
  شناختي تحليل عناصر زباني شعر حسين پناهي از ديدگاه سبك

  
 ∗نژاد آرش حاذق                 

  

  چكيده

 1909شناسي به عنوان يك علم از فنون جديد است كـه در سـال    سبك و سبك
سـي شـناخته شـد و    شنا با اثري از بالي ـ كه از شاگردان دوسوسور بود ـ  دربـارة سـبك    

اين علم بعدها در ايـران رواج  . شناسان اروپايي قرار گرفت رفته مورد توجه ساير زبان رفته
در اين پژوهش با عنوان تحليل عناصر زبـاني  . نظران قرار گرفت يافته، مورد توجه صاحب

هـاي   شـناختي، بـه تحليـل ويژگـي     از ديدگاه سـبك ) 1383-1335(شعر حسين پناهي 
تـوان بـه    ها مـي  از جملة اين ويژگي. اشعار مرحوم پناهي پرداخته شده استسبكي زبان 

اشـاره  ... هاي خاص و واژگان بيگانـه و  تأثير سينما و هنر بر اين آثار، زبان ويژه، وفور اسم
ها نيز از جمله موارديسـت كـه بـا بررسـي آن، بـه ديگـر ويژگـي زبـان شـاعر           رنگ. كرد
  .ها در پايان بيان شده است از ويژگيبسامد و درصد هر كدام . رسيم مي

  

  كليد واژه

  .شناسي ـ بسامد ـ عناصر زباني حسين پناهي ـ سبك و سبك

                                                      
  .گاه پيام نور انديكا و مسجد سليمان، ايران كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دبير متوسطه و مدرس دانش ∗

 5/2/1391: ـ تاريخ پذيرش 25/11/1390: تاريخ رسيد
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  مقدمه

در  1335شـهريور   6حسين پناهي شـاعر و هنرمنـد فرخيتـة كشـورمان در روز     
او تـا  . استان كهگيلويه و بويراحمد روستاي دژكوه از توابع شهر كوچك سوق بـدنيا آمـد  

اي  ، با خلق آثار ادبـي بسـيار، رويـه   1383مرداد سال  14در روز چهارشنبه  زمان مرگش
اي كـه شـايد اگـر     ديگر از شخصيت فكور و هنرمندي خويش را بنمايش گذاشـت؛ رويـه  

فقـط در  . كـرد  تر را بـه خـود جلـب مـي     اي سينما نبود، چشماني بيش جادوي پردة نقره
ام، افالطـون كنـار    هاسـت كـه مـرده    هـاي سـال   زمينة شعر، هم اينك هشت دفتر به نام

هـايي بـه آنـا، و     ها، نامـه  دانم هاي روسي، منُ نازي، نمي بخاري، به وقت گرينويچ، كابوس
آيـد، تالشـي    چـه در ادامـه مـي    آن. سالم، خداحافظ از حسين پناهي بيادگار مانده است

  .ها و مختصات سبكي شعر وي در سطح زبان است در جهت شناخت ويژگي
  اي دارد؟ شناسي چه ريشه و پيشينه سبكن سبك چيست و قبل از آ

 1909شناسي به عنوان يك علم از فنون جديد است كـه در سـال    سبك و سبك
شناسـي برانگيختـه شـد و     با اثري از بالي كه از شاگردان دوسوسـور بـود، دربـارة سـبك    

لغـوي اصـالً   سـبك از لحـاظ   «. شناسان اروپايي قرار رفت رفته مورد توجه ساير زبان رفته
عربي و به معني گداختن زر و نقره است، ولي ادباي اخيـر، سـبك را بطـور مجـازي بـه      

اروپاييان قـرار   styleاند و تقريباً آن را در برابر  معني طرزي خاص از نظم يا نثر بكار برده
مشتق شده است و آن نـام ابـزاري بـوده     stilusاز لغت التيني  styleواژة فرنگي . اند داده

رفتـه و متـرادف لفـظ     ه براي نقش كردن حروف و كلمات بر روي الواح مومي بكار مـي ك
  1».قلم بوده است

اين علم نسبتاً جديد، ابتدا در حـوزة نقـد ادبـي بـود و بعـداً بـا ظهـور و توسـعة         
شناسي متـون ادبـي    شناسي براي مطالعة سبك هاي زبان شناسي و از زماني كه شيوه زبان

نقـد   اي مستقل و در عين حال مرتبط با هر دو رشـتة  اسي به حوزهشن رايج گرديد، سبك
روميان نخستين مردماني بودنـد كـه   «از ديدگاه تاريخي . شناسي بدل گرديد ادبي و زبان

نخسـتين محققـي كـه سـبك را     «امـا   2»انـد  سنجي اظهارنظر كـرده  سبك و سخن دربارة
» ويـنكلمن «. بكـار بـرد   هـاي مختلـف تـاريخي    چونان مساح براي تفكيك هنـر در دوره 

زيست و تـاريخ هنـر    گر آثار هنري بود كه در قرن هجدهم مي نويسندة آلماني و پژوهش
هـاي   تـر در تـذكره   در ايران، توجه به سبك بـه صـورت دقيـق    3».يونان باستان را نوشت

شـود؛   كند، ديـده مـي   دوران صفويه، با اين مضمون كه فالن شاعر از اشعار قدما تتبع مي
الفصـحاي هـدايت در كنـار     لمة سبك براي نخستين بـار در مقدمـة كتـاب مجمـع    اما ك



 
  �  87  شناختي تحليل عناصر زباني شعر حسين پناهي از ديدگاه سبك

 

 

نخستين كساني كـه  . ها به كار رفته است هاي طرز، طريقه، سياق، شيوه و معادل اين واژه
  .فر بودند الشعراي بهار و فروزان شناسي پرداختند، ملك بطور جدي به موضوع سبك

  عناصر زباني

بنـدد، متشـكل از    كه در عاطفه و خيـال شـكل مـي    شعر به عنوان تابلويي هنري
واژگان نيز كه در طي پروسـة حيـات بشـري، از ابتـدا تـاكنون، بـه       . مصالح واژگان است

زبان علمي، زبان . رود است، زيربناي زبان بشمار مي  عنوان قراردادهاي معتبر بوجود آمده
كه در مقولة شـعر و داسـتان و   زبان ادبي . اي و زبان ادبي از انواع رايج زبان است محاوره

هرگونه مطلب ادبي ديگر مورد بحـث اسـت، بـا دو گونـة ديگـر تفـاوتي بسـيار دارد و از        
. توان به استفادة بهينه و بهتـرين اديـب، از زبـان اشـاره كـرد      ترين مختصات آن مي مهم

هـا مختـار    در انتخاب واژه و گـزينش نهـايي بهتـرين   ) الخصوص شاعر علي(شخص اديب 
دهـد و در   اي است كه در زبان روي مي شعر حادثه«: گويند جهت نيست كه مي بي .است

دهد كه خواننده، ميـان   حقيقت گويندة شعر، با وجود شعر خود، عملي در زبان انجام مي
زبـان اتومـاتيكي ـ    : زبان شعري او و زبان روزمره و عادي، ـ يا به قول ساختارگرايان چك 

هايي بسيار داشته باشد، عللـي شـناخته    تواند علت مايز مياين ت. كند تمايزي احساس مي
اتفاقاً شعر حقيقي، شعر ابدي، همان شعري است كه علت تمـايز آن از زبـان   . و ناشناخته

  4».مبتذل و معمول، در تمام ساحات، قابل تعليق و تحليل نيست
نحوي  ـ ساختار2ـ واژگان 1: رو هستيم در تشخيص عناصر زباني با دو مقوله روبه

  .كه خود نيز ويژگيي خاص دارد
  .هاي سبكي پناهي در زبان او نهفته باشد شايد يكي از بارزترين مشخصه

ــ او را نـام   ) بويژه در حوزة واژگان(ساز زباني ـ   اگر بخواهيم چند مشخصة سبك
  :توان به موارد زير اشاره كرد ببريم، مي

 .تعلق داردگري  وفور واژگاني كه به عالم سينما و هنر بازي .1
 .گردد وفور واژگاني كه به زادبوم شاعر و اصطالحات محلي و فولكلور بر مي .2
منــدان گرفتــه تــا نويســندگان و هنرمنــدان و  بســامد بــاالي اســم اعــالم از دانــش .3

 .مندان جهان انديش
 .هاي مختلف ها و فيلم بسامد باالي استفاده از نام كتاب .4
 .شود ر بوفور يافت مياستفادة زياد از واژگاني كه در شعر شاع .5

