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چکیده
اين پژوهش بر نقد جنبش ادبی فرماليسم در تحليل متون ادبی با تکيه بر آثار و ديدگاههای طاهره صفارزاده استوار است.
اين جنبش که در سال 9191م .با انتشار مقالۀ «رستاخيز واژهها» نوشتۀ ويکتور شکلوفسکی آغاز شد ،در ابتدای فعّاليّت
خود ،از طريق بازنمايی معايب نقدهای سنّتی و سمبوليستی در بررسی آثار ادبی ،بر لزوم تحليل علمی متون ادبی تأکيد
کرد .فرماليستها با استفاده از يافتههای دانش «زبانشناسی» که از نظر بهرهگيری از «زبان» ،مهمترين فصل مشترک را با
ادبيّات داشت ،بسياری از رموز «ادبيّت» را کشف و ابزارهای علمیو عينی مختلفی را برای تحليل متون ادبی ارائه کردند
که استقبال بسياری از مؤلّفان و منتقدان آثار ادبی را در پی داشت .با اين حال ،به نظر میرسد که ابزارهای تحليل
فرماليستی در ادبيّات ،عمدتاً آثار ادبی «زبانمحور» را در بر میگيرند و در تحليل آثار «معنامحور» ،با نارسايیهايی مواجه
هستند .در اين نوشتار به بررسی برخی از اين نارسايیها ،از طريق نگاه تحليلی به آثار و ديدگاههای طاهره صفّارزاده -از
شاخصترين شاعران «مفهومگرا» و از چهرههای انديشمند و صاحبنظر در شعر معاصر -میپردازيم .همچنين میکوشيم
که از اين طريق ،جايگاه شعر «مفهومگرا» را از چشمانداز انديشهها و ابزارهای فرماليستی نمايان کنيم ،و در پايان الگويی
مناسب برای تحليل اين آثار پيشنهاد نماييم که حتیاالمکان ،کاستیهای شيوههای موجود را نداشته باشد.
کلید واژهها :فرماليسم ،زبان ادبی ،شعر مفهومگرا ،صفارزاده
مقدمه
 -1-1صورتگرایی /شکلگرایی /فرمالیسم
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رستاخيز واژهها عنوان مقالهای است که در سال 9191م .و به قلم ويکتور شکلوفسکی منتشر شد .انتشار اين مقاله ،سرآغاز
جنبشی ادبی گرديد که به «فرماليسم» شهرت يافت .اين جنبش در مدّت کوتاه عمر خود ،عالوه بر اينکه توانست به عنوان يک
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران (مسؤول مکاتبات)
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
تاريخ وصول9 1 /5/6 :

gsharifi22@yahoo.com
bm_rostami@yahoo.com

تاريخ پذيرش9 1 /99/95 :

Copyright © 2015-2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.
1

Formalism
Resurrection of the words
3
Victor Cheklovsky
2

فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره( ،9پياپی )91بهار

مکتب مستقل نقد ادبی مطرح شود ،حوزه هايی نظير پيرنگ داستان ،و بوطيقای سينما را نيز تحت تأثير قرار داد .اين تأثير و نفوذ
به حدّی گسترش يافت که امروزه پس از يکصد سالی که از ظهور فرماليسم گذشته است ،آرا و نظريّههای هواداران آن هنوز هم
بر بسياری از نظريهها و مکاتب هنری ،بهويژه بر نقد ادبی ،سايه افکنده است.
نخستين فعاليتهای فرماليستها ،در دو انجمن «زبانشناسی مسکو» و «انجمن پژوهشهای زبان شعری» صورت میگرفت.
در اين جلسات ،زبانشناسان و تاريخ نگاران اين دوحلقۀ پژوهشی میکوشيدند تا مطالعۀ ادبيّات را بر مبنايی علمیاستوار کنند،
و نظريۀ« :هنر بازتاب واقعيّت است» را سست کنند .آنان بر اين نکته تأکيد میکردند که هنر ،وجودی زيبايی شناختی است که
برپايۀ قوانين درونی خود عمل میکند .بنابراين ،تالش خود را بر اين نکته متمرکز کردند که با تعريف ابزارهای علمیبرای
تحليل متون ادبی ،رموز ادبيّت متن را از طريق مؤلفههای «زبان ادبی» به دست آورند ،و وجوه تمايز آن را از زبان عادی و
متعارف مشخّص کنند .اين زبانشناسان و منتقدان ادبی برای رسيدن به ابزارهای علمیمورد نظر خود ،متوجّه اساسیترين ابزار
ادبيّات ،يعنی «زبان» شدند و کوشيدند که از دستاوردهای زبانشناسی که به دليل قطعيّت نسبی يافتههای خود ،هويّتی علمیيافته
بود ،استفاده کنند ،و جالب آنکه قابليّت تعميم اين دستاوردها به حوزههای ادبی ،به اندازهای موفقيتآميز بود که به تدريج
يافتههای زبانشناسی ،به تنها مبنای ابزارسازی برای تحليلهای ادبی تبديل شد؛ آن سان که در يک توصيف کلّی از اين جنبش
میتوان گفت« :فرماليسم ،اساساً کاربرد زبانشناسی در ادبيات بود» (ايگلتون.)6 :9 69،
دست يابی به ابزارهای گوناگون برای تحليلهای ادبی موجب شد که فرماليستها ،هويّت مستقلی برای متن ادبی قائل شوند
و ادبيّات را از ارجاعات بيرونی مانند :زندگی شخصی مؤلف ،عوامل روانی ،تاريخی ،سياسی ،اجتماعی و ...که اساس تحليلها و
تفسير های منتقدان سنّتی و سمبو ليستی بود ،خارج کنند و صرفاً به بررسی اين متون ،بر پايۀ حوادث زبانی بپردازند؛ به همين
جهت بود که آنان از سوی مخالفين خود با عنوان آزاردهنده و تحقير آميز «فرماليست» معروف شدند .بوريسآخن باوم 9از
فرماليستهای مشهور ،به نقل از ياکوبسن ديگر همتای فرماليست خود ،مینويسد« :معترضان برچسب مبهم و آزاردهندۀ
() 9

فرماليسم را رواج دادند تا هر گونه تحليل در زمينۀ کارکردشاعرانۀ زبان را بشدّت محکوم کنند» (تودوروف.)91 :9 85،

اصرار بيش از حد فرماليستها بر استقالل زبان ادبی که با ديدگاههای فرهنگیِ مبتنی با واقعگرايی اجتماعی دولت شوروی،
در تضاد بود؛ باعث شد که صورتگرايان ،از همان سالهای نخستين ،مورد هجوم شديد منتقدان مارکسيستی خود قرار گيرند.
تا اينکه در سال 91 8م .فرماليسم رسماً مردود اعالم شد ،و فرماليستهای مشهور ،مجبور به خاموشی ،تغيير روش ،يا مهاجرت
شدند(.مکاريک /9 81،ذيل صورتگرايی روسی).
به هر روی ،با وجود سرکوب فرماليستها از سوی حکومت وقت شوروی ،و نيز تمام انتقاداتی که از باورهای آنان به عمل
آمد ،واقعيّت آن است که« :فرماليسم روسی بزرگترين حادثۀ ادبی در قرن بيستم است .و امروزه تمام عقايد منتقدان و
زبانشناسان و سبکشناسان به نحوی مأخوذ از آرا و عقايد فرماليستهاست» (شميسا )911 :9 88،و «ما وجود نظريهای پرورش
يافته در باب ادبيات را مديون فرماليستها هستيم» (تودوروف.)95 :9 85 ،
 -2-1طاهره صفارزاده
طاهره صفّارزاده (9 95-9 81ه.ش) ،شاعر ،نويسنده ،نظريهپرداز ،محقّق ،مترجم و استاد دانشگاه ،با انتشار شعری به نام «کودک
قرن» که در آن به وضعيّت زنان متجمّل و غربزده آن روز ايران ،و بیبندوباریهای آنان میپرداخت ،نام خود را بر سر زبانها
انداخت.
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فرماليسم و شعر انديشه محور از منظر آثار و ديدگاههای طاهره صفارزاده

