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چكیده
با مطالعه و برر سي آثاري كه پيرامون نقد ادبي نگا شته شدهاند ،ميتوان دو رویكرد عمده را از یكدیگر متمایز كرد:
در رویكرد اوّل ،اثر و متن ادبي ،تنها انعكاسدهندهي ذهنيّت مؤلّف خویش دانستتتته شتتتده و متن ،تابعي از عوامل
تعيينكنندهي بيروني استتتر رویكرد دوا امّا بر خالف رویكرد اوّل ،محوریّت را به متن و اثر ادبي ميدهد و ادبيات
را تنها یك م سألهي زباني ميداندر با این وجود ،برخي از صاحب نظران مانند آلبر كامو و لو سين گلدمن در ادبيات
غربي و صائب تبریزي و دكتر شفيعي كدكني در ادب فار سي ،اعتقادي به جدایي لفظ (متن) و محتوا (درونمایه)
ندارندر این گروه برآنند كه زبان و اندیشه دو روي یك سكهاند و نميتوان آنها را جداي از هم انگاشتر در مقالهي
حاضر با استفاده از نظریّهي ساختارگرایي تكویني لوسينگلدمن ،متفكّر و جامعهشناس مجارستاني ،رابطهي متقابل
صتتنایب بدیعي (به عنوان یكي از عناصتتر لفظي متن) در شتتعر ستتهراب س ت هري و محمدرضتتا شتتفيعي كدكني با
جهاننگري (درونمایههاي فكري) آنها مورد بررسي و مقایسه قرار گرفتر شيوهي پژوهش ،تحليل محتوا بر اساس
مطالعات كتابخانه اي و هدف ا صلي مقاله ن شان دادن ميزان تأثير متقابل زبان و معنا در شعر این دو شاعر معا صر
استر
کلیدواژهها :سهراب س هري ،محمدرضا شفيعي كدكني ،ساختارگرایي تكویني ،صنایب بدیعي ،جهاننگرير
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مقدمه
با مطالعه آثاري كه پيرامون نقد ادبي نگاشتتته شتتدهاند ،ميتوان دو رویكرد كلّي را در این حوزه از یكدیگر متمایز
نمودر در رویكرد اوّل بر این نكته تأكيد شتتتده كه اثر و متن ادبي ،انعكاسدهندهي ذهنيّت مؤلّف استتتتر بنابراین
رویكرد ،مطالعهي آثار ادبي به منظور درك و فهم مقصود نویسنده و آنچه كه اثر براي بيان آن نوشته شده است،
صتتتورت ميگرفت؛ در چنين رویكردي آنچه اهمّيّت ميیافت ،محتواي آثار ادبي بودر رویكرد دیگر كه در حقيقت
ميتوان آن را نوعي عكسالعمل عليه رویكرد نخست دانست ،رویكردي است كه ادبيّات را تنها و تنها یك مسألهي
زباني قلمداد ميكند؛ در این رویكرد ،زبان ادبي ،یكي از انواع زبان ها به حستتتاب ميآید كه به واستتتطهي كاربرد
عناصري چون ا ستعاره ،مجاز و… از زبانهاي دیگر متمایز ميگرددر فرماليستهاي روس ،آشناترین اشاعهدهندگان
این رویكرد بودهاندر آنها «اثر ادبي را شتتكل (فرا) محم ميدانستتتد و معتقد بودند كه در بررستتي اثر ادبي ،تكيه
باید بر فرا با شد و نه محتوار و ا سا ساً مخالف تق سيم متن به صورت و معني بودند و ميگفتند در ست ا ست كه
محتوا ناقل اح سا سات و عواطف و افكار ا ست؛ امّا همهي اینها در واقب در عنا صر زباني ا ستر در نظر آنان م سائلي
چون جذبه و الهاا و اشراق و نبوغ كه در مباحث ادبي مطرح بود ،مطرود است»(شميسا)147-148 :1378،ر
البتّه در این ميان نيز كساني بودهاند كه جدا دانستن محتوا و لفظ را عملي غير واقعي و انتزاعي دانستهاندر
نمونهي برجستهي چنين كساني ،آلبركامو ،استر كامو در مصاحبهاي گفته بود« :من شخصاً به همهي شگردهاي
ادبي عالقه دارا؛ ولي هيچ شگردي به خودي خود مورد عالقهي من نيستر اگر مثالً اثري را كه ميخواهم بنویسيم،
ایجاب كند ،در بهرهگيري از این یا آن شتتگرد ،تردیدي به خود راه نميدهمر اشتتتباه هنر امروز تقریباً هميشتته این
است كه صورت را بر محتوا و شگرد را به مضمون ،مقدّا ميداند» (كامو)184 :1384،ر در همين خصوص و در ادب
فار سي ميتوان به دكتر شفيعي كدكني( )1و از گذ شتگان به صائب تبریزي ا شاره نمود كه با بيان این كه لفظ و
معني را نميتوان از یكدیگر جدا نمود( )2راه ميانه را برگزیدندر
این مقاله بر آن ا ست با ا ستفاده از نظریّهي ساختارگرایي تكویني لو سين گلدمن ،منتقد مجار ستاني ،به
بررسي و مقایسه ي تأثير متقابل لفظ و معني در شعر سهراب س هري و محمدرضا شفيعي كدكني ب ردازد تا تأثير
متفاوت جهاننگري عملگراي شفيعي كدكني و اندی شهي درونگراي سهراب س هري را بر صورت و ظاهر ا شعار
آنها نشان دهدر لذا صنایب بدیعي به عنوان یكي از عناصر لفظي شعر انتخاب گردید ،تا نحوهي ارتباط آن با محتوا
و درونمایهي اشعار این دو شاعر معاصر مورد بررسي قرار گيردر
علم بدیب به عنوان یكي از شتتاخههاي اصتتلي مرتبب با شتتعر ،علمي استتت كه به مباحث زیباشتتناختي شتتعر
ميپردازد و از صتتنایعي ستتخن ميگوید كه به كارگيري آنها در یك اثر ادبي ،ستتبب تزیين و آراستتتگي آن اثر
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ميشتتودر با این همه ،مطالعهي كتاب هاي بدیعي و در كنار آن ،دقّت در نوع صتتنایب به كار گرفته شتتده از ستتوي
شاعران و نوی سندگاني در دورههاي مختلف ،گویاي این مطلب ا ست كه در هر سبك و دورهاي ،صنایعي خاص در
كانون توجّه شاعران قرار دا شته ا ست؛ همچنان كه معيارهاي زیبا شناختي اثر ادبي با جایگزین شدن ع صري به
جاي عصري دیگر و اندیشهاي به جاي اندیشهي دیگر تغيير ميكند ،صنایب بدیعي نيز به عنوان آرایهها و معيارهاي
زیبا شناختي اثر ادبي ،دچار تغيير و فراز و ن شيبهایي ميگردندر پس باید گفت كه ميان رویكرد به صنایعي خاص
در هر دوره با شرایب تاریخي ،رابطه وجود داردر به عنوان مثال در عصري كه استبداد حاكم بر جامعه است شاعري
چون حافظ با زباني چند الیه و اشعاري آكنده از ایهاا سخن ميگویدر
روش و محدودهی تحقیق
روش این مقاله به صتتورت تحليل محتواستتت و ابزار جمبآوري اطالعات ،كتابخانهاي ميباشتتدر مبناي اصتتلي این
مقاله ،ا شعار دفتر «حجم سبز» سهراب س هري و دفتر «از كوچه باغهاي ن شابور» شفيعي كدكني ا ستر براي
رسيدن به هدف مقاله ،ا ین دو دفتر شعر مورد بررسي دقيق قرار گرفت و صنایب بدیب لفظي و معنوي به طور كامل
استخراج گردید و آمار مقایسهاي هر نوع از این صنایب ادبي در شعر این دو شاعر ارائه و تحليل شدر
پیشینهی تحقیق
در مورد آثار و ا شعار سهراب س هري و محمدر ضا شفيعي كدكني به طور جداگانه تحقيقات فراواني صورت
گرفته و كتابها و مقالههاي مختلفي به رشتتته تحریر درآمده اما پژوهشتتي كه شتتعر آنها را با هم مقایستته نماید،
دیده نشتتده استتتر البته در خصتتوص رابطه متقابل جهاننگري با متن و صتتنایب ادبي تحقيقاتي در حوزهي شتتعر
كالستتتيك به انجاا رستتتيده كه عبارتند از :مقالهي «از ستتتاختار معنادار تا ستتتاختار رباعي» از احمد خاتمي و
همكاران( )1389كه نویسندگان با استفاده از نظریهي گلدمن به این نتيجه رسيدند كه ميان ساختار منطقي رباعي
و جهان نگري عقالني حاكم بر شعر ع صر رودكي ارتباطي م ستقيم وجود داردر همچنين مقالهي «از جهاننگري تا
كاربرد صنایب بدیعي در شعر سبك خراساني» از ناصر عليزاده و كمال راموز( )1389نيز به م سألهي ارتباط لفظ و
معنا پرداخته و برآنست كه ذهنيت اشرافي و درباري اكثریت شاعران سبك خراساني سبب افزایش بسامد كاربرد
صنایب لفظي در شعر این دوره شده است .مقاالت و پژوهشهاي دیگري نيز در باب ارتباط لفظ و معنا انجاا شده
كه ذكر آنها در این مجال نميگنجدر

