط با موارد یاد شده در ادامه میآید:
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در ادامه پرتكرارترین این نمادها به همراه ابعاد معنایی آنها میآید؛ نمادهایی که
انتخاب و ساختار هالة معنایی آنها ،دارای نوآوری است با خط تیره مشخص شده
است.
ه آینه« :صداقت»« ،پاکی»« ،یكرنگی»« ،صادقنما»« ،فراخی و بیمرزی»« ،تنهایی»،
«وهم»« ،غرور»« ،حسادت» و  ...؛
ه انار« :ثمرة نیكو»« ،سرخی و شادابی»« ،کمال» و «سرخی و خون»؛
ه سنگ« :بیاعتنایی و بیاحساسی»« ،آسیبرساندن» و «تكفیر و مطرود شدن»،
«تقابل با شیشه»؛
ه لجن« :آلودگی  ،ناپاکی ،گندناکی ،ماندگی ،گناه ،بیارزشی و ناچیزی»؛
ه قاصدک« :خبررسانی»« ،انتظار بشارت»« ،رهایی و آزادی» و «لطافت»؛
ه پرستو« :پرواز»« ،کوچ»« ،سفر»« ،رهایی و سبكبالی»؛
ه گنجشك« :معصومیت و زیبایی» و «کوچكی جثه و ضعف»؛
ه کبوتر« :رهایی و سبكبالی»« ،زیبایی»« ،نامهرسانی»« ،قطع وابستگی» و
«احساسات شاعر»؛
ه کوه« :قدرت»« ،ثبات قدم»« ،عظمت و کالنی» و «تكیهگاه»
ه پنجره« :نور»« ،رهایی»« ،امید» و «شهود»؛
ه نقاب« :دورویی»« ،دورنگی»« ،ناراستی»« ،شخصیت ناراست».
میزان بهرهمندی هر یك از شاعران از نمادهای محیطی نزدیك به هم ارزیابی
میشود:

هر سیب نارسی که سر شاخه مانده بود

دستی به گونههات کشید و انار شد
(صفایی بروجنی1393 ،ب)71 :

نماد کمال و ثمرة نیكو
تو آنقدر شبیه به سنگی که مدتی است

از فكر دیدن تو ترک میخورد دلم
(زارع)86 :1389 ،

نماد بیتفاوتی و بیاحساسی و تقابل با شیشه؛ عامل شكستن
ادعا میکند که میداند دسته گل را چه کار خواهد کرد
خاک انسان پر از لجن شده است ،پس کجا را بهار خواهد کرد؟
(جعفری آذرمانی)34 :1393 ،

نماد آلودگی ،ناپاکی و گناه و بیارزشی
پلكی بزن که روسریام قاصدک شود

پلكی بزن که خانة ایمان شود خراب
(صفایی بروجنی)66 :1394 ،

نماد پیك پیامآور ،پریدن و پرواز ،شوق رسیدن به معشوق و بشارت
هرچند سمت پنجرهها رو نمیکنم

بیحرمتی به نام پرستو نمیکنم
(زارع)16 :1389 ،
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نماد هجرت ،کوچ و پرواز
من آخرین مرغ جهانم آخرین گنجشك

که در پی افسانة سیمرغ شد راهی
(صفایی بروجنی1393 ،ب)43 :

نماد کوچكی جثه و ضعف و معصومیت و زیبایی
حاال کبوترم و افق پیش روی من

دیگر به دور شمع تو پروانه نیستم
(زارع)66 :1389 ،

نماد رهیدن و قطع وابستگی
کوه بودم دلم از سنگ ،لباسم از سنگ

ابر سیالی از ابریشم و آهم کردی
(صفایی بروجنی1393 ،ب)38 :

نماد سختی و استحكام و ثبات و نیز نفوذناپذیری و دوری از احساسات
پنجره در حصار فلز بود هرچه با حس متروک باران
دست روی کدورت کشیدم باز هم شیشهها تار بودند
(جعفری آذرمانی)32 :1393 ،

نماد رهایی ،امید و شهود
خستهام از تمام آینهها

 /چهرهها را نقاب دزدیده است
(جعفری آذرمانی)14 :1384 ،

نمادپردازي در غزل نو شاعران جوان زن

نماد دورویی ،شخصیت ناراست ،ریا و تظاهر
 2-2عناصر تاريخ (بيش از همه شامل تاريخ انبيا ،تاريخ اسالم و ايران)

