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قیدهای آغازین ،عنصری از الگوی وصفی -روایی در شعرِ نیما
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چکیده
قيد به سبب جایگاه لغزانش در جمله ،كاركردهاي گوناگوني دارد .در شعر سنتي ،جایگاه قيد در بيت ،مقيّد به چارچوب
تساوي مصراعها و نظام قافيه است؛ اما جایگاه قيد در شعر نو محدودیّت شعر سنّتي را ندارد .نيما شمار زیادي از اشعار
نوي خود را با قيد آغاز ميكند و بيشترین كاربرد قيدهاي آغازین اشعار نيما را سه قيد مکان ،زمان و حالت تشکيل
ميدهد .اینکه چرا نيما شعرهاي خود را با قيد آغاز ميكند ،پرسش این پژوهش را سامان ميدهد .اگرچه در پاسخ به آن
ميتوان انگيزههاي متعددي را ذكر كرد ،مثل فضاسازي ،تمایل به نمایشي و دیداري نمودن شعر ،حتي ضرورت وزن و
قافيه ،هدف اصلي نيما از كاربرد آگاهانة قيدهاي آغازین تکميل و تقویّت ساختار وصفي -روایي شعرش است؛ چنانکه در
هنر تئاتر و سينما ،حفظ وحدتِ زمان و مکان و توجه به حالت صحنه و بازیگران از اصول مهم دراماتيک محسوب
ميشود .از این رو ،قيدهاي آغازین ،عنصري از الگوي وصفي -روایي شعر نيما را تشکيل ميدهند .قيد مکان  941بار ،قيد
زمان  28و قيد حالت  03بار در آغاز اشعار نيما به كار رفتهاند كه قيد مکان با  75/23درصد ،بيشترین بسامد را دارد و
نشان ميدهد )9 :ساختارهاي قيد مکان نسبت به سایر ساختارها از نظر معنایي و موسيقایي قابليّت زیبایيآفریني بيشتري
دارند؛  )8قيد مکان در شکلگيري الگوي وصفي -روایي شعر نيما نقش كارسازتري دارد و نگرش رئاليسم اجتماعي او را
بهتر تصویر ميكند .قيد زمان در آغاز اشعار نيما بر سه معناي عمده داللت ميكند )9 :سمبليک  )8خاطراتي  )0تقویمي؛ و
قيد حالت را ميتوان در دو مفهوم كلّي جاي داد )9 :دلهره و اضطراب  )8خلوتگزیني و انزوا.
کلیدواژهها :قيدهاي آغازین ،نيما ،شعر نو ،ساختار وصفي -روایي
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حساسيت وسواسگونه در بيان آغازین نيکو ،همواره شاعران را به گزینش واژگان دلنشين و شورانگيز واداشته و از زمانهاي
پيشين تا كنون ،هر شاعري آغاز نيکو را بر صورت و سيرت خویش آفریده است .یکي به افسون واژگان دل ميسپارد ،دیگري به
سحرِ معني و سومي به آهنگ و موسيقي ،و قيد از آن دست واژگاني است كه چون بهآساني در هر جایي از زنجيرِ گفتار مينشيند،
شاعران را در آغاز نيکو همواره دستاویزي سحرانگيز بوده است .جایگاه لغزان قيد در جمله ،آزادي و اختيار شگفتانگيزي را
براي شاعر و كاركردهاي هنرمندانهاي را در بافت جمله فراهم ميسازد.
در شعر سنّتي كه تساوي مصراعها و نظام معيّن قافيه از اصول الزامي است ،جایگاه قيد در بيت ،مقيّد بدان اصول است؛ اما
در شعر نو كه فارغ از تساوي مصراعها و نظام معيّن قافيه است ،جایگاه قيد در بندها یا در كلّ شعر محدودیتهاي پيشين را
ندارد .نيما شمار قابلتوجهي از نخستين شعرهاي نو تا واپسين آنها را با قيد آغاز ميكند و بدین وسيله ساختار شعرش را تکامل
ميبخشد .بسامد باالي كاربرد قيدهاي آغازین در شعر نيما تردیدي باقي نميگذارد كه شاعر آنها را هم با طرح و آگاهي و هم
باانگيزه و هدف به كار ميگيرد و دستيابي به آنها اهداف این پژوهش را تشکيل ميدهد.

 .2چارچوب مفهومی پژوهش
در تبيين مفهوم قيد ،دیدگاه دو دسته از دستورنویسان ،سنّتي و جدید به اختصار مطرح ميشود.

 .1-2دیدگاه دستور سنّتی
پيروان دستور سنّتي در تعریف قيد گفتهاند« :قيد كلمه اي است كه براي مقيّد ساختن فعل و شبه آن وضع شده باشد و مقصود از
شبه فعل كلماتي است كه معني آنها مانند فعل متضمن عمل یا حالتي باشد ،ولي بدون داللت بر زمان ،از قبيل مصدر و اقسام
صفت» (خيامپور )54 :9049 ،یا «قيد كلمه اي است كه مضمون جمله یا فعل یا صفت یا قيد یا گروه وصفي یا گروه قيدي یا
فعلي و یا هركلمة دیگري بجز اسم و جانشين اسم را مقيّد كند و چيزي به معني آن بيفزاید» (فرشيدورد.)417 :9028 ،
خيامپور قيدها را به قيد مختص و مشترک ،و از لحاظ ساختار به مفرد و مركّب؛ و از لحاظ مفهوم به زمان ،مکان ،حالت ،كميّت،
كيفيّت ،علّت ،تصدیق ،تمييز ،معيّت و تدریج تقسيم ميكند ( .)27-54 :9049فرشيدورد قيدها را از لحاظ ساختار به بسيط و غير
بسيط ،و غير بسيط را به مشتق و مركّب دسته بندي مينماید ( )459-453 :9028و انوري و گيوي به ساده ،مركّب ،گروه یا عبارت
قيدي و قيد مؤوّل ( .)809-881/8 :9042قيدهاي جهت ،اختصار ،انحصار ،ترتيب ،نفي ،تعجب ،تکرار و ...از دیگر انواع قيد از لحاظ
مفهوم هستند كه در سایر دستورهاي سنّتي آمدهاند (فرشيدورد 448-443 :9028 ،و انوري و گيوي.)801-808/8 :9042 ،