تخ
قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)

سال اول  ،شماره  ، 1زمستان 1397

10

نگاهي مختصر به نظریّهی ساختارگرایي تكویني گلدمن
«لوسين گلدمن را در كنار كساني چون لوكاچ و باختين باید یكي از اركان اصلي جامعه شناسي ادبيات در قرن
اخير دان ست؛ شيوهي او در تحقيقات ادبي ،عليرغم برخي انتقادات ،هنوز هم یكي از بهترین شيوههاي تحقيق به
حستتتاب ميآید»(خاتمي و همكارن)3 :1389،ر گلدمن ،روش مطالعاتي خود را دیالكتيكي و غيرمستتتتقيم خوانده
ا ست و با ناقص شمردن صرف مطالعهي متن (پوزیتوی سم) و كلّيخواني (روش ذات مفهومي) سعي ميكند تا این
دو روش را در كنار یكدیگر به كار گيردر به این ترتيب كه از نظر گلدمن ،شتتتناخت كلِّ مجموعهاي ،امكان پذیر
نيستتت ،مگر آن كه ابتدا از اجزاء مجموعه ،شتتناختي به دستتت آید و شتتناخت اجزاء نيز تنها در گرو شتتناختِ كلِّ
مجموعه ا ستر اندی شهي دیالكتيكي« ،تأكيد ميورزد كه هر حقيقت جزئي ،معناي را ستين خود را نميیابد مگر از
رهگذر جایگاهش در یك مجموعهر همانگونه كه مجموعه نيز شتتناختپذیر نيستتت مگر از شتتناخت حقایق جزئير
بدین ترتيب سير حركت شناخت به صورت نو ساني دائم بين اجزاء و كل كه باید متقابالً یكدیگر را رو شن كنند،
نمودار ميشتتود» (گلدمن)190 :1376،ر گلدمن ميكوشتتد تا ستتاختار معنادار اثر را به دستتت آورد؛ به نظر او باید
بتوان ميان اجزاء یك اثر ،ارتباطي ارگانيك ایجاد نمود به گونهاي كه با در كنار هم قرار دادن این اجزاء یك كلّيّت
من سجم به د ست آیدر تنها در چنين صورتي ا ست كه در نظر گلدمن یك اثر ميتواند از ساختار معنادار برخوردار
باشدر
با كشف ساختارِ معنادار هر اثري ،جهاننگري نویسندهي آن اثر (كه در حقيقت باید او را نمایندهي طبقهاش
دانست) نيز آشكار ميگرددر مرحلهي پایاني نيز انعكاس جهاننگري این طبقه بر درونمایهها و ساختار آثار ادبي و
فلسفي استر به این معني كه داشتن فالن جهاننگري از سوي فالن طبقه ،چه تأثيري بر شكل و ساختار آثار ادبي
داردر ميبينيم كه گلدمن ميخواهد تا از اجزاء آغاز كند و به كلّيّت منستتجم اثر برستتد و دوباره به اجزاء باز گردد و
این یعني ،اعتقاد به جدایيناپذیر بودن اجزاء تحقيق (متن وررر) از كلّيّت (محتوا ،جهانبيني وررر)ر
حال به بيان اجزاي ساختار معنادار جهاننگري محمدرضا شفيعي كدكني و سهراب س هري ميپردازیم تا
بدین طریق به درك بهتر درونمایههاي شعر آنها دست یابيمر
جزای ساختار معنادار شعر شفیعي کدکني
به کارگیری نمادهایي مانند« :خون ،شهید ،شهادت ،رنگ سرخ»
یكي از نمادهاي شعر چریكي« ،خون» ا ست؛ مثالً سعيد سلطانپور به خاطر نوع نگاهش به زندگي و نوع مبارزه،
حتي وقتي كه از مرد رو ستایي و رو ستا ت صویري ارائه ميدهد ،مينوی سد« :دل :رو ستاي سوختهیي در دود /من:
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مرد روستتتایي بذرفشتتان /با خيش استتتخواني خون آلوده»(لنگرودي)512 :1385،ر چنين نمادهایي را ميتوان در
شعر شفيعي كدكني نيز جستجو كردر دفتر شعر «از كوچه باغهاي نشابور» شامل  26شعر است كه در  12شعر از
این دفتر ،واژهي «خون» و «خونين» و در  9شعر ،واژهي « سرخ» و در  3شعر وازههاي « شهيد» و « شهادت» دیده
مي شودر حال وقتي واژههایي چون «الله»« ،ارغوان» و « شقایق» را نيز در كنار آنها قرار دهيم ،ميبينيم كه این
آمار نشان دهندهي بسامد باالي حضور این نمادها در این دفتر شعر شفيعي استر نمونههایي از كاربرد این نمادها
در شعر شفيعي:
 اي مرغ هاي طوفان! /پروازتان بلند /آرامش گلوله ستتتربي را /در خون خویشتتتتن /این گونه عاشتتتقانهپذیرفتيدررر(شفيعيكدكني)304-303 :1379،
 روزي كه خيل تاتار /دروازه را به آتش و خون بست (همان)287 : تبارنامه خونين این قبيله كجاست؟/كه بر كرانه شهيدي دگر بيفزایند(همان)274 : خوشا س يدهدما /كه سرخ بوته خون شما /در آینهاش /ميان مرگ و شفق/تا صنوبر و خورشيد /چنان تجلي كرد(همان)300 :
به کارگیری نمادهایي مانند« :گلوله ،باروت ،مسلسل ،انفجار»...
« شعر اجتماعي سيا سي پي شين هرچه بود ایماء و ا شاره و د شناا و اعتراض و لعنت و خ شم بود اما شعر چریكي،
شعر هجوا و ك شتن بود»(لنگرودي)511 :1385،ر در شعر این دوره ،جاي سالح نقد را نقد سالح گرفتر در این
اشتتعار ،آشتتكارا از مبارزه ستتخن به ميان ميآید؛ از نظر آنها هنر نيز مانند پدیدههاي اجتماعي ،پدیدهاي طبقاتي
ا ست كه در تحليل نهایي باید همچون سالحي در د ست این یا آن هنرمند عليه طبقهي دیگر به كار گرفته شودر
چنين ایدئولوژي ،بستتتامد باالي واژه هایي چون :تف نگ ،گلوله ،رگ بار ،آتش وررر را در پي دارد كه روح م بارزه و
ستمستيزي را در جامعه تبليغ ميكندر این نمادها كه در دفتر شعر شاعران این حوزه موج ميزند به گونهاي تهييج
كننده و برانگيزانندهي مردا به سوي مبارزه استر
در شعر شفيعي كدكني نيز واژههایي چون سيم خاردار ،آتش ،انفجار ،گلوله ،باروت ،چوبه دار ،زندان وررر از عنا صر
بارز به شمار ميرود كه خواننده را به نوعي با صحنههاي مبارزه ،روبرو ميسازد:
-