سفر شاعر به کشورهايی چون انگليس و آمريکا به منظور ادامه تحصيل ،فرصت مغتنمیبود تا ذهن جويای او ،عالوه بر
تجربيات و مطالعات خود در شعر فارسی ،با نظريهها و تجربيات ادبی غرب نيز آشنا شود و با بهرهگيری از اين تجربهها،
فعّاليّتهای شعری خود را بر محور رسيدن به زبانی مستقلّ در شعر ،و ارائۀ تعاريف و نظريّات جديدی که خأل آن را در زبان
فارسی احساس کرده بود ،متمر کز کند .حاصل اين تالشها ،انتشار مجموعههای گوناگونی مانند «طنين در دلتا»« ،سد و بازوان»،
«سفر پنجم»« ،بيعت با بيداری»« ،مردان منحنی» و «ديدار صبح» است که هر کدام به نوبۀ خود تجربههای متفاوتی از شعر معاصر
محسوب میشود.
 - 3-1پیشینۀ تحقیق
امروزه جذّابيّت استخراج بخشی از رموز «ادبيّت» يک متنِادبی از طريق تحليلهای مبتنی بر نگرشهای فرماليستی ،پژوهشگران
بسياری را بر آن داشته است که با اين رويکرد ،به بررسی آثار ادبی بپردازند .دامنۀ اين پژوهشها در ادبيات ما نيز آنچنان
گسترده است که از آثار موالنا و سعدی و حافظ و ...تا شاعران معاصر چون اخوان ثالث (م .اميد) و شفيعی کدکنی (م .سرشک)
را در برگرفته است.
با وجود اين ،از آنجايی که ابزارهای فرماليستی برای شعرهای «زبان محور» پيش بينی شدهاند ،کاربرد آنها در تحليل
آثارشاعران «مفهومگرا» ،به ناديده گرفتن برخی از ارزشهای اين گروه از آثار منتهی می شود.
پژوهش حاضر ،با بررسی شعر و ديدگاههای طاهرۀ صفارزاده -به عنوان شاخصی از مفهومگرايی در ادبيات معاصر ايران ،-به
آسيبشناسی استفاده از ابزارهای فرماليستی در تحليل اين دسته از آثار می پردازد .و از سويی ديگر ،کاستیهای ادبی اين نوع
آثار را از ديدگاه فرماليستی مورد بررسی قرار میدهد.
 -2مهمترین آرا ونظریههای فرمالیستها
 -1-2مفهوم فرم /شکل
فرماليستها ،معتقد بودند که« :هرنکتۀ ادبی از واژه تا سخن ،بايد در پيوندی که با ساير نکتهها میيابد ،بررسی گردد و شناخته
شود» (احمدی )51 :9 81 ،آنان همچنين با توجه به پژوهش «همزمانی» سوسور ،بر اين باور بودند که برای بررسی يک ژانر
ادبی ،بايد مناسبتهای آن با نظام ادبی بررسی شود .برداشت فرماليستها ازفرم ،از همين دو پيشنهادی که برای تحليل متون
ادبی میدهند ،آشکار میشود (همانجا) .بنابراين مفهوم «فرم» در نظر آنان ،ارتباطیاست که هر عنصر با عناصر ديگر پيدا میکند
تا به دنبال آن ساختاری منسجم و يکپارچه به وجود آيد.
بر پايۀ چنين تعريفی از فرم ،همۀ اجزای يک متن مانند :صور خيال ،وزن عروضی ،قافيه ،رديف ،نحو ،هجاها ،صامتها و
مصوتها ،آهنگ قرائت شعر يا داستان ،صنايع بديعی بهويژه ابهام ،استخدام ،ايهام ،تناسب و تضاد ،تلميح و ، ...فنون داستان
نويسی ،نوع ادبی ،پالت ،زاويۀ ديد و ...جزء شکل محسوب میشوند (شايگان فر.)1 :9 81،
طاهره صفارزاده ،اين تلقّی از شکل و فرم را به عنوان غايت نهايی برای شعر ،و الگويی برای تحليلهای ادبی نمیپذيرد و
معتقداست که يک چنين برداشت مکانيکی از اثر ادبی ،با روح ادبيّات سازگار نيست .او میگويد« :آنگاه که از هنرمندی با عنوان
فرماليست يا شکلگرا ياد میشود ،به پوچی کار او اشاره شده است ...فرماليست کسی است که میخواهد ثابت کند که اسکلت
انسان در اطاق تشريح و انسان زندۀ متحرّک يکی است و اين تصوّر پوچ است .اسکلت فرم مطلق است و در جدايی از رگ و
پی و مغز چيزی هست .امّا چيزی ايستا و بیروح که نمی توان آن را انسان زنده خواند ،فقط در پيوستن و ارتباط با آن
«درونمايه»هاست که شکل بيان ،عامل و ظرف حرکت در زندگی و به طرف زندگی میشود» (مردان منحنی:

( )
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از نظر صفّارزاده «فرم» ،چگونگی بيان محتوای مورد نظر شاعر است ،و ارزش آن در بهتر گفتن آن حرفی است که او برای
گفتن دارد .اين تعريف از فرم تقريباً معادل همان چيزی است که فرماليستها آن را «شيوۀ بيان مفاهيم» میدانند و مقصود آنها
اين است که ادبيات سرشار از مفاهيم مشترکی مانند :عشق ،مرگ ،راستی ،عدالت است که در همۀ زبانها و فرهنگها به گونهای
بدانها پرداخته شده است و اگر ما از تکرار اين مضامين دلزده و ملول نمیشويم ،به اين علّت است که شاعران هر دورهای،
مضامين تکراری گذشته را به شکل متفاوتی ارائه میکنند و زشتی تکرار را از آنها میگيرند.
البته ناگفته نگذاريم که با وجود مخالفت صفارزاده با نوع نگاه فرماليستها به مسئلۀ «فرم» ،شواهد فراوانی در آثار اين شاعر
به چشم میخورد که شعر او بر پايۀ «فرم» در مفهوم فرماليستی آن شکل گرفتهاست .و اين از آن جهت است که او نيز در شعر،
به وجود نوعی کليّت و انداموارگی اعتقاد دارد که تمامی عناصر جمله بايد به سوی آن کليّت واحد حرکت کنند .تفاوت عمدۀ
اين «کليّت» با «فرم» مورد نظر فرماليستها ،در نقش برجستهای است که در ديدگاه صفّارزاده برای «محتوا» و «معنا» وجود دارد
امّا در ديد گاه فرماليستی ،اين نقش به فرم ،داده شدهاست.
بهاينترتيب ،ما در شعر صفّارزاده با کليّتی روبرو میشويم که تنها بر ارتباط صوری عناصر متن استوار نيست ،بلکه روابط
«معنايی» نيز در به وجود آوردن آن مؤثّر است .البته شايان ذکر است که اين روابط معنايی ،گسترده تر از عناصری مانند تشبيه،
استعاره و امثال آن است که مورد نظر صورتگرايان است؛ به اين ترتيب که در اين شيوه ،شاعر به جای استفاده از عناصر زبانی
برای مفصلبندی شعر ،از نوعی «تداعی معانی» استفاده میکند که از نظر او چيزی فراتر از آن است که در بحث تداعی معنی
مطرح میشود.
صفارزاده معتقد است اينکه پيرمردی با ديدن پسر بچهای به ياد دوران کودکی خود میافتد ،تداعی بر اساس «خاطره» است که
از اصول ابتدايی تداعی معنی محسوب میشود .و به جای آن ،تداعی از طريق «دريافت» را پيشنهاد میکند .او تداعی مورد نظر
خود را «پروازهای ذهنی» مینامد که به زعم او عامل ارتباط بعيدترين دريافتهاست.
او برای روشن شدن مطلب ،يکی از تصويرهای خود را از مجموعۀ طنين در دلتا مثال میزند که يافتن وجه شبهِ «نااميدی» در
آن ،بر اساس مشابهتی است که با پروازهای ذهنی ميسّر است:
در اتوبوسهای نيويورک هرگز /به انتها نمیرسيم /مثل مردی که هر روز /میرفت پرون را بکشد/
( )

اما صفی پيش از او ايستاده بود (طنين در دلتا.)95 :

يکی از بهترين نمونههای استفاده از شگرد تداعی معانی در شعر صفارزاده را میتوان در شعر بلند «سفر اول» در مجموعۀ
سفر پنجم مشاهده کرد که يکی از برجستهترين شعرهای او نيز به شمار میرود .اين شعر ،مجموعهای از تداعیهاست که به
صورت دايرههای تودرتويی در شعر جلوه پيدا میکنند؛ دايرۀ اول ماجراهايی است که در هند برای شاعر پيش میآيد ،دايرۀ دوم
وقايعی در وطن خويش است ،و دايرۀ سوم رويدادهايی در آمريکا را شامل میشود که عامل ارتباط آنها «پروازهای ذهنی» است.
() 1

