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Introduction to Poetry pathology in the field of semantic of language:
An adaptive-critic look to contemporary poetry in Iran and Iraq

Reza Kiani 
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Abstract
Radical innovations in imagery and trying to create new images and combination in
nowadays poetry, lead the language out of the monotony and revitalize it.
Contemporary poets with personalizing sentiments in two axes companion and succession,
rejected arbitrarily the principles and highlighted their words. In this way, poets of Iran and
Iraq due to the proximity of certain intellectual and cultural issues, and influencing by
various factors of life today, seeking to create fresh images, violating the rules of the
meaning of language have created hesitations deliberately in the audiences’ understanding.
Most of criticisms in this area are relevant and thought-provoking and can be used in the
field of contemporary criticism as a topic worth discussing. In other words, poets have used
language not as an opportunity to manifest their poetry, but as a tool to destroy the norms of
the past, have taken advantage. In general, the use of frequent and dead images, the lack of
illustrations, the use of compounds abandoned, oldness, orientation to the stereotypes and
outdated themes, scare senses, due to the role of transformational language, regardless of
other applications... are among the issues related to pathology in "beauty-removing" in
contemporary poetry of Iran and Iraq which in continue the effects of the three aspects_
langue, mental form and imagination_ have been reviewed. In other words, the findings of
this research show that "extremism in tabular arrangement of words and disruption of family
practice words", "Rely on the use of stereotypical language," "intellectual solidity on archaic
situations" and some of the factors considered in the scope of the meaning of language,
contemporary aesthetic realm make poetry of Iran and Iraq vulnerable; This means that poets
carry out in the realm of semantic, have not always been associated with success and beauty,
and whenever it was lower in the creative process, it is criticized.
It should be noted that anything can be a subject for poetry, but poetry does not give
everything capability.
So, ignoring the importance of "subject" and poor use of the structure of the text, the scope
of the meaning of language, would seriously injured.
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It should be noted that due to the wide range of contemporary poetry of Iran and Iraq and the
large number of poets of these lands, this study only analyzes the poems of poets and
excelled in the second half of the twentieth century in the two countries which are: "M.
Akhavan Sales", "Sepehri" and "Kaiser Aminpoor "compared with the" long-Haidari", "Abd
al-Wahhab al-Bayati" and "Saadi Youssef".
Keywords: pathology, adaptive-critic, the realm of language semantic, Iranian contemporary
poem, Iraqi contemporary poem.
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فنون ادبي (علمي -پژوهشي)
سال نهم ،شماره( 9پياپي  )91بهار  ،9111ص91-11

درآمـدی بر آسیبشناسی شعر معاصر در حـوزة معنایی زبان (با نگاهی نقدی -تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق)
رضا كياني  ،علي سليميو سوسن جبري