بهار آمده /از سيم خاردار /گذ شته /حریق شعله گوگردي بنف شه چه زیبا ست! ( شفيعيكدكني:1379،
)241
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 كاروانهایي از خون و جنون ميگذرد /كاروانهایي از آتش و برق و باروت (همان)264-263 :آن لحظهها /مثل انبوه مرغابيان و  /صفير گلوله /از تو گریزان گذشتند(همان)259 :وقتي كه فصل پنجم این سال /با آذرخش و تندر و طوفان /و انفجار صاعقه-سيالب سرفراز / -آغاز شد(همان:)247ر
دعوت به قیام
شتتتفيعي كدكني در دفتر «از كوچه باغهاي نشتتتابور» از جمالتي بهره ميگيرد كه دعوت به قياا و به پاخيزي در
آنها موج ميزند؛ او آشكارا به ترویج و تبليغ قياا ميپردازد:
«بودن یعني هميشه سرودن /بودن :سرودن ،سرودن /زنگ سكون را زدودن»(همان)260 :
او دریایي توفنده است كه خفتن و سكون را دوست نميدارد:
«حسرت نبرا به خواب آن مرداب

كآراا درون دشت شب خفتهست

دریایم و نيست باكم از طوفان

دریا همه عمر خوابش آشفتهست»
(همان)265 :

از دیدگاه او ساكت نشستن هم ردیف مرگ است:
«خاموشي و مرگ آیينه یك سرودند»(همان)260 :ر
حرفهاي شتتفيعي در واقب همان ستتخنان و شتتعارهاي مبارزان چریكي استتت؛ او شتتعري صتتری و بيباكانه و
افشتتاگرانه و برانگيزاننده را دنبال ميكندر همچنين وقتي ميبيند كه فعاليتهاي تئوریك به نتيجهاي نميرستتد و
اشتعار شتاعراني چون اخوان وررر كه در حوزهي تئوري ستياستي مطرح شتدهاند ،گرهاي وا نميكند ،پا را از حوزهي
تئوري فراتر گذاشته و به حوزهي عمل قدا ميگذاردر شفيعي به مانند همهي مدافعان شعر چریكي ،تنها راه احقاق
حق را قياا عملي و وارد عرصتتهي كارزار شتتدن ميداند پس دعوت ميكند به دستتت به ستتالح بردن و از مخاطب
ميخواهد از خانه بيرون بياید و صدایش را در كوچهها سر دهد:
«بار دگر به فریاد /در كوچهها صدا كن /خواب دریچهها را /با نعره سنگ ب شكن /بار دگر به شادي /دروازههاي
شب را /رو بر س يده وا كن(همان)251 :ر

ب
ربرسی و مقایسهی رابطة متقا ل جهاننگری و صنايع بديعی رد اشعار سهراب...