اين دواير در مجموع ،ساختمان نهايی شعر سفر اول را میسازد.
 2-2لفظ و محتوا

تقابل «محتوا /معنی» و «شکل /لفظ» ،يکی از مباحث ديرين و دراز دامنی است که همواره در ميان صاحبنظران ادبی ،و ازآن
جمله علمای بالغتاسالمیمطرح بودهاست .در اين مباحث ،گروهی «لفظ» را برتر از «محتوا» شمردهاند ،و گروهی ديگر ،آن را
تابعی از «محتوا» دانستهاند .برخی نيز برای هر دو ارزش يکسانی قائل شدهاند( )5اين تقابل سنّتی ،بی آنکه به برتری نهايی يکی
از اين دو گروه ،بر ديگری بيانجامد ،يا ارزش مساوی آنها مورد توافق قرار بگيرد ،وارد مباحث ادبی فرماليستهای روسی شد.
نتيجهای که فرماليست ها از اين بحث ارائه دادند آن بود که در واقع چنين تقابلی بين «صورت» و «معنا» از اساس موضوعيّت
ندارد .چرا که «اصالّ چيزی به نام «محتوا/صورت» وجود ندارد .محتوا همان چيزی است که از طريق صورت به دست میآيد»
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(شفيعی کدکنی .)1 :9 19،فرماليستها ،با اعتقاد به تفکيکناپذيری «محتوا» و «لفظ» ،و تأکيد بر اين نکته که يک اثر ادبی تنها
و تنها يک «فرم محض» است ،محتوا را نيز در ميان عناصر تشکيل دهندۀ «فرم» جای دادند .آنان با اين اظهار نظر ،عالوه بر پايان
دادن به اين کشمکش ديرين ،و اقناع نسبی طرفين ،بهويژه «لفظگرايان» ،بنيادیترين نظريۀ جنبش خود را نيز ارائه کردند؛ چرا که
پس از آن ،عمدۀ نظرياتی که آنان در حوزۀ مسائل ادبی ابراز میکردند ،به نحوی بر نظريۀ اساسی «تفکيک ناپذيری لفظ و معنا»
استوار بود.
با وجود اين اقناع نسبی ،آنان در دراز مدّت نتوانستند در متقاعد ساختن طرفداران «معنا» در پذيرفتن يگانگی مفهوم با فرم،
توفيق چندانی بيابند و ديری نپاييد که نظريۀ خود را در معرض انتقادات شديد شاعران «معناگرا» و منتقدان هوادار آنها يافتند .از
آ ن جمله ،از ميان فعاالن ادبيات فارسی؛ طاهره صفارزاده ،به عنوان شاعر و صاحب نظر ادبی که از سويی ،مکاتب و نظريههای
غربی را می شناخت و با ادبيّات غرب آشنايی داشت؛ و از ديگرسو ،صاحب تجربيّات قابل توجهی در ادبيات فارسی بود ،با
صراحت تمام بنيادی ترين نظريّۀ فرماليستی را زير سؤال برد.
از نظر صفّارزاده« ،لفظ» و «معنـــا» ،بر خالف تصوّر صورتگرايان ،دو مقولۀ جدا از هم و دارای ارزشهايی متفاوت هستند و
«محتوا» نمیتواند به عنوان يکی از عناصر تشکيل دهندۀ «فرم» اثر ادبی قلمداد شود؛ بلکه رابطۀ اين دو مقوله ،کامالً به عکس آن
چيزیاست که فرماليستها به آن اعتقاد دارند .به عقيدۀ او «شکلهای شعر ،همچون شکلهای رابطۀ دو نفر و يا نفرهای بيشتر،
پيرو «درونمايه» يعنی مقصد ومعنای شعرند» (مردان منحنی .)9 9:در اين ديدگاه ،ارزش يک «فرم» آنگاه مشخًص میشود که در
انجام مهمترين تکليف خود ،يعنی بيان هنرمندانهتر و رساترِ محتوا ،موفّقتر ظاهر شود.
در شعرِ اصيل /سايههايند /لفظها /انديشهها را؛ /نه انديشهها /لفظها را /هم آهنگ يا نا هم وزن /سايهها پيروانند
(رهگذر مهتاب)99 :
 - 3-2استقالل متن ادبی :تضاد با منتقدان سنتی و سمبولیستها
منتقدان سنتی ،از ديرباز برای نقد آثار ادبی به عواملی توجّه داشتند که جايگاه آنها در واقع ،در بيرون از متن بود .مانند :زندگی
شخصی مؤلّف ،احواالت روحی و عقيدتی او ،تاريخ و اوضاع سيــــاسی و اجتماعی دورهای که اثر ادبی در آن پديد آمده بود.
امّا در نقطۀ مقابل آنها ،فرماليست هايی قرار گرفتند که نقش هيچ يک از اين عوامل را در بررسی و تحليل اثر ادبی نمیپذيرفتند،
يا حدّاکثر جايگاه اين عوامل را ،درحاشيۀ متن و به عنوان عوامل فرعی میدانستند.
آنان در خصوص نقد سنتی ،بر اين باور بودند که نقد تاريخی ،و جامعهشناسی در مطالعات ادبی ،نقد ادبيات نيست ،بلکه
گونهای از نقد اين علوم است که پرداختن به آنها موجب دور شدن از ساحت ادبيات ،و تحليل صحيح آن است .ياکوبسن در
انتقاد از نقد سنتی ،و روشهايی که برای تحليل متن به کار میگيرد ،تاريخ نگارانِ ادبيّات را به پليسی تشبيه میکند که برای
يافتن مجرم ،هرکسی حتّی رهگذران را نيز دستگير میکنند .و به همين قياس ،تاريخ نگاران ادبی نيز هر چيزی اعم از زندگی
روز مره ،سياست ،روانشناسی و فلسفه را در حوزۀ مطالعات خود میگنجانند (مکاريک.)911 :9 81،
فرماليستها ،در تقابل با نقد سنّتی ،بهويژه ،بر جدايی متن از تأويلهای تاريخی -اجتماعی تأکيد میکردند؛ چرا که باور داشتند
هنر از واقعيت جداست وبه قول شکلوفسکی« ،رنگ آن ربطی با رنگ پرچمیندارد که بر دروازه شهر کوبيدهاند» (احمدی،
 .)11 :9 81ازاين ديدگاه ،پی بردن به شخصيت يک شاعر و نويسنده از خالل آثار او ،کار چندان صوابی نيست؛ زيرا «منِ»
مؤلّف در آثارش ،بيشتر يک «منِ» مجازی و غيرقابل استناد است .و حتّی شخصيّتهای تاريخی که در يک اثر هنری حاضر
میشوند ،شخصيّتهای واقعی نيستند؛ چون در قلمرو ادبيات که بر مجاز استوار است ،چهرۀ واقعی خود را از دست دادهاند و
شخصيّت متفاوتی يافتهاند .مثالً سلطان محمودی که در تاريخ مطرح میشود هيچ ارتباطی با همين شخصيًت ندارد که در شعر
فرخی کالهگوشۀ او به سياره کيوان میسايد و کماالت فراوانی دارد (شايگان فر.)5 :9 81 ،

فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره( ،9پياپی )91بهار

نگاه صفارزاده به بحث «استقالل متن ادبی» نيز از وجوه عمدۀ تمايز فکر و شعر او با ديدگاههايی است که مورد تأکيد
صورتگرايان است؛ چراکه او به شعر متعهّد و مسئوليّت پذيری معتقد است که از اوضاع سياسی ،اجتماعی و ايدئولوژيکی
عصر خود تأثير میپذيرد ،با حسّاسيّت زيادی نسبت به آن واکنش نشان میدهد ،و آگاهیبخشی و روشنگری میکند .بنابراين،
شکل و قالب اثر ادبی بايد خود را با اقتضائات محتوا هماهنگ کند تا پيام شعر در بستر مؤثّرتری به مخاطب انتقال داده شود.
روشن است که در چنين شعری ،مخاطب به ميزان آگاهیهای اجتماعی خود ،قادر است با متن ارتباط برقرار کند و اين انتظار
که از طريق مناسبات فرمی به محتوا برسد ،راهی به دهی نمیبرد؛ زيرا در اين شعر ،محتوا عنصری پنهان شده در مناسبات لفظی
نيست که نيازی به کشف شدن داشته باشد ،بلکه معادل با خود شعر است که با برخی از شگردهای زبانی نيز همراه شدهاست.
مثالً در اين شعر ،مخاطبی میتواند به عمق تعريض و طنزی که شاعر از فضای يک ميهمانی مارکسيتی گزارش میدهد ،پی ببرد
که با عقايد اين گروه ،که مخالفت با مالکيت خصوصی ،از محوریترين اين عقايد است ،آشنايی داشته باشد:
شکر که همه دارند به حداقل تساوی میرسند /يک بشقاب /چند موز /چند پرتقال /چند سيب لبنان /به فردوسی هم
يک تاالر دادهاند /...مردی از آنسوی اطاق فرياد زد /:پيشخدمت به رانندۀ من بگو خانم من را از منزل من /بياورد (طنين
در دلتا.)19 :
صفارزاده معتقد است که شعر او تصويری واقعی از دنيای امروز است و مصالح آن «زندگی و فرهنگ و سنّت و تاريخ اين
ديار و همچنين فرهنگ متداول جهان امروز است و اينها همه واقعی و قابللمس هستند( »...حرکت و ديروز )969 :بنابراين،
اجازه نمیدهد که واقعيّتهای موردنظر او تحت تأثير ماهيّت مجازی شعر قرار گيرند .از اين روست که او حتّی استعارههای
موجود در شعر خود را که بالطبع در ايجاد زبان مجازی به کار میروند ،مبتنی بر واقعيّت میداند و میگويد« :بزرگترين ويژگی
شعر من گرايش به واقعيت و گريز از ابهام و پيچيدگی و ظرافتهای مصنوعی است امّا توجّه به واقعيّت نبايد تخيّل شاعرانه را
دفع کند و گرنه گزارشنويسی و مقالهپردازی و شاعری با هم فرقی نخواهند داشت .وقتی «دوگل» فرانسوی ،درباره آزادی
«کوبک» حرف زد ،دولت کانادا شبانه عذر مهمان را خواست و او و چمدانش را تا پای طيّاره بدرقه کرد .پس در اين تصوير از
«سفر اوّل»:
چمدانش را /از ديوار شب /به روزی بلند پرتاپ کردند.
عناصر واقعی گزارش تاريخی ضمن واقعی بودن ،تشبيه و استعاره نيز هستند( »...حرکت و ديروز .)951 :بنابراين ،میتوان
شعر صفّارزاده را حدّاقل در چند مجموعۀ مشخّص مانند« :بيعت با بيداری»« ،در پيشواز صلح»« ،روشنگران راه» و «درجلوههای
جهانی» ،استثنايی بر بحث بینيازی متن از ارجاعات بيرونی دانست.
 -4-2رابطه مؤلّف و اثر
نسبت داشتن «مؤلّف» و «اثر ادبی» ،يکی از تعيّنهای خارج از متن بود که به زعم فرماليستها ،با استقالل متن ادبی منافات
داشت .چرا که پرداختن به مسائلی نظير زندگينامه ،شرايط روحی ،اخالقی ،اقتصادی و اعتقادی مؤلّف يک اثر ،عالوه بر اين که
اساساّ ارتباطی با «ادبيّت» متن پيدا نمیکند ،برای نيّت و انديشۀ واقعی مؤلّف نيز مرجع مناسبی به شمار نمیرود .ياکوبسن ،برای
اثبات اين ادعا ،به اشعار و دفترچۀ خاطرات شخصی شاعری که در هر دوی آنها ،به يک موضوع مشترک پرداخته شده است،
اشاره میکند که هيچ سنخيّتی با هم ندارند و همانند آخن باوم ،به اين نتيجه میرسد که «در شعر ،چهرۀ شاعر اثر سيماچهای
بيش نيست» (احمدی )16 :9 81 ،و اين بدان معناست که اثر نمیتواند به طور کامل و روشن ،سيمای مؤلّف را بازتاب دهد؛
بنابراين ،برای تحليل يک متن ادبی ،توجّه به زندگی او بی حاصل است.
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البتّه بايد يادآور شد که اعتقاد فرماليستها به جدايی مؤلّف از اثر ،به اين معنی نيست که آنها از همان موضعی سخن
میگويند که طرفداران مکتب «هنر برای هنر» سخن میگويند؛ چراکه اوالً اين مکتب ،نگرشی متافيزيکی به هنر دارد ،و اين امر با
اصول فرماليستها که سعی در علمینشان دادن ادبيات داشتند و در صدد وضع قوانينی چون قوانين علوم تجربی برای آن
بودند ،مغايرت دارد و ثانياً آنها نقش مؤلّف را در يک اثر ادبی به کلّی رد نمیکردند ،بلکه معتقد بودند از روی اثر نمیتوان به
نيّت و انديشۀ شاعر به طور کامل پی برد؛ چراکه منِ هنری در ادبيّات ،بيشتر «منِ» مجازی است و مطابقت آن با «منِ» واقعی
نويسنده موجب گمراهی و ارائۀ داوریهای نادرست میگردد .ضمن اينکه تکيۀ فر ماليستها در اين بحث ،بر روی آثاری است
که در آنها ،عناصر بيانی به صورت ناآگاهانه به کار رفتهاست ،نه آثاری که اين عناصر را به صورت آگاهانه در خود جای دادهاند
(همان .) 5 :9 89 ،عالوه بر اين ،آنها هيچ گاه در تحليلهای ادبی ،حضور مؤلّف را به عنوان يک عامل فرعی و درجه دوم نفی
نمیکردند.
اينک شعر طاهرۀ صفارزاده را از منظر نظريّۀ «جدايی مؤلّف از اثر» ،بررسی میکنيم و به تبيين ميزان سنخيّت شعر و شخصيّت
واقعی او میپردازيم که البتّه کار چندان دشواری نيست؛ زيرا برای ما اين امکان وجود دارد که به دليل همروزگار بودن با اين
شاعر ،زوايای مختلف شخصيّتی اين شاعر را از منابع ديگری بجز شعر وی بررسی کنيم.
تصويری که جامعۀ امروزی ما از صفّارزاده دارد ،تصوير زنی است مذهبی ،و آشنا به معارف اسالمی ،بهويژه قرآن ،که بهترين
مصداق آن ترجمهای از اين کتاب مقدّس است که با قلم روان او در دست است و نيز اقدام مهمی که در زمان رياست او بر
دانشگاه ملّی(شهيد بهشتی فعلی) ،و بنا به پيشنهاد و پيگيری خود وی انجام شد و آن ،گنجاندن يک واحد درسی با عنوان
«ترجمۀ متون اسالمی» در دروس دانشگاهی بود که با اين اقدام ،کاستیهايی که در ترجمههای قرآن به زبانهای فارسی و
انگليسی وجود داشت ،مورد توجّه قرار گرفت و تحوّل قابلتوجّهی در ترجمه و نقد ترجمههای قرآن مجيد پديد آمد.
تصوير ديگری که از صفّارزاده به يادگار مانده است ،زنی است با انديشههای سياسی و اجتماعی که با شيوههای مختلف ،بر
عليه بیعدالتی و استبداد داخلی و استعمارگران خارجی مبارزه میکند و البته اين مبارزه صرفاً جنبۀ فرهنگی و حمايتی ندارد؛
چراکه همزمان با شروع مبارزات خيابانی ،او نيز برای تحقق آرمانهای خود ،به صف مبارزان میپيوندد و در اين راه
برخوردهای امنيّتی گوناگونی را نيز تجربه میکند .بنابراين ،مخاطب با داشتن چنين تصويرهايی از زندگی واقعی شاعر ،خود به
اين نتيجه میرسد که شعر مذهبی و سياسی صفّارزاده ،به معنای واقعی خود ،انعکاسی از اين سويههای اجتماعی ،سياسی و
مذهبی اوست:
من از گِل آمدهام /و دشمن از آتش /در خاک نور هدايت هست /در آتش التهاب فساد و فتنه /من خاک بودم /بيراهه
رفته بودم /در باد...

(مردان منحنی)11 :


تو ای قبيلۀ خاکستر /تمام عمر در آتش بودی //در شرجی /در دود /از هرم وحشی تابستان در پاييز /و هرم وحشی
دوزخ در تابستان /و دود پرسش آه تو /دنبال کشتی غارت /از بندری به بندر ديگر میشد /سرگردان...
(همان)51:
يادآوری میشود که ذکر اين بحث ،به معنای تأييد هماهنگی بين اثر و مؤلّف در آثار همۀ شاعران «مفهومگرا» نيست؛ زيرا
وجود نويسندگان مفهومگرايی که شخصيّت متفاوتی با آثارشان دارند ،واقعيّتی انکارناپذيراست .همچنين در اين نوشتار ،بنا
نيست که به استناد شعر صفّارزاده ،درستی جدايی مؤلّف از اثر را به کلّی نفی کنيم؛ زيرا مصاديق فراوانی برای تأييد لزوم جدا
بودن تحليل متن ادبی از ويژگیهای شخصی مؤلّف آن وجود دارد که يک نمونۀ آن ،گمانهزنیهای متناقض برخی از مفسّرين
ديوان حافظ در خصوص شخصيّت وی است که تفسيرهای ضدّ و نقيضی از شعر او را در پی داشته است؛ بلکه مقصود از
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پرداختن به اين ويژگی شعر صفّارزاده آن است که هويّت متفاوت مؤلّف از اثر خود ،يک قانون کلّی نيست و نمیتوان به عنوان
نسخهای برای همۀ آثار ادبی به کار بست؛ چراکه استثنائاتی چون شعر صفارزاده وجود دارد که شمول کلّی اين نظريّه را زير
سؤال میبرد.
 –5-2ادبیّت

