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بود و نمودهای «معنی» و «مضمون» در سبک هندی
مجاهد غالمی



در حـسن بیتکلّـف معنــی نظاره کــن
از ره مرو به خــال و خط استعارههــا
چکيده
جستار پیش رو با هدف ارائۀ تعریفی از مفهومهای شناور «لفظ»« ،معنی» و «مضمون» ،به مثابۀ عناصر درونسازهای شعر در سـک
هندی فراهم آمدهاست .در این جستار که به روش تحلیل محتوا و مکتنی بر منابع کتابخانهای انجام یافته ،شـعر ابتـدا «عینـی شـدن
امر ذهنی به توسّط زبان» تعکیر شدهاست .با این تعکیر ،میتوان گفت لفظ ،زبان شعر است و بـه ذهنیّـت شـاعر

زیکاییشناسانه ی

موجودیّتی درکشدنی میبخشد؛ معنی ،ذهنیّتی است که توسّط لفظْ عینی میشود و میتواند آمـوزهای را در بـر داشـته یـا صـرف
توصیف باشد؛ مضمون ،بازشناسانندۀ شعر از غیر آن ،یا همان وجه زیکاییشناسانۀ شعر و معادل تصویر است .تفـاو

در تلّّـی از

اهمّیت هرکدام از این سه مفهوم ،به وجودآورندۀ جریانهای مختلف در شعر و نّد ادبـی و جهـتدهنـدۀ آنهاسـت .نتـای ایـن
جستار نیز ضمن تأکید بر جذّابیّت بررسی نسکت میان لفظ ،معنی و مضمون خاصّه در سک
سک

هندی بنا بر مختصّا

سک

هندی ،اوّالً ناظر بر آنست کـه شـاعر

دوره ،از خود این مفاهیم نیز به مثابۀ اشیائی برای بستن مضمون استفاده مینمایـد و بخشـی از

تلّّی عصر خود از چیستی لفظ ،معنی و مضمون را در پس خیاال

دور و دیر شعر خود برمال میسازد .ثانیاً بیان معنایی واحد بـه

توسّط مضمونهای یکسان با اختالف در لفظ ،بیان معنایی واحد به توسّط مضمونهای متعدد با عناصـر مضـمونسـاز همسـان یـا
ناهمسان ،بیان معناهای متعدد با استفاده از مضمونهای یکسان و ...از جملۀ رفتارهای شاعر سک

هندی با این سه مفهوم و نسکت

آنها با یکدیگر است که با بیان نمونههایی از شعر صائب تکریزی ،پیشقراول شاخۀ ایرانی شعر سـک

هنـدی ،سـعی در تکیـین و

توضیح آنها شدهاست.
کليدواژهها :سک

هندی ،صائب تکریزی ،معنی ،مضمون ،مضمون بیگانه

 .1درآیه
نظریههای ادبی که در ضمن خود جریان نّد را پیریزی میکنند ،عمدتاً گروهی از مفاهیم تازه را وارد متن ادبیا
هنرِ ی

سازۀ تئوری

 استادیار گروه زبان و ادبیا
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هرکدام از این عناصر تشخّص بدهد .در سازۀ تئوری

شعر پارسی ،مفهومهای شناور کم نیست .مفهومهایی که مرزهای مشخّصی

ندارند .یکی از علل بیبنیِگی شعر پارسی در حوزه نظریهپردازی و جریانسازی نّد ادبی ،کمکـاری در درنـ

و چـالش بـر سـر

مفهومهاست و میبینیم که چشمگیرترین جریان نّد در شعر پارسی که در هند دوره گورکانی و تا حدّی ایران عصـر صـفوی بـه
وجود آمده ،با ورود گروهی مفهوم تازه ،بحث بر سر آن هـا و شخصـیّت بخشـیدن بـه آن مفـاهیم همـراه بـوده اسـت« .معنـی» و
«مضمون» از این دست مفهومهای شناورند .خاصّه در سالهای اخیر با یکدست نکـودن برابرنهـادههـا در ترجمـۀ متـون اروپـایی،
«معنی»« ،مضمون»« ،موضوع»« ،محتوا»« ،درونمایه»« ،ایده»« ،تِم» و از این قکیل عمدتاً به جای یکدیگر به کار رفته است .این مسئله
بیشتر از شعر ،به دلیل تلّّی شدن «مفهوم»« ،موضوع»« ،مضمون»« ،درونمایه» و امثالهم به عنوان عناصر کلیدی داسـتان ،در ادبیـا
گذاشته و مضمون را همـان پیـام و معنـی

داستانی نمود داشته است؛ چنانکه مثالً ناصر ایرانی ،میان «موضوع» با «مضمون» تفاو
داستان دانسته است:

«مضمون ،اندیشه اصلی داستان است .پیام داستان است که با زبان نویسنده گفته نمیشود ولی خواننده آن را میشـنود؛ بـا قلـم
نویسنده نوشته نمیشود ولی خواننده آن را میخواند .مضمون ،معنای داستان است .معنایی که نویسنده به موضوعی میبخشـد یـا
از آن اخذ میکند و در ذرّه ذرّه تار و پود شکل داستان متجسّدش میسازد» (ایرانی.)120 :2164 ،
«درونمایه» 2از نظر حسین پاینده ،نگرش خاصّی است که رمان دربارۀ موضـوعش الّـا مـیکنـد و «بـا چنـد جملـه» یـا «یـ
پاراگراف» بیان میشود؛ در حالی که «موضوع» ،جنکهای است از روابط انسانها یا زندگی که دسـتمایۀ نگـارش رمـان مـیشـود و
میتوان آن را «با ی

کلمه یا عکار » بیان کرد .مثالً «عشق» یا «تأثیر عشق در نجا

انسان از بیهودگی» میتواند موضوع ی

رمان

باشد (پاینده 140 :2131 ،و .)111
جمال میرصادقی نیز ضمن تفاو

قائل شدن میان «موضوع» و «مضمون» ،همچنین حساب مضمون داسـتان را از پیـام آن جـدا

کرده است :پیام ،عنصر مشخّص اخالقی است .جنکهای مثکت و آموزنده دارد و درونمایه ها ممکن است از ایـن کیفیّـت برخـوردار
باشند یا نکاشند (میر صادقی .)216 :2110،وی همچنین در کتاب شناخت داستان کوشیده است مرز میـان «مفهـوم»« ،1موضـوع» 1و
«درونمایه» یا «مضمون» 4را به روشـنی مشـخّص نمایـد .وی در ایـن کتـاب پـس از بـازآوری و بررسـی آنچـه در ایـن بـاره در
ادبی و واژهنامههای داستاننویسی آمده است ،بحث را بدینسان جمعبندی کرده است:
 .2مفهوم (معنا) ،موضوع و مضمون (= درونمایه) با یکدیگر تفاو

دارند.

 .1مفهوم (معنا) آن چیزی است که از هر اثر ادبی دریافت میشود؛ یعنی تمامیّت و کلیّت معنای اثر که فراتر از بخش بخـش آن
است .مفهومها در ی

کلمه بیان میشوند ،آنها ثابتاند و در طیّ قرون کمتر تغییر میکنند امّا برداشتهایی که از آنها مـیشـود،

یعنی درونمایهها و موضوعهای سرچشمه گرفته از مفهومها دگرگون میشود.
 .1موضوع ،مجموعۀ حوادثی است که داستان را به وجود میآورد.
 .4درونمایه (مضمون) ،فکر حاکم بر داستان است و معموالً کمتر از ی

جمله هم نیست (میرصادقی.)11 -11 :2111 ،

اگر بخواهم بنا بر نظر میرصادقی نمونهای به دست داده باشم ،در داستان کوتاه «زن زیادی» آل احمد:
مفهوم یا معنا :مصائب پیردختری.
موضوع :دختری ترشیده پس از سی و چهار سـال زنـدگی در خانـۀ پـدری بـه ازدوار محضـرداری مسـن ،بدقیافـه و چـال
درمیآید .دختر کچل است و کالهگیس به سر میگذارد .او با مادرشوهر و خواهرشوهر خود در ی