 .2-2دیدگاه دستور جدید /ساختاری
پيروان دستور ساختاري در تعریف قيد گفتهاند« :به آن واحد نحوي كه در روساخت ممکن است در آغاز و یا ميان و یا به همراه
گزاره ظاهر شود و از لحاظ معنایي به یکي از مفاهيم زمان ،مکان ،چگونگي و جز اینها اشاره كند ،قيد یا متمّم قيدي گفته ميشود»
(مشکواهالدّیني )839 :9053 ،و وحيدیان گوید« :گروه قيدي بخشي از سخن است كه فعل به آن نيازمند نيست و به همين دليل از
جمله قابل حذف است .گروه قيدي جنبة توضيحي دارد ...و از نظر نوع و ساختمان دو گونه است :الف) گروههاي قيدي نشانه
دار ،كه خود چهار نوع است )9 :كلمات تنوین دار عربي  )8پيشوند+اسم  )0متمّمهاي قيدي :حرف اضافه+گروه اسمي )4
واژههاي مکرر .ب) گروههاي قيدي بي نشانه ،سه نوع است )9 :قيدهاي مختص  )8اسمهاي مشترک با قيد  )0صفتهاي مشترک
با قيد» همچنين او گروههاي قيدي را از نظر ساختمان به )9« :ساده  )8مشتق  )0مركّب  )4مشتق -مركّب تقسيم ميكند» (:9051
 .)935-934/9باطني ساختمان گروههاي قيدي را دو نوع ميداند )9 :بدون عالمت صوري  )8با عالمت صوري (-959 :9027
 )958؛ اما مشکواهالدّیني قيد را از لحاظ ساختمان به قرار زیر دسته بندي ميكند:
 )9واژههاي قيدي :واژههایي هستند كه به تنهایي در جایگاه قيد یا متمّم قيدي به كار ميروند و ميتوانند به صورت :الف)
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مشترک با اسم؛ ب) مشترک با صفت ؛ پ) حرف اضافه +گروه اسمي ،بيایند.
« )8جملههاي وابستة قيدي :جملة وابستة قيدي كه با یکي از حروف ربط قيدي به جملة پایه (اصلي) مربوط ميشود ،بيانگر
یکي از مفاهيم قيدي است .صورتهاي زیر از حروف و عبارتهاي قيدي ربطي است :به طوري كه ،چنانکه ،چنانچه ،وقتي كه،
هنگامي كه ،اگر ،كه ،چون ،چونکه ،زیرا ،زیرا كه ،براي اینکه ،تا ،و الّا ،مگر ،وگرنه ،مادامي كه ،بلکه ،هرچندكه ،هرقدركه ،در
صورتي كه ،هروقت كه ،همانطور كه ،از آنجا كه و .)838-839 :9051( » ...انواع قيد از لحاظ معني یا مفهوم در دستورهاي سنّتي
و جدید چندان فرقي با هم ندارند.

 .3-2قیدهای آغازین
اصطالح قيدهاي آغازین در این مقاله ،فقط بر جایگاه قيدها در بند آغاز /اوّل شعر داللت دارد و لذا ،قيدهایي را كه در بدنة شعر
به كار ميروند ،شامل نميگردد .این قيدها از لحاظ معني و مفهوم و ساختمان ميتوانند یکي از تقسيم بنديهاي پيشين را داشته
باشند؛ چنانکه مثالً نيما در اشعار خود قيدهاي آغازین را غالباً به صورت متمّمهاي قيدي و جملههاي وابستة قيدي به كار ميبرد
و جملههاي قيدي از نظر دستوري ،یکي از وابستههاي پسين به شمار ميآیند و وظيفة معرفه كردن اسمهاي قبل از خود را بر
عهده دارند و از نظر زیبایي شناسي وظيفة عينيّت بخشي و تأكيد و ...را ایفا مينمایند.

 .3پرسش پژوهش
انگيزهها و اهداف نيما از كاربرد قيدهاي آغازین چيست؟

 .4فرضیة پژوهش
هدف اصلي نيما از كاربرد آگاهانة قيدهاي آغازین ،تکميل و تقویّت ساختار وصفي -روایي شعرش ميباشد و قيدهاي آغازین،
عنصري از الگوي ساختار وصفي -روایي شعر نيما به شمار ميآیند.

 .5روش پژوهش
روش این پژوهش توصيفي -تحليلي و واحد تحليل اشعار داراي قيدهاي آغازین در مجموعه اشعار نيماست .بدین منظور ،به
مجموعة كامل اشعار نيما یوشيج استناد شده كه سيروس طاهباز آن را گردآوري كرده و به سال  9059در انتشارات نگاه به چاپ
رسيده است.

 .6پیشینة پژوهش
دربارة قيد ،بهویژه قيدهاي آغازین و انگيزههاي كاربرد آن ،در شعر نيما كتاب یا مقالة مستقلي یافته نشد ،اما پارهاي از موضوعات
بعضي از مقالهها با پژوهش حاضر اشتراک محتوایي دارند؛ مثل پژوهش عباسقلي محمّدي و دیگران ( )9021با عنوان «بررسي
تکنيکهاي بياني توصيف در اشعار نيما یوشيج»؛ نویسندگان این مقاله ،تکنيکهاي بياني نيما را در دو دستة شاعرانه و دستوري
بررسي كرده و دریافتهاند كه نيما از تکنيکهاي دستوري بيش از شاعرانه بهره برده است .این تکنيکها عبارتاند از :كاربرد
صفت ،قيد ،جملة صله ،مسند صفتي ،جملة توصيفي و فعلهاي تصویري ،كه بسامد صفت و جملة توصيفي بيش از سایر
تکنيکهاست .دليل كابرد بيشتر تکنيکهاي بياني دستوري ،تالش نيما براي نزدیک كردن شعر به نثر و بيان طبيعي است.
محمّدرضا عمرانپور ( )9024نيز پژوهش دیگري با عنوان «كاركردهاي هنري قيد و گروههاي قيدي در اشعار شاملو» انجام داده
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است؛ نویسنده در این مقاله برجستهسازي از طریق ساخت و كاركرد هنري قيد و گروههاي قيدي را در اشعار شاملو بررسي و
نقش آنها را در ایجاد موسيقي ،صور خيال ،توصيف و فضاسازي تبيين كرده است.