1

صورتگرايان ،در تالش برای تحليل ادبيات بر اساس مکانيزمهای علمیو عينی ،و اثبات اين مدعا که «موضوع علم ادبی ،ادبيات
نيست ،بلکه «ادبيّت» است» (احمدی ،)1 :9 81 ،نياز به تعريفی مشخّص از ادبی بودن (ادبيّت) يک اثر داشتند .بنابراين،
درصدد ارائۀ مالکهايی برآمدند که وجوه تمايز بين «زبان ادبی» و «زبان غيرادبی» را مشخّص کنند .به بيان ديگر ،کوشش
میکردند که براساس معيارهای غيرذهنی و قابلمشاهده ،الگويی برای اثبات اينکه متنی ادبی يا غيرادبی است ،بيابند.
شکلوفسکی ،در بيان تمايزِ «زبان ادبی» و «زبان غيرادبی» ،ادبيّات را عدول از زبان عرفی و متعارف؛ يعنی زبان عملی دانست
و مقصود او از زبان عملی ،زبانی بود که برای خبررسانی و ايجاد ارتباط استفاده میکنيم .بر اين اساس ،از نظر او کسی که از
زبان عملی استفاده میکند ،در واقع در قلمرو «زبان غيرادبی» قرار دارد امّا کسیکه از زبان عملی عدول میکند ،وارد ساحت
«زبان ادبی» شده است (شميسا .)915 :9 88 ،ياکوبسن اين شاخص را مطرح کرد که« :هدف زبان روزمره ،برقرار کردن ارتباط
مؤثّر از طريق ارجاع به انديشهها و چيزهاست .اما زبان شعر ،به جای اشياء يا مفاهيمیکه کلمات بازمینمايانند ،توجّه را به
سوی بافتار خود جلب میکند» (مکاريک.) 11 :9 81،
زبان عملیِ مورد نظر شکلوفسکی که امروزه آن را «زبان معيار» میناميم ،با بحران داشتن تعريف جامع و مانع روبرو بود و
هنوز هم با وجود تالشهايی که برای ابهام زدايی از آن صورت گرفتهاست ،پاسخهای کامالً روشنی به سؤاالتی که پيرامون يک
چنين زبانی وجود دارد ،داده نشده است .به هر روی ،پژوهشگران مختلفی به اين موضوع پرداخته ،و به تعاريف مختلفی نيز
دست يافتهاند که امروزه در پژوهشهايی مانند مباحث مربوط به هنجار گريزیهای زبانی ،و تعيين «ادبيّت» متون مختلف ،از آنها
استفاده میشود.
در اين ميان ،سارلی ( ،)1 :9 81با بررسی انتقادی تعاريف مختلف زبان معيار سعی کرده است که به جمعبندی تعاريف
مختلف بپردازد و تعريف جامعی ارائه کند« :زبان معيار ،يکی از گونههای زبانی رايج در جامعۀ زبانیاست که با تغييراتی که در
صورت و ساخت (تدوين و تثبيت) و نيز نقش و کارکرد آن (گسترش نقش وکارکرد) ايجاد میگردد ،از سوی اکثر افراد جامعۀ
زبانی به عنوان الگوی زبانی معتبر پذيرفته میشود و در نوشتارهای رسمیو گفتارهای برنامهريزیشده به کار میرود ».بر اين
اساس ،زبان معيار گفتاری امروز ما در ايران ،زبان گفتاری تحصيلکردگان پايتخت ،و زبان نوشتاری ما دنباله همان زبان
نوشتاری معياری است که از ادوار گذشته به ما رسيده ،و تحت تأثير گرايش سادهنويسی قرار گرفته است (همان.) 8:
گفتنیاست که از بين گونههای نوشتاری و گفتاری ،گونۀ نوشتاری بيشتر مدّنظر زبان معيار است؛ چراکه اين گونه کمتر دچار
تغيير و تحول میگردد و شکل تثبيتشدهتری دارد.
معياری ديگری که معموال در تشخيص «ادبيّت» متن به کار میرود ،چنانکه اشاره شد ،به نوع توجّهی که زبان به پيام نشان
میدهد ،بستگی دارد .از نظر ياکوبسن ،نقشهای زبان بر اساس جهت گيریهای پيام بين گوينده ،مخاطب و خود پيام تعريف
میشود .مطابق اين نظر ،اگر جهتگيری پيام به سوی خود پيام باشد ،يعنی برای گوينده (نويسنده) ،بار اطالع رسانیِ موضوعی،
عاطفی و ...مطرح نباشد ،نقش ادبی زبان و رسيدن به زبان ادبی محقق شده است .حال با اين معيارها به سراغ شعر صفّارزاده
میرويم.
1
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با يک نگاه کلّی در مجموعههای شعری او ،اين نتيجه به دست میآيد که برخی از شعرهای اين شاعر با اين معيارها
سازگارترند و از نظر فرماليستها ،در محدودۀ زبان ادبی قرار دارند .چرا که بنا بر نظر شکلوفسکی از زبان معيار جامعه خود
فاصله گرفتهاند ،و پيام نيز اگرچه کامالً به سوی خود متوجّه نيست ،همواره بين توجه به مخاطب و توجه به خود ،در نوسان
است:
ددان دستنشانده /ددان مانده خوار عقابان /اشارهای کردند /و ابرهای تيره بر آمد ز سايههای هجوم/و چشم چشم
نمیديد /و /وزوز حشرات کتابخوان /عبور جيغهای شکنجه /در سيمهای رابطه /نسوج خواب مرا میدريد /بيداریام
يگانه ياور من بود /مدام زخم حنجرهام ناشناستر میشد /و درد در تحمّل من میمرد (مردان منحنی) 8 :

صدای پرسش دريا از شب /صدای پرسش دريا از دريا /میآيد /آيا فردا دوباره ابر است /و انقراض

سلسلۀ اضطراب

ممکن نيست (سفر پنجم.)16 :
امّا بسياری از شعرهای صفّارزاده را نيز میتوان ذکر کرد که با اين معيارها همخوانی ندارد؛ يعنی با شعری روبرو میشويم که
يا در محدودۀ زبان معيار قرار دارد ،يا فاصلۀ چندانی از آن نگرفتهاست و جهت گيری پيام به جای آنکه به سوی خود پيام باشد،
به سوی مخاطب است:
حرص و طمع /خودخواهی و ستم /مقام «تجاوز» را تأييد میکند /و اين عناصر تخريب /بيش از هميشه /ورود هيأت
معنا را /به زندگی انسان /ممنوع کردهاند (طنين بيداری.) 11:

اين مردمان سسعناصر /فسيلهای سنا /شورا /در اين عمارت محکم چه میکنند /وجدان مردمی اينان /در خواب
رفتهاست /و خانههای گلی /در باد میرود /در باران /در سيل /در زلزله /يکروز
حکم فالن مستر /مجلس را بست /امروز حکم مستر ديگر وا میکند /هميشه اين مسترها /زمام دارالشوری را دارند (بيعت
بابيداری.) :