چکیده
نوآوريهاي قابل تأمّل در صوّر خيال و تالش در خلق تصاویر و تركيبات تازه در شعر امروز ،زبان را از یکنواختي ،خارج كرده
و به آن حياتي دوباره بخشيده است .شاعران معاصر با شخصيسازيِ عواطف در دو محور همنشيني و جانشيني و عدول آگاهانه
از خودكاريِ زبان ،اصــولِ قراردادي را پس ميزنند تا كالم خویش را برجسته كنند .در این رهگذر ،شاعران ایران و عراق با
توجّه به قرابت هاي خاصّ فکري و فرهنگي ،و تحت تأثير عوامل مختلف زندگي امروزین ،در جست و جوي آفرینش تصاویر
تازه بودهاند و با تخطّي از قواعد معنایي زبان ،در مسير درک مخاطبان ،درنگهاي عامدانه ایجاد كردهاند.
نکته حائز اهميّت در این زمينه آن است كه اگرچه بهرهبرداري شاعران این دو سرزمين از شگردهايِ نوینِ تصویرپردازي ،اغلب به
زبان آنان جلوهاي بدیع بخشيده؛ امّا هرگاه كه با ضعف و نارسایي همراه بوده ،ناهمواريهایي را در سرودههایشان به وجود آورده
است .از این منظر ،مبناي كار نگارندگان در این پژوهش ،پاسخ به این پرسش است :عواملي كه به شکل مشترک در حوزة معنایي
زبان ،شعر معاصر ایران و عراق را آسيبپذیر نشان داده ،كدام است؟
یافتههاي این تحقيق نشان ميدهد كه «افراط در چينش جدولي واژگان و برهم زدن بيرویّة نظام خانوادگي كلمات»« ،اتکا بر
كاربردهاي كليشهاي زبان»« ،جمود ذهني در موقعيتهاي آركائيك» و ...از جمله عواملي بهشمار ميرود كه در حوزة معنایي زبان،
قلمرو زیباشناسي شعر معاصر ایران و عراق را آسيبپذیر كرده است؛ بدین معني كه دستاندازي شاعران در ساحت معنایي زبان،
همواره با توفيق و زیبایي همراه نبوده و هر گاه كه فرایند خالقيّت در آن كمتر بوده ،بر آن نقدهایي وارد است.
کلید واژه ها :آسيبشناسي ،نقد تطبيقي ،حوزة معنایي زبان ،شعر معاصر ایران ،شعر معاصر عراق.
 -1مقدمه
ادبيّات امروز – بهویژه در حوزة شعر -در پارهاي از موارد ،به دليل نداشتن ارتباط مؤثر با مخاطبان نتوانسـته آنگونهكه شایسته
است ،موفق عمل كند .این كاستي ،گاه ناشي از برداشتهاي نادرست شاعران از نيازهاي امروزین مخاطب است .افزون بر این،
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زورآزمایي شاعران در بازتعریفِ فضایي جدید و به دور از قيد و بندهاي معنایي گذشته ،گاه با ورود بيرویّة ایدههاي نو و خروج
بيمورد نُرمهاي كُهن ،زبان شعر را گرفتارِ آفتِ نارسایي كرده است .بنابراین ،در صورتي كه گُسست از قواعد معنایي زبان ،تنها با
هدف كنار زدنِ هنجارهاي گذشته صورت پذیرد و «اصل تکامل» نادیده گرفته شود ،زبان از مسير مطلوب دور ميگردد و به
بيراهه ميرود؛ چراكه گُسستن از گذشته ،هرگز به معناي زنده داشتن حال نيست .افزون بر این ،از آنجاكه شعر امروز ،بيش از هر
دورهاي تحت تأثير تحوّالت سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،به تنظيم چارچوبهاي خود ميپردازد ،براي تقویت ایدهها ،هرگز خود
را بينياز از گذشته ،احساس نميكند .در این مسير ،شاعر باید همانند خياطي زبردست عملكند و پارچههاي غبارگرفتة سنّت را-
اگرچه قدیمي به نظر ميرسند -آنگونه بدوزد كه كهنگي جنسشان ،تحتالشعاع دوختِ نو و بدیع آنها قرار ميگيرد.
بيتردید ،یکي از عواملي كه از منظر آسيبشناسي 9،به شعر معاصر زیان رسانده آن است كه برخي از شاعران بيش از این كه
از توانشِ ادبيِ زبان بهره گيرند ،نقش دگرگونسازِ آن را مدّ نظر داشتهاند .به عبارت دیگر ،آنان به جاي اینكه از زبان بهعنوان
فرصتي در جهت تجلّي هنرمندانة شعر خود استفاده كنند ،از آن تنها بسانِ ابزاري براي نابود كردن نُرمهاي گذشته ،بهرهبرداري
كردهاند .بر این اساس ،از رویکردهایي كه در آن ميتوان به گونهاي عميق ،موضوع آسيبشناسي شعر را مورد نقد و ارزیابي قرار
داد و گرایشهاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي شاعران را در آفرینش دیگرگونة آنها دخيل دانست ،واكاوي آثار شاعران و كيفيّت
بهرهبرداري آنان از امکانات موجود در زبان است.
باید یادآور شد كه هر چيزي ميتواند موضوعي براي شعر باشد ،امّا همه چيز قابليّت شعر شدن را ندارد .در بررسي آسيب-
شناسي شعر در حوزة معنایي زبان« ،موضـوع» بهعنوان عامل اساسي مضمونسازي ،باید بهگونهاي گزینش گردد كه مخاطب بتواند
پس از درنگ در معناي كالم ،الیههاي نویني را كه دچار دگردیسي شدهاند ،كشف كند .بنابراین ،نادیده گرفتن اهميّت «موضوع» و
كاربرد ضعيف آن در ساختار متن ،به حوزة معنایي زبان،آسيبهاي جـدّي وارد ميكند.
ناگفته نماند ،اگرچه تحوّل و دگردیسي در حوزة معنایي زبان ،شعر را از سقـوط در دامنة تکرار باز ميدارد ،امّا چنين فرایندي
نباید به بهايِ پيدایش ضعف و نارسایي در كالم به دست آید .البتـه در این مورد ،ضعف یا نارسایي ،تنها بهعنـوان یکي از عوامل
دروني در آسيبشناسي شعر امروز مطرح است .از جمله عواملي كه از بيرون ،اقبال به شعر معاصر را با تردید مخاطب مواجه
ساخته آن است كه بيشتر مردم بدون اینكه با ادبيّات امروز آشنایي داشته باشند ،فقط به صِرف اینكه شعر معاصر را درک
نميكنند و قادر به برقراري ارتباط با آن نيستند یا مطابق با سليقة آنها نيست ،بر روي آن قلم قرمز ميكشند .بنابراین ،مردم به
همان شاعران كالسيك اكتفا ميكنند و شعر را منحصر به همانها ميدانند! این دسته از افراد معموالً دالیلي براي توجيه عقيدة
خود ابراز ميكنند ،مثالً ميگویند« :دیگر كسي قادر نيست همانند حافظ شعر بگوید» یا «دیگر كسي نميتواند مثل متنبي شعر
بگوید» یا «شاعران پيشين هر چيزي را كه براي گفتن وجود داشته ،گفتهاند و چيزي براي سرودن باقي نگذاشتهاند» و...
در این رهگذر ،شاعران معاصر ایران و عراق با قرابتهاي خاصّ فکري و فرهنگي ،و تحت تأثير عوامل مختلف زندگي
امروزین ،همانند شاعران دیگر سرزمينها با دستاندازي در ساحتهاي معنایي زبان در پيِ آشنایيزدایي از كالم خویش بودهاند.
نکتة قابل تأمل این است كه اگرچه گرایش این شاعران در پيشبُرد ترفندهاي تحوّل در حوزة معنایي زبان ،بيشتر اوقات ،مثبت
ارزیابي ميگردد و در مباحث مربوط به «زیبایيشناختي» 2از آن به نيکي یاد ميشود ،امّا در مواردي هم به جهت اختالل در
كاربردهاي زبان و ضعف در شيوههاي بيان ،به نارسایي منجر ميگردد كه در بحث آسيبشناسي شعر قابل نقد و بررسي است.
بهطوركلّي ،كاربرد تصاویر تکراري و پژمردة گذشته و ضعف در تصویرسازيها ،استعمال تركيبات متروک و بيرمق قدیمي،
گرایش به مضمونهاي كليشهاي و از رده خارج ،رميدگي معنایي ،توجّه صِرف به نقش دگرگونسازِ زبان بدون در نظر گرفتن
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دیگر كاركردهاي ادبي آن و ...از جمله عواملي است كه در مباحث مربوط به آسيبشناسي در «زیبایـيزدایي» 9شعر معاصر ایران
و عراق ،تأثير بهسزایي دارد كه در ادامه ،از سه منظر «نظام زباني»« ،فرم ذهني» و «تصویرسازي» مورد نقد و بررسي قرار ميگيرند.
در بيان اهميّت موضوع آسيبشناسي شعر معاصر ایران و عراق باید گفت ،ضرورت انجام چنين پژوهشهایي بيش از هر
چيز ،نياز جدّيِ بسياري از دانشپژوهان به پردازش و بررسي تطبيقي موضوعات زبانشناختي در ادبيّات ملل مختلف است كه
امروزه در مباحث ادبي ،جایگاه مهمي دارد.
بر این اساس ،هدف از پژوهش حاضر ،تبيين كيفيّت تركيبسازيها و تصویرپردازيهاي شاعران معاصر ایران و عراق و
آسيبشناسي سرودههاي آنان در حوزة معنایي زبان است كه در چارچوب مکتب ادبيّات تطبيقي آمریکایي و با استناد به شواهد
مشابهي تحقّق ميیابد كه قابليَت نقد ضعف یا زیبایيِ آنها محسوستر بهنظر ميرسد.
ناگفته نماند كه با توجّه به گسترة وسيع شعر معاصر ایران و عراق و شمار فراوان شاعران این دو سرزمين ،پژوهش حاضر،
تنها به تحليل سرودههاي برخي از شاعران برجسته و سرآمد نيمة دوّم قرن بيستم در دو كشور ميپردازد كه عبارتند از« :مهدي
اخوانثالث»« ،سهراب سپهري» و «قيصر امينپور» در مقایسه با «بلند الحيدري»« ،عبدالوهاب البياتي» و «سعدي یوسف».
 -2پیشینة پژوهش
بهطور كلّي ،پژوهشهایي كه موضـوع هنجارگریزي معنایي زبان را بهعنوان یکي از مباحث نقدي مورد بررسي قرار دادهاند ،با در
نظر گرفتن ارتباطي كه به موضوع این اثر پيدا ميكنند ،به سه دسته تقسيم ميشوند:
 -9پژوهشهایي كه در حوزة ادبيّات فارسي نگاشته شده است.
 -2پژوهشهایي كه در حوزة ادبيّات عربي به انجام رسيده است.
 -1پژوهشهایي كه در خارج از دو حوزة ادبيّات فارسي و عربي صورت گرفته است.
سرآغاز طرح مباحث مربوط به هنجارگریزي را باید در دو مقالة معروف صورتگرایان جستجو كرد:
 -9مقالهاي از «ویکتور شکلوفسکي» 9تحت عنوان «هنر به مثابة تکنيك» .2وي در این مقاله ،نظریة «آشنایيزدایيِ» 1خود را -كه
اساس فلسفة زیبایيشناسي صورتگرایان است و ميتوان آن را صورت اوّليّة نظریة هنجارگریزي به حساب آورد -مطرح كرد.
 -2مقالهاي از «یان موكاروفسکي» 2با عنوان «زبان معيار و زبان شعر» .4وي نيز در این مقاله ،نظریة «برجستهسازي» را -كه
همواره با مباحث مربوط به هنجارگریزي همراه بوده -معرفي كرد.
در ایران نيز پژوهشهایي درباب گونههاي هنجارگریزي و بهخصوص عدول از اصول معنایي زبان به انجام رسيده كه مهم-
ترین آنها عبارتاند از:
 -9كورش صفوي در كتاب دو جلدي «از زبانشناسي به ادبيّات» دربارة هنجارگریزي و شيوههاي آن به شکل اشارهوار سخن
رانده و در زمينة آشنایيزدایي معنایي ،شواهدي اندک از شعر معاصر ایران را چاشني بحث خود كرده است.
 -2محمدرضا شفيعيكدكني در بخشي از كتاب «موسيقي شعر» به شکل خالصه در باب هنجارگریزي بحث كرده و با اشاره به
دگردیسيهایي كه امروزه در حوزة معنایي زبان شعر رخ داده ،از آن بهعنوان «رستاخيز واژگان» یاد ميكند.
 -1محمود فتوحي در بخشهایي از كتاب «سبكشناسي :نظریهها ،رویکردها و روشها» دربارة انواع هنجارگریزي سخن گفته و
آشنایيزدایي از ساحت معنایي زبان را با ذكر شواهدي مورد بررسي قرار داده است .
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 -4فروغ جليلي در كتاب «آیينهاي بيطرح :آشنایيزدایي در شعر شاعران امروز» با اشاره به كلّياتي در باب انواع هنجارگریزي ،به
ذكر مواردي از هنجارگریزيهاي معنایي در زبان شاعران معاصر فارسي پرداخته است.
 كاووس حسنلي در كتاب «گونههاي نوآوري در شعر معاصر ایران» ضمنِ تحليل زبان ،شکل ،تصویر و محتواي شعر معاصرفارسي ،حوزة معنایي را بهعنوان یکي از حدود قابل نقد زبان شاعران هنجارگریز امروز مورد بررسي قرار داده است.
افزون براین ،تحقيقاتي نيز در حوزة ادبيّات عرب دربارة چگونگي تخطَي از زبان معيار صورت پذیرفته كه به نوعي با موضوع این
پژوهش در ارتباط است .برخي از این پژوهشها عبارتند از:
 -9احمد محمد ویس در دو اثر ارزشمند خود؛ یعني «االنزیاح من منظور الدّراسات األسلوبية» و «االنزیاح في التراث
النقدي والبالغي» شيوههاي هنجارگریزي؛ بهویژه هنجارگریزي معنایي را از نگاه ناقدانة خود مورد بررسي قرار داده
است.
 -2عبَاس رشيد الدده در كتاب االنزیاح فيالخطاب النقدي والبالغي عندالعرب كاربردهاي بالغي هنجار گریزي معنایي
را از دیدگاه نقدي ارزیابي كرده است.
 -1قتيبه الحباشنه و مثني العساسفه در مقالة مشترک خود با عنوان «االنزیاح في لغةالشعر دراسة في نماذج دالة من شعر
أدونيس» كيفيّت كاربردهاي هنجارگریزي معنایي در شعر ادونيس را بررسي كردهاند.
 -4التجاني بولعوالي در پژوهشي مفصّل با عنوان «الشعر العربي بين سلطة المعيار ولذة االنزیاح» ،نوسان شعر عربي بين
زبان معيار و زبان هنجارگریز را مورد نقد و بررسي قرار ميدهد.
 علي سليمي و رضا كياني در مقالهاي مشترک تحت عنوان «معناآفریني در شعر با استفاده از هنجارگریزيهاي زباني»به بررسي شيوههاي برجستهسازي در زبان شعر عزالدّین المناصره ،شاعر برجستة فلسطيني پرداختهاند .افزون براین،