 .7ساختار وصفی -روایی شعر نیما
تکيهگاه اصلي شعر سنّتي محور افقي است و در موقعيّتهایي كه بر محور عمودي استوار ميشود؛ عواملي چون تساوي مصراعها
و نظام معيّن قافيه راههاي نوآوري را در تنگنا و محدودیّت قرار ميدهند .بدعت نيما آزادي و اختيار بيشتري را براي شکلدهي
محور عمودي شعر فراروي شاعر قرار داد « .مقصود ما از ساختار آرایش یا تنظيم اجزا در یک كل متشکل است كه هر جزء در
عين ارتباط با دیگر اجزا ،بخش ضروري تمامي شعر باشد» (گلشيري .)48 :9054 ،ساختاري كه نيما خود براي شعر پيشنهاد
ميكند ،ساختارِ وصفي -روایي است و در یکي از نامههایش مينویسد« :ادبيات ما باید از هر حيث عوض شود .موضوع تازه
كافي نيست و نه این كافي است كه مضمون را بسط داده به طرز تازه بيان كنيم و نه اینکه با پس و پيش آوردن قافيه و افزایش و
كاهش مصراعها یا وسایل دیگر ،دست به فرم تازه بزنيم .عمده این است كه طرز كار عوض شود و مدل وصفي و روایي كه در
دنياي باشعور آدمهاست ،به شعر بدهيم» (.)74-75 :9075
وصف یکي از مشتركات ادبيّات ملل است و در ادبيات كهن فارسي نيز شاعران جذّابترین و زیباترین وصفها را در
سرودههاي خود خلق كردهاند ،اما شعر معاصر نگاهي متفاوت به وصف دارد و از همين منظر وصف را از عناصر محوري
بوطيقاي نيما دانستهاند؛ وصفي كه به جزئيات بپردازد ،از كلّيگویي بپرهيزد ،عيني و تجسمبخش موقعيّت مورد نظر و به بيان خود
نيما وصفي باشد ،نه وصفالحالي (جوركش .)40 :9020 ،این نوع تلقي از وصف برابر با تعبير تصویري و نمایشي كردن است كه
از مقولهها و مفاهيم رایج در تئاتر و سينما بوده و در شعر نيز نفوذ پيدا كرده است .گلشيري تحت تأثير چنين نگاهي ،الگوي
ایدهآل شعر نيمایي را «شعر سکوت» مينامد (.)99 :9054
روایت نيز یکي از همگانيهاي بشري است و در نمودهاي مختلف فرهنگي ميتوان نشانههایش را یافت :در داستان ،قصه،
نمایش ،اسطوره ،تاریخ و در رقصهاي آیيني .نيما یک شاعر راوي است و روایت مورد نظر او ،روایت داستاني است؛ چنانکه
خود ميگوید« :در داستان بهتر از تئاتر ،شاعر ميتواند همهگونه ذوق و هوش خود را آفتابي كند ...در داستان ،شاعر بنایي ميكند،
ميجنگد ،به قضاوت ميپردازد و كاري را ميكند كه در صحنة تئاتر ميكنند ،به همة جزئيات زندگي دست مياندازد .در واقع
داستان راهي است كه او در آن همهگونه مهارت و زبردستي و هوش و ذوق خود را ميآزماید» (نيما .)07 :9042 ،گلشيري به
واكاوي الگوهاي خاصي در شعر نيما پرداخته و الگوي قصه ،واقعه و حالت ،تقابل و تناسب را معرفي كرده است (-48 :9054
 )41و ميتوان گفت الگوي قصه یکي از گونههاي مدل وصفي و روایي نيماست .الگویي كه توأمان وصف و روایت را ميتواند
در خود جاي دهد و ظرفيّت شعر را نسبت به شعر سنّتي گسترده و گستردهتر كند؛ به طوري كه همة كاركردهاي قالبهاي پيشين
را پوشش دهد .قبض و بسطي كه در طول اشعار به چشم ميخورد ،ناظر بر همين خصوصيّت شعر نو است .از این رو ،نيما با
بهكارگيري تکنيکهاي روایي ،تأثيرگذاري بر خواننده را بيشتر ،او را به خود نزدیک و با خود همراه ميسازد.
بنابراین ،نيما با آگاهي از تمایز ميان شعر ،داستان و نمایش ميكوشد تا پلي ميان این گونهها بزند و عامل مشترک بين این سه
گونة ادبي را  -كه روایت و وصف است -بيشتر در شعر خود به كار گيرد و در تبليغ این شيوه نيز بکوشد (جوركش.)42 :9020 ،
بر این اساس ،اغلب اشعار نيما ساختي روایي دارد و «روایتها در ســادهترین مفهوم ،داستانهایي هستند كه در زمان رخ
ميدهند ...و راوي كسي است كه داستــاني را نقل ميكند» (آسابرگر .)83 -89 :9023 ،شفيعي كدكني معتقد است كه نيما با
عرضة مدل وصفي و روایي ،پس از قرنها توانست نشان دهد كه در شعر عالوه بر وحدت موسيقایي و ظاهري ،باید یک وحدت
ارگانيک ميان معاني و تجربههاي تشکيلدهندة آن وجود داشته باشد (.)984-987 :9072

قيدهاي آغازین ،عنصري از الگوي وصفي -روایي در شعرِ نيما 05 /

 .8قیدهای آغازین در شعر نیما
در شعر نيمایي ،كل شعر یک واحد ادبي شمرده ميشود و هيچ بخشي مستقل از بخش دیگر نيست (فتوحي .)935 :9024 ،از این
رو ،چگونه آغاز كردن نيز بر كلّ شعر اثر ميگذارد؛ مثالً اگر شاعر شعر را با غروب آغاز كند ،سایة غروب تا آخر بر كلّ شعر
سنگيني ميكند .نيما اشعار نو را اغلب با قيد آغاز ميكند و بررسي قيدهاي آغازین ،بهویژه از لحاظ معنایي ،ما را به انگيزهها و
اهداف كاربرد آنها رهنمون ميشود .در این مقاله ،قيدهاي آغازین از سه دیدگاه بررسي ميشود .9 :ساختمان /ساختار  .8معني یا
مفهوم  .0انگيزههاي كاربرد.

 .1-8ساختار قیدهای آغازین
در بررسي ساختار /ساختمان قيدهاي آغازین ،تقسيمبندي مشکواهالدیني معيار قرار گرفته است بدین شرح:

 .1-1-8واژههای قیدی
مطابق دستورِ مفصلِ فرشيدورد )9 :قيدهاي بسيط )8غيربسيط ( )458-459 :9028و بر اساس دستورِ انوري و گيوي )9 :قيدهاي
ساده  )8مركب )0گروه/عبارت قيدي ( ،9042ج )803-881 :8و با توجه به تقسيمبندي وحيدیان ،هم قيدهاي )9 :نشانهدار
 )8بينشانه؛ و هم قيدهاي )9 :ساده )8مشتق )0مركّب )4مشتق-مركّب ( )935-934/9 :9051در ذیل واژههاي قيدي قرار
ميگيرند .نيما گونههاي مختلف واژههاي قيدي را در آغاز اشعارش به كار برده است؛ مثل:
 )1واژههای مشترک با اسم 01 :بار به كار رفته و  94/17درصد را به خود اختصاص داده است .نکتة قابلتوجه ،در مورد
گزینش واژه هاي مشترک با اسم ،این است كه نيما از ميان امکانات انتخابي سه حوزة قيد زمان ،مکان و حالت ،این دسته از
واژگان را اساساً از حوزة قيدِ زمان انتخاب ميكند و به كمک واژههایي ،چون شب ( ،)998دوش ( ،)032امشب ( )737و
گروههایي مانند همه شب ( ،)735/734هردم ( ،)031شب دوش ( ،)434تمام روز ( ،)849روز بيست و نهم اردیبهشت (،)432
فرازوفرودِ شعرهایش را روایت ميكند.
 )8واژههای مشترک با صفت :با  08بار كاربرد98/84 ،درصد بسامد داشته است .یکي از كاركردهاي صفت جانشين اسم،
نقش یا حالت قيدي است (خيامپور /74 :9049 ،انوري و احمدي .)884/8 :9042 ،رویکرد نيما بدین موضوع عبارت است از
اینکه:
اوّالً از ميان انواع صفت ،غالباً از صفتهاي بياني -بجز صفت لياقت -استفاده ميكند )9 :صفت عادي /مطلق ،مثل :بيهنگام
( ،)974پاي آبله ( ،)478تنها ( ،)884فرد ( ،)888مدام ( )413و نامعلوم ( )475؛  )8صفت فاعلي ،مثل :اندیشهكنان ( )794و
هرزهدرا ( )732؛  )0صفت مفعولي ،مثل :افکنده سر فرود ( ،)849خسته ( ،)20رميده و دم بياویخته ( )498؛  )4صفت نسبي ،مثل:
شبانه ( ،)974آواره ( )888و شادمان (.)882
ثانياً صفتهاي بياني را در جایگاه هر سه نوع قيد آغازین ،یعني زمان ،مکان و حالت به كار ميبرد ،مثل:
وقت غروب كز بر كهسار ،آفتاب /با رنگهاي زرد غمش هست در حجاب /تنها نشسته
بر سر ساحل یکي غراب)884( ...
چشم بودم بر رحيل صبح روشن /با نواي این سحرخوان شادمان من نيز ميخواندم به گلشن ()811
 )0متمّم قیدی یا حرف اضافه  +گروه اسمی :نيما در آغاز اشعارش از متمّمهاي قيدي با 954بار كاربرد ،برابر با  45/40درصد ،بيش
از سایر ساختها استفاده ميكند .البته دالیل كاربرد آن را ميتوان هم در ساختار جست و هم در معنا؛ زیرا ساختار این گونه قيدها نسبت به
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واژههاي قيدي و حتي جملههاي وابستة قيدي ،از نظر موسيقایي و معنایي ،قابليت زیبایيآفریني بيشتري دارد؛ مثالً:
در معركة نهيب دریاي گران /هر لحظه حکایتي است كاغاز شده است  /آویخته با شب سيهپيشه ،به بغض/گویي ز گلویي
گرهي باز شده است ()818
در شعر فوق ،متمّمهاي قيديِ «در معركة نهيب دریاي گران» و «ز گلویي» ،با ایجاد :الف) واجآرایي با حروف «ر ،ي و گ»؛
ب) تتابع اضافات/تنسيق صفات؛ پ) تصویر استعاري «گره گلو» ،موسيقي و معناي سمبليک به شعر بخشيدهاند .نيما در شعر زیر،
چهار متمّم قيدي را با حرف اضافة «از» به كار برده ،اگر این تکرار چهارگانه را با «رازپردازِ نهان» كه «از» دو بار به صورت
تصویري در آن آمده است جمع كنيم ،تکرارهاي حرفِ «ز» چنان زخمهاي به روح آدمي ميزند كه «زخم» و «زهر»هاي تکرارشده
در بندهاي بعدي این شعر را یادآور ميشود:
از درون پنجرة همسایة من ،یا ز ناپيداي دیوار شکستة خانة من /از كجا یا از چه كس دیري است/
رازپرداز نهان لبخندهاي اینگونه در حرف است)815( ...
در شعر زیر ،متمّمهاي قيديِ «بر سر قایقش»« ،از رنج سفر» و «بر سر دریا» ،اگرچه با ایجاد واجآرایي با حروفِ «ر ،ق ،و س» به
زیبایي موسيقایي شعر كمک زیادي ميكند ،اما آنچه بيش از همه بر كيفيّت زیبایي و معنایي شعر افزوده ،تکرار «الف» است .این تکرار از
دو جهت قابلتوجه است :یکي ،هماوایي با «قایق ،اندیشهكنان قایقبان ،دایماً ،دریا و فریاد»؛ و دیگري ،همنوایي با «فریاد»؛ یعني از آنجا
كه «فریاد» ،خود بلند و كشيده ادا ميشود ،زماني كه با «الف»هاي مذكور كه مجموعاً هفت بار تکرار شده است ،همنوا ميگردد ،گویي
صداي فریاد را امتدا ميبخشند و آن را هم به گوش دیگران ميرسانند و هم موجب تداعي و تداومش ميشوند .اینگونه فضاسازي با
وسعت بيکرانة دریا -كه موجب نارسایي و محو هر صدایي ميشود -در تقابل است و از این منظر ،زیبایي خاصي به شعر بخشيده است:
بر سر قایقش اندیشهكنان قایقبان /دایماً ميزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد)794( ... :