گيـري از   اي خاص دارد؛ او بـا بهـره   نوع زبان كاربردي مرحوم پناهي نيز مشخصه
ها و اصطالحات را  ترين واژه اي زباني تلفيقي، واژگاني مختلف از آركائيك گرفته تا محاوره
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شـاعر از ايـن كـه در    . كنـد  اين مسأله به نحو زبان نيز سرايت مـي . نشاند در كنار هم مي
اي آركائيك بنشاند و پس از آن شعري بـه لهجـة مـادري     اي، واژه ساختاري مثاالً محاوره
عالوه براين شاعر بـه واژگـاني   . اي از زادبوم خود بياورد، ابايي ندارد تضمين كند و يا واژه

در ادامـة  . ها در شعر او از سطح بااليي برخوردار اسـت  خاص عالقه دارد و بسامد اين واژه
ابتـدا بـه سـاختار واژگـان در شـعر پنـاهي       . شـود  مام ايـن مـوارد اشـاره مـي    بحث، به ت

  .پردازيم مي
از ديگر مشخصات واژگاني شعر پناهي، وفور واژگانيست كه به سينما و عالم هنـر  

گير و باالست كـه بـه صـورت يـك مشخصـة       بسامد اين لغات آن قدر چشم. ارتباط دارد
هـا را   ت كه اگر خوانندة اشعار، سرايندة آناين مشخصه به حدي اس. سبكي درآمده است
دانم  جا الزم مي در اين. ها بدهد گر بودن شاعر آن تواند حكم به بازي نشناسد، براحتي مي

توان گفت حسين پناهي، دو دورة مختلف در سرايش  اي اشاره كنم؛ به جرأت مي به نكته
ن اولين شـعر تـا انتشـار    توان از زمان سرود دورة اول را مي. شعرهايش پشت سر گذاشت

دورة دوم، با نوشـتن آخـرين   . بحساب آورد) 1373تا  1367هاي  يعني سال(من و نازي 
هـاي پايـاني زنـدگي شـاعر      هرچه به طرف سال. ادامه يافت 1383هايش تا سال  سروده

از تعـداد واژگـاني كـه بـه سـينما و هنـر       ) و قاعدتاً به شعرهاي پاياني(شويم،  نزديك مي
هـاي فكـري و    جنبـه . اين موضوع معلول داليلي بسيار است. شود دارد، كاسته ميارتباط 

هاي جديد در شعر و يـافتن   رواني و شرايط خاص روحي شاعر و نيز رسيدن شاعر به افق
شك در عرصة شـعر، هنـوز    بي. هاي اين تغيير باشد ترين علت تواند از مهم زبان خاص مي

) هايي كه به عالم سينما و هنر مربوط باشـد  واژه(ها  اژهكسي به اندازة پناهي از اين نوع و
  .استفاده نكرده است

  »دوربين حركت، كات«
و بـا  / دهيم حركاتي انجام مي!/ حركت! با فرمان دوربين/ خوريم، ما خرماي خشك مي

  5.رويم به استقبال شب مي/ فرمان كات
  »سينما«

امـا  / شناختند، ايي كه تخمه را ميه آمدم از كنار شغال خواب بودم مي!/ دخترك بينوا
  6.كوبيدند براي دفاع از سينما او را به تمسخر مي/ هيچ تقديري از كاشفين فداكارش بي
  »آنتنُ امواج«

آوازة ميان / نه اين پرندگان سياه/نه!/ ها نيز و نارون/ ها بودند ها شبيه همين كالغ كالغ
  7!اند را قاب كردهها  كه پنجره/ و نه اين مناظر/ ها و امواج آنتن

  )مندان، هنرمندان شاعران، نويسندگان، انديش(هاي خاص  اسم
مندان، شـاعران و هنرپيشـگان    شعر پناهي محشون از اسامي نويسندگان، انديش
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توان از او يافـت كـه صـورتي از ايـن اسـامي در آن نيامـده        كمتر شعر يا كتابي مي. است
تواند حاصل چنـد   ر محروم پناهيست، ميهاي شع اين خصيصه كه يكي از مشخصه. باشد

  .خـواني، خصوصـاً كتـب نويسـندگان غربـي      ـ انس شاعر با كتـاب و كتـاب  1: عامل باشد
. هـاي زبـاني شـعر او    ـ آشنايي شاعر با سينما و ساير هنرها و رسوب اين اسامي در اليه2
ن اوليـه  ـ ناگزير بايد اذعان شود، ضعف و خام دستي شاعر در سـرايش، بـويژه در دورا  3

شد، شاعر براي سرپوش نهادن بـه ايـن ضـعف و تظـاهر بـه عميـق بـودن، در         باعث مي
بر هر ناقد روشن بـين و  . تر اين اسامي، دقت الزم را نداشته باشد بكارگيري هر چه بيش

هاي سـرايش و غوغـاي درونـي روزهـا و شـايد       اي مسلم است كه تالطم اديب كار كشته
كند كه اگر سيالن روح را تحـت كنتـرل    ا چنان درمانده ميهاي اولية شاعري، فرد ر سال

در نياورد و به ابزار فكر و قريحة سالم و نيز زبان و قلمي مسلط، واژگان را صيقل ندهـد،  
گذرد كه بر پهناي دفتر، آواري از لغات نتراشيده نخراشيده، ذهـن را مغلـوب    چيزي نمي

  هي با اين اسـامي، از طريـق مطالعـة   ناگفته پيداست كه عجين شدن مرحوم پنا. كند مي
ها باشد و اين عيـب نيسـت مگـر در مـواردي كـه ايـن        تواند داليل كاربرد آن بسيار، مي

اسامي باعث كندي حركت ذهـن مخاطـب در التـذاذ هنـري شـود؛ مـواردي كـه ذهـن         
  .مخاطب با اسمي آشنا نيست و از چند و چون و كيفيت فكري و زندگي آن، آگاه نباشد

  در شعر زيرمثالً 
تنها نارگيل / براي زني كه در هراس سكوت سنگ سكسكه،/ اولين آواز را من خواندم،

غولِ ! من ماگدالينم!/ من اولين كسي هستم كه از چشم زني ترسيده است!/ شامم را قاپيد برد
  8!كاشف دلُ فندقُ سنگ آتش زنه!/ تماشا

خواننده را از حركت در شعر ماگدالين، از اسامي خاص و ناآشنايي است كه ذهن 
كند، اما در شعر زير بـه علـت اشـتهار اسـم      دارد و در رواني كالم، سكته ايجاد مي باز مي

  .آيد شكسپير، در حركت شعر اشكالي پيش نمي
و من دسـت  .../ در شخصيت كلئوپاترا/ بايد تجديد نظر كند شكسپير/ ببيند يا نبيند،

ها دروغ پيـران ديگـر وقـايع     به ميليون/ وغي ديگر را،در/ با شمشير مرصع آويزان/ به  كمر
  9!كنم اضافه مي

جالب آن كه طبق بررسي هاي بعمـل آمـده توسـط نگارنـده، آمـاري معنـادار از       
گونـه   همـان . اي از آن خالي از لطف نيسـت  كاربرد اسامي خاص بدست آمد كه ذكر شمه

دوره : شـكل از دو دوره بـود  كه در ابتداي اين مبحث اشاره شد، زندگي شاعري پناهي مت
هـاي روسـي،    كه شاعر بـه سـرايش مـن و نـازي و كـابوس      1373تا  1367اول از سال 

هاست  ها و سال دانم ها، يعني نمي پرداخت و دورة دوم كه منجر به سرايش آخرين سروده
گونه كه اشـاره شـد، خصوصـيات خـاص دارد و      در دورة اوليه همان. گردد ام، مي كه مرده
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گونـه كـه شـاملوي     همـان . شـود  گير تمام شاعران مي مشكالت خاص آن گريبان معموالً
نامه، با شاملوي هواي تازه تفاوتي بسيار دارد و فـروغ عصـيان و    ها و احساس و قطع آهن

هـاي اوليـه    ديوار با فرو تولدي ديگر، از زمين تا آسمان متفاوت است؛ پناهي نيز در سال
رديسي شد و روحياتش تغييراتي بسـيار كـرد، اگرچـه    هاي بعدي دچار دگ به نسبت سال

يكـي از ايـن تغييـرات در بخـش بسـامد      . هايي تغيير ماند جوهرة اصلي محتوا و مضمون
هاي خاص بكار رفته در كل شعرهاي منتظـر   درصد از كل اسم 82. هاي خاص است اسم

بـه دورة دوم  هـا مربـوط    درصـد آن  18شده از پناهي متعلق، به دورة اول شاعري و تنها 
درصـد   82را نيـز بـه    DOT COMهـاي موجـود در شـعر     درصد اسم 3ضمناً اگر . است

