نقد فرمالیستی قصیدهاي از ملکالشعراي بهار
در بزرگداشت امام هشتم (ع)


دكتر ليال هاشميان

چکیده
نظریههاي مکتب فرمالیسم ،بتتاب ر اما  9191توام «ویکتو شمکووفسک » ر وایه مطرح گرریا و اپس ر اا
 9191تا ترجمه آثا فرمالیستهاي وا ته بنگویس توا «گا وین» ته غرب و اپس ته ارتاار جهان به جست.
ی ک بز مضمامین متتر

شرري ر ریوبن تیتتر شرربي شیره مههب و تتي به اّيت اتورن و تر گابشت بما هتت،

(ع) بامت .بین ر ونمایه ر بشرا شرربي مرارر نموري تا زتر رب ر .یک بز بین شررب که بو ب «خات ،چامه اربیان» نامیاهبنا
موکبلتمرربي تها بامت که ب برت ویهه ته تضمرر

ما (ع) ربشمته و بشرا فربوبن ر ماح آن بما هما اروره بات .تها

شمارري بامت زتان ربن و زتانآو که ته شمک (= فر ) بشمرا
بنگیرهبي شما تا ته تر ا یک بز چامهها ر ماح بما
بات تپرربزی.،

واژههای کلیدی
فرمالیس ،موکبلتررب تها فُر آشّازربی .

* دانشگاه بوعلی سینا ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،ایران ،همدان.
تاریخ دریافت97/9/72 :

تاریخ پذیرش99/7/72 :

توجه ویهه ربشمته بامت .همین شک گربی ر بشرا وي

ا(ع) بز ریاگاه فرمالیس ،که یک بز مکاتب مه ،نقا برت قرن تیست،

مقدمه
منتقدان ادبی عمدتاً از دیرباز در بررسیییی یث اار ادبی ،یا به لفظ توجه میکردند و یا به معنی ،و گاهی نیز هر دو جنبه را
مورد توجه قرار میدادند« .تحقیق درباره شعر و ادب ،از لحاظ لغت و نحو و فنون بالغت (که بررسی لفظی و صوری یث اار
ادبی محسیوب میشیود مم ترین مایه اشتغال ادبا و منتقدان قدی بوده است .ارسطو و اریستارک در یونان قدی و هوراس و
کنتی لین در روم ،نقد فنی را که بعد از آنما ،مخصیوصیاً در نزد علماا اسدندریه رواب بسیار یافت ،بنیاد نمادند( ».زرین کوب،
« 27 :2937نقد فنی از لحاظ وسیعت عرصیه شیمول آن ،بر سیایر شقود نقد ،رجحان داشته است( ».همان 27 ،در حقیقت
جنبه لفظی در شییعر و ادب ،عنصییر مممی به شییمار میرود ،زیرا لفظ موجد صییورت و هی ت هر اار ادبی اسییت و بدون آن،
تحقیق ااری ادبی محال خواهد بود( .همان32 ،
عدهای از نقادان ادبی ،در طول تاریخ ادبیات ،این توجه به لفظ و صیورت را به حدی به افرا کشانیدند که کامالً از معنی
غافل گردیدند؛ در حالی که میتوان گفت« :در شیعر خوب ،ه صیورت شیعر شر است و ه معنی آن ،و زیبایی از ترکی
ه آهنگ و متناس
«صیر

صورت و معنی به دست میآید( .فرشیدورد292 :2937 ،و292

نظر از پیشیینه توجه به صیورت در آراا گذشیتگان تا کالریس ،استنبا منظ و شدلیافته صورتگرایی را باید در

آراا صییورتگرایان (فرمالیسییتها روس جسییت و کرد .آغاز یا نخسییتین نمود صییورتگرایی روسییی ،در رسییاله ویدتور
شیدلوفسیدی ،به نام «رسیتاخیز واههها» که در سیال  2927م منتشیر گردید ،مشاهده میشود .وی هر گونه تأویل اجتماعی و
تیاریخی را در اار هنری رد میکنید و ارزش هنری آن را جیدا از گرای هیای خیاب بیرونی و حتی جدا از زندگی و حیات
فردی نویسینده در نظر میگیرد( ».امامی 727 :2937 ،فرمالیسی

یییی که مدافعان از آن به نام ت زیه و تحلیل ریختشیناسی،

سییخن میگفتند یییی از  2927تا 2921م به شییدل واکنشییی در برابر مدت

اصییالت هن و نماد گرایی (سییمبولیسی

در آمد.