دکتر ساره رتبیت  ،محمد عنایتی اقدی کالیی

13

فقدان تفكر عرفاني
در دفتر شتتعر «از كوچه باغهاي نشتتابور» به نوعي با فقدان اندیشتتهي عرفاني كه خود متضتتمن اشتتعاري
درونگراست ،روبرو هستيم؛ با توجه به شناخت شفيعي از عرفان اسالمي و ایراني و عالقهي وي به كار در زمينهي
عرفان ،كه از آثار به جاي مانده از او بسيار مشهود است ،نبودن تفكر عارفانه ،دليل دیگري بر اندیشههاي برونگرا و
اجتماعي شفيعي در این مجموعهي شعري او ستر از شفيعي آثار فراواني در باب عرفان به جاي مانده كه از جمله
آنها ميتوان به این آثار اشاره كرد :تازیانههاي سلوك ،در اقليم روشنایي ،اسرارالتوحيد ابوسعيد ابوالخير(تصحي و
تو ضي ) ،حاالت و سخنان ابو سعيد ،مختارنامه عطار(ت صحي و تو ضي رباعيهاي عرفاني و خيامي زبان فار سي)،
مرموزات اسدي در مزمورات داودي نجمالدین رازي و كتب دیگر عرفان و تصوف و مقاالت فراوان در مجالت متعدد
در زمينههاي عرفاني كه تمامي اینها بيانگر تمایالت عارفانهي شفيعي كدكني استر
البته در مجموعه «از كوچه باغهاي نشابور» ،یكي دو شعر با مضامين عرفاني مانند شعر «حالج» ،دیده ميشود
اما با دقت در این شعر ،درميیابيم كه مضامين به كار گرفته شده مانند :باالي دار رفتن ،چوبه دار ،شحنه ،ورر خود
به نوعي در ادامهي همان تفكرات مبارزهطلبانه شتتعر چریكي ميباشتتد« :دكتر شتتفيعي كدكني در شتتعر «حالج»
واژههاي مشترك صوفيانه-اجتماعي را در زبان و بيان هرچند ساده ولي موفق عرضه كرده است كه ميتوان به آن
نظري سمبوليك افكندر نشانههاي اجتماعياش (شحنه ،مامور ،معذور ،آواز سرخ وررر) همگي در ماجراي حالج نقش
دارند و با عنا صر صوفيانه (انالحق ،نماز ع شق ،م ستي ،را ستي وررر) به راحتي ميآميزندر عمدهي یكد ستي شعر در
خود حادثه نهفته است ،چون حالج مبارزوار بر دار رفت و شاعر زیركانه بر این نكته انگشت نهاد»(تسليمي:1383،
)56ر
جهاننگری شفیعي کدکني
حزب توده در سال  1330همگاا با شبه مدرني سم و ن شریه خروس جنگي ،فعاليتهاي گ سترده دا شت؛ این
حزب تالش كرد كه در حوزهي داستان و شعر ،ادبيات رئاليستي -سوسياليستي راه بيندازد؛ از اقدااهایي كه در این
باره صورت گرفت ،راهاندازي ن شریهي «كبوتر صل » زیر نظر احمد صادق ،جهانگير بهروز و محمد جعفر محجوب
بودر شاعران «كبوتر صل » به تدریج از سمبوليسم اجتماعي رويگردان شدند و گاه به شعر اجتماعي صری و خالي
از ابهااهاي نسبي سمبوليسم اجتماعي ،همراه با شعارهاي سست سياسي روي آوردندر
ا سماعيل شاهرودي ،محمد زهري ،سياوش ك سرایي ،هو شنگ ابتهاج و احمد شاملو از آغازگران این حركت
بودندر اگرچه شتتور این شتتعر پس از  28مرداد  1332قدري فروكش كرد ولي در ماجراي قياا ستتياهكل()1349
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تحت عنوان شتتتعر چریكي(موج دوا) –در برابر موج اول و موج نو -دوباره اوج گرفت و تا انقالب استتتالمي و حتي
فروپاشي شوروي نيم نفسي از آن باقي بودر
سعيد سلطانپور « شعر چریكي» را بنياد نهادر شاعران دیگر اجتماعي این دوران از این قرارند :محمود آزاد
مشرف تهراني در (با من طلوع كن  )1352خسرو گلسرخي ،جعفر كوشآبادي در (ساز دیگر 1347و برخيز كوچك
خان ،)1348محمدر ضا شفيعي كدكني در (از زبان برگ 1347و در كوچه باغهاي ن شابور ،)1350ا سماعيل خویي
در (از صتتتداي ستتتخن عشتتتق 1349و بر باا گردباد)1349ر(تستتتليمي )40 :1383،و بعضتتتي از جوانترها :علي
مي رفطروس ،رضا مقصدي ،سعيد یوسف وررر و شاعراني كه بعضي خود در نبرد مسلحانه كشته شدهاند مانند سعيد
پایان و مرضيه احمدي اسكویي(شفيعي كدكني)79 :1383،ر این شاعران مب شّران مبارزات مسلحانه یا ستایشگران
آن هستندر در شعر این شاعران از آن نااميدي و پذیرفتن ،خبري نيست و براي آنها دورهي «ایمان بياوریم به آغاز
فصل سرد» پایان گرفته استررر بر روي هم مبارزه مسلحانهاي كه به شكل گسترده و مشخص در سياهكل آغاز شد
و ستيزهاي حما سي دیگر را در پي دا شت ،مفهوا مبارزه و بينش اجتماعي ن سل جوان یعني اكثریت جامعه ما را
دگرگون كردر با این مبارزه مسلحانه ،جوّ روحي و طرز تلقي مردا از مبارزه عوض شد و طبعا شعر نيز از این فضاي
ارغواني آميخته به دود مسلسل تاثير پذیرفت(همان )81-80 :شعرهاي ارسرشك(شفيعي كدكني) كه در دفترهاي
متعدد منتشتتر شتتده غالباً رنگ اجتماعي داردر اوضتتاع جامعه ایران در دهه چهل و پنجاه در شتتعر او به صتتورت
ت صویرها ،رمزها ،كنایهها و ایماها منعكس ا ستر(یو سفي )779 :1374،شفيعي كدكني ادامه دهندهي پيگير شعر
سياسي سياوش كسرایي بود كه بعدها به همراه سعيد سلطانپور از بنيانگذاران و مدافعين و مروجين شعر جنگل
یا شعر چریكي شدر
با برر سي اجزاي ساختار معنادار شعر شفيعي درميیابيم كه این اجزاء در محوریت شعر چریكي آن دورهي
زماني ،معنا و مفهوا ميیابندر به عبارت دیگر جهاننگري شتتفيعي كدكني تحت تاثير دورهي مبارزات ستتياستتي،
شامل م ضامين مبارزه طلبانه و مفاهيم عمل گرایانه چون قياا ،جنگ ،خون ،تفنگ ،انفجار وررر ا ستر خود شفيعي
در كتاب «ادوار شعر فار سي از م شروطيت تا سقوط سلطنت» مينوی سد« :درونمایههاي تازهي شعر این دوره
عبارت استتت از ستتتایش قهرمانان مبارزه مستتلحانه ،وصتتف شتتكنجهها و زندانها ،ميدانهاي اعداا ،درهم كوبيدن
عوامل یاس و نااميديررر عناصر سازندهي تصاویر و ایماژهاي شعر این دوره بيشتر از دریا و موج و صخره و بيشه و
ارغوان و شقایق و ستاره قرمز و توفان و تفنگ مایه ميگيرد و از انفجار و درهم شك ستن ،و بر روي هم شعر این
دوره ،زندگينامهي شقایقهاست»(شفيعي كدكني))81 :1383،ر
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در ا شعار این دورهي شفيعي ،كمتر شعر درونگرا و عرفاني دیده مي شود و آنچه ه ست م ضامين اجتماعي
استتتتر او از تئوريهاي شتتتعر عملگراي چریكي پيروي ميكند :وقتي هنرمند و ادیب موضتتتب طبقاتي نگيرد ،با
دشمني مشخص و معلوا درنياویزدررر به ميان مردا نرود ،با مردا ن وشد و ننوشدررر هرگز نميتواند مفهوا واقعي از
وظيفه داشته باشد(رك لنگرودي )514 :1385،چنين است كه دفتر شعر «از كوچه باغهاي نشابور» مخاطب را به
جهاننگري عملگرا و بيروني شفيعي ،رهنمون ميسازدر
اجزای ساختار معنادار شعر سپهری
عرفان
وجود نمادهای عرفاني
س هري در پي شناخت دو ست ا ست و ميكو شد از او ن شاني یابدر شعر «ن شاني» از دفتر حجم سبز یكي از
منظومه هاي عارفانه سهراب ا ست كه دكتر شمي سا آن را با هفت وادي سلوك مطابقت داده ا ست« :در این شعر
دوستتت رمز خداوند استتت كه در عرفان ستتنتي پس از طي منازل هفتگانه ميتوان به آن رستتيد؛ این منازل در
منطقالطير عبارتند از-1 :طلب -2عشق -3معرفت -4استغنا -5توحيد 6حيرت -7فقر و فنار
س هري نيز در این شعر ،هفت نشاني را براي رسيدن به خانهي دوست ذكر كرده است-1 :درخت س يدار -2
كوچه باغ -3گل تنهایي -4فواره اساطير زمين و ترس شفاف  -5صميميت سيال فضا -6كودك روي كاج -7النهي
نورر به نظر مير سد كه این هفت ن شاني دقيقاً با آن هفت وادي قابل انطباق با شد ،اما اگر قرار با شد معادل سازي
كنيم كم و بيش چنين خواهد شتتد :درخت ست يدار،طلب ،كوچه باغ،عشتتق ،گل تنهایي،استتتغنا ،فواره استتاطير و
ترس شتتتفاف،معرفت و حيرت ،صتتتميم يت ستتتيال فضتتتا،توحيد ،كودك روي كاج،حيرت ،ال نهي نور،فقر و
فنار»(شميسا)264 :1376،
با دقت در اجزاي شعر سهراب ميتوان دریافت كه وي نيز مانند ب سياري از عرفا سخن ميراند و رمزها و نمادهاي
عرفاني در شتتعر او فراوان استتتر او با نگرش ویژه خود و نوعي نوگرایي در بيان رمزهاي عرفاني ،مصتتطلحات خاص
خود را به نمایش ميگذارد و با سبك و شيوهي خودش ،در پي ردّ پایي از دوست ميگردد :یك فضاي باز ،شنهاي
ترنم ،جاي پاي دوستر
مسافر (= سالک)
مسافر یكي از اصطالحات مهم عرفاني استر شيخ محمود شبستري در جواب این سوال:
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كه را گویم كه او مرد تماا است

