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 )، نويسندة مسؤولات فارسي دانشگاه اصفهاندانشيار گروه زبان و ادبي(دكتر حسين آقا حسيني 

  )ات فارسي دانشگاه اصفهاندانشجوي دكتري زبان و ادبي(مسعود آلگونه جونقاني

  

  هالة ارزشي واژگان

  چكيده

ايجاد شد كه واژگان بـه       توهم    اين ،با نفي جزم انديشي واژگاني و حضور بالمانع واژگان در شعر          

 سيل واژه هاي گونـاگون در شـعر ، بـدون        ،واسطة حضور در شعر ارزشمند خواهند شد و در پي آن          

ـان    . تساخمالحظات شعري، از اين حركت اصيل، گهگاهي، روندي ابتر و عقيم   اين اصـل كـه واژگ

كه اصلي اصيل و بنيادي بود و         بدون هيچ قيد و شرطي وارد شعر شوند، در عين حالي            و مجاز هستند 

ـ       - در شيوة كاربردي خود    ،موجب غناي واژگاني اثر مي شد       -ليفي واژگـان    أ با چشم بستن بر سوية ت

دچار خبط و خطاهايي گرديد كه اهمشده تالش ز اين رو، در اين مقاله ا. ت ويژة خود را از دست دادي

است تا ضمن بازانديشي اصل جزم انديشي  واژگاني، آن دسته از مالحضات شـعري را كـه موجـب       

بنابر اين، در اين مقاله ضمن نقد ارزش . اعتالي ارزشي واژگان در شعر مي شود مورد بررسي قرار گيرد

 معنـايي پيرامـون واژگـان منفـرد         ةر ايجاد هال  زيباشناختي واژگان، به چگونگي اثر گذاري بافت كالم ب        

به همين منظور، با در نظر گرفتن الگوي ياكوبسني، ابتدا ارزش واژگـان منفـرد در    . پرداخته خواهد شد  

 چگونگي برجسته شدن واژه در محور هـم         ،محور  جانشيني به محك گذاشته مي شود و به دنبال آن           

  . واهد گرفتنشيني مورد بررسي قرار خ

ليفي واژه، هالة معنايي، محور هـم نـشيني،         أجزم انديشي واژگاني، واژگان منفرد، سوية ت      :  واژه ها  كليد

  .محور جانشيني
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مهمقد  

                د خداونـد مـي     در اديان سامي، جايگاه كلمه تا جايي است كه آن را معادل هستي، معرفت و گاه تجس

ـته شـده و         ،ا معرفت  ديده مي شود كه كلمه ب      قرآن كريم نمونه هاي شاخصي در     . دانند  يكي و يگانه انگاش

ـ . ي شده استي ماية برتري انسان بر فريشتگان تلّق حّت،علم بدان  ـتان  ،ي از كلمـه شاهدي بر اين تلّق  در داس

 به ،مي شمارد) ع( را موجب تسليم فريشتگان در برابر آدم"سماءأ" بر   "علم" كه    وجود دارد  )ع(خلقت آدم 

ـ     ،ياءاشآگاهي از اسامي    طوري كه گويا     كلمـه در نگـرش   . ت و حقيقـت آنـان يكـي اسـت         با علم بر ماهي

 و  )عهد عتيق و جديد   (س  در متون مقد  . وردار بوده است  ـاه ويژه اي برخ   ــــ اسالمي نيز از جايگ    -عرفاني

 مترادف و هم معني انگاشته كـلمه را با خلقت شاهد آن هستيم كه گاهي از نظم ونثر، متون عرفاني اعمنيز 

  . در آغاز كلمه بود، و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود: ا آمده استنان كه در انجيل يوحّنچ ؛اند

     با در نظر گرفتن چنين اهمبا اين مسأله مواجه مي شويم كه نفي يـا پـذيرش             به ناگهان    ،تي براي كلمه  ي

رزش واژه بـر آمـده از    آيا ااحتمالي واژه در زبان شعري بر اساس كدام دسته از معيارها صورت مي پذيرد؟ 

   مي شود؟ ه سازي واژة خاصيــانات تأليفي است كه موجب برجستــامكانات فردي واژه است يا اين امك

ـبب،      . به نظر برسد  م  ـ مبه ،يكم آغاز ممكن است منظور ما ازمفهوم ارزش         ه در همين  البّت ـين س بـه هم

ي ه از توانايــ يعني آن دست؛ واژه استاختيـارزش زيباشنر ما، همانا ــد مي كنيم كه ارزش مورد نظــتأكي

 واژه كـه  هنـري اين آن دسته از ارزشهاي غير بنابر ؛ مي شود هنري آنيهاي نهفته در واژه كه موجب اعتال  

، و اخالقي آن در ذهن متداعي مـي شـود مـورد نظـر مـا                فرازباني فرهنگي، اجتماعي،    ضمني، به سبب بار  

  . نيست

  طرح مسأله

 ويـژه اي  ي مي شد كه برخـي از واژگـان، ارزش   هندي، همواره چنين تلّقا ظهور سبكدر شعر ايران ت 

ـ  به.  آنان را در شعر توجيه مي كند      ت حضور دارند كه عّل   رفتـه  ه كـار گ  عبارتي ديگر، هر واژه اي قابليـت ب

برخي جايي ناشي مي شد كه برخي واژگان متعالي، برخي خنثي و  اين از آن.  شعر را نداشتشدن در زبان 

 چنين تفكري نسبت به واژگان عمدتاً از آنجايي ناشي مي شد كه جنبة هنري واژه .مبتذل به شمار مي رفت

نه به خاطر ارزش زيباشناختي آن بلكه به خاطر ارزشهايي از گونه اي ديگر مورد محك و سنجش قرار مي 
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 كه خـط قـاطعي ميـان مفـاهيم،          همچون تمام حدود متمايز كنندة ديگر،     (ديالكتيك حاكم   بنابر اين   . گرفت

 عمـالً جـواز     ، غيـر شـعري    و ،شـعري  واژگان در اينجا هم با قائل شدن به         )ارزشها، و تعاريف مي كشد    

 هر چند بدون ضابطه مندي و يا شايد تـا حـدودي             - حضور برخي واژگان را به طور قطعي       منعحضور يا   

   .  صادر مي كرد-مبتني بر ذوق

يعني نگاه شاعر به نوعي     ،  هم بود دودي وابسته به نوع ديدگاه شاعران پيشين        خود اين مسأله تا ح     البتّه  

ـثالً، نگـاه طبيعـت گرايانـة منـوچهري و      . ي از واژگان مصمم مي كـرد  خاص كه او را در انتخاب نوع  بود م

در را  امح مـي تـوان آنـان        ــا اندكي تس  ــره بگيرند كه ب   ـاز واژگاني به  بيشتر  پيروانش به آنان اجازه مي داد       

ل و تصويرپردازي   ، تخي  براي پيروان مكتب شعـر عرفاني     در صورتي كه  .  ناميد 1گيتيكواژگان   قدسيبرابر  

( ي را اثيري و غير مادي مي كردند         آنان زندگي ماد  . دات و پديده هاي ذهني مربوط مي شد       عموماً به مجرّ  

 دو سـوي محـور   تبع اين نوع نگـرش، در و بنابر اين واژگان نيز در نظر آنان، به         ) 61-62:1372لنگرودي،  

از واژگـاني بهـره    بيـشتر    واقع مي شد و در نتيجه، در بيان نگرش مينـوي و اثيـري خـود،                  گيتيك -قدسي

  . جسته اند كه متعلق به اين سمت محور بود يا به نوعي تداعي كنندة آن به شمار مي رفت مي