(ایوتادیه72 :2923 ،
هد

این نقد ،همان طور که از نام

برمیآید ،کشییو و شییرب و بس ی صییورت در اار هنری اسییت .در این رویدرد بر

اسیتقالل اار هنری و در نتی ه کنار گذاشتن برخی ندات جزیی و غیر ادبی تأکید میگرد( .گورین و دیگران« 39 :2939 ،باید
دقت شیود که مقصیود فرمالیستها از شدل ( formقال

ظاهری شعر یا داستان یا هر نوع ادبی دیگر نیست ،بلده صورت یا

شدل در یث نوع ادبی عبارت است از :هر عنصری که در ارتبا با دیگر عناصر ،یث ساختار منس
به شر اینده هر عنصر ،نق

را به وجود آورده باشد؛

و وظیفهای را در کل نظام همان اار ایفا کند .بدین لحاظ همه اجزای یث متن مانند :صور خیال،

وزن عروضیی ،قافیه ،ردیو ،نحو ،ه اها ،صیامتها و مصوتها ،آهنگ قرایت شعر یا داستان ،صنایع مختلو بدیعی به ویژه
ایمام ،اسیتخدام ،ایمام تناسی

و تدیاد ،تلمی .و ...فنون داسیتاننویسیی ،نوع ادبی ،پالت ،زاویه دید و ...جزا شدل محسوب

میشیوند؛ به دیگر سیخن ،تمامی عناصیری که بافت و سیاختار منطقی و زیبایی شناختی اار را میسازند( ».شایگانفر:2932 ،
79
یدی از مدیامین شیعری مم در ادب پارسیی و عرب ،مدب و منقبت و راای امام هشت شیعیان ،امام رضا (ع است .این
مدییمون در دیوان ملثالشییعرای بمار ،نمودی آشییدار دارد و حدود سیییزده قصیییده و غزل و مسییم را در دیوان او به خود
اختصیاب داده اسیت « .وی در دوران اقامت

در مشمد ،بیشتر به مراای مذهبی و موضوعات دینی و اخالقی و اندرزی توجه

داشیته اسیت( ».غالمرضیایی 779 :2922 ،مرحوم ملثالشیعرا ،که به حق ،لق

خات قصییدهسرایان ،برازنده اوست ،شاعری

است فحل و زبردست که در شعرهای  ،به شدل و صورت و لفظ بسیار توجه میکرده است و همین علت ،ما را بر آن داشت
تا به بررسی فرمالیستی یدی از چامههای او در مدب و منقبت امام هشت (ع بپردازی :

«در سالم عید مولود حدرت اامن االیمه علیهالسالم»
قیوام و قیوت نییو یییافییت دییین پیییییغییمبر

ز فییر مییقییدم فییرزنیید مییوسییییی جییعییفییر

بیمییین سیییلییییل پییمبر کییه از والدت او

سیییتوده گشیییت و بمی یییافییت دین پیغمبر

رضیییا کیه حد قدیییا صیییادر آید از در او

بییدان مبییابییه کییه افعییال صیییادر از مصیییدر

خییاک آسیییتییانییه او

گشاده ش ــــ همه ش ــ چرخ دیده از اختر

چییراب بییزم والیییت ،پیینییاه دییین مییبییییین

فروب چشییی هییدایییت ،امییام حق و بشیییر

غییرفییهای بود فردوس

چشیییمییهای بود کوار

شیییمی کییه در طل ی

ز بیقیعییه حیرمی

ز سییییاغییر کرم

نییه بییی اجییازت او دور میییزنیید گییردون

نییه بیی بشییییارت او سییییر میکنیید اختر

والی او زورد

بییود بییه زورد ای ی ییاد ،حییزم او لیینییگییر

بییود بییه بییحییر حییواد

فلییث بییه حد قدییییا و قییدر کنیید جنب

ولیی نی بنیید بی حد او قدییییا و قییدر

ملیث کییه بییاشییید بر درگم ر کمین دربییان

فلث که باشییید در حدیییرت ر کمین چاکر

ز روی فخر بییه چشییی ملییث گییذارد پییای

سیییر...