خانه زنـدگی مـیکنـد؛ آنهـا
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متوجه این مسئله میشوند و زیر پای مرد مینشینند تا اینکه چهل روز نشده ،مردْ همسرش را به خانۀ پدر برمیگرداند.
درونمایه یا مضمون :پیر دختری و بی بهرگی از زیکایی از جمله عوامل ناکامی در زندگی زناشویی و دچـار آمـدن بـه غصّـه و
تشویر ،خاصّه از جهت احساس سربار بودن است.
بنابراین درمییابیم که موضوع از ی

سو از مفهوم برمیآید و طیّ حوادثی آن را نمودینـه مـیکنـد و از سـوی دیگـر مضـمون یـا

درونمایه را تکیین میسازد .روشن است که یکی از اضالع هنر داسـتاننویسـی چهـره هـای مرـرا ایـن حـوزه ،آن اسـت کـه همـان
موضوعاتی را که میشناسیم ،پیرامونمان دیدهایم یا دربارهشان شنیده و خواندهایم ،با استفاده از تکنی

ها و شگردهایی برای خواننـده

تازه میکنند و به نحوی به گفتۀ شکلگرایان روس با «آشناییزدایی» 2موجکا شگفتی و التذاذ هنری خواننده را فراهم میآوردند.
از یکدست نکودن برابر نهادهها در ترجمه متون اروپایی که بگذریم ،سهلانگاری خاصه نسکت بـه تفـاو
مفاهیم در منابع اروپایی و در حوزه ادبیا

تلّّـیای کـه از ایـن

داستانی در مّایسه با سنّت ادبی ایران و شعر پارسی وجود دارد ،باعث شده اسـت کـه

این مفاهیم عمدتاً به جای یکدیگر به کار روند و از آنها تعاریف و معناهایی برداشت شود (یا بهتر است بگویم :بر آنها تعـاریف
و معناهایی خورانده شود) که میان نظریهپردازان اروپایی روار دارد و محصول تحّیّا
اینکه این تعاریف و معانی بتوانند مفاهیم مشابه در ادبیا

خودشان است و در

آنها بر روی ادبیا

پارسی را نیز چنانکه باید تکیین کنند ،ضـمانتی وجـود نـدارد .بنـابراین،

شایسته است مفاهیم بهکارگرفتهشده در شعر پارسی که وجهۀ نظری دارند و با بحثهای پیرامون ادبیا

در ی

دوره مـرتکطانـد،

در وهلۀ نخست با تکیه بر همان متون و شواهد و قرینههایی که درشان هست رمزگشایی شوند؛ یعنی همچنـانکـه بهتـرین مفسّـر
ی

متن در وهلۀ اوّل ،خود آن متن و سپس بسته به رویکرد پژوهشگر ،متنهای قابـل قرارگیـری در طیـفهـای زمـانی ،مکـانی،

سککی ،زبانی ،بالغی ،نوعی و ...آن متن است ،بهترین مفسّر مفاهیم بازآمده در ی

متن نیز در ابتدا خود آن متن و سپس متنهایی

است که به انحایی که گفته شد در ارتکاب با آن متن قرار میگیرند.
«معنی» و «مضمون» و فروعا

آنها مثل «معنی بیگانه»« ،معنی بلند»« ،معنی رنگین»« ،معنی نـازک»« ،مضـمون دور»« ،مضـمون

پیچیده»« ،خیال غریب»« ،خیال نازک»« ،مرلب بلند»« ،فکر باری » و  ...از گزارههای پرکاربرد در شعر سک
«گزارههای پرکاربرد» ،چون تعدادی از این عکار ها حتّی با تعریف یکسان یا مشابه رای در سک

هندی است .میگویم

هندی در گذشـتۀ ادب پارسـی

نیز وجود داشته است؛ مثالً ظهیرالدّین فاریابی (وفا  131 :هق)« ،معنی باری » را که اساساً یکی از اِلمـانهـای سـک
شمار میرو د ،چند سده پیش از شاعران این سک

در شعر خود آورده و با ی

بازی بالغی ،از آن دست که در سک

هنـدی بـه
هندی شیوع

مییابد« ،میان» معشو را با آن سنجیده است:
در هر صفت که چون کمر

بر تـو بسـتهام

همچون میـانْت معنی بــاریک مضمر است
(ظهیرالدّین فاریابی)6 :2112 ،

وی

بررسی آماری با استفاده از نرمافزارهای موجود ،کافی است تا فاصلۀ میان بسامد کاررفت این دسـت گـزارههـا در شـعر

سدههای ده تا دوازده و شعر سدههای پیش از آن را به روشنی بنمایاند.
 .2بيان مسئله و اهداف پژوهش
بنابرآنچه گفته شد برمیآید که هدف اصلی در این جستار آن بوده است که به شیوۀ بررسی متون منظوم و منثور ،اطّالعـا
نیاز اوّلیه گردآوری شده و با تحلیل دریابیم در سک

مـورد

هندی چه تلّّیای از «معنی» و «مضمون» وجود داشته و شاعران ایـن سـک

چه تعریفی از این مفاهیم داشتهاند و رویکرد آنها در بهرهگیری از این مفاهیم ،به مثابۀ عناصری که مـیتوانسـتهانـد بـا توجّـه بـه
معناهایی که داشتهاند بخشی از بار زیکاییشناسانۀ شعر را بر دوش بگیرند ،چه بوده است .ضرور

این مسئله ،خاصّه در به دسـت
1

. defamiliarization
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دادن درک درستی از این مفاهیم که به طور فراوانی در شرا تذکرهنویسـان از احـوال شـاعران عهـد صـفوی و نیـز در شـعرها و
نّدهایی که از سرودههای شاعران سک

گرفته ،قابلتکیین است.

هندی در همان ادوار تا کنون صور

 .3چيستی معنی و مضمون
نخست از همه ،الزم است شعر را در جهتی تعریف بکنم که به کارم میآید و میتوانم از آن به آنچه در این جستار قصد واکـاوی

آن را دارم نّب بزنم :شعر ،عینی شدن زیکاییشناسانه ی

امر ذهنی است به توسّط زبان .اگر ی

برگۀ نانوشته را پیش روی شـما

بگذارند و به اعتکار آن از شما بپرسند «حرف صائب تکریزی» چیست ،چه پاسخی میتوانید داد؟ حاال اگر برگهای بـه شـما بدهنـد
که روی آن چیزی از کسی نوشته شده باشد ،شما در برابر ذهنیّت عینیشدۀ آن شخص قرار گرفتهاید .امّا آنچه در این برگه نوشـته
شده است ،ضرورتاً شعر نیست و مثالً تفاو

دارد که بخشی از «حدودالعالم»« ،دانشنامه» حکیم میسـری یـا «مسـال المحسـنین»

طالکوف روی آن نوشته شده باشد یا ابیاتی از «داغگاه» فرّخی« ،منرقالرّیر» خاقانی یا پارههایی از «مـریم» تـولّلی و «دریـایی»هـای
یداهلل رویایی .اینها همه عینیشدۀ ذهنیّت گوینده آنها توسّط زبان است؛ امّا جز تعدادی از آنها عینیشدۀ زیکاییشناسانه ذهنیّـت
گوینده آنها به توسّط زبان نیست .جنکۀ زیکاییشناسانه نوسط زبان این ذهنیّتهای عینیشده اسـت کـه آنهـا را تکـدیل بـه شـعر
میکند و قوّ
ی

و ضعف شعریّت آنها نیز بسته به این است که به کدام ی

قربِ فرآیند عینی شدن ی

از دو قرب زبانی و زیکاییشناختی متمایل باشند.