ميگوید:
دگر گفتي مسافر كيست در راه

كسي كو شد ز اصل خویش آگتتتاه

مسافر آن بود كو بگتتذرد زود

زخود صافي شود چون آتش از دود

به عكس سير اول در منتتتازل

رود تا گردد او انستتتان كامتتتتل
(همان)119 :

این اصطالح ،بارها و بارها در شعر سهراب آمده است و حتي ناا یكي از دفترهاي شعري اوست كه اتفاقاً این
دفتر ،سرشار از مضامين عارفانه استر سهراب ميكوشد چون مسافري در جستجوي حقيقت باشدر در شعر سهراب،
«م سافر» به عنوان یك سمبل مطرح ا ست؛ سمبل ك سي كه در یك نقطه و یك مرحله نميماند و چون آب تر و
تازه از جویبار زندگي و دریافت ،عبور ميكندر مستتتافر یادآور صتتتوفياني استتتت كه در طلب حقيقت ،وادي ها را
درمينو شتند(همان )31 :در ا صطالح صوفيه ،به آن صوفي كه از خود به جانب حق گاا برميدارد ،سالك گویندر
«مسافر» سهراب چون سالك عرفان ایراني ،در پي گذار از واديهاي پرفراز و نشيب شناخت محبوب استر
توجه و محبت به مردم(نوعدوستي عارفانه)
توجه به مردا كه در عرفان قدیم در قالب خدمت به خلق مطرح شده ا ست در شعر سهراب ،به صورت آ شتي و
آشنایي و دوستي با مردا دیده ميشود:
رررآشتتتي خواهم داد /آشتتنا خواهم كرد /راه خواهم رفت /نور خواهم خورد /دوستتت خواهم داشتتت(ست هري:1385،
)227
س هري در این شعر و چند شعر دیگر از این دفتر ،از آشتي و دوستي سخن ميگوید و همين صل و صفاست كه
به شعر او رنگ ميزندر در شعر عارفان قدیم ما نيز نفوذ صری و م ستقيم اینگونه فكر اجتماعي ،مبتني بر صل و
دوستي و صداقت ،به خوبي دیده ميشود:
صل كل كردیم با كل بشر

