تحول موضوع و معنا در شعر معاصر
ّ
يداهلل جاللي پندري )دانشگاه يزد(
تحول موضوع و معنا در شعر معاصر ٬نشر ميانه با همکاري دبيرخـانه
مح ّم د ناصرّ ٬
ادبي ات فارسي ٬تهران  ١٩٧ ٬١٣٨٢صفحه.
شوراي گسترش زبان و ّ

محم د ناصر دانشجوي پاـکستاني است که٬
تحول موضوع و معنا در شعر معاصر رساله دکتري ّ
در آن ٬به بررسي تحول صورت و معنا در شعر معاصر پرداخته شده است .بر اين قرار ٬در
عنوان کتاب ٬به جاي موضوع ميبايست صورت آمده باشد .مـؤلف پس از مـطالعه ايـن
تحول ٬به شاعران معاصر ميپردازد و اشعار آنان را در دو مبحث جداـگانه صورت و معنا

تحليل ميکند.
پرداختن به دو مقوله جداـگانه صورت و معنا در شعر شاعران معاصر ٬به مبحث نظم
خاصي بخشيده است .نويسنده کوشيده است ٬با تفکيک اين دو ٬در هر بخش ٬مطالب
مربوط به آن را گروهبندي کند .مثًال ٬در مبحث صورت  ٬مطالبي از قبيل زبان ٬وزن ٬قافيه٬
قالبهاي شعري ٬تصويرها و صنايع درج شده است .با نظم خاصي که نـويسنده بـرقرار
ـکرده  ٬خواننده ميتواند فـراز و نشـيبهاي شـعر شـاعران را ٬فـارغ از آشـفتگي ذهـني٬
پيـگيرد.
ـکتابـشاملـهشتـفصلـاست.ـدر فصلهاي ّاول تا چهارم تحول صورت و معنا در شعر

دورهـمشروطه بررسي شده است .فصلهاي پنجم تا هشتم بهـبررسي تحول صورت و معنا
در اشعار نيما ٬اخوان ثالث ٬فروغ و سپهري اختصاص يافته است .در چهار فصل ّاو ل ٬در
چند مورد ٬بحث تا سال  ٣٢و حتي شاعران بعد از انقالب گسترش داده شده است.
١٣٦
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آنچه در اين چهار فصل آمده عمدتًا نقل گفتههاي ديگران است ٬بيآنکه ٬با مقايسه و
محصل گرفته شود.
نقد آنها ٬نتيجهاي
ّ
ـکمبودـديگريـکهـدرـاينـبخشـازـکتاب احساس ميشود بسندهـکردن مؤلف به استفاده
از منابع محدود و غافلماندن او از منابعي معتبر مربوط به مباحث مطروحه

است١.

همچنين ٬در اين بخش )دوره ادبي عصر مشروطيت( ٬به خالف بـخش دوم )دوره
ادبي معاصر( ٬آشفتگي و تشويشي در مباحث به چشم ميخورد .مثًال ٬در فصل سوم با
عنوان »صورتهاي کالسيک و رواج برخي از آنها تنها« قالبهاي شعري مطرح ميشود نه
صور شعري.
َ
از جمله مباحثي که در بخش ّاول به آنها پرداخته شده و درباب آنها نکتههايي درخور
ذـکر است ٬چند مورد اشاره ميشود:

ــ گفته شده است که »طنز يغما اصوًال بر پايه کلمات و اصطالحات رکيک و هرزه بنا
شده است و به انحراف جنسي اشاراتي دارد) «.ص(١٠
هزلي ات شاعران ديگر
در اين باره بايد خاطرنشان شود که اين خصيصه را عمومًا در ّ
پارسيگو نيز ميتوان سراغ گرفت.
مهم آن ٬مسئله زن در ادبيات
ــ آمده است که »بعد از جنگ بينالمللي ّاول و نتايج ّ
ايران انعکاس وسيعي يافت) «.ص(١٢
انتظار ميرفت ٬به اين مناسبت ٬خصوصًا به سـياست رضـاشاه و تأثـير آن در ايـن
جريان اشاره رود.
همچنين اين قول که »پروين در حوادث اجتماعي مربوط به بانوان و در جنبش آزادي
و حقوق زن عمًال مداخله نکرد) «.ص (١٣خالي از مسامحه به نـظر نـميرسد؛ چـون
پروين ٬در اين باره ٬هم شعر سـروده )»زن در ايـران« (٢و هـم سـخنرانـي کـرده است
)خطابه »زن و تاريخ«.(٣
 (١مثًال در آنجا که از انديشه آزادي در عصر مشروطيت سخن ميرود به نوشتههاي فريدون آدميّ ت دراين باب
مراجعه نشده است.
 Ä (٢ديوان قصايد و مثنويات  ٬به کوشش ابوالفتح اعتصامي ٬چاپ ششم  ٬١٣٥٣ص.١٥٣
 Ä (٣مجموعه مقاالت و قطعات اشعار به مناسبت درگذشت پروين اعتصامي  ٬به کوشش ابوالفتح اعتصامي٬١٣٥٥ ٬
ص.٢٣
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چنانکه اشاره شد ٬بخش دوم کتاب )فصلهاي پنجم تـا هشـتم( بـه بـررسي تـحول
صورت و معنا در اشعار نيما يوشيج ٬اخوان ثالث ٬فروغ و سپهري اختصاص داردّ .اما
نويسنده کتاب علت انتخاب اين چهار شاعر را از جمع شاعران نوپرداز و کنارگذاشـتن
شاعراني نوآور و صاحب زبان و سبک و نظرگاه مستقل چون ا.ـبـامداد را بـيان نکـرده
است.
در اين بخش ٬فصل پنجم به نيما يـوشيج اخـتصاص يـافته است .در ايـن فـصل ٬از
ـکوشش نيما در تغيير قالبهاي شعر کالسيکـــ که در فصل چهارم نيز به آن اشاره شده
بودـــ و از جايگاه وزن و قافيه و زبانهاي متفاوت اشعار نيما سخن رفته است .زبان نيماـــ
به تقليد از تقسيمبندي پورنامداريان٤ـــ به سه نوع سنتي ٬نيمهسنتي و آزاد تقسيم شده
ِ
است .آنگاه واژگان شعر نيما بررسي و غيرمستقيم به واژگان محلي و زبان مردم در آن
اشاره شده است.
سپس نويسنده به بررسي قالبها در شعر نيما پرداخته است .در اين باب به رباعيات
طبري او و زبان و قالب آنها اشارهاي نشده است.
فصل پنجم با سالشمار زندگي نـيما پـايان مـيپذيرد کـه در مـقايسه بـا مـندرجـات
ـکتابشناسيهاي نيما ٥ضعيف و الغر به نطر ميرسد.
فصل ششم ٬که به اخوان ثالث اختصاص يافته ٬ابتدا قالبهاي شـعري ٬وزن ٬قـافيه٬
زبان ٬واژگان و تصاوير اشعار شـاعر بـررسي شـده است .در ايـن مـيان ٬از شـرح هـنر
ترکيبسازي اخوان و سهم او در غنيسازي واژگان زبان شعرـــ که الزم به نظر ميرسدـــ
غفلت شده است.
نويسنده ٬در بررسي درونمايههاي شعر اين شاعر آورده است» :اخوان شاعر عشـق و
عاشقي نبوده و جز دو سه شعر هيچگاه نتوانسته است تصويري درست از عشق عرضه نمايد« )ص.(١١٣
ّاما به تحليل روانشناختي اين پديده نظرگير نپرداخته و حتي به اظهارنظرهايي که در اين
باب شده اشاره نکرده است٦.
 (٤تقي پورنامداريان :خانهام ابري است )شعر نيما از سنت تا تجدّ د( ٬انتشارات سروش ٬تهران  ٬١٣٧٧ص.١٣٤
 (٥از جمله کتابشناسي نيما يوشيج  ٬تهيه و تدوين حسين صمدي ٬کانون فرهنگ و هنر مازندران ٬سـاري ١٣٦٩؛
ـکتابشناسي نيما يوشيج  ٬به کوشش علي مير انصاري ٬انتشارات کميسيون ملّ ي يونسکو ٬تهران .١٣٧٥
محم د مختاري» ٬اميد در لحظه و عشق« ٬باغ بيبرگي  ٬به کـوشش مـرتضي کـاخي ٬نشـر نـاشران٬
 (٦از جمله
ّ
تهران  ٬١٣٧٠ص٣٦٣ـ٣٦٦ـ.
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در فصل هفتم ٬اشعار فروغ فرخزاد بررسي شده است .نويسنده در بحث از صورت

شعر فروغ ٬ضمن اشاره به قالب و وزن ٬به بحث درباره زبان شعر او پرداخته و خـاطر
نشان ساخته است که »يکي از مختصات چشمگير زبان او بسامد زياد لغات جنسي است که در همه

اشعار او بهويژه در سه دفتر ّاول پراـکندهاند«  .وي ٬در بحث آماري درباره برخـي از واژههـا ٬از
جمله مشخص کرده است که واژه بوسه در سه دفتر ّاول اشعار فروغ  ٦٥بار و در دو دفتر

آخرين او  ٢٠بار به کار رفته است.