امر ذهنی با زبان است با کارکرد صرف پیامرسانی .زبـانی کـه آن را ارجـاعی و خودکـار هـم

نامیدهاند .انرکا عینیشدۀ امری ذهنی با چنین زبانی ،دورترین فاصله را با شعر دارد .به میزان فاصله از قرـب خودکـاری زبـان و
ورود در حوزه زیکاییشناسی است که مفاهیمی چون نثر ساده ،نثر آهنگین ،نثر شاعرانه یا قرعه ادبی ،شعر منثور و  ...از هم متمایز
میشوند .به گفتۀ کورش صفوی« ،زبان ادب ...در فاصلۀ میان زبان خودکار تا زبان شعر ،فضای وقوع دارد .به همین دلیل است که
متن ادبی میتواند به لحاظ نظری ،بینهایت گونۀ مختلف داشته باشد .هر اندازه از زبان خودکار دور شویم و به زبان شـعر نزدیـ
متن قرعیتر خواهد بود» (صفوی.)214 :2132 ،

شویم ،درک ادبی بودن ی

ظاهراً از توضیحی دربارۀ «ذهنیّت» نیز گزیری نیست .ذهنیّت همان مافیالضّمیر انسان (و در اینجا شاعر) است کـه روانپزشـ
( )2362 -2111از آن به «اعمال روا» نام میبرد و آن را در چهار قسم محصور مـیکنـد :هیجـان،2

سوئیسی ،کارل گوستاو یون
احساس ،1اندیشه 1و شهود .4ی

قسم از این حاال  ،که اندیشه باشد ،میتواند تکدیل به امری زبانی شـود و سـه قسـم دیگـر بـا

وسائری میتوانند ماهیّت زبانی پیدا کنند.
پُر روشن است که معیارهای زیکاییشناختی ،معیارهایی ایستا نیستند و در زمـانهـای مختلـف و بـرای شـخص یـا گروهـی از
اشخاصْ این معیارها متفاو

توانند بود و از این روست که آنچه در دورهای یا برای شخص یا گروهی شعر است ممکن است در

دورهای و برای شخص یا گروهی دیگر شعر نکاشد یا در کیفیّت شعریّت آن اختالف نظر وجود داشته باشد .سـنجۀ تعیـین میـزان
فاصله با قرب خودکاری زبان ،ذو ادبی شخصی و دورهای ،و تلّّی غالکی است که در ی
مختصّا

دوره یا برای ی

شخص از مفهـوم و

زیکاییشناسیِ دخیل در تولید شعر وجود دارد؛ بدین معنا که تغییر معیارهای مؤثّر زیکاییشناسی به صـور

حدود دوره ،و به صور

گسـترده ،در

محدود ،در حدود فرد ،در تلّّی آنچه عینیشدۀ ذهنیّت کسی توسّط زبان است ،دخالت پیدا مـیکنـد .از

این بابت است که اگر «ابراهیم در آتش» شاملو را به عنوان ی

شعر ،آن هم ی

شعر موفّق ،به دست رشیدالدّین وطـواب بدهنـد،

کمترین واکنشش ریشخند است.
1

. sensation
. feeling
3
. thinking
4
. intuition
2
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ایران ،از گذشته تا امروز ،نمودها و نمونهای فراوانی داشته است؛ از جملـه اخـتالف نظـر نظـامی

عروضی و دولتشاه سمرقندی بر سر قصیدهوارۀ «بوی جوی مولیان» رودکی .نظامی عروضی در میانه سده ششم هجری ،بـا دیـدی
سراسر ستایش به شعر رودکی نگریسته است و آن را قصیدهای استادانه دانسته کـ ه دسـت کـم تـا زمـان نظـامی عروضـی ،کسـی
نتوانسته آن را چنانکه بایسته است جواب دهد .وی همچنین در شعر رودکی محاسـنی چـون مرـابق ،متضـاد ،مـردّف ،مسـاوا ،
عذوبت ،فصاحت و جزالت را نیز سراغ داده است که در زمره محاسن قلمداد شدن برخی از آنها ،مکتنی بر نگـاه زیکـاییشناسـانه
نظامی عروضی است .سه قرن و نیم پس از نظامی عروضی ،یکی از همشهریانش ،دولتشـاه سـمرقندی ،مـاجرای بـه وجـد آمـدن
بونصر سامانی و برانگیخته شدنش به قصد بخارا از قصیدهوارۀ رودکی را ،که در نظر وی جز نظمـی سـاده و عـاری از محسّـنا
نیست ،با اعجابی انکارآلود تلّّی نموده است:
« ...گویند که امیر را چنان این قصیده به خاطر مالیم افتاد که موزه در پای ناکرده سوار شد و عزیمت بخارا کـرد .عّـال را ایـن
حکایت به خاطر عجیب مینماید که این نظمی است ساده و از صنایع و بدایع و متانت عاری؛ چه اگر در این روزگـار سـخنوری
این نوع سخن در مجلس سالطین و امرا عرض کند ،مستوجب انکار همگنان شود» (دولتشاه سمرقندی ،بیتا.)11 :
حرف دولتشاه اگر در فضای ذو ادبی دوره تیموری که یکی از نمودهایش اعتیاد به معمّاپردازی و ساختن قصیدههای مصـنوع
است ،شنیده شود حرف بیراهی هم نیست.
طعن و تمسخر سک

هندی ،از انجمنهای ادبی نشاب و خاقان عصر فتحعلیشاه گرفته تا دانشگاه تهران عصر پهلویها و پـس

از آن ،یکی از به چشمآمدنیترین نمودهای مظلومیّت شعر ی
ذهنشان از معیارهای زیکاییشناسانه ی

سک

(سک

دوره ،در برابر هجمه انتّادهـا و اعتـراضهـای کسـانی اسـت کـه

خراسانی) اشکاع شده است و تنها از این چشمانداز است که به شـعر سـک

هندی مینگرند و چون آنچه میبینند با آنچه به سکب تحمیال

زیکاییشناسانهای که در ذهن آنها ریشه دوانده انتظار دیدن آن را

دارند مرابق نیست و بلکه با آن سر ناسازگاری و ستیز هم دارد ،میشورند و برمیآشوبند.
تماشای شعر سک

هندی از دریچه بالغت حدایقالسّحر و المعجم ،و با پیشـینه سـتایششـدهای از تماشـای شـعر عنصـری و

ناصرخسرو و انوری ،تماشای چشمهای لوچ ،پشتهای کوژ و دستهـای رعشـهداری اسـت کـه شـعر دری را از وقـار و قـواره
انداخته است .شعر سک

هندی از این منظر ،پای طاووس شعر دری است .امّا برای تماشای شعر سک هندی ،چشمهـا را بایـد از

تجربههای پیشین بالغی شست ،جور دیگر باید دید .حتّی بالغت سده نهم نیز که با روزبازار شعر سک

هندی فاصـلهای نـدارد و

دیدها و داوریهایش برای تحلیل شعر دری ،بهروزتر و کارآمدتر شده است نیز گاه به گاه منتّدی را که میخواهد بـا تجویزهـای
آن ،شعر سک

هندی را تحلیل زیکاییشناسانه کند ،از بدبینی نسکت به سک

هندی در امـان نمـیگـذارد .تعریـف صـاحب بـدایع

االفکار را از شعر سلیس بخوانید:
«سلیس ،شعر روان را گویند؛ و سالست در لغت ،نرم و منّاد شدن است؛ و در اصرالا آنکه سخن به نوعی مؤدّی گـردد کـه
ادراک لرایف و فهم معانی آن غیر متعسّر بود و صناعا

آن از بضاعا

متکلّفان خالی و عرایس نفایس آن به زیور کمال و زینـت

جمال حالی باشد؛ و ضدّ او را متعسّف خوانند؛ و تعسّف ،عدول باشد از جادّه مستّیم» (واعظ کاشفی 16 : 2163 ،و .)11
میبینید که شعر سک

هندی ،با آن دشواریابیهای معنـوی و تکلّـف در تصـویرپـردازی ،کـه از آن در لسـان اهـالی آن شـیوه

شاعری ،به نازکخیالی تعکیر میشود ،از زیر ذرّهبین این نظر جز به مثابه مجموعهای از تعسّـف و عـدول از جـادّه مسـتّیم دیـده
نمیشود .اساساً این نگرش که زبان شعر ی

دوره به کارکرد ارجاعی نزدی

از این کارکرد دور نمود و شعر واقعی گفت ،در تغییر سک
برآن بود که دشواری شعر از ی

شده و باید با غلیظ کردن رن

زیکاییشناسانه ،آن را

شعر و حرکت آن به سمت پیچیدگی دخالت دارد؛ چنانکـه مـیتـوان

منظر ،واکنشی است به تصوّر تّلیل زبان به کارکرد ارتکاطی آن .تصوّر اینکه زبان شـعر ،کـارکرد

ادبی خود را از دست داده یا دست کم اینکه کارکرد ادبی زبان شعر تضعیف شده و مثالً به جای آنکه از هر واژه معناهای متعدّدی
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برداشت شود ،واژه و معنا در ی