پس از عناصر طبیعت بیشترین نمادپردازی ،حول عناصر تاریخی صورت گرفته است؛
به این ترتیب شاعران با پیوند مفاهیم ذهنی خود و رویدادهای تاریخی توانستهاند به
توسع معنایی در القای انگاره به خواننده دست یابند .این عناصر تاریخی در چهار گروه
به ترتیب بسامد ،قابل طبقهبندی است :تاریخ انبیا ( ،)%82تاریخ اسالم ( ،)%6.5تاریخ
معاصر ایران ( ،)%2.17تاریخ تصوف ( )%2.17و تاریخ علم ( .)%2.17با توجه به این
فراوانیهای ،بیشترین ارجاع به ابعاد نمادین تاریخ انبیا بوده است .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که باورهای دینی ه تاریخی از راههای ارتباط معنایی مشترک میان غزلسرایان زن
با مخاطبان است تا آنجا که شاعر برای تبیین مفاهیم خود از ظرفیتهای معنایی داستان
پیامبران ،استفاده می کند .در این میان برخی از پیامبران بیش از دیگران مورد توجه
بودهاند:
نمودار  :3فراواني نمادهاي تاريخ انبيا
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با توجه به نمودار ،بیشترین نمادهای تاریخ پیامبران به «ابراهیم (ع)»« ،آدم (ع)» و
«حوا»« ،مریم» و «عیسی (ع)» تعلق دارد .ابعاد نمادین زندگی این پیامبران عبارت است
از :هنجارشكنی ،بتشكنی ،اعجاز و امداد الهی ،ابتال و آزمون برای «ابراهیم (ع)»؛
هبوط ،اولین گناه ،اغوا ،رانده شدن و  ...برای «حضرت آدم (ع)» و «حوا»؛ عصمت و
پاکدامنی ،احیاگری ،تحمل سختی و عذاب برای «مریم» و «عیسی (ع)» ،طوفان ،یقین
به وعدة الهی برای داستان «نوح (ع)»؛ خودداری و حفظ عصمت برای «یوسف (ع)»؛
شكوه و ثروت برای «سلیمان (ع)»؛ اولین برادرکشی ،اولین مقتول برای «هابیل (ع)»،
مشاهدة حق برای «موسی(ع)» و  . ...این موارد از عمدهترین بنمایههای نمادپردازی بر
مبنای داستان زندگی پیامبران است که در غزل زنان نمود دارد .با توجه به این بنمایهها

درمییابیم که د ر این دست نمادپردازیها ،ابعاد معنایی رایج هر نماد ،تكرار شده و در
این زمینه نوآوری صورت نگرفته است.
میزان بهره مندی از عناصر تاریخی در آثار شاعران مورد نظر ،متغیر و دارای دو
قطب قوی و یك قطب ضعیف است:
نمودار  :4ميزان بهرهمندي از نمادهاي تاريخي

در ادامه نمونههایی در این باره میآید:
تبرم کو که خلیلی کنم این بار ،اگر

کسی از بتكدة ظلم و ستم می آید
(زارع)48 :1389 ،
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نماد بتشكنی ،تابوشكنی ،ایستادن در مقابل جهل و کفر عامة مردم ،مبارزه با
اندیشههای باطل
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میان صحنه لباس حوّا برای من تنگ بود از اوّل
چه اعتراضی به کارگردان؟ که نقش خوبی به من نمیداد
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(جعفری آذرمانی)31 :1393 ،
نماد گناه نخستین ،تاوان ابدی ،اغوا و فریب
ه حواریونت را مسیح من! تحمل کن

طاقت بیاور روزها را تا شب آخر
(صفایی بروجنی)86 :1394 ،

نماد صبر ،شكیبایی ،مهربانی ،گذشت و لطمه خوردن از یاران
دریغ از نوح بودن من به موج تنهاییام نشستم
که مطمئن بودم آن کلكها در آب دریا روان نمیشد
(جعفری آذرمانی)42 :1393 ،

نماد تحذیر ،آگاهی از امری خطیر و ایمان قلبی داشتن به وعدة الهی
قانع به خیالی شو و دلخوش به فریبی

گرگ دهن آلودة یوسف ندریده
(صفایی بروجنی)71 :1394 ،

نمادپردازي در غزل نو شاعران جوان زن

نماد بیگناهی ،نابرادری دیدن و مظلومیت
کسی هرگز اینقدر ثروت ندارد

نه قارون نه حاتم نه حتی سلیمان
(جعفری آذرمانی1391،ب)33 :