نويسنده ٬در بحث » جنبه سمبوليک در برخي از واژگان فروغ « تفسيرهايي عرضه داشته
مثًال باغچه را در اشعار او رمز زندگي باالخص زندگي خود شاعر دانسته است .بايد گفت
معين و کاربردهاي شاعر مصداق دارد .مثًال در »دلم
ـکه اين تفسير فقط در کاربردهايي ّ
براي باغچه ميسوزد «.باغچه رمزي از جامعه و يا سرزمين ايران تفسير شده است٧.
در بحث از درونمايههاي شعر فروغ ٬با آنکه نويسنده در سراسر کتاب به ادوار شعر

فارسي شفيعي کدکني نظر داشته ٬آن را برکنار نگه داشته است ٨.اين فصل با سـالشمار
ِ
زندگي فروغ فرخزاد پايان مييابد.
فصل هشتم )آخرين فصل کتاب( به سهراب سپهري اختصاص يافته است .نويسنده٬
در بررسي قالبهاي شعري سپهري » ٬صداي پاي آب « و » مسافر « را »داراي ساخت و صورت

خاصي « قلمداد ميکند که »آن را ميتوان ساختار مـخصوص شـعر سـپهري نـاميد «ّ .ام ـا ٬دربـاره
ويژگيهاي اين »ساخت و صورت خاص « توضيحي نميدهد .همچنين وي ٬در بحث تصاوير
شعر سپهري و برخي ترکيبهاي تصويري او ٬به شيوه تصويرسازي شاعر ٬که امتياز هنر
شعري اوست ٩اشارهاي ندارد و تنها به آوردن فهرستي از اين تصاوير ) مثل گره ذائقه ٬ساقه

خواهش ٬خستگي تاريخ ٬پله مذهب( قناعت ميکند.
محم د عبدعلي ٬آسمان روشن شعر )واژگان و ترکيبات اشعار فروغ( ٬فکر روز ٬تهران  ٬١٣٧٧ص.٩٢
Ä (٧
ّ
 (٨مثًال در آنجا که شفيعي کدکني اظهار نظر ميکند» :فروغ خود نـخستين مـبشر جـنگهاي چـريکي و مـبارزه
مسلحانه ميتواند به حساب آيد وقتي که ميگويد :حياط خانه ما تنهاست حياط خانه ما تنهاست تمام روز
ـک باغچههاشان به جاي
از
پشت در صداي تکهتکهشدن ميآيد و منفجرشدن همسايههاي ما همه در خا ِ
ِ
محم درضا شفيعي کدکني ٬ادوار شعر فارسي  ٬چاپ دوم ٬انتشارات سخن ٬تهران
کارند.
مي
مسلسل
و
خمپاره
ـگل
ّ
 ٬١٣٨٠ص٨٠ـ.
محم درضا شفيعي کدکني» ٬شعر جدولي« ٬مجله بخارا ٬شماره ّاول )مرداد و شهريور  ٬(١٣٧٧ص٥٣؛ همو٬
(٩
ّ
موسيقي شعر  ٬چاپ دوم ٬انتشارات آـگاه ٬تهران  ٬١٣٦٨ص.٢٦٠
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نـويسنده هـنگام بـحث دربـاره درونـمايههاي )مـعاني( شـعر سـپهري از عـرفان و
طبيعتستايي او سخن ميگويد؛ امّ ا ٬از نوع و خصيصه دين و عرفان و جايگاه طبيعت در

آن و نظرگاه عرفاني او ٬که ستايش مخلوقات را ستايش خـدا مـيشمارد ــــبـينشي کـه
ظاهرًا برخاسته از عرفان بودايي است ١٠ـــ سخني نميگويد.
در فهرست منابع و مراجع ٬مقالهها و کتابهايي که اين مقالهها در آنها درج شدهانـد
جداـگانه معرفي شدهاند که ٬بنا به ُع رف ٬براي پرهيز از تکرار ميبايست از تفکيک آنها
خودداري شود .همچنين ٬در اين فهرست ٬از يکسو ٬مشخصات برخي از منابع که در
پانوشتها به آنها اشاره رفته نيامده  ١١و ٬از سـوي ديگـر ٬مآخـذي وارد شـده است کـه
استفاده از آنها در متن کتاب مشخص نگرديده

است١٢ .