به ی  ،که خاصیّت زبان در وجه ارتکاطی و علمی آن است ،قرار گرفتـهانـد شـاعر را

تناظر ی

وامیدارد تا با غلیظ کردن عناصر دست اندرکار در تولید شعر که موجب دشواری آن است ،علیه وضع موجـود بشـورد و کـارکرد
ادبی زبان را در شعر احیا کند.
فیلسوف صاحبنام فرانسوی ،پل ریکور ( )1001 -2321برآن است که شعر ،گسترۀ زبان را پاس میدارد؛ چراکه بـه بـاور وی
مهمترین خرر در فرهن

امروزی ما ،گونهای تّلیل زبان است به ارتکاب در پایینترین سرح آن یا تکـدیل زبـان بـه ابـزار نظـار

ماهرانه بر اشیا و آدمها .زبان که به ابزار تکدیل شود دیگر پیش نخواهد رفت .این ابزاری شدن زبان خررناکترین گرایش فرهنـ
ماست .ما تنها ی

الگوی زبانی مییابیم :زبان علم و تکنولوژی .امّا این تّلیل زبان به کـارآیی ،سـودآوری و کـارکردگرایی نـاب،

مّاومت شعر را در پی خواهد داشت .در اینجاست که شعر برای تّلیلگراییای که بـر اسـتفاده از زبـان و کـالم معمـول روزمـرّه
تسلّط دارد و برای تّلیل زبان به واژگان معدود و فّدان تجلّی و جادوی شاعرانۀ واژگان ،خررناک میشود.
ریکور ،شاعری را ضرورتاً شورشی علیه چنین استفادهای از زبان ،که در عین حال سوءاسـتفاده از تـوانهـای آن هـم هسـت،
میداند .این مّدّما ْ پل ریکور را بدینجا میرساند که نتیجه بگیرد شعر مدرن خیلی دشوار شده است؛ به این دلیل کـه بایـد روی
در روی همین ضربهای که به زبان وارد میشده است بایستد .پس ناچار بوده که ژرفای زبان را بکاود تا چیزی بیابد؛ تـا جـان تـازهای
به زبان بکخشد« .از این رو شعر مدرن به ی

معنا باید دشوار میبود .چراکه در بیشتر موارد باید نحو را بـازمیآفریـد .حتّـی گـاه واژه

میساخت؛ واژگان را به معنای تکارشناسانۀ آنها باز میگرداند یا نوعی تکار خیالی برای آنها میآفرید» (ریکور.)11 :2111 ،
با تعریف شعر به «عینی شدن زیکاییشناسانه ی

امر ذهنی توسّط زبان» ،هر شعر ما را در برابر اضالع سهگانهای قرار میدهـد؛

اضالع سه گانۀ زبان یا لفظ ،امر ذهنی یا معنی ،و زیکاییشناسی یا مضمون:
 .2لفظ :همان زبان شعر است .کارکرد لفظ یا زبان شعر چنانکه گفته شد ،عینی کردن ذهنیّت شاعر است .شاعر بـه کـرّا

و از

راههای گوناگون با پدیدههای مختلفی برخورد میکند که موجب ایجاد مسائلی در ذهن وی میشود .لفظ ،موجودیّـتدهنـده ایـن
ذهنیّتهاست .نخستین برخورد با شعر ،که برخورد با عینیّت زبانی آن است ،در واقع برخورد با «ذهنیّت نوشـتار»ی شـاعر دانسـته
تواند شد.
 .1معنی :امر ذهنی یا معنی ،چیزی است که توسّط لفظْ عینی شده باشد .معنی ،در پس لفظ نهفته است .آنچـه از شـعر فهمیـده
میشود و بیانگر نگاه اندیشگی شاعر به پدیدههاست ،معنی است .معنی میتواند متضمّن آموزه و پیام باشـد .ایـن تنهـا بخشـی از
قلمرو معنی است و در آن ضرورتی در کار نیست« .بلندباالیی» و «کوچ دهانی» معشو  ،معنی هستند امّا متضـمّن آمـوزه و پیـام
نیستند .شعرهایی که معنی در آن ها متضمّن آموزه و پیـام نکاشـد ،اغلـب شـعرهای توصـیفی از کـار درمـیآینـد؛ ماننـد شـعرهای
منوچهری دامغانی .اینگونه شعر خاصّه در سک

خراسانی روار دارد .فلسفۀ حصول مفاهیم پیرامون برای انسان و به وجـود آمـدن

گروهی از معنیها در وی ،خود مسئلهای چالشبرانگیز بوده است و پاسخهای متنوّعی را در پی داشته اسـت .سِـر فیلیـس سـیدنی
( ،)2116 -2114شاعر و نظریهپرداز و سیاستمدار انگلیسی در دفاع از شـعر کـه آن را دربردارنـدۀ «کامـلتـرین و شـاخصتـرین
توصیف و بیان نظریه ادبی عصر الیزابت» دانستهاند ،با به دست دادن ترکیکی از آرای ارسرو و افالطون ،شعر را تصویری سـخنگو
دانسته است که غایت آن عکار
فیلسوف تجربی مسل

است از تعلیم دادن و ایجاد التذاذ .این جنس نظریه تا زمان تامس هابز برقرار است .امّا هابز ،ایـن

که شناخت را کالً محصول تجربه حسّی میداند ،در فصل اوّل مشهورترین اثرش بـه نـام لِویاتـان ()2612

صراحتاً اعالم میکند که «هیچ مفهومی در ذهن انسان وجود ندارد که در آغاز ،به طور کامل یا جزیی ،از طریق اندام هـای حسّـی
حاصل نشده باشد» .چیزهایی که ما آنها را درک میکنیم بر اندامهای حسّیمان تأثیر میگذارند و تصـویرها و انگـارههـایی را در
ذهن پدید میآورند .این تصویرها و انگارهها هنگامی که خودِ آن چیزهای درکشده دیگر حضور ندارند ،در حافظه باقی میماننـد
و انکاشته میشوند .هابز در جایی حافظه را بهسادگی صرفاً «حسّ در حـال ضـعف رو بـه افـول» نامیـده اسـت .از همـین مخـزن
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تصویرها و انگارههاست که سنجش و خیال (یا تخیّل؛ چون هابز بین این دو تمایزی قائل نیست) نشئت میگیرند و بسط مییابنـد
(بر  20 :2113 ،و .)22
هرچند کسی چون بلی

با دیدی عارفانه و شهودی ،در رسالۀ هیچ مذهب طکیعیای وجود ندارد« ،به ستیز و مخالفـت بـا ایـن

نظریه الک میپردازد که «انسان به طور طکیعی قادر به ادراک نیست ،مگر از طریق اندامهای طکیعی یا جسمانی خود» .بلی
استدالل میکند که «ادراکا

چنـین

انسان صرفاً محدود به آن چیزهایی نیست که از راه اندامهای ادراک به دست میآید ،انسان چیزهایی

را درک میکند که فراتر از آن حدّی است که حس (هرچند بسیار قوی و عمیق باشد) قادر به کشف آن است .خواسـت و اشـتیا
انسان الیتناهی است ،تواناییها و اختیار او الیتناهی است و خود او نیز الیتناهی است .کسـی کـه الیتنـاهی را در همـه پدیـدههـا
مشاهده میکند ،قادر خواهد بود خدا را بکیند» .بلی
تصوّرا

بر قدر

ذهن برای فرارفتن به آن سوی تجربه حسی و برخـوردار شـدن از

و ارزشهایی تأکید میکند که بخشی از موهکت الهی و روحانی ذا

انسان به شمار مـیآینـد» .وی همچنـین در رسـاله

دیگر خود ،همه مذاهب یکی هستند« ،شاعر را به عنوان انسانی توصیف میکند که به گونـهای ممتـاز از ایـن موهکـت برخـوردار
است» (همان.)40 :
نظریههای ادبی متأخّرْ نیز همچنین سخن گفتن به وجهی دقیقتر درباره معنی را امکانپذیر ساخته است؛ چنانکه مثالً با استناد به
نظر جاناتان کالر ،معنی دست کم در سروا سهگانهای قابلبررسی است :معنای واژه ،معنای متن مکتنی بر انگیختن یا فراینـدی کـه
متن برمیانگیزاند ،و معنای گفته مکتنی بر کنش گوینده یا عملِ گفتن واژهها در شرایط خاص.
معنی کردن شعر ،عکس فرآیند تولید شعر است .با این تفاو