 و از امتيازات آن نـسبت بـه سـاير    شدز اما خصيصة اصلي انقالب اصيل شعري كه با سبك هندي آغا  

و به قول معروف 2  داخل كردن بسياري از كلمات كوچه و بازار،رفت سبكها و مكتبهاي پيشين به شمار مي   

را بـه    كلمات غير شاعرانه در شعر است، كاري كه به هر حال پس از قرنها نيماي بزرگ شـعر فارسـي آن                    

   .)85: 1372لنگرودي، (نتيجه رساند 

 بـديهي اسـت    - كه از سوي روشنفكران اروپايي هم تأييد مـي شـد  ـ ر نظر گرفتن چنين جرياني  با د

ـيش پـاي                 بپنداريم جزم انديشي     واژگاني با تكامل حركت نيما و پيروانش عمالً راهي جز اضـمحالل در پ

 ،ت نـو  خود نديد و شعر در عصر حاضر ، اعم از شعر  نيمايي، سپيد، و ساير قالبهاي سنتي كـه بـه صـور                       

 .زند كاربرد يافته، به هيچ وجه براي استفاده از كلمات محدوديتي نمي شناسد و آزادانه دست به انتخاب مي               

 هر كـس هـر قـدر        مي شود كه   تصور    اين گونه  ، در نگاه نو   از چشم اندازي ديگر مي توان چنين گفت كه        

  .)27: 1380شفيعي كدكني،  (استزه داراي جهان بيني وسيع تري گسترش زباني داشته باشد به همان اندا

       ـتفاده از ايـن اصـل        بديهي است درك ضرورت استفاده از واژگان متنو  خـود بـه خـود    ع در شعر و اس

بـر  ، همـواره  جـزم انديـشي  واژگـاني   فانه با نفي متأس اما ه است،شد موجب غناي واژگاني شعر معاصر  
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و اين امر تا جايي پيش رفته اسـت كـه گـاه بـه     ،  به صورت منفرد تأكيد شده است       واژهت استفاده از    اهمي

ايـن درسـت در     . ه و يا نسبت بدان بي اعتنايي و كم مهري شده است           شدانكار ارزش تأليفي واژگان منجر      

قابـل    واژگان با عنايت به ساختار تـأليفي       لطافتحالي است كه عمالً بخش عمده اي از ظرافت، زيبايي و            

  . حصول است

د واژگان موجود   ع و تعد  ت پس از نيما اين مسأله را كامالً روشن مي كند كه با تنو             مطالعة گذرا در ادبيا   

در شـكل   ايـن مـسأله،      امـا     كامل ببرند،  ة بهر ، لغات منفرددر شعر، شاعران كوشيده اند از تمام قابليت هاي          

 تحقيق در اين    موجببنابر اين آنچه    . اي تأليفي واژگان همراه بوده است     ته، با چشم بستن بر قابلي      آن منحطّ

ـناختي واژه و تأييـد يـا نفـي      است، بررسي موشكافانه دربارة   شده خصوص  "هالـة قدسـي  "ارزش زيباش

امون واژگان چگونـه از خـصوصيات واژه        ن است و درك، و تبيين اين امر كه اين هالة قدسي پير            پيرامون آ 

  . شود  ميتداعياخـذ ، فهـم و 

 كه واژگان   يم است تا دريابيم   ين فضا و هاله اي پيرامون واژگان، بر آن        ين روند مواجهه با چن    يبه منظور تب  

     فضاي واره ، چگونه و با چه روندهايي در ايجاد     و اساس بنيادين وحدت اندام     موجود در اثر، به عنوان اُس

به همين منظور، شيوه هاي ايجاد  چنين هاله و فضايي پيرامون واژگـان، در سـطور                 . دخيل هستند  3شعري

  . استشده ه قرار داده ينده، مورد مداّقآ

ات آن كلمه  و خصوصي  

ترين كـشف انـسان بـر روي          بزرگ ،واژه. اهاست رمز تمامي معم   ،الفبا.  كليد كشف تاريكيهاست   ،واژه

 .)60: 1371براهنـي، ( ـان هست، جاودانه پـاك اسـت و تـازه         زمين است و شايد اكتشافي است كه تا انسـ        

ـ         به هيچ ، اما   ر است و تمامي اگرچه شاعرانه و مؤّث     گذاري تام    شزچنين ار  ه  وجه توان نهفته در واژگـان را ب

ـيقيايي،              مي دانيم كه   .طور علمي تبيين نمي كند     كلمه ممكن است حاوي برخـي ارزشـهاي صـوري، موس

 جلـوه   در القاء و مؤثرتر،معنوي، رمزي و غيره باشد كه شاعر يا نويسنده با احاطه و تسلط بر اين كاركردها          

عدم آشنايي، درك و توانايي تلفيق چنين ضابطه هايي منجر به پردازش            . دادن پيام شعري موفق خواهد شد     

ـناخت كلمـه از امـور        البتّه   .آثار ضعيف و غير خواندني نزد شاعران تازه كار خواهد شد            متعـدد   استعداد ش

يب و مفاهيم مجازي و حقيقي كلمه، آنها را مي توان در دقت و توجه به شكل و ترك اهم ناشي مي شود كه
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شناخت خاصيت اصوات، پرباري ذهن از نظر دايرة لغات، وسعت زمينه هاي فرهنگي و نيز ذوق و قريحه              

   .)392: 1381پورنامداريان، (و شعور و هوشياري شاعر خالصه كرد 

يـا در بافـت   يافت مـي شـوند   منفرداست كه چنين ارزشهايي در واژه به صورت   اين سؤال مطرح    ا  ام 

 به واژگان  منفردبنابر اين در بخش بعد، ضمن تحليل ارزش   . مي يابند  امكان ظهور و بروز       است كه  تأليفي

  .ليفي آن مي پردازيمو تبيين ارزش تأدرك 

 تأليفي؟است يا منفرد ارزش هنري واژگان 

ـين ارزشـي       واژگان، صرفاً به ا    هنريبرخي از نويسندگان علي رغم آگاهي و اعتقاد به ارزش            عـالم چن

 ( صويري، بار موزيكي و بـار فـضاسازي       بار ت : كلمه سه ويژگي دارد   معتقد است   دستغيب  . بسنده كرده اند  

ـين سـه                   .)78 :1373دستغيب،    در اينجا دو چيز مبهم است؛ يكي اينكه آيا تمام قابليت واژگاني شـامل هم

 تأليفي آن   است يا در بافت   مستتر  نفرد   م  در واژه به صورت    ويژگي است و ديگر اينكه آيا اين خصوصيات       

  نمودار مي شود؟ 

 منفردكلمه را در شكل     زيباشناختي  سوية تأليفي واژگان ارزش     ت  ياهمبرخي از نويسندگان، با تأكيد بر       

 ،گويي به منظور نفي جزم انديشي  واژگاني و صدور رواديد براي حضور بالمانع واژگان    .  انكار كرده اند   آن

بايد تأكيد كرد كه همة واژه ها با بارهاي مختلف          « ؛ واژگان نفي شود   منفرد ارزش زيباشناختي د  الزم ديده ان  

ور خـود،   و بيـرون از تـأثير واژه هـاي مجـا       منفردخود، از يكديگر هويت مي گيرند؛يعني واژه به صورت          

ـ     البتّه   .)239-240: 1385،امامي( هويت هنري و ارزشي ندارد     ه نفـي   شـود كـ    تـصور    ينممكن اسـت چن