  .گيرتر است اضافه كنيم، اين تغيير چشم

  هاي خاص بسامد اسم

  درصد 37  مورد 64  هاي روسي ـ كابوس1
  درصد 35  مورد 60  ـ من و نازي2
  درصد 10  مورد 17  ام هاست كه مرده ـ سال3
  درصد 8  مورد 14  يچـ به وقت گرينو4
  درصد 7  مورد 12  ها  دانم ـ نمي5
  درصد 3  مورد 6  ـ افالطون كناربخاري6

    مورد 173  : جمع كل

  واژگان مركب

طي بررسي دفتر شعر افالطون كنار بخاري، بسامد واژگان ساده نسبت به واژگـان  
  .هايي از واژگان مركب توجه كنيد به نمونه. تر است مركب بيش

  »سم فشار«
به آهـوي كـوري   / و دو دكمة متبرك كتم را/ ها گريه كردم من با هدهد كتابي ساعت

و شنيدم كه پيشة پيري در ويـالي قسـطي   / بخشيدم كه دربه در به دنبال ويزاي آفريقا بود
آميـز   هاي اغـراق  داستان كهنه سم فشار را با خنده/ هاي بازي گوشش براي نوه/ اش تابستاني
  10...خنديدند هايش نمي نوه/ كرد تعريف مي

انگـارد،   داران را انسان مي عالوه بر فضاي خاص اين شعر كه گويي شاعر همة جان
  .اين تركيب جديد، جالب توجه است

  »يخ اليه«
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.../ هاي كوچك لرزان با دست/ و آهنگ اولين شكست يخ اليه/ كي؟/كدام؟ يخ؟ / كي؟
جهان سـرش را بـا شـامپو    !/ كودكان باشد بايد چيزي شبيه اولين سفر/ اولين پرواز پرندگان

  11ايستاده و آرام!/ شسته است
راه واژة جديد شامپو، و ايهام در واژة جهان، فضـايي خـاص بـه     اين تركيب به هم

  .شعر بخشيده است
  »گون نقره«

ها نيز ديگر از او حسـابي   پشه!/ گونُ منقط نقره... پير اسب دريا/ تكاند، به عبث دم مي
  12!نه مرغانِ سفيد، نه ماهيان سياهى !/برند نمي

رسد،  قدر كه بوي كهنگي و باستاني بودن از تركيب پيش گفته به مشام مي همان
برد، كه امـروزي   بخشد، حالوت تعبير ديگر از او حسابي نمي و به شعر صالبتي خاص مي

  .دهد رس نشان مي و قابل دست  تر و ملموس و نو است، شعر را واقعي
اي از  اي سروده شده، نيز نمونه هاي زير كه به زباني كامالً محاوره ركيبواژگان و ت

  .سرايش در شعر پناهي است
تا كه شب بشه و بچپم تويـه چـار   / خونم تا اين گلوي وامونده وا بمونه، و اين قدر مي

  13كه عمو بارون روطاقش، عقشِ سياه خيالي منُ ضرب گرفته/ ديواري حلبي
  .گونه است مركب در شعر پناهي، به ترتيب كاربرد بدينتركيب اكثر واژگان 

 .آرام آرام، رودخانه، پابرهنه: مثال). و پسوند(اسم با اسم  .1
 .گانه، خشمگين، خوابيده بچه: مثال. اسم با پسوند .2
 .شمار، بالشك تعبير، بي بي. پيشوند با اسم .3
 .سراسر، ماالمال: مثال. اسم با ميانوند و اسم .4
 .ياب لبخند، جگرسوز، دست: مثال. اسم با بن مضارع .5
 .بهتر: مثال. بن مضارع با پسوند .6
 .گشته، سرگيجه گم: مثال. اسم با صفت مفعولي .7
 .زردرنگ، گنجشكي رنگ، سرخ رنگ: مثال. صفت با اسم .8
 .كشيدن، گشايش، شنيديم: مثال. بن ماضي با پسوند .9

 .تر، بلندترين، پيرترين گرم: مثال. صفت با پسوند .10
 .ناگشوده، ناشناس: مثال. ماضيپيشوند با بن  .11
 .يابي برخورد، درمي: مثال. پيشوند با بن مضارع .12

  لغات و اصطالحات محلي

شايد اسم نيما كافي باشد تا بياد بياوريم كه او در ميـان معاصـران، اولـين كسـي     
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است كه پاي لغات و اصطالحات زاد و بوم خود را به عرصـة شـعر بـاز كـرد و بـه چشـم       
. را ندانسـته باشـد  » را  ري«شود كه معنـي   تر كسي پيدا مي ديگر كم. نافارسي زبانان آش

حسين پناهي نيز واژگان بسياري از زبان مادريش به گنجينة زبان فارسـي اضـافه كـرد؛    
البته ناگفته پيداسـت كـه شـرط    . هاي باستاني ايران زمين است زباني كه بازمانده از زبان

رس بـودن معنـي    خواني با بافت شعر و قابل دست هماستفاده از اين لغات، شيوايي و نيز 
  .هاست آن

  14...از زمين به آسمان، از چرا به چون/ از سيلويا پالت به هات پالت،/ از لنده به لندن
، با وجود باال بردن موسـيقي شـعر بـه علـت نـامفهوم بـودن و عـدم        15هات پالت

  :يراما در شعر ز. كند نوشت معنا، خواننده را سردرگم مي پي
هـا   خرابـة اجـاق  / ».چِلِ وارِ ُكهنَت و برد دس نهـارِت / رفتم و وارت ديدم چِلِ وارِت«

پشت ديوار !/ تري چينِ تو را در خرابة كهنه هاي دست و ديدم سنگ/ ها راديدم در خرابي خانه
  16...و اين بار دختري به ياد مادرش!/ نالد ها هميشه كسي مي لحظه

هاي بعـدي، معنـي    عري به زبان مادري، بالفاصله در مصراعشاعر پس از آوردن ش
  .گيرد آن را جا داده است و اين يك بيت در خدمت كل شعر قرار مي

و جرينـگ  / هـاي كهنـه   غژغژِ گهواره/ به احترام آشنايانُ نياكانم/ ده دقيقه سكوت،
دار  سايه/ نه او بلي/ ينه اي بل/ جات ايبوم سايه بلي/ داُكرون ِبرم كرون لي!/ ها جرينگ زنگوله

زيـر سـاية خنـك    / ات را گهـواره / صحاب شميشرش بكن/ سيدي محمير پيرش بكن/ اولي
سـاية  !/ بـرم  تو را به سايه مـي !/ ام اي همة زندگي!/ ام براي تو زنده!/ درخت بلوط خواهم برد

  17!يي نه هر بلوطي و نه هر سايه/درخت بلوط
پردازد، تضمين گرفتـه   ز و نوازش كودكش ميشعر از زبان مادري كه در ايل به نا

شـاعر در يـادبود مـادرش و    . توان گفت تمام زنان ايل، اين شعر را از برنـد  مي. شده است
  .كند كودكي بر باد رفتة خود، اين شعر را واگويه مي

  (Defamiliarization)زدايي  آشنايي

ر در تركيـب و  گاهي شاعر براي پاك كردن غبار عادت از واژگان، دست بـه تغييـ  
زدايـي،   به اين تغييـر و تحـول و عـادت   . زند ساخت كلمات و تركيبات و نحو جمالت مي

هـا،   تـرين عوامـل رسـتاخيز واژه    يكي از مهـم «به تعبيري ديگر، . گويند زدايي مي آشنايي
  18».رود كه خالف انتظار خواننده است اي بكار مي جايي است كه يك واژه به گونه

زدايـي در سـطح    آشـنايي . گرايـان روسـي بكـار رفـت     توسط صورتاين واژه ابتدا 
دكتـر شـفيعي كـدكني در    . دهـد  هايي متفـاوت رخ   گفتمان و زبان ممكن است در حوزه

  :زدايي اشاره دارد كتاب موسيقي شعر، به دو سطح از آشنايي
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. زدايـي در حـوزة نحـو زبـان     آشـنايي : ب. زدايـي در حـوزة قاموسـي    آشنايي: الف
زيـرا امكانـات   «. زدايـي اسـت   ايي در حوزة نحو زبان، دشوارترين نـوع آشـنايي  زد آشنايي

نحوي هر زبان و حوزة اختيار و انتخاب نحـوي هـر زبـان بـه يـك حسـاب محـدودترين        
گرايي واژگـاني يـا خلـق مجازهـا و كنايـات       آن تنوعي كه در حوزة باستان. امكانات است