که باورمندان به هرمنوتی

و ایدۀ «مرگ مؤلّف» روالن بار

که

نوشتار را نابودی صدا و نابودی هر نوع منشأ قلمداد میکنند ،الزام و بلکه امکان ادراک آنچه را در هنگـام سـرودن شـعر در ذهـن
شاعر میگذشته است ،خاصّه در متون «باز» نفی میکنند .چندین سده پیشتر از ایشان نیز خانآرزو در امکان ارادۀ معنایی از شـعر
که مراد شاعر نکوده است و انواع این معانی ارادهشده ،سخنان قابلتوجّهی گفته است:
« بدان که گاه باشد که از شعر ،معنی اراده توان کرد که مراد شاعر نکاشد و معنی مذکور یا از راه لزوم بود یا از روی مظنّه الـزام.
در صور

لزوم ،هیچ قکاحتی الزم نمیآید و این گویا از آن عالم است که اهل تحّیق گفتهاند که لزوم کفر ،کفر نیست [(»]...خان

آرزو 11 :2116 ،و .)11
معانی اشعار ی

شاعر را میشود به مثابۀ قرعههای جدا افتاده ی

پازل کنار هم گذاشت و به شرب آنکه شاعر در آنچـه گفتـه

است صاد بوده باشد ،در نهایت به قلمرو جهانبینی و ساحت اندیشگی وی ،که متشکّل از نظـرا
اجتماعی و از این دست تواند بود ،نزدی

اعتّـادی ،اخالقـی ،حکمـی،

شد و ضمن ترسیم طرحی از تاریخ فکر شاعران ،که جـای آن در ادبیـا

ایـران خـالی

است ،برحسب شاخصهای مختلفی از جمله من -محور بودن ،جامعه -محور بودن یا جهان -محور بودن اندیشهها میان شـاعران
تفاو

گذاشت.

در سک

هندی وقتی «معنی» ،روی در روی «لفظ» گذارده میشود و دربارۀ نسکت آن با «لفظ» داوری میشود ،ناظر به تعریفـی

است که در اینجا از «معنی» به دست داده شد و وقتی «معنی»  ،به صـفاتی چـون بیگانـه ،نـازک ،باریـ  ،غریـب ،دورگـرد ،دور و
وحشی متّصف گردید ،بر «مضمون»ی واجـد ایـن قکیـل صـفا

داللـت دارد .بنـابراین ،وقتـی در تـذکرههـای عصـر صـفوی از

تزریقگویی و بیمعنیگویی برخی شاعران سخن رفته ،منظورْ سستی در ذهنیّتِ به توسّط زبان عینیّـتیافتـۀ ایـن شـاعران و عـدم
انسجام در پیوستگی عناصر به توسّط زبان عینیشدۀ ذهنیّتشان است .سام میرزا صفوی در شرا احوال یکی از این بیمعنیگوهـا
موسوم به نازکی همدانی آورده است که «در هر روز قریب به هزار بیت میگوید و بر خـود الزم کـرده کـه جمیـع کتـب نظـم را
جواب گوید؛ از جمله شاهنامه که فردوسی به سی سال گفته ،او به سی روز گفته بود و در شعر او ردیف و قافیۀ غلط بسیار است
و به غیر از تخلّص در شعر او نازکی نیست و در شعر او چیزهاست غیر از معنی» (ساممیرزا صفوی.)111 :2114 ،
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 .1زیباییشناسی :مضمون ،ضلع زیکاییشناسانه شعر است .مضمون را به نام تصویر هم میشود شـناخت و بـه هرحـال شـرب
الزم برای شعر شدن ذهنیّتی که توسّط زبانْ عینـی شـده ،همـین مضـمون اسـت؛ چنانکـه الکسـاندر پوتکنیـا گفتـه اسـت« :بـدون
تصویرگری 2هیچ هنری و به ویژه هیچ شعری وجود ندارد» (به نّل از شکلوفسکی.)43 :2110 ،
مضمون شعر ،سازهای است متشکّل از انواع آرایههای بیانی و بدیعی ،عوامل موسیّیایی و مجموعه مختصّا

الفاظ و تناسـکا
1

میان آنها که در کلّیت خود به گفتۀ زبانشناسان و شکلگرایان از طریق انواع قاعدهافزایی و قاعدهکاهی موجب برجستهسـازی و
تمایز زبان ادبی از زبان خودکار میشوند.
ی

معنی است ،امّـا

معنی را میشود با مضمونهای مختلف و متعددی بیان کرد« .کوچ دهانی معشو » چنانکه گفته شد ی

آن را با استفاده از انواع صور خیال میتوان نمود .به گفتۀ صائب:
وصف دهان تن

در نّرهای کـه این همه مضمون گذاشته است

تـــو آفــا را گـــرفت

(صائب)2313/1 :2161 ،
قرار گرفتن شعر سک

هندی یا طرز خیال بر بنیان مضمون و اهمّیتی که در این سک

به مضمونبندی داده مـیشـود ،شـاعر را

به تالش برای یافتن مضامین غریب وامیدارد .با قائل شدن وجاهتی چنین برای مضمون ،انعکاس آزردگی خاطر به جهت دزدیـده
شدن مضامین شعری خود و متّهم نمودن این و آن به مضموندزدی در سرودههای شاعران سک
● غیر یارانی کـــــه مضمون میبــــــرند

هندی دور از انتظار نیست:

کس نمــــیبینم خریــــــدار سخــــــن
(کلیم همدانی)116 :2163 ،

● اگرچه نیست قدر خاکْ شعر تـازه را صـائب

همان ارباب نظم از یکدگر دزدند مضمون را
(صائب)411/2 :2164 ،

جریانهای شعری و نّد ادبی ،جهتیافتگی آن ها و تفاو

در تعریـف و کـارکرد ادبیـا

اهمّیت و نّش هرکدام از این عناصر لفظ ،معنا و مضمون و کیفیّت تأکید بـر هـر یـ

نظـر در

از جملـه محصـول تفـاو

از آنهـا ،بـه مثابـۀ عامـل مـؤثّری در ایـن

خصوص است؛ چنانکه مثالً احسان طکری با انکار اصالت فرم و مّدّم داشتن قاطعانۀ مضمون بر آن ،خطّ خود را از شـکلگرایـان
جدا نموده است .وی همچنین با تعریف مّولهای به نام «یافت» ،که ناظر بر اندیشه نغز و جذّاب است ،میان آن با «مضـمون بکـر»
در سنّت ادبی ،به معنای یافتن استعارا

و تشکیها

تازه برای مضامین جامد و سنّتی متداول در شـعر پارسـی ،تفـاو

گذاشـته و

ضمن تذکّر اینکه دوران جستوجوی مضمون بکر سپری شـده و اکنـون ،وقـت جسـت وجـوی اندیشـههـا و بـه چنـ

آوردن

«یافت»هاست درباره «مضمون» گفته است:

در میان شکل و مضمون ،علیالعموم عمده مضمون است .از جهت مضـمون ،ادبیـا بایـد در برابـر تـاریخ و جامعـه و مـردم
احساس مسؤلیّت و تعهّد کند و به یاری انسان بشتابد و مددکار اکثریّت مولّد و زحمتکش و دشـمن پیگیـر طفیلیـان و غـارتگران
اجتماعی باشد و آدمی را با صفا

مثکت بپرورد و در او نور ایمان و امید برافروزد و آتش رزم و طلـب را شـعلهور کنـد (طکـری،

214 :2111و .)211
همین تأکید بر مضمون در وهلۀ اوّل و دفاع از مضمونی که نسـکت بـه اسـتیفای حّـو پرولتاریـا از سـرمایهداران و صـاحکان
کارخانه احساس مسؤلیّت بکند در وهلۀ دوّم ،تعریف و کارکرد ادبیّا
داستان ،شعر ،نّد ادبی و ...تشخّص میدهد که بدنهاش ،تفکّرا

از منظر طکری را متمایز از آنِ بّیه میسازد و به جریانی در

مارکسیستی امثال احسـان طکـری و رفّـای وی در بلـوک شـر

است .کافی است نّدهای طکری با عنوان «قهرمان منفرد یا مجاهد خلق؟» بر «ماهی سیاه کوچولو»ی بهرنگی یا «بوف کور و دنیای
1