 ،در بخش ارزش تأليفي واژگـان  اما . واژگان منافاتي نداردمنفردواژگاني ضرورتاً با ارزش جــــزم انديشي   

   بـه نـوعي  -ت واژه را غنا مي بخشد فضاي نحوي و كالمي است، و اين مي تواند   خواهيم ديد آنچه هوي -  

 ، آن منفـرد در شكلت هنري واژه م نفي هويكني  بار ديگر تأكيد مي.به منزلة نفي زيبايي مستقل واژگان باشد 

   .ضمني آن نيستصوري و به هيچ وجه به معناي نفي ارزشهاي 

 شعر جز   ، شعر به وجود آيد و در عين حال        تا كمك مي كند      است كه  كلمه كه اين    بايد پذيرفت ،  يعني

ار كرد كه كلمات از بـار       ــوان انك ـــنمي ت به بياني ديگر،     .)58: 1371براهني،  ( تركيبي نو از كلمات نيست    

ـبالً بـدان ا         اين ارزش منفـرد همـان      اما   .خود برخوردارند  خاص   ارزشي شـاره كـرديم ارزش     گونـه كـه ق
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ـثالً واژه اي چـون شـهيد را در         تنها  ب نمي شود و     زيباشناختي محسو  علل و عوامل فرازباني هستند كـه م

اني متداعي شونده بـا     ه خارج از سلسله مع    گرنه خود اين كلم   و.  مقدس و ارزشمند جلوه مي دهند      ذهن ما 

در بافت تأليفي و در  واژه بار ارزشي به بياني ديگر،. برخوردار نيست از ارزش و هويت هنري مستقلي        ،آن

ر به خلق معاني، مضامين، ـــتأليفي واژگان است كه منجنمود پيدا مي كند، و اين كاركرد        نظام ويژة شعري    

  . در اثر  مي شوداوير و دالالت  بعدي ـــتص

ـه   به طرح  4 با استفاده از الگوي زبانشناختي ياكوبسن       آتي به همين منظور در بخش      و بررسي اين مسأـل

 كاركرد شعري زبـان، اصـل تعـادل يـا معـادل بـودن كلمـات را از محـور         ،از نظر ياكــوبسن  .مي پردازيم 

 تحليلي است ،آنچه در پي مي آيد .)23: 1381پورنامداريان، ( كالم فرا مي افكند 6 به محور تركيبي   5گزينشي

صـوري و    خواهيم ديد كـه ارزش       ، ما با تكيه بر دو محور جانشيني و هم نشيني          ،در بخش بعد  . بر اين مبنا  

خود را است كه در محور جانشيني و تنها  منتهي به گزينش آن مي شود  - در صورت وجود-ضمني واژه   

ديعي فقـط و   موسيقيايي، تلفيقي، تصويري و بشناختي مانند ارزشهاي زيباساير ارزشهاي اما  ،نشان مي دهد  

  . امكان نمود پيدا مي كنند - بر روي محور هم نشيني-فقط در رابطة متقابل

  ارزش واژگان منفرد . 1

ي و  يي، محتـوا   از نظـر آوايـ     شايد بتوان اقرار كرد كه واژه ها به خاطر  امكان تداعيهاي گونـاگوني كـه               

شناختي محسوب نمـي  ش زيبازاين ارزش به هيچ وجه ار  اما   .شهاي خاصي داشته باشند   ز ار ضمني دارند،   

ـ                ،شود در  .ت زبـاني واژه بـستگي دارد      بلكه نوعي ارزش فرازباني است كه به علل و عـواملي غيـر از ماهي

  . شود واژه به صورت منفرد پرداخته مي »ضمني« و »صوري«بخش زير، از اين نگاه به دو ارزش احتمالي 

 ارزش صوري واژگان. 1-1

 واژگان، چنين به نظر مي رسـد كـه ديگـر ديالكتيـك              منفرد واژگاني و غلبة سوية      جزم انديشي با نفي   

 از بين رفته است و تمام واژگان از اين ارزش برخوردارند كه وارد حوزة زباني                شعريغير و   شعريواژگان  

آنچه اين موضوع را دچار مـشكل كـرده ايـن           اما   ؛ است درست اين مسأله در جاي خود كامالً        ؛شعر شوند 

ايجـاد شـده اسـت كـه حـضور صـرف        تصور است كه با صدور رواديد ورود تمام كلمات در شعر ، اين 
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به عبارتي ديگر، اينك نمي توان روي كلمه اي در .  به منزلة ارزش براي آنان تلقي مي شود     ،واژگان در شعر  

  .تلقي كردشعر خط كشيد و آن را غير شاعرانه 

چندان ويژه اي برخـوردار      زيباشناختيواژگان به طور منفرد از ارزش       كه   خواهيم ديد    بخشدر اين   ا  ام 

 شديداً تحت تأثير نحوة به كارگيري آنـان در بافـت            ،نيستند و حضور آنان در شعر و شاعرانه پنداشتن آنان         

: تلويحاً يا تصريحاً نكاتي را يادآور شده اند بسياري از صاحبنظران، در اين باره چنانكه.  جمله و كالم است   

گزينش واژگاني به مدد الگوهاي تثبيت شده در ذهن  شاعر صورت مي گيرد، اين الگوها را تجربه منـدي                    

در ايـن الگوهـا بعـضي از واژه هـا همـزادة شـعر و           . و قريحة شاعري و مناسبتهاي ديگر پديدي مي آورد        

 موجب زوال شعر مي شود؛ ولي بايد توجـه داشـت كـه واژه هـا                 كه حذف آنها   مضمون آن هستند؛ چنان   

 نـشيني هـستند   هميشه ارزشهاي بالغي؛ موسيقيايي و القايي خود را مديون سـاختار نحـوي و محـور هـم         

  .)242: 1385امامي، (

 پاسخ دادهاما اين سؤال كه آيا مي توان به ارزش صوري واژگان اعتقاد داشت يا خير، گويي هنوز كامالً      

لنگرودي ضمن طبقه بندي سه حركت عمدة شعر فارسي در ادوار گوناگون چنين اظهـار مـي    . شده است ن

 سبك خراساني را تشكيل ،گونه و نحو لطيف و آرامش و شادماني جوهر و روح اشعار    واژگان مخمل : دارد

ـبك عراقـي                      مي دهد، شوريدگي و معنويت ناب الهي و سمبوليسم و وصف حال از مختـصات اشـعار س

ـبك             است، تصاوير عميق و نه تو      و اسلوب معادله و واژگان كوچه و بازاري و روزمره از ويژگي اشـعار س

   .)28 :1372لنگرودي،  (هندي است

گون پنداشت و واژه اي را مخمــل  - بنابه گفتة لنگروديـم معيار مي توان واژه اي را  به راستي، با كدا

نگـاه جنبـه هـاي        واژگـان را جـايي در پيوسـت        لطافت است   ممكنآيا  احياناً خشن و درشت تلقي كرد؟       

 ارزش موسيقيايي و بالغي واژه در بافت تأليفي       در بخشهاي بعدي     ؟موسيقيايي و بالغي واژه جستجو كرد     

 يدر اين بخش ارزش صوري آن مورد مالحظه قرار مي گيرد تا قدري با تأكيد بيـشتر  اما ،بررسي مي شود 

  .ن پرداختبتوان به نفي يا تأييد آ
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  اصل اختياري بودن صورت و معنا . 1-1-1

معمـوالً  : به روشنگري بپردازد  در اين باره    رويكردهاي زبانشناختي به زبان در سده هاي اخير مي تواند           

اين ارتبـاط كـامالً اختيـاري يـا     . چنين است كه ارتباطي طبيعي بين صورت زباني و معناي آن وجود ندارد         

كردن به كلمة عربي كلب نمي توانيم از روي شكل آن بفهميم كه ايـن كلمـه داراي         با نگاه   . قراردادي است 

،  نيز نمي توانيم  dog انگليسي اين واژة عربي، يعنيةطور كه با ترجم همان. معنايي طبيعي و آشكار است

واقع با موجودي در جهان اني هيچ ارتباط طبيعي يا تصويري  صورت زب . معناي طبيعي و آشكاري پيدا كنيم     

ـياء و                  . كه پشمالو و چهارپاست و پارس مي كند ندارد         ـين نـشانه هـاي زبـاني و اش اين وجـه از ارتبـاط ب

 ،جورج يـول   (مي نامند ) قراردادي بودن ( 7 همان ويژگي اختياري بودن    ،موجودات واقع در جهان خارج را     

1385: 14(.  