نماد ثروت ،دارایی و نعمت دنیا
3ـ 2عناصر اساطيري و حماسي
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پس از عناصر تاریخی ،نمادهای اساطیری و حماسی بیشترین بسامد را به خود
اختصاص داده است .فراوانی نمادهای اساطیری و نمادهای حماسی هر دو به یك
اندازه ،و نشاندهندة این است که اسطوره و حماسه هر دو به یك اندازه از ظرفیت
القای مفاهیم در شعر معاصر زنانه برخوردار است .بجز دو مورد (ققنوس و آشیل)،
تمامی نمادهای اساطیری و حماسی از عناصر شاهنامة فردوسی انتخاب شده است و
این ،نقش شاهنامه را به عنوان اثری مرجع برای شاعر معاصر در دو زمینة اسطوره و
حماسه ،نشان میدهد« .ققنوس» به عنوان نماد رستاخیز ،مقاومت و فنا شدن در جایگاه
نخست این بخش قرار میگیرد ،پس از آن «ضحاک» (نماد دشمن ،شر ،اهریمن ،خباثت
و ظلم)؛ «سیمرغ» (نایابی و ارزشمندی ،یار ازلی ،پرورندة خیر) قرار دارد .در رتبة سوم
به «رستم» (نماد پدرانگی ،پسرکشی)« ،تهمینه» (مادرانگی ،داغدیدة فرزند)« ،سهراب»
(جوانمرگی)« ،آرش» (وطنپرستی و فدا شدن در راه آن ،مهارت ،تیراندازی)« ،سیاوش»
(جوانمرگی و هالکت) برمیخوریم و پس از آن «کیخسرو» (نماد نجاتبخشی)« ،زال»
(جوانپیری)« ،جمشید» (سرنگونی و مرگ)« ،کاوه» (نماد مردانگی ،قیام علیه ظلم) و
«آشیل» (نماد نامیرایی) با بسامد بسیار کم قرار دارد.
با توجه به فراوانیها ،آشكار میشود که افادة معانی مثبت و منفی از نمادها ،تقریباً به
یك اندازه است :ابتدا نمادهای مثبت با فراوانی  53درصدی مفاهیمی چون رستاخیز و
دوباره برخاستن ،مردانگی ،ایستادگی و وطنپرستی را به خواننده القا میکند و پس از
آن با فاصلة آماری اندک مفاهیمی مانند پسرکشی ،به داغ فرزند نشستن و جوانمرگی
ادراک میشود.
میزان نمادپردازیهای اساطیری و حماسی در غزلیات جعفری آذرمانی و صفایی
بروجنی بیش از نجمه زارع ارزیابی میشود:

نمودار : 5میزان بهرهمندی از نمادهای اساطیری و حماسی

سهم نوآوری نیز در نمادپردازیهای اساطیری و حماسی ،اندک و ذهن شاعران
مغلوب مفاهیم رایج نمادها ارزیابی میشود .در ادامه نمونههایی از این نمادها میآید:
طلوع سمت قفسهای شب چه دیدنی است

دمی که آتش ققنوس را برانگیزم
(زارع)28 :1389 ،

نماد زایش در عین فنا شدن ،از آتش و خاکستر برخاستن ،رستاخیز و تداوم.
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درد من کهنه است ،یك عمر است میافتند با

ارّههای خونی ضحاکها ،جمشیدهام
(صفایی بروجنی)20 :1394 ،

نماد خونریزی ،سفاکی و ظلم /نماد نگونبختی و زوال شكوه
عطار! اگر باور کنم سیمرغ افسانهست

لذّت ندارد منطقالطیری که میخوانم
(جعفری آذرمانی)51 :1391 ،

نماد واالیی ،نایابی ،ارزشمندی ،یار ازلی
رستم افسانه و تهمینه بهانهست

چه کنم کشتة سهراب جوان را
(همان1391 ،الف)36 :

نماد فرزندکشی و پدرانگی /نماد داغدیدن فرزند ،مادرانگی /نماد جوانی و
جوانمرگی
تیر را بگذار در سربازی این سرزمین

جان آرش باید از فاق کمانت بگذرد
(صفایی بروجنی1393 ،ب)79 :

نماد وطنپرستی و فدا شدن در راه آن
زخمی که خون سرخ سیاوش را آتش به جان سبز وطن انداخت
زخمی که خون هنوز از آن جاریست پای درختهای بلند فین
(همان)77 :1394 ،

نمادپردازي در غزل نو شاعران جوان زن

نماد جوانمرگی و بی گناه و مظلومانه کشته شدن (اشاره دارد به شهادت یكی از پنج
مرزبان ربوده شده توسط گروهك تروریستی جیش العدل در جنوب سیستان و
بلوچستان ،مورخ زمستان ( )1392همان).
لشكر ضحاک هی حرف از تو و من میزنند

توی میدان کاوه را دارند گردن میزنند
(زارع)152 :1389 ،

نماد خونریزی و سفاکی /نماد عدالتخواهی و قیام علیه ظلم و زور
این چه تقدیری است که عشق من و انكار تو