سال گذشته /هجوم دلزدگی بود /سال رواج عکس و پوستر رنگی /سال تجارت بيداد /گرانفروشان /فربه و فربه تر
شدند /در ذهنشان مدام قيمت کاال /باال میرفت (...ديدار صبح.)1 :
در همۀ آثار صفّارزاده از اين گونه موارد ،میتوان مثالهای متعددی را ذکر کرد .در اين شعرها ،بنا بر الگوهای فرماليستی ،ما در
ساحت زبان ادبی قرار نداريم؛ زيرا هم در محدوده زبان معيار هستيم و هم شعر ،تنها وظيفه پيامرسانی به مخاطب را بر دوش
میکشد .به بيان ديگر ،زبان تنها به عنوان محملی برای انتقال پيام و انديشه به کار رفتهاست.
در برخی از اظهارنظرها و شعرهای صفارزاده ،داليل اين رويکرد غير شعری به شعر بيان شدهاست که در کنار ديدگاه های
صاحب نظران ديگر می تواند در اين بحث راهگشا باشد:
 )1اعتقادبه کلیّت وماهیّت واقعی شعر
محمّد حقوقی در گفتگو با صفّارزاده ،انتقاد دستاندرکاران شعر را از شعرهای نثروار و هنجار مدار او مطرح میکند .و به طور
مشخّص اين چند سطر را از مجموعۀ «طنين در دلتا» مثال میزند که سخت از زبان ادبی بهدور است:
افسار را محکم بگير ابوطالب /باز که اين قاطر دارد لب درّه میرود...
صفّارزاده در پاسخ به اين ايراد ،به همان کلّيّتی اشاره میکند که اعتقاد محوری اوست ،و شعر «طنين» خود را هم بر مبنای آن
تعريف میکند .از نظر او نبايد در شعر دنبال سطر زيبا بود و زيبايی را هم تنها در ظرافتهای مهجور دانست و نيز نبايد با
استخراج بخشی از يک شعر ،دربارۀ ميزان ادبيّت آن قضاوت کرد ،بلکه ادبی بودن يک اثر را بايد در کلّيّت آن ديد و به ادبيّتی که
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در مجموع کالم به دست میآيد توجّه کرد .او همچنين خروج از معيارهای تعريفشده در زبان ادبی و نزديک شدن به زبان
عاميانه را با فضای واقعی و طبيعی شعر خود مرتبط میداند و میگويد « :شعر من ،بافت تغزّلی و قراردادی شعر قديم را ندارد؛
شعری که اظهار دلتنگی برای گل و گياه و کوه و پرنده و دريا کلّ نيست؛ شعری که آه و نالۀ ساختگی ندارد؛ شعری است که
حرکت و انرژی دارد؛ شعری است که با منطق خاصخودش زندگی امروز را از کل و جزء به کار گرفته ،پذيرفته و در خود وارد
کرده است» (همانجا).
بنابراين ،روشن است که از يک چنين شعری که به معنی واقعی بازتابی از واقعيّتهاست ،نبايد توقّع داشت که مثالً در يک سفر
زيارتی که گذر از ميان بيابان و تپّه و درّه است ،آدم به جای قاطر ،بر بالهای پرستو سوار شود و از ميان ابرها عبور کند» (حرکت
و ديروز .)9 1:
بر اين اساس ،نزديک شدن به زبان معيار و در مرزهای آن حرکت کردن ،يکی از تمهيدات طبيعی شعر صفّارزاده است که به
اين دليل ،از نگاه فرماليستها ،کامالً خالف جهت معيارهای تعريف شدۀ «زبان ادبی» حرکت میکند؛ زيرا که او اعتقاد دارد:
«زبان پرداخته و ادبی ظرفيت پذيرفتن تجربههای مختلف زنده را ندارد» (همان .)9 8 :او حتّی عناصر تخيّلی شعر مانند تشبيه و
استعاره را نيز به شيوهای به کار میگيرد که در عين داشتن ماهيّت تصويرسازی ،بخشی از ساختار واقعی کالم نيز باشند و نتوانند
مفهوم مورد نظر را به گونهای که مورد نظر شاعر نيست ،بيان کنند .البته اين بدان معنا نيست که صفارزاده بر اساس چنين
ديدگاهی ،يکسره به گزارشنويسی و مقالهپردازی روی میآورد ،بلکه به عکس ،همواره مراقب است که به محض احساس
فضای غيرشاعرانه از سوی مخاطب ،او را با يک تکان ناگهانی ،به شعر بازگرداند.
بابا چاهی ( ،) 6 :9 11نوسانات زبانی صفّارزاده ميان شعر و نثر را در نهايت ،به سود شعر میداند و بر اين کالم شاعر که
بايد در کلّيّت شعر ،توقع شاعرانگی داشت ،صحّه میگذارد .مانند اين شعر که در فضای زبان معيار شروع میشود ولی پايان
شاعرانه و غير منتظرهای دارد:
درخت را بردند
باغ را بردند
گوش را بردند
گوشواره را بردند
اما جد جد مرا
عشق را نبردند (سفر پنجم.)65:
 )2نقش ترغیبی زبان در شعر مفهومگرا
امّا دليل ديگری که توقعات مبتنی بر زيبايیهای زبانی را از شعر صفّارزاده برآورده نمیکند ،ماهيّت «مفهومگرايی» و «انديشه
محوری» آن است ،بر خالف شعر «زبان محور» که «زبان» در آن نقش اساسی دارد و شاعر ظرافتها و هنجارگريزیهای زبانی
را دنبال میکند ،در شعر انديشه محور« ،دغدغۀ اصلی شاعر ،رساندن شفّاف و قابل فهم پيام به مخاطب است و به اين جهت به
طور طبيعی در گريز از زبان معيار و شکستن قراردادهای آن محافظهکار و محتاط است و تا آنجايی پيش میرود که جريان پيام
رسانی به مخاطب با اخالل مواجه نشود (حسنلی.)91 :9 86،
بهاينترتيب ،شعرصفّارزاده نيز که از شاخصترين نمونههای شعر مفهومگراست ،و خود را در عمل پابند به تعهّدات
روشنگرانه تعريف میکند؛ بدون اينکه نگران درجۀ انحراف خود از زبان معيار باشد ،به اولويّت بديهی خود که بيان انديشههای
گوناگون سياسی ،اجتماعی و مذهبیاست ،میپردازد تا مخاطب را در فضای فکری و احساسی موردنظر خود نگاه دارد و از اين
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رو همواره مراقب است که با کاربرد نابجای شگردها و موانع زبانی غيرضروری ،شعر خود را در رساندن پيام به مخاطبی که
لزوماً حرفهای هم نيست ،با اخالل مواجه نکند .اين ويژگی زبانی ،بهويژه در شعرهای سالهای مبارزه و جنگِ اين شاعر که
عمدتاً در مجموعۀ بيعت با بيداری گردآوری شده است ،ديده میشود.
در اين مجموعه ،بیتوجّهی به زبان ،گاه به افراط میکشد و شاعر به گونۀ ملموسی تعهّدات ادبی خود را به فراموشی میسپارد
که البتّه اين امر ،با توجّه به شرايط حاکم بر آن دوران کامالً طبيعی به نظر میرسد و جز اين هم نمیتوان از يک شاعر متعهّد و
فعّال در عرصههای اجتماعی انتظار داشت؛ چراکه «اين شعر ،چونان شعر دورۀ مشرو طيّت نمیتواند صرفاً دل در گرو وجوه ناب
و ارزشهای زيبايیشناختی داشته باشد که در دوران تأمّل و در خلوتی خاص سروده میشوند .اين شعرِ معترض ،فقط به انتقال
مفاهيم و شليک معنا میانديشد .شعر دوران انقالب اگر زيبايیهای صوری و کارکردهای زيبايیشناختی را امری دروغ تلقّی کند،
توجيهپذير است؛ چراکه درگيری هنرمند با مفاهيم و مدلولهای سرنوشتساز ،مجال هر گونه نابانديشی را از شعر میگيرد»
(باباچاهی) 1 :9 11 ،
-6-2آشناییزدایی
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فرماليستها چنانکه اشاره شد ،شيوههای منقدان سنّتی و سمبوليست را در تضاد با روح ادبيّات میدانستند و تالش میکردند با نشان دادن
کاستیهای شيوههای انتقادی اين دو گروه ،لزوم استفاده از ابزارهايی علمیو عينی را در تحليل متون ادبی ،توجيه کنند .يکی از برجستهترين
نمونههای اين تالشها ،مقالهای بود به نام «هنر به منزلۀ شگرد /تمهيد /فرآيند» ( ،)Art as deviceکه در سال 9191م ،.به قلم ويکتور
شکلوفسکی انتشار يافت.