به راستي چگونـه مـي      .  منافات دارد   و احياناً درشتي واژگان    لطافتاصل اختياري بودن، تا حدودي، با       

 واژه، آيـا مـي       تأليفي نظر از جنبه هاي موسيقيايي     توان به مخملي بودن بعضي واژگان باور داشت؟ صرف        

طـور كـه     ويژه اي دانست؟ همـان  زيباشناختيت و ارزشي برخوردار از اهم،توان واژه اي را به طور منفرد  

ـيقيايي و بالغـي واژه            ان  جايي در پيوست     واژگان را شايد بتو    لطافتاشاره شد اين     نگـاه جنبـه هـاي موس

اگر اين احساس را كه واژه اي مخملي است يا نه به جنبه هاي جهان شمول زيبا شناختي           اما   ؛جستجو كرد 

  .خواهد شدمربوط بدانيم، مسأله بسيار دشوار 

 و  ه صورت اصلي عـام    مي تواند ب   ، خاص  چگونه مي توان پذيرفت احساس فردي نسبت به واژه اي         

 حكم ة قوة پيشين در شالود حكم، در پي يافتن مبانيةقو كانت، در نقد  .فراگير مورد قبول همگان قرار گيرد     

جستجو كرده ام و ) احساس( دوم وةمن به دنبال اصول پيشين براي ق:  اعالم مي كند- نظير فاهمه و عقل -

ساخت منتظمي كه تحليل قبلي از ساير قوا بر من مكشوف ما  اگرچه ممكن بود يافتن آنها را ناممكن بدانم       

ساخته بود مي بايستي مرا در مسير صحيح قرار دهد، به نحوي كه اكنون سه جزء فلسفه را تميز مـي دهـم         

 بنابرآنچه گفته شد، طبـق اصـول پيـشين          .)12 :1377كانت، (هر يك داراي اصول پيشين خويش است      كه  

 و فراگيري در خصوص مخملي بودن يا نبودن واژگان دسـت            وان به اصل عام   بايد بت ) ة حكم قو(احساس  

 نافي چنين نگرشـي نـسبت بـه         - در جنبه هاي صوري واژگان     -يافت و عدم وجود چنين اصل و معياري       

ة پذيرش زيبايي شناسي جهان شمول، بـا حركتهـاي بعـدي شـالوده              بايد افزود كه نظري    البتّه   .واژگان است 
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ن نيز جايگاه خود را از دست       بيش فرض نشد و با حضور نسبي نگري، وجود اصول پيشي          مي   توه ،شكنان

  . داد

 ارزش ضمني واژگان .1-2

ات، بـه خـصوص در       آن در ادبي   ةيكي از تمايزات اساسي بين استفادة معمول از زبان و استفادة شاعران           

واژگان ) Perrine, 1988:585. (دتري از واژگان منفرد به عمل آي شعر، اين است كه در شعر كاربرد غني

در اينجا بحث بر . اصوات، دالالت صريح، و دالالت ضمني: منفرد زباني خود از سه اليه تشكيل مي شوند       

 پيرامون برخي "هالة ارزشي" منجر به ايجاد     ،سر اين است كه كدام يك از اين سه الية تشكيل دهندة كلمه            

  .واژگان مي شود

ش بعدي مورد بررسي    ــ در بخ  ،در سوية تأليفي آن    موسيقيايي واژگان    ةــات اصوات و جنب   ـخصوصي

در خصوص الية دوم، يعني  اما . پيرامون واژگان بررسي شودارزشيقرار مي گيرد، تا تأثير آن در ايجاد هالة 

ور كه ديديم داللت صريح واژگان منفرد، يعني همان معاني فرهنگ لغتـي واژگـان،                ط داللت صريح، همان  

اسي قراردادي است و نمي تواند منجر       ـــداقي در دنياي خارج از زبان دارد كه از نظر زبانشن          ــيماً مص مستق

پس اين ارزش هاله اي را بايد جايي در الية سـوم واژگـان، يعنـي              . به ايجاد ارزش زيباشناختي كلمه گردد     

  . داللت ضمني، جستجو كرد

زباني خود القـاء مـي   -ان، وراي صورت ظاهريداللت ضمني هر آن چيزي را شامل مي شود كه واژگ   

ـته و تـداعيهاي              واژه   8. واژه  يعني اشاره هاي تلويحي    ،كنند اين اشاره هاي تلويحي را از طريق تـاريخ گذش

 يل چنين اليه هايي مـؤثر مـي افتنـد         مربوط به آن در خود بار كرده است و تمامي عوامل فرازباني در تشك             

)Perrine, 1988: 585(.  

سخن مي گويد، به وجود چنين عوامل فرازباني معتقد است كـه          10 از تعويق  9اني كه ژاك دريدا   شايد زم 

رد ــست كه ف   ا ً همان چيزي     و اين هالة ابهام انگيز، دقيقا      ،قادراست پيرامون واژه هاله اي معنا دار ايجاد كنند        

ـ  ه معاني و اشارات ضمني رهنمون م      ــ يك سلسل   سوي ه به ــرا در برخورد با كلم     ي ي شود؛ كاري كـه حّت

 معنـي و مفهـوم      ،مترادف آن واژه از پس آن بر نخواهد آمد؛ چون كلمات مترادفي كه بـه صـورت ظـاهر                  
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 ر عـاطفي، يكـسان و هـم ارزش نيـستند      واحدي را در زبان مي رسانند، از نظـر سـاختمان و سرشـت بـا               

  .)391 :1381پورنامداريان، (

ژگان نه به خاطر داللت مستقيم و معناي قاموسـي آنهاسـت            با توجه به آنچه گفته شد، غناي ارزشي وا        

در برخـورد بـا اثـر ادبـي،         . بلكه اين مفهوم ضمني يا رمزي واژه است كه از قوت بيشتري برخوردار است             

   .تداخل در افق معنايي خواننده نيز تنها از اين طريق ممكن است

هالة معنائي كلمات كه از ارزشهاي ضـمني واژه    خواننده با ورود در       كه كنيم در اينجا بار ديگر تأكيد مي     

تي زباني و زيباشناختي ت، لذّاين لذّ اما لذت ببرد؛محسوب مي شود ممكن است در دنياي اثر قرارگرفته و     

  فرازبـاني را در پيرامـون واژه اي        اني اسـت كـه عوامـل      از منظر ادبي محسوب نمي شود  و تنها تداعي مع          

  طبيعتاً شاعر يا نويسنده بنا به ذوق تاريخي، فرهنگي، اجتمـاعي  . ا مي بخشد  برجسته كرده و بدان غن    خاص