کسیییی که سیییاید بر خاک آسیییتان

(بمار217 :2932 ،
الف) تناسب وزن ابیات شعر با انسجام شعر
فرمیالیسیییت هیا بر این باورند که اجزای یث اار هنری باید متقابالً یددیگر را پشیییتیبانی کنند و این اجزا باید در خدمت
درونمایه اار ان ام وظیفه نمایند( .اتونی 3 ،بممن 9 :2937از دیدگاه فرمالیستها ،یدی از مم ترین اجزای سازنده شعر ،وزن
آن اسیت .رنه ولث ،که یدی از بنیانگذاران مدت

فرمالیسیت اسیت ،در بحش شیعر ،بر آهنگ و موسیقی ،بسیار تدیه دارد و

میگوید که تأایر کلی شعر بر دوش آن است( .شمیسا277 :2923 ،
در تطور شعر فارسی ،چند نوع وزن را میبینی که عبارتند از 2 :ـــ وزن عروضی 7 ،ــ وزن نیمایی که تصرفی است در وزن
عروضی 9 ،ــــ وزن مطنطن یا آهنگین (شعر سپید که استفادهای است از امدانات شعر ه ایی (سیالبیث و موسیقی کلمات و
قافیه 7 ،ــــــــ وزن خفیو یا نبری ،که در شیعر موب نو دیده میشیود و بر آمده از طبیعت کالم و مدالمه عادی است( .شمیسا،
12 :2932و13
در بین اوزان یاد شیده ،وزن عروضیی ،از دیدگاه منتقدان فرمالیسیت ،مم تر از سایر اوزان است ،زیرا آهنگ آشدار آن و
موسیقی بیرونی  ،در القای درون مایه شعر به خوبی میتواند نقشی روشن را ایفا کند« ،و لذت بردن از آن ،گویا امری غریزی
اسییت یا نزدیث به غریزی ،و به همین دلیل ه هسییت که در شییعر کودکان و شییعر عوام ،چشییمگیرترین عامل محسییوب
میگردد( ».شفیعی کدکنی97 :2939 ،
مرحوم ملثالشیعرا بمار ،که از چیرهدستترین قصیدهپردازان معاصر است ،در این چامه خود ،که در سالم عید مولود امام
رضیا (ع سیروده اسیت ،وزن را به خوبی در خدمت درونمایه شیعرش به کار برده است .وزن این قصیده« ،مفاعلن فعالتن،
مفاعلن فع لن» اسیت که در بحر «م تش مبمن اصیل » سیروده شیده است .این وزن در عین حال که وزنی طربانگیز و شاد
است (نه شادی کودکانه ،بلده شادی روحانی ،که در خور شأن و جایگاه ایمه اطمار باشد و مناس

است با حال و هوای عید

و میالد؛ وزنی است سنگین و با وقار ،و متانت و سنگینی روحانی حدرت رضا (ع را به خوبی به خواننده القاا میکند .اوزان
مختلو االرکان ،که بحر م تش نیز جزا همین اوزان اسییت ،اوزانی پر جن

و جوش هسییتند و ایسییتایی و سییدون و تدرار و

یدسیییانی اوزان مختلواالرکیان را نیدارند .پس به همین دلیل ،وزن این قصییییده ،نوعی طربانگیزی و جن

و جوش را به

خواننده القاا میکند؛ ولی اگر به ارکان اصیلی تشیدیلدهنده «مفاعلن ،فعالتن» دقت شود ( 222222/222222خواهی دید که
«مفاعلن» از دو وتد مقرون ،و «فعالتن» از یث فاصله صغری و یث سب
وتد مقرون و فاصله صغری ،نوعی سنگینی و متانت و سب
چون فق یث بار از سیب

خفیو ،ساخته شده است؛ و همان طور که میدانی

خفیو نوعی شتاب را به شعر انتقال میدهد .در «مفاعلن فعالتن»

خفیو اسیتفاده شیده است و بقیه ارکان آن را ،و تد مقرون و فاصله صغری تشدیل میدهد ،پس

قاعدتاً وزنی اسیت با وقار و سینگین ،که مناسی

روحانیت ایمه اطمار نیز هسیت و آن معنویت المی را که در وجود حدرت

رضا (ع تبلور یافته است به خوبی به خوانندگان القاا مینماید.
ب) تناسب قافیه شعر با انسجام شعر
قافیههای این شیعر عبارتند از :پیغمبر ،جعفر ،پیغمبر ،مصیدر ،اختر ،بشر ،کوار ،اختر ،لنگر ،قدر ،چاکر ،و سر ،که حرکت
حر