 .2-1-8جملههای وابستة قیدی
با  94بار كاربرد 7/04 ،درصد بسامد داشته است .این جملهها وابستة پسين بوده است و با هسته ،یک جملة مركّب وابستگي
تشکيل ميدهد و ساختارشان عبارت است از« :هسته  +كه  +جملة وابستة قيدي» .هنري برگسون زمانِ ساختهایي نظير «هنگام
كه ،شباهنگام كه ،وقت غروب كه» ...را «زمانِ خاطراتي» مينامد ،نه تقویمي؛ و آن را از لحاظ هنري و عاطفي مورد توجه قرار
ميدهد (عمرانپور .)28 :9024 ،این جملهها در روایت اشعار و توصيف هنري پدیدهها نقش تأثيرگذاري دارند و قابلتأویل به
مضافاليه ،صفت یا بدل هستند.
تو را من چشم در راهم شباهنگام /كه ميگيرند در شاخ «تالجن» سایهها رنگ سياهي (( )795تأویل به بدل :شباهنگام ،وقتِ
رنگ سياهي گرفتن سایهها در شاخ «تالجن» ،تو را من چشم در راهم)
وقتي كه موج بر زبر آب تيرهتر /ميرفت و دور /ميماند از نظر (( .)802تأویل به مضافاليه :وقتِ رفتن موج بر زبر آبِ تيره
و دور ماندن از نظر.) ...

 .2-8معنی /مفهوم قیدهای آغازین
قيدهاي آغازین در اشعار نيما از لحاظ معني/مفهوم به سه دستة پُركاربرد تقسيم ميشوند )9 :زمان  )8مکان  )0حالت (جدول
شمارة  .)9به دليل اینکه ظرفيّت این دسته از قيدها براي پذیرش معاني قاموسي و سمبليک ،زیاد است ،نيما كاركردهاي
معنایي/مفهومي آنها را بيش از كاركردهاي ساختاريشان مورد توجه قرار داده است.
 )1قید زمان :در بررسي بسامد كاربرد قيد زمان در آغاز اشعار نيما باید گفت قيد زمان با  28بار كاربرد ،برابر با 09/48
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درصد ،بعد از قيد مکان قرار دارد كه از ميان آنها ،واژههاي قيدي مشترک با اسم 01 ،بار آمده است كه  09بار به قيد زمان
اختصاص دارد و واژههاي قيدي مشترک با صفت 08 ،بار 8 ،بار به قيد زمان ،متمّمهاي قيدي  954بار آمده 36 ،بار به قید زمان
و جملههای وابستة قیدی  14بار به کار رفته است که  13بار آن به قید زمان اختصاص دارد .قيدهاي زمان را با توجه به
كاركردشان ميتوان به گونههاي زیر تقسيمبندي كرد:
الف) زمان سمبلیک :در پارهاي از موقعيّتها بدون توجه به زمانِ مشخص تقویمي ،محتوا و پيام ،محوریّت داشته و قيدهاي
زمانِ شب ،روز و صبح و ...معاني سمبليکِ اجتماعي ،سياسي و حتي عاطفي دارند و شاعر براي تقویت جنبة روایي شعرش از قيد
زمان استفاده ميكند ،مثلِ:
«ري را» ...صدا ميآید امشب/از پشت «كاچ» كه بند آب/برق سياه تابش تصویري از خراب/
در چشم ميكشاند ()737
شب همه شب شکسته خواب به چشمم /گوش بر زنگ كاروانستم ()795
ب) زمان خاطراتی :چنانکه قبالً اشاره شد ،گاهي قيد زمان« ،زمان خاطراتي» است و روح نوستالژي دارد .این قيدها داراي
ساختار جملة وابستة قيدي هستند؛ نظير «هنگام كه ،شباهنگام كه ،وقت غروب كه ،» ...و براي روایت و توصيف عيني و عاطفي به
كار ميروند:
وقت غروب كز بر كهسار ،آفتاب /با رنگهاي زرد غمش هست در حجاب /تنها نشسته بر سر ساحل یکي غراب ()884
شامگاهان كه رؤیت دریا /نقش در نقش مينهفت كبود /داستاني نه تازه كرد به كار /رشتهاي بست و رشتهاي بگشود/
رشتههاي دگر بر آب ببرد ( / )434صبحدم كز شعف خندة مهر /ميجهم من ز بر بستر خود /همه خواباند و بياسوده به چهر /كه
من انده زدهام بر در خود ()807
پ) زمان تقویمی :نيما زمان تقویمي را به اعتبار كاركردها و قابليّتهاي مفهومسازياش به كار ميبرد .در این گونه موارد،