  19».يسترو نحو زبان قابل تصور ن وجود دارد، در قلم
  »پولك بلور، نگاه جوانش«

  20زند؟ آيا هزار پولك بلور در نگاه جوانش برق نمي/ هراس مرغ دريايي از چيست؟
. دمـد  برد و حالوتي تازه بـه روح شـعر مـي    شاعر پولك بلور، را به جاي ماهي بكار مي

  .كند نگاه جوان، نيز صفتي خاص و ناآشناست كه به خيزش كالم در پهنة ذهن كمك مي
  هاي ديگر مثال

هـاي آدمـي   !/ كند و مرغ مادر رو به سمتي گردن كج مي/ آسمان خالي از قوش است
  21!آمين!/ كرانه سرشارِ راز باد جهان بي/ هوي توفان،

شد و  لنگر كژ مي چون كشتي بي(هاي و هوي از اتباع است؛ درست عين كژ و مژ 
دانـد   ها را غيرقابل تفكيـك مـي   ان آنسنت زب. ديگر آورد كه موالنا جدا از هم) شد مژ مي

  .كند اما شاعر هنجارشكني مي
  »هاي مرده زنبورهاي سبز، برگ«

نا !/ براي باد طبلي نمانده است/ هاي مرده جز تپاله و زنبورهاي سبزُ برگ/ ها و در كرت
  22!شود اي مرور نمي چون ساية ابري كه در هيچ خاطره/ مانا

هـاي   جز تپاله و زنبورهاي مـرده و بـرگ  «: فتگ شكل طبيعي آن بود كه شاعر مي
جايي دو كلمة سـبز و مـرده، بـه شـعر      اما شاعر با جابه ».براي باد طبلي نمانده است/ سبز

  .دهد رونقي دوباره مي
  »كالغ روشن، اقاقياي تاريك، آجيل اشتغال«

  23كو يك اقاقياي تاري/ تنها دو كالغ روشن برايم مانده است/ كو آجيل اشتغال؟... 
شاعر با صفت كردن اين خاصـيت،  . شود معموالً آجيل، براي سرگرمي مصرف مي

موصوف كردن كالغ به روشن و اقاقيا به تاريك، نيـز نـوعي   . دهد به كلمه نمايي ديگر مي
  .زدايي و برجسته كردن است آشنايي

جـز  / در افـق / جفتم نيامده است!/ چون گرگ شل كه به بوي هزار پرسه آلوده است
  24!كند صدايي طلوع نمي/ پ هوپِ سگ،ها

آلوده بودن به بوي پرسه و طلوع هاپ هوپِ سگ، از تصاوير زيباي ديگـري اسـت   
. زنـد  رهاند و به شعر لعاب تازگي مي آور مي كننده و مالل هاي خسته كه ذهن را از كليشه

  ...زدايي در شعر پناهي كاربردي مناسب دارد آشنايي
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  )مآركائيس(گرايي  باستان

دادن بـه   هـاي تشـّخص    ترين و پرتـأثيرترين راه  شايد پس از وزن و قافيه، معروف
زبان، كاربرد آركائيك باشد؛ يعني استعمال الفـاظي كـه در زبـان روزمـره و عـادي بكـار       

به بياني ديگر، اگر شاعر يا نويسنده در اثر خود از واژگان و ساختار نحوي قـديم  . رود نمي
مفهـوم  «: گويـد  دكتر شفيعي كدكني مـي . شود ّخص زبان وي مياستفاده كند، باعث تش

گرايي در نظر ما، محدود به احيـاي واژگـان مـرده نيسـت، حتـي انتخـاب تلفـظ         باستان
  25».گرايي است تر يك كلمه، خود نوعي باستان قديمي

گونه كه پيش از ايـن اشـاره شـد؛ در شـعر پنـاهي، زبـان ميـان محـاوره و          همان
هاي او بـه خصـوص در    در بعضي از سروده. نوسان دارد) ا همان آركائيكي(گرايي  باستان
اي مفـاهيم شـعري    خواهد بـا زبـان كوچـه و بـازار و محـاوره      هاي اوليه، شاعر مي سروده

. شـود  خويش را بيان كند و اين البته در بعضي جاها باعث سقوط و نزول سطح شعر مـي 
هـاي سـناريويي و    ي وي و تـأثير ديـالوگ  توان به زندگي هنر از داليل عمدة اين كار مي

با اين وجـود در چنـد شـعر موفـق     . اي بر فكر و زبان او، اشاره كرد نامه گفتارهاي نمايش
متأسفانه پناهي در ابتـداي راه شـاعري بـود و تـا     . شود پناهي، رد پاي آركائيك ديده مي

ت و جوان مـرگ  ياف تر مي شايد اگر فرصتي بيش. اي نداشت كمال مطلوب سرودن فاصله
هـايي از   درادامـه، بـه نمونـه   . شد، اينك شعرهاي موفق زيادي از او پيش رويمان بود نمي

  .شود آركائيك در واژگان و ساختار نحوي در شعر پناهي اشاره مي
  »باز گسترم، در افكندن«

و نه حوصلة ديگر بار ديگر بار كـه دامـي بـاز    / ديگر نه پاي نشستن برايم مانده است
به شـناخت خـويش   / قبل از آن كه با درافكندن خود به عمق دره،!/ اي كن معجزه.../ گسترم

  26...تان هستم منتظر معجزه!/ توفيق يابم
  »حاليا«

حاليا از دشت !/ ها خون دل را جيوه كردم سال/ تا بسازم شيشة چشمان خود را آيينه،
  27!زلف خود را شانه زن در چشم ما!/ رنگ گُل درآ

  »نابانو، سك«
هاي  شبانه به كوچه/ كه در قصرِ غصه و سوسن سكنا دراد،/ من بانوي تاجدار عشقم را

  28!كنم سرگردانيم دعوت مي
  »اژدهاي هزار چشم«

كـه بـر   / اژدهاي هزار چشـمي را / تا به وضوح ببيند/ او را به جايي بردم، / آخرين بار
  29!زند ر آوازِ پيوسته صدا ميد/ گل سرخي را/ گنجشكي تنها/ هايش، پيچك هزار پيچ شاخك
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  »نيك، مباد، به آوايي، فاخته«
بـه قـدرت   / تحليـل كنيـد آوازِ فاختـه را،   !/ خواند زنم، چون فاخته كه آوازمي من حرف مي
  30!كالغ را به بدآوايي متهم سازيد/ نيك تحليل كنيد مباد كه به تهمت ناروا!/ سالمت حضور آوازش

  »بايد، پندار«
  31!پندار كه فرشتگان در رفت آمد يك خلقت شگفتند!/ يدهمان بود كه با

  »به پاس، از آن، در اوست، روا مدار، كدام آيينم«
/ همة درياها از آن تـو، :/ و گفت!/ ست ات كه جاودانگي به پاس مهريه/ جهيزت عشق،
ها يك تن/ جهانُ هر چه در اوست از آن تو،.../ شوي اگر راضي نمي!/... / يك كوزه آب از آن من

  32!!و ندانم به كدام آيينم/ روا مدار كه بميرم!/ ستاره از آن من
  »گاه، بيش، آري، حكايت آن«

حكايـت  / اين چنين بـود، ! آري!/ كه مشتي خاكستر بيش نبودم/ گاه به خود آمدم آن
  33!شبِ زفاف منُ فلسفه

  »تنگنا، لختي«
  34!كنم لختي نفس تازه مي/ در تنگناي آب،

  »نيخوشا روزگارا«
ها بـر   خوشا روزگاراني كه چشم/ از پاي درخواهد آورد/ عشق به انسان هر قدرتي را

  35!ها حق اولويت داشتند لب
  »سان آن«

تنهـا  / سان كـه همـه بداننـد    آن/ شود گفت؟ گونه مي مالل وجود پر سوال خود را چه
  36...زند هاي مختلف حرف مي انسان است كه با زبان

  »باژگون«
  37باژگون خاطرة دريا بود /آسمان خالي،

  »اندرون، زار، پيوسته«
  38!زند زار مي كودكي پيوسته / در اندرون ما

  »هاي براقش، چله كمان، قصيل ماند، گرده«
/ تيري رها شده از چلـه كمـان  .../ هاي برّاقش با گرده/ ناآرام/ جوي، كره اسبي را ماند

  39... مست چويلُ قصيلُ بهمن

  واژگان بيگانه

بـا ايـن   . تر فارسـي بـود   برد، بيش كه مرحوم پناهي در شعر خود بكار مي واژگاني
نكتـة قاقـل ذكـر در مـورد ايـن      . شـد  گاهي در شعر او ديده مي وجود، لغات عربي نيز گه