دو نگارنده در مقالة مشترک دیگري با عنوان «االنزیاح و دالالته الخيالية في شعر مهدي أخوان ثالث و سعدي یوسف:
دراسة مقارنة في الصّـــور الشعریة المحولة لدي الشاعرین» ،به بررسي تطبيقي هنجارگریزي معنایي این دو شاعر در
حوزة آميزش حواس پنجگانه پرداختهاند.
 -3نظام زبانی
زبان جایگاهي مهم را در ساختار شعر جدید به خود اختصاص داده است ،امّا در نظر همة كساني كه آن را به كار ميبرند ،مفهوم
یکساني ندارد .مقصود ما از زبان در اینجا« ،دایرة واژگاني و كيفيّت تركيب آنها در بافت شعر است .نظامدار بودن زبان نيز بدان
معناست كه هویّت هر كلمه و پيوند كلمات با یکدیگر از منطق زباني خاصّي پيروي ميكند كه در نظر اهل زبان پذیرفته شده
است .این منطق ،وضعيت جامد و غير قابل تغييري را به وجود نميآورد .شاعران سعي دارند افقهاي آن را گسترش دهند تا
تازگي و زایایيِ زبان از بين نرود .بنابراین ،شکستن هنجارها زبان روزمره ،بخشي از منطق زبان شاعرانه است( ».زرقاني:9119 ،
.)1
اگر پذیرفته باشيم كه زبان شعر معاصر« ،یکي از مظاهر ابتکار در مجموعة ملّتها است كه با قيود زمان مقيد نميشود» (عبود،
 ،)92-92 :9111باید این را نيز بپذیریم كه وجود هرگونه ضعفي كه آن را به سمت ابتذال یا نارسایي سوق دهد ،ميتواند به آن
لطمه بزند و درجة هنري آن را مخدوش كند.
اگرچه «تعامل با زمان ،در پرتو زباني حاصل ميگردد كه بتواند تجربههاي نوین را با الهامي جدید انتقال دهد» (صایغ:9111 ،
 ،)219امّا این بدان معنا نيست كه زبان در مسير این انتقال ،آنچنان ریسكپذیر باشد كه «اصل رسانگي» را دچار تزلزل كند و
باري از ابهام را بر ذهن مخاطب حمل كند .بدیهي است ،آنگاه كه زبان در ایفاي نقشهاي خود ،تنها در مقام موضعگيري در برابر
هنجارهاي مرسوم گذشته قرار بگيرد و فارغ از منطقهاي گریزناپذیري گام بردارد كه تخطّي بيمورد از آنها سبب «زیبایيزدایي»
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از كالم شود ،ارزش خود را از دست ميدهد .به بيان دیگر ،نوآوريهاي زبان «چه در حوزة ساختار و چه در حوزة تصویر و
محتوا باید تابــع چارچوب و قوانين خاصّــي باشد و منطبق بر اصـولي كه منطـق شعر را تشکـيل ميدهند( ».عليپور:9111 ،
 )21بنابراین ،شعر امروز در بافت خـود به زباني نيازمند است كه از نگرشي ویژه و برتر فراهم آید؛ زباني كه بخش عمدة آن را
ساختار معنایي دیگرگون و تحوّلیافتة آن تشکيل ميدهد و كيفيّت كاربردش در نقد امروز در حوزة «فرا هنجاري معنایي» مورد
ارزیابي قرار ميگيرد.
به طوركلّي ،گرایش خاصّ شاعران امروز به ایجاد تحوّل و دگردیسي در ساختار معنایي زبان و جواز ورودهاي بيرویة برخي از
واژهها و سوژههاي غيرمنتظره در سرودههاي آنان ،ما را بر آن ميدارد كه بگویيم ،زبان آنان به جهت قدرت ریسكپذیري باال و
جسارت خارج از حدّ در كاربردهاي غير عادي ،زمينة الزم را براي آسيبشناسي در نزد ناقدان معاصر فراهم آورده است.
 -4فُرم ذهنی
بخشي از آنچه بهنام «فراهنجاري معنایي» در سطح زبان مطرح است با مسأله ذهنيّت تخيّلي شاعر ارتباط عميق پيدا ميكند« .بحث
ذهنيّت در شعر را ميتوان به درونمایة آن اختصاص داد كه به طور عمده در خدمت «پيام و اندیشه» است( ».سالجقه:911 ،
 ) 91پيام و اندیشه به ذهنيّت شاعر فرم ميبخشد« .فرم ذهني عبارت است از ارتباط چند سویةِ دروني كه اندامهاي شعري با
یکدیگر دارند( ».زرقاني )11 :9119،براي ایجاد تحوّل در چنين ارتباطي ،شاعر باید به كمك واژهها ،در ساختار كالم ،نوعي
دگردیسي بهوجود آورد و زبان را از روند طبيعي خود خارج كند تا بدین طریق ،باورهاي ضمني مخاطب را به چالش گيرد و
عادت معمول فهم او را بر هم زند.
برخي از منتقدان شعر فارسي و عربي ،گمان كردهاند كه «فرم ذهني» همان قالبِ شعر است؛ در حالي كه فرمِ شعر ،قالب نيست
و «ميتوان آن را شيوة نمایش محتوا دانست» (حسنلي )22 :9119،كه گاهي با ارائة طبيعي و یكدست درونمایة شعر ،پایاني
مورد انتظار را براي مخاطب رقم ميزند و هيچگونه سردرگمي و غرابتي را در معنا ایجاد نميكند ،امّا گاهي بر خالف انتظار ،از
طریق تکثّرِ معنایي و گُسستِ تصویري ،به شعر جلوهاي دیگرگون و معناگریز ميدهد كه واكاوي جنبههاي مثبت یا منفي آن در
حوزة آشنایيزدایيِ معنایي ،مورد توجه بسياري از ناقدان امروز بوده است.
در مقایسة فرم ذهني شاعران گذشته و امروز نيز باید گفت« ،در شعر كهن ،تکوینِ تصویر در یك بيت صورت ميگرفت .در
هر بيت یك یا دو تصویر ارائه ميشد و تکوین پيدا ميكرد .گاهي این تصویر به یکي دو بيت دیگر نيز تجاوز ميكرد .ولي معموالً
به دليل بيتپرستي و وجود قافيهاي محدودكننده ،تصویر یك بيت ،به بيت دیگر منتقل نميشد یا در صـورت انتـقال به بيت
دیگر ،در آن تکوین خـود را به اوج ميرساند و پایان ميپذیرفت .این در حالي است كه در شعر امروز ،نميتوان یك سطر را
خواند و سطر دیگر را نادیده گرفت .یا باید سطري را تکرار نکرد یا در صورتي كه عالقهاي به تکرار سطر باشد ،باید تمام شعر را
از سر خواند؛ به دليل اینكه اگر واحد شعر گذشته بيت باشد ،واحد شعر جدید ،خود شعر است( ».همان )221-224 :طرح این
مقایسـه در اینجا ،از آن جهت ضرورت دارد كه آسيبشناسي شعر معاصر در آنجا كه بحث رمـيدگيِ معنایي و گسيختگيِ
محتوایي مورد نظر است ،مستلزم چشم اندازي در دورنمایههایي است كه شاعران در گذشـته داشتهاند؛ چرا كه در نقد شعر  -از
جهت كيفيّتِ گُسستِ معنایيِ ذهن شاعران -به ناچار باید گریزي به كاربردهاي متعارف گذشته بزنيم تا یافتههاي غير معمول شعر
امروز را بهتر لمس كنيم.
بدیهي است كه برخي از تصاویر نوپایي كه از ایدة هنجارگریزِ ذهن شاعران امروز ایران و عراق برميخيزند و آشنایيزدایي-
هايِ تخيّلي آنان را دربر دارند ،بر مبناي تمركززدایي و از هم پاشيدگي ساختارهاي محتوایي زبان به سرایش درآمدهاند؛ بدین
معني كه خواننده پس از آنكه بخشي از یك سروده را ميخواند ،سرانجامِ آن را پيش از اینكه به پایان برسد پيش بيني ميكند ،امّا
شاعر در یك چرخش ناگهاني ملموس ،پيشفرضهاي او را نقش بر آب مينماید و با از هم گسيختن بافتهاي معنایي ،از دنباله
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یا انتهاي كالمش آشنایيزدایي ميكند .از آنجا كه شاعر در این فرایند ،شيوة هنجارین درک معنایي كالم را از حالت تعبيرپذیر
بودن خارج ميكند و هر لحظه ،مجموعه عالیم جدیدي براي ادراک در اختيار ما قرار ميدهد ،هر گونه قضاوت دربارة قوّت یا
ضعف عدولِ وي از نُرمها ،در حوزة هنجارگریزي معنایي ،ارزیابي ميگردد .بر این اساس ،با پذیرش این نکته كه رميدگي معنایي
و بر هم زدن روابط منطقي ميان عناصر شعر ،به زبان شاعران جلوهاي نابهنجار ميدهد ،ميتوان فرم ذهني سردوههاي معاصر ایران
و عراق را در حوزة هنجارگریزي معنایي ،به دو شيوة زیر ،آسيبشناسي كرد:
 -9فرم ذهني مبتني بر «همگرایي» كه معتقد به ارتباط انداموار ميان عناصر شعر است.
 -2فرم ذهني مبتني بر«واگرایي» كه ناظر است بر افـشان بودن عناصر و ساخـتار شعر.
« در بوطيقاهاي متمایل به نوع اوّل ،هر چه رابطة اجزاي شعري استوارتر و تناسب آنها با یکدیگر بيشتر باشد ،ارزش هنري
آن باالتر است .در بوطيقاهایي كه به نوع دوم گرایش دارند ،ارزش هنري شعر را باید در ميزان موفقيت شاعر در انتقال مضمون
مورد نظر از طریق در هم شکستن ساختارها جستجو كرد( ».زرقاني)11-11 :9119،
 -5شیوة تصویرپردازی
تصویر دربردارندة دریافتهاي شاعر از محيط پيرامون خویش و ارائة ادبي آن به واسطة آرایههایي همانند تشبيه ،استعاره و...
است؛ خواه این دریافتها حسي باشند و خواه انتزاعي .بررسي آثار ادبي فارسي و عربي در حوزة شعر نشان ميدهد كه نوع
تصاویر و كيفيّت كاربردشان در شعر گذشته و امروز ،بسيار متفاوت است؛ چرا كه شعر امروز در حوزة تصویرپردازي ،ویژگي-
هایي دارد كه در شعر گذشته كمتر به چشم ميخورند .در مقایسة چگونگي تصویرپردازي در گذشته و حال نيز باید گفت ،در
شعر كهن ،تصویر اغلب به عنوان تزیين به كار رفته ،امّا در شعر معاصر ،تصویر القاگر معنا است و محتوا ،جزء جدایي ناپذیر آن
محسوب ميشود.
«از آنجا كه تصاویر داراي ویژگيهاي دیناميکي هستند؛ بنابراین ،گاه شکلي را دربرميگيرند و گاه از شکلي خلع ميشوند».
(مسعود )91 :9111،در این زمينه ،یکي از نکات مهمي كه در خوانش تصویري شعر امروز باید در نظر داشت ،آن است كه
حركت تصاویر و چرخش ناگهاني آنها در امتداد خيال شاعران ،نباید به گونهاي باشد كه اصل رسایي كالم را مختل كند و درک
خواننده را با درنگي بدون فایده ،بينتيجه بگذارد .افزون بر این ،كاربرد تصاویر تکراري و پژمردة گذشته ،ضعف در
تصویرپردازي ،و استعمال خارج از حدّ تركيبات بيرمق و كليشهاي كُهن به ساختار معنایي شعر امروز آسيب رسانده است .بر این
اساس « ،تصاویر شعري باید به عنوان یکي از اركان برابر با عنصر تفکّر در نزد شاعران امروز در نظر گرفته شوند» (ابوشبکه،
 )22 :9112و زبان را از مرز كاربردهاي متروک خارج كنند و افقي تازه را در برابر دیدگان بگشایند.
 -6نگاهی به آسیبشناسی شعر معاصر ایران و عراق
در شعر امروز ،كلمات در یك نظام انداموار و هماهنگ در كنار هم قرار ميگيرند؛ تا القاگرِ معنا یا مفهومي باشند كه شاعر به آن
نظر دارد ،امّا «گاه این انداموارگي آن قدر پيچيده ميگردد و كلمات به گونهاي در هم تنيده ميشوند كه تعویض یا جابهجایي یك
كلمه ،تمام شعر را آسيبپذیر ميكند( ».طاوسي.)1 :9119 ،
«در شعر واقعي ،هم جوشش و هم كوشش ،سهم خود را دارد .اگر جوشش بيشتر باشد ،شاعري بيشتر و سخنوري كمتر
خواهد بود .به عکس ،اگر سهم كوشش بچربد ،سخنوري بيشتر و شاعري كمتر خواهد شد .اگر جوشش و كوشش برابر باشد،
شاعري كامل خواهيم داشت» (موسوي گرمارودي.)11 :9119،
در سطح تطبيقي ،اگر نمرة نهایي شاعران گذشته و بنامي هچون سعدي و متنبي -كه از هر جهت سرآمد و برجسته بودهاند -را
در كلّ ( )922فرض كنيم؛ باید حداقل( ) 2نمره از آن را سهم جوششها و ( ) 2نمره را براي كوششهاي این دو در نظر بگيریم.
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«جوشش در هر شاعر ،از سرچشمههاي قریحـه فوران ميكند .قریحـة شعري ،یك استـعداد و نيروي ویژه است كه با والدت هر
شاعر ،تولّد ميیابد؛ درست مانند صـداي خوش .درجة قوّت و ضعف آن نيز ،همچنان با والدت هر كس ،همراه اوست و كم و
زیاد نميشود؛ باز مانند صداي قـوي و ضعيف .اگر كسي فقط با «دو دانگ» صدا به دنيا آمده باشد ،نميتواند در آن تغييري به-
وجود آورد و مثالً آن را به «شش دانگ» تبدیل كند .امّا چه شاعر و چه خوشآوا ،با هر درجه از قریـحه یا صدا ،ميتواند با
كوشش آن را با كمال بيشتري عرضه كند( ».همان)14 :
آنچه در این مورد ،شعر امروز را آسيبپذیر نشان داده ،آن است كه شاعراني بودهاند كه در جوشش و قریحه ،توان باالیي از
خود بروز دادهاند ،امّا یا فرصت كوشش نيافته یا از روي كاهلي ،در جهت كمالِ آن نکوشيدهاند .افزون بر این مورد ،چينشِ
جدوليِ كلمات ،پرداختن به تصایر كليشهاي ،كاربرد تركيبات تکراري گذشته ،از هم گُسيختن الیههاي معنایي كالم از آغاز تا
انجام یك شعر و ...از جمله عواملي محسوب ميشود كه حوزة معنایي زبان امروز را آسيبپذیر كرده است كه در اینجا با تکيه
بر بخشي از سرودههاي شاعران معاصر ایران و عراق برخي از این ضعفها مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.
 -6 -1چینشهایِ جدولی بیرویه و بر هم خوردن نظامِ خانوادگیِ واژگان
زبان در معناي معمول خود ،ابزاري است براي ایجاد ارتباط بين مردم كه بر مبناي هنـجارهاي مرسوم و تعيينشده بهكار گرفته
