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سبکشناسی الیة واژگانی سرودههای پایداری سیدحسن حسینی


معصومه صادقي
تاریخ دریافت0317/10/62 :
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تاریخ پذیرش0317/10/31 :

چکیده :سبکشناسی ادبی با رویکردهای پیشرفتة خود ،سعی بر کشف مضموو
سخن شاعرا داشته است .در میا انواع گوناگو  ،سبکشناسی الیمهای ازجولمه
دقیقترین شیوههمای رایمج در تحلیمل متمو ادبمی اسمت .در پمهوهح ضا،مر،
نویسنده با روش توصیفی -تحلیلی سعی بر تحلیمل محتموا و فمرل الیمة واژگما
سرودههای سیدضسن ضسینی داشته است .پهوهح پیحرو به دو سمح واژگما
مفهومی و صوری تقسیم شده است و یافتههای آ نشا میدهمد الیمة مفهمومی
واژگا با بار معنایی دینی و ضواسی ،بیشترین کماربرد را در اشمعار ضسمینی دارد
تا جاییکه ضواسههای شاعرانه نیز ،در خدمت زبا دینی درآمده و با آمموزههمای
دینی مانند شهادت ترکیب شده و جنگاوری رزمنمدگا ممیهن بمه پمردت ت مویر
کشیده شده است .بررسی الیة مفهومی شمعر ضسمینی ،از یمکسمو ،هممآوایمی و
هوراهی وی با جریا انقالب اسالمی ایرا را پدیدار میسمازد و از سمویدیگمر،
نگاه هنر برای زندگی در سرودههایح را به مخاطب القا میکند.
واژگان اصلی :واژگما مفهمومی ،واژگما صموری ،سمبکشناسمی ،ادبیمات
پایداری ،سیدضسن ضسینی.

 .* 1استادیار گروه زبا و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واضد گرمسار و نویسندت مسئول ).(sadeghi2002@yahoo.com
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سبک ،شیوت متوایزی از کاربرد زبا با هدفی خاص و برای ایجاد تأثیر بمر مخاطمب و ضاصمل

ههای از آواها ،واژگا و ساختار نحوی است که بهسمبب وجمود تفکمر و بیمنح
گزینح نوع وی 
خاصی بهوجود میآید .هوچنین ،در تعریف سبک گفتهاند« :روشی از کاربرد زبا است کمه در
یک بافت معین بهوسیلة شخص معین ،برای هدفی مشمخص بمهکارگرفتمه ممیشمود»

( Leech,

.)1981: 10

بوفن سبک را نظم و تحرکی ممیدانمد کمه ممردل در اندیشمههمای خمود پدیمد ممیآورنمد
(غالمر،ایی .)3 :1931 ،اختالف و تنوع در سبک به سبب «نفوذ تقلید ،تورین ،تأثیر عوامل بیرونی
مانند عامل زما و مکا است» (زرینکوب .)181 :1933 ،در این میا  ،سبکشناسی از روشهمایی
است که برای بررسی و تحلیل متو از آ استفاده میشود درواقع« ،سبکشناسی ،محالعة زبا
و فکر یک اثر برای پیداکرد سبک آ است»

(شویسا.)983 :1988 ،

جورج مانو  ،سبکشناسی را علم بررسی ویهگیهای زبانی میداند (بهمار .)11 :1933 ،یکمی
از انواع جدید سبکشناسی ،سبکشناسی الیهای است .در سبکشناسی الیهای ،یک اثر در پمنج
الیة آوایی ،واژگانی ،نحوی ،بالغی و ایدئولوژیک بررسی میشمود (فتموضی .)88 :1931 ،یکمی از
این الیهها ،الیة واژگانی است .در الیة واژگانی ،ممتن از دو منظمر مفهمومی و صموری محالعمه
میشود از منظر مفهومی ،مفهول واژگا براساس اندیشه و ایمدئولوژیای کمه شماعر سمعی در
انتقال آ به مخاطب دارد ،تحلیل میشود و از منظر صوری ،کماربرد اماهری واژگما اهویمت
دارد.
یکی از شاعرانی که میتوا سرودههای او را از منظر سبکشناسمی واژگمانی محالعمه کمرد،
سیدضسن ضسینی است .ضسینی ( )1991-1989از شاعرا متعهمد و انقالبمی ادبیمات فارسمی
است .او فعالیتهای ادبی خود را در سال  1918آغاز کرد و پس از پیروزی انقالب اسمالمی و
آغاز جنگ تحویلی به فعالیت در بخح ادبیات پایمداری پرداخمت .شمهرت عومدت او در شمعر
بهواسحة دو مجووعة همصدا با ضلق اسواعیل و گنجشک و جبرئیل است .غالباً ،مضمامین ایمن
دو مجووعه بر محور عاشورا و کربال اسمت .صمالبت کمالل ،روم ضواسمی ،اسمتواری سمخن،
تخیل قوی و ت اویر نو ازجوله عوامل موفقیت او در این مجووعههما اسمت

(ذوالفقماری:1983 ،

 .)311ضسینی ،شاعری نواندیح و دگرانمدیح و شماعری اسمت کمه در آثمار منظمول خمود بمه
مضامین دینی ،انقالبی ،سیاسی و اجتواعی پرداخته و گاه با زبا طنز پمرده از واقعیمات جامعمه
77