رَویِ آنما «ر» اسیت .اگر به نحوه تلفظ حر

رَویِ «ر» دقت کنی  ،میبینی که در تلفظ «ر» نوک زبان ،به قسمت جلوی

سیقو دهان میچسیبد ،سیپس جریان هوا به شیدت از بین نوک زبان و سیقو دهان خارب میشود و نوعی ارتعاش به زبان
میدهد .این ارتعاش زبان ،ناخودآگاه ،نوعی جن

و جوش و رقص را به هن خواننده متبادر میکند که دقیقاً متناس

است با

درون مایه شعر که در سالم عید مولود امامرضا(ع است؛ یعنی حالتی شاد و طرب انگیز را به هن خوانده القاا مینماید.
***
قیوام و قیوت نو یییافییت دین پیغمبر

ز فیرم مییقییدم فییرزنیید مییوسیییی جییعفر

یدی از صیینایع لفظی بدیعی ،که بسیییار مورد توجه نظریهپردازان فرمالیسییت قرار گرفته اسییت ،نغمهآرایی اسییت؛ البته این
نغمهآرایی ،باید در خدمت درونمایه اار قرار گیرد تا ارزشی هنری بیابد .با هر اندیشی در این بیت ،دو حر
میبینی که از دیگر حرو

این بیت بیشیتر تدرار شده اند .اگر به نوع نگارش حرو

«د» و « » را

«د» و « » دقت کنی  ،خواهی دید که

در هر دو ،شیدل هندسیی دایره به کار رفته است .دایره در بحش نمادشناسی ،نماد تمامیت و بَوَندگی و کمال است؛ خواه این
نماد در پرست

خورشید ،نزد مردمان بدوی باشد یا در ادیان نوین؛ در اسطورهها باشد یا در خوابها (یونگ 917 :2931 ،و

یا در دست افشانی راز وَرانه (سماع درویشان ( .دوبوکور 33 :2932 ،اینث با خواندن این بیت ،در مییابی که حرو

«د » و

« » که به علت دایرهوار بودنشییان ،میتوانند نماد تدامل و تمامیت باشییند ،به خوبی در خدمت درونمایه بیت قرار گرفتهاند،
یعنی مفموم قوت و کمال دین محمدی به واسطه وجود حدرت رضا(ع .
یدی از مم ترین نظریههای فرمالیسیتها ،نظریه آشینازدایی است .آشنازدایی ،یعنی اینکه شاعر یا نویسنده ،خواننده را به
درنگ و تأمل وا دارد و دسیتاندازی بر سر راه مخاط

خود ای اد کند تا حرکت درک او را کُند نماید( .اتونی 9 :2937 ،در

زندگی روزمره ،همه چیز آنقدر برایمان عادی و آشنا شده است که دیگر آنما را نمیبینی ؛ ما حتی به واقع ،اشیاا منزل و همسر
و بچههایمان را ه آنچنان که باید ،نمیبینی  .در اینجاسیت که شاعر وظیفه دارد حرکت ادراک مخاط

را که عادت به این

بیدقتی کرده اسیت کُندد کُندد( .شایگانفر 72 :2932 ،از جمله ابزار شاعران برای غری سازی (آشنازدایی  ،استفاده از صناعات
ادبی ،به خصوب ،انواع ایمام است .مبالً در این بیت شیخ اجل:
ییدیی را حیدییایییت کیننیید از ملوک

کییه بییمییاری رشیییتییه کردش چو دوک

(سعدی231 :2932 ،
کلمه «رشیته» نام بیماریی اسیت که آن را «پیوک» گویند .شاعر ،به عمد ،در این بیت ،کلمه «دوک» را آورده است تا دست
اندازی بر سیر راه حواس ما ای اد کند ،و ما به اشتباه «رشته» را به معنی «نخ» بپنداری ؛ ولی اگر دقتمان را بیشتر کنی  ،میبینی
که رشیته ،نه به معنی «نخ» ،بلده نام مرضی است که فرد را الغر و باریث میکند .اینگونه غری سازیها و دستاندازیها بر