توان گفت اصالت عربي اكثر اين لغات را فقـط بـا    مي. هاست لغات، دشواري تشخيص آن
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ير از اين، بسامدي باال از لغات بيگانة غربـي  غ. توان مشخص نمود نامه، مي مراجعه به لغت
چنان در زبان فارسي جا بـاز كـرده كـه     اغلب اين لغات نيز آن. در شعر پناهي وجود دارد

بخشي ديگر از اين كلمات نيز بـا انـدكي حـذف يـا اضـافه      . نياز به توضيح و تفسير ندارد
ي از اين واژگـان اسـت   كلمة سيگار، يك. تغيير شكل داده و به شكل فارسي درآمده است

مجراي ورود عمدة واژگان بيگانه به شعر پناهي، معمـوالً  . كه به شكل فعلي درآمده است
ذكر همين نكته بس، كه بيش از دو دهـه از  : يكي از اين دو راه است؛ الف ـ سينما و هنر 

يـادي  ز  گذر، واژگان بيگانة زندگي مرحوم پناهي در عالم سينما و هنر گذشته و از اين ره
ب ـ   40.ديالوگ، ميزانسن، ملودي و كـات، از جملـة ايـن كلمـات اسـت     . وارد شعر او شد

ديگـر دروازة ورود ايـن لغـات بيگانـه، تجـدد و انقـالب       : زندگي مدرن و صـنعتي جديـد  
  .هاي بلند آن به ايران است صنعتي در غرب و رسيدن موج

اي معـادل بسـازند،    اژهسـاز بتواننـد و   هاي مثالً فارسـي  قبل از آن كه فرهنگستان
پالسـتيك، پيـانو، آپارتمـان و    . شـود  حجمي باال از اين واژگان بر زبان مردم جـاري مـي  

  .هاي ديگر توجه كنيد به مثال. كاربراد، از اين جمله است
  »سوژه، ژورناليست، ژن«

و به پوشش نيز / اند كه به ژن، شباهت به مسيح برده/ شعورِ ژورناليست هاي بي و سوژه
  41زندگي مرا جبران خواهد كرد؟/ چند بهشتس جهنم!/ آقا!/ دهند مه ميادا
  »ماشين«

!/ هـا  ها و سـواره و چشـم   ها و ماشين ها و لباس در قيلُ قالِ خربزه/ و صدايش گم شد
  42!ابرها را براي يك لحظه دو پاره كرد/ كه برقِ پولك مينار بانوي زندگي/ درست همان لحظه

  »پالستيك«
بـوي كاغـذ   / الغر اندام اندكي خميده/ آورم در همان قاب به ياد مي/ م را،هيئت پدر

.../ گذاشـت  سيگارش را در اداره جا مـي / و هميشة خدا نيز/ داد پالستيك سوخته، خيس مي
!/ دانستم كه آن روز از كسـي سـيلي خـورده اسـت     و من مي/ خورد تاب در خانه تاب مي بي
  43مهربان بود.../ دليل بي

WWW.VAT DAT COM  
  44...از زمين به آسمان، از چرا به چون/ از سيلويا پالت به هات پالت،/ از لنده به لندن،

  »هابل«
/ زند كه سوت مي/ در برابر نگاه هيز دوربين هابِل/ ستارة زهره،/ شود از شرم سرخ مي

  45!جود و وقيحانه آدامس مي
  »واليوم، ساندويچ«

عصرِ واليوم / و عصر،/ گذشت ر سال از ميالد مسيح ميكه دو هزا/ نشان به آن نشان،
  46!و ساندويچِ دلُ جگر/ و فلسفه بود/ بود
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  »ملودي، پيانو«
و / و ناگزيريِ علمِ اسب از وقوعِ زلزله/ فرجام لحظات گي بي به خار خسته/ نفرينم كن

  47!كند اين ملوديِ غريب كه ذهن زالل پيانو را مغشوش مي
هاي پايـاني عمـر شـاعر، يعنـي دورة دوم شـاعري او       سال كه هر چه به جالب آن

  .شود تر مي تر و بسامد واژگان بيگانه بيش شويم، بسامد واژگان سينمايي كم تر مي نزديك

  بسامد واژگان بيگانه

  درصد 75/27  مورد 63  ام هاست كه مرده ـ سال1
  درصد 06/18  مورد 41  ها دانم ـ نمي2
  درصد 06/18  مورد 41  ـ من و نازي3
  درصد 74/16  مورد 38  ـ به وقت گرينويچ4
  درصد 89/11  مورد 27  ـ افالطون كناربخاري5
  درصد 48/7  مورد 17  هاي روسي ـ كابوس6

  واژگان پركاربرد

ها  اي، به صورت ناخودآگاه تمايل به استفاده از يك سري واژه هر شاعر يا نويسنده
تجزيه و تحليـل  . شود سامد واژگان مذكور مياين تمايل در كاربرد، باعث باالرفتن ب. دارد

. هـا باشـد   تواند معرف فكـر و بيـنش خـاص شـاعر يـا نويسـندة آن       اين كليد واژگان، مي
هـاي شـاعر از جملـه شـاد يـا       ها، دست يـافتن بـه ديـدگاه    چنين از طريق بررسي آن هم

از مرحـوم   نگارنده با بررسي دقيق تمام اشعار منتشر شده. شود غمگين بودن او آسان مي
ضـمن آوردن ايـن لغـات بـه     . پناهي، موفق به بيرون كشيدن بسامد اين لغات شده است

هـا نـزد    اي كوتاه به بار عاطفي و نيز كاربرد نمادين آن شود اشاره ترتيب كاربرد، سعي مي
  .اي ديگر از زبان شاعر راه يابيم ملل مختلف كرده و از اين طريق به گوشه

  چشم

چشـم، انـدام   «. تفاده، در شعر پناهي باالترين بسـامد را دارد بار اس 243چشم با 
حس بينايي و طبيعتاً به تقريب در سراسر جهان نماد نيروي دراكه است و مبتني بـر آن  

بايد چشم جسماني را از نظر كاربردش به عنوان گيرندة نور، چشم پيشاني يـا چشـم    مي
كننـد، ملحـوظ    دريافـت مـي  سوم شيوا، و سرانجام چشم دل، كـه همگـي نـور معنـوي     

  48».داشت
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اين واژه با بار عاطفي مثبت به عنوان نماد شناخت و بينش مافوق طبيعت، اولين 
  .كند اي است كه در شعر پناهي جلب توجه مي واژه

  شب

شـب تصـوير   «. مرتبـه كـاربرد اسـت    126دومين واژه از نظر بسامد باال، شب بـا  
مانند تمـام نمادهـا، شـب هـم     . شود اه آزاد ميناخودآگاه است و در روياي شب، ناخودآگ

گيـرد و جنبـة    داراي دو جنبه است؛ جنبة تاريك، جايي كـه كـون و فسـاد صـورت مـي     
  .جوشد سازي براي روز، جايي كه نور زندگي از آن بيرون مي آماده

شناسي عرفاني، شب نمـاد غيبـت كامـل آگـاهي معـين، يعنـي آگـاهي         در يزدان
هاي  ن است و پيش از آن نشانة فقدان هرگونه امر بديهي و حمايتپذير و قابل بيا تحليل

شب در ارتباط با مفاهيمي چون تاريكي به معناي خلـوص در هـوش و فـرد    . رواني است
دستي به معناي خلوص خاطره است و در  است، و در ارتباط با مفهومي چون خأل و تنگ

واطف حسي و حتـي خلـوص در   ارتباط با خشكي و بايري به معناي خلوص در اميال و ع
  49».آرزوهاي برتر است

  روز 

اولين معيار «. بار استفاده باالترين بسامد را دارد 108بالفاصله بعد از شب، روز با 
بنـابر  ... تولد، رشد و تماميت زندگي و مرگ: مند آن است قياس در مورد روز، توالي قاعده

اسـت و روز هفـتم نشـانة زنـدگي     اديان ابراهيمي مدت خلقت شش روز بطول انجاميده 
مفهوم حقيقي خلقت در مدت شش روز، در سفر پيدايش هـدف بسـياري از   . ابدي است

  50».شارحان يهودي و مسيحي بوده است

  مادر

مرتبه در اشعار پناهي تكرار شده  91مادر، از ديگر لغات مورد نظر شاعر است كه 
احساس قوي كه با شنيدن اين اسم  چنين عاطفه و بار مثبت عاطفي اين واژه و هم. است