یدارد و از شرایط ضاکم بر اجتواع و مردل روزگار خود انتقاد میکند و ضرفهای جدیمدی
برم 
متناسب با نسل زما خود دارد .هوین ویهگیها موجب گشته سبک شعری شاعر در نگارش و

بیان مسئله

در سبکشناسی الیهای ،یک اثر در پنج سح آوایی ،واژگمانی ،نحموی ،بالغمی و ایمدئولوژیک
بررسی میشود .در این نوع سبکشناسمی الیمة آوایمی ،واژگمانی و ایمدئولوژیک از الیمههمای
برجسته زبانی هستند که به محالعة متن در شکل صوری و محتوایی آ میپردازنمد .مق مود از
الیة آوایی ،بررسی آواهای زبا است آ گونهکه در گفتار تولید و ادراک

میشود (فتوضی:1931 ،

.)898
در سح آوایی ،شکل صوری زبا و ارتباط آ با محتوا در زنجیره و بافمت کمالل بررسمی
میشود .منظور از الگوی آوایی ،قافیه ،وز  ،همصدایی ،واجآرایی ،سجع و غیمره اسمت

(هوما :

یتواند با تبیین و انتقمال مضمامین
 .)833جانسو معتقد است ،آوا در سازههای زبانی یک شعر م 

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

محتوا با دیگر شاعرا همع ر او متفاوت باشد.

اجتواعی ارتبماط داشمته باشمد ( .)Jonson et al., 2015: 110مق مود از الیمة واژگمانی« ،بررسمی
کوچکترین واضدهای معنادار زبا  ،ساختوا واژه و شیوت ساخت واژهها ،معنای آ ها ،ائتالف
معنایی واژهها با هم ،دالها و نشانهها و مانند آ است .بررسی این سمح از سمبک بمه کومک
دانح تکواژشناسی (علم صرف) امکا پذیر است»

(فتوضی.)898 :1931 ،

واژه در ساختار جوله ،مهمترین ابزار بمرای بیما و انتقمال اندیشمه بمه مخاطمب محسموب
میشود .انتخاب واژگا و قرارداد آ بمر زنجیمرت کمالل ،براسماس نظمم و همدف مشخ می
صورت میگیرد« .اهویت گزینح واژگا تاضدی است کمه جلموههمای هنمری شمعر ،بمه نموع
گزینح و چیدما خاص واژگا بستگی دارد» (عورا پور .)133 :1988 ،هوچنین ،هر واژه در کنار
«واژگا همجوارش غنای نهایی و ژرفح را آشمکار ممیکنمد و داللمتهمای معنمایی جدیمدی
یهمای صموری و معنمایی از
واژهها در بافت کالل براسماس ویهگم 
مییابد» (اضودی .)183 :1938 ،
یشوند« .هر طیف واژگانی تناسب خاصی با نوع اندیشه و سبک دارد.
یکدیگر متوایز م 
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نوواژهسازی ،هرکمدال بیمانگر
اندیشید انتزاعی یا ضسی ،سخن عامیانه یا رسوی ،کهنگرایی یا 
شکلی از تفکر هستند .افزو بر این ،واژهها دارای شماخصهمای عقیمدتی و ایمدئولوژیک نیمز
هستند .خنثایی و نشا داری واژگا  ،ارزش سبکشناسمی زیمادی در تعیمین محتموا و سرشمت
ایدئولوژیک یک شعر دارند» (فتموضی .)833 :1931 ،در ایمن پمهوهح ،واژگما شمعر سیدضسمن
ضسینی از دو منظر مفهومی و صوری محالعه میشوند.
سید ضسن ضسینی در آثار خود ،همشکل آوایی زبا را در نظر داشته و هم به محتموای آ
توجه داشته است .واژگا آثار او از دو منظر مفهومی و صوری قابملبررسمی اسمت .در بخمح
مفهومی ،واژگا از چهار منظر مفاهیم دینی ،ضواسی ،سیاسی و عاطفی محلتوجه بودهانمد .در
بخممح صمموری ،سممرودههممای شمماعر از منظممر واژگمما ضس می ،انتزاع می ،کمماربرد نممو و کهممن
بررسیشدهاند.
یشود به پرسحهای ذیل پاسخ دادهشود:
در این پهوهح ،تالش م 
کوچکتری قابلبررسی است؟

 .1واژگا اشعار سیدضسن ضسینی در چه الی ههای
یشود؟
 .8از منظر مفهومی و صوری ،چه جزئیاتی در الی ههای واژگانی اشعار ضسینی دیده م 
 .9الگوی واژگانی ضسینی در تعیین سبک خاص شعری او چه نقشی دارد؟
پیشینة پژوهش