زمانهاي تقویمي ،مثل روز ،شب و صبح ،مبدأ تجربيات مادّي نيما قرار ميگيرند و با مفاهيم انتزاعي انطباق ميیابند ،مثل:
شب به ساحل چو نشيند پي كين /همه چيز است به غم بنشسته/سر فرو برده به جيب است «كراد»)005( ...
و گاهي اوقات هم شاعر زمان تقویمي را به دليل اهميّت آن در زندگي فردي یا اجتماعي مورد توجه قرار ميدهد و با روایت
شعرش در زمان تقویمي ،بر آن تأكيد ،و آن را احيا و ماندگار ميكند:
روز بيست و نهم اردیبهشت /از همه روز بتر یا بهتر/هست با گردش هر لحظة او/
چشم سر ،چشم تن من بر در ()432
 )2قید مکان :قيد مکان با  941بار كاربرد ،برابر با 75/23درصد ،بيشترین بسامد را در آغاز اشعار نيما دارد و نکتة قابلتوجه
اینکه از مقدار مذكور 902 ،بار به متمّمهاي قيدي 2 ،بار به واژههاي قيدي مشترک با اسم 8 ،بار به واژههاي قيدي مشترک با
صفت و  9بار هم به جملههاي وابستة قيدي مربوط ميشوند .بسامد باالي قيد مکان دو پيام عمده دارد )9 :مؤیّد این ارزیابي
ماست كه ساختار متمّمهاي قيدي نسبت به واژهها و حتي جملههاي وابستة قيدي ،از نظر معنایي و موسيقایي ،قابليت
زیبایيآفریني بيشتري دارد )8 .در شکلگيري الگوي وصفي -روایي شعر نيما ،از ميان قيدهاي آغازین ،قيد مکان نقش كارسازتري
داشته و نگرش رئاليسم اجتماعي او را بهتر تصویر ميكند.
نيما به كمک این قيدها ،ضمن طرح و توصيف هنري و سمبليک مکانها و شخصيّتهاي متعدد و متنوع ،شرایط سياسي-
اجتماعي حاكم بر زمانهاش را روایت ميكند .بيشتر این مکانها به نوعي با آثار ناخجستة شهر و شهرنشيني تقابل دارند .دریا
( ،)818ساحل ( ،)802دشت ( ،)472بيشه ( ،)797بيابان ( ،)449جنگل ( ،)004كوه ( ،)799كلبه ( ،)940ده ( )41و دهکده (،)442
پارهاي از قيدهاي مکان اشعار نيما هستند كه حکایت از واقعگرایي او دارند.
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بر فراز دشت باران است .باران عجيبي! /ریزش باران ،سر آن دارد ...كه خزنده ،كه جهنده ،از رهآوردش به دل یابد نصيبي
()472
خشک آمد كشتگاه من /در جوار كشت همسایه /گرچه ميگویند« :ميگریند روي ساحل نزدیک/
سوگواران در ميان سوگواران» /قاصد روزان ابري! داروگ! كي ميرسد باران؟ ()734
 )3قید حالت :قيد حالت در مجموع  03بار ،برابر با  99/7درصد ،در آغاز اشعار نيما به كار رفته است كه  82بار ،واژههاي
مشترک با صفت این نقش را ایفا كردهاند و  8بار متمّمهاي قيدي .قيد حالت نسبت به قيدهاي مکان و زمان بسامد پایينتري دارد.
شاید دربارة دالیل آن بتوان گفت )9 :واژههاي مشترک با اسم ،متمّمهاي قيدي و جملههاي وابستة قيدي از قابليّت ساختاري و
ظرفيّت معنایي كمتري در بازتاب حاالت دارند )8 .قيدهاي مکان و زمان با الگوي وصفي -روایي سازگارترند )0 .قيدهاي زمان و
مکان ،بهویژه قيد مکان به دليل ثبات ،عينّيت ،بازتاب سطح و كيفيّتِ نظامهاي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي ،تأثيرگذاري
بر بيننده ،توجه نيما را بيشتر به خود جلب كرده و او با كاربرد گستردة آن در حقيقت ،حال و روز انسانها و چگونه زیستنشان را
روایت ميكند .این قيدها وضعيت مطلوبي از شخصيّتهاي شعر نيما به دست نميدهند و حالتهاي شاد ،پویا و راضي از اوضاع
اجتماعي را روایت نميكنند و از این منظر ميتوان آنها را در دو مفهوم كلّي جاي داد )9 :دلهره و اضطراب ،مثل :اندیشهكنان
( ،)794بهتشویش ( ،)008بهشتاب ( ،)854بهشورش ( ،)800بهبغض ( ،)818دل ز غم آزرده و نژند ( : )944شب بهتشویش در
گشاده .در او /ناروایي به راه ميپاید ()008
بر سر قایقش اندیشهكنان قایقبان /دایماً ميزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد)794( ... :
 )8خلوتگزیني و انزوا ،مثل :آواره ( 888و ،)419بگریخته ز من ( ،)434تنها ( 884و  ،)794خاموشوار ( ،)408رميده
( ،)823شکستهوار ( ،)817فرد ( ،)888وامانده ( )20و هرزهدرا (:)732
ققنوس ،مرغِ خوشخوان ،آوازة جهان /آواره مانده از وزش بادهاي سرد /بر شاخ خيزران/
بنشسته است فرد ()888
ول كنيد اسب مرا /راه توشة سفرم را و نمدزینم را /و مرا هرزه درا  /كه خيالي سركش/
به در خانه كشانده است مرا ()732
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 .3-8انگیزههای کاربرد قیدهای آغازین
قيد را ميتوان به بازیکن آزاد شعر همانند كرد كه شاعر به مقتضاي فضا آن را به بازي ميگيرد و كاركردهاي متنوعش را به ظهور
ميرساند .نيما ضمن بهكارگيري بهينة ظرفيّتهاي قيد در آغاز اشعارش ،به دليل نياز ماهوي توصيف و روایت به آن ،قيدهاي
آغازین را یکي از عناصر الگوي وصفي -روایي اشعارش ميگرداند .پژوهشگران براي وصف/توصيف ،كاركردهاي متعددي را
مثل تجسم واقعيّت ،زیبایيآفریني ،نمادپردازي ،بيان حال ،یأس و نوميدي ،اندوه و تنهایي و ...برشمردهاند (پارسا-031 :9021 ،
 .)083اگرچه براي قيدهاي آغازین هم به عنوان یکي از عناصر روایت و توصيف ميتوان انگيزههاي متعددي ذكر كرد ،براي
رعایت اختصار و به فراخور اهداف این مقاله در ادامه ،به بعضي از مهمترین آنها پرداخته ميشود.

 .1-3-8فضاسازی
داستانگونگي شعر شگردهاي چندي را ميطلبد كه فضاسازي یکي از آنهاست .بسياري از توصيفها در شعرِ روایي به مقصود
فضاسازي شکل ميگيرد؛ یعني زمينهچيني براي القاي یک حس و حال است؛ چنانکه در تعریف فضا گفتهاند« :فضا اصطالحي
شایع و متداول براي حال و هواي معنوي ،عاطفي ،احساساتي یا عقلي است كه بر یک اثر ادبي ،نمایشنامه ،فيلم یا حتي نقاشي
حاكم و غالب است» (Gray, 1990: 27؛ به نقل از عمرانپور .)12 :9024 ،اگرچه واژگان ،لحن ،توصيف و ...را از عوامل
فضاسازي ميشناسند ،از ميان انواع واژگان ،قيد به خاطر گوناگوني معنا و ساختار ميتواند نقش عمدهاي در فضاسازي داشته باشد
(عمرانپور )11 :9024 ،و با توجه به جایگاه تعيينكنندة توصيف در فضاسازي ،اساساً هرجا كه توصيفي رخ ميدهد ،پاي یک قيد
هم به ميان كشيده ميشود .نيما در آغاز اشعارش از قيد مکان ،زمان و حالت ،چنان گسترده و متنوع بهره ميبرد كه آن را به یکي
از عناصر الگوي وصفي -روایي شعرش بدل ميسازد.