  .رساند شود، واقعيت عاطفي و عاليق شاعر را مي به ذهن متبادر مي

  زن

  .بار كاربرد، سهمي بسزا در شعر پناهي دارد 85زن، از ديگر كلماتي است كه با 
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  سايه

از «ايـن واژه  . بار تكـرار، ديگـر واژة پركـاربرد اسـت     79سايه، نيز در شعر پناهي با 
... با نور در تضاد است و از سوي ديگر تصوير چيزي فرّار و گذرا، غيرواقعـي و متغيـر  سو  يك

در عرفان اسالمي تمامي تجليات حقيقت االهي كـه بـه چشـم مؤمنـان و عارفـان تمـامي       
  51».شود ، نور سياه، و ظهر تاريك ملحوظ مي)ساية خدا(خلقت است، به عنوان ظلّ اهللا 

  ها رنگ

تواند پويـايي و برجسـتگيي خـاص بـه      بخشيدن به شعر، ميها هم با تحرك  رنگ
هاي مختلف، به خلق تصاوير حسي بسيار  مرحوم پناهي با استفاده از رنگ. شعر عطا كند
بـار،   34و زرد  61، سفيد 70بار، سرخ  79هاي سياه با  بسامد كاربرد رنگ. پرداخته است
، 5گـون   ، نقـره 6فش و ميشـي  ، بـن 7صـورتي   21مرتبه، آبـي   30سبز با . باالترين است

، گنجشكي، اناري، خـاكي،  2، كال و فلفلي 3اي  ، آلبالويي و قهوه4، ارغواني 5خاكستري 
. ها در شعر پناهي اسـت  بار، ترتيب كاربرد ديگر رنگ 1اي هر كدام  نيلي، طاليي و سرمه

البتـه  . دتواند ارزش رنگ در شعر پناهي را برسان بسامدهاي ذكر شده، خود به تنهايي مي
هـاي گذشـته و سـنتي خـود را بدسـت آورده       ها نيز تمام ارزش نمادگرايي رنگ«امروزه 

ها در فراگيري و جهـان گسـتري آن اسـت، نـه فقـط       اولين خاصيت نمادين رنگ... است
كــه در تمـام ســطوح موجوديــت و شــناخت، از جملــه   جهـان گســتري جغرافيــايي، بــل 

  52»...غيرهشناسي علم باطن و  شناسي، روان كيهان

  سياه

زيرا هم سـفيد و  . سياه، رنگ مقابل سفيد و در ارزش مطلق خود برابر سفيد است«
هاي گرم و سـرد   گيرد و حكم آخرين حد رنگ هم سياه در دو قطب درجات رنگ جاي مي

  .ها  است را دارد؛ سياه، بنابر تاريكي و يا درخشش خود نشانة فقدان و يا تركيب رنگ
هـا   ادگرايي اغلب به  عنوان سـرد؛ منفـي، ضـد رنـگ تمـام رنـگ      سياه، از نظر نم

  53».تمايزي اوليه است شود و در ارتباط با ظلمات نخستين و بي شناخت مي

  سرخ

سرخ به خاطر نيرو، قدرت و درخشش خود در سراسـر جهـان بـه عنـوان نمـاد       «
يـري  گ سرخ، اين رنگ آتش و خون، همـان و وجـه  . شود اساسي اصل زندگي ملحوظ مي



 

 نامة فرهنگ و ادب پژوهش 100 �

 

 

نمادين آتش و خون را داراست و بدون شك، مفهوم آن برحسب تيـره يـا روشـن بـودن     
  54».كند رنگ ظاهري آن تفاوت مي

  سفيد

سفيد، مانند رنگ متضاد خود سياه، ممكن است در دو منتهي اليه درجات رنگ «
گيرد جز آن كـه از سـفيد مـات تـا      جا كه مطلق است، هيچ تفاوتي نمي از آن. قرار گيرد

كند؛ گاهي بـه معنـي فقـدان رنـگ و گـاهي بـه معنـي مجموعـة          سفيد برّاق حركت مي
به اين ترتيب گاهي در بدايت و گاهي در نهايت زندگي روزانه و عـالم ظـاهر   . هاست رنگ

  55».دهد گيرد، كه به سبب ارزش آرمان و خط تماس را مي قرار مي

  زرد

اي فلز  از اعتدال و چون تودهزرد، رنگي شديد، سخت، تيز تا حد زنندگي، خارج «
هاسـت و   ترين رنـگ  ترين و سوزان ترين، پراكنده شونده زرد، گرم. مذاب كور كننده است

واره از چارچوبي كه حاوي آن اسـت، تجـاوز    زرد، هم. توان آن را خاموش كرد بسختي مي
  56».كند مي

  زمين

زمـين از نظـر   «. استبار تكرار، داراي بسامدي باال در شعر پناهي  78اين واژه با 
نمادين، مقابل آسمان و به عنوان اصل منفعل در برابر اصل فعـال؛ وجـه مونـث در برابـر     

در برابر ) نيروي سقوط(وجه مذكر هستي؛ تاريكي در برابر نور، يين در برابر يانگ، تمس 
در برابـر طبيعـي   ) ابويعقـوب سجسـتاني  (؛ شدت، سكون و غلظـت  )نيروي صعود(ستوه 

  57».گيرد رار و حالل قرار ميلطيف، ف

  سگ

بار تكرار شده است، از ديگر واژگـان مـورد عالقـة پنـاهي اسـت       67اين لغت كه 
نماد پيچيدة سگ، در نظر اول وابسته به عناصر سه گانـة خـاك، آب و مـاه اسـت كـه      «

گويانه و  شناسيم كه هم نباتي و جنسي است و هم پيش ها را مي آن مفاهيم پنهان و زنانة
واژة سـگ، در نـزد    58».يادين، هم به معناي ناخودآگاه است و هم به معناي نـيم آگـاه  بن

در ايـران باسـتان و در   «مـثالً  . ملل مختلف، به عنوان نمادهاي گوناگون بكار رفته اسـت 
پارسيان . انداختند مندان و بيماران را جلوي سگان مي ، مردگان، سال)بلخ كنوني(باكتريا 
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دهند، به ترتيبي كه انسان و حيـوان   ك آدم مشرف به موت قرار ميبمبئي، سگي را نزدي
چشم در چشم هم داشته باشند و پس از مرگ زني در هنگام زايمان، دو سـگ را حاضـر   

اي چينـوت، كـه    بـر روي پـل اسـطوره   . راهي كنند كنند، زيرا بايد در سفر، روح را هم مي
هايي پـل را در كنـار خـدايان پـاك      كنند، سگ خدايان پاك و خدايان ناپاك مشاجره مي

  59».كنند نمايي مي كاران را به بهشت راه كنند و ارواح درست باني مي نگه

  كودك
توان اين كليد واژه را نيز يكـي از   مي. رساند بار تكرار كودك، اهميت آن را مي 61

شـعري   اي ديگر از سـبك  اين واژه نيز به تنهايي نمودار گوشه. لغات مهم اين دفاتر ناميد
كودك نماد معصوميت است؛ اين مرحله، مرحلة قبـل از خطـا   «. و شخصيت پناهي است

هاي مختلـف بـه بازگشـت بـه      ، و بنابراين مرحلة عدني است كه در سنت]ي آدم و حوا[
كـودك نمـاد   . جنينـي اسـت    مرحلة جنيني تعبير شده است و كودك نزديك به مرحلة

  60».خودي است سادگي طبيعي و نماد خودجوشي و خودبه

  آسمان
آسـمان بـه   «. كند دفعه در شعر پناهي آمده است و افق ديد شاعر را بيان مي 55

تقريب نمادي جهاني است و از طريق آن، باور به موجودي االهي و علـوي، يعنـي خـالق    
  .شود جهان و ضامن باروري زمين القا مي

ين مـذهبي و اغلـب   پايان هستند و قوان ها عالم به غيب و صاحب فردي بي آسمان
هـا   آسـمان : انـد  ها در اقامت كوتاهشان بر زمين برقرار شـده  هاي فرق توسط آسمان آيين

  61».زنند كنند، به صاعقه مي ها سرپيچي مي اند و كساني را كه از آن ناظر بر قوانين

  پدر
. گاهي خاص در نمادهـا دارد  مرتبه در شعر پناهي آمده  است، جاي 61اين واژه كه 

با اين مفـاهيم، پـدر يـك شخصـيت قـدغن      . د  تبار و تخمه، مالكيت، استيال و شأنيتنما«
گـر تمـامي    پدر نمايش. كننده است شناسي يك شخصيت سترون كننده و در اصطالح روان