هر دو از افسانة آشیل نامیراترند
(صفایی بروجنی)23 :1389 ،

نماد نامیرایی و بیمرگی
4ـ 2عناصر غنايي و باورهاي ديني

بسامدها نشان می دهد در رتبة چهارم ،نمادهای غنایی و دینی به یك اندازه در غزلهای
مورد بررسی ،نمود داشته است .بنابراین در این قسمت ابتدا عناصر غنایی و پس از آن
نمادهای دینی تبیین میشود:
1ـ4ـ 2عناصر غنايي
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نمادهای غنایی پیوسته برای القای مفاهیم مبتنی بر احساسات و عواطف انسانی بویژه
مفاهیم عاشقانه ،به کار می رود .غزلهای مورد بررسی نیز به همین شیوه از نمادهای
غنایی بهره برده است .فراوانی عناصر غنایی ،میانه ارزیابی میشود و میزان نوآوری در
مفاهیم آنها به صفر نزدیك است .این نمادها به ترتیب بسامد ،عبارت است از:
ه لیلی و مجنون :نماد عاشق و معشوق ،عشق راستین ،ثبات قدم در راه عشق
ه فرهاد :نماد عاشق ،انجام دادن کار صعب و فنا شدن در راه عشق ،عشق یكطرفه
ه واژه معنای «عشق» :نماد امر ارزشمند ،خطیر و خواستنی ،کار شگرف و صعب و
گاه خونریز
ه ویس :نماد عاشق
ه شیرین :نماد معشوق و زیبایی.
آشكار است که مرجع عمدة این نمادها آثار غنایی نظامی است و شاعران در کشف
نمادهای نوین غنایی چندان اهتمامی نداشتهاند .در بهرهگیری از نمادهای غنایی،
غزلیات زارع و صفایی بروجنی بیشترین بسامد را بهطور مساوی در اختیار دارد:
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نمودار  :6میزان بهرهمندی از نمادهای غنایی

در ادامه ابیاتی به عنوان نمونه میآید:
مجنون به پای جرأت خود ماند و جان سپرد

من میروم که آنهمه دیوانه نیستم
(زارع)66 :1389 ،

نماد عاشق وفادار ،فدا شدن در راه عشق ،ثبات قدم در عاشقی
اگر فرهاد ویران کرد کوهش بیستون بوده

ستون را کوه خواهم کرد؛ دارم سنگ میکارم
(جعفری آذرمانی1393 ،الف)55 :

نماد عاشق و انجام دادن کار دشوار در راه عشق
تا خداوندانه تندیسی بسازد از تو عشق
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از دهان ارّه باید استخوانت بگذرد
(صفایی بروجنی1393 ،ب)79 :

نماد امری خطیر ،صعب و سهمناک
کافی است گهگاهی بخندی تا ازین کوچه

هر صبح ویسی بگذرد هر شب زلیخایی
(همان)54 :

نماد عاشقی و شیفتگی
2ـ4ـ 2باورهاي ديني

منظور از باورهای دینی مجموعه گزارههای اعتقادی است با مبنای دینی که هنرمند آن
را به عنوان بخشی از بدیهیات ذهنی خود و خواننده ،دستمایة نمادپردازی قرار میدهد.
پیشفرض اشتراک باورهای دینی شاعر و خواننده از ملزومات نمادپردازیهای دینی و
شرط الزم برقراری ارتباطی هنری میان آفریننده و خوانندة اثر است .از این رو شاعر در
این مرحله ،زمانی موفق است که الیههای مشترک باورهای دینی خود را ،که عمومیت
بیشتری دارد به عنوان نماد انتخاب کند .اعتقاد به وجود شیطان و یا ابلیس (،)%66
فرشتگان و کروبیان ( )%33و رویدادهای آخرالزمانی ( )%8از جمله باورهای دینی است

نمادپردازي در غزل نو شاعران جوان زن

که در غزل شاعران جوان زن ،خود را نشان میدهد .مفاهیمی که شاعران زن از این
باورها به خواننده منتقل میکنند عبارت است از:
ه نماد شیطان و ابلیس با مفاهیم تكبر و غرور ،مطرود شدن ،عصیان ،نگهبان و
صاحب جهنم ،گناه اندک ،شناخت دقیق انسانها و ذات گناهكار شاعر
ه نماد فرشتگان و کروبیان( :عزرائیل =) مرگ و صبر؛ (جبرئیل=) وحی و پیامرسان
پرودگار؛ (اسرافیل=) رستاخیز
با توجه به این ابعاد معنایی ،آشكار میشود که اغلب مفاهیم القایی تكراری و به
دور از نوآوری است و تنها در مواردی معدود ه که با خط تیره نشان داده شد ه مفاهیم
بدیع افاده شده است.
در بررسی سهم هر یك از شاعران در استفاده از نمادهای دینی ،مریم جعفری
آذرمانی با اختالف آماری چشمگیر ،بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده و سهم
دیگران در این مقوله ،بسیار اندک است:
نمودار  :7میزان بهرهمندی از نمادهای دینی
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بس کن ابلیس! جهانبینی من با هبوط تو تفاوت دارد
من گناهان فراوان دارم ،تو فقط سجده نكردی به خدا
(جعفری آذرمانی1391 ،الف)45 :