 .1-1-3-8فضاسازی با قید مکان
 )9سازگاري قيد مکان با نگاه رئاليستي ،بهویژه رئاليسمِ اجتماعي نيما )8 ،هدف نيما در بازنمایي واقعيّتها با رویکرد اقتصادي،
فرهنگي و بهویژه سياسي و اجتماعي )0 ،پيوند تنگاتنگ نمودها و نشانههاي مکاني حوزههاي مختلف با جایگاه انسان )4 ،وحدت
مکان و زمان در هنر و ...موجب شدهاند تا قيدهاي مکان در آغاز اشعار نيما بيشترین بسامد را داشته باشند و او واقعيات و حقایق
محيط زندگي انسانها را در قالب توصيفهاي زیبا روایت كند؛ زیرا «نویسندة رئاليست ميكوشد تمام ویژگيهاي واقعيّت را
آنگونه كه هست و بدون توجه به زشتي یا ابتذال آنها ،با نهایت دقت و بدون انحراف و پردهپوشي توصيف و تصویر كند»
(زرینكوب .)474 :9049 ،نيما در شعر «مادري و پسري» ( )084كه داستان فقر اقتصادي و دردِ گرسنگي مردمِ بينوا را روایت
ميكند ،به منظور فضاسازي و تأثيرگذاري ،شعرش را با قيد مکانِ «در دل كومة خاموش فقير» آغاز ميكند و براي تقویت
تأثيرگذاري فضا بر خواننده و تأكيد فقر ،در همين بند كوتاه ،سه قيد )9 :قيد مکانِ «آنجا»  )8قيد حالتِ «دور از هركسي»  )0قيد
زمانِ «ز شبهاي دگر» ،را به یاري «در دل كومة خاموش فقير» ميآورد:
در دل كومة خاموش فقير/خبري نيست ،ولي هست خبر /دور از هر كسي آنجا ،شب او /ميكند قصه ز شبهاي دگر
(همان)
به نظر ميرسد نيما شعر را با هر قيدي كه آغاز ميكند ،سایة آن را ،چه به صورت واژگاني و چه به صورت محتوایي تا پایان
امتداد ميدهد؛ یعني پيوند عمودي ساختار و محتوا را حفظ ميكند؛ چنانکه در همين شعر ،نيما قيد مکان «آنجا» و قيد زمان
«شب» را در بند دوم« ،اندر آن خلوت جا» و «هر دمي» را در بند سوم« ،در این كومة خرد»« ،این كومة تنگ و خرد» و «وین زمان»
را در بند چهارم ميآورد و همينطور شعر با قيدهاي «این گوشه ،كومة ویران ،ویرانه و سرا» ادامه پيدا ميكند و با دو قيدِ مکانِ
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«باال و سوي بام» و تصویر نمادین دود دلي كه از كورة كومة ویران باال ميرود ،پایان ميیابد« :در دل كوره همانگونه كه بود/
هيمهاي چند به هم آمده جمع /پک و پک ميسوزد /ميرود دودش باال ،سوي بام» ()008
شعر «آي آدمها» ( )039كه نيما ضمن طرح بي دردي ،بيگانگي و غفلت انسانها نسبت به یگدیگر ،آنان را به بيداري ،نوع
دوستي و مسئوليتپذیري دعوت ميكند ،با قيد مکان «بر ساحل» و «در آب /دریا» شروع ميشود:
آي آدمها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد! /یک نفر در آب دارد ميسپارد جان ()039
«ساحل» در حقيقت نماد «جایگاه امن و آرام» كساني است كه نيازمندان و دردمندان را نميبينند یا اگر ميبينند برايشان
اهميّتي قایل نيستند و «دریا» نماد «شهر یا كشور آشوبزده» .شاعر براي ترسيم فضاي تأثيرگذارتر ،جملة اسنادي «شاد و خندانيد» را
نيز براي توصيف حاالتِ خوشِ ساحلنشينان یا بيدردان ميآورد -چنانکه در بند دوم «بساط دلگشا دارید» را آورده -و بدین
طریق ،بيگانگي و بيتفاوتي را سنگينتر و تأسفبارتر مينماید .جملهوارههاي «كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد» از لحاظ
دستوري ،جملهوارههاي وصفيِ وابسته به هسته ،یعني «آي آدمها» بوده و قابلتأویل به صفت براي هسته یا منادا هستند :آي
آدمهاي شاد و خندان بر ساحل نشسته! نيما در این شعر نيز قيد مکان را با جایگزینها و تکرارهایي چون« :روي این دریاي تند و
تيره و سنگين ،در آب ،بر ساحل ،راه دور ،ساحل آرام ،آبهاي دور و نزدیک» ادامه ميدهد و با استمرار صداي استمدادِ نيازمندان
پایان ميبخشد :از ميان آبهاي دور و نزدیک /باز در گوش این نداها :آي آدمها)038( ...

 .2-1-3-8فضاسازی با قید زمان
فضاسازي با قيد زمان در هنرهاي مختلف ،از جمله سينما بر این اصل استوار است كه حوادث در «زمان» اتفاق ميافتند و داراي
«بُعدِ زمان»اند؛ از طرف دیگر ،افسانهها و داستانهاي كهن بهویژه داستانهاي شفاهي همواره با «یکي بود ،یکي نبود » ...و «روزي
و روزگاري بود و » ...روایت ميشوند .ميتوان گفت نيما تحت تأثير هنر نو و روایت كهن پارهاي از شعرهایش را با قيد زمان
آغاز و روایت ميكند .قيد زمان در مجموع  28بار آمده است و غالباً سه زمانِ روز ،شب و صبح /سحر را شامل ميشود و از ميان
آنها ،شب و مشتقات آن با  85بار ،بيشترین بسامد را دارد و غالباً داراي معناي سمبليک است؛ مثالً شعر «پادشاه فتح» در فضاي
شب آغاز ميشود و جامعة شبزده و ستمدیدهاي را توصيف ميكند كه مردمش در صورت به ظهور رساندن اراده و عمل،
ميتوانند مطالبات خود را به تحقق برسانند و «عمر شب (را) كوتاه» كنند (:)484
در تمام طول شب /كاین سياه سالخورد انبوه دندانهاش ميریزد /وز درون تيرگيهاي مزوّر/
سایههاي قبرهاي مردگان و خانههاي زندگان درهم ميآميزد)484( ...
نيما ضمن تکرارِ «در تمام طول شب/كه در آن ساعت شماريها زمان راست» ( )482و به پایان آوردن شعر با تکرار بند
آغازین« :در تمام طول شب .آري /كز شکاف تيرگيهاي بهجامانده گریزاناند /سرگران كارآوران شب ،)403( » ...قيد زمان «شب»
را محورِ شعرش ميگرداند و با تکرار و جایگزیني تركيبهاي «شب دوشين ،شب دیرین ،سوت شب ،خون شب دیرین ،گردش
شب ،عمر شب ،شب تاریک ،تشویش شب و شبان كور باطن» چه در جایگاه اسم و چه در جایگاه قيد ،فضاي شبانه را تيرهتر و
سنگينتر مينماید ،اما هرگز از دميدن روح شبشکني و اعتماد به پيروزي پادشاه فتح غافل نميشود:
اوست زنده ،زندگي با اوست /زاوست ،گر آغاز ميگردد جهان را ،رستگاري ()481
فضاسازي با قيد زمان در بسياري از شعرهاي نيما عنصر اصلي محسوب ميشود؛ مثالً شعرِ«قو» ( )994با «صبح» آغاز شده
است و در بندهاي دیگر ادامه ميیابد و شاعر در همان بند اول و نيز بندهاي بعدي ،قيد مکانِ «دریا ،جزیرههاي نهان و وسط سبزة
خزه بسته» را نيز در كنار قيد زمان قرار ميدهد تا با وحدت آن دو ،شعرش را تصویري و عيني گرداند .شعر «گرگ» با «زمستان»
آغاز ميشود و با قيد مکانِ «تن كهسار» به وحدت زمان و مکان ميرسد و در همان بند اول با جایگزیني قيد زمانِ «در آن موسم»
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و قيد مکانِ «آن اطراف» تکرار ميشوند« :زمستان چون تن كهسار یکسر /شود پوشيده از لبّادة برف /در آن موسم كز آن اطراف
دیگر /به گوش كس نياید از كسي حرف» ( .)995همچنين «فضاي شب» بر سراسر شعر «مانلي» ( )079حاكم است و فقط در دو
بند آغازین  4بار تکرار ميشود.