پیرامو پیشینة مو،وع پهوهح ضا،ر ،باید خاطرنشا کرد ،سبکشناسی الیهای پهوهشی نو و
جدید و تاکنو آثار اندکی با این رویکرد بررسیشده اسمت امما ،کتماب و مقماالتی در دسمت
یتوا بمه
است که با مبانی نظری این پهوهح مرتبط است .در میا آثار موجود در این زمینه ،م 
کتاب سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها ( )1931تألیف محومود فتموضی اشماره کمرد.
فتوضی در این اثر به مبانی سبکشناسی الیهای و انواع آ پرداخته است .هوچنین ممریم در پمر
در مقالهای باعنوا «سبکشناسی الی های :توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شموارت  1غزالمی
در دو الیة واژگا و بالغت» ( )1939با رویکردی انتقادی ،یکی از نامههای غزالمی را از منظمر
دو الیة کاربردشناسی و نحو بررسی کرده است .ضسن مقیاسی و سویرا فراهانی نیمز ،در مقالمة
«سبکشناسی الیمهای در خحبمة  83نهمجالبالغمه» ( )1939بمه سمبکشناسمی الیم های و تبیمین
بهای از نهجالبالغه پرداختهاند.
مؤلفههای سبکی خح 
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محودر،ا صرفی و مهگا و نارجی در مقالة «سبکشناسمی الیمهای اشمعار انقالبمی و ممذهبی
طاهره صفارزاده (الیة آوایی و واژگانی)» ( )1933سرودههای این شاعر معاصر را از منظر الیمة
سیدضسن ضسمینی از منظمر صمور خیمال» ( )1931بمه بررسمی انمواع ت مویرهای شمعری در
پرداختهاند اما ،تاکنو  ،پهوهشی که اشعار سیدضسمن ضسمینی را از منظمر

سروده های ضسینی
سبکشناسی الیهای بررسی کند ،صورت نگرفته است.
انواع الی ههای واژگانی در شعر سیدحسن حسینی
 .1الیة مفهومی واژگان

زبا در واژهها شکل میگیرد و واژهگزینی ،یک فعالیت زبانی -شناختی است .زبا در پس
واژگا و الفاظ بار معنایی خاصی را به مخاطب منتقل میکند و این بمار معنمایی ممیتوانمد
اندیشه و ایدئولوژی را دربر گیرد یا ضامل بار اضساسی متن باشد .در این بخمح ،نخسمت،
واژگا ایدئولوژیک و سپس ،واژگا عاطفی در سرودههای شماعر مموردپمهوهح بررسمی

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

کردهاند .اضود کریوی و کلثول وقماری نیمز ،در مقالمة «تحلیمل اشمعار
آوایی و واژگانی بررسی 

میگردد.
 .1-1مفاهیم دیني

گروهی ،دایرت شوول دین را وسیع درنظر گرفتهاند و آ را شمامل همر نموع جهما بینمی و
ایدئولوژی میدانند .با این نگاه عال ،دین شامل ادیا آسوانی ،امور مقدس و ضتمی مقمدس
یدانند (هوتی .)88-83 :1931 ،با
یشود .گروهی نیز ،آ را صرفاً محدود به امور مقدس م 
نیز م 
یتموا آ را در دایمرت نگماه
یتردیمد مم 
دگاهها نسبت به مسائل دینی ،ب 
درنظرداشتن این دی 
ایدئولوژیکی قرار داد« .شعر دفاع مقدس ،بهعنوا شمعری ایمدئولوژیک بما ماهیمت ملمی و
مذهبی» (امیری خراسانی و اکرمینیا ،)83 :1933 ،بستر مناسبی برای بیا مفاهیم دینی و اعتقمادی
فراهم کرده است .سیدضسن ضسینی در سرودههای خود پیوسته از واژگما دینمی اسمتفاده
تهما و دورنومای تماریخ دینمی
آموزههای دینی ،شخ ی 

کرده است .این کاربردها در ضوزت
صورت گرفته است.
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 .1-1-1آموزههای دیني

با تحلیمل الیم ههمای واژگمانی گونماگو در شمعر معاصمر ادب فارسمی و بمهویمهه شماعر
یشود .این مضامین معووآلً با استفاده
موردبررسی ،مفاهیم و مضامین دینی بسیاری آشکار م 
از آرایة تلوی و تضوین ،به مفاهیم قرآنی یا اضادیث و روایمات اشماره ممیکننمد و شماعر
یبندد تا ت ویرگر آ مفهمول دینمی باشمد و بما واژگما برگزیمدت
تالش خویح را بهکار م 
یاش ،مخاطب را نسبت بدا مضوو آگاه کند .ضسمینی کمه صمب ة دینمی در البمهالی
ذهن 
یکند ،در مجووعة شعری همصدا با ضلق اسواعیل بمه
اشعار و سرودههایح پررنگ جلوه م 
این مضامین قرآنی توجه کرده است:
خموردهانمد /تما در بهمار

«آنا که ضلق تشنه به خنجر سپردهاند /آب ضیات از لب شوشمیر
سپردهاند /بار امانتی که فلک برنتمافتح/

