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بررسی شگردهای ایجاد انسجام در اشعار قیصر امینپور با تکیه بر نظریۀ زبانشناسی هالیدی
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چکیده
یکي از نظریههاي زبانشناسي که در عصر حاضر در تحليل متون ادبي به کار گرفته ميشود ،نظریۀ زبانشناسي هاليدي
است .هاليدي ،ارتباط معنایي ،لفظي ،نحوي و منطقي یک متن را انسجام مينامد و عوامل ایجادکنندۀ آن را به دو بخش
دستوري و واژگاني تقسيم ميکند .انسجام دستوري عواملي چون ارجاع ،جانشيني ،حذف و ربط را دربرميگيرد و انسجام
واژگاني شامل تکرار و باهمآیي در زبان ادبي ميشود .قيصر امينپور ،از شاعران نامآور معاصر ،اشعار بسياري را در قالب-
هاي مختلف شعري سروده است .اشعار امين پور به واسطۀ تسلّط شاعر بر زبان فارسي و آشنایي او با واژگان و ظرفيتهاي
دستوري و واژگاني ادبيات فارسي ،از شگردهاي انسجامي به نحو مطلوبي بهرهمند است .در این پژوهش ،سعي شده است تا
با استفاده از نظریۀ انسجامي هاليدي ،به بررسي انسجام در دو محور دستوري و واژگاني در شعر قيصرامينپور پرداخته و
مهمترین تمهيدات مورداستفادۀ شاعر براي انسجامبخشي به اشعارش تحليل شود.
کلیدواژهها :قيصر امينپور ،هاليدي ،زبانشناسي نقشگرا ،انسجام دستوري ،انسجام واژگاني
مقدمه
قيصر امين پور از شاعران برجستۀ معاصر است که شعرهاي بسياري در قالب غزل ،رباعي ،نيمایي و ...از او به یادگار مانده است.
امينپور که در سال  8331در روستاي گتوندِ دزفول به دنيا آمد ،همزمان با اوجگيري انقالب مردم ایران در سال 8331و با انتشار
مجموعه شعرهاي «تنفس صبح» و «در کوچه آفتاب» به عرصۀ شاعري پا گذاشت .کارنامۀ شعري قيصر با انتشار مجموعه
شعرهاي «آینههاي ناگهان»« ،گلها همه آفتابگرداناند» و «دستور زبان عشق» به اوج رسيد و با مرگ زودهنگامش در سال 8311
در هم پيچيده شد و شاعر در نيمۀ راه ،از پيشروي بازماند.
فتوحي حيات شعري امينپور را به سه دوره تقسيم کرده و در هر دوره بنا بر شرایط اجتماعي ،ایدئولوژي ،سبک ،واژگان و
گفتمان خاصي براي آن در نظر گرفته است .این سه سبک شعري امينپور متعلق به سه دهه از زندگي اوست:
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الف) دورۀ اول :ویژگي شاخص این سبک «عملگرایي انقالبي و آرمانگرایي ایدئولوژیک» است که با انقالب سال  8331آغاز
شده و با شروع جنگ تحميلي اوج ميگيرد و تا سال  8311ادامه ميیابد.
ب)دورۀ دوم« :انفعال و واخوردگي آرماني» ویژگي غالب این سبک است که در مجموعۀ «آینههاي ناگهان» خود را نشان ميدهد
و حس دردآگاهي در شاعر به وجود آمده و حماسهسازي دورهي قبل جایش را به «دردهاي نگفتني و نهفتني» ميدهد .این سبک
سالهاي  8311تا  8311از حيات شاعر را در بر ميگيرد.
ج) دورۀ سوم :در این سبک که از سال  8311تا پایان زندگي شاعر ادامه ميیابد ،درونگرایي و شهودهاي شخصي امينپور در
مجموعه شعرهاي «گلها همه آفتابگردانند» و «دستور زبان عشق» به بار مينشيند و شاعر به دنياي شخصي و عوالم دروني
خویش ميگریزد (فتوحي.)18 -80 :8311 ،
این تقسيمبندي سهگانه بيشتر ناظر بر جنبۀ معنایي و محتوایي اشعار قيصر امينپور است .با وجودي که فتوحي در برخي موارد
به جنبههاي نحوي و واژگاني شعر نيز ،توجه ميکند ،اما این عناصر را هم در خدمت فضاي ایدئولوژیک و اندیشه و محتواي
شعر قرار ميدهد (همان .)81 -81 :اما مهمترین ابزار شاعر براي خلق یک اثر ادبي ،واژه است .با کنار هم قرار گرفتن واژهها،
جمله ،و از به هم پيوستن جملهها ،متن شکل ميگيرد .هنگامي که شاعر مفهومي را در قالب واژهها و جملهها بيان ميکند،
درصدد ایجاد متني یکپارچه و منسجم است .پيوستگي و انسجام متن تنها در صورتي محقّق خواهد شد که ميان تمام عناصر
سازندۀ متن ،تناسب و پيوستگي برقرار باشد .در غير این صورت ،جز جمالت و عباراتي پراکنده و نامرتبط چيزي حاصل
نميشود .از این رو ،در این پژوهش ،صرفنظر از ادوار مختلف زندگي ،اندیشه و ایدئولوژيهاي شاعر ،تنها به ظرفيتهاي
دستوري ،زباني و واژگاني انسجامبخش شعر قيصر امينپور پرداخته خواهد شد.
2ـ مفاهیم نظری
2ـ1ـ نظریۀ سیستمی -نقشگرای 1مایکل هالیدی
نظریۀ زبانشناسي سيستمي -نقشگرا در نيمۀ دوم قرن بيستم در تضاد با «زبانشناسي زایشي»- 1که نگرشي مبتني بر تبيين صوري
زبان همچون پدیدهاي درونفردي 3و ذهني بود -رشد کرد.
نمایندۀ شاخص نظریۀ نقشگرا -که مبتني بر تبيين زبان به مثابۀ پدیدهاي بينافردي 1و اجتماعي است -مایکل هاليدي 3است
(احمدزاده.)83 -81 :8311 ،
هاليدي ،از پژوهشگران مکتب زبانشناسي انگلستان ،معتقد است «نقشهاي اجتماعي زبان موجب پدید آمدن شکل دستور زبان
ميشود .در نظر او ،زبان ،نظامي از معناهاست و معناست که اساس تعامل اجتماعي قرار ميگيرد» (صالحي .)33 :8311 ،مطابق
دیدگاه او ،نظام زباني و واژگان در طي اعصار و به منظور ارضاي نياز انسان به تدریج شکل گرفت و بر اساس نقشي که در
ارتباط با نيازهاي بشري داشت ،سازماندهي شد« .بر این اساس ،ویژگيهاي بنيادي معنا در زبان ،همان ویژگيها و محتویات
نقشياند که «فرانقش» 1خوانده ميشوند» (احمدزاده .)83 :8311 ،هاليدي ،قائل به سه فرانقش عمده در نظام زبان است که عبارتند
از8 :ـ فرانقش اندیشگاني1 1،ـ فرانقش بينافردي3 1،ـ فرانقش متنيHalliday, 1985: 28-29( 3.؛ خانجان و ميرزا.)31-33 :8313 ،
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فرانقش اندیشگاني به بيان محتوا ميپردازد .فرانقش بينافردي شامل تجربههاي اجتماعي ،بياني و کنشي زبان از سوي گوینده
است .فرانقش متني نيز ،شامل عناصر و تدابير متنساز زبان است که از رهگذر شيوۀ آرایش و ترتيب عناصر محتوایي کالم حاصل
ميشود (هاليدي و حسن11-11 :8311 ،؛ شعبانلو و همکاران« .)811 :8311 ،کارکرد متني زبان ،یعني زبان ميان خود و بافتي که
در آن جاري است پل ميزند تا به تناسب آن بافت ،نقشآفریني کند ...این فرانقش ،خواننده را قادر ميسازد تا متن را از
مجموعهاي از جملههاي تصادفي و نامربوط بازشناسد» (مهاجر و نبوي .)11-11 :8311 ،این فرانقش خود به دو بخش ساختاري
و غيرساختاري تقسيم ميشود .بخش ساختاري آن مشتمل بر ساخت «مبتدا -خبري» و ساخت «اطالعاتي» و بخش غيرساختاري
آن ،ناظر بر تمهيدات انسجامي 8بهکاررفته در متن است (همان.)18 :
2ـ2ـ انسجام
کليۀ روابط عناصرِ تشکيلدهندۀ اثر با یکدیگر و ارتباط ذاتي ميان همۀ عناصر اثر ادبي و هنري که تماميّت و کليّت آن اثر را
دربرميگيرد و به آن انسجام و یکپارچگي ميبخشد ،ساختار اثر ناميده ميشود (علويمقدّم .)811 :8311 ،آنچه موجب انسجام
یک اثر ادبي و ساختار آن ميشود ،روابط معنایي ،لفظي ،نحوي و ...ميان عناصر متن است .بر قرار گرفتن واژهها در بافت جمله و
بههمپيوستن جملهها به یکدیگر ،روابطي حاکم است که موجب هماهنگي و انسجام ساختار متن ميشود.