نقش پدرساالرانه نقشي اسـت كـه   . رئيس، ارباب، استاد، حامي، خدا: هاي مقتدر است چهره
ها تأثيري  كند و در ارتباط ير بار قيموميت را خنثي ميهاي بيرون آمدن از ز تمامي كوشش

دهندة عقل در تضاد بـا   پدر، نشان. كننده دارد گر و عقيم كننده، محدودكنده، اجحاف محروم
پدر، نشانة اقتدار به معنـاي  . هاي خود جوش و عدم آگاهي است هاي غريزي، جهش گرايش

  62».ر گرفته  استسنتي است، كه در مقابل نيروهاي جديد تغيير قرا
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  خورشيد

در بـاور بسـياري از   «. زنـد  تضاد در آن موج مي. بار تكرار شده است 41خورشيد 
. اسـت ) مظهـر خـداي اورمـزدي   (ها، اگر خورشيد خود خدا نيست، مظهـر الوهيـت    ملت

خورشـيد از  ... گيرند گاهي خورشيد را پسر خداي متعال و برادر رنگين كمان در نظر مي
  63».ننده و از سوي ديگر سوزاننده و كشنده استيك سو بارور ك

  كالغ

. هاي پركاربرد پنـاهي بـدانيم   بار تكرار كافي است تا اين كلمه را نيز جزو واژه 38
شناختي كـالغ در رويـا، آن را بـه     در واقع در تعبير روان«: دربارة بار عاطفي و نمادي آن

ـ     در ... انـد  دبختي بشـمار آورده عنوان مالمت نجوست و در ارتباط بـا تـرس از نكبـت و ب
شود و احتماالً در التوس نيـز كـه آب آلـوده     آور مرگ مقايسه مي مهابهاراته، كالغ با پيام

شود، از همين مفهـوم ناشـي    ها نجس محسوب مي ها براي پفك آب در آيين توسط كالغ
  64».به كالغ منسوب است ]نيز[اما در شرق و غرب فضايل مثبت . شده است
شناسي از والدين  است، زيـرا كـالغ پـدر و مـادر      و ژاپن كالغ نماد حق در چين«

  65».كند خود را اطعام مي

  كفش

. مرتبـه تكـرار كـرده اسـت     34اين واژه نيز از واژگان محبوب شاعر است و آن را 
در چـين شـمالي،   «. شود به مثبت بودن بار عاطفي اين واژه، طبق نمادها معتقد بـود  مي

براي يونانيان و «چنين  هم 66».اي به معناي تفاهم متقابل است با كلمهآوا  كلمة كفش هم
روميان باستان، كفش عالمت آزادگي بود و در روم باستان، بردگان با پاي لخـت حركـت   

كفش عالمت آن بود كه يك انسـان آزاده و مسـتقل اسـت، محتـاج نسـيت و      . كردند مي
در سـنت مغـرب زمـين، كفـش     «ر البته در مفهوم ديگـ  67».مسؤول اعمال خويش است

كفش فرد در حال نزع، نشانة آن است كه  او ديگر راه نخواهـد  . سپاري دارد مفهوم خاك
  68».دهند ها مرگ را نشان مي رفت، يعني كفش

  ستاره

دفعـه تكـرار در شـعر پنـاهي نمـودي خـاص دارد و        35اي است كه با  ديگر واژه
آيـد و در نتيجـه    ستاره است كه به ذهن مي كيفيت نوربخشي«معموالً از ديدگاه نمادها 
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خصوصيت آسماني ستاره، آن را جزء نمادهـاي روح و  ... شود ستاره منبع نور انگاشته مي
به خصوص برخورد ميان دو نيروي بـاطني و ظـاهري يـا معنـوي و مـادي يعنـي نـور و        

  69».كند ظلمت مي

  ساختار نحوي

هنجار و نرم زبـان، يكـي ديگـر از    مطابق بودن يا نبودن ساختار نحوي جمالت با 
مشخصات سبكي براي تعيين سبك خاص سرايش يك شاعر يـا نوشـتار يـك نويسـنده     

) ام هاست كه مـرده  سال(بدين جهت با بررسي يكي از دفترهاي متأخر شعر پناهي . است
نگارنده سـعي دارد،  . از اين منظر، سعي در بهتر شناساندن سبك شعري شاعر شده است

خروار و تجزيه و تحليل اثري كه جامع تمام خصوصيات شـعري    به مشت نمونة با استناد
  .آيد، نتايج اين تحليل است چه در پيش مي آن. پناهي باشد، به  اين مهم دست يابد

  هاي مطابق نرم و هنجار زبان جمله

هاي شعر پناهي در ايـن   طبق بررسي به عمل آمده، درصدي باال از ابيات يا مصرع
هاي اين گروه، ترتيب اجزاي جمله مطـابق نـرم و هنجـار     در مصراع. گيرد مي گروه جاي

  .زبان است و روال عادي دارد
  70من خليل آزمونت نيستم/ آتش حيرت به جانم ريختي

  يا
  71!ايم پاي كوب سازهايت بوده!/ ايم ما امين رازهايت بوده

  .اي از اين جمالت هستند دو بيت باال نمونه

  ز نرم و هنجار زبانهاي خارج ا جمله

كنـد كـه گـاهي شـاعر يـا نويسـنده در سـاختار         خالقيت در متون ادبي اياب مي
. هاي نحوي، پا فراتر نهـد  هنجارمند و پذيرفته شدة زبان، دست برده و از عادات و كليشه

نشيني يعني توالي و ترتيب كـالم و ارتبـاط هـر     روابط كالم در محور هم«در اين صورت 
بينـي خواننـده    شود و قدرت پيش پس و پيش خود، از نظم معمولي خارج ميواژه با واژة 

  72»...رسد در طي قرائت كالم براي حدس كلمات بعدي به صفر مي
صد البته در هنجارگريزي بايد، زيبـايي هنـري و ظرافـت ادبـي، چشـم خواننـدة       

اي صاحب ذوق را بگيـرد و جلمـه يـا مصـرع را از زمـاني كـه در قالـب نـرم و هنجارجـ         
سخن دكتر شميسا نيز به جا و حكيمانه اسـت كـه   . تر و شيواتر نمايد گرفت، برجسته مي
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هر انحرافي هنرمندانه نيست، چنان كه ممكن است كسي به علت عدم تسلط «: گويد مي
به زباني، خروج از فرم داشته باشد كه هرچند مبين نوعي سبك  است، اما سـبك ادبـي   

  73».نيست؛ يعني ارزش هنري ندارد
  .كنيم اي از اين انحرافات بسنده مي به ذكر چند نمونه

  تركيبات وصفي و اضافي خارج از نرم
هـاي يـك رود مـرده     ميـان سـنگالخ  / گاوهـا  بر خون ريختة/ هرگز شيون گلة گاوي

هاشان بر زمـين   و غباري كه از كشيدن سم/ هاي متورم سرخِ چشمانِ درشت، رگ/ ييد؟ ديده
  74!كنند برپا مي

  م شدن فعل بر مفعولمقد
مـرتعش  !/ غم گنگي كه از زوزة گـرگ !/ بد بدخوابي يك خاطره در نيمه شب تنهايي

  75.كند اعصاب سگ اهلي را مي

  مقدم شدن فعل بر ا ركان جمله
  76!گاه متروكة روستا صبح/ آبي  جادة  روييده تنها بر كنارة

  77...طرات ُخرد ريزشخا/ دختر شب با جهيزش،/ برد افسانة خود را به پايان، مي
  78!عرق گير سياه روياهايش را در شب/ درد رعد مي

  جايي اركان جمله جابه
درخشيدند زيـر نـور كـج تـاب      مي/ اي آبي سياه قهوه/ هاشان همه هاشوري با سايه

  79شان هاي آبي گير با سايه هاي آفتاب بر صخره/ آسمان

  مقدم شدن اركان جمله بر متمم
/ ها گو به خشم آيد همه امواج!/ كران هر نورد تا كران بي/ شوم، مي قايق درياي ذهنت

  80!سازم از بهر نبرد جان سپر مي
  81!زلف خود را شانه زن در چشم ما!/ حاليا از دشت رنگ گل درآ
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  هاي خارج از نرم بسامد جمله