شکلوفسکی در مقالۀ خود ،ضمن ارائۀ استداللهايی در ردّ برداشتی که سمبوليستها از هنر داشتند و آن را «انديشيدن در
قالب تصاوير» تعريف میکردند؛ زندگی را سرشار از پديدههای مختلفی میداند که ما به مرور زمان به آنها عادت میکنيم و بر
اثر اين عادت کردنها ،دچار نوعی کوری ذهنی میشويم؛ يعنی بر اثر تکرار و عادت ،اين پديدهها را که هر روز جلوی چشم ما
هستند ،نمیبينيم .مثالً بر اثر اين عادتها ،ساکنان مناطق کوهستانی بر اثر کثرت مشاهدۀ پديدۀ طبيعی برف ،تصاوير زيبايی را که
اين پديدۀ ديدنی در گسترۀ طبيعت بوجود میآورد ،مشاهده نمیکنند و آن را امر پيشپاافتادهای میدانند .اما ساکنان مناطق
کويری و گرم و خشک ،مسافتهای درازی را طی میکنند تا از تماشای همين پديدۀ به ظاهر پيشپاافتاده ،غرق لذّت و مسرّت
شوند.
شکلوفسکی وظيفۀ هنر را برهم زدن آسايش ،و مختل کردن اين عادتها میداند؛ به گونهای که پديدههای تکراری و روزمره،
خود را به شيوهای غير منتظره و خارقالعاده به ما نشان دهند .در اين حالت ،هنر با ايجاد اشکال غريب و افزودن بر دشواری و
زمانِ ادراک ،از پديدهها و اشياء «آشنايیزدايی» میکند؛ زيرا «کنش ادراک در هنر ،هدفی فی النفسه است و بايد طوالنی تر شود»
(تودوروف.)81 :9 85 ،
شگردهايی که از نظر شکلوفسکی و ساير فرماليستها ،موجب «آشنايیزدايی» میشود ،فراوان است که برخی از آنها از اين
قرار است :نظم و همنشينی واژگان در شعر مانند :کاربرد وزن ،قافيه ،رديف ،موسيقی آوايی و ،...مجازهای بيان شاعرانه مانند:
استعاره ،مجاز ،تشبيه ،کنايه ،حسّاميزی و ،...ايجاز و خالصهگويی ،کاربرد واژگان کهن (باستانگرايی) ،کاربرد ويژۀ ساختار نحوی
ناآشنا يا کهن ،کاربرد صفت به جای موصوف ،ترکيبهای معنايی جديد ،بيان استوار به ناسازههای غيرمنطقی ،نوآوری واژگانی
(احمدی .)61 :9 81 ،اين شگردها ،که هر کدام به نوعی عدول از هنجارهای زبان معيار محسوب میشود ،بعدها به وسيلۀ
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زبانشناسی انگليسی ،به نام «جفری ليچ» ،)9در قالب هشت نوع هنجارگريزی طبقهبندی شد که امروزه مبنای بسياری از
تحقيقات مرتبط با تحليل آثار ادبی از منظر «آشنايیزدايی» است.
هنجارگريزیهای هشتگانۀ مورد نظر ليچ عبارت است از :هنجارگريزیهای «واژگانی (ساختنواژگانِجديد) ،نحوی (عدول از
قواعد نحوی) ،آوايی (عدول از قواعدآوايی) ،نوشتاری (عدول از شيوۀ نوشتاری متعارف) ،معنايی (برهم ريختن قواعد همنشينی
کلمات و تأثير بر معنا) ،گويشی (به کار بردن زبان بومیو محلّی شاعر) ،سبکی (استفاده از زبان گفتاری) و زمانی (به کار بردن
صورتهايی که در گذشته رايج بوده است» (صفوی.)5 :9 11 ،
ويژگی مشترک هر هشت نوع هنجارگريزی ليچ آن است که تحوّالت زبانی را مورد بررسی قرار میدهند .در اين طبقهبندی،
حتّی به مقوالتی چون تشبيه ،استعاره و مجاز و جز آن هم از ديدگاه زبانی نگريسته شده ،و در هنجارگريزی معنايی طبقهبندی
شدهاند .روشن است که در اين نگاه به هنجارگريزی و آشنايیزدايی ،شعر شاعران «زبانگرا» که اساس کار آنها زبان است،
بيشتر قابل بررسی و مصداقيابی است .امّا در شعر شاعران «مفهومگرايی» چون طاهرۀ صفّارزاده ،اوضاع قدری متفاوت است؛
زيرا شاعری که ادعای بازتاب مستقيم و واقعگرايانۀ زندگی را در شعر خود دارد ،ضروری است که به زبان مردم سخن بگويد،
و به هنجارگريزیهايی مانند استفاده از واژگان و نحو دورۀ گذشته ،درهم ريختن مکرر نحو کالم ،يا هر شگرد ديگری که رابطۀ
وی و مخاطب را تحت تأثير قرار دهد ،رغبتی نشان ندهد.
از ميان هنجار گريزیهای هشتگانه ،دو نوع هنجارگريزی معنايی و نوشتاری بسامد بيشتری در شعر صفّارزاده دارند که او از
آنها در ارتباط با معنا و مفهوم شعر خود استفاده میکند .اين در حالی است که ديگر انواع هنجارگريزی يا به نسبت اشعار او
حجم قابلتوجّهی ندارند يا آنقدر مصاديق ناچيزی دارند که قابل طرح کردن نيست.
يکی از داليل وجود گونههای مختلف هنجارگريزی معنايی در شعر صفّارزاده ،نگاه ويژه و متفاوتی است که اين شاعر به
برخی از عناصر معنايی مانند تشبيه و استعاره دارد .از نظر صفّارزاده ،ارزش عناصری مانند تشبيه و استعاره به اين است که در
خدمت کليّت شعر قرار بگيرند و در صورتی که باعث تعقيد و تصنّع شعر نشوند ،نقش مهمی در آن داشته باشند .و نکتۀ ديگر
آنکه صفّارزاده مدعی است که تشبيه و استعاره در شعر او ،چنانکه پيش از اين اشاره شد ،نه صرفاّ بر اساس تخيّالت شاعرانه،
که بر مبنای جريان واقعی و طبيعی شعر حضور میيابد و تصاويری واقعی ايجاد میکند.
دليل توجّه ويژۀ صفّارزاده به هنجارگريزی نوشتاری هم اين است که او توانسته از امکان دخل و تصرّفی که شعر نو در
نوشتن شعر فراهم کردهاست ،نه فقط به عنوان يک شگرد فرمی برای ديداری کردن شعر ،بلکه به عنوان شيوهای برای تقويّت
مثال در اين شعر ،زير هم نوشتن ،از سر سطر آغاز نکردن ،و تکرار واژۀ «فشار» ،در خواننده
معنا و محتوای شعر استفاده کند؛ ً
اين احساس را به وجود میآورد که بر کسی يا چيزی فشارهای ممتدی وارد میآيد و او با هر فشار ،بيشتر و بيشتر خرد و نابود
میشود:
من شاهدم
من شاهدم که مردم ما
تاب فشار قبر ندارند
فشار قرض
فشار قسط
فشار دلتنگی
فشار چکمۀ دژخيمان

فرماليسم و شعر انديشه محور از منظر آثار و ديدگاههای طاهره صفارزاده

در اين جهان
پيوسته استخوانشان را کوبيدهاست (همان.) 8 :
از ديگر نمونههای بارز استفادۀ صفارزاده از شيوۀ نوشتاری شعر که در اختيار محتوا قرار میگيرد ،ارائۀ تجربيّاتی در شعر
«کانکريت» 9است که «به شيوهای از نگارش شعر اطالق میشود که کلمات در قالب يک شکل قابلتشخيص يا انتزاعی به
خواننده عرضه شود .به زبان ديگر با بهرهمندی از امکانات صوری حروف و کلمات ،شاعر اثری توليد میکند که حاصل کار هم
شعر است هم گرافيک» (صفاری .)118 :9 85 ،صفّارزاده تالش کردهاست که از شيوۀ نوشتاری هم که معموالً توقّع معنايی
زيادی از آن نمیرود ،در جهت تقويت «بعد معنايی» کالم استفاده میکند .نمونهای از اين تجربهها ،شعری با عنوان ميز گرد
مروّت است:

(طنين در دلتا)51 :
«ميزگرد مروّت» شامل «ميزگردی است که پيرامون آن را در عوض صاحبنظران مختلف« ،من» گرفته و بعد در وسط ميز هم
مسأله مورد بحث ،باز «من» است .که از «م» و «ن» فارسی ،شما صليب شکسته را میبينيد .يعنی کشف سلطهگری و فاشيزم در
فارسی ،که میتواند تعبير عميقتری هم داشته باشد» (حرکت و ديروز.)95 :
بهاينترتيب ،اگر آشنايیزدايی را شگردهايی برای عادت شکنی هنری ،به منظور جلب توجه و طوالنی کردن فرايند ادراک و
افزايش التذاذ هنری بدانيم و آن را صرفاً در هنجار گريزیهای زبانی محدود کنيم ،ناگزير بايد صفّارزاده و شاعرانی مانند او را،
شاعرانی با دارا بودنِ حدّاقل قابليّتهای ادبی بدانيم و بسياری از عادتشکنیهای هنری و ارزشهای نهفته در شعر آنها را
ناديده بگيريم.
اين در حالی است که صفّارزاده در عادتشکنی از ذهن مخاطبان ،و افزايش لذّت روحی در آنان ،تجربيّات ارزشمند بسياری
دارد که در اين دسته از هنجارگريزیها قرار نمیگيرد؛ مثالً او با بر شمردن معايب وزن و آهنگ در شعر ،به جای آن ،شعری با
نام «طنين» را پيشنهاد میکند که مقصود از آن ،قائل شدن «بعد معنايی» برای واژگان و عبارتهای شعر است ،به شکلی که
دريافت اين بعد معنايی ،مانند ناقوسی در ذهن مخاطب منعکس شود .ضربههای مداوم اين طنينهای معنايی ،عالوه بر اينکه
جای وزن و آهنگ را در شعر پر میکند ،ذهن مخاطب را در حالتی از هوشياری و آگاهی به حرکت وا میدارد؛ مثالً در اين دو
سطر آغازين شعر «سفر اول»:
سوختن هيزم را ديده بودم /سوختن هيزم و اسکلت انسان را نه
شاعر معتقد است اگر خواننده دقّت كند« ،ميفهمد كه كلمة «اسكلت« شاخص يك هندي فقرزده است كه وقتي ميميرد ،درست
مثل يك اسكلت است .گوشت بين اسكلت و آتش حايل نيست؛ آن اسكلت است كه ميسوزد« (حركت و ديروز .)721 :به اين
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ترتيب واژۀ «اسكلت« در اين شعر ،داراي «بعد معنايي« يا «طنين« است كه به علّت بازتاب ناقوسوار آن در ذهن ،خواننده را در يك
فرآيند ارتباطي فعّال با ذهن شاعر نگاه ميدارد ،و اين ارتباطی با ويژگیهای لفظی اين واژه پيدا نمیکند ،بلکه به توانايی واژه در
به وجود آمدن ضرباهنگهای معنايی مربوط میشود که صفارزاده نام «طنين» را برای آنها برگزيده است.
عالوه بر اين موارد ،صفّارزاده در به کاربردن موضوع و درونمايههای شعری نيز به عادتشکنی میپردازد .به عنوان نمونه ،او
از نخستين کسانی است که شعر مذهبی را با حجم و نگرش تازهای در شعر نو وارد میکند و مخاطبانی را که در مدّت حيات
شعر نو ،به اين موضوع و نوع مطرح کردن آن ،عادت نداشتند ،در حالتی از شگفتی و درنگ و تأمّل قرار میدهد يا گسترش
پردهدری عليه استعمار و نقابافکنی از چهرۀ عمّال داخلی استعمارگران در کشورهای تحت سلطه ،نخستين بار با شعر صفّارزاده
()6

وارد ادبيّات شده است.