 .3-1-3-8فضاسازی با قید حالت
در پارهاي از اشعار نيما قيد حالت وظيفة فضاسازي را به عهده دارد ،مثالً اگرچه در بند آغازین «ققنوس» ( )888قيدهاي مکانِ «بر
شاخ خيزران ،بر گرد او و به هر سر شاخي» با قيدهاي حالتِ «آواره و فرد» وحدت حالت و مکان را نقش ميزنند ،اما محوریّت
با قيد حالت است؛ زیرا نيما در نماد ققنوس ،داستان آوارگي و انزواي خود از سوي منتقدان تندرو را بازگو ميكند:
ققنوس ،مرغِ خوشخوان ،آوازة جهان  /آواره مانده از وزش بادهاي سرد /بر شاخ
خيزران /بنشسته است فرد /بر گرد او به هر سر شاخي پرندگان ()888
اگرچه در این شعر به استثناي «مست از رنجهاي دروني» ،قيد حالت چندان تکرار نميشود ،توصيفهاي عاطفي آن از حاالت
و روحيات راوي حکایت دارد.
«غراب» نيز از دیگر اشعاري است كه تنهایي و خلوتگزیني نيما را حکایت ميكند و «تنها» و «زرد از خزان» قيدهاي حالتي
هستند كه با قرار گرفتن در كنار قيد زمانِ «وقت غروب» و قيد مکانِ «كهسار و ساحل» وظيفة این روایت را بر عهده دارند.
بنابراین ،غراب از جمله اشعاري است كه سه قيد مکان ،زمان و حالت ،یکجا در بند آغازین ،وحدت زمان ،مکان و حالت را
خلق ميكنند .در بند آغازین« ،تنها» و «بر ساحل نشستن» دالهایي هستند كه بر انزوا و خلوتگزیني شاعر داللت دارند:
وقت غروب كز بر كهسار ،آفتاب /با رنگهاي زرد غمش هست در حجاب /تنها نشسته بر سر ساحل یکي غراب /وز دور
آبها  /همرنگ آسمان شدهاند و یکي بلوط زرد از خزان /كردهست روي پارچه سنگي به سر سقوط ()884
این حالت در بند پایاني نيز تکرار ميشود تا نشاني بر تأكيد انزواي شاعر باشد:
ليکن غراب /فارغ ز خشک و تر /بسته بر او نظر /بنشسته سرد و بيحركت آنچنان به جاي/
و آن موجهاي عبوس ميآیند و ميروند ()887

 .2-3-8نمایشی و تصویری کردن
نيما به سبب آشنایي با تئاتر و سينما از آن دو تأثير پذیرفته و آن را در سرودههایش به كار بسته است .از این رو ،نميگوید
خواندن قناري زیباست ،زیبایي خواندن را دیداري ميكند .از رحيم و بخشنده بودن فرد نميگوید ،بلکه داستان را طوري روایت
ميكند كه رحم یا بخشندگي تصویر شود (نيما)990 :9075 ،؛ زیرا ميداند كه قدرت تأثير تصویر به مراتب از خبر بيشتر است.
بنابر این ،نيما در صدد عينيّتبخشي اندیشههاي شاعرانة خویش است و براي نيل بدین مقصود ،ابزاري كارآمدتر از تصویرگري و
نمایش نميشناسد .او دیدن را بر شنيدن برتر مينهد و از همين منظر ،بازنمایي واقعه یا صحنه را بر خبر دادن ،مقدّم ميشمارد.
اخوان از قول نيما ميگوید« :نيما شنيدني كردن امور ذهن را كمرنگ و كماثر ميداند و ابالغ ذهنيات را به صورت خبر ،كافي و
وافي به مقصود نميداند ،بلکه نشان دادن تصویرهاي عيني را طالب است و كار هنرمند را پيدا كردن همين تصاویر عياني و
جلوههاي مادي رابطة بين تأمل و خياالت گوینده و تأثر و پذیرش شنونده ميداند» ( .)845 :9075اندیشة نيما در این باره دقيقاً
اگزیستانسياليستي است؛ به دیگر سخن ،نيما ميكوشد با خلق فضاي نمایش در شعر ،به جاي متوسل شدن به استدالل كه خواننده
را در تنگنا قرار ميدهد ،به خواننده آزادي بدهد تا فارغ از دغدغههایي كه در خواندن شعر كالسيک دارد ،شعر را بخواند و هر
كس آزادانه به دركي دلخواه از شعر برسد و به گفتة نيما «حقيقت در این ساختمان ،اشخاص هستند كه صحبت ميكنند ،نه آن
همه تکلّفات شعري كه قدما را مقيّد ميساخته است» (جبّاره و مهرپور.)407 :9021 ،
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سه عنصر زمان ،مکان و حالت از دیرباز در هنر تئاتر و سينما مورد توجه بوده است و نيما تحت تأثير آن ،براي تصویري
كردن شعرش ،كاربرد آن سه را مناسبترین شيوه ميشناسد .هوشنگ گلشيري شعر «در پيش كومهام» ( )794را نمایشيترین شعر
و مصداق شعر سکوت نيما ميانگارد ( )9054 :99كه عنصر غالب در نمایشي كردن آن ،قيدهاي مکان است:
در پيش كومهام /در صحنة تمشک /بي خود ببسته است /مهتاب بيطراوت النه ()794
«ماخ اوال» از جمله شعرهاي تصویري زیباست كه در آن قيد مکان از نقش محوري برخوردارست و «نخستين چيزي كه در
آن به چشم ميآید ،چيرگي طبيعت و شدّت وضوح عين یا تصاویر بيروني بر ذهن یا تصاویر دروني است .نمایشي سراسر
تصویري ،همگام با حركت و جنبش؛ یعني برجستگيِ عنصرِ تصویر و حركت كه ویژگي بنيادین هنر سينماست« .شعر با نماهاي
مختلفي آغاز ميشود» و مؤثرترین كاربرد در این نماها «مکان» است؛ زیرا نقشِ با اهميّتي در كلّيتِ اثر ایفا ميكند» (حدادي،
 .)752-755 :9021شاعر عالوه بر قيد مکان از قيد زمانِ «با شب تيره» و قيد زمان تداومي «هر دم» و نيز قيد حالت «بيسامان» در
نمایشي كردن شعر بهره برده است:
«ماخ اوال» پيکرة رود بلند /ميرود نامعلوم /ميخروشد هردم /ميجهاند تن ،از سنگ به سنگ /چون فــراري شدهاي( /كه
نميجوید راه هموار)  /ميتند ســوي نشـيب /ميشـتابد به فراز /ميرود بيسامان /با شب تيره ،چو دیوانه كه با دیوانه ()475
تصویري بودن شعرِ «تو را من چشم در راهم» ( )795مرهون قيد زمان «شباهنگام» است ،ولي چون شاعر تصور ميكند شاید
«شباهنگام» به تنهایي نتواند تصویر مورد نظرش را نقش زند ،از جملة وابستة قيديِ «كه ميگيرند در شاخ «تالجن» سایهها رنگ
سياهي» نيز بسيار هنرمندانه بهره ميبرد و براي تأكيد بر معنا و تقویت ظرفيت نمایشي« ،شباهنگام» را تکرار و دو جملة وابستة
قيدي دیگر ،یکي «در آن دم كه بر جا درّهها چون مرده ماران خفتگاناند» و دیگري «در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پاي سرو
كوهي دام» را براي پرهيز از مالل و ایجاد تنوع ،جایگزینِ «شباهنگام» ميكند .عالوه بر همة اینها ،جملة خبريِ «تو را من چشم در
راهم» كه در این شعر كوتاه سه بار تکرار شده ،و با تبدیل «را»ي فک اضافه به كسره ،به صورتِ «من چشم در راه تو هستم» در
ميآید؛ در حقيقت ،حالت شاعر را تصویر ميكند و این قبيل جملهها را از لحاظ كاركرد -نه ساختار -ميتوان در حکم جملههاي
قيدي به شمار آورد .اگر تکنيک كاربرد جملههاي وابستة قيدي (شباهنگام كه ،وقت غروب كه ) ...را در كنار جملههاي وابستة
وصفي (نازک آراي تن ساق گلي/كه به جانش كشتم / ...مرغ آمين دردآلودي است كآواره بمانده) (محمّدي و دیگران-5 :9021 ،
 )2در نظر گيریم و بسامد آنها را استخراج كنيم ،بدین نتيجه خواهيم رسيد كه این تکنيک دستوري یکي از ویژگيهاي سبکي
نيماست.