نشاندهاند و به یارا

بارش خو بارور شود /نخلی
بر دوش جا نهاده در این راه بردهاند» (ضسینی.)81 :1983 ،
إلس َم َاو ِإت َو ْ َإْل ْر ِض َوإلْجِ َبالِ فَأَب َ ْ َْي َأ ْن َ َْي ِملْنَهَا َو َأ ْش َف ْق َن
شاعر در این شعر با تلوی به آیه « ِإَّنا ع ََرضْ نَا ْ َإْل َمان َ َة عَ ََل ا
ِمنْهَا َو َ ََحلَهَا ْإْلن ْ َس ُان إن ا ُه ََك َن َظلُو ًما ََج ً
ُووْل» مبارزانی که در راه ضق مبارزه کرده و در این راه جما خمود
ِ ِ
یداند که بار امانت الهی را بر دوش خمود ضومل کمرده و تما
را فدا میکنند ،امانتدارانی م 
رسید به هدف خود که هوا شهادت در راه خداوند است ،از ادامة راه و طیکرد مسمیر
یشوند الزل بهذکر است« ،در آیة موردبحث ،امانمت ،عبمارتاسمتاز چیمز کمه
خسته نو 
خدا تعالى آ را به انسا به ودیعه سپرده تا انسا آ را برا خدا ضفظ کند و سپس ،به
صاضبح یعنى خدا سبحا برگرداند» (طباطبایی :1933 ،جلد .)183 ،13
نوونههای بسیار در سرودههای ضسینی که الیة واژگمانی آ هما گمزارت دینمی را

از میا
دربر میگیرد ،میتوا به بیت ذیل اشاره کرد:
«روزیخورا سفرت عشقاند تا ابد /ای زندگا خاک! مگویید مردهاند»

(ضسینی.)81 :1983 ،

نون تُ ِللُووإ ِس َِوِِاَّللِ إ ا ِ
ون ا ِإذ َ
شاعر در این بیت با تضوین آیة  133سورت مبارکمة آلعومرا ( َو َْل َ َْت َس َ ا
وون) ،عالوهبر نقل مضوو آیه در قالب شعر ،هریک از واژگا را نیمز،
َأ ْم َوإًتً ب َ َّْلل َأ ْح َاا ٌء ِع ْندَ َر ِ ِّب ْم ُن ْر َز ُت َ
یخوارا با «نرزتون» ،سفرت عشق با «عنود رّبوم»
با الی ههای واژگا قرآنی تحبیق داده است .روز 
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تا ابد با «استورار در فعمل مضمارع «نرزتوون» ،ای زنمدگا خماک بما «تخاطمب درو آیمه» و
مردهاند با «أموإًت» به یکسانی الیهای رسیدهاند.

مخاطمبشناسمی

شعری وی با شخ یت مکتبی این شاعر معاصر ادب فارسی ،تبیینکننمدت
دقیق شاعر است چراکه ،عامة مردل کشورما و ضتی دیگر کشورهای فارسمیزبما  ،دارای
رویکرد دینی و نگاه ایوانی خاصی به مسائل گوناگو زندگی هستند بمه دیگمربیما  ،یمک
الیة زبانی در شعر باید دارای بستر مناسب در نزد مخاطبین نیز ،باشد .شاعر در سرودههای
خود با کاربرد واژگانی هوچو و،و ،نواز ،تالوت قرآ و دیگر واژگا مشخصشدت ذیل،
الیة مذهبی اشعارش را پررنگ جلوه میدهد .طبیعی است که ایمن هممآوایمی واژگمانی در
الیة مذهبی واژگا  ،آرای ههای ادبی گوناگونی هوچو مراعاتنظیر را نیز دربرمیگیرد:
« -پیر شیراز و،و ساخته از چشوة عشق /غرق در خلسة خونین نوازی دگر است»

(هوا :

.)83

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

بررسی الیه مذهبی از الی ههای زبا شناختی شعر ضسینی ،عالوهبر آشناکمرد مخاطمب

 «بلند میشول به نواز /و تسبی نفسم /پاره میشود /روی سجادهای که به بینهایتمیانجامد»

(ضسینی.)83 :1981 ،

« -سینهال هر دل تالوت میکند /سورهای کوچک ز قرآ دلت»

(ضسینی.)39 :1983 ،

« -امشب به زیارت نواضی فریاد تو آمدهال /شاید لبهایم /مقدس شوند»

(ضسینی:1931 ،

.)81

شاعر در کاربرد اندیشههای دینی خود و القای آ به مخاطمب بمه شمیوههمای مختلمف
متوسل میشود .در بیشتر موارد واژگا مذهبی بار انتقالی مفاهیم را برعهده دارند .واژگمانی
هوچو «آیهالکرسی»« ،عرش»« ،شیعه»« ،تکبیر»« ،ن رمناهلل»« ،لقماااهلل»« ،قمرآ »« ،اسمالل»،
«خدا»« ،و،و»« ،نوماز»« ،ایوما »« ،مناجمات»« ،مسملوا »« ،ذکمر» و «توضیمد» نشما دهنمدت
ایدئولوژی مذهبی شاعر هستند .در این واژگا  ،آموزههایی وجمود دارد کمه بمرای فرهنمگ
آمموزههما را نداشمته

دینی مردل و مخاطبا شاعر آشناست هرچند ،شاعر ق د القای ایمن
است اما ،چنین امری نشا دهندت ایدئولوژی ضاکم بر اندیشة اوست.
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 .2-1-1شخصیتهای دیني