ه اليدي معتقد است که انسجام متن ،شامل کليۀ روابط معنایي است که به واسطۀ آن ،هر قطعه از گفتار یا نوشتار ميتواند به
عنوان متن انجام وظيفه کند .از این رو ،انسجام ،به کليۀ رابطههایي اطالق ميشود که عناصري از یک جمله را به عناصر جمالت
دیگر مرتبط ميکند (لطفيپور ساعدي .)880 :8318 ،بنا بر نظریۀ وي ،معنا به خودي خود امکان بروز ندارد و به شکل خام در
قالب اصوات زبان ریخته نميشود .براي اینکه تودۀ بيصداهاي زبان شکل معنا را به صورتي مادي و قابلدرک درآورد ،باید
سازمانبندي شده و به صورت ساختار درآید .این کار در الیۀ واژي -دستوري زبان صورت ميگيرد که فرم یا صورت زبان را
ميسازد .چگونگي بازنمایي و تحقّق معنا در صورت زبان ،در گرو محدودیت نهاد زبان و ویژگيهاي زنجيرهاي کالم است .معنا
به عنوان یک پيوستار فضایي ،براي بازنمایي در زنجيرۀ کالم به واحدهایي برش ميخورد که روابطي ميان این واحدها برقرار
است .بر مبناي چنين طرحي ،سازمانبندي معنا و انسجام سخن در دوسطح دستوري و واژگاني محقّق ميگردد (مهاجر و نبوي،
 )33 :8311و عناصر انسجامبخش نيز عبارتاند از :ارجاع 1،حذف و جایگزیني 3،ربط 1و انسجام واژگاني( 3همان .)18 :براي
پرهيز از اطالۀ کالم ،به تعریف هر یک از عناصر فوق در مدخل مورد نظر آن پرداخته خواهد شد.
3ـ پیشینۀ پژوهش
تا آنجا که مورد مطالعه قرار گرفت ،موضوع این پژوهش تا کنون به صورت مستقل پرداخته نشده است و فقط عباسعلي وفایي و
زهرا علينوري در مقالۀ «تناسب هنري در دو محور همنشيني و جانشيني شعر قيصرامينپور» به برخي از شگردهاي انسجامي
شعر امينپور از قبيل کنایه ،ایهام تناسب و مراعات نظير اشاره کردند (وفایي و علينوري )881 -33 :8313 ،و حسين آقاحسيني و
مجاهد غالمي در مقالۀ «جلوههاي جمالشناختي سبک هندي در شعر پایداري قيصر امينپور» به مقایسۀ برخي از شگردهاي
واژگاني در شعر قيصر و شاعران سبک هندي پرداختند (آقاحسيني و غالمي .)13 -8 :8313 ،اما در عصر حاضر ،رویکرد تازهاي
به نظریۀ زبانشناسي هاليدي براي تحليل متون ادبي پدید آمده است و برخي از متون ادبي ما نيز بر مبناي چنين رهيافتي ،تحليل و
ارزیابي شدهاند که از جملۀ آنها ميتوان از موارد زیر نام برد:
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محمدجعفر یاحقي و محمد هادي فالحي در مقالهاي با عنوان «انسجام متني در غزليات سعدي و بيدل دهلوي؛ بررسي و مقایسۀ
ده غزل سعدي و ده غزل بيدل» به بررسي عوامل انسجامي در دو متن بر اساس الگوي انسجام متني هاليدي پرداختند (:8313
 .)311 -311نادر جهانگيري و شهربانو زکيپور در مقالهاي با عنوان «انسجام واژگاني در داستانهاي کوتاه فارسي براي کودکان»
نظریۀ زبانشناسي هاليدي را در تحليل انسجام واژگاني ده داستان کوتاه فارسي الگوي کار خود قرار دادند (.)10 -8 :8311
غالمحسين غالمحسينزاده و حامد نوروزي به «نقش تکرار آوایي در انسجام واژگاني شعر عروضي فارسي» در مقالهاي پرداختند.
نویسندگان در این مقاله ،تقارن نحوي را نيز به عوامل انسجامي نظریۀ هاليدي افزودند ( .)118 -138 :8313مصطفي احمدزاده بر
مبناي نظریۀ هاليدي به «تفسير زبانشناختي سورۀ عصر» در خالل مقالهاي پرداخته است ( .)33 -88 :8311فاطمه معينالدیني در
مقالهاي با عنوان «شگردهاي ایجاد انسجام متن در کليلهودمنه» به انواع شگردهاي انسجامي در کليلهودمنه بر مبناي طرح هاليدي
اشاره کرده است ( .)311 -303 :8311منيژه عبداللهي در مقالۀ «پيوند عمودي و انسجام معنایي در غزلهاي حافظ» به این دیدگاه،
نظر داشته است (عبداللهي .)831 -811 :8311 ،حسينعلي قبادي و احمد رضایي جمکراني در مقالهاي با عنوان «بررسي ،تحليل و
نقد چهار قصيدۀ فارسي بر اساس آموزههاي زبانشناسي سيستمي-نقشگرا» به بررسي تطبيقي چهار قصيدۀ ادب فارسي در
توصيف ابر از چهار شاعر (فرخي سيستاني ،ازرقي ،مسعود سعد و اميرمعزّي) پرداختند (قبادي و رضایي جمکراني-13 :8330 ،
 .)33ناصرقلي سارلي و طاهره ایشاني نيز در مقالۀ «نظریۀ انسجام و هماهنگي انسجامي و کاربست آن در یک داستان کمينۀ
فارسي (قصۀ نردبان)» ،ضمن تحليل نظریۀ انسجامي هاليدي ،کاربست آن را در داستان قصۀ نردبان تحليل کردند (سارلي و
ایشاني.)11 -38 :8330 ،
4ـ شگردهای ایجاد انسجام در شعر قیصر امینپور
4ـ 1ـ انسجام دستوری
انسجام دستوري به واسطۀ شگردهایي چون حذف ،ارجاع ،جانشيني و ربط انجام ميگيرد .در شعر قيصر امينپور ،سه شگرد
ارجاع ،حذف و ربط از جایگاه ویژهاي برخوردار است و شاعر با استفاده از این تمهيدات به اشعار خود انسجام بخشيده است:
1ـ8ـ8ـ ارجاع :در فرایند ارجاع ،درک و تفسير معناي پارهاي از کلمات با رجوع به عناصري دیگر محقّق ميشود؛ یعني یک کلمه،
زمينۀ فهم کلمهاي دیگر را فراهم ميکند (معينالدیني .)301 :8311 ،ارجاع به دو نوع درونمتني و برونمتني تقسيم ميشود .در
ارجاع برونمتني ،معني از خود متن آشکار نميشود ،بلکه با رجوع به موقعيت خاصي که گوینده از آن سخن ميگوید ،ميتوان به
معني پيبرد .اما در ارجاع درونمتني ،مرجع عنصر ارجاعدهنده ،در خود متن وجود دارد (شعبانلو و همکاران )810 :8311 ،براي
نمونه در این شعر قيصر امينپور ،سه ضمير «من ،تو ،او» داراي مرجع برونمتنياند و تنها با رجوع به بافت موقعيتي کالم،
قابلتعبير و شناسایي هستند:
ـ باري من و تو بيگناهيم /او نيز تقصير ندارد /پس بيگمان این کار /کار چهارم شخص مجهول است (امينپور:8330 ،
.)833
بنابراین ،مرجع ضمایر فوق در متن وجود ندارد و این گونه ارجاع سبب انسجام سخن نشده است ،بلکه انسجام شعر فوق
بيشتر از طریق تناسبي که ميان ضمایر فوق برقرار ساخته ،به وجود آمده است .به عبارت دیگر« ،انسجام ،پيشانگاري چيزي است
که قبالً در سخن آمده است .خواه در یک جمله قبل ،خواه در چندین جمله (پاراگراف ،فصل یا )...ماقبل» (بهجو .)833 :8311 ،از
این رو ،آن دسته از ارجاعهایي در متن انسجام ایجاد ميکند که داراي مرجع درونمتني باشد .در ارجاعهاي درونمتني ،مرجع
سخن هم ميتواند قبل از عنصر ارجاعدهنده قرار بگيرد و هم پس از آن .بسته به نوع قرار گرفتن مرجع ،ارجاع به دو نوع پيشرو
و پسرو تقسيم ميشود (همانجا) و هر دو نوع آن ،موجب انسجام سخن ميشوند .در شعر قيصر امينپور ،زمينههاي ارجاع
درونمتني بسياري وجود دارد .در برخي شعرها ،مرجع عنصر ارجاعدهنده در ابتداي شعر آورده ميشود و سپس به طور مداوم در
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سراسر فضاي شعر بدان ارجاع داده ميشود .براي نمونه در شعر زیر« ،مترسک» یا «شاخه الغر بيدي کوتاه» مرجع ضمایر متصل
« -ش» است که در ادامه تکرار ميشود و این ارجاعهاي پيوسته ،به شعر انسجام بخشيده است:
ـ ایستاده در باد /شاخه الغر بيدي کوتاه /بر تنش جامهاي انباشته از پنبه و کاه /بر سر مزرعه افتاده بلند /سایهاش سرد و سياه/
نه نگاهش را چشم /نه کالهش را پشم /سایۀ امن کالهش اما /النۀ پير کالغي است (امينپور.)818 :8330 ،
در نمونۀ زیر نيز« ،گلبو» مرجع ضمير «تو» است که به آن ارجاع داده ميشود:
ـ گلبو /باران با بوي بوسههاي تو ميبارد... /گلبو /گلخانۀ جهان /خالي است /لبریز بوي تو بادا /باد (همان.)818 :
یا در نمونۀ زیر ،ابتدا از «روزي ناگزیر» سخن به ميان ميآورد ،سپس در ادامۀ شعر ،به آن روز ارجاع ميدهد و ویژگيهاي آن
را بيان ميکند .این تکرار که چندینبار در سطح شعر تکرار ميشود ،به شعر انسجامي ویژه بخشيده است:
ـ آن روز ناگزیر که ميآید /روزي که عابران خميده /یک لحظه وقت داشته باشند /تا سربلند باشند /و آفتاب را /در آسمان
ببينند ... /آن روز  /پرواز دستهاي صميمي /در جستجوي دوست آغاز ميشود /... /آن روز آشيان کبوترهاست /... /آن روز /بي-
چشمداشت بودن لبخند /قانون مهرباني است /... /آن روز /دیوار باغ و مدرسه کوتاه است (همان.)133 -133 :
در شعر زیر ،ابتدا «عشق» را مورد خطاب قرار ميدهد و در بيتهاي بعد با ضمير «تو» به آن ارجاع ميدهد:
ـ اي عشق ،اي ترنم نامت ترانهها /معشوق آشناي همه عاشقانهها ... /با هر نسيم دست تکان ميدهد گلي /هر نامهاي ز نام تو
دارد نشانهها ... /کوچه به کوچه سر زدهام کو به کوي تو /چون حلقه در به در زدهام سر به خانهها (همان.)38 -30 :
در بعضي موارد نيز ،ابتدا عنصر ارجاعدهنده در فواصل مختلف شعر آورده ميشود و مرجع آن در پایان شعر ذکر ميشود که
این نوع ارجاع نيز ،موجب انسجام شعر امينپور شده است .براي نمونه در شعر زیر ،در تمامي ابيات از «تو» سخن به ميان ميآید
و در بيت پایاني مرجع آن که «عشق» است ،آورده ميشود:
ـ آبروي بهارها با تو /عطش شورهزارها با تو /خون لبخند گل به گردن باد /خونبهاي بهارها با تو... /بارها از تو گفتهام از تو/
بارها از تو بارها از تو /اي حقيقيترین مجاز ،اي عشق /اي همه استعارهها با تو (همان.)838 -813 :
1ـ8ـ1ـ حذف :حذف به معني نياوردن کلمه یا بخشي از جمله در سخن است ،بدین صورت که با استفاده از معناي کالم بتوان به
وجود آن پي برد .حذف زماني صورت ميگيرد که یک عنصر پيشانگاشته در متن وجود داشته باشد؛ یعني چيزي قبالً ذکر یا
شناسانده شده است .حذف یا به قرینۀ لفظي صورت ميگيرد یا به قرینۀ معنوي و زماني موجب انسجام سخن ميشود که به قرینۀ
لفظي صورت بگيرد .به عبارت دیگر ،حذف یک پيوند درونمتني است و زماني انسجامبخش است که عنصر پيشانگاشته در متن
وجود داشته باشد و مرجع حذف پيش از خود آن ،در متن ذکر شده باشد (شعبانلو و همکاران .)818 :8311 ،در شعر قيصر
امينپور ،حذف کلمه ،جمله یا بخشي از سخن به طور گستردهاي به کار رفته و استفاده از این شگرد ،به شعر او انسجام خاصي
بخشيده است .نمونههاي زیر بهخوبي نشاندهندۀ قدرت شاعر در بهکارگيري مناسب این شگرد براي ایجاد انسجام در سخن
است:
ـ نه چندان بزرگم /که کوچک بيابم خودم را /نه آنقدر کوچک [= هستم] /که خود را بزرگ[= بيابم] (امين پور.)11 :8330 ،
ـ دیروز /ما زندگي را /به بازي گرفتيم /امروز او /ما را [= به بازي گرفت] (همان.)333 :
ـ باران /بهاران را /جدي نميگيرد /چشمان من /خيل غباران را[= جدي نميگيرد] (همان.)811 :
حذف در شعر قيصر گاهي تمام فضاي شعر را دربرميگيرد؛ بدین معني که یک عبارت ،جمله یا کلمه در ابتداي شعر ذکر
ميشود و تا پایان شعر به استناد آن عبارت ذکر شده ،حذف صورت ميگيرد .براي نمونه در شعر زیر ،عبارت «دوست داري»
ابتداي شعر آورده شده و در چند بند بعدي تکرار شده است ،براي پرهيز از تکرار در بندهاي دیگر مصداقهاي آن ذکر ميشود و
به این شکل حذف صورت ميگيرد:
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ـ دوست داري /راه رفتن زیر باران را =[ /دوست داري] در خيابانهاي بيپایان تنهایي /دست خالي بازگشتن /از صف طوالني
نان را =[ /دوست داري] در اتاقي خلوت و کوچک /رفتن و برگشتن و گشتن /الي کاغذپارهها( ... /همان.)801 -808 :
همچنين در نمونۀ زیر ،شعر با جملۀ «صداي تو مرا دوباره برد» آغاز ميشود و با تکرار حرف اضافۀ «به» در بيست و دو بند
بعدي ،خاطرات شاعر تداعي ميشود .در این شعر ،جملۀ فوق از تمام بندهاي بعدي حذف و به این شکل وحدت و انسجام
ایجاد شده است:
ـ صداي تو مرا دوباره برد /به کوچههاي تنگ پابرهنگي /به عصمت گناه کودکانگي /به عطر خيس کاهگل /به پشت بامهاي
صبح زود ...به خوابهاي دور /به غربت غریب کوچههاي خاکي صبور /به کرکهاي خط سبزه /بر لب کبود رود /به بوي
لحظههاي هر چه بود یا نبود( ... /همان.)833 -831 :
1ـ8ـ3ـ ربط :ادات ربط از دیگر عوامل انسجام دستوري در نظریۀ هاليدي است که با توجه به معناي آن به انواع مختلفي از قبيل
افزایشي 8نظير :یا ،نه ،وگرنه ،گرچه؛ تقابلي 1مثل :اما ،ليکن؛ علّي 3:پس ،بنابراین ،زیرا ،تا؛ و ادات ربط زماني 1:وقتيکه ،هنوز ،آن-
گاه ،همانگاه و...تقسيم ميشود (شعبانلو و همکاران .)811 :8311 ،در شعر قيصر امينپور ،انواع مختلف ادات ربط در بندهاي
مختلف شعر موجب انسجام شده است.
ادات ربط افزایشي:
ـ اي کاش باد این همه کاغذ را /مي برد /اي کاش باد /یا  /یک ذره اعتماد (امين پور.)810 -813 :8330 ،
ـ نه نگاهش را چشم /نه کالهش را پشم (همان.)818 :
ـ اما چرا /هي هرچه اتفاقي /قندان و استکانها را /در سيني /مي چينم /یا هر چه کفشهایم را /...جفت ميشوند /در گوش
من /دیگر صداي زنگ نميآید؟ (همان.)881 :
ـ دردهاي من /گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست /درد مردم زمانه است (همان.)118 :
ادات ربط تقابلي:
ـ ما /در تمام عمر تو را در نمي یابيم /اما /تو /ناگهان /همه را در ميیابي (همان.)830 :
ـ این روزها که ميگذرد ،هر روز /در انتظار آمدنت هستم /اما /با من بگو که آیا من نيز /در روزگار آمدنت هستم؟ (همان:
.)110
ادات ربط علّي:
ـ این روزها که ميگذرد /شادم /زیرا /یک سطر در ميان /آزادم (همان.)13 :
ـ من هيچچيز و هيچکسي را /دیگر /در این زمانه دوست ندارم /... /زیرا /هرچيز و هرکسي را /که دوستر بداري /... /از تو
دریغ ميکند /پس /من با همه وجودم /خودم را زدم به مردن /تا روزگار دیگر /کاري به من نداشته باشد /این شعر تازه را هم/
ناگفته ميگذارم /تا روزگار بو نبرد (همان.)81 -83:
ادات ربط زماني:
ـ وقتيکه برهاي /آرام و سر به زیر /با پاي خود به مسلخ تقدیر ناگزیر /نزدیک ميشود /زنگولهاش چه آهنگي /دارد؟ (همان:
.)11
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ـ وقتيکه غنچههاي شکوفا /با خارهاي سبز طبيعي /در باغ ما عزیز نماندند /گلهاي کاغذي نيز /با سيم خاردار /در چشم ما
عزیز نميمانند (همان.)831 :
ـ او را /وقتيکه کاشتند /هم سبز بود هم سرخ /آنگاه /آن یار بيقرار /آرام در حضور خدا آسود /هرچند سرخ سرخ به خاک
افتاد /اما /این ابتداي سبزي او بود (همان.)318 :
ـ و صبح چون از جا پریدم /در رختخوابم /یک مشت پر دیدم ... /آنگاه با خميازهاي ناباورانه /بر شانههاي خستهام دستي
کشيدم (همان.)331 :
4ـ2ـ انسجام واژگانی
به رابطههاي واژگاني متن که نوع انتخاب نامحدود را دربرميگيرد ،مربوط ميشود (بهجو )838 :8311 ،که خود به دو بخش