 ايـن قبيـل     تـا  دسـت بـه گـزينش واژگـاني خواهـد زد             "روح زمان " از   پذيري به تأثير  او به قول هگل بن    

  . نيست زباني واژه-گذاري هنري به هيچ وجه، اين مسأله مترادف با ارزش اما ت بخشد؛شدها را  اثرگذاري

دهد، در مكتب تأويل گرايان نمود بسياري پيدا         رزش ضمني واژه كه با تداعي معاني خود را نشان مي          ا 

ـيم  به همين منظور، در اين بخش از دو منظر، ارزش ضمني واژه را مورد بررسي قرار مي                . كرده است  از . ده

ه را نـوعي     خوانند ، گروهي ضمن پذيرش وجود معناي قطعي، خواندن اثر توسطّ         چشم انداز تأويل گرايان   

  .كه گروهي ديگر اصالً به وجود معنايي قطعي در اثر معتقد نيستند  به شمار مي آورند، در حاليتأويل

   چشم انداز نخست تأويل گرايان.1-2-1

ف اراده  هرش معتقد است معناي لفظي يا معنايي كه مؤّل        .  نام برد  11در ميان گروه اول مي توان از هرش       

ابت است و نمي تواند به عنوان پديده اي در شكل تاريخي فعال باشد، ولي در مقابل                 كرده است قطعي و ث    

آن، داللت كه عبارت از نسبت معناي لفظي با امـور ديگـر، نظيـر ذوق دوره، بـاور، واكنـشهاي شخـصي                        

          ال است و همين داللـت اسـت كـه مـي            خواننده، زمينه هاي رايج فرهنگي و ارزشهاست، غير قطعي و فع

 الزم به ذكر است كه چنين برداشتي از كـاركرد     .)273 :1385 امامي، (طنين نگه دارد  متن را زنده و پر      تواند  

  واژگان شباهت تام     رل، معنـاي واژه    ــــ بـه گمـان هوس    . دارد 12ـرلط هوسـ  ي به موضوع مطرح شده توس
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گـون متعـدد،   ت گون است كه دگرگوني نمي پذيرد و مي تواند به وسيلة كنش هاي نيـت    وعي ني ـــموض

   .)595: 1380احمدي، ( ي متفاوت، يكسان باقي خواهد مانددر تمام اين بازتوليدها اما بازتوليد شود،

  چشم انداز دوم تأويل گرايان. 1-2-2

دريدا اين انتظار را كـه بايـد پـشت هـر           .  اشاره كرد  از پيروان ديدگاه دوم، مي توان به دريدا و پيروانش         

مي كه شكل معنا را به گونه اي همزمـان           خواند؛ توه  " متافيزيك حضور  "نشانه اي معنا وجود داشته باشد       

ـته باشـد      بنابر اين توه  . در ذهن حاضر مي داند      .م، هر متن نوشتاري، چونان نظامي از نشانه ها بايد معنا داش

  به راستي ناموجود است    "ر آن باشد   بيانگ " يا   "داشته باشد   "صيلي كه بنا به فرض، متن بايد        آن معناي ا  اما  

  .)407 :همان(

ـ   پذيرش پذيرش يا عدمشويم كه  ميدر پايان يادآور     ت  معناي قطعي، كه به زعم هوسرل موضـوعي ني

كـه بـه    ، هالة معنـايي نگاه ما را در خصوصگون به شمار مي آيد و از نظر دريدا توهمي بيش نيست، نوع   

  . واسطة معاني ضمني و اشاره هاي تلويحي پديدار مي شوند، دچار تغيير نخواهد كرد

  ليفي واژگان أارزش ت .2

 كـه    منفرد تنها از يك سري ارزشهاي فرازبـاني برخـوردار اسـت             واژه به صورت   طور كه ديديم   همان

     قطعاً نبايد آنها را بي اهما  .قي كرد ت تّل يزيباشناختي واژه منحصراً در بافت تأليفي خـود را نمـودار   ارزش  ام

ي مي توان گفـت كـه       به طور كّل  . أليفي واژه از اين منظر است     آنچه در پي مي آيد تحليل ارزش ت        . مي كند 

انتخاب كلمات به خاطر رسيدن به يكي از اهداف زير است كه همگي در پي غنا بخشيدن به بـار ارزشـي                      

 :يفي استواژگان در ساختار تأل

براي هماهنگي با ساير كلمات و ايجاد تناسب صوتي كه موجد نوعي موسيقي دروني در شعر مـي                  . 1

  .شود

2 .     ع كلمه، تا امكان تعبير چند جانبه اي را فراهم آورد و نيز فضاي روحي               براي معني دقيق و قابل توس

عاطفي شعر را در خواننده ايجاد كندمناسب با جو . 
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طنز و تمسخر با در نظر گرفتن بار عاطفي كلمه و معاني فرعي كه كلمه مي تواند به ذهن براي ايجاد . 3

 . القاءكند

براي ايجاد بعضي صنايع بديعي از قبيل طباق و تضاد و مراعات نظير كه باعـث ارتبـاط كلمـات و                     . 4

 .)395-396: 1381 پورنامداريان،(تناسب لفظي و معنوي آنها با يكديگر مي شود 

  :خش بعدي به چهار خصوصيت تأليفي واژه به ترتيب زير مي پردازيمبدر  اين بنابر

 ارزش موسيقيايي واژه )1

 ارزش تصويري واژه )2

 ارزش بديعي واژه )3

 ارزش تلفيقي واژه )4

 ارزش موسيقيايي واژگان. 2-1

  در اين بخشاست؟ي كالم قابل توجيه ل به ساختار و بافت كّل بدون توس آيا ارزش موسيقيايي واژگان     

  .داوري خواهيم نشستضمن بررسي ديدگاه برخي از صاحب نظران در اين باره، به 

هر چند جنبة موسيقيايي كلمه در بافت كالم مشهودتر به نظر مي رسد، بـا               شفيعي كدكني معتقد است     

 اين حال در بعضي موارد نمي توانيم از نقش طبيعي ساختار كلمه و نظام آوايي آن در رسانگي مفهوم لغوي        

ي  طبيعي و ساختار كلمه و نظام آوايكه نقش  اثبات اين.)315 :1382شفيعي كدكني،  (ن چشم پوشي كنيمآ

با نگاهي بر آنچه گذشت، بـه سـهولت مـي تـوان     . ي داشته باشد، به نظر دشوار مي آيد   يآن ارزش موسيقيا  

ي آن در يـ ارزش آوا و ،اسـت ار ي فرازبـاني برخـورد  يدريافت كه واژه در شكل منفـرد آن تنهـا از ارزشـها    

  . صورتي برجسته و ممتاز خواهد شد كه در تقابل با آواهاي ديگر در بافت تأليفي واقع شود

ت از وظـايف     گان منفرد را شايد بتوان بـه سـهول         موسيقيايي واژ  ةالزم به ذكر است كه كشف جنب      البتّه  

ن و بررسي هاي مستمر  انجام گرفته نگرش علمي آواشناسي به اين جنبه از زبا اما .آواشناسي به شمار آورد

در اين خصوص همواره تأكيد را بر وجه تأليفي قرارداده اند و جز مواردي ذوقـي نـسبت بـه شاخـصهاي            

  . موسيقيايي  واژگان منفرد كار علمي خاصي صورت نگرفته است

طرح اسالمي در اين خصوص مباحثي چون فصاحت كلمه و فصاحت كالم م            -ه در بالغت ايراني   البّت