سر راه حواس خواننده ،باعش میگردد که عادات احساسی و ادراکی خواننده بر ه خورد.
حال با بیان این مقدمه ،به بررسیی آشینازدایی در این بیت ملثالشیعرای بمار میپردازی  :واهه موسی ،در این بیت نام پدر
حدیرت رضیا (ع اسیت ،ولی شاعر برای اینکه دستاندازی بر سر راه ادراک خواننده ای اد کند و به اصطالب او را به وه
بیندازد ،در مصیرع قبل ،دو واهه «دین» و «پیغمبر» را آورده است که باعش میگردد خواننده بپندارد که مراد از موسی ،حدرت
موسییی (ع اسییت ،ولی در اصییل به خطا رفته اسییت ،زیرا موسییی در این ا نه نام پیامبر قوم بنیاسییراییل ،بلده نام مبارک پدر
حدرت رضا (ع است ،و واهه «موسی» با «دین» و «پیغمبر» ایمام تناس
بمین سیییلیییل پیمبر کییه از والدت او

میسازد.

سیییتوده گشیییت و بییه یافت دین پیغمبر

همانطور که در باال کر ش ید ،صیینعت «ایمام تناس ی » باعش آشیینازدایی میگردد .در این بیت نیز واهه «بمی» که به معنی
بمتری اسیت با واهه «دین» ایمام تناسی

میسیازد؛ معنی ایمامی «بمی» ،زرتشیتی است که با «دین» تناس

میسازد ولی معنی

مورد نظر شاعر ،دین زرتشتی نیست و با این صنعت فق میخواهد آشنازدایی کند.
از دیگر صینایع ادبی که در این بیت باعش آشینازدایی گردیده اسیت ،صینعت ردالقافیه است« .ردالقافیه آن است که قافیه
مصراع اول مطلع قصیده یا غزل را ،در آخر بیت دوم تدرار کنند ،به طوری که موج

حسن کالم باشد( ».همایی27 :2922 ،

خواننده پس از اینکه به قافیه این بیت (یافت دین پیغمبر  ،که بیت دوم قصیده است ،رسید میبیند که این قافیه یث بار دیگر
ه در عروض بیت اول [عروض = واهه پایانی مصرع اول] تدرار شده است ،و میپندارد که این مورد از عیوب شعری است،
زیرا همان طور که میدانی  ،تدرار قافیه جایز نیسییت .ولی با اطالع از صیینعت رد القافیه ،متوجه میشییود که این تدرار نه تنما
جزو عیوب شیعری به حسیاب نمیآید بلده صینعتی از صینایع بدیعی است که باعش آرای

کالم میشود .این به گمان خطا

افتادن خواننده که در باال کر شد ،باعش آشنازدایی او میگردد و برای لحظهای ه که شده ،موج

درنگ و تأمل او میشود.

از دیگر موارد ای اد آشینازدایی ،اسیتفاده از «کنایه از موصیو » اسیت ،یعنی اینکه اسی اشیاا را نبری بلده از واهگان و
عباراتی استفاده کنی که آن شیا را توصیو میکند( .شمیسا 279 :2923 ،مبالً در این بیت:
آن آتشییین صییلی

در آن خانه مسییی.

بر خییانییه مرده بییاد مسییییحییا برافدنیید

(خاقانی2937:291 ،
خاقانی ،به جای بردن نامِ خورشیید ،ترکی
بیت ملثالشعرا نیز صنعت کنایه از موصو
رضییا که حد قدییا صییادر آید از در او

«آتشیین صلی » را به کار برده است .با توجه به توضیحات داده شده ،در این
دیده میشود« :بمین سلیل پیمبر» ،به جای حدرت رضا(ع به کار رفته است.
بیدان مبیابیه که افعال صیییادر از مصیییدر

مفموم بیت اشیاره به عظمت و قدر حدیرت رضیا (ع دارد ،به نحوی که صدور قدای المی ،منو به اجازه و رضای او
دانسیته شده است .حال اگر به هرفی به این بیت بنگری خواهی دید که مصوت «آ» بیشتر از بقیه صامتها و مصوتها تدرار
شیده و همان طور که میدانی  ،تدرار مصوت «آ» ،عظمت و رفعت و بزرگی را به خواننده القاا میکند« .در واقع مصوت بلند
«آ» در میان صیامتها و مصیوتهای زبان پارسیی از همه مغرورتر و خودنماتر اسیت ،چرا که یث سر و گردن از همه باالتر
است( ».اتونی 22 :2937 ،در این بیت نیز ،تدرار مصوت «آ» القااکننده رفعت و بزرگی معنوی حدرت رضا(ع است.
در مصییراع دوم این بیت دو واهه «افعال» و «مصییدر» را میبینی که هر دو از اصییطالحات فلسییفی هسییتند .ولی در نگاه
نخسیت ،معنی «فعل» و «مصدر» در دستور زبان را متبادر میکنند و این دو واهه نیز با ه صنعت مراعاتالنظیر میسازند .این
صنعت ترکیبی را میتوانی «تبادر تناسبی» نام بنمی زیرا از یث سوی باعش تبادر معنایی دیگر میشود و از سویی ،آن دو واهه
متبادر شده با ه صنعت تناس