ميشود .واژگان ،تركيبات و بهطور كلّي بخشهایي از عناصر زبان براثر كاربرد روزمره ،تکراري و متروک ميشوند و غباري از
كهنگي بر پيکرة آنها فرو مينشيند .بدیهي است كه چنين زباني نميتواند عواطف و احساسات مخاطب را برانگيزد و تنها به-
عنوان ابزاري مؤثر در جهت انتقال پيام ،مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .در این حال ،شاعران با گریز از اصول متعارفي كه بر زبان
معيار سلطه افکنده ،روح تازهاي در كالبد واژگان و تركيبات وصفي و اضافي خویش ميدمند؛ بهگونهاي كه زبان با تمام ظرفيّت-
هاي موجود در خود ،به عرصهاي مبدّل ميگردد كه شاعران در گسترة آن به واژهجویي ،مضمونیابي و تصویرآفریني ميپردازند و
با تمهيدات تازهاي كه در روندِ كاربرديِ آن انجام ميدهند ،در برجستهسازي و آشنایيزدایي كالم ،نقشآفریني ميكنند .براین-
اساس ،اگر زبان هنجار را همان زبان رسمي و معياري بدانيم كه براي ایجاد ارتباط عادي بين مردم بهكار ميرود ،هرگونه تغيير و
تحوّلي كه آن را به مسير دیگري غير از قواعد حاكم بر زبان معيار سوق دهد ،آشنایيزدایي به شمار ميآوریم.
در این زمينه باید اذعان كرد ،اگرچه تخطّي از اصول معنایي زبانِ هنجار در سرودههاي شاعران امروزین ،بيشتر در جهت
تقویت جنبههاي زیباشناختي شعر كاربرد یافته و غالباً نمودي مخاطبپسند یافته ،امّا گاه به آن جهت كه از حدود كلّي زبان تجاوز
كرده و در اصول محتوم معنایي را خدشهدار ساخته ،بر آن نقدهایي وارد است.
در این باره ،با تأمّل عميق در ساختار اشعاري كه پارهاي از آرایههاي ادبي موجود در آنها در نگاه اوّل براي خواننده جذاب و تازه
ميكنند ،متوجّه ميشویم كه شکلگيري این آرایهها ،صرفاً از یك فرمول سطحي بر روي كاغذ تبعيت ميكند و در آفرینش آنها
جوششِ ذهنيِ شاعر نقش فراواني نداشته است .بنابراین ،سرایش چنين اشعاري عاري از ارزش هنري است؛ چرا كه هر كسي به
سادگي ميتواند با كشيدن یك جدول و پس و پيش كردن یا تعویض جاي واژگان در جمالت مختلف ،چنين ترفندي را به كار
ببرد ،بدون اینكه تامّل و تعمّق ویژهاي به كار برده باشد.
براي وضوح این موضوع كه از آسيبهاي جدّي در ساخت معنایي زبان به شمار ميآید ،الزم است كه به طور خالصه،
اشارات ارزشمند دكتر شفيعي كدكني را در پژوهشي به نام «شعر جدولي» 9یادآور شویم .ایشان در این باره چنين ميگویند« :شعر
ج دولي ،شعري است كه نویسندة آن از به هم ریختنِ خانوادة كلمات و تركيبِ تصادفيِ آنها به مجموعة بيشماري از «استـعاره»،
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«مـجاز» و حتّي «تمـثيل» دست ميیابد؛ بيآنكه دربارة هيچ كدام آنها ،از قبل ،اندیشه ،حسّ ،حالت و تأمّلي داشته باشد .از نوادرِ
اتّفاقات ،اینكه بخش قابل مالحظهاي از این ایماژهايِ جدولي ،زیبا و شاعرانه و گاه ،حيرتآورند.)41 :9111( ».
وي در بخشي دیگر از سخنان خود اینگونه مينویسد« :ما ميگویيم« :یك جفت كفش»« ،دو جفت جوراب» یا «یك باب
منزل»« ،دو باب مغازه» یا «یك بطري شراب» یا «یك چَطْوَل عرق» یا «یك ركعت نماز» یا «یك قطره باران» و «یك چکه باران» و
در شمارش هر یك از این مجموعهها از یك نوع وابســــتة عـددي استـفاده ميكنيم؛ مثــالً نميگویيم« :دو ركعت مغازه»،
ميگویيم« :دو باب مغازه» و نميگویيم« :یك چَطْوَل جوراب» ،ميگویيم« :یك جفت جوراب» .اینها پارادایمهاي ثابت یا نزدیك
به ثابت زبان هستند كه در زبانهاي مختلف عالم ،با تفاوتها و سایهروشنهاي خاصّ خود ،هميشه حریم خود را بهطور طبيعي
حفظ كردهاند و مثل خانوادههایي كه در ميان خودشان ازدواج ميكنند كمتر با بيگانه وصلت ميكنند .حال اگر شما بيایيد از روي
تعمّد ،خانوادة «باران و ابر و مه و صاعقه و برق و سيل و ( »...همان) را كه هميشه با یکدیگر وصلت ميكنند و خاستگاه طبيعي
آنها چنين وصلتهایي را ایجاب ميكند ،وادار كنيد به ازدواج با خانوادهاي دیگر؛ مثالً خانوادة «ایمان»« ،حضورِ قلب»« ،والیت»،
«مذهب» و «ایدئولوژي» ،عمالً نتایج عجيبي به بار ميآید كه غالباً فرزندان غير عادي و ناقص الخلقه و گاه بدیع و نوآیين از ایشان
زاده ميشود:
]ایمانِ ابر  +حضورِ قلبِ رعد +والیتِ سیل +مذهبِ صاعقه +ایدئولوژیِ طوفان[
یا مثالً بهجاي اینكه بگویيم« :یك قطره باران بارید» ،بگویيم« :یك قطره اندوه بارید» یا «یك قطره شادي بارید» .همين كه شما
وابستة عددي خانوادة مایعات را كه «قطره» است به خانوادة دیگري كه خانوادة شادي و غم است ،دادهاید یك رشته تصویرها و
استعارههایي ،خود به خود ،حاصل شده است كه شما كوچكترین احساس و تأمّلي دربارة آنها نداشتهاید( ».همان)41- 2 :
با چنين تفسيري ،اگر بخواهيم شعر معاصر ایران و عراق را از این زاویه آسيبشناسي كنيم ،باید بگویيم ،بخشي از خرقِ
عادتهایي كه در ساختار كلّي عبارتهاي امروزین خودنمایي كرده ،از برهم خوردن نظام خانوادگي برخي از واژهها بهدست آمده
است .با وجود آنكه بيسابقه بودن چنين ساختارهایي در سرودههایي امروز ایران و عراق ،سبب ميشود كه خوانندگان ،خود را با
انواع تازهایي از «وصلتهاي واژگاني» و «بازي با كلمات» روبرو ببينند ،امّا این بدان معنا نيست كه چنين ساختارهایي همواره به
تقویت الیههاي معنایي زبان منجر گشته باشند ،بلکه گاهي بهگونهاي سطـحي كه فاقد حسّ و عاطــفة الزم است ،كالم را به
ابتذال ميكشاند.
نگاهي به ساخـتار عبارتهاي زیر كه همگـي با آميزش تازة نظام خانوادگي واژگان بهدست آمدهاند ،ما را در درک بهترِ آنچه
گفته شد ،یاري ميرساند:
 کَانَتْ األحْجَارُ تَشْرِبُ هَاجِسَ الظّلمَاتِ! (یوسف)911/9 :9111 ،
ترجمه( :سنگها ،دلواپسي تاریکيها را مينوشيدند!)
 شَرِبَتْ سَنَاها 3ضَحْکَةُ األرْیَاحِ! (البياتي)11/9 :911 ،
ترجمه( :خندةِ بادها ،نور شمعها را نوشيد!)
 نوشیدن نور ناب کاری است شگفت! (امينپور)412 :9111،
 نسیمی شعلة فانوس را نوشید! (سپهري) 2 :9111،
واژگاني چون «دلواپسي»« ،نور» و «شعله» در ذات خود ،نوشيدني نيستند؛ امّا شاعران در تمام نمونههاي باال در مدار طبيعي
واژگان ،دست به نوجویي و خرقِ عادتهاي مشترک زدهاند؛ اگرچه این ابتکارها آن چنان هم از منطق شاعرانه به دور نيست و
زیبایيهاي خاصّي در پشت هر یك از آنها نهفته است ،امّا از آن جهت كه فعل «نوشيدن» نه فقط در این چند نمونه ،بلکه در
جاي جاي سرودههاي شاعران مذكور ،به عنوان یکي از عناصر تکراري در تنگناي لحظهها به یاري شعر آمده ،حالت كليد واژهايِ
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كليشه اي به خود پذیرفته كه پس از چندین بار تکرار ،تازگي خود را از دست داده است .بنابراین ،پاره شعرهاي باال ،از آن جهت
آسيبپذیر ميكنند كه ساختار خانوادگي واژگان را با یك فرمول سطحي بر روي كاغذ بر مبناي جابهجایيهاي كوششي و مکرر
شاعران  -بيآنكه جوشش قریحه در این ساختارها چربش داشته باشد -دچار تـحوّلِ معنایي كردهاند .بدیهي است كه «از منظر
آسيبشناسي ،تصــویري كه در نگاه نخـست ،تازه مينماید ،امّا پيوســته تکرار ميشود ،دیري نميپاید كه ارزش خود را در برابر
دیدگان خواننده از دست ميدهد و باري از كسالت را بر ذهن او تحميل ميكند؛ چنين تصـویري پس از هر بار تکرار ،چينش
كوششي واژگان را بيش از پيش ،براي ما یادآوري مينماید( ».الغریبي)941/9 :2224 ،
در دو نمونة زیر نيز بار دیگر سعدي یوسف و قيصر امينپور با شيوهاي همسان و مشابه ،از طریق پس زدنِ رابطههاي
قراردادي ميان واژة «قطره» و آميزش دور از ذهن آن با واژگاني چون «خستگي» و «رنج» ،به قالب زدنِ تصویرهاي جدولي
پرداختهاند:
 تَبکی وَعَلَى جَبینكَ مِنْ عناء الْحَرفِ قطرة! (یوسف)211/9 :9111 ،
ترجمه( :در آن حال كه قطرهایي از خستگيِ حرف بر پيشاني تو هست ،گریه ميكني).
 قطره قطره خستگی را میچشید! (امينپور)499 :9111 ،
آنگونه كه در این دو نمونه ميبينيم ،واژة «قطره» -كه در شيوة هنجارینِ كالم ،همواره با واژگاني همچون «آب»« ،باران»،
«اشك» و  ...همآیي دارد ،-در نمایي تازه و خالفِ انتظار ،در كنار دو واژة «خستگي» و «رنج» قرار گرفته است .بيتردید ،تازگي
در بيانِ این دو تصویر از سطح عادي كالم فراتر رفته و به زبان ،جلوهاي زیبا بخشيده است ،امّا از آنجاكه آفرینش چنين تركيباتي
همواره با غلبـة نيروي كوششي شاعران بر استعدادهاي جوششي آنان شـکل ميپذیرد ،و این جریان در نمونههاي فوق نيز به
شـکلِ جابهجایي سـاده و بيدردسر واژههاي «خستگي» و «رنج» به جاي واژهاي همچون «آب» صورت پذیرفـته ،توانشِ زباني
این دو شاعر را در بوتة نگاهي منتقدانه قرار ميدهد .به عبارت دیگر« ،وقتي شاعران ،تمام كوشش خود را مصروف ساختن شعر
و بازي با كلمات ميكنند و به همين دليل ،نوشتههاي آنان به شدّت همانند ميشود و شعر را طبق یك دستورالعمل آموخته و
ازپيشتعيينشده ميسازند ،تفاوتي با سنّتگرایاني كه به دنبال قافيهبازي و شعرسازي ميروند ،ندارند .تنها تفاوت آنان با اینان در
«ساختهاي تازه» است كه با فراگيري تکنيك ميتوان به آن دست یافت(.حسنلي)14 :9111،
به هر حال ،نمونههایي از این دست ،در سرودههاي معاصر ایران و عراق ،فراوان به چشم ميخورند؛ به گونهاي كه ميتوان
گفت ،برخي از شاعران این دو سرزمين ،تاكتيكِ چينش جدولي را از طریق بر هم زدن نـظام خانوادگـي واژگان ،به عادتيِ غالب
تبدیل كردهاند و نه تنها ایرادي در آن نميبينند ،بلکه آن را از نشانههاي شعر مُدرن ميپندارند.
 -6 -2کاربرد واژگان بیرمق گذشته در ساختار معنایی زبان
بيتردید ،خلق و ایجاد تصویرهاي نوپا در شعر امروز تا حدّ زیادي برآیندِ عاطفه و تجربة خاصّ شاعران است كه با سازماندهي
خاصّ واژگان در كنار هم به زبان رونقي دوباره ميبخشد .به تعبير دقيقتر« ،خلق زبان تازه یا در حوزهاي محدوتر ،خلق تركيبات
تازه معموالً معمول دو عامل ميباشد :عامل اوّل ،وسواس و ميل مفرط شاعر به فرم ،صورت و زبان خاصّ است .در این حالت،
شاعر به دور از جوشش و غليان احساس و عاطفة سرشار ،معموالً به منظور هنرنمایي ،اعجاب ،تشخّص زباني و  – ...با سامان
بخشيدن به واژگاني كه هنوز از رونق نيفتادهاند -به خلق تركيبات تازه دست ميزند( ».حسنپورآالشتي )14 :9114،نمونههاي برتر
همآیي واژگاني در قالب تركيبهاي تصــویري مدرن و بيپيشيـنه در شعر امروز ایران و عراق را ميتوان در سرودههاي شاعراني
همچون سپهري ،امينپور ،البياتي و ...مشاهده كرد .در عامل دوم« ،خلقِ تركيبهاي تازه براي شاعر یك ضرورت است ،نه
انتخاب و اختيار .چنين نيست كه شاعر بخواهد بنا بر انگيزهايِ خارج از حوزة الزام شعري به منظورهاي دیگري چون غافل-
گيرسازي ،هنرنمایي و ...خلق تركيب كند ،بلکه این ضرورت اندیشـه ،عاطفه و احساس است كه شاعر را به ایجاد آن تركيبات وا
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ميدارد .شاید بتوان گفت ،این تركيبات همزاد احساس ،عاطفه و اندیشه هستند كه با او متولّد ميشوند؛ یعني ،شاعر آنها را اختيار
نکرده است بلکه آن ،خود ،بر شاعر تحميل شده است( ».همان) نمونههایي از این دست تركيبات كه با سازماندهي هدفمند
كلماتي فراهم آمدهاند و بخشي از آنها از قاموس واژگان منسوخ اقتباس شدهاند را ميتوان در اشعار اخوانثالث ،الحيدري،
یوسف و ...مشاهده كرد.
هم آیي انواع واژگان در شعر شاعران امروز ایران و عراق ،در بسياري از موارد به خلق تركيباتي منجر گشته كه تازه و بي-
پيشينهاند .البته در این رهگذر ،گاهي نيز به تركيبات كُهنهاي برميخوریم كه طراوت نخستين خود را از دست دادهاند و تکرار
خارج از حدّ آنها در بطن تصاویر امروزین ،تازگي تصویري را تحت الشـعاع كُهنگي خود قرار داده است .در بحث آسيب-
شناسي ،كاربرد واژگان از متروک و بيرمقِ گذشــته در ساختمان تصــاویري كه مسائل سياسـي