سمید ضسمن ضسمینی گماهی بمرای بیما مفماهیم و مضمامین دینمی خمود از نمال و القمماب
شخ یتهای مذهبی استفاده میکند .مجووعههای هممصمدا بما ضلمق اسمواعیل ،سمفرنامة
گردباد و گنجشک و جبرئیل از آثار ضسینی هستند که دربرگیرندت بسامد باالیی از نالهمای
دینی و مذهبی اسمت .نمالهمایی هوچمو «عومار»« ،ابموذر»« ،ضیمدرعلیمهالسمالل»« ،ذوالجنمام»،
«ذوالفقممار»« ،عل می مرتض میعلی مهالسممالل»« ،ضس مینعلیمهالسممالل»« ،زینممبعلیهمماالسممالل»« ،عبمماسعلیمهالسممالل» و
«پی وبرصلیاهللعلیهوآله» از آ جولهاند:
-

مآباند»
«یار وفادار رسول ع ر خویحاند /عواروش ،بوذرمنح ،ضیدر 

(ضسمینی،

.)13 :1983

-

«ای خدا ای خالق موال علی /از کنارت نیست راهی تا علی /من تو را ممیخموانم
اما بر زبا  /میرود بیاختیمارل یما علمی /در علمی اندیشمم و آیما خمدا؟ /در تمو
میاندیشم و آیا علی؟»

-

(ضسینی.)93 :1988 ،

«قرآ بخوا  /آ گاه /با ذوالفقار /بر اژدها بتاز»

(ضسینی.)33 :1931 ،

نالها از سوی شاعر ،جهت تقویت الیة دینی واژگا سرودههمای اوسمت
کاربست این 
که تسهیل در ت ویر و تحبیق امر دینی و شخ یت موردنظر با امر معاصمر و شخ میت آ
برای مخاطب را بههوراه دارد .شعرهای «سفرنامة خیزرا » (« ،)11از ضدیث متمواتر بمارا »
(« ،)11درد و چشم ذوالجنام» (« ،)83کرامت سرخ» (« ،)83منحق سیال» (« ،)11بین خدا و
خاک» ( )39از مجووعة «گنجشک و جبرئیل» -که دربرگیرنمدت سمرودههمای عاشمورایی و
انقالبی شاعر است -به توصیف کربال و صحنههای آ و امال ضسینعلیهالسالل پرداخته است.
 .3-1-1دورنمای تاریخ دیني

هوا گونهکه اشاره شد ،ضسینی با بهرهبرد از واژگا دینی به تبیین افکمار و اندیشمههمای
خود پرداخته است .او گاه در اشعار خود از دو بُعد زما و مکا در خلمق ت مویر شمعری
یاری جسته تا پدیدت معاصر را بهصورت بهتر و دقیقتر مت ور شود:

34

«تبری میجوییم /از سنگ جاهلی /که نرخ مروارید محودی را شکست /و از پموالدی /کمه
در کوفه /برج آفتاب را به دو شق کرد /و در عاشورا /بوسهگماه نبمی را/

درنوردیمد» (هوما :

در این شعر «جاهلیت» و نیز «عاشورا» دو الیة واژگانی دینی از جنس زمما و «کوفمه»
ییمابیم ضسمینی بما اسمتفاده از دو الیمة
الیة دینی از بعد مکا است با نگماهی ژرف درمم 
یکننمد ،از
واژگانی دینی یادشده ،خود و هم مسملکانح را کمه در دورت معاصمر زنمدگی مم 
یدارد
پیروی از تفکر جاهلی و هوراهی جبهة باطل علیه والیت محودیصلیاهللعلیهوآله برضذر م 
درواقع ،وی سیر تاریخی زمانی (جاهلیت و عاشورا) را بما آورد نمال یمک مکما (کوفمه)
تکویل کرده است.
 .2-1مفاهیم حماسي

جنگ ،یکی از مهمترین و اصلیترین علتها برای پرداختن شاعرا به ضواسه است .جنگ
هوراه با دالوری ،رشادت و ضواسهآفرینیهای رزمندگا است و شاعر در توصمیف میمدا

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

.)98-99

جنگ ،بنمایههای ضواسی را متبلور میسازد .درو مایههای شعر جنگ ،باورها و اعتقادات
یتوا آ را ضواسة دینی بهشوار آورد ضواسهای که
مذهبی -شیعی است .بههوینسبب ،م 
بمما باورهممای دینممی پیونممد دارد ،ضضممور در صممحنههممای نبممرد و بیمما ایثممارگریهمما و
ازخودگذشممتگیهممای سممربازا  ،یمادآور صممحنة کممربال و شممجاعت و دالوری یمارا امممال
ضسینعلیهالسالل است.
قالمبهمای غمزل و ربماعی اسمت .همر

پرکاربردترین قالب برای بیا مضامین ضواسی
ضواسه با ستود فردی با عنوا قهرما ضواسه ،هوراه است «درواقع ،یکی از رویکردهای
تهای ملی و دینی است که خمود عماملی بمرای برانگیزاننمدگی
ضواسی ،استفاده از شخ ی 
نفوس بوده است» (جعفری قریهعلی و هوکارا .)31 :1933 ،
در ادبیات کهن فارسی و ضواسههای مربوط بدا هوچو شاهنامة ضکیم فردوسی ،این
بودهاند اما ،در شعر معاصر ،ماهیت ایمن قهرمما
قهرما معووالً یک یا چند شخص معین 
یشود .جنگ هشتسالة تحویلی رژیم بعمث
ضواسی از یک نفر به گروهی از افراد تبدیل م 
عراق علیه ایرا  ،میدا کارزاری بود که شاعرا معاصر ادب فارسی با بهرهگیمری از ذوق و
39
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ضواسههای جاودا آ نقح بهسزایی داشتند ضواسههایی