(مراعاتالنظیر میسازند« .تبادر تناسبی» از جمله صنایعی است که باعش آشنازدایی میگردد.

شیییمی کییه در طل ی

گشاده ش ــــ همه ش ــ چرخ دیده از اختر

خییاک آسیییتییانییه او

این بیت نیز مانند بیت باال ،دارای صنعت «تبادر تناسبی» است که عامل مممی در غری سازی (آشنازدایی میباشد.
واهه «گشیاده» ،کلمه «گشیاد» که به معنی رها کردن تیر از شیسیت (برهان م ،2977 ،زیر گشاد است را متبادر میسازد؛ و
واهه چرخ که در این ا به معنی آسیمان و سیپمر است نیز نوعی کمان را که به آن «تخ » گویند (برهان م ،2977 ،یل چرخ
توهی میکند؛ و واهه گشاده در معنای تبادری

با «چرخ» در معنای توهیمی  ،تناس

میسازد.

از جمله صییینایع ادبی دیگر ،که باعش آشییینازدایی میگردد ،آرایه «غلو» اسیییت ،زیرا شیییاعر با آوردن معنای غلوانگیز،
دستاندازی بر سر راه ادراک خواننده ای اد میکند و او را برای لحظهای ه که شده به درنگ و تأمل وا میدارد .در این بیت،
شاعر ،به قدری جایگاه معنوی حدرت رضا (ع را باال میداند ،که میگوید :چرخ با آن همه رفعت ،به واسطه ستارگان ،چش
گشوده است (در سنتهای ادبی ،ستاره ،چش آسمان انگاشته شده است تا در طل
چیراب بیزم والیییت ،پینییاه دیین مبین

خاک آستانه آن امام همام باشد.

فروب چشییی هیداییت ،امام حقم و بشیییر

همان طور که در آغازین صیفحات این مقاله اشیاره کردی  ،موسییقی ،یدی از مم ترین عناصر سازنده هر اار ادبی است و
فرمالیسیتها توجه زیادی به آن دارند .آنان در مورد  euphoyیا خوش صدایی ،در مقاالت و کتبشان ،مطال

زیادی را مطرب

کرده اند( .شیمیسا 212 :2923 ،در صناعات ادبی پارسی و عربی ،یدی از عوامل خوش صدایی ( ، euphoyصنعت ترصیع و
موازنه است .در بیت فود ،تصریعوارهای را شاهد هستی که باعش خوشآوایی کالم شاعر گردیده است.
عالوه بر مسیأله موسییقی در این بیت ،شیاهد «کنایه از موصو » نیز هستی  ،که از دیدگاه فرمالیستها بسیار مم است و
باعش آشینا زدایی میگردد .شاعر به جای نام امام رضا (ع صفات کنایی ای چون «چراب بزم والیت»« ،پناه دین مبین»« ،فروب
چش هدایت» و «امام حق و بشر» را به کار برده است.
ز بقعییه حرم

غرفییهای بود فردوس

زسییییاغر کرم

در این بیت ،شاهد صنعت موازنه هستی که موج

چشیییمییهای بود کوار

خوشآوایی کالم گردیده است و همانگونه که گفته شد ،خوشآوایی

و موسیقی کالم از جمله عناصر مممی است که فرمالیستها بر آن تأکید زیادی دارند.
یدی از موارد دیگر ،که در آشیینازدایی نق

عمدهای دارد ،صیینعت تناسیی

یا مراعاتالنظیر اسییت که باعش میگردد در

خودکاری هن ،وقفه ای اد شیود« .تناس » باعش میگردد که از ابتذال کالم کاسته شود و برای لحظهای ه که شده ،خواننده
در معنای تناسیبی واهگان درنگ کند و این درنگ ،مانعی است بر سر راه ادراک روزمره خواننده .در بیت فود نیز ،بین کلمات
«بقعه» و «حرم» و «غرفه» و نیز واهگان «فردوس» و «کوار» تناس

وجود دارد.