 .3-3-8ضرورت وزن و قافیه
اگرچه ادعا بر این است كه نيما ذهن و زبان شاعران را از اسارت وزن و قافيه رها كرده است ،باید دانست كه این رهایي مطلق
نيست .نيما واقعاً مقيّد به وزن است و قافيه را نيز زنگ مطلب دانسته و در جایي كه مطلب تمام شده باشد ،در آوردن آن شک
نميكند؛ بهویژه در شعرهایي كه در قالب چارپاره یا قطعه و مثنوي سروده ،تقيّد به وزن و قافيه چشمگيرتر است .از این رو ،گاه
نشاندن قيد در آغاز اشعار عالوه بر فواید مذكور به جبر قافيه یا وزن نيز باز بسته است؛ مثل:
پاي آبله ز راه بيابان رسيدهام /بشمرده دانه دانه كلوخ خراب او ()478
از لحاظ نحوي گاه جابه جایي و تقدّم سایر عناصر كالم بر قيد نيز به ضرورت وزن و قافيه مربوط ميشود و صرفاً كاركرد
معناگرایانه ندارد؛ مانند:
پاگرفته است زماني است مدید /ناخوشاحوالي در پيکر من /دوستانم رفقاي محرم!/
به هوایي كه حکيمي بر سر ،مگذارید /این دالشوب چراغ /روشنایي بدهد در بر من! ()730

قيدهاي آغازین ،عنصري از الگوي وصفي -روایي در شعرِ نيما 47 /

 .5نتیجهگیری
 .1الگوي نيما ،در سرودن اشعار نو ،الگوي وصفي -روایي است و ضرورت دارد كه عناصر و مؤلّفههاي آن دقيقاً مشخص
شود .بر اساس پژوهش حاضر ،ميتوان قيدهاي آغازین را یکي از عناصر الگوي مذكور دانست.
 .2سه قيد مکان ،زمان و حالت ،بيشترین بسامد را در آغاز اشعار نيما داشته و داللت بر اشراف نيما بر هنرهاي تصویري و
تجسمي ،مثل سينما و تئاتر دارد كه وحدت زمان و مکان را الزم ميدانند.
 .3از ميان قيدهاي سهگانة مکان ،زمان و حالت ،قيد مکان با  941بار كاربرد ،برابر با  75/23درصد ،بيشترین بسامد را دارد و
نشان ميدهد )9 :ساختارهاي قيد مکان نسبت به سایر ساختارها از نظر معنایي و موسيقایي قابليّت زیبایيآفریني بيشتري
دارند؛  )8قيد مکان در شکلگيري الگوي وصفي -روایي شعر نيما نقش كارسازتري دارد و نگرش رئاليسم اجتماعي او
را بهتر تصویر ميكند.
 .4قيد زمان با  28بار كاربرد ،برابر با  09/48درصد ،بعد از قيد مکان قرار دارد و بر سه معناي عمده داللت ميكند )9 :زمان
سمبليک  )8زمان خاطراتي  )0زمان تقویمي.
 .5قيد حالت با  03بار كاربرد و  99/7درصد بسامد ،نسبت به قيد مکان و زمان كاربرد كمتري دارد؛ زیرا )9 :واژههاي
مشترک با اسم ،متمّمهاي قيدي و جملههاي وابستة قيدي از قابليّت ساختاري و ظرفيّت معنایي كمتري در بازتاب
حاالت برخوردارند )8 ،قيدهاي مکان و زمان با الگوي وصفي -روایي سازگارترند )0 ،قيدهاي زمان و مکان ،بهویژه قيد
مکان به دالیل مختلف رئاليستي ،توجه نيما را بيشتر به خود جلب كرده و او با كاربرد گستردة آن در حقيقت ،حال و
روز انسانها و چگونه زیستنشان را روایت ميكند .از دیدگاه مفهومي قيد حالت را ميتوان در دو دستة كلي جاي داد:
 )9دلهره و اضطراب  )8خلوتگزیني و انزوا.
 .6عمدهترین انگيزههاي نيما براي كاربرد قيدهاي آغازین ،عبارتاند از )9 :فضاسازي  )8نمایشي و تصویري كردن )0
ضرورت وزن و قافيه .قيد مکان به دالیل زیر در فضاسازي و تصویري كردن اشعار نيما بيشترین نقش را دارد)9 :
سازگاري قيدهاي مکان با نگاه رئاليستي ،بهویژه رئاليسمِ اجتماعي نيما؛  )8هدف نيما در بازنمایي واقعيّتها  )0پيوند
تنگاتنگ نمودها و نشانههاي مکاني حوزههاي مختلف با جایگاه انسان؛  )4وحدت مکان و زمان.
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