تو بمان ،خصمي نكن ،نيكو نگر
(شيخ بهایي)117 :1336،
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این عشق و محبتي كه در شعر این شاعر عارف دیده مي شود و البته با این تعليم بودایيان شباهتي تاا دارد
كه اگر آدمي در وجود خود را با همه موجودات یگانه بداند ،ضمير خویش را اندك اندك ميگ سترد و هر چه را در
خود جاي ميدهد و دوست ميداردررر سرانجاا آنچه فردي و شخصي است ،جاي خود را به كل ميدهد و نوع ،جاي
فرد مين شيندر این ع شق ،ع شقي ا ست كه نه با شور و آتش ،بلكه با آرامش همراه ا ست(رك عابدي-218 :1384،
 )220س هري ،غرور و خودپسندي را كناري نهاده است ،نه با كسي دشمن است و نه از كسي دلگير ،براي وي همه
و همه دوستداشتني هستندر
مرگ (بازگشت به مبدأ)
همانگونه كه در عرفان اصتتيل ،مرگ ،بازگشتتت به مبدت هستتتي و پيوستتتن به حق استتت ،در دیدگاه عرفاني
سهراب نيز مرگ ،بخشي از طبيعت زمين و قانون حيات و زندگي استر مرگ نه فنا و نيستي ،كه بقا در طبيعت و
تداوا چرخه ه ستي ا ستر سهراب مرگ را زیبا ميبيند و آن را م سئول ق شنگي پر شاپرك ميداند :مرگ پایان
كبوتر ني ست /مرگ وارونه یك زنجره ني ست /مرگ در ذهن اقاقي جاري ا ست /مرگ در آب و هواي خوش اندی شه
نشيمن دارد /رررمرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است(س هري)179 :1385،
در فل سفه ي س هري ،مرگ و زندگي درهم آميخته ا ست؛ یك مفهوا ا ست كه یك سرش را زندگي و سر
دیگرش را مرگ ميبينيمر س هري مانند عارفان مكتب خرا سان ،زندگي را دو ست دارد و از آن بد نميگویدر مرگ
از نظر ستتهراب ،نوعي حيات استتت ،حياتي دیگرگونه كه اگر نبود« ،دستتت ما در پي چيزي ميگشتتت»ر ستتهراب
توصتتتيفي زیبا از مرگ دارد و با آرامش و اطمينان خاصتتتي با آن برخورد ميكندر در بين عرفاي ایراني نيز ،چنين
برخورد با مرگ دیده ميشتتتود زیرا آنها مرگ را وصتتتول به حق ميدانستتتتهاندر موالنا «مرگ تن» را جز هدیهاي
ندان سته ا ست؛ در احادیث دیني هم آمده ا ست كه« :تُحفَهُ المُومِن المُوت» یا «المُوتُ ریحانَه المومن» و س هري
گوید« :هميشه با نفس تازه راه باید رفت /و فوت باید كرد /كه پاك پاك شود صورت طالیي مرگ»ر(عابدي:1384،
)201-202
حضور آموزههای عرفان بودایي و هندی
در شتتتعر ستتتهراب نمونههاي فراواني از آموزههاي مكاتب هندي یافت ميشتتتود به طوري كه افكار وي با آراء
كریشنا مورتي(از عارفان بزرگ بودا) نزدیكي دارد؛ اساس فلسفهي كریشنامورتي این است كه درك ما از پدیدههاي
پيرامون ما باید تازه و به دور از معارف و شناختهاي موروثي باشد و فقب در این صورت است كه درست ميبينيمر
به نظر او در هر نگاه سه عامل وجود دارد:
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-1خود نگاه یا عمل دیدن -2نگرنده یا مدرِك-3نگریسته یا امر مدرَكر
نباید بين نگرنده و نگری سته فا صله با شدر فا صله ،حا صل پيشداوريهاي ما ست ،با دید موروث از گذ شته به شيء
نگریستن استر اگر با چشم گذشتهها به شيء نگاه كنيم آن را چنان كه باید نميبينيمر با چشم و ذهن دیگران كه
در غبار قرون و دهور گم شتتدهاند ،آن را بد یا خوب ميبينيمررر ر پس آنچه مهم و درخور اهتماا استتت خود نفس
نگریستن است و آن وقتي صحي است كه بين نگرنده و نگریسته اتحاد ایجاد شود(شميسا)15-14 :1376،ر
با برر سي اندی شه سهراب ميبينيم كه او نيز طبيعت و جزء جزء ه ستي را همانگونه كه ه ست ميپذیرد و
آن را كمال یافته ميداندر او در برابر قانون طبيعت تسليم است و بر این باور است كه هر چه در این مجموعه است
نه تنها وجودش ضروري و حتمي است كه زیبا و شایسته است او حتي نميخواهد «پلنگ از در خلقت برود بيرون»
و نميخواهد «مگس از سر انگ شت طبيعت ب رد» و ميداند «اگر كرا نبود زندگي چيزي كم دا شت»ر این اندی شه
یعني در حالت تستتتليم محم بودن و بدون آگاهي و شتتتناخت و بدون گزینش یا بد و خوب كردنر این همان
فلسفهي نگاه تازه است كه در اندیشهي سهراب رسوخ یافته استر
جهان نگری سپهری
سهراب س هري از معدود شاعراني ا ست كه د ستگاه من سجم فكري خاص خود را دارند و براي فهميدن شعر
ایشتتان باید با ك ليد آن ستتاختمان فكري آشتتنا بودرررر برخي از شتتاعران بزرگ در همه آثار خود طرز فكر و نگرش
خاصتتي را مطرح كرده اند؛ مثالً از قدما ،مولوي چنين فردي استتتر او جهانبيني خاصتتي را با زبان و اصتتطالحات
خاصي توصيف ميكندر «در آثار اصلي سهراب س هري یعني صداي پاي آب ،مسافر و حجم سبز ،مبناي عرفاني و
دستگاه منسجم فكري دیده مي شود»(رك همان)12-11 :؛ هرچند دربارهي همين دستگاه فكري نيز آراء و نظرات
متفاوتي مطرح شده ا ست؛ گروهي شعر او را خالي از عرفان و برخي دیگر سر شار از عرفان ميدانندر این گروه دوا
نيز یكستتان راه ن يمودهاند بدینگونه كه برخي عرفان او را الهي و از جنس عرفان كهن متصتتور شتتدهاند و گروهي
دیگر عرفانش را آميزهاي از تفكرات ماوراءالطبيعي و خاور دور از جمله تعاليم ذن و بودا ميدانند و برخي نيز او را
پيرو مكتب عرفاني خاصي نميدانند؛ «در ذهن سهراب افكار الئوتسه ،كریشنامورتي ،بودا و موالنا با هم درآميختهاند
و اجتماع این افكار به ظاهر بيگانه ،هيچگاه از رنگ و بوي عرفان وي نكا سته ،بلكه شكل خاص و ویژهاي به عرفان
او داده است(واردي)261 :1384،ر
آنچه مسلم است شعر سهراب ،سرشار از آموزههاي عرفاني استر در دفتر «حجم سبز» ناگهانيترین اشراقهاي
شاعرانه-عارفانه را ميیابيمر سهراب سعي ميكند به كمك تصاویر و با یاري گرفتن از اوزاني كه به راحتي در ذهن
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مي نشيند ،آنچه را كه دریافته و آنچه را كه كشف كرده ،بيان كندر در این دفتر ،رنگ و بوي عرفاني كامالً محسوس
است و سهراب اندیشههاي ناب و كشف و شهودهاي عارفانهاش را در این اشعار بروز داده استر در این مجموعه به
اشعاري برميخوریم كه به «بهشت اندیشه» تعبير شده است زیرا سهراب در این اشعار ،به سكوت و آرامشي از سرِ
یقين و اعتماد رسيده

استر()3

حال پس از طرح جهاننگري این دو شاعر ،به ارائهي نمونههاي اندكي از صنایب بدیعي موجود در اشعار آنها (از
كوچه باغهاي نشتتابور شتتفيعي و حجم ستتبز س ت هري) ميپردازیم و در ادامه نمودارهاي مقایستتهايِ مربوط به این
صنایب را ارائه خواهيم دادر
نمونههای صنایع بدیعي در اشعار محمدرضا شفیعي کدکني
صنـایــع لـفظي
همحروفي:
تكرار حرف (ه) -چهرهها درهم و دلها همه بيگانه ز هم (شفيعي كدكني)297 :1379،
تكرار حرف (ش) -دل پوالدوش شير شكارانت كو؟ (همان)
تكرار حرف (س) -ز خشكسال چه ترسي /كه سد بسي بستند (همان)240 :
همصدایي:
صداي (آ) -تو نغمه خویش را  /در بيابان  /رها كن  /گوش از كرانتر كرانها /آن نغمه را ميرباید  /باران
كه بارید هر جویباريررر (همان)261-260 :
تكرار واژه:
بگو براي چه خاموشي /بگو :جوان بودندررر  /بگو براي چهميترسيررر (همان)298 :
نه در برابر آب /كه در برابر نور /و در برابر آواز و در برابرشور (همان)240:

تخ
قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)

سال اول  ،شماره  ، 1زمستان 1397

تكرار جمله
چهار بار تكرار جمله «وقتي كه فصل پنجم این سال آغاز شد»(همان)249-247 :
سه بار تكرار جمله «نگر آنجا چه ميبيني» (همان)368-267 :
تكریر:
سرود بودن را  /در برگبرگ آن بيشه  /و موجموج خزر  /جاودانگي بخشيد (همان)300 :تصدیر
دریایم و نيست باكم از طوفان /دریا همه عمر خوابش آشفته است(همان)265:ناا گل سرخ را باز /تكرار كن ،باز تكرار(همان)262 :طرد و عكس:
آنچه ميخواهم نميبينمو آنچه ميبينم نميخواهم (همان)295 :
سجب متوازي
زمين تهياست ز رندان /همين تویي تنها (همان)241 :سجب مطرّف
در آن سوي شب و روز /چه قلبهاي بزرگي كه ميت ند هنوز(همان)300 :سجب متوازن
ميخانه كداا حریفي /پيمانهاي دوباره /از آن باده زالل/ترصيب
-مستان نيمه شب را /رندان تشنه لب را (همان)250 :
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موازنه
ررر با بنفشه رسته از زمين /به طرف جویبارهابا گسسته حور عين /ز زلف خویش تارها (همان)273-272 :
انواع جناس
ررریا گر سرودي ،سرودي /از هيبت محتسب ،واژگان را /در دل به هفت آب شستي(همان)261 :ميخزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان (همان)296 :در این زمانه عسرت /به شاعران زمان برگ رخصتي دادند(همان)240 :ميان این همه كور و كویر و تشنه و خشك(همان)288 :صـنـایع معنـویتناسب(مراعات النظير)
 ابر است و باران و باران /پایان خواب زمستاني باغ/آغاز بيداري جویباران(همان)256 :تضاد
در آن سوي بهار و آن سوي پایيز /نه چندان دور /همين نزدیك(همان)246 :تلمي
ما در صتتف گدایان /خرمن خرمن گرستتنگي و فقر /از مزرع كرامت این عيستتي صتتليب ندیده /باداس هر هالل درودیم(همان)288 :
لف و نشر
با این كه یك بهار و دو پایيز /زنجيره زمان را- /با سبز و زردشان /-از آب رودخانه گذر دادند(همان:)282
نمونههای صنایع بدیعي در اشعار سهراب سپهری
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صنـایــع لفظي
همحروفي:
تكرار حرف (س) -ررر و سفالينه انس ،با نفسهایت آهسته تَرَك ميخورد(س هري)334 :1385،
همصدایي:
صداي (آ)