از مطالعـة آنچـه در ايـن     امـا  . و تأليفي واژگان را مورد نظر داشته انـد      منفرده است كه به ترتيب، سوية       شد
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ـتعمال، تنـافر                     خصوص نگاشته شده است صرفاً با توده اي از اصطالحات مبتني بر ذوق چون غرابـت اس

ـ كه در عين تالش براي يافتن معياري. حروف، و مخالفت قياس مواجه مي شويم  ه، بـا آراء ذوقـي و    موج

  .    غير قابل تعميم مواجه مي شويم

    ت در دنياي مدرن، از سويي ديگر، فرماليستها نيز با تمام عالقه اي كه به منش ويژة شعري و خـصوصي

   آهنگين آن دارند، اهمس كـار  أن در رآنـا .  را به صورت تلويحي انكار كرده اندت موسيقيايي واژگان منفرد ي

از . توجه داشتند تا بدين وسيله بتوانند راز خوش آهنگي و موسيقي شعر را دريابنـد     13 آوايي خود به خوش  

ـيد      1927وي در   . اشاره كرد  14له مي توان به كارهاي اوزيب بريك      جم  مقاله اي منتـشر كـرد و در آن كوش

 15دها رنـه ولـك    بع.   تكرار آواهاست   تكية او در اين مقاله    . ص كند همة عناصر مهم زباني را در شعر مشّخ       

و خالصه اين كه پيام شـعري همـان    16يعني اركستريشن،  بر آهنگ آن استگفت كه تأثير كلي شعر مبتني   

موكاروفسكي از فرماليستهاي مكتب پراگ عقيده داشت كه بين شعر و نثر فرقي نيست،              . اركستريشن است 

ن دو در درجة آهنگين طور كلي فرق آمنتهي شعر سازمان يافتگي و انسجام بيشتري نسبت به نثر دارد و به   

در پي كارهـايي كـه فرماليـستها انجـام دادنـد، سـاختار گرايـان هـم                   .)161 :1381شميسا، (بودن آنهاست 

ـ كه كـانون فع  آنان علي رغم اين   . كوششهايي در اين باره انجام دادند      واك، واج( 17ت خـود را از فـونيم  الي (

 آنـان كـشف تـأثير     18ند و اظهار كردند كه هـدف فنولـوژي        ص كلمه آغازيد  ترين جزء مشّخ   يعني كوچك 

كـه   اين .ه به وضع فونيمها در بافتي تأليفي مورد بررسي قرار دادند        ي شعر را با توج    تأثير كّل  اما   هاست،فونيم

بار موسيقيايي واژه در وجه تأليفي خود به جنبة تخيلي و عاطفي شعر ياري مي رساند، نكته اي اسـت كـه                    

ه اند    فرماليستهـ ا، طبيعي است انتخاب يك واژه از ميان مترادفات كار دشواري نيست؛ ام           . ـا به خوبي دريافـت

  . اين انتخــــــاب زماني مثمر ثمر واقع مي شود كه با تناسبات آوائي ديگري دمخور و دمساز باشد

 ارزش تصويري واژگان. 2-2

ه صرفاً در بافت تأليفي خـود را نـشان   از ديگر شاخصهاي ارزشي واژگان ارزش تصويري آنان است ك 

ه بـه  مـشب ـ   چون ضرورت تشكيل تصوير حداقل وجود دو قطب است كه در علم بيان با مـشبه . مي دهد

ايـن  . پس طبيعي است كه وجه تصويري واژگان در شكل ديالكتيكي آن نمود پيـدا كنـد               . تعريف مي شود  

خود اعم از تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز و نمونه هاي          بدين معناست كه تصوير سازي با تمام امكانات بياني          
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ايـن رابطـة دوگانـه       البّتـه    . يعني، آركي تايپ و سمبل، بر اساس يك رابطة دوگانه استوار است            ،تر آن  كامل

عاي مشابهت، با دامنـة     در اين حالت اد   . كارايي و نمود دارد   )   به مشبه - مشبه( گاهي با هر دو قطب خود       

بر فرض مثال در تشبيه بليغ ادعاي مشابهت از تـشبيه تفـصيل   . (ل خود است كه دارد، در حداّق  تغيير اندكي 

حال آنكه در استعاره و ساير موارد فوق، تنها يك قطب از تشبيه ذكر مـي گـردد و طـرف           ) افزون تر است  

ـيب     كنيم كه در استعاره ماهيت ديالكتيكي تصوي       تصور   نبايد  چنين   البتّه   .دوم اراده ميشود   رسازي دچـار آس

ـباهت ت خود را حفظ كرده اسـت، و ادعـاي           ت ديالكتيكي موجودي  بلكه ماهي . شده است    نيـز تـا حـد   ش

در مجموع آنچه گفته شد، در اين ميان چيزي كه تغيير ماهوي نخواهد   .  خود را باال كشانده است     ،همانندي

هرگاه پيوند مبتني بر شباهت  اما .است...  و   داشت، همانا ذات مبتني بر تقابل دوطرفة قطبيين تشبيه، استعاره         

 نـشانه كـاهش مـي يابـد         با قطب ديگر گسيخته شود، نماد تـا حـد         ...] استعاره، تشبيه و    [ يك قطب نماد    

  .)151 :1376مهرگان،(

ـناختي                    بنابر آنچه گفته شد، اين ارزش تصويري واژگان در سوية تأليفي قادر به ارائه كاركرد زيبـايي ش

به همين دليـل    . از چنين توانايي برخوردار نيستند    اغلب  اين در حالي است كه واژگان منفرد        . اشدخود مي ب  

تفاوتي ماهوي بين آنان درك مـي        اما    بهره مي جويند،   )كلمه (كه از ابزار مشابهي    است كه نثر و نظم با اين      

رد كلمـه در نثـر      كارب اما   است،هر دو قسمي بيان است و بيان نيازمند كلمه          ) شعر(در واقع نثر و نظم      . شود

  .)177 :1373دستغيب، ( 20. است و در شعر القايي و پرشدت19توضيحي و تفصيلي

         در خصوص ارزش تصويري واژگان بايد اضافه كنيم كه اهمت اين مطلب تا جايي است كـه برخـي          ي

 باشد، خيلي سـاده انگـاره       گري كه موسيقي زبان يا توان اصيل در بيان        شعر بيش از آن   : متفكرين بر آنند كه   

 تصاوير قائلند تا جايي پيش مي روند كه يكسره به راياين گروه از متفكرين با اصالتي كه ب. است و تصوير 

 رويكرد ويژه اي ،ت شعرياينان در پي يافتن اصالت و حيثي. نفي شاخصه هاي موسيقيايي زبان مي پردازند     

 عناصـر بنيـادين     ،گي ديرينه اي با رؤيا و اسطوره دارند و بنابراين         ريش ايماژها در نظر آنان هم    . به شعر دارند  

ملزومات بنيادين شعر هستند نخستين بار  اين نظريه را كه استعاره و نماد از .داستعاره و نماد مي دانن شعر را   

بر دستگاه ايشان جهاني داراي عوامل متناظر و مبتني . بيان و آن را به بهترين وجهي تكميل كردندرمانتيستها 

  .)38-39: 1377،ولك(نمادهاي فراگير پيشنهاد كردند كه شعر بازتابي از آن و بيان كنندة آن است 
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 ارزش بديعي واژگان. 2-3

ـناعات ادبـي در يـك           . از ديگر ارزشهاي واژگان، ارزشهاي بديعي آن است        بديهي است كه حضور ص

 :1377محمدي آملـي،    (  دست يابد  اذ هنري التذشعر سبب مي شود تا خواننده پس از كنشهاي مختلف به            