. imagery
. foregrounding

2

هندی 211 /

بود و نمودهای «معنی» و «مضمون» در سک

رجّالهها» بر «بوف کور» هدایت ،با نّدهای دیگران بر این دو کار مّایسه گردد تا نّش تفکّرا

طکری از بابت جانکداری از آثـاری

که از جمله به جهت مضمون ،همسو با آرمانهای حزبی است ،در جهتگیری نّد وی بهروشنی دیده شود.
نکته دیگری که باید بدان پرداخت آن است که عینیّت زیکاییشناسانه ی

امر ذهنی ،که از آن بـه مضـمون نـام بـردیم ،چیـزی

است معادل عینیّت مخیّل یا عینیّتی که به توسّط انواع شعرْسازهها ،وجه ادبیّت پیدا کرده و این ضرورتاً به معنـای عینیّـت زیکـا یـا
مضمون زیکا نیست .امر ذهنی میتواند عینیّتی زیکاییشناسانه در زبان پیدا کند ،امّا این عینیّت زیکاییشناسانۀ زبانی یا این مضـمون،
زمانی زیکاست که زیکا بیان شود؛ چنانکه ایمانوئل کانت ( )2104 -2114در سنجش نیروی داوری میـان زیکـایی طکیعـی و زیکـایی
هنری فر میگذارد و در حکمی که آن را در تناقض با اصول کانتی رهایی زیکایی از مفهومسازی و غائیّت بدون فرجام دانستهاند
زیکای طکیعی ،چیزی زیکاست؛ ی

(احمدی )30 :2110،میگوید« :ی

متوجّه سیّالیّت معنای «زیکایی» و «زیکا» نیز بود؛ چرا که در تاریخ ادبیا
و توقّعا « ،زیکایی» و «امر زیکا» مختصّا

و مّتضیّاتی متفاو

زیکای هنری ،بیان زیکای ی

چیز است» .ضمن آنکـه بایـد

و به طریق اولی در فلسفۀ هنر ،بسته به تفاو

داشته است؛ چنانکه افالطون ،زیکایی هنر و ادبیا

در تعاریف

را با خـطکـش

کارکرد اجتماعی آنها اندازه میگرفت و ارسرو آن را با کارکرد فردیشان یا کانت ،فارغ از سود و منفعتی که مـیتوانـد از هنـر و
ادبیا

مورد انتظار باشد ،اصالت لذّ

را در داوری در این باره دخیل می دانسـت و دیگـران نیـز تـا بـه امـروز هـر یـ

در ایـن

خصوص بر طکلی کوفتهاند.
 .4نسبت لفظ ،معنی و مضمون در شعر صائب
با پیش چشم داشتن آنچه گفته شد ،درنگی بر سر اشعار صائب تکریزی ،به عنوان یکی از کارکشتهترین شاعران سک
احتمالْ کارکشتهترین شاعر سک

هندی در شاخۀ ایرانی آن (در مّابل شاخۀ هندی این سک

هندی و بـه

که شـاعر مرـرحش بیـدل دهلـوی

است) ،عالوه بر تکیین نسکت لفظ ،معنی و مضمون با یکدیگر در نظر و شعر صائب ،بخشی از هنر صائب تکریزی در مضمونبندی
را نیز برمال میسازد .صائب ،اساساً شاعری مضمونبند است و در عهد خود نیز در جنب فراوانی اشعار ،فصاحت ،خـرد و مکـارم
اخال (نصرآبادی ،)111 :2113 ،به رنگینمعنایی شعر و مضمونبندی اشتهار داشته است؛ چنانکه منّول اسـت روزی در مجلـس
ظفرخان احسن ،صوبهدار کشمیر ،جوانی که به علّت مشایخه اشتهار داشته نیز حاضر بوده اسـت و «صـائب ،اشـعار مـیخوانـد و
مردم از هر طرف درر دهان به صلۀ تحسین و آفرین گشـاده بودنـد .در ایـن اثنـا بـر زبـان آن جـوان [و در مّـام طعـن بـر هنـر
مضمونبندی صائب] گذشت که قدما بیش از این جمله ،مضامین عالی بستهاند و شعرای زمان ما را جز تغییر و تکدیل الفـاظ ،کـار
دیگری در سخنوری باقی نمانده .صائب تکسّم کرده ،بر بدیهه این بیت بر روی وی بخواند:
اهل دانش جمله مضمون هایرنگین بستهاند

هست مضمون نکستـه بند تنکــــان شمــــا
(شیرعلیخان لودی)12 :2111 ،

برای به دست دادن چیزی از هنر صائب در این باره ،نمونه را «بیشتر شدن حرص در زمان پیری» ،ی

امر ذهنـی ،یـ

معنـی

است که صائب از طریق برخورد بی و باواسره با ابژهای که مفید این معنی بوده بدان معتّد شده است و در صدد برآمده بـه وجـه
زیکاییشناسانه و با مضمونبندی این معنی را توسّط لفظ برای دیگران عینی کند .یکی از شگردهای شاعرانۀ صائب برای ایـن کـار
استفاده از ساخت مدّعا -مثلی و استشهاد و ارجاع به مدل مثالیِ محسوس «ریشهدار تر بودن درختان پیر نسکت به درختان جـوان»
است .امّا این همۀ ماجرا نیست .در جستوجویی در دوره شش جلدی دیوان صائب ،مصحّح آقای محمّد قهرمـان ،مضـمونهـای
متنوّعی در این باره به چشم میآید که به جهت آنکه ضمن تکیین بحث ،هر ی

نمود و نمونی از هنـر مضـمونبنـدی ایـن شـاعر

نازکخیال عصر صفوی است ،یادکرد بخشی از آنها مغتنم مینماید:
مــوی سفید ریشۀ طـــــول امــــل بــود

در شـورهزار بیش بــــود موجــــه سراب
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(صائب)321 /2 :2164 ،
ریشه نخل کهنسال از جوان افزونتـر اسـت

بیشتر دلکستگــی باشد به دنیـــا پیـــــر را
(همان) 64 :

گفتیم وقت پیـــری در گوشــهای نشینیــم

شد تــــازیانه حرص قـــدّ خمیــــده مـا
(همان)116 :

ز پیری حرص دنیا نفس طامع را دوباال شـد

گدا را کــاسه دریـوزه از کــوری مثنّـا شـد
(صائب) 1061 /1 :2166،

حرص دنیــــا شود افزون ز کهنسالـــیهـا

خـــار هرچند شود خشـ

شـالیین گـردد

(صائب)1111/4 :2161 ،
آدمی پیر چـو شد حرص جـوان مـیگـردد

خواب در وقـت سـحرگاه گـران مـیگـردد
(همان)1111 :

حرص در هنگام پیری از غالف آیـد بـرون

بـال و پـر پیدا کند چـون مـور مانـد بیشـتر
(صائب)4620/1 :2161 ،

آرزو را صکح بیــــداری بود مـــوی سـفید

حــرص در ایّــام پیــری مــیفزایــد بیشــتر
(همان)4622 :

از کهنسالــــی امید سیـــــرچشمی داشـتم

قامت خم شد ز حرص طعمـه قلّـاب دگــر
(همان)4611 :

گفتـــم از پیری شود کوتــاه دسـت رغکـتم

قامت خم شد کمند حرص را چین دگــــر
(همان)4611 :

در پیــر هست طـول امل از جوان زیـــــاد

از نخلهــاست نخـل کهـــن ریشـهدارتــر
(همان)4116 :

ویرانــــههای کهنــه بود جـای مور و مـار

در طکع پیــــر حـرص و تمنّــاست بیشـتر
(همان)4111 :

پیران تـــالش رز فزون از جـــوان کننـد

حرص گــدا شود طـرف شـــام بیشتــــر
(همان)4113 :

حرص زر نتوان جدا کــرد از کهنساالن به تیغ

آب نتوانـــد سفیـدی برد از سیمــای شـیر
(همان)4641 :
در تسخیر دامان است گیراتر

به دنیا بیش میچسکند پیــران در کهنسالــی

که خار خش

میتنــد در خانههـای کهنـه اکثـر عنککـو

بیشتر در طینت پیـــران بود مـأوای حـرص

(همان)4610 :
(همان)1221 :
حرص در آخـــر پیری کمـــر ما را بسـت

با قد همچو کمــــان همسفر تیـــر شدیـم
(همان)1634 :