–

اجتماعي دنياي معاصر را

تحت پوشش خــود قرار ميدهند ،از آن جهت به حوزة معنایي زبان ،زیان ميرساند كه گاهي این واژگان در ساختار كالم
شاعران ،آن چنان برجستـه عرض اندام ميكنند كه طراوت و تازگي تصاویر نوین را تحت تأثيرِ كُهنگي خود قرار ميدهند .به بيان
دیگر ،اگر چه بخش عظيــمي از تصاویر شعر امروز بيسابقه و نوظهور هستند ،امّا وجودِ پارهاي از واژهها و تركيبهاي منـسوخ
در ساختار آنها ،از شادابي زبان ميكاهد .چنين وضعيــتي در سرودههاي شاعراني همچون مهدي اخوان ثالث ،بلند الحيدري و
سعدي یوسف به وفور قابل مشاهده است ،امّا در شعر شاعراني چون سپهري ،امينپور و البياتي ،آنچنان ملموس نيست.
ذكر این نکته ضروري است كه كاربرد واژگان یا تركيبات سنّتي در شعر معاصر كه ميتوانست در بحث مستقلي با عنوان
«باستانگرایي» مورد بررسي واقع شود  -و در بخش سوّم این پژوهش ،بهشکل گذرا به آن اشاره شد ،-از آن جهت در این قسمت
گنجانده شده كه حوزة معنایي زبان شاعران امروز را –كه بحرانهاي سياسي -اجتماعي جوامع را انعکاس ميدهد -تحت تأثير
خود قرار ميدهد .اگر چه باید اعتراف كرد كه بخشي از سرودههاي معاصر ایران و عراق با پشتوانه قرار دادن این واژگان و
تركيبهاي كهن در بطن تصاویر تازة خود ،زیبایي خاصّي یافتهاند ،امّا نباید از این نکته نيز غافل بود كه چنين ترفندي ،آنجا كه
به یکنواختي در سبك شاعران این دو سرزمين انجاميده ،تأثير فراگير و مورد انتظارش -كه درآن همة مخاطبان به شکل یکسان،
تحت پوشش قرار گيرند -را از دست داده است؛ چرا كه پارهاي از واژگان و تركيبها به اندازهاي منسوخ شدهاند كه با گذشت
زمان ،درک آن براي همگان ممکن نيست و برخي از خوانندگان با نگاه به سطرهاي نخستين شعر ،در درک معنا و مفهوم ،ناتوان
ميمانند و رغبتي به خواندن سطرهاي بعدي از خود نشان نميدهند .بنابراین ،كاربرد چنين شيوهاي در تصاویر امروز در صورتي
كه با اعتدالِ الزم صورت گيرد و به «زیبایيزدایي» از حوزة معنایي زبان منجر نگردد ،به تکامل و غـنايِ شعر ميانجامد .و اتّخاذ
چنين ترفندي ،هرگاه كه از تأثير محتوایي زبان شاعر بکاهد و تمایل خواننده را از تداوم خواندن كاهش دهد ،به حوزة معنایي
شعر آسيب جدّي ميرساند.
در این رهگذر ،باید دانست آنگونهكه بهرهوري بيمورد و افراطي از امکانات زبان گذشته در محور معنایي زبان ،زیانآور
است ،اتّکا نکردن به این امکانات نيز از غناي زبان ميكاهد .به بيان دیگر ،ميتوان گفت« ،گُسستن از امکانات زبانيِ گذشته و
جايگزیني اصــالحات سطــحي با تکــيه بر فضـاسازيِ تصـویريِ بيحسّ ،به جاي ساختار ،معــماري دروني و وحدت اجزا،
روند طبيعي و سالم شعر را تهــدید ميكند» (عليپور .)121 :9111 ،بنابراین ،احياي واژگان مُرده در ساخـتار شعر امروز ،باید به-
گونهاي باشد كه ذهن را متحجّر نکند .شاعر باید بداند كه «به جاي اینكه خود به گذشته برگردد و در آنجا مقيم شود ،گذشته را
به امروز بياورد» (همان.)192 :
اگر بخواهيم در ادبيّات ایران معاصر ،موضوع «آركائيسم واژگاني» را -كه بخشي از ساختار معنایي زبان بر مبناي نظام همآیي
واژگان آن شکل ميپذیرد -آسيبشناسي كنيم ،در این مورد باید قسمت گستردهاي از بررسيها را به شعر اخوانثالث اختصاص
دهيم« .در یك نگاه ،شعر اخوان ،تلفيقي از زبان گذشته و امروز است .به تعبيري ،شعر وي درختي است با برگهاي كهنه و نو؛
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هر چند كفـة باسـتانگرایي آن سنگيـنتر ميكند .به بيان سادهتر ،ریشـه و بدنة تنـاور درخت شعر اخوان« ،گذشته» است و
شاخـهها و ساقههاي آن« ،امروزینه» .آنچه از این تلفـــيق حاصــل ميآید ،سایهساري است تا هميــشه گسترده ،براي دَمآسایيِ
رهگذراني كه در گسترة زبان فارسي به جستوجوي خویش برآمدهاند( ».همان) با وجود اینكه گرایش اخوان ثالث به احياي
واژگان مُرده ،اغلب هوشمندانه و هدفمند است ،امّا گاه با واژگان و تركيبات منسوخي برخورد ميكنيم كه ساختار سرودههاي
سياسي -اجتماعي اخوان ثالث را تحت تأثير كُهنگي خود قرار دادهاند .برخي از این واژگان عبارتند از:
آبخـوست( :جزیره) -انيران( :غير ایراني) -بدست( :وجـب) -برادندر( :برادر ناتني) -بيـغـاره( :سرزنش) -پدندر:

(ناپدري)-

مادندر( :نامادري) -دختندر( :دختر ناتني) -ستان( :به پشت خفته) -مُردهریگ( :ارث) -نش( :نه او را) و ( ..ر.ک :حقوقي:9119 ،
)21
در سروده هاي معاصر عراق نيز ،اگرچه استفاده از امکانات زبان گذشته ،اغلبِ موارد به تکامل شعر منجر گذشته است ،امّا
«كاربرد بيمورد پارهاي از واژگان كه مدّتها از تاریخ مصرف آنها ميگذرد ،نه تنها ،غنايِ سرودهها را به دنبال نداشته ،بلکه به
عنوان یکي از آفتهايِ زباني ،به تحجّرِ ذهني شاعران انجاميده است( ».عبدالحميد )11 :9112،در این مورد ،سـرودههـاي سعدي
یوسف نسبت به دیگر شاعـران عراقـي ،آسيبپذیرتر نشان ميدهد ،این در حالي است كه چنين روندي در شعر وي ،همواره
منفي قلمداد نميگردد و بخش عمدهاي از تالش شاعر در این محور ،حتّي به زیبایي شعرش نيز یاري رسانده است .برخي از این
واژگان قدیمي كه به اندیشههاي سياسي -اجتماعي وي ،نمایي سنّتي بخشيده است ،عبارتند از:
الکَـلْکَل( :سينه) -الکـُرْدُوم( :مرد بلند قامت) -الشّنـخف( :مرد بلند قامت) -ناتِـق( :ماه رمضان) -ورنة( :ذوالقعده) -دبار:
(چهارشنبه) و ...
در شعر معاصر ایران و عراق ،واژگاني كه در سـرودههاي شاعراني هـمانند سپـهري ،امينپور و البياتي بهكار رفتهاند و
تركيبهاي تصویري را تشکيل دادهاند ،در قياس با شاعراني چون اخوانثالث ،الحيدري و یوسف ،واژگاني هستند كه طراوت
بيشتري دارند؛ در نتيجه ،بافتهاي معنایي كالم در اشعار آنها تازهتر به نظر ميرسند .البته در اینجا باید یادآور شویم كه
گرایش به كاربرد واژگان سنّتي در شعر تمام شاعران مذكور به هر ميزاني كه باشد ،به معناي ایستایي و جُـمود در اندیشـه و
دشمني و مخالفت با تـحوّل و نوزایي نيست؛ چنين گرایشي در صورتيكه با بينش دقيق شاعرانه همراه باشد ،شور حيات را در
شعر بر ميانگيزد و سامانِ گذشته را به یاد ميآورد .پيوند بافت زبان شعر كهن با شعر معاصر ایران و عراق ،ضمن اینكه سفارش-
هاي هنـري "نيـما یوشيـج" و "نازک الـمالئـکه" را تداعي ميكند ،حاصل هوشمندي و مهارت شاعرانِ بعد از این دو ،در
عرصة شعر فارسي و عربي است.
روي هم رفته ميتوان گفت« ،كاربرد واژگان كهنه ،في نفسه ،با نوعي غرابت همراه است .البته هر نوع غرابتي نميتواند موجّه
باشد؛ تنها آن دسته از واژگان مهجور و قدیمي مي توانند در یك بافت زباني جاي بگيرند كه به معماري و ساختار طبيعي آن گزند
نرسانند؛ سبب آشفتگي و تصنّع زبان نشده ،مخاطب را سردرگم نکنند .تحقّق این امر بيش از هر عاملي به توانایي و قدرت زبان-
شناختيِ شاعران بستگي دارد .شاید به همين علتِ بایسته ،است كه فقط شاعران معدودي توفيق آن را یافتهاند تا در عرصة شعر
امروز به زباني با هویّتِ آركائيسمي دست یابند» (عليپور.)192 :9111 ،
-6 -3کلیشهسازی 9در محور همنشینی زبان
هنر  -به ویژه شعر -با گستردگي زبان ،رابطهاي تنگاتنگ دارد و هرگونه بيتوجّهي نسبت به تنوّعِ آن ،افزون بر اینكه اثر هنري را
در سطح یك بيان معمولي ،ایستا نگاه ميدارد ،از جذابيّت آن نيز ميكاهد و مخاطب را از التذاذِ هنري بينصيب ميگذارد .در این
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رهگذر ،شاعر براي عرضة هنري شعر باید از «قالبي كردن كالم» 9بپرهيزد و همواره در پيِ نوآوري باشد .به بيان دیگر ،شاعر باید
بداند كه مجبور نيست از عناصر شعر به شکل یکسان و در جاهاي از پيشتعيينشده استفاده كند .باید توجّه كرد كه هر یك از
عناصر و شگردهاي بياني در شعر ،همچون ادویهاي است كه به غذا افزوده ميشود و در حکم ابزاري براي تنوّع و چاشني ذوق به
حساب ميآید؛ طبيعي است كه در انتخاب چاشنيهاي غذایي باید ميزان آن را در نظرگرفت .بنابراین ،شاعر با تمركز بيشتر به
محتوا و ساختِ دروني ،شعر خود را از انسجام تصویري بهرهمند ميسازد و آن را از تکرار و كليشه شدن و تناسبهاي دور از
ذهن رها ميسازد.
از عواملي كه شعر امروز را در حوزة معنایي زبان ،آسيبپذیر كرده ،پرداختن بيش از حدّ به واژگاني است كه به شکل كليشه-
اي در محورِ همنشيني زبان قرار ميگيرند و توجّه مخاطب را به خود جلب نميكنند« .كليشهها ،مضمونهایي هستند كه به
مضمونهاي آشنا ،تکراري و پژمرده تبدیل شدهاند؛ بهنحوي كه در زبان نقشي كامالً خودكار گرفتهاند و به شکل مکانيکي به كار
ميروند .به طور معمول ،كليشهها به قدري تکرارياند كه گاه خواننده ميتواند حدس بزند كه شاعر آنها را در كدام قسمت از
شعر خود بهكار ميبرد یا به كار خواهد برد .شناخت نقش این كليشهها در «زیبایيزدایي» شعر از دیدگاه بحث آسيبشناسي،
اهميّت زیادي دارد .این كليشهها معموالً در شعر ناب بهكار گرفته نميشوند یا در صورت بهكارگيري به كمك شگردهاي هنري
آشنایيزدایي بيان ميشوند( ».سالجقه) 22 :911 ،
از كليشههایي كه در گمان برخي از شاعران معاصر ،به منظور القاي هرچه بيشتر معنا بهكار رفته است ،ميتوان به نمونههایي
اشاره كرد كه صدا و آواي اشيا و پدیدههاي پيرامون را انعکاس ميدهند .بدیهي است كه كاربرد این شيوه به قلمرو شعر امروز
ایران و عراق پس از "نيما یوشيج" و "نازک المالئکه" به شکل گستردهاي مجال بروز یافته است؛ بهگونهاي كه شاعران این دو
سرزمين« ،آنچنان طبيعي و راحت ،صداي پرندگان و دیگر اصواتِ طبيعت را در زبان خویش جاي دادهاند كه گویي واژه یا
عناصر تركيبي زبان را وارد شعر كردهاند( ».عليپور )1 1 :9111،به نظر ميرسد كه كاربرد بيرویّه و تکراري این روش ،ارزش
زباني چــنداني ندارد و هرچند معنا را مورد تأكــيد قرار ميدهد ،امّا از آن جهت كه به «حــشو در كالم» 2منجر ميگردد ،به
ساختار شعر آسيب ميرساند .در نمونههاي زیر ،پارهایي از این كليشهها كه در سرودههاي معاصر ایران و عراق به گونهاي شعار
تبدیل شدهاند ،ميآید:
بلند الحيدري در دو نمونة زیر با تکرار پيدرپي صدايِ «ساعت» و «كفش» در تالش است كه تصویري عيني از یافتههاي
ذهني خود ارائه دهد:
تِكْ  ..تِكْ  ..تِكْ  /..صَوْتُ السَاعَةِ ،ذَاتَ الصَوتِ الْمَکْرُورِ /تِكْ  ..تِكْ  ..تِكْ  /..ال  ..لَنْ أرْجعَ لِلسَاعَةِ /مِیْلَیْهَا
الْمَکْسُورِیْن /تِكْ  ..تِكْ  ..تِكْ  /..ذَاتَ الصَوتِ الْمَکْرُورِ /ال  ..لَنْ أرْجعَ /لِلسَاعَةِ مِیْلَیْهَا الْمَکْسُورِیْن.