نماد کمینة گناه شیطان بر گناه انسانها
هرچند قادر مطلق ،اهل بر و بیایم کرد

شیطان من تكبر شد؛ از دیگران جدایم کرد
(همان)56 :1393 ،

نماد تكبر ،تمرّد و گمراهی
تعجب میکنم از صبر عزرائیل ،چون عمرش
تلف شد بس که کشت و ...بازمیزایند این مردم
(همان1391 ،الف)33:
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در ادامه ابیاتی به عنوان نمونه میآید:

نماد صبر و مرگ
به رستاخیز خود ایمان نیاوردند ،اسرافیل!
به هر شكلی که راضیشان کنی ،انكارشان کافی است
(همان1391 ،الف)12:

نماد حیات پس از مرگ
5ـ 2اصطالحات ادبي
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گاهی اصطالحات ادبی در غزل خود هویتی معنایی مییابد و به عنوان نماد با هالة
معنایی گسترده به کار می رود .این نمادها ،اغلب شخصی است و نوآوری در هالة
معنایی آنها ،برو ز چشمگیر دارد .در غزلهای مورد بررسی نیز رتبة پنجم به نمادهای
ادبی اختصاص دارد؛ از آن جمله است:
ه نماد «غزل» بیش از همه در معنای زادة شاعر و تنها دارایی او ،سادگی ،احساسات،
گویایی
ه نماد «شعر» در معنای سادگی ،لطافت ،ارزشمندی ،انس و آشنایی ،دوشیزگی و
دخترانگی
این معانی ادراکی ،مؤید بیشینة نوآوری در نمادپردازیهای ادبی است .بیشترین سهم
در بهره گیری از نمادهای ادبی به غزلیات نجمه زارع اختصاص دارد و غزلهای دیگران
بسامد چشمگیری ندارد.
نمودار  :8ميزان بهرهمندي از نمادهاي ادبي

و نمونههای نمادهای ادبی در ادامه میآید:
تا لحظة تولد ققنوسهای شعر

آتش بزن تمام غزلهای نجمه را
(زارع)130 :1389 ،

نماد زاده و همزاد شاعر

نمادپردازي در غزل نو شاعران جوان زن

ناشناس شعر ،ای روح قدیمی کیستی

کیستی ای آنکه سمت خویشتن میخوانیم
(زارع)40 :1389 ،

نماد همزاد شاعر و آشنا و همراز روان شاعر
از بخت شعرهای سیاهم گریز نیست

این دختران سوخته فرزند مریماند
(جعفری آذرمانی1391 ،ب)78 :

نماد زاده و همزاد شاعر و نیز دخترانگی.
6ـ 2فرهنگ و سنن

نمادهای فرهنگی و برآمده از سنتهای مختلف ملی و قومی با کمترین بسامد در غزل
شاعران زن آشكار شده است؛ گویی ذهن و زبان زنان غزلسرا ،نمادپردازیهای فرهنگی
و سنتی را چندان اقتضا نمیکند و تنها در مواردی معدود به فرهنگ عمومی سرکردن
روسری (به عنوان نماد حجاب شریعتمداری) و دیگری به سنتهای ایرانی نوروز (به
عنوان نماد سال نو و تنبه به جای تبشیر) اشاره شده است .این مورد در آثار نجمه زارع
نمودی ندارد و سهم دو شاعر دیگر به یك اندازه ارزیابی میشود.
نمودار  :9ميزان بهرهمندي از نمادهاي فرهنگ و سنن
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(صفایی بروجنی)66 :1394 ،

عمو نوروز هستم من که با پیراهن سرخم
به طبلم می زنم مردم ،جهان از خون اناری شد
(جعفری آذرمانی)66 :1393 ،

 .3برايند پژوهش
نمادپردازی یكی از شیوههای بیانی در غزل معاصر است که از مصراعهای تأثیرپذیری
قالب غزل از امكانات بیانی شعر نو بهشمار میرود .گزینش کلماتی با ابعاد معنایی
گسترده به گونهای که عالوه بر افادة معنای ظاهری ،هالة معنایی نیز در فرایند ادراک
خواننده ایجاد شود ،نمادپردازی نام دارد .برای بررسی و تحلیل نمادپردازیهای
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پلكی بزن که روسریام قاصدک شود