-هيچ آیينه تاالري ،سرخوشيها را تكرار نكرد(همان)364 :

تكرار واژه:
یك نفر دلتنگ است/یك نفر ميبافد /یك نفر ميشمرد /یك نفر ميخواند(همان)386:تكرار جمله
شش بار تكرار جمله «یاد من باشد»(همان)354 :
تكریر:
در این دفتر شعر سهراب صنعت تكریر دیده نشده استر
تصدیر
ماه باالي سر آبادي است /اهل آبادي در خواب(همان)352 :طرد و عكس:
این صنعت در این دفتر شعر سهراب دیده نشده استر
انواع سجب
سجب متوازي
بدوا تا ته دشت ،بروا تا سر كوه (همان)351 :سجب مطرّف
-ررر كه دعاهاي نخستين بشر را تر كرد(همان)389:
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سجب متوازن
یك فضاي باز ،شنهاي ترنّم ،جاي پاي دوست(همان)382 :موازنه
پونههایي كه تكان ميخورد /جذبههایي كه بهم ميریخت(همان)334 :انواع جناس
آسمان آبيتر ،آب ،آبيتر(همان)342 :بيگمان پاي چ رهاشان جا پاي خداست(همان)347 :منطق زبر زمين در زیر پا جاري(همان)367 :صنـایع معنـوی
تناسب(مراعات النظير)
ررر و بگو ماهيها ،حوضشان بي آب است(همان)356 :تضاد
-مرا باز كن مثل یك در به روي هبوط گالبي در این عصر معراج پوالد(همان)396 :

تلمي
 ستتر هر كوه رستتولي دیدند /ابر انكار به دوش آوردند /باد را نازل كردیم /تا كاله از ستترشتتان بردارد/خانههاشان پر داوودي بودررر(همان)376 :
تنسيق الصفات
شب سليس است و یكدست و باز(همان)371 :استخداا
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ميگشاید گره پنجرهها را با آه(همان)375 :اغراق
روي پل دختركي بي پاست ،دب اكبر را بر گردن او خواهم آویخت(همان)339 :ایهاا(ایهاا تناسب)
ابر را پاره خواهم كرد(همان)339 :ارسال المثل
تا شقایق هست ،زندگي باید كرد(همان)350 :نمودارهای مقایسهای صنایع بدیعي در شعر سپهری و شفیعي کدکني
نمودار صنایب لفظي در مقایسه با كل صنایب بدیعي در اشعار دو شاعر
شفیعی ,طرد و عکس
کل75.11 ,
سپهری ,طرد و عکس
کل44.39 ,
سپهری
شفیعی ,جناس25.44 ,

شفیعی

شفیعی ,سجع21.4 ,
سپهری ,سجع16.16 ,
14.73
,
تکرار
,
شفیعی
شفیعی ,ردالصدر...
شفیعی ,,طرد و عکس ,
7.07
,
موازنه
,
سپهری
سپهری ,ردالصدر,...
9.09
,
جناس
,
سپهری
شفیعی ,موازنه5.8 ,سپهری ,تکرار7.87 ,
, 0.44
سپهری ,طرد و عکس
3.13
شفیعی ,همحروفی,
2.67
1.33
همصدایی,
شفیعی,
3.03
همصدایی1.01 ,
1.01
سپهری,
سپهری ,همحروفی,
ترصیع0.89 ,
شفیعی,
ترصیع0 ,
سپهری,
0

نمودار صنایب معنوي در مقایسه با كل صنایب بدیعي موجود در اشعار دو شاعر

ب
ربرسی و مقایسهی رابطة متقا ل جهاننگری و صنايع بديعی رد اشعار سهراب...

دکتر ساره رتبیت  ،محمد عنایتی اقدی کالیی

25

سپهری ,کل55.61 ,

سپهری
سپهری ,مراعاتالنظیر,
21.21
سپهری ,تضاد17.17 ,
شفیعی ,مراعاتالنظیر,
سپهری ,ارسالالمثل9.82 ,شفیعی ,تضاد10.71 ,
سپهری ,اغراق6.06 ,
2.02
0.89الصفات,
نشر,تنسیق
سپهری,
 ,3.03ایهام4.04 ,
سپهری ,تلمیح,سپهری
شفیعی ,لف و
سپهری,
شفیعی, 0,,تلمیح,
الصفات0 ,
تنسیق,
0, 1.04
الصفات0,
الصفات,
شفیعی
النظیر, 0, 0,0
النظیر,
مراعاتالمثل
ارسال
مراعات
المثل, 0, 0,,
شفیعی
,0
المثل
ارسال
ارسال
0, 0
کل,کل,
تنسیق 0
نشر,
تنسیق,
0, 0
نشرو,
0
لف
نشر,
,1.04
استخدامو
سپهری,
لف
استخدام0,,لف ,و
شفیعی,0,
استخدام
استخدام,0
ایهام,
,,2.67
شفیعی
ایهام0, 0,
ایهام,
0
تلمیح,
تضاد , 0, 0,تلمیح,
تضاد,
اغراق,
شفیعی, 0,
اغراق,

24.09
شفیعی ,کل ,شفیعی

نمودار درصدي صنایب لفظي به معنوي در دو شاعر
صنایع
,
معنوی صنایع لفظی,
سپهری ,سپهری,
45.39 55.61

صنایع لفظی,
شفیعی
صنایع کدکنی,
معنوی75.11 ,
شفیعی
صنایع معنوی
کدکنی,
صنایع لفظی
24.89