()111-111 :9112

ترجمه( :تِك ..تِك ..تِك /..صدايِ ساعت؛ صدایي تکراري /تِك ..تِك ..تِك /..نه ..هرگز مسافت درهم شکستة ساعت ،به
سوي آن برنخواهد گشت /تِك ..تِك ..تِك /..صدایي تکراري /نه ..هرگز مسافت درهم شکستة ساعت ،به سویش برنخواهد
گشت).
اصرار بر تکرار مداومِ این «تِكْ  ..تِكْ  ...تِكْ» جز آنكه حوصلة مخاطب را سر ببرد و در او این احساس را كه شاعر توانِ
گيرایي او را دستِ كم گرفته است ،ایجاد نماید ،خاصيّتي ندارد.
در پاره شعر زیر نيز ،حالتي شبيه به حالت باال احساس ميشود:
رَصِیْـفُ الشَارعِ کَانْ /خِـلْواً إالّ مِنْ صَـوْتِ حِـذَائِی /طَقْ  /...طَقْ  /...طَقْ ( ..همان)122:
Blockade of speech
Redundancy

1
2
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ترجمه( :پيادهرو خيابان خالي بود ،مگر از صدايِ كفشِ من :طَق ...طَق ...طَق)...
بيتردید ،ذكر چندبارة صداي «طق  ..طق  ..طق  »..بعد از تركيب اضافي «صوت حذائي :صداي كفش من» ،اگرچه معناي
ماقبل را تقویت ميكند ،امّا به حشو كالم منجر گشته است كه چنين تأكيدي نميتواند به زیبایي شعر ،كمك كند.

4

سعدي یوسف نيز به منظور دیداري كردن تصویر ذهني خود از صداي نَرمِ پاهایي كه بدون كفش در راهپيمایي گام برميدارند،
این گونه ميسُراید:
شَبَ الشَـابُ ،شَبَ الشَـابُ ،شَبَ الشَـابُ /لَکِن ظَلّتْ الْـقَدَمَانِ حَافِیَتَیْنِ /جِـكْ جِـكْ جِـكْ /أخوّضُ فِی تَظَاهُرَةٍ
وَأهْتِفُ عِنْدَ «رأس الجسر»)222/2 :9111( .
ترجمه(:جوان رشد كرد ،جوان بالغ شد ،جوان بزرگ شد /امّا همچنان دو پاي [او] برهنه است [= هنوز هم فقر دامنگيرش
است] /جِكْ جِكْ جِكْ /من در تظاهراتي داخل ميشوم و در «رأس الجسر» فریاد برميآورم).
صـداي «جِكْ جِكْ جِكْ» در پاره شعر باال ،براي تأكـيد ما قبـلِ خود آمده ،امّا تقویت معـناي پيشين با واژههایي كه منجر به
حشو زاید در كالم شود به ساختار زبان ،آسيب رسانده است.
بر خالف گرایش حشوپردازنة الحيدري و یوسف در نمونههاي باال ،قيصر امينپور در ساختار شعر زیر ،از صداي ریزش
باران ،به شکلي هنرمندانه و به دور از حشو بهرهبرداري كرده است:
دیشب ،باران قرار با پنجره داشت /روبوسیِ آبدار با پنجره داشت /یکریز به گوشِ پنجره پچ پچ کرد /چِكْچِكْ ،چِكْ-
چِكْ  ...چه کار با پنجره داشت؟! ()11 :9111
تکرار بهجا و هدفمند صداي «چِكْچِكْ» در نمونة باال ،نه تنها به ساختار ظاهري شعر آسيب نرسانده ،بلکه ساحت معنایي
كالم را نيز به طرز زیبایي ،پُربار كرده است.
در پاره شعر زیر نيز مهدي اخوان ثالث با تجسّ م بخشيدن به ذهنيّت خود و حسّي كردن عواطفش ،توانایي شگرفِ خویش را
در انعکاس به موقعِ صداي باران نشان ميدهد:
باران جَرجَر بود و ضجّة ناودانها بود /و سقفهایی که فرو میریخت /افسوس آن سقف بلند آرزوهایِ نجیبِ ما /و آن
باغِ بیدار و برومندی که اشجارش /در هر کناری ناگهان میشد صلیب ما /افسوس!
(41 :9144و)41
در نمونة باال« ،جَرجَر» ،صداي باران است« .تکرار منظّم و متوالي «ر» در «باران» و «جَرجَر» ،آوايِ سوگوارِ باران است؛ با
ناودانهایي كه ضجّه ميزنند و سقفهایي كه ميریزند( ».ر.ک :عليپور)112 :9111،
سهراب سپهري در پاره شعر زیر واژة «چِکْچِكْ» را كه در حوزة معنایي به طور معمول در محور همنشيني با واژگاني همانند
«باران»« ،آب» و ...قرار ميگيرد ،در كنار واژة «چلچله» قرار ميدهد و از كالم خویش آشنایيزدایي ميكند:
من در این خانه به گُمنامیِ نمناکِ علف نزدیکم /من صدای نَفَسِ باغچه را میشنوم /وصدای ظلمت را ،وقتی از برگی
میریزد /و صدای سرفة روشنی از پشتِ درخت /عطسة آب از هر رخنة سنگ /چِکْچِكِ چلچه از سقفِ بهار ()911 :9111
در نمونة باال ،اگرچه نسبت صداي «چِکْچِكْ» به «چلچله» در نماي ظاهري ساختمان این عبارت ،زیبا به نظر ميآید ،امّا «از
ارزش زباني چنداني برخوردار نيست و توان القاگري ناچيزي دارد( ».عليپور)112 :9111 ،
با تأمّل در نمونههاي مذكور باید گفت ،بخش وسيعي از كليشهسازيهاي شعر امروز ایران و عراق در محور همنشيني زبان،
مربوط به تركيبات یا عبارتهایي است كه در آنها صداي اشيا و پدیدهها در جهت تقویت كالم و تجسّم بخشيدن به ذهنيّت
شاعران وارد عمل شدهاند و به برجستگي زبان منجر گشتهاند .باید یادآور شد كه كاربرد هنرمندانه و به دور از حشوِ این صداها،