پلكی بزن که خانة ایمان شود خراب
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غزلسرایان زن جوان در دو دهة اخیر آثار سه شاعر نامآشنا نجمه زارع ،پانتهآ صفایی
بروجنی و مریم جعفری آذرمانی ارزیابی شد؛ بر این اساس نمادهای غزل زنان به
ترتیب بسامد در هفت گروه نمادهای «محیطی (طبیعی و سازهای) ،تاریخی ،اساطیری و
حماسی ،دینی ،غنایی ،اصطالحات ادبی و فرهنگ و سنن» قابل طبقهبندی است .بیشینة
«نمادهای محیطی» نشاندهندة برونگرایی در سبك زنان شاعر است بویژه بسامد
نمادهای محیط طبیعی (طبیعت جاندار) که تمایل و پیوستگی شاعران شهرنشین را با
عناصر محیط زیست طبیعی آشكار میکند؛ از آن جمله است :انار (نماد کمال و ثمرة
نیكو) ،لجن (نماد بیارزشی ،پلیدی ،ماندگی و ناپاکی) و پرندگان (پرستو ،گنجشك و
کبوتر نماد سفر ،عبور ،زیبایی ،پاکی ،رهایی و سبكبالی) .پس از آن« ،نمادهای تاریخی»
و بیش از همه تاریخ پیامبران مورد توجه بوده است؛ نمادگرایی تاریخی از ابعاد زندگی
انبیا ،یكی از شگردهای عمده برای توسع معنایی در نوغزل زنان است و بیش از همه بر
الیههای انگارهای داستان «ابراهیم (ع)»« ،آدم (ع)» و «عیسی (ع)» تمرکز دارد« .نمادهای
اساطیری و حماسی» تحت تأثیر شاهنامة فردوسی در نوغزل زنان به کار رفته است و
سهم القای مفاهیم مثبت و منفی از آنها ،مساوی ،ارزیابی میشود؛ از آن جمله است
ضحاک ،سیمرغ ،رستم ،تهمینه ،سهراب و « . ...نمادهای غنایی» و «دینی» بسامدی
مشابه دارد؛ قریب به اتفاق «نمادهای غنایی» که برای بیان مفاهیم احساسی و القای بار
عاطفی واژگان به کار می رود؛ از آثار غنایی نظامی انتخاب شده و بیشترین فراوانی در
آن ،به فرهاد و مجنون در مقام عاشق راستین و فنای در عشق اختصاص یافته است.
«نمادهای دینی» ،که به عنوان بدیهیات اعتقادی شاعر و مشترکات ذهنیاش با خواننده
بهشمار میرود بیش از همه بر«شیطان و ابلیس» به عنوان نماد «شر ،گناه و آشنایی با
زوایای درونی انسان» متمرکز است و پس از آن «فرشتگان مقرب» با توجه به
وظایفشان ،نماد صبر ،مرگ ،پیامرسانی حضرت حق و رستاخیزند« .نمادهای ادبی»
شامل اصطالحات فنی شعر و ادبیات است که با هویتبخشی هنری در جایگاه نماد
قرار گرفته ،از آن جمله است «غزل» ،که نماد احساسات ،سادگی و گویایی است و
«شعر» که نمادی است با ابعاد معنایی گسترده از جمله :انس ،دوشیزگی و دخترانگی،
لطافت و ارزشمندی .کمترین فراوانی به نمادهای فرهنگ ملی و قومی تعلق دارد و این
مقوله با ذهن و زبان غزلسرودههای زنان تناسبی نداشته است .از این رو جز مواردی

نمادپردازي در غزل نو شاعران جوان زن

معدود مانند «سرکردن روسری» به عنوان نماد حجاب و شریعتمداری و «آیینهای
نوروز» به عنوان نماد شادی و سرور ،نمودی در خور توجه دیده نمیشود.
سهم نوآوری در غزلها بسیار اندک و به نمادهای ادبی و بخشی از نمادهای دینی
محدود میشود؛ از این رو میتوان نتیجه گرفت نمادپردازی یكی از شگردهای عمدة
بیانی و از ویژگیهای سبكی در غزل شاعران زن جوان بهشمار میرود .این شگرد بیانی
بیشتر بر تكرار نمادهای رایج و افادة معنایی مرسوم از آنها مبتنی است؛ به عبارت دیگر
ذه ن شاعران در این مقوله به دنبال نمادآفرینی و نیز کشف ابعاد معنایی نو در نمادهای
رایج نبوده و صرفاً به واگویی نمادهای رایج در شعر معاصر پرداخته است.
پينوشت