تکرار یا بازآیي 8و باهمآیي 1قابلتقسيم است (Halliday & Hasan, 1976: 277؛ شعبانلو و همکاران:)813-811 :8311 ،
4ـ2ـ 1ـ تکرار یا بازآیی
شامل تکرار عوامل واژگاني در جمالت یک اثر است که موجب انسجام متني ميشود .شعر ،یکي از قالبهاي زبان ادبي است و
آنچه سبب شکلگيري زبان ادبي ميشود ،فرایند برجستهسازي است؛ یعني عناصر زبان به شکلي غيرمتعارف در سخن به کار
گرفته شود .برجستهسازي به دو شکل هنجارگریزي و قاعدهافزایي انجام ميگيرد .نتيجۀ قاعده افزایي ،شکلي موسيقایي از زبان
خودکار است که توازن 3ناميده شده و از تکرار کالمي حاصل ميشود (همان .)831-830 :منظور از توازن ،تکرار نظاممند و
هدفدار عناصر زباني است که موجب انسجام یک متن ادبي ميشود .بنابر نظریۀ هاليدي ،تکرار واژه در دو جمله ،سبب پيوستگي
و انسجام سخن ميشود ،اما در زبان ادبي به ویژه در شعر ،به انواع گوناگوني از تکرار کالمي ميتوان پرداخت :تکرار کامل ،تکرار
ناقص ،تکرار واج ،تکرار هجا ،تکرار جمله و...که هر یک در ایجاد انسجام شعر نقش دارند .در شعر معاصر ،تکرار پرکاربردترین
آرایه و یکي از مهمترین عناصر زیبایيآفریني است که به سبب سادگي ،دور بودن از پيچيدگيهاي آرایههاي تصنعي (روحاني،
 ،)830 -813 :8330موسيقي بخشي و ایجاد انسجام واژگاني به طور گسترده در شعر شاعران معاصر به کار گرفته شده است .شعر
قيصر امين پور نيز ،از این قاعده مستثني نيست و شاعر به اشکال مختلف از این شگرد براي القاي موسيقي و ایجاد انسجام شعر
خویش سود جسته است .از اینرو ،در این بخش به تکرارهاي آوایي ،واژگاني و نحوي در اشعار قيصر امينپور پرداخته ميشود:
4ـ2ـ1ـ1ـ تکرار و انسجام آوایی (واجآرایی) :در تحقيقات ادبي ،سطح آوایي زبان از سطح معنایي آن تفکيکناپذیر است
(ولک ،و وارن .)831 :8311 ،به عبارت دیگر« ،تغييرات آوایي بدون توجه به نيازهاي ارتباطي رخ نميدهند» (مارتينه.)11 :8310 ،
در نظریۀ سيستمي-نقشگراي هاليدي ،زبان از مجموعۀ امواج صوتي در گفتار و نشانههاي خطي در نوشتار به عنوان مادۀ اوليه
براي برقراري ارتباط با جهان بيرون و انتقال معنا بهره ميبرد (صفوي .)13 :8313 ،از این رو ،توجه به واجها و آواها باید نخستين
گام در بررسي انسجام سخن ،بهویژه شعر ،باشد.
توازنهاي آوایي به دو بخش «کمّي» و «کيفي» تقسيم ميشود .توازن کمّي شامل وزن عروضي در شعر است و توازن کيفي
()8

شامل توازنهاي واجي (همان .)301 :وزن عروضي (یا موسيقي بيروني به تعبير استاد شفيعي کدکني)

از مهمترین زمينههاي

توازن ناشي از تکرار کالمي است که با کميت صامتها و مصوتها و تناظرهاي آوایي همراه است و نظم و تناسبي در اصوات و
اجزاي سخن به حساب ميآید (ناتلخانلري.)33 :8311 ،
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بنابراین ،از مهمترین عناصر انسجامبخش شعر است که در تمام ابيات ،بر مبناي تکرار آوایي به صورت یکسان عمل ميکند.
درصد فراواني از اشعار قيصر امينپور در قالب غزل و رباعي سروده شدهاست و برخورداري از وزن عروضي براي قالبهاي
مورد نظر امري بدیهي است .شعرهایي را که امينپور در قالب نو و نيمایي سروده است نيز در برخي موارد از وزن عروضي به
نحو محسوسي برخوردار است که براي جلوگيري از اطالۀ کالم از بحث وزن شعر امينپور صرفنظر ميشود .اما توازن کيفي که
ناظر بر تکرار واحدهاي واجي (صامت یا مصوت) است و در علم بدیع «واجآرایي» ناميده ميشود (شميسا ،)13 :8311 ،در اشعار
قيصر امينپور از صنایع پربسامد است .واجآرایي در اشعار قيصر ،هم به شکل تکرار صامت (همحروفي) 8و هم به صورت تکرار
مصوت (همصدایي) 1به کار رفته است .این صنعت ،اگرچه در شعر ،موسيقيآفرین است ،اما زماني انسجام ایجاد ميکند که در دو
جمله یا دو مصراع به کار رود؛ چراکه بر مبناي نظریۀ هاليدي ،عناصر تکرارشونده باید دو جمله از متن را به هم مربوط کنند و
تکرار مؤلفۀ مورد نظر در دو جمله صورت بگيرد .در شعر امينپور ،این شگرد در بسياري از جاها به عنوان یک عامل مؤثّر
انسجامبخش در کنار عوامل دیگر نقشآفرین است .در نمونۀ زیر ضمن برقراري تناسب ميان (اشک ،چشم ،گونه)( ،اشک و تر)،
(شبنشيني و ميهماني) ،تکرار واجهاي (ش -ب) به شعر انسجام ویژهاي بخشيده است:
ـ به شبنشيني شبنم به جشنوارۀ اشک به ميهماني پر شور اشک و گونۀ تر (امينپور.)831 :8330 ،
یا در نمونۀ زیر تکرار صامتهاي (ب -ر -س) در کنار مصوت (الف) ضمن ایجاد موسيقي ،به شعر انسجام بخشيده است:
ـ باري /چه سنگين است /با سایههاي تار /با سایههاي پيش پا افتادۀ بسيار /با سایههاي سادۀ سطحي /از عمق اقيانوس /از
ارتفاع آفتاب و آسمان گفتن /تکليف من با من /تکليف من /با سایههاي خویشتن /این است (همان.)811 :
نمونههاي واجآرایي در شعر امينپور بسيار دیده ميشود:
ـ سبز و سرخوش به ناز ميبالند /سروها با تو سارها با تو /خندۀ سبز سنگها از تو /همصدا کوهسارها با تو (س -ب -الف)
(همان.)813 :
ـ آرامش حضور تو عطر خيال را /بر خلسهوار خلوت من ميپراکند /و خرقه تبرک من دستهاي توست (خ -ل -س)
(همان.)801 :
ـ اي مطلع شرق تغزّل چشمهایت خورشيدها سر ميزنند از پيش پایت (ش -ز) (همان.)11 :
گاهي تکرار واجها در شعر تداعيگر واژهاي خاص است .براي نمونه در شعري با عنوان «گشایش» ،واجهاي (ب -س -ت-
ه) در فضاي شعر تکرار شده و واژۀ «بسته» را تداعي ميکند .ضمن اینکه این واژه دو بار در شعر تکرار شده است و تضادي که
ميان تداعي این واژه با عنوان شعر برقرار ساخته ،از دیگر شگردهاي انسجامي شعر است:
ـ تو را به راستي /تو را به رستخيز /مرا خراب کن /که رستگاري و درستکاري دلم /به دستکاري همين غم شبانه بسته است/
که فتح آشکار من /به این شکستهاي بيبهانه بسته است (همان.)811 :
()1

یا در شعر زیر ،تکرار واج (س -ص)

با واژۀ «سکوت» که در شعر تکرار شده ،همخوان است ،ضمن اینکه تضاد ميان دو

واژۀ صدا و سکوت ،بر انسجام شعر افزوده است:
ـ تکيه دادهام /به باد /با عصاي استوایيام /روي ریسمان آسمان /ایستادهام /بر لب دو پرتگاه ناگهان /ناگهاني از صدا /ناگهاني
از سکوت /زیر پاي من /دهان درۀ سقوط /بازمانده است /ناگزیر /با صدایي از سکوت /تا هميشه /روي برزخ دو پرتگاه /راه
ميروم /سرنوشت من سرودن است (همان.)813 -811 :

alliteration
assonance

1
2
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4ـ2ـ1ـ2ـ تکرار و انسجام واژگانی :تکرار واژه در جهت انسجام شعر ،یکي از زمينههاي پرکاربرد در اشعار قيصر امينپور
است که هم شامل تکرار آوایي کامل (ردیف ،جناس تام و )...ميشود و هم تکرار آوایي ناقص (قافيه ،انواع جناس و )...را
دربرميگيرد:
قافیه و ردیف :قافيه و ردیف از جمله عناصري است که در زمينۀ انسجام واژگاني در قالبهاي کالسيک شعر فارسي ميتوان
بدان پرداخت .همانگونه که پيشتر اشاره شده ،بخش وسيعي از اشعار قيصر در قالبهاي غزل ،رباعي و ...سروده شده است و در
این دسته از اشعار ،قافيه و ردیف ،به نحو محسوسي در ایجاد انسجام شعر نقشآفرین است .یکي از صنایع بدیعي مبتني بر تکرار،