مخاطبی که در مواجه با اين مسائل قرار میگيرد ،درنگ میکند و با تأمّل بيشتری به خواندن متن

میپردازد .و اين در واقع همان انتظاری است که در آشنايیزدايی به دنبال آن هستيم ،با اين تفاوت که در اين موارد ،از عادت
کردن مخاطب به مضامين و انديشه های شعری آشنايیزدايی صورت میگيرد .واضح است که اين نوع عادتشکنی ،بهويژه در
ادبيات ما نمونههای برجستهای دارد که يکی از شاخصترين آنها ورود مفاهيم عرفانی به شعر فارسی در قرن ششم و هفتم است
که عالوه بر ورود واژگان و اصطالحات جديد ،عادتهای فکری مخاطبان را نيز تحت تأثير قرار داد.
بنابراين ،به نظر میرسد که الزم است در کنار هنجارگريزیهای زبانی ،به هنجارگريزیهايی هم که در حوزۀ معنايی -فراتر
از آنچه که مورد نظر ليچ است -و فکری صورت میگيرد ،در مبحث مستقلی پرداخته شود .به اين ترتيب ،میتوان هم به برخی
از نوآوریهای عادتشکنانه در حوزه معنا (نظير شعر طنين و پروازهای ذهنی صفارزاده) پرداخت و هم به هنجارگريزیهايی
که در مسائل فکری انجام میشود و به جلب توجه مخاطب و افزايش تأثيرگذاری متن میانجامد ،پرداخت.
برای اين مقصود ،به نظر میرسد الگويی که شميسا در کليات سبکشناسی ( )11 :9 88ارائه میدهد ،میتواند مبنای مناسبی
برای بررسی هنجار گريزیها ،بهويژه در شعر شاعران مفهومگرا باشد .شميسا ،انواع هنجارگريزی را در سه گروه مختلف قابل
بررسی میداند:
الف) زبانی :که شامل سه بخش آوايی ،لغوی ،و نحوی است.
ب) ادبی :که مسائل بيانی و بديعی را در بر میگيرد.
پ) معنايی :که مربوط به مسائل فکریاست؛ مثالً ناصرخسرو به لحاظ طرح مسائل سياسی و عقيدتی هنجارگريزی دارد.
در اين الگو ،عالوه بر اينکه میتوان انواع هنجارگريزیهای زبانی را مورد بررسی قرار داد ،در قالب هنجارگريزیهای ادبی
نيز میتوان به مواردی مانند شعر «طنين» يا « پروازهای ذهنی» که صفارزاده مطرح میکند و ماهيت زبانی ندارند ،پرداخت .و در
هنجارگريزی فکری ،به مسائلی نظير ورود مسائل مذهبی به شعرنو ،يا مباحثی چون پردهدری عليه استعمارگران پرداخت که در
شعر صفارزاده صورت گرفته است ،و به آنها اشاره کرديم.
ايرنا ريما مکاريک ،آشنايیزدايی در ادبيات را مطابق نظر شکلوفسکی ،در سه سطح :زبان ،مفهوم و اشکال ادبی تقسمبندی
میکند (مکاريک :9 81 ،ذيل آشنايیزدايی) .در اين تقسيمبندی اگرچه مقصود از سطح مفهوم ،دقيقاً منطبق با نظر شميسا و اين
مقاله نيست ،امّا به هر حال نشانگر اين است که اگر قرار است آشنايیزدايی را مبنايی برای سنجش يک اثر هنری ،از جمله شعر
بدانيم؛ عالوه بر زبان ،بايد به مسائل ديگری هم توجّه کنيم و بر اساس تقسيمبندی مکاريک ،اين نکته از نظر فرماليستهايی
چون شکلوفسکی نيز دور نبوده است.

فرماليسم و شعر انديشه محور از منظر آثار و ديدگاههای طاهره صفارزاده

نتیجه
طاهره صفارزاده از شاعران صاحبنظر معاصر است که شعر را مبتنی بر معنا و محتوا میداند و از اين حيث در نقطه مقابل
جنبش ادبی فرماليسم که امروزه نظريههای پيروان آن بر سراسر ادبيات جهان سايه افکنده است ،قرار میگيرد.
با بررسی اشعار و ديدگاههای اين شاعر به اين نتيجه میرسيم که ابزارهای پيشنهادی فرماليستها ،بيشتر برای آثار
«زبانمحور» ،يعنی آثار مبتنی بر محوريّت قدرت ،ظرافت ،هنجارگريزی و شگفتیسازیهای زبانی ،کارايی دارند .امّا در آثار
محتوا محور؛ يعنی آثاری که شاعر برای اثر خود وظيفۀ انتقال مؤثّر پيامي را به مخاطب قائل است و برای رسيدن به اين هدف و
ايفای تعهّد اجتماعی خود ،بسياری از تمهيدات زبانی را کنار میگذارد يا از کميّت و کيفيّت آنها میکاهد ،معيار کامل و
همهجانبهای محسوب نمیشود .از سويی ديگر ،در شيوههای نقدِ مبتنی بر يافتههای زبانشناسی ،نظير فرماليسم ،برای تحوّالت
ادبی در حوزۀ معنا ،مانند پيشنهاد شعر «طنين» طاهره صفّارزاده ،و استفادۀ خاصّ و معناگرايانۀ او از ابزارهای تصوير سازی
هنری و هنجارگريزی های نوشتاری و ايجاد فرم از طريق تداعی معانی ،جايگاهی در نظر گرفته نشده است .با وجود اين ،برای
تحليل اين متون ،بازگشت به روش نقد سنّتی که سازگاری بيشتری با شعر «مفهومگرا» دارد نيز با وجود مزيّتهای نسبی آن،
برای بررسی اين متون ،پيشنهاد نمیشود؛ چراکه در اين صورت ،معايبی چون «ناديده گرفتن جنبههای زيباشناسانۀ کالم» و عدم
استفاده از دستاوردهای ارزشمند نقدهای جديد مانند نقد فرماليستی ،گريبانگير اين آثار خواهد شد.
بنابراين به نظر میرسد برای بررسی انتقادی متون مفهومگرا که توجّه به ارزشهای زيبايیشناختی را نيز از نظر دور نداشتهاند،
تلفيقی از نقدهای مبتنی بر زبانشناسی ،سمبوليستی ،و سنّتی شيوهای معقول و مناسب باشد .و به طور مشخّص برای شاعرانی
چون صفّارزاده که عالوه بر توجه به پيام شعر و تعهّدات اجتماعی آن ،به نوآوری در زبان و شيوۀ بيانِ درونمايههای اثر نيز توجّه
ويژهای داشتهاند ،استفاده از الگوی ارائهشده در کتاب کليات سبکشناسی شميسا ،که در کنار هنجارگريزیهای زبانی ،به
نمونههای ديگری از آشنايیزدايی؛ يعنی هنجارگريزیهای ادبی ،و هنجارگريزی فکری هم نظر دارد ،شيوۀ مناسبی خواهد بود.
ضمن اينکه در بررسی اين آثار نبايد توجه به عوامل بيرونی نظير اوضاع سياسی ،اجتماعی ،ايدئولوژيکی را که در آفرينش و
تحليل اين آثار نقش مهمی دارند ،از نظر دور داشت.
پینوشتها
 -1البته فرماليستها ،بعدها با اين عنوان کنار آمدند و خود نيز برای ناميدن جنبش خود از آن استفاده کردند.
 -از نظر علی بابا چاهی (:9 11

) ،صفارزاده در چنين اظهار نظری دربارۀ فرم ،به تحوّالت فرماليسم بیتوجّه بوده است و «تلقّی

او از فرماليسم ،تلقّی عام و مسلّط بر شعرِ سی چهل سال اخير است که فرم را نه محتوای مادّی شده و ارگانيک اثر ،بل نقطۀ مقابل
محتوا و تعهّد اجتماعی شعر میداند»
 گفتگوی صفارزاده با محمد حقوقی (حرکت و ديروز.)9 1-9 6 : -1محمد حقوقی در کتاب شعر نو از آعاز تا امروز ( ،9 59صص )191-199 :به تفسير شعر سفر اول و شرح تداعیهای مختلف آن
پرداخته است.
 -5مهدوی دامغانی ،در مقالۀ «دربارۀ بالغت» ،9 15( ،صص ،) 5 -96:به نام برخی از علمای بالغت اسالمی ،و نظرات گوناگون
آنها در بارۀ «لفظ» و «محتوا» پرداخته است.
 -6پردهدریهايی که در شعر صفارزاده عليه استعمارگران و عمّال آنان انجام شده است ،با اشاراتی که در شعر مشروطه و پس از آن به
موضوع استعمار شده است ،تفاوت زيادی دارد .خود صفارزاده معتقد است« :از لحاظ کاربرد اشارات مشخّص ،اين پردهدری از طريق
من در شعر آمد و اين جرم بزرگی بود .در ادبيّات و هنر آن دوران فقط شاه هدف مالمت قرار میگرفت ،آن هم با اشاره و استعاره ،در
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شعر مقاومت که اين طور بود .کسی به نقش استعمار نپرداخته بود .در حالی که حکّام داخلی فرمانبردارانی بيش نيستند .کتاب طنين در
دلتا آغازگر اين افشاگريست دربارۀ نقش امپرياليزم بينالملل( »...مردان منحنی.)11 :
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