ادب خویح ،در آفرینح هنری
ضواسههمای کهمن ،در واقعمیبمود آ

که رنگوبوی واقعی داشت و تفاوت عودت آ ها با
بود.
آموزههای حماسي

.1-2-1

یزنمد ،گماه سمرودههمای ضواسمی
سیدضسن ضسینی که رگههای دینی در شعرش موج مم 
یکند و جنگاوری رزمنمدگا ممیهن را
خویح را با آموزههای دینی مانند شهادت ترکیب م 
یکشد .این شاعر معاصر پس از آ که با استفاده از فعل جوع ،توال رزمنمدگا را
بهت ویر م 
یگزیند ،با کاربست الیة ضواسی واژگما  ،سمعی بمر ممدم
ضواسهاش برم 

بهعنوا قهرمانا
سرودهاش بسیار دقیمق

ضواسی آنا دارد .گزینح واژگانی شاعر برای تقویت الیة ضواسی
و باارافت انجال شده است:
شمهابانمد/

«این طرفه مردانی که خ م خوف و خواباند /بر ضلق الومت خنجمر تیمز
نیلوفر عشقاند و با شوق شهادت /گرد نهال سبز ضق در پمیچ و تمابانمد /برگمردت شمب
باورا و شب پرستا  /شمالق سمرخ آذرخمح ا،محرابانمد /از نسمل سمرخ سمربهدارا
سلحشور /نالآورا خحة دار و طناباند» (ضسینی.)11 -13 :1983 ،
یکنممد.
یکنممد ،از واژه «خ ممم» اسممتفاده م م 
ضس مینی وقت می مبممارزا را توص میف م م 
طبیعیاستکه این واژه بار ضواسی بیشتری نسبت بمه دشمون دارد و مخاطمب در هنگمال
یکنمد .انتخماب
خوانح ضواسی ،این برتری ضواسی خ م نسبت بمه دشمون را درک مم 
واژگا و همآوایی ضروف نیز ،بر تأثیرگذاری متن و ضواسیشد آ افزوده است.
یتواند در تأثیرگذاری یمک
لباو معتقد است« :عالوهبر ترتیب واژگا  ،نوع آواها نیز ،م 
عبارت یا متن نقح داشمته باشمد» ( .)labov et al., 1972:235سمبب ایمن اممر نیمز ،کماربرد
ضروف «خ» و «ص» در واژه «خ مم» و بهمرهبمرد از واجآرایمی ضمرف «خ» در عبمارت
«خ م خوف و خواباند» است .گاهی ،ضسینی مستقیم بمه واژت «ضواسمه» اشماره کمرده
است:
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«ای در قرار سرخت مفهول بیقراری /در بستر ضواسمه خونمت هوماره

جماری» (ضسمینی،

.)83 :1983

ضواسیشد شعر او افزوده است .باتوجهبه آنکمه ضسمینی در ادبیمات پایمداری قلمم زده
است ،بسامد واژگا ضواسی در سرودههای او باالست .مجووعههمای هممصمدا بما ضلمق
اسواعیل ،گنجشک و جبرئیل و سفرنامة گردباد ،بیشترین ضجم واژگا ضواسمی را دربمر
دارد .شاعر در بیا اندیشههای ضواسی خود از واژگا ضواسی کمه پرصمالبت و اسمتوار
است ،استفاده کمرده اسمت .واژگمانی هوچمو «شمهادت»« ،اسمتقامت»« ،قیمال»« ،جهماد»،
«خروش تندر»« ،نال آورا »« ،دلیری»« ،نعره»« ،فریاد»« ،مرگ»« ،توفا »« ،هوماورد» و غیمره
در سرودههای شاعر فراوا بهکار رفته و کالل او را محکم و استوار ساختهاند.
نشانههای رزمي

.2-2-1

ضسینی از ابزار و آالت جنگی نیز در سرودههای خود استفاده کرده که کاربرد این سالمهما

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

تکرار ایمن واژه در مجووعمههمای شمعری مختلمف وی بمر صمالبت و اسمتحکال و

به سخن او شور و ضالی ضواسی میبخشد .واژگانی هوچو «بومب»« ،تمو »« ،خوپماره»،
یشود:
«زره»« ،شوشیر»« ،خنجر» وغیره در سرودههای او فراوا دیده م 
 «بکح شوشیر ایوا را /بز راه پلیدا را /به چنگال جها خوارا  /فرو کن خنجمریدیگر»

(هوا .)19 :

 «گلوگاه فریاد ما را درید /هوا تیغهایی که میآختیم /بخوا ق مة آسمیاب اسمت وباد /و ما نیزهدارا که میتاختیم»

(ضسینی.)91 :1988 ،

 «پرشور /از نور گفته بودی و آ آروارت بمیذوق /بما آ ردیمف آختمة دنمدا  /تیمغ وسنا  /بر محلع کالل تو میخندید»