ضمناً این بیت دارای «غلو» نیز هست.
نییه بی اجییازت او دور میزنیید گردون

نییه بیبشییییارت او سییییر میکنیید اختر

دو صینعت مم که در این بیت باعش آشینازدایی گردیده اسیت ،یدی صنعت «مراعاتالنظیر» و دیگری صنعت «غلو» می
باشید .بین واهگان «گردون» و «اختر» تناسی

وجود دارد که موج

درنگ هن خواننده میشود تا پی به رابطه تناسبی آن دو

ببرد و این همان ارزش هنری است که فرمالیستها بر آن تأکید دارند.
ضیمناً شاهد صنعت غلو نیز میباشی  .زیرا شاعر به قدری پایگاه مینوی (معنوی حدرت رضا (ع را باال میداند که دور
گردون و سیر اختر را باز بسته به اجازه ایشان میداند.
بیود بییه بیحر حواد

والی او زورد

بیود بییه زورد ایی ییاد حییزم او لینیگییر

در این بیت از جمله صینایعی را که میتوان از دیدگاه فرمالیستها ارزشمند دانست ،صنعت مراعاتالنظیر یا همان تناس

اسیت که پیشیتر ،در مورد ارزش هنری

سخن گفتی و از تدرار مدررات پرهیز میکنی  .بین «بحر»« ،زورد» و «لنگر» تناس

وجود دارد.
صنعت دیگری که در این بیت موج

آشنازدایی شده« ،تعطمو» است« .این صنعت چنان است که یدی از دو لفظ متشابه،

در اول یا وسی مصراع اول باشد و دیگری در اول یا وس مصراع اانی» (گرکانی 272 :2922 ،در این بیت ،دو واهه «بود به»
در ابتدای هر دو مصییرع تدرار شییده اسییت و این تدرار موج

آشیینازدایی میگردد زیرا خواننده وقتی به واهگان متشییابه در

ابتدای مصرع دوم میرسد ،ناگمان ،بدون این که بداند ،درنگی میکند تا نظری به آغاز مصرع اول بیندازد تا این تدرار را برای
خود کشو کند و همین درنگ و مدش ،ای اد مانع بر سر راه جریان خودکار هن میکند.
فلیث به حد قدیییا و قدر کند جنب

ولی ن بنیید بی حد او قدییییا و قییدر

در بیت فود« ،رد الع ز علیالصیدر» به کار رفته است .خواننده با خواندن عَ ُزِ بیت (قدا و قدر بالفاصله هن

متوجه

آن میشیود که یث بار دیگر این کلمات در صیدر بیت تدرار شیده اسیت .پس بالفاصله به صدر بیت مراجعه میکند تا حس
کن داوی خود را ارضیاا کند .همین بازگشت ،باعش آشنازدایی برای خواننده میگردد و موج

درنگ و مدش او بر سر بیت

میشییود و او را وادار به دوباره خواندن بیت میکند و همین دوباره و چند باره خواندنها یدی از پیامهای فرمالیسییتها برای
خوانندگان شعر است.
صینعت مم دیگری که در این بیت موج

غری سازی میگردد« ،ایمام تناس » است« .ولی» در مصراع دوم ،از حرو

استدراک است؛ حال اگر معنای اسمی آن را در نظر بگیری  ،با فعل «ن نبیدن» ایمام تناس
(نه حرفی در عرفان و تصیو

جایگاه واالیی دارد« .ولی» کسی است که دارای فطرتی صحی .و سرشتی پاک و هنی صافی

و عقلی سیلی و ...میباشد .او بر مریدان اشرا
عرفانی ،گاهی «ولی» را متراد

درست میکند .معنای اسمی «ولی»

دارد و آنان را تحت تعلی خود قرار میدهد( .انصاری 23 :2922 ،در ادبیات

«قط » دانستهاند که یدی از درجات اولیا اهلل است« .قط » رهبر بزرگ اهل طریقت است «که

در عال وجود به منزله روب در بدن میباشییید( ».غنی« 719 :2931 ،قط » را به این دلیل قط
جمان تصییور کردهاند و عال  ،تحت تصییر