صنعت ردّالقافيه است .بدین شکل که قافيۀ مصراع اول مطلع قصيده یا غزل را در آخر بيت دوم تکرار کنند .کاربرد این صنعت که
مبتني بر تکرار کامل واژه است و موجب انسجام دوبيت ميشود ،در شعر قيصر کاربرد فراواني دارد:
ـ شبي دارم چراغاني شبي تابيدني امشب دلي نيلوفري دارم ،پري باليدني امشب
شبي دیگر ،شبي شبتر ،شبي از روز روشنتر شبي پر تاب و تب دارم ،شبي تابيدني امشب (امينپور.)101 :8330 ،
ـ آرزوي بهارها با تو عطش شورهزارها با تو
خون لبخند گل به گردن باد خون بهاي بهارها با تو (همان.)813 :
پيداست که عالوه بر قافيه ،قيصر در اشعارش رویکرد ویژهاي به انواع ردیفهاي فعلي ،اسمي ،ضميري و عبارتهاي فعلي
داشته است .ردیف از جمله شگردهاي انسجامي شعر محسوب ميشود که مبتني بر تکرار آوایي کامل است .از آنجا که واژه ،بند
یا عبارتي که به عنوان ردیف قرار ميگيرد ،در تمام ابيات به شکل یکسان تکرار ميشود ،عملکرد انسجامي ردیف ،بيشتر از قافيه
مورد توجه است .استاد شفيعي کدکني نيز ،بيشتر غزلهاي موفّق در زبان فارسي را غزلهاي مردّف ميداند (شفيعي کدکني،
 .)831 :8311نمونههایي از کاربرد ردیف در شعر قيصر امينپور:
ردیف اسمي:
ـ یک کلبۀ خراب و کمي پنجره /یک ذره آفتاب و کمي پنجره (امينپور.)181 :8330 ،
ـ تو قلۀ خيالي و تسخير تو محال /بخت مني که خوابي و تعبير تو محال (همان.)188 :
ردیف ضميري:
ـ اي آیه آیه آیۀ من در کتاب تو /اي امتداد سایۀ من آفتاب تو (همان.)103 :
ـ بوي بهشت ميشنوم از صداي تو /نازکتر از گل است گل گونههاي تو (همان.)103 :
ردیف فعلي:
ـ ز جادههاي خطر بوي یال ميآید /کسي از آن سوي مرز محال ميآید (همان.)331 :
ـ دلي که معرفت کسب داغ را گم کرد /شناسنامۀ گلهاي باغ را گم کرد (همان.)100 :
جمله یا عبارت فعلي:
ـ تو حجم بستۀ رازي اگر درست بگویم /تو ارتفاع نمازي اگر درست بگویم (همان.)331 :
ـ من از عهد آدم تو را دوست دارم /از آغاز عالم تو را دوست دارم (همان.)818 :
ـ بغضهاي کال من ،چرا چنين؟ /گریههاي الل من ،چرا چنين؟ (همان.)381 :
ـ حرفها دارم اما  ...بزنم یا نزنم؟ /با توام ،با تو ،خدا را! بزنم یا نزنم؟ (همان.)180 :
عالوه بر شعرهاي کالسيک ،در شعرهاي نو و نيمایي قيصر امينپور نيز ،حضور قافيه و ردیف بسيار چشمگير است:
ـ خارها /خوار نيستند /شاخههاي خشک /چوبههاي دار نيستند /ميوههاي کال کرمخورده نيز /روي دوش شاخهها بار نيستند
(.)131

 /880فنون ادبي ،سال هشتم ،شماره( ،8پياپي )81بهار8333

ـ چشمهاي من /این جزیرهها که در تصرف غم است /این جزیرهها که از چهار سو محاصره است /در هواي گریههاي نم نم
است /گرچه گریههاي گاه گاه من /آب ميدهد درخت درد را /ذوب ميکند /سد صخرههاي سخت درد را /فکر ميکنم /عاقبت
هجوم ناگهان عشق /فتح ميکند /پایتخت درد را (.)111
ـ کوهها /روي نقشه سر به اوج ميزنند /رودها /روي نقشه موج ميزنند (.)111
ـ باز هم همان حکایت هميشگي /پيش از آنکه باخبر شوي /لحظۀ عزیمت تو ناگزیر ميشود /آي /اي دریغ و حسرت هميشگي/
ناگهان /چقدر زود /دیر ميشود (همان.)318 :
تکرار واژه :تکرار واژه یکي از صنایع مبتني بر تکرار آوایي کامل است که موجب انسجام شعر ميشود ،مبني بر اینکه واژۀ
تکرارشده در دو مصراع یا دو بيت باشد .در شعر قيصر ،تکرار واژه از شگردهاي پربسامد است که شاعر هم در اشعار نيمایي و
هم در قالبهاي سنتي به طور ویژهاي از آن سود جسته است:
ـ هر شب ز چشم تو نظري چشم داشتيم /دارد دعاي ما اثري پيش چشم تو (همان.)11 :
ـ زندگي بيعشق اگر باشد لبي بيخنده است /بر لب بيخنده باید جاي خندیدن گریست (همان.)31 :
ـ خدا ابتدا آب را /سپس زندگي را از آب آفرید /جهان نقش بر آب /و آن آب بر باد (همان.)813 :
گاهي این تکرار به شکل گسترده تمام فضاي شعر را دربرميگيرد ،ضمن اینکه با دیگر عناصر انسجامي در شعر همسوست؛ براي
نمونه در شعر زیر واژۀ «راه» در تمام فضاي شعر تکرار شده است و ضمن ایجاد جناس با واژههاي «نگاه» و «گاه گاه» ،واجآرایي
در حروف «ر -ا -ه» در سایر واژههاي بهکاررفته در شعر موسيقي و انسجامي ویژه به وجود آورده است:
ـ جامه راه راه /پاي جامه راه راه /ميلههاي رو به رو /راه راه /پشت سایه روشن مژه ،نگاه /راه راه /روي شانهها /راه راه تازیانهها/
آشيانهها /النههاي کوچک سياه /بيپر و پرنده راه راه /گریههاي شور و خندههاي تلخ گاه گاه /راه راه /در ميان این جهان راه راه/
این هزار راه /راه /راه /کو؟ /کجاست راه؟ (همان)833 -831 :
یا در شعر زیر ،ایجاد تناسب ميان «ميهمان و ميزبان» و «ميز و صندلي» ،تکرار هجا در واژههاي «ميز ،ميزبان ،تميز ،ریز و تخم-
ریز» و واجآرایي در حرف «ز» به شعر انسجام بخشيده است؛ ضمن اینکه کوربودن موریانه را با عبارتهاي «اجتماع کور موریانه،
موریانههاي بيتميز و چشمبسته انتخاب کردن» تداعي کرده و دقّت شاعر در انتخاب واژگان مناسب در جهت تداعي مفاهيم مورد
نظر ،از دیگر شگردهاي انسجامي شعر است:
ـ لحظهاي که خستهام /لحظهاي که روي دستههاي نرم صندلي /یا به پايهاي سخت ميز /تکيه ميدهم /مثل ميهمان سرزده /پا به
راه و بيقرار رفتنم /ميزبان من /اجتماع کور موریانههاست /موریانههاي ریز /موریانههاي بيتميز /ميزهاي کوچک و بزرگ را/
چشمبسته انتخاب ميکنند /آه /موریانههاي ميزبان /ذهن ميزهاي ما /جاي تخمریزي شماست (همان.)138 -130 :
بنابراین ،تکرار واژه در شعر قيصر ،همسو با دیگر تمهيدات شاعرانه به شعر انسجام ميبخشد .به عبارت دیگر ،در شعر او گاه
چندین شگرد با هم نقشآفریني ميکنند و موجب انسجام شعر ميشوند و این ویژگي چنان در شعرش فراگير است که تقریباً بيت
یا بندي از اشعار او نيست که از حضور فعّال شگردهاي انسجامي بيبهره باشد .تکرار واژه ،تناسب واژگان ،تضاد ،انواع جناس و
تکرار واج و هجا و...در بيشتر اشعارش نمودي بارز دارد و در کنار شگردهاي انسجام دستوري به ایفاي نقش ميپرداز؛ .براي
نمونه در شعر زیر ،تکرار دو واژۀ «هرگز» و «هميشه» و ایجاد تضاد و تقابل بين این دو واژه ،تکرار فعل «رفتن» ،واجآرایي در
حرف «ز -ش» و استفاده از ادات ربط «اما» موجب انسجام شعر شده است:
ـ هرگز /دلم نخواست بگویم /:هرگز /مرگ از طنين هرگز /ميزاید /اما هميشه /از ریشۀ هميشه ميآید /رفتن /هميشه رفتن /حتي
هميشه در نرسيدن /رفتن! (همان.)831 :
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در برخي از شعرهاي او ،تکرار واژه به صورت آرایۀ بدیعي «تصدیر» یا «ردّالعجز عليالصدر» دیده ميشود؛ بدین معني که
واژهاي که در ابتداي مصراع اول آمده در پایان مصراع دوم تکرار ميشود:
ـ زالل بود و روان بود رود رو به دریایم /همين که ماندم مرداب شد زالليها (امينپور.)10 :8330 ،
ـ خيال غرق شدن در نگاه ژرف تو بود /که دل زدیم به دریاي بيخياليها (همان.)10 :
در شعرهاي نو امينپور نيز ،تکرار واژه به طور وسيعي به چشم ميخورد .براي مثال در شعر «دردوارهها» بيست و سه بار واژۀ
«درد» تکرار شده است:
ـ دردهاي من /جامه نيستند /تا زتن در آورم /... /دردهاي من نگفتني است /دردهاي من نهفتني است /دردهاي من /گرچه مثل