 / 12فنون ادبي ،سال نهم ،شماره ( ،9پياپي  )91بهار 9111

نه تنها ساختار ظاهري كالم را زیبا ميكند ،بلکه به غنايِ معنایي زبان شاعران نيز منجر گشته است .بدیهي است ،در صورتي كه
آوردن این صداها در محور همنشيني ،به حشو زاید در كالم منجر گردد ،ارزش زباني چنداني ندارد و زبان را به ابتذال ميكشاند.
 -6 -4تصویرهای کهن در شعر نو
تصویرسازي به عنوان برجستهترین فعاليّت ذهني شاعر ،نقش ویژهاي در ارزیابي كيفيِ تخيّلِ شاعرانه دارد .شاعر با ترفيع پدیدهها
تا سطحي كه درک و دریافت آنها از حدّ گفتارهاي عادي بسيار فراتر ميرود ،به تصاویر ذهني خود ،جلوهاي نوین ميبخشد .در
این مورد باید گفت« ،نو بودن تصویرهـاي شاعرانه را ميتوان با دو ترازو سنجيد:
 -9نو بودن تصـویر در روزگار سروده شدن شعر ،در مقایسه با تصـویرهـاي متعارف و رایج همان روزگار.
 -2نو بودن تصویرهاي شاعرانه بر بنياد آنچه كه در روزگار ما نيز همچنان نو ،بدیع و مبتکرانه به شـمار ميآید( ».ر.ک:
اوحدي)9 :9112 ،
شاعران معاصر ،تحت تأثير عوامل سياسي -اجتماعي ،از تصاویري پردهبرداري ميكنند كه مخاطبان براي نخستين بار ،برخورد
با آنها را تجربه ميكنند .با این حال ،برخي از تصویرپردازيهاي امروز ،به جهت غلبة جریان سنّتزدگي ،نوعي بازسازيِ جزیي
و غيرحرفهاي در ساختمان تصاویر شاعران پيشين محسوب ميشوند و از هرگونه تازگي و خالقيّت شاعرانه به دور هستند.
در این مورد ،نگاهي گذرا به سرودههاي شاعران امروز ایران و عراق به وضوح نشان ميدهد كه كاربرد ملموس برخي از
تشبيهات و استعارات كليشهاي قدیم ،حركت و پویایي را از زبان شاعرانة آنان گرفته و شعرشان را از رمق انداخته است؛ چرا كه
«تصاویر شعري ،پویایي و سرزندگي خود را از متن و ضرباهنگ حيات ميگيرند؛ وقتي شاعر چشم از زندگي و جهان اطراف
خود فرو بندد ،سر در عالم سنّتهاي شعري و زبان و بيان پيشيان فرو بَرَد و عواطف و احساسات شخصي خود را وابنهد ،بسيار
طبيعي است كه حاصل كار ،شعري باشد مرده و بيرمق و خالي از هرگونه شور و نشاط و زندگي( ».حسنپور آالشتي:9114 ،
 .)11برایناساس ،باید گفت تقليد و بازسازي غيرهنري تصایر شعر شاعران گذشته در سرودههاي امروزین ،از آن جهت كه صرفاً
تالشي است در بازیافتِ محصولي كه پيش از این به مخاطبان عرضه شده ،از معایبي است كه در ادبيّات معاصر ،مورد توجّه
ناقدان قرار گرفته است .البته ،نباید فراموش كرد كه چنين تقليدي در صورتي كه با بازسازي هنرمندانة ميراثهاي متني همراه
باشد و تصاویر را بر پایة توصيفات مهجور ارائه نکند ،به تکامل زبان شعر امروز منجر ميگردد؛ زیرا در هر دورهاي به مقولههایي
برميخوریم كه در دوران پيشين كاركردي ویژه در تصویرسازي یا تفکّر داشته و خود را به همان صورت همچنان نگاه داشته
است ،امّا سخنوران دوران بعدي در این مقولهها دست به نوآوري زده ،آنها را در شعر خویش رنگي دیگر داده و به جامهاي نو
آراستهاند .به بيان دیگر ،آنان دست مایههاي خویش را از همان مقولههاي دوران پيشين گرفتهاند ،امّا به یاري خالّقيت خویش
چيزي برآنها افزوده و از آنِ خویش كردهاند.
در این زمينه ،با ذكر دو نمونه از سرودههاي شاعران امروز ایران و عراق ،به واكاوي سيطرة سطـحي و ضعيف تصاویر كهن
در مقابل تأثير عمـيق و قوي آنها ميپردازیم؛ تا كاربرد هنرمندانة ميراثهاي تصویري كهن و استعمال غير هنري آنها -در شعر
امروز این دو سرزمين -مقایسه گردد.
گرایش ویژة بلند الحيدري به تقليد از تصاویر اشباع شدة قدیمي ،جنبوجوش الزم و مورد انتظار را از شعر وي گرفته است.
به عنوان مثال ،عالقة وافرِ این شاعر به شيوة تصویرپردازي شاعران دورة جاهـلي از واژة «شب» ،وي را بر آن داشــته كه همانند
آنان با تکــيه بر محيـط محـدودِ بياباني- ،حتّي در بحبوبة فضاي خفقانآلودِ دنياي معاصر نيز -به دور از خيالپردازي ،واژگان
كهن را در بازیافتِ تصاویر منسوخ به كار گُمارد :
حَسِبْتُ اللَیْلَ /لَیْثاً جَائِعَاً /بَاتَتْ مَخَالِبُهُ تُمَزّقُ أضْلُعِی(الحيدري)11 :9112،
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ترجمه( :شب را بسانِ شيري گرسنه پنداشتم كه چنگالهایش ،پهلوهایم را از هم دَرَید).
در پاره شعر باال ،شاعر واژة «شب» -كه نمادي از ظلم و خفقان جامعه است -را با ابزارهاي از كار افتاده و سنّتي -كه عمر
مفيدشان براي بيان مسائل سياسي و اجتماعي امروز ،به پایان رسيده ،-توصيف كرده است .بدیهي است كه چنين تشبيهي از آن
جهت كه نمونهاي است از شعر كوششي كه با سفارش ذهني شاعر از الگوهاي كُهن فراهم آمده و قریحهاي به شکل خودجوش
در شکلگيري آن نقش نداشته ،به عنوانِ تصویري كليشهاي قلمداد ميگردد كه در گذشته كشف شده و اكنون بار دیگر استخراج
گردیده است.
این بازسازيِ سطحي از تصویر «شب» در شعر بلند الحيدري در مقایسـه با بازسازيِ هنري سهراب سپهري از همين تصویر،
بهرهبرداري متفاوت این دو شاعر را از مقولهاي مشترک -كه در ادبيّات كُهن فارسي و عربي دستمایة تصویرپردازيهاي شاعرانه
بوده ،-به خوبي نشان ميدهد .به عنوان مثال ،در سرودههاي شاعران دیرین فارسي همانند فردوسي و ناصر خسرو« ،قير» نمادي از
سياهي و تيرگي است كه به عنوان مشبهبه ،در تشبيهاتي بهكار ميرود كه «شب» را توصيف ميكنند 1.این بنمایة تصویرساز در
شعر سپهري اگرچه كشفي تازه به شمار نميرود و درگذشته كاربرد داشته ،امّا از آن جهت كه با چهرهاي نامحسوس و ظریف
خودنمایي كرده ،به عنوان نمونهاي موفق از حضور تصویرهاي كُهن در شعر امروز تجلّي یافته است:
دیرگاهی است در این تنهایی /رنگ خاموشی در طرح لب است /بانگی از دور مرا میخواند /لیك ،پاهایم در قیـر
شـب است (.)99 :9111
در پاره شعر باال ،در هم تنيدگي محسوس دغدغههاي شاعر در كنار اضافة تشبيهي «قير شب» كه در شعر گذشتگان فارسي
زبان ،پيشينة كاربرد داشته ،نه تنها به كليشهاي شدن تصویر «شب» منجر نگشته ،بلکه آنچنان تحت تأثير فضاي امروزین كالم
شاعر قرار گرفته است كه كُهنگي آن به سختي به چشم ميآید.
بر اساس نمونههاي یاد شده ،ميتوان گفت ،تداوم تصــویرهاي كُهن در ساختار شعر امروز ،گاه آنچنان پنهان و ظریف است
كه هيچگونه نشاني از كُهنگي در چهرة آنها به چشم نميآید .این در حالي است كه گاهي هم بيآنكه ساخت شاعران گذشته به
بازي گرفته شود ،تصاویر كُهنِ آنان بدون دردسر بازیافت ميشود .بنابراین ،تصاویر شعر سنّتــي در شعر امروز ،یا با بهكارگيري
متنِ شعريِ گذشته بدون هيــچگونه تغييري در ساختار شکل ميگيرند ،یا با به كارگيري نامحسوس و هنرمندانه مجال بروزِ
دوباره ميیابند .نوع اوّل همان است كه در بازیافت تصویري واژة «شب» در شعر بلند الحيدري نمودي تکراري یافت و نوع دوم
با پردازش هنرمندانة این تصویر در نزد سهراب سپهري جلوهاي بدیع پيدا كرد.
 -6 -5جمود ذهنی در موقعیتهای آرکائیك
یکي از مؤلفـههاي مهم در نقد شعر امروز ،در نظر گرفتنِ كيفيّت بهرهبرداري شاعران از «امکانات آركائيك» 9در حوزة معنایي زبان
است .براي شاعراني كه سعي دارند در دنياي سياستزدة امروز ،داشتههاي ذهني خود را با پشتوانههاي كهن همراه سازند ،گریز
زدنهايِ تاریخي همانند شمشيري دو لبه است كه بهرهوريِ بهجا و مناسب از آن ،به زیبایي حریم شعرشان یاري ميرساند و
استفادة بيهدف و ناشيانه از آن ،به زیبایيزدایي زبانشان منـجر ميگردد .بر این اساس باید گفت« ،آركائيـسم» یا «باسـتانگرایي»
كه گونهاي از هنجارگریزي بهحساب ميآید ،در صورتي كه در خدمت زیبایي شعر باشد از محاسن شعر است ،امّا اگر مانع و
مخلّ زیبایي شعر باشد ،در زمره معایب شعر قرار ميگيرد .به تعبير دیگر« ،هرگونه گذشتهگرایي باعث توليدِ خالقيّــت هنري در
زبان نميگردد ،بلکه هنرمند باید بسيار هوشيارانه و استادانه ســياق كلّي سخن را بهگونهاي ترتيب دهد كه واژه یا جملة باستاني،
بافت اثر و زبان را مستحکمتر سازد و بدان رونق و جال بخشد( ».محبّتي)91 :9112 ،
Archaeological Facilities
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از معایبي كه گاهي در شعر برخي از شاعران معاصر دیده شده و بهرهبرداري از باستانگرایي را به نوعي ضعف در حوزة
معنایي زبان مبدّل ساخته ،نسخهبرداري بيكم و كاست از سرودههاي است كه پيش از این در خدمت ذهنيّت شاعران گذشته بوده
و امروز بدون هيچگونه دستاندازي و تحوّلي ،بار دیگر جاي خود را در اندیشة شاعران معاصر پيدا كرده است .به تعبير دیگر،
گاه شاعر با مقایسة شرایط امروز خود با اوضاع دیگران در گذشتههاي دور ،به حسّي ميرسد كه تمام آن چيزهایي را پيش از این
براي آنان مصداق داشته را براي خویش تداعــي ميكن د و آن را به خود یا دیگر افرادي كه با وي در ارتباط هستند ،نسبت مي-
دهد .بدیهي است كه اینگونه تداعيگري به خودي خود ،عيب نيست و در صورتي كه با رنگپذیري از هوش و خالقيّت
شاعرانه ،دچار دگردیسي هدفمند شود به تکامل زبان منجر ميگردد؛ كاربرد این شيوه در شعر آنگاه ضعف محسوب ميشود كه
شاعر امروز ،بيهيچ كوششي فرآوردة ذهنيِ شاعر دیروز را استخراج كند و آن را به عنوان یکي از قصایدش به مخاطب عرضه
كند.
مقایسة دو قصيدة زیر از البياتي و اخوانثالث مصداقي است از دو لبه بودنِ شمشير آركایيسم در نزد این دو شاعر؛ چراكه
چگونگي بهرهبرداري از امکانات گذشــتة زبان در نزد البياتي در نمونهاي كه ميآید ،نمــودي است از كاربردي كه در آن
«جوشش» و «كوششِ» شاعر هيـــچ نقشي ندارند و كيفيّت بهرهبرداري از آن در نزد اخوانثالث در نمونهاي كه خواهد آمد،
نمودي است از كاربردهایي برتر كه در آن «جوشش» و «كوششِ» شاعر ،همساز با هم در جهت تکامل حوزة معنایي زبان ،گام
برميدارند.
1

البياتي در قصيدهاي با عنوان «كَلِماتٌ إلى الحجر» در بخش مستقلي مرسوم به «قالَ طرفةُ بن العبد» بدون هيچگونه تغييري در
ظاهر یا معنايِ معلّقة "طرفةُ بن العبد" ،بخشي از كالم این شاعر دورة جاهلي را بيآنكه قاموس یا ساخت زباني وي را به بازي
گيرد ،در حوزة شعر امروز وارد ميكند:
 -9وَمَا زَالَ تَشْــرَابِی الْخُـمُورَ وَلَـذَتِـی

وَبَیْـعِی ،وَإنْفاقِی طَرِیـفی وَمُتْـــــلَدِی

 -2إلَى أنْ تَحَامَتْـــــنِی الْعَشِــیْرةُ کُلُـهَا
 -1فَإنْ کُنْتَ ال تَسْطِیْــعُ دَفْـعَ مَنِیَتِی

وأُفْـــرِدْتُ ،إفْـــرادَ الْــبَــعِــیْــرِ الْمُــعَـبـَدِ
فَدَعْـنِی ،أُبَادِرْهَا بِمَا مَلَـکَـتْ یَدِی

..................................
 -4کَرِیمٌ ،یُروّی نـَفْسَـــــــــهُ فِی حَـیَاتِـهِ