(ضسینی.)91-93 :1931 ،

نوونههای شعری کاربرد واژگانی هوچو «شوشیر»« ،خنجمر»« ،تیمغ»« ،نیمزه» و

در این
«سنا » که از سالمهای جنگی قدیم در میدا رزل بوده ،کالل شماعر را ضواسمی و اسمتوار
یکند.
ساخته است و صحنههای نبرد و دالوری را برای مخاطب تداعی م 
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تهای حماسي
 .3-2-1شخصی 

ضسینی ،گاه در سرودههای خود به داستا های شاهنامه و نالهای پهلوانا آ اشاره میکنمد
و با قرارداد ایرا باستا در مقابل دورا معاصر ،شکوه و عظوتی خماص بمه کمالل خمود
میبخشد .در سحور شعری ذیل ،تم درونی و نوایة ااهری واژگا  ،ضاکی از الهال شماعر از
فضا و ،ربآهنگ اشعارضکیم فردوسی در شاهنامه است:
 «دیو سیاهی مظهر تلواسهی شب /میخورد م ز اخترا در کاسة شب /در باغها جایصنوبر دار میرست /بر کتف الوت ساقههای مار میرسمت /ممارا سمر از سموراخ
بیرو میکشیدند /م ز سر نالآورا را میمکیدند»

(ضسینی.)98 :1983 ،

 «اما خلق /این /کاوه /کاوه /کماوه خالیمق /ایمن دشمونا خموی ،محاک /دیدنمد درخورشید نشا »

(هوا .)38 :

این شعر به داستا ،حاک ماردوش و قیال کاوه آهنگر اشاره دارد .شماعر بما اشماره بمه
این داستا و یادآوری الم و ستم ،حاک ،مردمی را کمه در مقابمل بیمدادگرا و ضاکوما
یکنند ،به کاوه مانند کرده که بما ،محاک زمانمة خمود در جمدال و مبمارزه
جور مقاومت م 
هستند .واژگا «،حاک»« ،دیو سیاهی»« ،مکید م ز سر نالآورا » و «مارهای رستهشده بر
کتف الوت» نواد الم و بیدادگری است و «کاوه» نواد قیال در مقابل ستم است .باتوجهبمه
اینکه «تکرار درگفتار و نوشتار نقح ارتباطی با مخاطب دارد» ( ،)Moon, 1997: 54شماعر بما
تکرار واژت «کاوه» بر مؤکدبود کمالل خمود افمزوده اسمت و ت مویری از جامعمة پمیح از
انقالب و قیال مردمی علیه طاغوت را برای مخاطب بهت ویر میکشد .سخن از پهلوانما و
ذکر نال آنا در منظومة همصدا با ضلق اسواعیل بسامد فراوانی دارد.
 .3-1مفاهیم سیاسي

یتوا الیة سح واژگا سیاسی وی و درنتیجه ،اندیشههمای
سرودههای ضسینی م 

با محالعة
سیاسیاش را دریافت و سپس بررسی و نقد کرد .در میا اشعار شاعر مجووعة همصدا بما
ضلق اسواعیل بیشترین بار واژگانی سیاسی او را دربر دارد کمه در ایمن مجووعمه ،افکمار و
اندیشههای خود را نسبت به مسائل سیاسی کشور نشا میدهد.
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تهای سیاسي
 .1-3-1شخصی 

یشویم که خحماب بمه شخ میتهمای
در البهالی سرودههای ضسینی با اشعاری روبهرو م 
هریمک ازجولممه چهممرههممای سیاسمی بمما سمموتهممای مممدیریتی در سممح کشممور (رهبممر،
دهاند ،سروده شده است .بهعنوا مثال ،در نوونة ذیمل،
رئیسجوهور ،نخستوزیر و غیره) بو 
ضسینی هووطنانح را به هوراهی با امال راضلرضوتاهللعلیه دعوت کرده است:
«همآواز خوینی شو ز جا و دل ضسینی شو /بز در عرصة عالم صمدای محشمری دیگمر»
(ضسینی.)19 :1983 ،

شعر زیر نیز که در سوگ شهید رجایی و باهنر سروده شده است ،نشا از غم و انمدوه
شاعر در ازدستداد یارا دیرین انقالب است:
«زد سوگ سرخ یارا بار دگر شررها /بر جوع همسرایا بر خیل همسفرها /از وادی سپیده

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

سیاسی کشور هوچو امال خوینیرضوتاهللعلیمه ،شهیدا واالمقمال رجمایی و بماهنر و غیمره کمه

پیکی ز ره رسیده /کز هجرت شقایق بازش بود خبرها /ایمن اممت دالور زیمن بمس بسما
کوثر /زاید بسی رجایی بسیار باهنرها»

(هوا .)83 :