 پس مشاركت خواننده در كشف ، باز آفريني يا خلق معنا التذاذي هنـري را در برخواهـد داشـت و                      .)243

  . ه گفته شد، به سبب وجود مورد بديعي در اثر باشدكطور  بخشي از اين التذاذ هنري ممكن است ،همان

هر واژه كه در ارتباط با واژه اي ديگـر از يـك   م، دقت كنيد به تعريفي كه از مورد بديعي در دست داري      

ـيقيا                      يي سطح لغوي محض به يك سطح گستردة معنايي يا از يك سطح عادي آوايي بـه يـك سـطح موس

ت در اين تعريف، به سهولت در مي يابيم كـه        با دّق  .)12: 1368شميسا،   (تعالي يابد يك مورد بديعي است     

 متعالي،  زماني امكان پذير است كه واژگان در نحـو و             معنايي يا   موسيقياييقرار گرفتن يك واژه در سطح       

بـديع  شايد تقسيم بديع به . از چنين تناسبي برخوردار باشد) سوية تأليفي (ساختار جمله در كنار ساير اجزاء     

ي  هم كه مدام از گذشته مبناي كار واقع مي شده است، بي ارتباط بـا ايـن طـرز تلقـ                      بديع معنوي  ولفظي  

نباشد كه يك واژه در پيكرة يك سلسله از واژگان همجوار، خود را بهتر مي نماياند؛ چه با ايجاد رابطه هاي     

  . چه با ايجاد روابط موسيقيايي با واژگان پيرامون خود،)ترين آنان است كه ايهام از مهم( معنوي -دروني

        طـــرح مـسأله    .  انـد   كــــرده  هــــي فـرمـاليستها در اين خصـــوص هم كـــارهاي شـــايان توج

توسط فرماليستها از جمله مواردي است كه ارزش بديعي واژگـان را بـه خـوبي از طريـق                   برجسته سازي   

اين آشنايي زدايي و به تبع آن برجسته سازي، خود ممكن است در اليه هاي               . آشنايي زدايي نشان مي دهد    

آشنايي زدايي ممكن است در يكي      . ن ايجاد كند  گوناگوني وارد عمل شود و بار ارزشي خاصي را در واژگا          

  . از  اليه هاي موسيقيايي، لغوي، و نحوي صورت گيرد

21ارزش تلفيقي واژگان .2-4
 

مي تواند خود را در بافـت تركيبـي          اما   از ديگر شاخصه هاي واژگان كه به صورت منفرد وجود ندارد،          

نـاهمگون   يق، همانا، كنار هم نهادن عناصر به نظر       منظور از تلف  . به شكل برجسته اي نشان دهد تلفيق است       

 تقابل واژگـان از سـطوح مختلـف    از طريقبه عبارتي ديگر، تلفيق   . است كه موجب اعتالي كالم مي شود      

  .ها باعث اعتالي كالم مي شوده جمع ناسازيا زباني و 
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  سبك شناختي  تلفيق .2-4-1

 به بياني سـاده     .ا باشد ــان از نظر كاربري آنه     ممكن است به خاطر تفاوت واژگ      ،جمع عناصر ناهمگون  

 دو گونة متفاوت سبكي در كنار هم گرد آمده و منجر به برجسته سـازي مـي                  ،تر، در تلفيق سبك شناختي    

  دورة خاصي است و بنابر اين هر دوره اي زبان رسمي        رسميهمانطور كه مي دانيم زبان معيار زبان        . شوند

  ـبكي ويـژه اي را دارا باشـد كـه در اليـة              اين زب . ست ا خود را دارا  خاص ان ممكن است خصيصه هاي س

حال، در زبان شاعرانه، مي توان با عدول از اين زبان معيار            . لغوي، دستوري و موسيقيايي خود را نشان دهد       

در كنار زبان معيار، از تـوانش هـاي نهفتـه در ايـن      23هروزمرّ يا زبان  22كهنو به كارگيري واژگاني از زبان       

 بنابراين استفاده از لغات و تعابير     .  به شكل صحيحي بهره مند شد      -يعني ارزش تلفيقي واژگان    ارزش زباني 

) كهن  + معيار/ روزمره  + معيار  ( ر مي تواند با قرار دادن دو سطح متفاوت زباني           ـــ در شع  روزمره يا   كهن

، واژگـان  محور هـم نـشيني    ون در   بدين شكل با جمع عناصر ناهمگ     . در كنار هم منجر به غناي زباني شود       

كننـدگي   و بنابر اين شعر در راستاي اثرگذاري و القـا         .  بيشتري مي گردند   داراي عمق و ژرفاي زيباشناختي    

  . خود به پيش مي رود

اگـر واژگـان و بافـت    . به طور كلي ، به دو طريق مي توان به استقبال اين شيوه از برجسته سازي رفت         

ي كنيم، آنگاه در دو سوي محور با دو نوع انحراف از معيار مـواجهيم كـه خـود    ّقزبان معيار را حد وسط تل  

فرقي نمي كند كه ما در كدام سمت محـور           البتّه   .ه يا واژگان كهن است    ن روزمرّ ناشي از به كارگيري واژگا    

  ساس مي   است اين است كه با تلفيق اين قبيل واژگان با سطح معيار،  نوعي ناهمگوني اح                باشيم، آنچه مهم

نحـوي،   ممكن است با تأثيرات ويژه اي از قبيل پر رنگ كردن سـطح                به نوبة خود    اين ناهمگوني   و   شود

   . نيز همراه باشد معنايي ياآوايي، لغوي،

  تلفيق ناسازه ها . 2-4-2

پارادوكس  اما   .هم كه يكي از عوامل برجسته سازي است با تلفيق مواجهيم          ) متناقض نما (در پارادوكس 

جمع ناسازها، اغلب، با ايجاد . زباني مي شودت هنري و هوي باعث غناي تلفيق عناصر متضاد به خاطر   فقط

   . شگفتي هنري نيز همراه است
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مة نظنظري 

با بررسي آنچه نوشته آمد، پذيرش اين نكته قابل قبول است كه حضور واژه در زبان يـا اثـر ادبـي، بـه         

وعه اي متوالي و پيوسته از واژه هاست كه زبـان را تـشكيل مـي                 يا فردي نيست، بلكه مجم     منفردصورت  

پيش آمـد كـه چـون     توهم  با نفي جزم انديشي  واژگاني اين  كه گفته شد   چنان) 235 :1385امامي،  (  دهد

     غافل از ايـن   . ت ندارند، پس وجود هر كلمه اي در شعر شاعرانه است          كلمات براي ورود به شعر محدودي 

نشيني با واژه هاي  معنا و مقصودي است و اين معنا در بافت كالم يا جمله به اقتضاي هم      كه هر واژه داراي     

شـود و بـدين    دي مـي  او، موجب دريافت هاي متعـد  خاص ديگر و يا زمينه هاي شخصي يا تداعي هاي  

ك  ايـن مـسأله كـه در تئوريهـاي ژا          .)257 :همان(ترتيب ما با طيف گسترده اي از معاني روبرو مي شويم            

ناميده شده است همان چيزي است كه به نظرية نظم شهرت دارد و همـان چيـزي     disseminationدريدا 

است كه عبدالقاهر جرجاني اساس تئوري زيباشناسي خود را در باب بالغت بر آن استوار كرده است و به                   

ايـن  . ست و نه بدخودي خود نه خوب اه او معتقد است كه هيچ كلمه اي ب  . نظرية نظم شهرت يافته است    

   .)238 :1382شفيعي كدكني،(در مجموعة تركيبي كالم است كه ما احساس زيبايي و زشتي مي كنيم 