سَتَعْلمُ،إنْ مُتْنَا غَدَاً أیُنَا الصَــدِی؟
( )911/2 :911

ترجمه:
 -9پيوسته در كارِ بادهنوشي و لذّتجویي و بخشيدن مال مُکتَسَب و موروثي خود هستم.
 -2تا اینكه تمام قبيله مرا ترک كردند و من همچون شتري گَر ،تنها ماندم.
 -1تو اگر توانایي دفع مرگ مرا نداري ،پس مرا به خودم واگذار ،تا به آنچه در اختيار دارم ،بپردازم.
 -4من بخشندهاي هستم كه در زندگياش خود را [از شراب] سيراب ميسازد و فردا كه بميریم ،خواهي دانست كدامیك از
ما تشنهتر است؟
آنگونه كه ميبينيم شاعر در ابيات باال ،بي هيچ كوششي ،تنها با كپيبرداري از معلّقة مشهورِ"طرفةُ بن العبد"،در پي آن است
كه دغدغههاي ذهني خود را از زبان این شاعر قدیمي بيان كند .به عبارت دیگر ،البياتي در مقایسة تنهایيِ ناگواري كه تبعيد و
آوارگي بر او تحميل كرده با تنهایي و فالكتي كه در گذشته "طرفةُ بن العبد" از آن سخن گفته ،بدون كمترین تحوّل در ساختار
كالم او ،عنوان شعر خود را «قالَ طرفةُ بن العبد» نهاده است .البياتي «احساس ميكند كه در وضعي شبيه وضع "طرفة" زندگي
ميكند كه خود در سمتي و تمام مردم در سمت و سوي دیگري ایستادهاند؛ لذا چيزي بهتر از ابيات این شاعر دورة جاهلي نيافته
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كه بيانگر حالت و وضعيت كنوني وي باشد .ابياتي كه نمایانگر پافشاري ورزیدن بر فلسفة خاصّي از زندگي و بدون هيچ قيد و
بندي ،روي آوردن به لذّتها و خوشيهاي زندگي ميباشد؛ این همان موضعي است كه البياتي نسبت به زندگي ميگيرد و بيت
پایاني بيانگر حالت انزواطلبي ،مبارزهجویي و اعتماد به نفسي است كه "طرفة" را متمایز ميسازد؛ البياتي ميخواهد از این حالت
بهرهمند شود؛ او كه در جامهاي به سر ميبرد كه همچون «طرفة» احساس غربت و جدایي مينماید( ».الضاوي .)221 :9114 ،ذكر
این نکته ضروري است كه چنين ضعفي در كالم البياتي از آن جهت در حوزة معنایي زبان آسيبشناسي ميشود كه تالش شاعر
در این موقعيّت ،به جهت انتقال مفهومي است كه تركيبات و تصاویر تکراري گذشته را در پوستهاي كامالً تقليدي به خدمت
درآورده و هيچگونه خالقيتي در معنا ایجاد نکرده است .بنابراین ،در نمونة فوق با توجه به اینكه زبانِ شاعر در برابر موقعيّت
اركائيك فاقد حركت و جنبش است ،ماهيّت هنري شعر در وابستگي محض به گذشته ،زیبایي خود را از دست داده است.
اخوانثالث برخالف البياتي در قسمتي از قصيدة «نخل نور و نخل ناز» ،خود را از جمود مطلق در موقعيتهاي آركائيك
رهانده و با ظرافتي هنرمندانه ،اندیشة امروزین خود را با بخشي از معلّقة «عمرو بن كلثوم» پيوند زده است:
ز خـمـرِ «انــدرین» خوشتر ندیدهسـت

عـــرب گویــي بــه كـام و جــام و مينــا

كـمي پُـر كيــفْ خَـمـرِ خُـــوزيِ مـــا

بـــه از دریـــاي خمــــرِ انــدریــــنـــــا

هم ایـدون خُـلَـري خـمر و خَبــوشــي

ارُوُمــــيّ و اراكــــــي وَ اسْــفَـریــــنا

دگــر جُلفــــایيِ گـلـــفام و گـلــبـــوي

چــــو گـونــــة دخــتـــرِ آزرمـگـــينا

چـنــان گفـتـم كـهآن آویــزهگوگفــت:

«وال تُـبْـقِـــى خُـمُــــورَ األنـدرِیــنـــا»

1

حدیـثِ نـخـلِ نور و نـخـــلِ نــازاست

چـــــنان كـمـيـــــزة شــيـرانگـبـيـــــنا
()911-914 :9111

در پاره شعر باال ،شاعر با جاسازي زیبا و هدفمندِ بخشي از معلّقة مشهور«عمرو بن كلثوم» ،كالم این شاعر عربزبان دورة
جاهلي را با اشارات امروزین همراه ساخته و به زبان خود ،ژستي تاریخي بخشيده است .بدیهي است كه چنين شيوهاي از كاربرد
متون كُهن در شعر امروز ،اگرچه ممکن است به مذاق برخي از ناقدان خوش نياید ،امّا از آن جهت كه كوششي است ملموس كه
با همراهي نسبي جوشش ذهني شاعر ،بر متن یك شعر قدیمي ،جامهاي نو پوشانده است ،نسبت به نمونه شعري كه از البياتي نقل
شد ،آسيبپذیري كمتري دارد.
نتیجه
دربارة برخي از نارسایيها و ناتوانيهايِ شعر امروز ،نکتههاي فراواني وجود دارد كه ناقدان را به سمت و سوي خُـردهگـيري در
این باب ،سوق داده است .بيشتر انتقادهایي كه در این زميــنه وجـود داشـته ،بهجـا و تأملبرانگيز است و ميتواند در حوزة نقد
معاصر به عنوان موضوعي درخور بحث ،مورد توجه قرارگيرد.
بخشي از كاستيهاي شعر معاصر ،معـلولِ چگونگي برخورد آن دسته از شاعراني است كه بيشتر از آنكه از پتانسيل ادبي
موجود در زبان بهرة الزم بگيرند ،تنها توانِ ویرانگري آن را مدّ نظر داشتهاند .به عبارت دیگر ،آنان به جاي اینكه از زبان به عنوان
فرصتي در جهت تجلّيِ شعر خود استفاده كنند ،از آن همانند ابزاري براي نابودكردن هنجارهاي گذشته ،بهرهبرداري كردهاند.
افزون بر این ،از دیگر عواملي كه در شعر امروز ،مـحور معنایي زبان را دستخوش دستاندازيهاي ضعيف و نامناسب
كرده ،آن است كه برخي از شاعران خود را از فضاي كشف هنري جدا ميكنند و بدون هيچگونه كوششي ،محصول گذشتگان را
تحت عنوان قصيدهاي جدید به نام خود ثبت ميكنند .در این زمينه ،كاربرد كليشـههاي زباني كه شاعران را از ادامة خالقيّت و

 / 11فنون ادبي ،سال نهم ،شماره ( ،9پياپي  )91بهار 9111

تنوّع در كالم دور ميكند ،شعر را مــاللآور و بيجاذبه مينماید و بهانة الزم را در اختيار آن دسته از منتـقداني قرار ميدهد كه
همـواره به دنبال خُردهگيري از ضعفهاي موجود در زبان شاعران بودهاند.
عالوه بر این موارد ،افراط در چينش جدولي واژگان و بر هم زدن نظام خانوادگي كلمات ،از جمله آسيبهایي است كه در
شعر امروز ،جزیي از عادتهاي غالب برخي از شاعران شده و حدود معنایي زبان را به شدّت تهدید ميكند.
مجموعة این ضعفها ،آسيب هایي جدّي به قلــمرو زیباشناسي شعر معاصر ایران و عراق در محدودة معنایي زبان وارد
ساخته است؛ تا بدانجا كه برخي با این توجيه كه شعر امروز این دو سرزمين ،توان برقراري ارتباط با مخاطبان را ندارد ،از
خواندن آن طفره ميروند .به اعتقاد آنان ،شعر معاصر ایران و عراق با وجود گستردگي و آزادي عمل شاعران پس از "نيما
یوشيج" و "نازک المالئکه" ،گاه بستر دستاندازي در ساحتي شده كه سر منشاء برخي از عوارض زباني همچون ابهام و نارسایي
در كالم شاعرانه گشــته و گاه آنچنان گرفتار جمود در موقعيتهاي آركائيك زبان شده كه اصل «خالقيّت» را بهكلّي فراموش
كرده است.
پی نوشت ها
 -9ویکتور شکلوفسکي ( )Victor Shkovskyاز منتقدان روسي و از چهرههاي شاخص مکتب فرماليسم است .نظریة
شکلوفسکي ،به «آشنایيزدایي» معروف است.
 -2نظریة یان موكاروفسکي) )J.Mukarovskyنظریهپرداز چك ،به «برجستهسازي» شهرت دارد.
 -1مرجع ضمير «ها» واژة «شموع» است.
 -4با وجود آنكه این پاره شعر از جهت حشوي كه در كالم ایجاد كرده ،به «زیبایيزدایي» از زبان منجر گشته ،امّا بدان
سبب كه شاعر با گریز آگاهانه از نُرم ،شيوة هنجارین كالم را مورد دستاندازي قرار داده ،درخورِ تأمّــل است؛ چرا كه
مخاطب پس از شنيدن این جملة شاعر كه« :رصيفُ الشارع كانَ خلواً إالَ  »...انتظار دارد كه كلمة استثنا شده بر شخص
یا چيزي داللت كند ،ولي شاعر برخالف این انتظار ،واژة «صوت حذائي» را آورده كه داللت بر یك پدیدة شنيداري
دارد ،نه پدیدهاي كه در مکان (=پيادهرو) جاي بگيرد.
 براي اطالع بيشتر از تصویرپردازيهاي شاعران دورة جاهلي دربارة «شب» به مقالة «الليل وما یتصل به في الشعرالجاهلي» از محمود شکيب انصاري و حسن دادخواه ،چاپ شده در مجلة العلوم اإلنسانية ،شماره دوازدهم مراجعه شود.
همچنين براي اطالع بيشتر از تصویرپردازيهاي بلند الحيدري دربارة «شب» به كتاب «الصورة واإلیقاع في شعر بلند
الحيدري» تأليف محمد ابراهيم عوض مراجعه گردد.
 -1فردوسي در دیباچة داستان «بيژن و منيژه» در تصویري كه از شب ساخته ،روي شب را قير اندود دانسته و هراس و
وحشت را در آن برجسته كرده است (ر.ک :كزازي:)9/ :9119،
شبـي چون شبه ،روي شسته به قيـر

نه بـهـرام پيـدا ،نه كـيـوان ،نه تيـر

افزون بر این ،ناصر خسرو در تصویري ،شب را به دریایي بيكران از قير تشبيه كرده است:
شبي تاري ،چون بيساحل دمان پر قير دریایي

فلك چون پر ز نسرین برگ نيل اندوده صحرایي
(گزیدة اشعار ناصر
خسرو)1 :9112،

 -1این قصـــيدة طــوالني از بخـشهاي مختلــفي تشکيل شده كه به ترتيب عبارتند از -9 :المستحيل( :غير ممکن)

-2

عن الميـالد والموت ( :دربارة تولّد و مرگ)  -1قال طرفة بن العبد (طرفه چنين گفت)  -4كتابة على قبر عائشة( :نوشته-
اي بر قبر عایشه)  -الحمل الکاذب( :بارِ دروغين).

درآمـدي بر آسيبشناسي شعر معاصر در حـوزة معنایي زبان 11 /

 -1اخوان ثالث در اینجا با ظرافت خاصّي مطلع معلّقة مشهور "عمرو بن كلثوم" را به زبان شاعرانة خویش پيوند زده
است:
أالَ هُبِي ،بِصَحْنِكِ ،فَاصْبَحِينا

وِال تُبْــقِي خُـمُــــــــــــورَ االَنـْدَرِینا
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