دردهاي مردم زمانه نيست /درد مردم زمانه است ... /مردمي که نامهایشان /جلد کهنه شناسنامههایشان درد ميکند /من ولي تمام
استخوان بودنم /لحظههاي سادۀ سرودنم /درد ميکند( ...همان.)111 -118 :
یا در شعر «نه گندم نه سيب» عبارت «نام تو» بيش از  10بار در شعر تکرار ميشود و این تکرار گسترده تمام عبارتهاي شعر را
منسجم و مرتبط ميگرداند:
ـ نام تو را /روزي تمام غارنشينان /بر سنگها نوشتند /و سنگها از آن روز /جنگل شدند /امروز هم /از کيمياي نام تو /این
واژههاي خام /در دستهاي خستۀ من /شعر ميشوند /من در اداي نام تو /دم ميزنم /شعرم حرام باد /اگر روزي /تا بودهام /جز
با طنين نام تو /شعري سرودهام /نام تو نام مجنون /نام تو بيستون /نام تو نام دیگر شيرین /نام تو هند /نام تو چين است( ...همان:
.)110 -111
گاهي نيز ،به صورت تکرار هجا در فضاي شعر صورت ميگيرد:
ـ خروار /خروار /خواندیم /بار گران اسفار /بر پشت ما قطار قطار آوار /اما تمام عمر /در انتظار یک دم عيسيوار ماندیم (همان:
.)833
ـ دیشب دوباره /گویا خودم را خواب دیدم /:در آسمان پر ميکشيدم /و البهالي ابرها پرواز ميکردم /و صبح چون از جا پریدم/
در رختخوابم /یک مشت پر دیدم /یک مشت پر ،گرم و پراکنده( ...همان.)331 :
جناس :یکي از صنایع بدیعي که بر نوعي تکرار واژه مبتني است ،صنعت جناس یا تجنيس است .بدین معني که شاعر یا
نویسنده در سخن خود ،از کلماتي استفاده کند که در ظاهر به یکدیگر شبيه و در معني مختلف باشند .بهکارگيري این صنعت در
شعر ،هم در سطح تکرار آوایي کامل (جناس تام) است و هم تکرار آوایي ناقص (جناس زاید ،اشتقاق و .)...در شعر قيصر
امينپور نيز یکي از شگردهاي ایجاد انسجام واژگاني ،صنعت جناس است که به طور گسترده و در انواع گوناگون در اشعارش
جلب نظر ميکند:
ـ دل آستين افشاند بر وهم دو عالم /تا آستان بارگاهت را ببوسد (همان.)833 :
ـ از خاک ما در باد بوي تو ميآید /تنها تو ميماني ،ما ميرویم از یاد (همان.)181 :
ـ خون خوردۀ دردیم و چراغاني داغيم /گلکردۀ باغيم و به چيدن نرسيدیم (همان.)183 :
ـ به باد حادثه بالم اگر شکست چه باک /خوشا پریدن با این شکسته باليها (همان.)10 :
ـ چرا هميشه همين است آسمان و زمين /زمان هماره همان و زمين هميشه همين؟ (همان.)31 :
ـ هر چه شد انبوهتر گيسوي تو /ميشود اندوهتر اندوه من (همان.)13 :
ـ این حنجره این باغ صدا را نفروشيد /این پنجره این خاطرهها را نفروشيد (همان.)11 :
4ـ2ـ1ـ3ـ توازن نحوی :توازن نحوي در شعر ،سه محور تکرار ساخت ،همنشينسازي نقشي و جانشينسازي نقشي را در
برميگيرد (صفوي.)133 -111 :8313 ،
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تکرار ساخت :یکي از امکانات زبان فارسي این است که عناصر سازندۀ جمله ضمن حفظ نقش خود ميتوانند آرایشهاي
متعددي را در جمله به وجود بياورند .آرایش عناصر سازندۀ جمله در شعر ،تابع وزن است (همان )111 :و معموالً برخالف زبان
هنجار به کار ميرود که خود موجب برجستهسازي است .اگر این نوع آرایش جمالت در شعر ،تکرار شود ،سبب انسجام شعر
ميشود .تکرار ساخت در اشعار قيصر امينپور در قالب تکرار جمله و آرایۀ موازنه (و ترصيع) قابلتوجه است.
در شعر قيصر ،تکرار جمله یکي از مهمترین زمينههاي ایجاد انسجام در شعر است که در فواصل مختلف شعر صورت ميگيرد
و مفاهيم و مضامين بهکاررفته در اجزاي مختلف شعر را به هم مربوط ميگرداند .این تکرار گاهي با جابهجایي اجزاي جمله است
و به نوعي با بازي با کلمات ،مفاهيم و معاني مختلفي را تداعي ميکند:
ـ این روزها که ميگذرد /شادم /این روزها که ميگذرد /شادم /که ميگذرد /این روزها /شادم /که ميگذرد (امينپور:8330 ،
.)11
ـ گفتند باید سوخت /گفتند باید ساخت /گفتيم باید سوخت /اما نه با دنيا /که دنيا را /گفتيم باید ساخت /اما نه با دنيا /که دنيا
را (همان.)880 :
ـ جرمم این بود :من خودم بودم جرمم این است :من خودم هستم (همان.)111 :
ـ دیگر نميتوانم /این تارهاي روشن را /آرام پشت گوش بيندازم /خوب است حرف آینهها را /این بار /پشت گوش بيندازم
(همان.)113 :
یکي از پربسامدترین نوع تکرار جمله در شعر قيصر ،تکرار بند اول شعر در پایان آن است؛ بدین صورت که جمله یا عبارتي که
در ابتداي شعر یا در مصراع اول آمده است ،در انتهاي شعر و مصراع پایاني دوباره ذکر ميشود و با این تکرار کليّت شعر را
منسجم و به هم پيوسته ميکند:
ـ هنوز /دامنه دارد /هنوز هم که هنوز است /درد /دامنه دارد /شروع شاخۀ ادراک /طنين نام نخستين /تکان شاخۀ خاک /و
طعم ميوۀ ممنوع /که تا تنفس سنگ /ادامه خواهد داشت /و درد /هنوز ادامه دارد (همان.)111 :
ـ نه /کاري به کار عشق ندارم /من هيچ چيز و هيچ کسي را /دیگر /در این زمانه دوست ندارم /... /گفتم که /کاري به کار
عشق ندارم (همان.)81 -83 :
ـ بگذار بعد از این /تنها /پيشاني تو را بسرایم /... /بگذار بعد از این /تنها /پيشاني تو را بسرایم! (همان.)318 -310 :
ـ من با دهان مرثيه ميخوانم /اي کاش عاشقان تو ميماندند /... /من با دهان مرثيه ميخوانم /اي کاش عاشقان تو ميماندند
(همان.)331 -333 :
ـ خستهام از این کویر ،این کویر کور و پير /این هبوط بيدليل این سقوط ناگزیر
 ...دست خستۀ مرا ،مثل کودکي بگير /با خودت مرا ببر ،خستهام از این کویر (همان.)308 -300 :
ـ و آسياب نان /آسوده /همچنان /ميچرخد... /اما این آسياب کهنه به نوبت نيست /شاید هميشه نوبت ما /فرداست /و آسياب
کهنۀ نان /همچنان /ميچرخد (همان.)113 -111 :
گاهي نيز ،تکرار ساخت به شکل تکرار حروف شرطي ،ضمير پرسشي و ...صورت ميگيرد؛ به این صورت که چند جملۀ
پرسشي یا شرطي و ...در شعر تکرار ميشود و در پایان شعر تنها با یک جواب شرط و یا یک جمله به تمام جملههاي پيشين
انسجام ميبخشد .براي نمونه در شعر «اگر ميتوانستم» با تکرار واژۀ «اگر» و ساخت جمالت شرطي ،شعر را منسجم ساخته
است:
ـ اگر داغ رسم قدیم شقایق نبود /اگر دفتر خاطرات طراوت /پر از ردپاي دقایق نبود /اگر ذهن آیينه خالي نبود /اگر عادت
عابران بي خيالي نبود /...اگر ساعت آسمان دور باطل نميزد /اگر کوهها کر نبودند /اگر آبها تر نبودند /اگر باد ميایستاد /اگر
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حرفهاي دلم بي اگر بود /اگر فرصت چشم من بيشتر بود /اگر ميتوانستم از خاک /یک دسته لبخند پرپر بچينم /تو را
ميتوانستم /اي دور /از دور /یک بار دیگر ببينم! (همان.)831 -830 :
همچنين در نمونههاي زیر ،تکرار جملههاي پرسشي موجب انسجام شعر شده است:
ـ چرا تا شکفتم /چرا تا تو را داغ بودم نگفتم /چرا بيهوا سرد شد باد /چرا از دهن /حرفهاي من /افتاد (همان.)833 :
ـ کدام خاره سنگ بود /که تاب آبگينه دیدنش نبود؟ /کدام کرم پيله بود /که بال در هواي گل پریدنش نبود؟ /کدام خار و
سبزه و گياه زرد بود /که آفتاب گردان /نبود؟ /کدام شبنم و حباب /کدام سایه و سراب /که آفتاب سرمدي نبود؟ /کدام گل /گل
محمدي نبود (همان.)813 :