درست است كه واژگان مي توانند بدون رواديد در عرصة شعري بتازند و درست است كـه ايـن امـر                     

موجـب   24ة تأليفي واژگـان عدم آشنايي شاعر يا نويسنده با سوي اما   موجب غناي واژگاني شعر خواهد شد،     

 است كه واژه هاي بدان دليلاين . ه است كه جبران ناپذير مي نمايد      شدايجاد صدماتي به حيثيت ادبي شعر       

نشيني آنهـا ايجـاد كننـدة بخـش عمـده اي از              كليدي شعر از اهميت خاصي برخوردارند؛ زيرا پيوند و هم         

 امامي،(ي محسوب مي شوند     ا، محور مضامين كّل    شعر است و از جهت ديگر اين واژه ه         ةوار صورت اندام 

 بنابر اين عدم آشنايي با چنين كاركرد ويژة واژگاني، يعني از دست دادن وحدت اثـر و                  .)220-219: 1385

  . گم شدن مضمون

 ي واژگـان و اعتقـاد بـه جـزم انديـشي           ت كـاربر  تي محدودي  به راستي بايد اذعان كرد كه در شعر سّن        

شناخت غناي ارزشي   اما   جب ضعف در تأليف و پردازش انديشة شعري آنان مي شد،          واژگاني، اگر چه مو   

   ـثالً خصيـصة اصـلي     . ت استعمال واژه را در شعر افزون مي كرد        واژگان، القاءكنندگي و شد به طوري كه م

 اوزان شعر حافظ را در به كارگيري متنوع ايهام دانسته اند، يا موسيقيايي بودن شعر موالنا با تنـوع و كثـرت               

و شعرسعدي با روابط پيـدا و پنهـان   . هاي شعر وي به شمار رفته است  همواره از شاخص   ،خوش آهنگ آن  
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آيا نمي توان ادعا كرد حداقل يكي       . بياني و بديعي، از وي شاعري تكرارناپذير در عرصة ادب ساخته است           

  كاربري آن بوده است؟  از جنبه هاي ماندگاري شعر ايشان پي بردن به چنين امكاناتي و درك صحيح 

ا امروزه با وجود اين   ام ت نهفته در شعر و آثار ادبي كه نفي جزم انديشي  واژگاني، منجر به اعتالي قابلي

ه است، بي اعتنايي نسبت به بار ارزشي واژگان، كه خود را به خصوص در محور تأليفي نشان مي دهد،            شد

ايـن بـه منزلـة نفـي       البتّه . چونان كشكول واژگاني استه است كه صرفاً  شدمنجر به پديد آمدن شعرهايي      

جـاي افـسوس     امـا    .ي در تأييد حركت آنان اسـت      توانمندي سترگ برخي از شاعران معاصر نيست و حّت        

 هيچ كدام نتوانسته اند درك كنند كه عظمت كار  ،دين دامن سوخته  آنجاست كه پيروان به نظر راستين و مقّل       

آيا صرفاً هر شاعري دامنة لغات بيشتري داشته باشد ، و شعر هـم              . ار بوده است  اين مردان مرد در كجاي ك     

؟...تي براي ورود كلمات در خود نداشته باشد آن وقت محدودي  

 فرجام سخن

ـاني ديگر     - شاعر ،وقتي در محــور گـزينش    ـر زـب  دست به انتخاب مي زنـد، معمـــوالً         -يا هر كارـب

كاربر زباني در مرحلة انتخاب، معموالً از ميان واژه هاي هم معنا، هم صدا، يـا      . انتخــابهاي گسترده اي دارد   

ة زباني عام و تا اينجا كاربر زباني سوي. كلماتي كه خانوادة دستوري يكساني دارند، دست به انتخاب مي زند  

تخاب واژگان بـه  كه در محور تركيب، كاربر زباني در ان   به محض اين   اما   .مشترك زبان را به كار برده است      

          ي بزند، از سوية ادبي زبـان نيـز         منظور رعايت تناسبهاي لفظي، معنوي و موسيقيايي دست به انتخاب خاص

بنابر اين مي توان چنين گفت كه ارزش صوري واژگان نهايتاً در محور گزينش خـود                . بهره مند شده است   

 ويـژه اي كـه      صـوري  -ضمنين به دليل بار     را نشان مي دهد؛ به عبارتي ديگر، اگر بپذيريم برخي از واژگا           

         در مرحلـة   ايـن ارزش خـود را       ت قـرار گيرنـد،      ممكن است داشته باشند نسبت به واژگان ديگر در اولوي

ي واژه را پديدار مي سازد همانا سوية تأليفي واژگان اسـت كـه   ت نهايآنچه اهمي  اما   ،دينش نشان مي ده   گز

ذكر اين نكته خالي از فايـده نيـست، كـه            البتّه   .هتر نمايان مي سازد    خود را ب   ،در محور هم نشيني و تركيب     

برخي واژگان  به سبب بار فرهنگي  ويژة خود يا عواملي ديگر از قبيل جنبه هاي ذوقي، فردي، استحساني،    

 احترام آميز بودن و در مجموع به خاطر سلسله معاني متداعي شده با آن مورد گزينش و انتخاب قرار گيرد،         
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بر خالف اين، باز هم نمي توان مدعي شد كه اين ارزش، ارزشي دروني در واژه اي منفرد اسـت بلكـه                     ا  ام

  .  شده است خاص عواملي فرازباني منجر به چنين برداشتي از واژه اي

  يادداشتها

حـساس مـي    كه نياز به احياي آن هم به خوبي ا    ايك با پسوند باستاني     گيتي گيتيك واژه اي است كه از تركيب         -1

  . شود، ساخته شده است

 صائب براي تمثيلهاي خود از همة اموري كه در پيرامون او مي گذرد و هر چه در گرد خود مي بيند بهـره مـي                        -2

ـيش از او                         گيرد و از اينجاست كه دستگاه الفاظ، يعني مجموعة كلماتي كه در شعر او به كار رفته نسبت به شاعران پ

 و ده ها از اين اشياء كه در شعرهاي سعدي و            " بخية كفش  " ، و    "قبله نما "،  "ساعتشيشة  ". وسعت بيشتري دارد  

  ...حافظ هرگز ديده نمي شود در غزل صائب مقامي دارند و از آنها براي ساختن تمثيل استفاده مي شود

ـان راشيشة ساعتچه سان در       راوان است و من يك غنچه دل دارمغم عالم ف*     كنـم ريگ بياب

د       ر ســو مرو ايه * ـبه بـرو در حــــرم كع     ديده كه چون از حركت ماـن ـه نمود ـــــ ـا ـقبـل   راـ

  رزه گـردي هاي منــي كند بر هـخنده كفشم م       اگر دندان نمـا شـد عيب نيستبخية كفشــم*

  )54: ديوان صائب، مقدمه ( 

ــودي       -3  است كه پيرامون واژگــــان را در بـر گرفتـه اسـت و ذهـن      منظور ما از فضاي شعري همانا هالة مه آـل

  .خواننده با تداخل، سير، و تأمل در اين فضا اثر را بهتر درك خواهد كرد
4.Jacobsen  
5.Paradigmatic axis 

6.Syntagmatic axis  

7. Arbitrariness  
8. Overtones  
9. J. Derrida 

10. Differance  
11. Hirsch 
12. Husserl  
13. Euphony 
14. Osip Brik 
15. Welleck 
16. Orchestration 
17. Phoneme  
18. Phonology 
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19. Extensive 
20. Intensive 
21. Juxtaposition  
22. Archaism 

23. Vulgarism  
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