حرص پیران از سفیدیهای مـو گـردد زیـاد

برنیارد از وجود ایــن زهر را دریـــای شیر

بود و نمودهای «معنی» و «مضمون» در سک
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(همان)4641 :
خانههای کهنه صائب مسکن مـار است و مـور

در کهنسـاالن بــود حرص و تمنّـــا بیشـتر
(همان)4606 :

به پیری گفتم از دامان دنیا دسـت بــــردارم

ندانستم که در خشکی شود این خار گیراتـر
(همان)4641 :

این ابیا  ،معنای واحدی را به مضمونهای مختلف و به زبان لفظ بازمیگویند .حتّی میشود دقیقتر بدانها نگریست و بـر آن
شد که در بیتهای پنجم و پانزدهم و بیستم ،معانی و مضامینْ یکی است و تنها الفاظ تفاوتی با هم دارند .بیتهای دوم و یازدهم
نیز چنین هستند .نسکت میان لفظ ،معنی و مضمون را میشود به شکلهای دیگری نیز در دیوان شعرای سـک

هنـدی و از جملـه

صائب پی گرفت؛ چنانکه در مّابل بیتهایی که در آنها معانی و مضامین هر دو یکی است و یا در مّابل بیـتهـایی کـه در آنهـا
معانی یکی است ،مضامین متعدد است و بستن این مضامین متعدد با استفاده از عناصر مضمونساز یکسانی صـور

گرفتـه اسـت

(نمونههای هر این دو وجه را در باال آوردهایم) .بیتهای دیگری از صائب را میتوان سراغ داد کـه در آنهـا معـانی یکـی اسـت،
مضامین متعدد است و این مضامین متعدد با استفاده از عناصر مضمونساز نایکسانی هم بسته شده و از این رو این طیـف ابیـا ،
تابلوهای متنوّعتر و متفاو تری را دربارۀ ی

معنی پیش روی مخاطب مـیگذارنـد .همچنـین شـاعر سـک

هنـدی گـاه عناصـر

مضمونساز یکسانی را که معموالً نیز از خوشـههـای تصـویر و بازبسـته بـه شـککۀ تـداعیهـای تصـویری هسـتند ،بـرای بسـتن
مضمونهای متعدد و متفاو

(از تفاوتی کم تا زیاد) و برای بیان معناهایی متعدد به خدمت میگیرد .مرور برخی از نمونههای این

دو وجه اخیر نیز در ایضاا مرلب بیفایدتی نیست:
● معنا واحد ،مضمون متعدد ،عناصر مضمونساز متعدد:
)1
بــا همــه کــس یگانــه ام از اثــر یگــانگی

گرد برآید از دلـم هرکـه خـراب مـی شـود
(صائب)2312/1 :2161،

به هر برگـی دریـن گلـزار پیونـد دگـر دارم

شود گر غنچهای درهم دل من تن

میگردد

(همان)1011 :
ز دانـــه دل مـــن دود تلـــخ مـــیخیـــزد

بــه خــرمن کــه دگــر بــار آتــش افتــاده
(صائب)6614 /6 :2110،

غکـــار آه ز دل مـــیشــــود بلنـــد مــــرا

بــه شیشــه دل هــرکس کــه ســن

مــیآیــد

(صائب)4001 /4 :2161،
دریــا شــود ز گریــۀ رحمــتکنــار مــن

از چشــم هرکــه قرــرۀ اشــکی روان شــود
(همان)4110 :

ریخت دل درسینه من هرکه را مینا شکسـت

من شدم مستان خمار هرکه را صهکا شکست
(صائب)2114 /1 :2161،

)1
کعکه را چون محمل لیلی بیابانگـرد سـاخت

تا چه با جانها کند شـو جهـانپیمـای تـو
(صائب)6434/6 :2110،

در فالخن مـی گـذارد شـو ْ آخـر کعکـه را

تا به کی بر دل گذارد دسـت بـی دیـدار تـو

 / 211فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره ( ،4پیاپی  )21زمستان 2131

(همان)6411 :

●● معنا متعدد ،مضمون متعدد ،عناصر مضمونساز یکسان:

این قد و بـاالی چـون سـنان کـه تـو داری

چشـــم تماشـــاییان چـــو حلّـــه ربایـــد

(همان)1022 :
از هــر مــژۀ شــو ْ ســنانی کــه تــو داری

از حلّــه صـــاحبنظــران هـــوش ربایـــد

(همان)6311 :
در این ابیا

به ترتیب ،راستی و بلندباالیی قد (خیرهکنندگی قد) و تیزی و بیمکاالتی مژه (هوشربایی مژه) معنیهاییاند که بـا

عناصر مضمونساز یکسان (سنان و حلّه ربودن) به دو شکل مضمونبندی شدهاند (قدی که مانند سنانْ چشـم نظّارگـان را چـون
حلّه میرباید و مژهای که مانند سنانْ هوش از سر مجلسیان میرماند).
نکتۀ قابلبیان دیگری در باب مضونهای سک

هندی به وجه عام و شعر صائب به وجه خاص ،مسائل و مـوارد تـازهای اسـت

که وارد شعر گردیده و از آنها برای بستن انواع مضمون بهره برده شده است .در مضمونهای شعری صائب ،مسائلی ماننـد کاغـذ
باد (بادبادک) ،مو برداشتن چینی ،قاب عکس ،آیینه تصویر ،قلم مو و ...و یا مکنیٌعنههای تازهای برای مسائل شناختهشـدۀ پیشـین،
مثل «زهر عادتی» برای «تریاک» ،از همین قکیل است.
همچنانکه مصرلحاتی چون «معنی نازک»« ،معنی باری » و ...خاصّ سـک
پارسی نیز گهگاه به کار رفته و شیوع و تشخّصی که این مصرلحا
سک

هنـدی نیسـت و چنانکـه دیـدیم در گذشـتۀ ادب

در سک

هندی یافته باعث شده آنها را عمدتاً بازبسته بـدین

بدانند« ،مضمون»« ،مضمونبندی»« ،بستن مضمون» نیز موقوف به سک

هندی نیست .اینکـه باعـث شـده مضـمونبنـدی از

مختصّا

بالغی و سککی شعر دوره صفوی -گورکانی به شمار آمده و شاعران این دوره به مضمونبنـدی نـام برآورنـد ،بـه دلیـل

روار نوع خاصّی از مضمون مکتنی بر افراب در صنعتگری و پیچیدهگویی و مجموعاً بازبستگی به طرز خیال بـوده اسـت .از ایـن
رو ،در دورۀ بازگشت ادبی نیز که دورۀ ماللت از سک

هندی و مالمت آن است ،بـاز هنگـام سـتایش شـاعری از توانـایی وی در

بستن مضمون سخن به میان آورده شده است .در ستایش آذر بیگدلی از میرسیّدعلی مشتا اصفهانی ،هر این دو نکتـه ،یعنـی هـم
کوچ داشت سک

هندی و هم بزرگداشت مشتا به جهت ذو مضمونبندی وی مندرر است:

«بعد از آنکه سلسله نظم سالها بود که به تصرّفا ناالیق متأخّرین از هم گسیخته بود ،به سعی تمام و جهد ماالکالم او پیونـد اصـالا
یافته .اساس شاعری متأخّرین را از هم فروریخته ،بنای نظم فصحای بالغتشعار متّدّمین را تجدید و با فّیر نهایـت خصوصـیّت داشـته،
روزها شب کرده و شبها به روز آورده .الحق در بستن مضمون سلیّۀ بسیار خوشی داشت» (آذر بیگدلی.)611 :2111 ،
نیز یکی از نمودهای مضمون در شعر پارسی ،مضمون بيگانه است که به طـور مشـخّص بـا سـک
میشود و از آن در رسائل تذکره ،بالغت ،نّد ادبی و سفاین شعری سخن میرود .پیش از سـک

هنـدی وارد فضـای ادبـی

هنـدی نیـز شـاعرانی ،از جملـه

شاعران مکتب آذربایجان و خاصّه خاقانی و نظامی هستند که مضامین اشعارشان را میتوان نسکت به زمینۀ عامّ شعر پارسی ،بیگانه
دانست .امّا از آنجا که مضمون بیگانه در سک
این سک

هندی و با توجّه به مختصّا

آن تئوریزه شده است و با دیگر عناصر درونسـازهای

پیوند دارد درستتر آن است که مضمون بیگانه را در همین فضا تفسیر نمـاییم .الکتـه شـاعران و ناقـدان سـک

متأسّفانه در صدد تدوین بیانیه منسجمی که بوطیّای این سک

و اجزای زیکاییشناسی

هنـدی،

آن را تکیین کند برنیامدهاند و ما را تنها در
2

برابر نتای خلّاقیّتهایشان قرار دادهاند و به گردن نهادن مّابل این سخن بوریس ایخِن باوم نـاگزیر کـردهانـد کـه« :دربـاره هـر
جنکش هنری و ادبی ،پیش از هرچیز باید به نتای خلّاقیّتش توجّه و داوری شود و نه بر اساس بالغـت بیانیّـههـایش» (بـه نّـل از
شفیعی کدکنی.)111 :2130 ،
نتيجه
1

. Eichenbaum. B.