ـ هزار خواهش و آیا /هزار پرسش و اما /هزار چون و چراي بي زیرا /هزار بود و نبود /هزار شاید و باید /هزار باد و مباد/
هزار کار نکرده /هزار کاش و اگر /هزار بار نبرده /هزار بوک و مگر /هزار حرف نگفته /هزار راه نرفته /هزار بار هميشه /هزار بار
هنوز /...مگر تو اي همه هرگز /مگر تو اي همه هيچ /مگر تو نقطۀ پایان /بر این هزار خط ناتمام بگذاري /مگر تو اي دم آخر /در
این ميانه تو /سنگ تمام بگذاري (همان.)833 -831 :
صنعت موازنه (و ترصيع) مبتني بر تقابل اسجاع متوازن (و متوازي) در شعر است (شميسا .)18 -10 :8311 ،کاربرد سجع نيز،
خود یکي از عوامل انسجام واژگاني به حساب ميآید .اما از آنجا که در موازنه یا ترصيع ،ساختار دو مصراع (دو جمله) یکسان
است ،از عناصر انسجام نحوي شعر محسوب ميشود:
ـ دست من و دامن آن آستان /چشم من و گوشۀ این آستين (امينپور.)180 :8330 ،
ـ ميخواهمت چنان که شب خسته خواب را /ميجویمت چنان که لب تشنه آب را (همان.)181 :
ـ به هر کس که دل باختم داغ دیدم /به هر جا که گل کاشتم خار چيدم (همان.)100 :
کاربرد این صنعت در شعرهاي نيمایي قيصر نيز ،جلوهاي ویژه دارد:
ـ هرچند /از جادههاي شسته رفته /از این خيابانهاي قيراندود /دیگر غباري برنخواهد خاست
هرچند /با آفتاب رنگ و رو رفته /از روي این دریاي سرب و دود /هرگز بخاري برنخواهد خاست (همان.)811 :
ـ افتاد /آن سان که برگ /آن اتفاق زرد /ميافتد /افتاد /آن سان که مرگ /آن اتفاق سرد /ميافتد (همان.)311 :
ـ نه نگاهش را چشم /نه کالهش را پشم (همان.)818 :
ـ کدام شبنم و حباب /کدام سایه و سراب /که آفتاب سرمدي نبود (همان.)813 :
همنشینسازی نقشی :این رویکرد که آن را در قالب صنعت «لفّ و نشر» در شعر قيصر امينپور ميتوان بررسي کرد ،مبتني بر
تکرار کالمي ساختهاي نحوي است و بر انسجام شعر ميافزاید .صنعت «لفّونشر» ارجاع کلمات به یکدیگر بر اساس نظم و
ترتيب خاصي است و از آنجا که واژههایي را در بخشي از سخن به واژههاي دیگر ارجاع ميدهد و معناي آنها را به یکدیگر
مربوط ميگرداند ،از عناصر مهم انسجامي در شعر به حساب ميآید:
ـ هر نفس آهي و هر آینه اشکي شد /وضع این آب و هوا را به که باید گفت (همان.)113 :
ـ دو زلفونت شب و روي تو ماهه /از این شب روزگار مو سياهه
 ...چه شد حاصل از این روز و شب اي دل /که موي مو سفيد و رو سياهه (همان.)13 :
ـ سرمایۀ دل نيست بجز اشک و بجز آه /پس دست کم این آب و هوا را نفروشيد (همان.)11 :
جانشینسازی نقشی :این عنصر که در زبان ادبي با صنعت «قلب مطلب» انجام ميگيرد ،با نوعي تکرار کامل در سطح
توازنهاي واژگاني نيز همراه است (صفوي .)380 :8313 ،از اینرو ،موجب انسجام واژگاني شعر ميشود .قلب مطلب زماني رخ
ميدهد که برخي از واژههاي بخش نخست کالم با ترتيب و توالي دیگري در بخش دیگر تکرار شود .نظير:
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ـ گرچه یاران همه از شادي ما غمگيناند /باز شادیم که یاران ز غم ما شادند (همان.)301 :
ـ نميدانم بگو عشق تو از جانم چه ميخواهد /چه ميخواهد بگو عشق تو از جانم؟ نميدانم (همان.)818 :
ـ این همه گفتند :ببين و بيا /عشق چه ميگفت :بيا و ببين (همان.)180 :
ـ مردم همه /تو را به خدا /سوگند ميدهند /اما /تو آن هميشهاي /که خدا را به تو /سوگند ميدهم (همان.)113 :
ـ ما /در تمام عمر تو را در نميیابيم /اما /تو ناگهان /همه را درميیابي (همان.)830 :
4ـ2ـ2ـ باهمآیی
باهم آیي ،رویکردي معناشناختي است که در اواخر قرن بيستم ،در تقابل با مطالعۀ روابط واژگاني در محور جانشيني ،بر جنبههاي
همنشيني واژگان تأکيد داشته است (افراشي .)13 :8311 ،نخستينبار این اصطالح در نظریۀ معنایي جي .آر.فرث 8مطرح شد.
فرث ،به تشخيص واژهها از طریق معني واژههاي همنشين اعتقاد داشت و مالک تشخيص جواز باهمآیي را نه تنها معني انفرادي
هر یک از واژهها ،بلکه عرف زباني در همنشيني آنها دانست (پناهي.)100 :8318 ،
آراي فرث پس از او ،توسط هاليدي به کار گرفته شد .هاليدي «ميزان باهمآیي واحدهاي واژگاني را حاصل دو نوع رابطه ،یکي
با نظام زباني و دیگري با متن ،ذکر ميکند ...از نظر او ،درجاتي از مجاورت و نزدیکي در نظام واژگاني هر زباني موجود است که
یکي از نتایج آن تمایل واژههایي معين به باهمآیي است ...عامل دیگر در باهمآیي واژهها ،بسامد همنشيني آنهاست .واژهاي که در
نوعي باهمآیي با واژۀ دیگر گرایش بيشتري نشان ندهد ،انسجام کمتري پدید ميآورد» (همان.)101 :
در زبان فارسي برخي واژهها به لحاظ کثرت استعمال ،تمایل بيشتري براي همنشيني با یکدیگر دارند و عرف و سنّت ادبي هم
بر همنشيني آن صحّه ميگذارد .روابطي که ميان این واژهها برقرار است یا بر اساس تناسب است یا به عکس ،تضاد معنایي علت
قرار گرفتن آنها در بافت سخن است .در این بخش از پژوهش ،واژههاي باهمآیندي که موجب انسجام واژگاني اشعار قيصر
()3

امينپور شده است ،در چهار سطح تناسب معنایي ،تضاد معنایي ،هممعنایي و شمول معنایي مورد بحث قرار ميگيرد:

4ـ2ـ2ـ1ـ تناسب معنایی (مراعات نظير) :تناسب ،ایجاد هارموني و انسجام معنایي بين واژههاي بهکاررفته در سخن است .از
آنجا که ميان این دسته از واژهها ،ارتباط معنایي بسيار قوي است ،انسجام بيشتري در سخن ایجاد ميکند .در شعر قيصر امينپور،
مراعاتنظير جایگاه ویژهاي دارد و ميتوان گفت تقریباً شعري نيست که او در آن از این صنعت به نحو مطلوبي بهره نگرفته باشد؛
به عبارت دیگر اساس واژهگزینيهاي شاعر بر پایۀ تداعي معني از طریق مراعات نظير است .واژههاي بهکاررفته در شعر او ،آن-
چنان در تناسب با واژههاي دیگر قرار ميگيرند که امکان جایگزیني و جابهجایي در آنها ممکن نيست .نمونههاي زیر ،بهخوبي
نشاندهندۀ قدرت امينپور در بهگزیني واژگان و ایجاد تناسب و تداعي معاني مورد نظر است:
ـ مزرعۀ شمع که آتش گرفت خرمن خاکستر پروانههاست (امينپور.)310 :8330 ،
ـ پرنده /نشسته روي دیوار /گرفته یک قفس به منقار (همان.)31 :
ـ آب از تو طوفان شد ،خاک از تو خاکستر /از بوي تو آتش ،در جان باد افتاد (همان.)181 :
ـ تا ساحل قرار تو چون موج بيقرار /با رود رو به سوي تو دارم که جاريام (همان.)813 :
ـ باور نميکنم /که ناگهان به سادگي آب /از ساحل سالم /دل بر کنم /تا لحظه لحظه در دل دریاي دور /امواج بيکران دقایق
را /پارو زنم (همان.)831 :
ـ خوشه سرمست رسيدن شد و از شاخه فرو ریخت /تا که در خاک رگ و ریشه این تاک بماند (همان.)813 :
گاهي امينپور با واژهها و عناصر مربوط به درس و مدرسه تناسب برقرار ميکند؛ به طوري که واژههاي مرتبط با مدرسه و
دوران دانشآموزي سراسر شعر را به هم مربوط ميکند و با این تناسب گسترده به القاي معناي مورد نظر خود دست ميیابد:
J. R. Firth
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ـ صبح خورشيد آمد /دفتر مشق شبم را خط زد /پاک کن بيهوده است /اگر این خطها را پاک کنم /جاي آنها پيداست /اي که
خط خوردگي دفتر مشقم از توست /تو بگو /من کجا حق دارم /مشقهایم را روي کاغذهاي باطله با خود ببرم /دفتر پاکنویسي