گفتهاند که وجود او را مدار

اوسییت و حتی گردش افالک بر گرد او میچرخد ،ه چنانکه موالنا در مبنوی

شریو میفرماید:
قط ی

آن بییاشیییید کییه گرد خود تنیید

گیییردش افیییالک گیییرد او زنییید

(مولوی172 :2932 ،
نظامی گن های نیز در بیت زیر ،وجود حدرت رسول (ب را قط
بر همییه سیییر خیییل و سیییر خیر بود

قط ی

عال میداند که مدار گرانسنگ جمان است:

گرانسییینییگ سیییبییث سییییر بود

(نظامی1 :2923 ،
حال با این توضییییحات در مییابی که چگونه معنای ایمامی «ولی» که گاهی متراد
ویژگیهای «قط » است (زیرا مدار عال است و مدار هیچگاه دچار جنب
ملث که باشییید بر درگم رکمین دربان

«در مدت

و تغییر و دگرگونی نمیشود تناس

میسازد.

فلث که باشیید در حدییرت ر کمین چاکر

فرمالیسی  ،سیواتفاه ها و سیواتعبیرها ،بسییار حایز اهمیت اسیت و این سوا تعبیرها و به قولی سردرگمیها،

همان آشنازدایی است که حرکت هن مخاط
بدیعی که موج

«قط » اسیییت با «ن نبیدن» که از

را کُندد و یا به تعبیری عق

سیواتفاه و سیواتعبیر میگردد« ،ایمام تناسی

واههای را تغییر دهی و آن واهه با واهگان دیگر جمله ،تناسی ی

و جلو میکند( ».اتونی 22 :2937 ،یدی از صنایع

حرکتی» اسیت .ایمام تناسی

حرکتی ،آن است که حرکت

(مراعاتالنظیر بسیییازد( ».اتونی 97 :2937 ،در این بیت نیز

شاهد این صنعت بدیعی هستی  ،زیرا در واهه «مَلدث» که به معنای فرشته است ،اگر فتحه «ل» تبدیل به کسره شود ،واهه «مَلِث»
به دسیت میآید که با واهگان «درگاه» و «حدرت» تناس

میسازد .خواننده این بیت ،پس از خواندن واهه «مَلدث» وقتی به دو

واهه «درگاه» و «حدیرت» رسیید ،لحظهای درنگ میکند و دچار این سیواتفاه میشیود که شیاید واهه «مَلِث» درسییت بوده
است ،زیرا این واهه «مَلِث» است که با «درگاه» و «حدرت» تناس

میسازد نه واهه «مَلدث» و به همین دلیل ،ناخودآگاه دوباره

به بیت نظری اجمالی میاندازد تا به یقین برسید ،ولی درمی یابد که دچار سیوا تعبیر شیده است و همان واهه «مَلدث» درست
بوده اسیت .مرحوم ملثالشیعرا بمار ،با انتخاب این واهه (ملث و به کارگیری صنعت ایمام تناس
که حرکت فم و ادراک خوانندگان

حرکتی ،سعی داشته است

را آهسته نماید و دست انداز و سدی بر سر راه هن خودکار خوانندگان

ای اد نماید،

و این همان چیزی است که از نظر فرمالیستها ،بسیار ارزشمند است.
به غیر از صینعت «ایمام تناسی

حرکتی» شاهد صنعت «ترصیع» نیز هستی که اهمیت آن را در نقد فرمالیستی ،در توضی.

ابیات باال ،بیان نمودی و از تدرار مدررات پرهیز مینمایی .
ز روی فخر به چشییی ملث گذارد پای

کسییی که سییاید بر خاک آسییتان

سییر

یدی از هنرمندیهای شیاعر ،در این بیت ،اسیتفاده از «نغمهآرایی» در خدمت مدیمون بیت اسیت .شاعر در مصراع دوم،
برای انتقال حس «سای » از حر

«س» استفاده کرده است .اگر به نوع نگارش حر

«س» دقت شود ،خواهی دید که دندانه

های «س» یادآور دندانههای سییوهان اسییت که از جمله ابزار سییاییدن اجسییام اسییت .ه چنین حر
«سنباده»« ،سوهان» و «سای » و غیره به کار رفته است که ناخودآگاه القااکننده حس سای

«س» در کلماتی چون

است.

در این بیت ،شیاعر برای آشنازدایی ،از «ایمام تناس » بمره گرفته است .واهه «روی» با واهگان «چش »« ،پای» و «سر» ایمام
تناس

درست کرده است.
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