بود و نمودهای «معنی» و «مضمون» در سک

هندی و از بنمایههای شعر موسوم به طرز خیال است .شاعر سک

مضمون ،یکی از مفاهیم مورد توجّه شاعران سک

از آنکه در حوزۀ عملْ دلکستۀ مضمونسازی و مضمونبندی است ،در حوزه نظر نیز مشخّصا

و مختصّا
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هندی جـدا

مضمون و نیز مفـاهیم

دیگری چون لفظ و معنی را در شعر خود برشمرده و به این وسیله نیز مضمونهای متعدد و متنوّعی ساخته اسـت .در ایـن سـک
خاصّه معنی و مضمون به صفا

متعددی مثل بیگانه ،وحشی ،غریب ،دورگرد ،دور ،رنگـین و ...متصّـف شـدهانـد کـه همگـی از

جهتگیری خاصّی در ذو ادبی دوره صفویه /گورکانی حکایت دارد .اختالف نظر در تعریف معنی ،موضوع ،مضمون ،درونمایـه،
محتوا و پیام در میان پژوهشگران و منتّدان و نیز تسّری تعاریف این مفاهیم ،که عمـدت ًا هـم مکتنـی بـر تلّّـی ادبیـا
داستانی به حوزه شعر پارسیْ درک راست و درست آنها را خاصّه در شعر سک

آنهاست ،از حوزه ادبیا
مضمونپردازیهای رنگارن

هنـدی کـه جوالنگـاه

است ،معموالً با اشکال مواجه ساخته است.

اگر شعر را به عینی شدن زیکاییشناسانۀ ی
درونسازهای شعر ،عکار

اروپـایی از

امر ذهنی به توسّط زبان تعریـف کنـیم ،خـود را روی در روی عناصـر سـهگانـۀ

از لفظ و معنی و مضمون مییابیم .در این صور

لفظْ همان زبان ،امر ذهنی که میتواند متضمّن آموزه

باشد یا نکاشد همان معنی ،و عینیّت زیکاییشناسانهْ همان مضمون است .شاعر سک

هنـدی هرگـاه معنـی را بـا لفـظ مـیسـنجد،

منظورش امر ذهنی و درونی است و هرگاه آن را با صفاتی چـون بیگانـه ،باریـ  ،دور و امثـالهم بـه کـار مـیبـرد ،عمـدتاً آن را
جایگزین مضمون ساخته است .همچنین شاعر سک
معنایی واحد را به ی

مضمون و با تفاو

هندی در شعر خود میان این مفاهیم نسکتهای متعددی برقرار مینماید :گـاه

در لفظ بیان میدارد؛ گاه معنایی واحد را با مضمونهای متعدد ،با عناصر مضـمونسـاز

همسان یا ناهمسان بیان میدارد؛ گاه برای بیان معناهای متعدد ،عناصر مضمونساز یکسانی را به خدمت میگیـرد و قـس علیهـذا.
چنانکه در شعر صائب تکریزی که یکی از شاعران نامآشنای شعر سک

هندی ،خاصّه در شـاخۀ ایرانـی آن اسـت ،انـواع و اقسـام

برقراری این نسکتها و به طور کلّی کارکشیدن از قابلیّتهای الفاظ ،معانی و مضامین را میشود به روشنی مشاهده نمود.
منابع
.2

آذر بیگدلی ،لرفعلیبی  .)2111( .آتشکده آذر (نیمه دوم) ،مصحح میرهاشم محدّث ،تهران :امیرککیر.

 .1احمدی ،باب  .)2110( .حّیّت و زیکایی :درسهای فلسفۀ هنر .چ  .1تهران :مرکز.
 .1ایرانی ،ناصر .)2164( .داستان :تعاریف ،ابزارها و عناصر .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
 .4بِر  .آر .ال .)2113( .تخیّل .ترجمۀ مسعود جعفری جزی .تهران :مرکز.
 .1پاینده ،حسین .)2131( .گشودن رمان :رمان ایران در پرتو نظریه و نّد ادبی .تهران :مروارید.
 .6خان آرزو ،سرارالدّین علی .)2116( .سرار منیر به انضمام کارنامه منیر الهوری .مصحح سیّد محمّد اکرم .اسـالمآبـاد :مرکـز
تحّیّا

فارسی ایران و پاکستان.

 .1دولتشاه سمرقندی (دولتشاه بن عالءالدوله بختیشاه الغازی السمرقندی)( .بیتا) .تـذکرۀالشـعراء .از روی چـا

ادوارد بـراون.

بازتصحیح محمّد عکّاسی .تهران :کتابفروشی بارانی.
 .1ریکور ،پل .)2111( .زندگی در دنیای متن .ترجمه باب

احمدی .تهران :مرکز.

 .3سام میرزا صفوی .)2114( .تذکره تحفه سامی .مصحح رکنالدّین همایون فرّ  .تهران :اساطیر.
 .20شفیعیکدکنی ،محمّدرضا .)2130( .با چراغ و آینه :در جستوجوی ریشههای تحوّل شعر معاصر ایران .تهران :سخن.

 .22شکلوفسکی ،ویکتور« .)2110( .هنر به مثابۀ فن» .در ساختگرایـی ،پساسـاختگرایـی و مرالعـا

ادبـی (مجموعـۀ مّالـه).

ترجمه گروه مترجمان .به کوشش فرزان سجودی .تهران :حوزه هنری.
 .21شیرعلی خان لودی .)2111( .تذکره مرآ الخیال .به اهتمام حمید حسنی ،با همکاری بهروز صفرزاده .تهران :روزنه.

 / 230فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره ( ،4پیاپی  )21زمستان 2131

 .21صائب تکریزی ،میرزا محمّدعلی .)2110 -2164( .دیوان صائب تکریزی .مصحح محمّد قهرمان .تهران :علمی و فرهنگی.

 .24صفوی ،کورش« .)2132( .نگاهی به چگونگی درک متن ادبی» .در نوشتههای پراکنـده ،دفتـر دوم :نشـانهشناسـی و مرالعـا
ادبی .تهران :علمی.

 .21طکری ،احسان .)2111( .مسائلی از فرهن

و هنر و زبان .تهران :مروارید.

 .26ظهیرالدّین فاریابی ،طاهربن محمّد .)2112( .دیوان ظهیرالدّین فاریابی .تصحیح و تحّیق و توضیح امیر حسـن یزدگـردی .بـه
اهتمام اصغر دادبه .تهران :قرره.
 .21کلیم همدانی ،ابوطالب .)2163( .دیوان ابوطالب کلیم همدانی .مصحح محمّد قهرمان .مشهد :آستان قدس رضوی.
 .21میرصادقی ،جمال .)2111( .شناخت داستان .چ  .2تهران :مجال.
 .23ـــــــــــــــــ .)2110( .عناصر داستان .چ  .4تهران :سخن.
 .10نصرآبادی ،محمّدطاهر .)2113( .تذکرۀ نصرآبادی .مصحح احمد مدقق یزدی .یزد :دانشگاه یزد.
 .12واعظ کاشفی ،کمالالدّین حسین .)2163( .بدایعاالفکار فی صنایعاالشعار .ویراسته و گزارده میـرجاللالـدّین کـزّازی .تهـران:
مرکز.