نمودارهاي باال ن شانگر آن ا ست كه صنایب لفظي به كار گرفته شده در شعر شفيعي كدكني ب سيار بي شتر از شعر
س هري ا ست؛ س هري تقریباً در حد برابري از صنایب لفظي و معنوي بهره گرفته ا ست حال آنكه ن سبت كاربرد
صنایب بدیب لفظي به معنوي در شعر شفيعي 75.11 ،به  24.89ميبا شد كه این آمار بيانگر ب سامد باالي صنایب
لفظي در شعر او ستر این امر را ميتوان انعكا سي دان ست از تفكر برونگرا و عملي شفيعي كه باعث گردیده وي به
صنعتگري و آرا ستن ظاهر شعر خویش توجه نمایدر از سویي ،ح ضور مفاهيم عرفاني و درونمایههاي عارفانه در
شعر س هري باعث شده ا ست كه در شعر او كفهي ترازو به سوي صنایب معنوي سنگينتر شود و صنایعي مانند
ایهاا ،استخداا ،ارسال المثل و اغراق كه در شعر شفيعي اصالً دیده نشده است ،در شعر سهراب نمود یابدر
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بدین ترتيب وابستتتتگي متقابل لفظ و معنا ،به عنوان تئوري ستتتاختارگرایي تكویني گلدمن ،از بررستتتي و
مقایسهي اشعار س هري و شفيعي ،به خوبي نمودار استر به عبارت دیگر جهاننگري درونگراي س هري باعث بروز
و نمود بيشتر صنایب معنوي در شعرش شده است همانگونه كه جهاننگري برونگراي شفيعي ،شعر او را سرشار از
صنایب بدیب لفظي كرده ا ستر این نتيجه شاید در تأیيد حرفهاي خود شفيعي كدكني ا ست كه ميگوید« :زبان
چيزي جز ذهن و ذهن چيزي جز زبان ني ستر وقتي كه زبان شاعر تكراري ا ست ،جهانبيني او هم تكراري ا ستر
هر كس ،هر قدر گسترش زباني داشته باشد ،به همان اندازه داراي جهانبيني وسيبتري استر چون از لحاظ علمي
زبان و فكر دو روي یك سكهاند(شفيعي كدكني)27 :1383،ر
نتیجه
علم بدیب به عنوان یكي از شتتاخههاي اصتتلي مرتبب با شتتعر ،علمي استتت كه به مباحث زیباشتتناختي شتتعر
ميپردازد و از صتتنایعي ستتخن ميگوید كه به كارگيري آنها در یك اثر ادبي ،ستتبب تزیين و آراستتتگي آن اثر
مي شودر دقّ ت در نوع صنایب به كار گرفته شده از سوي شاعران و نوی سندگاني در دورههاي مختلف ،گویاي این
مطلب ا ست كه در هر سبك و دورهاي ،صنایعي خاص در كانون توجّه شاعران قرار دا شته ا ستر چنين امري را
ميتوان وابستتته به نوع نگرش و جهاننگري شتتاعران هر دوره دانستتت ،آنگونه كه نظریهي ستتاختارگرایي تكویني
گلدمن رابطهي تنگاتنگي بين لفظ (متن) و محتوي (جهاننگري) قائل استر با بررسي و مقایسهي اشعار دفتر شعر
«حجم سبز» س هري و دفتر «از كوچه باغهاي نشابور» شفيعي كدكني ،از لحاظ نحوهي بكارگيري صنایب بدیعي،
به نتایج قابل مالحظهاي برميخوریمر
این نتایج نشان ميدهد كه صنایب بدیب معنوي بكار گرفته شده در شعر سهراب ،بيشتر از صنایب لفظي است
و بالعكس بسامد صنایب لفظي شعر شفيعي بسيار بيشتر (حدود سه برابر) از صنایب معنوي ا ستر این تفاوتها را
باید مرتبب با نوع جهاننگري و درونمایههاي موجود در شتتعر این دو شتتاعر دانستتت؛ شتتعر س ت هري ستترشتتار از
آموزههاي ناب عرفاني است كه با نوع نگرش ویژهي او به طبيعت و جهان اطراف و با الهاا از اندیشههاي آیين بودا،
به گونهاي خاص در شعرش نمود یافته استر در شعر او ردّ پاي مباني عرفان اصيل ایراني را نيز ميتوان دیدر حضور
چنين عناصتتر و آموزههایي ،بيانگر جهاننگري عرفاني و درونگراي ستت هري استتت كه این نوع جهاننگري باعث
گردیده تا در شعر او شاهد حضور بيشتر و چشمگيرتر صنایب معنوي نسبت به صنایب لفظي باشيمر از سوي دیگر،
اجزاي ساختار معنادار شعر شفيعي كدكني ،عبارتند از :خون ،شهيد ،تفنگ ،سالح ،انفجار ،گلوله ،دعوت به قياا وررر
كه تمامي این ها بيانگر آن ا ست كه شعر شفيعي در را ستاي تفكرات شعر چریكي آن دوره سروده شده و همان
مضتتامين مبارزهطلبانه و عملگرا را شتتامل ميشتتودر فضتتاي شتتعر شتتفيعي خالي از مفاهيم عرفاني استتت و همين

ب
ربرسی و مقایسهی رابطة متقا ل جهاننگری و صنايع بديعی رد اشعار سهراب...

دکتر ساره رتبیت  ،محمد عنایتی اقدی کالیی

27

جهاننگري برونگرا باعث شتتده استتت او بيشتتتر از صتتنایب بدیب لفظي استتتفاده نماید و به تزیين ظاهر و ستتاختار
بيروني شعرش بها دهدر س خن آخر آنكه بسامد صنایب بدیب معنوي در شعر سهراب و صنایب بدیب لفظي در شعر
شفيعي كدكني را باید تحت تأثير جهاننگري درونگرا و برونگراي آنان دانستر
یادداشتها
( )1ایشان در كتاب موسيقي شعر و در مقدّمهي آن (تحدید محلِّ نزاع) با استناد به سخن یكي از منتقدان روس،
زبان (سبك) و فكر(درونمایه) را دو روي سكّه دانسته ،آنها را از یكدیگر جدایيناپذیر ميدانندر
( )2بيت مشهور صائب این است
لفظ و معني را به تيغ از یكدیگر نتوان برید

كيست تا صائب كند جانان و جان از هم جدا؟

( )3نگاه كنيد به ص  181كتاب «از مصاحبت آفتاب» كاميار عابدير
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...ربرسی و مقایسهی رابطة متقا ل جهاننگری و صنايع بديعی رد اشعار سهراب

A Study and Comparison of Interrelationship between World View and Figures of
Speech in Sohrab Sepehri and Mohammadreza Shafiee Kadkani's poems.
Abstract
If we study and peruse works about literary criticism, we can distinguish two main
perspectives: according to first perspective, belles-lettres, only reflect what is in their
author's mind and text is a product of external determinant factors. Second
perspective, contrary to first perspective, focuses on belles-lettres and regards
literature as a language-game. Nevertheless there are some literati who do not
believe in separation between words (text) and theme (content). Albert Cammo and
Lousian Goldman in the west, Saeb Tabrizi and Dr Shafiee Kadkani in Persian
literature are among this group. This group declaims that there is no separation
between language and thought.
This article tries to compare and study interrelationship between figures of speech
(as one verbal elements of text) and world view (as subjective content) in Sohrab
Sepehri and Mohammadreza Shafiee Kadkani's poems by use of Lousian Goldman's
genetic structuralism theory. the main objective of this paper is that shown the
interaction between language and meaning in the poem if this two Contemporary
poet.

Keywords: Sohrab Sepehri, Mohammadreza Shafiee Kadkani, genetic structuralism,
figures of speech, world view.