1. Symbol
2. Symbolization

منابع
کتابها
براهنی ،رضا؛ طال در مس ،تهران :زریاب.1380 ،

جعفری آذرمانی ،مریم؛ تريبون ،تهران :فصل پنجم 1391 ،الف.
ههههههههه ؛ صداي ارّه ميآيد ،تهران :فصل پنجم 1391 ،ب.
هههههههههه؛ دايره ،تهران :فصل پنجم.1393 ،
هههههههههه؛ ضربان ،تهران :فصل پنجم.1394 ،
چدویك ،چالز؛ سمبوليسم ،ترجمة مهدی سحابی .چ .5تهران :مرکز.1388 ،
روزبه ،محمدرضا؛ سير تحول در غزل فارسي از مشروطه تا انقالب اسالمي ،تهران :روزنه،
.1379
زارع ،نجمه؛ يک سرنوشت سه حرفي ،کرج :شانی.1389 ،
صفایی بروجنی ،پانتهآ؛ روزهاي آخر آبان ،تهران :سورة مهر.1389 ،
ههههههههه؛ آويشن اندوه ،تهران :فصل پنجم1393 ،الف.
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بهمنی ،محمدعلی؛ گاهي دلم براي خودم تنگ ميشود ،چ ،2تهران :دارینوش.1377 ،
پورنامداریان ،تقی؛ رمز و داستانهای رمزی .چ ،4تهران :علمی ه فرهنگی.1375 ،
ههههههههه ؛ خانهام ابري است :شعر نيما از سنت تا تجدد ،چ ،2تهران :سروش.1381 ،
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هههههههه؛ از ماه تا ماهي ،تهران :فصل پنجم1393 ،ب.
هههههههه؛ دفتین ،تهران :فصل پنجم.1394 ،
فتوحی ،محمود؛ بالغت تصوير ،تهران :سخن.1385 ،
قبادی ،حسینعلی؛ آيين آيينه ،چ ،2تهران :مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.1388 ،
یونگ ،کارل گوستاو؛ انسان و سمبولهايش ،ترجمة محمود سلطانیه ،تهران :جامی.1383 ،
مقالهها
حسنلی ،کاووس« ،نوآوری در غزل» .فصلنامه تخصصي شعر ،س ،14ش  ،46تهران 27 :ه
.1385 ،34
عالمی ،ذوالفقار و یگانه ،سپیده« ،نمادپردازیهای حماسی در غزل نئوکالسیك» .پژوهشنامة
نقد ادبي و بالغت ،س .3ش ،1بهار و تابستان 163 :ه .1393 ،181
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کاظمی ،محمدکاظم؛ «غزل و اسرار ماندگاری آن» ،فصلنامة تخصصي شعر ،س  ،14ش ،46
تهران.1385 ،5-3 :
یوسفی ،محمدرضا و رسولیان آرانی ،صدیقه؛ «نوآوریهای سلمان هراتی در پردازش نمادهای
دفاع مقدس» ،ادبيات پايداري ،س .5ش  .9پاییز و زمستان 383 :ه .1392 ،407
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Symbolism in the modern sonnets of the young
female poets (Case study: Maryam Jafari Azarmani,
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The modern (neoclassical) sonnet, as a product of employing new
literary achievements of the new poetry at the rhetorical, linguistic and
literary levels, is evaluated, which can be regarded as one of the most
frequent neoclassical forms in young poets’ works. One of the main
rhetorical techniques in the modern sonnet is symbolism. So,
symbolism was chosen as a good viewpoint for the study of modern
sonnets, especially the works of female poets. Accordingly, sonnets
collections of three well-known young female poets (Maryam Jafari
Azarmani, Najme Zare’, and Pantea Safaei Boroujeni) were studied
from the viewpoint of symbolization, and by the exact frequency
indexing and descriptive analysis of the data. Results showed that the
symbols used, respectively, were: “environmental symbols (natural
and structural), in particular the symbols of personified nature”,
“historical symbols, especially the prophets history”, “mythological
and epic symbols, most among the characters of Ferdowsi’s
Shahnameh”, “religious symbols, centered on the fear of Satan”,
“lyrical symbols, limited to the characters of lyrical works of Nizami”,
“literary symbols, with devoting conceptual identification to literary
terms”, and less than all “cultural symbols (national and ethnic)”.
As a result, symbolism is considered as one of the poetry rhetorical
features of the young female poets, based on the use of common
symbols in contemporary poetry; therefore, the frequency of
innovative symbols and the discovery of new dimensions in common
symbols, is limited. Yet there are innovation in literary symbols and,
in some cases, in religious and natural symbols.
Key words: Symbolism, modern sonnet, the young female poets.

The Study of Aspects of Loneliness
in Sara Mohammadi Ardehali’s Poems
with Modernistic Approach
Yasaman Kazerani Farahani.
Soheila Salahi Moghaddam. PH.D.
Zohre Allahdadi Dastjerdi. PH.D.