در فهرست اعالم نيز ٬از حيث شماره صفحات  ١٣و ٬از آن مهمتر ٬ضبط مـدخلها و
ترتيب آنها  ٬ ١٤اشکال فني جدّ ي وجود دارد.
در موارد متعدد مسامحات بياني و سقطات و غلطهاي مطبعي و اشکاالت فني ديده
ـکه محض مزيد فايده ٬با ذـکر نشاني ٬به آنها اشاره ميشود:
صفحات اهدائيه و شناسنامه ادغـام شـده است؛ در فـيپا )فـهرستنويسي پـيش از
انتشار( ٬شمار صفحات کتاب ٬به جـاي  ٣١٨ ٬١٩٧آمـده است؛ قـائممقام فـراهـاني و
معر في شدهاند به جـاي از پـيشگامان
فتحاهللخان شيباني از پيشگامان جنبش مشروطه )صّ (٨
جنبش ادبي مشروطه ؛ نيما چوب در النه مورچگان کرده )ص (٢٤به جاي آب در خوابگه مورچگـان ؛
لجآميز )ص (٧٧به جاي لجاجآميز ؛ مهارتبر )صـ (٧٨به جاي مهارت در؛ اغلب تصاوير او اصيل بود و

تجربه شده است )ص (١٣٢که عبارت اشکال زبـاني دارد؛ عـدم )ص (١٣٩بـه جـاي بـا عـدم ؛
خواهشات )ص (١٤٠به جاي خواهشها ؛ شاهنامه فروغ )ص (١٤٢به جاي شناختنامه فروغ؛ پرويز
 Ä (١٠بتول غنيزاده تبريزي» ٬تصوير در شعر سهراب« ٬يادمان سهراب سپهري ٬به کوشش ناصر بزرگمهر ٬دفتر
 (١١مثل برگزيده اشعار فروغ )ص(١٢٣
نشر آثار هنري ٬تهران  ٬١٣٦٧ص٥٧ـــ.٧٨
 (١٢مثل از گمشدگي تا رهايي ٬جاودانه زيستن ٬سيري در ديوان شمس.
 (١٣شماره صفحات مقدمه در متن عدد با نوشتار حروفي است و در فهرست حروف ابجدي است )مثًال به
جاي نُه ٬ط؛ به جاي ده ٬ي(.
 (١٤مثًال هوشنگ ابتهاج )در حرف ه ـ( به جاي ابتهاج ٬هوشنگ يا پروين اعتصامي )در حرف پ( به جاي اعتصامي٬
پروين يا سياوش کسرائي )در حرف س( به جاي کسرائي ٬سياوش .درعوض ٬پژمان بختياري و عماد خراساني و رشيد
ياسمي و جنتي عطايي ٬به ترتيب ٬در حروف ب ٬خ ٬ي ٬ع درج شدهاند يعني پژمان ٬عماد ٬رشـيد ٬جـنتي جـزئي از
نامخانوادگي منظور نگشتهاند.
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شاهپور )ص (١٥٠به جاي پرويز شاپور ؛ نيلوفر خاموش صص) ١٦٥-١٣١به کوشش ناصر بزرگمهر(
)ص ١٥٩پانوشت  (٨که ظاهرًا در آن کلماتي ساقط شده است؛ ايضًا در عبارت شفيعي
ـکدکني چشمها را بايد شست )به کوشش آذر نفيسي( »حجم سبز« )ص ١٥٩پانوشت (٢؛ هـدايت٬
هدايت )ص (١٩٧به جاي هدايت ٬صادق.

به هر حال ٬کتاب تحول موضوع و معنا در شعر معاصر  ٬همانگونه که مؤلف اظهار داشته٬
» يک تحقيق دانشجويي است « و »نخستين کوششي است که به دست يک دانشجوي پاـکستاني صورت

توج ه به نگاه
ـگرفته است) «.ص چهارده( و با وجود برخي اشکاالتي که به آن اشاره شد با ّ
دوبعدي نويسنده به صورت و معنا در شـعر چـند تـن از شـاعران مـعاصر و پـرهيز از
انشانويسيهاي رايج در روزگار ما ٬ميتوانـد مـبناي تـحقيقي مـفصلتر دربـاره شـاعران
معاصر قرار گيرد و از اين بابت بايد از نويسنده فارسيآموخته آن سپاسگزار بود.
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