بخرم /زندگي را باید /از سر سطر نوشت (همان.)311 :
گاهي نيز اساس مراعات نظير و تناسب واژگان بر پایۀ تلميح است؛ بدین صورت که گوشههایي از داستان پيامبران (یوسف،
ابراهيم ،موسي و )...در کالم گنجانده ميشود و شاعر با ایجاد تناسب ميان آنها سعي در القاي مضمون مورد نظر خود دارد:
ـ تا نور تو تابيده به طور کلماتم /موساي تکلم شدهام در خودم امشب (همان.)31 :
ـ فرزندم! /رؤیاي روشنت را /دیگر براي هيچ کسي بازگو مکن /حتي برادران عزیزت /ميترسم /شاید دوباره /دست بيندازند/
خواب تو را /در چاه /شاید دوباره گرگ /ميدانم /تو یازده ستاره و خورشيد و ماه /در خواب دیدهاي /حاال باش /تا خواب یک
ستاره دیگر /تعبير خوابهاي تو را /روشن کند /اي کاش( ...همان.)88 -80 :
ـ از بد بتر اگر هست /این است /اینکه باشي /در چاه نابرادر تنها /زنداني زليخا /چوب حراجخورده بازار بردهها /البته بي که
یوسف باشي! /پس بهتر است درز بگيري /این پاره پوره پيرهن /بي بو و خاصيت را /که چشم هيچ چشم به راهي را /روشن
نميکند! (.)13
ـ این بوي غربت است که ميآید /بوي برادران غریبم /شاید /بوي غریب پيرهني پاره /در باد /نه /این بوي زخم گرگ نباید
باشد( ...همان.)333 :
ـ از راه رسيدهایم /با قامتي به قصد شکستن /الت و منات را که شکستيم /عزي دگر عزیز نميماند ... /ميراث باستاني ابراهيم/
بر شانههاي ماست /نمرودیان هميشه به کارند /تا هيمهاي به حيطۀ آتش بياورند( ...همان.)311 -313 :
4ـ2ـ2ـ2ـ تضاد معنایی :تضاد معنایي هنگامي به وجود ميآید که بين معناي دو یا چند لفظ رابطۀ تضاد برقرار باشد .از آنجا که
این الفاظ بر مبناي ضدّیت معنا با یکدیگر همنشين ميشوند ،به آن «تناسب تضاد (= تناسب منفي)» نيز ميگویند (شميسا:8311 ،
 .)803این رابطه ،در زبانشناسي «تقابل معنایي» ناميده ميشود (صفوي.)881 :8311 ،
تناسب واژه هایي که مبتني بر تضاد و تقابل است و بر این اساس ،شعر را انسجام بخشيده است ،در اشعار قيصر امينپور تجلّي
خاصي دارد و از شگردهاي مهم انسجامبخش شعر او محسوب ميشود:
ـ کاش از روز ازل هيچ نميدانستم که هبوط ابدم از پي دانستن بود (امينپور.)113 :8330 ،
ـ کاليم که سرسبز دل از شاخه بریدیم تا حادثۀ سرخ رسيدن نرسيدیم (همان.)183 :
ـ پرسشي دارم ز تو :آن سوي این دیوار چيست؟ اي سؤال روشن ما را نگاه تو جواب (همان.)811 :
ـ درد تو به جان خریدم و دم نزدم درمان تو را ندیدم و دم نزدم (همان.)13 :
ـ هر چه با مقصود خود نزدیکتر ميشد ،نشد هر چه از هرچيز و هر ناچيز دوري کرد ،شد (همان.)11 :
ـ نه چندان بزرگم /که کوچک بيابم خود را /نه آنقدر کوچک /که خود را بزرگ (همان.)11 :
ـ من سالهاي سال مردم /تا اینکه /یک دم زندگي کردم (همان.)13 :
ـ اصالً نه تو ،نه من /تقصير هيچ کس نيست /از خوبي تو بود /که من /بد شدم (همان.)810 :
4ـ2ـ2ـ3ـ هممعنایی (ترادف) :یکي از عوامل انسجام سخن که هاليدي آن را زیرشاخۀ تکرار ذکر کرده است (هاليدي و حسن،
 ،)111 :8311استعمال الفاظ مترادف در جملههاست .بدین صورت که تکرار واژههاي هممعنا در دو جمله ،موجب انسجام سخن
ميشود .هممعنایي ،چنانکه از نامش پيداست ،بيشتر ناظر بر جنبههاي معنایي واژگان است ،از اینرو ،ذیل باهمآیي آورده شده
است .کلمات هممعنا (مترادف) نيز در شعر قيصر امينپور ،شاهد مثال فراوان دارد و ميتواند از جمله عوامل انسجام شعر او
قلمداد شود:
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ـ من هيچ چيز و هيچ کسي را /دیگر در این زمانه دوست ندارم /انگار /این روزگار چشم ندارد من و تو را /یک روز/
خوشحال و بيمالل ببيند (همان.)83 :
ـ گذشتن از چهل /رسيدن و کمال /چه فکر کال کودکانهاي /زهي خيال خام /تمام! (همان.)813 :
ـ شکوه از هرچه و هرکس به خدا کردم /گله از کار خدا را به که باید گفت (همان.)111 :
ـ بجز عشق دردي که درمان ندارد /بجز عشق راه عالجي ندیدم (همان.)831 :
ـ ندارم شاهدي جز چشم مستت /که اشکم شاهد و آهم گواهه (همان.)11 :
4ـ2ـ2ـ4ـ شمول معنایی :گونهاي دیگر از راههاي انسجام واژههاي هممعنا ،استفاده از رابطۀ «شمول معنایي» است؛ بدین معني
که در جملهاي واژهاي به کار ميرود و در جملۀ دیگر «کلمۀ شامل» آن به کار گرفته ميشود .از آنجا که واژۀ زیرشمول ،بخشي
از محدودۀ معنایي واژۀ شامل است ،ارتباط انسجامي ميان دو جمله به وجود ميآید .این شگرد انسجامي نيز در شعر قيصر کاربرد
دارد:
ـ من که دریا دریا غرق کف دستم بود /حاليا حسرت یک قطره که خشکيد چرا (همان.)11 :
ـ امروز تکيهگاه تو آغوش گرم من /فردا عصاي خستگيام شانههاي تو (همان.)101 :
ـ بعد هم تبعيد و زندان ابد شد در کویر /عين مجنون از پي ليلي بيابان گرد شد (همان.)13 :
نتیجه
اشعار قيصر امينپور به واسطۀ تسلّط شاعر بر زبان ،گستردگي دایرۀ لغات و آشنایي با ظرفيتهاي دستوري و واژگاني زبان
فارسي از انسجام ویژهاي برخوردار است .از این رو ،شگردهاي ایجاد انسجام در دو محور انسجام دستوري و انسجام واژگاني در
اشعار قيصر امينپور قابلتوجه است .انسجام دستوري در شعر او با شگردهایي نظير ارجاع ،حذف و ربط انجام گرفته است و از
شگردهاي انسجام واژگاني در شعر او ميتوان به واجآرایي ،تکرار واژه ،جناس ،تکرار جمله ،موازنه ،قلب مطلب ،تناسب ،تضاد،
ترادف و ...اشاره کرد.
امين پور از شگردهاي انسجام واژگاني و دستوري در اشعارش به طور گسترده بهره برده است به طوري که در بسياري از اشعار
او ،همواره چند شگرد در کنار یکدیگر به ایفاي نقش ميپردازند و به نوعي مکمّل یکدیگر در فرایند انسجام هستند .از این رو،
ميتوان گفت قيصر امينپور شاعري است زبانآگاه و واژهشناس که قدرت گزینش و تلفيق واژهها و جملهها را در حد باالیي دارد
و شعرهایش بسيار منسجم و جملهها و عباراتش درهمتنيده و به هم مرتبط است.
پینوشتها
()8ـ استاد شفيعيکدکني ،انواع برجسته سازي را در دو گروه موسيقایي و زباني تبيين و چهار نوع موسيقي براي شعر در نظر
گرفت :موسيقي بيروني (وزن) ،موسيقي کناري (قافيه و ردیف) ،موسيقي دروني (جناسها ،قافيههاي مياني ،تکرارهاي واجي) و
موسيقي معنوي (تضاد ،طباق ،مراعات نظير و( .)...شفيعيکدکني .)333 -338 :8311 ،مجموع عناصر موسيقایي مذکور ،مبتني بر
تکرار و توازن کالمي است و موجب انسجام شعر ميشود.
()1ـ در زبان فارسي ،به دليل اینکه تفاوتي ميان تلفظ (س -ص -ث)( ،ز -ظ -ذ -ض) و ...وجود ندارد ،مالک تکرار آنها در
واجآرایي ،آواي آنهاست (راستگو.)81 :8313 ،

بررسي شگردهاي ایجاد انسجام در اشعار قيصر امينپور با تکيه بر نظریۀ زبانشناسي هاليدي 881 /

()3ـ هاليدي اصطالحات ترادف (هممعنایي) ،شمولمعنایي و تضادمعنایي را زیرمجموعۀ تکرار /بازآیي ذکر کرده است
 ،)(Halliday & Hasan, 1976: 284اما از آن جا که در موارد مذکور ،نوعي تکرار مؤلفۀ معنایي نيز وجود دارد
(غالمحسينزاده و نوروزي ،)131 :8313 ،در پژوهش حاضر ،ذیل عوامل باهمآیي معنایي قرار گرفته است.
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