Abstract
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Loneliness is one of the problems that human has being confronted
with this matter. This concept was born with human’s birth.
Modernism is one of the most important schools that paints the
Loneliness of modern human. SARA MOHAMMADI ARDEHALI,
the modern poet, composes “White Poetry” and we can realize the
elements of Modernism in her poems. The elements of “Loneliness”
has been studied in 19 poems of her books. In respect of imagery,
vocabularies, sentences, compounds, and the structure of verbs.
Personification is frequent approach in her poetry. Sara Ardehali’s
attention is towards “Home” and “Family” and “Nature” more than
the other things. She also uses of sentences with three parts,
compound of nouns and objective verbs. Although the “Loneliness” is
an abstract concept but the poet doesn’t express abstractly and for all
admiration of Loneliness, she ascapes from it. For instance; the
frequent concept in her poems is “Home” and frequent figure of
speech is “Personification” in about 90 percent of her poems.
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Majid BAhrevar. PH.D.
Afsaneh Ramezani.

The title of poetry is considered as a poem by the preface and its birth
certificate. One of the ways to is examining the structural and content
of contemporary poetry by an approach to inter-textual relations
between as the poetics of title. The important role of the title in
contemporary poetry is highlighted in inducing meaning, association
and communication with the audience. So the poem's title is the first
step in reading the text. Hence, in analyzing poetry, structural
attention to the aesthetics of poetry titles is very important. Through
the title of poetry, one can sometimes understand the poet's thoughts,
the atmosphere governing that poem, and even his gender. The paper
is going to study the collection of poems by Forough Farrokhzad
based on the main and secondary titles at linguistic, semantic and
literary levels. Farrokhzad has often used short and sometimes short
titles as a sentence derived from both axes of combination and
selection of his poetic language. In general, he has a significant
relation with the process of transforming the style and content of his
poetry.
KeyWords : Titology, Forough Farrokhzad, New Poetry, Semiotics

Exploring Nostalgic Concepts in
Mansour Ojī's Poems

Nostalgia means regret caused by the impossibility of returning to the
past (motherland, memories, childhood and youth, past situation and
position and etc.). This consept is useful in literary works, especially
in contemporary literature. In this paper, we study nostalgy and factors
which create this consept on the poetries of Mansour Ouji, which can
call him one of the most well-known contemporary poets of Fars
province. In this research, by using the library technic and descriptive
analytical method, we tried to study the most important components
and factors of nostalgia in Mansour Oji's poetry. We can call Oji as a
"natural poetry". There are too many illustrations in his books which
are from his life.
it was determined that oji has many nostalgic concepts in his
poems, But nature, death, and aging are three of the most significant
nostalgic concepts in his poetry and covers most of his thoughts. The
rest of the factors include a smaller percentage.
.
KeyWords : poetry, regret, Nostalgia, Mansour Oji, nature.
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In this paper interconnections of natural description and society
situation in some of Mehdi Akhavaan Sales’s poetry have investigated
by looking at critical discourse analysis and according to Van Dijk’s
ideological square. Akhavaan՚s poetry is analyzed according to basic
features in his poetry and it’s shown how Akhavaan highlights the
disadvantage of others and decreases their own error and also pays to
describe and fix emphasize of information containing negative points
about us(own) and describe and fix emphasize of information
containing positive points about them(else). These four principles
have been known to ideological square in Van Dijk՚s theory. Amongst
the goal of this paper will be an attempt to recognize Akhavaan՚s
ideological and social viewpoints in the form of artistic locution and
critical analysis to be better recognizable. Also, with a consideration
of critical discourse analysis, this paper has the aim to map Akhavaan՚s
artistic techniques, and the synthesis of him with the society; and at
the same time to clarify how he used to employed nature symbolic
elements, how beautiful described the status quo of the society. The
procedure that is being employed in this research is called analytical
method, and the research data has been investigated using content
analytic technique through the librarian or exploration of different
documents. Including the results from this paper is that Akhavaan՚s
goal of nature descriptions such as poets of the past is not only
description of nature. The facts are beyond description that explained
with the theory of critical discourse analysis.
.
KeyWords : Mehdi Akhavaan Sales, critical discourse analysis, Van
Dijk, ideological square

Image Schemas in Forugh Farokhzad Poems In
The View Of Cognitive Poetics
Nahid Ahangari

Image schemas are one of the most important conceptual structure in
cognitive linguistics. Our knowledge about the world around us is
kept in the form of different schemas in our minds. In the view of
cognitive, text world results from the application of the part of the
audience’s background knowledge called schemas which leads to
interpretation of the text. Schema theory is one of the first approaches
in cognitive science applied to literature. In the present research, we
have tried to analyze tow poetry of Forough Farrokhzad and the
function of schemas in each poem in the framework of the cognitive
poetics. According to the studies, the two “death” and “body” Because
of having a clear view of text and context, conditions, uses, and
knowledge and insights is the key to understanding issues of value,
position, and literary meaning, cognitive poetics seems appropriate
tool to achieving this goal.
Keywords: Image schema, Cognitive poetics, Forough Farrokhzad,
Text world.
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