  درصد 78/23  مورد 39  ـ مقدم شدن فعل بر اركان جمله1
  درصد 07/17  مورد 28  متمم ـ مقدم شدن اركان جمله بر2
  درصد 80/12  مورد 21  جايي اركان جمله ـ جابه3
  درصد 31/7  مورد 12  ـ مقدم شدن فعل بر قيد4
  درصد 90/6  مورد 10  ـ مقدم شدن فعل بر متمم5
  درصد 90/6  مورد 10  ـ مقدم شدن فعل بر مفعول6
  درصد 87/4  مورد 8  ـ مقدم شدن اركان جمله بر نهاد7
  درصد 26/4  مورد 7  م شدن فعل بر مسندـ مقد8
  درصد 65/3  مئرذ 6  ـ مقدم شدن اركان جمله بر منادا9

  درصد 04/3  مورد 5  جايي اجزاي فعل ـ جابه10
  درصد 04/3  مورد 5  ـ مقدم شدن اركان جمله بر مسند11
  درصد 82/1  مورد 3  ـ مقدم شدن مفعول بر اركان جمله12
  درصد 82/1  مورد 3  فاعلـ مقدم شدن اركان جمله بر 13
  درصد 82/1  مورد 3  ـ تركيبات اضافي و وصفي خارج از نرم14
  درصد 21/1  مورد 2  ـ مقدم شدن اركان جمله بر قيد15
  درصد 21/1  مورد 2  ـ مقدم شدن متمم بر اركان جمله16

  بسامد ساختار نحوي

  درصد 51/83  مورد 831  هاي مطابق نرم و هنجار ـ شمار جمله1
  درصد 48/16  مورد 164  هاي خارج از نرم و هنجار مار جملهـ ش2

    مورد 995  جمع كل

  هاي ساده و مركب جمله

تواند به عنـوان يـك مشخصـة     هاي ساده يا مركب، نيز مي بسامد استفاده از جمله
سبكي تلقي شود؛ يعني شاعري ممكن است بطور عمد يا غيرعمد، تمايـل در اسـتفاده از   

ب در شعر خود داشته باشد؛ لذا از اين لحاظ هم شعر پنـاهي مـورد   جمالت ساده يا مرك
  .تحقيق قرار گرفت
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  هاي ساده جمله

  82».اي است كه در آن تنها يك فعل بكار رفته باشد جملة ساده، جمله«
  83!من خليل آزمونت نيستم!/ آتش حيرت به جانم ريختي

  84!يي چرد بابونه را بزغاله مي!/ رويد به روي خاك من سبزه مي

  هاي مركب جمله

  85».اي است كه در آن بيش از يك فعل بكار رفته باشد جمله«
  86!ـ زندگي افسانه بود! ـ آري! آه!/ روزها رفتند و رفتيم و گذشت

  )ام هاست كه مرده سال(هاي ساده و مركب  بسامد جمله
  درصد 66/73  مورد 733  هاي ساده ـ جمله1
  درصد 33/26  مورد 262  هاي مركب ـ جمله2

    مورد 995  جمع كل
  

  گيري نتيجه

روييم كـه سـادگي    شناختي آثار ادبي حسين پناهي، با زباني روبه در تحليل سبك
وفور لغات بيگانه  كه غالبـاً از گـذرگاه سـينما    . ترين خصوصيات آن است و رواني از مهم

ان و هايي خـاص كـه از شـاعر    زبان شده است؛ اصطالحات خاص زاد بوم شاعر، اسم وارد
شـود، همـه و همـه تشّخصـي      مندان و هنرمندان را شامل مي نويسندگان گرفته تا دانش
زدايي، غبـار كهنگـي    شاعر گاهي با  استفاده از جالي آشنايي. خاص به زبان او داده است

روبد و گاهي با استفاده از امكانات زبـان مـادريش فضـاي عـاطفي       را از شمايل جمله مي
تمايل شاعر در اسـتفاده از جمـالت و كلمـات سـاده، ديگـر      . دبخش شعرش را وسعت مي

  .ويژگي باارزش شعر اوست
تـرين اسـتفاده از واژگـان     دهـد كـه بـا كـم     پاية واژگان باال به او اين اجازه را مـي 

اي بر زبان جاري كنـد، امـا بعضـي     هاي مختلف و از جمله محاوره آركائيك، سيلي از واژه
دار و  شعر جان. بسامدي باالتر دارد... زمين، سگ، كالغ و واژگان مانند زن، چشم، كفش،

اگر در آثار شاعران ديگر ده رنگ بكار رفته باشد در شعر . هاست زندة پناهي لبريز از رنگ
لرزاند؛ هرچند كه سـياه، سـرخ، سـفيد و زرد     ها دست دل خواننده را مي پناهي آوار رنگ

دهنـدة سـبك و شـيوة كـاربرد زبـان       ده نشاننكات گفته ش  همة. باالترين بسامد را دارد
  .پناهي در سرايش است
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  ها نوشت پي
 .18شناسي، ص  سبك .1
 .18شناسي در ادبيات، ص  درآمدي بر سبك و سبك .2
 .18همان، ص  .3
 .3موسيقي شعر، ص  .4
 .83هاي روسي، ص  كابوس .5
 .40افالطون كنار بخاري، ص  .6
 .98ام، ص  هاست كه مرده سال .7
 .15به وقت گرينويچ، ص  .8
 .81ام، ص  هاست كه مرده لسا .9

 .41افالطون كنار بخاري، ص  .10
 .56ام، ص  هاست كه مرده سال .11
 .72همان، ص  .12
 .20افالطون كنار بخاري، ص  .13
 .20ها، ص  دانم نمي .14
شـود كـه    در زبان لري اين واژه به حالتي اطالق مـي . اين واژه معادلي در زبان فارسي ندارد .15

 .اي او را به خود آورد د و حادثهفرد در حالت خلسه و مبهوتي فرو رفته باش
 .79ها، ص  دانم نمي .16
 .19همان، ص  .17
 .29موسيقي شعر، ص  .18
 .30همان، ص  .19
 .83به وقت گرينويچ، ص  .20
 .29همان،   .21
 .88همان، ص  .22
 .49همان، ص  .23
 .63همان، ص  .24
 .25موسيقي شعر، ص  .25
 .115ام، ص  هاست كه مرده سال .26
 .116همان، ص  .27
 .121همان، ص  .28
 .121همان، ص  .29
 .24همان، ص  .30
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 .26همان، ص  .31
 .26همان، ص  .32
 .27همان، ص  .33
 .29همان، ص  .34
 .66همان، ص  .35
 .64همان، ص  .36
 .113همان، ص  .37
 .74همان، ص .38
 .72همان، ص  .39
عالوه براين، تمام مكاتب بزرگ هنري و نيـز  . هنر سينما، ابتدا از غرب به ايران راه پيدا كرد .40

هاي بيگانـة   اوردشان واژهطي دو سه قرن اخير به ايران آمدند و ره... هاي جديد و موسيقي
 .بسياري بوده است

 .40ام، ص  هاست كه مرده سال .41
 .68همان، ص  .42
 .52همان، ص  .43
 .20ها، ص  دانم نمي .44
 .50همان، ص  .45
 .50به وقت گرينويچ، ص  .46
 .82همان، ص  .47
 .512فرهنگ نمادها، ص  .48
 .30همان، جلد چهارم، ص  .49
 .388همان، جلد سوم، ص  .50
 .514و  512همان، جلد سوم، ص  .51
 .344و  343جلد سوم، ص  همان، .52
 .685همان، جلد سوم، ص  .53
 .566همان، جلد سوم، ص  .54
 .588همان، جلد سوم، ص  .55
 .448همان، جلد سوم، ص  .56
 .461همان، جلد سوم، ص  .57
 .601همان، جلد سوم، ص  .58
 .603همان، جلد سوم، ص  .59
 .624همان، جلد سوم، ص  .60
 .186همان، جلد اول، ص  .61
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 .180همان، جلد دوم، ص  .62
 .117، ص همان، جلد سوم .63
 .581همان، جلد چهارم، ص  .64
 .581همان، جلد چهارم، ص  .65
 .576همان، جلد چهارم، ص  .66
 .577همان، جلد چهارم، ص  .67
 .576همان، جلد چهارم، ص  .68
 .536همان، جلد چهارم، ص  .69
 .116ام، ص  هاست كه مرده سال .70
 .117همان، ص  .71
 .209بيان و معاني، ص  .72
 .36شناسي، ص  كليات سبك .73
 .57م، ص ا هاست كه مرده سال .74
 .47همان، ص  .75
 .36همان، ص  .76
 .41همان، ص  .77
 .73همان، ص  .78
 .96همان، ص  .79
 .111همان، ص  .80
 .116همان، ص  .81
 .202، ص 1دستور زبان فارسي  .82
 .116ام، ص  هاست كه مرده سال .83
 .118همان، ص  .84
 .202، ص 1دستور زبان  .85
 .118همان،  ص  .86
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