این اهتوال شاعر به آورد نال چهرههمای شماخص سیاسمی پمس از انقمالب در شمعر،
نخست نشا دهندت هوراهی و همآوایی با جریا انقالب اسالمی و نظال جوهوری اسمالمی
است و دیگر اینکه وی ،با تکیهبر نگاه هنمر بمرای زنمدگی ،هنمر خمویح یعنمی طبمع ذوق
یاش را با عرصههای مختلف زندگی هوچو سیاست درآمیخته است.
شعر 
شعرهای «بهاریه» (( )19در وصف امالخوینیرضوتاهللعلیمه رهبر انقالب)« ،رسوایی سمراب»
(( )89در سوگ شهدای هفتمتیر)« ،زمزمة جاوید خو »(( )83در سموگ شمهید دسمت یب)،
«مردی از تبار شرف»(( )13دربارت شهید اندرزگو) ،ربماعی «داغ کمویر» (« ،)113در سموگ
شهید محهری»« ،تبار عاشقی» (( )118در سوگ شهید بهشتی)« ،خرمن کفر»(( )181بمه یماد
دکتر علی شریعتی) ،از مجووعة همصدا با ضلق اسواعیل از نوونهشعرهای سیاسمی اوسمت
که شاعر در این سرودهها با زبانی عاطفی به بیا جایگاه این بزرگا پرداخته است.
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 .2-3-1احزاب سیاسي

حتر بیما گردیمد ،سیدضسمن ضسمینی شماعری پرجنمبوجموش و دارای
هوا گونهکه پی 
زههای اجتواعی سیاسی فراوانی بود و تأثیر ایمن توجمه بمه سیاسمت در الیمة واژگمانی
انگی 
شعرش نیز ،آشکار گردیده است .فضای فکری هوراه با جنمبح مردممی ،بخشمی دیگمر از
سرودههای شاعر در وصف «ضزباهلل» است:
«امروز لفظ پاک «ضزباهلل» /گویا که در قاموس «روشنفکر» این قول /دشنال سختی اسمت/
اما من خوب یادل هست /روزی که «روشمنفکمر» /در کافمههمای شمهر پرآشموب /دور از
هیاهوها /عرق میخورد /با جا فشانیهای جانبمازا «ضمزباهلل» /تماریخ ایمن ملمت /ورق
میخورد»

(هوا .)19 :

ضسینی در این شعر از «روشنفکرا جامعه» انتقاد میکند و جا فشمانی و جانبمازی در
یداند که هواره مورد هجوه و ضولمة بمهاماهر روشمنفکرانمة
راه وطن را از آ ِ ضزباهلل م 
یکنند.
تنپرورا سستاراده قرار گرفته که در پوشح روشنفکری در جامعه زیست م 

 .3-3-1رویکرد سیاسي

یکند و انزجار و نفمرت
شاعر در سرودههای دیگری از بیگانگا و دشونا خارجی انتقاد م 
خود را نسبت به آ ها بر زبا میآورد .در سرودت ذیل که از مجووعة شمعری هممصمدا بما
ضلق اسواعیل انتخاب گردیده است ،شاعر در پی بیا نفرت و انزجمار خمود از آل سمعود
(خاندا ضاکم بر عربستا ) است:
«بوسه بر قبر پیوبر مونوع /بوسه بر پنجه شیحا مشروع /چهره منحوسا آلسعود /ننگ بمر
همآواز جهود /زود باشد که بگیرد ناگاه /شمعله در خمرمن
زشتی قاموس شوا /دینفروشا 
سالوس شوا»

(هوا .)13 :

در این شعر ،سادگی و بی آالیشی واژگا هوراه با شفافیت ق مد درونمی مبنمی بمر ذل
آلسعود و بیزاریجستن از آنا  ،سبب گشته تا شاعر بما بمهکمارگیری ایمن الیمة واژگمانی،
بهراضتی مضوو سخن خود را در خدمت تم اصلی سروده که هوا نقد بیپردت آلسمعود
است ،به مخاطب عر،ه کند.
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این مضامین در شعرهای «آل اسالل به پا میخیزد» (( )13در مخالفت با آلسعود) و «سنگر
ن رمناهلل» (( )18در انتقاد از ضزب بعثی عراق) و «نبرد» (( )18خحاب بمه شمیحا بمزرگ

 .3-1مفاهیم عاطفي

یرسمیم .واژگما عماطفی ،ریشمه در
درخالل بررسی این گونة واژگانی ،به ادب غنمایی مم 
ادبیات غنایی دارد و سرچشوة اصلی این گونمة ادبمی ،بیما عواطمف و اضساسمات شماعر
است .درضقیقت« ،شعر غنمایی ،سمخنگفمتن از اضساسمات شخ می اسمت یعنمی ،تومال
اضساسات از نرلترین آ تا درشمتتمرین اضساسمات بما هومة واقعیماتی کمه وجمود دارد»
(شفیعیکمدکنی .)118 :1913 ،شعر غنایی ،مو،موعات متنموعی هوچمو «ممدم ،هجمو ،فخمر،
سوگنامه ،شکایت ،ضبسیه ،وصف طبیعت و غیره را دربر میگیرد» (داد .)183 :1981 ،مضامین
غنایی ،از دیرباز در شعر فارسی کاربرد داشته است و شاعرا برای بازگوکمرد عواطمف و
اضساسات خود از واژگانی که بیشترین بار معنایی و عاطفی را داشتهاند ،استفاده میکردنمد.

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

آمریکا) از مجووعة همصدا با ضلق اسواعیل مشهود است.

قالبها برای این نوع ادبمی بموده و
قالبهای شعر کالسیک ،غزل از پرکاربردترین 

در میا
شاعرا در این قالب به بیا عشق ،معشوق ،عاشق ،وصال ،هجرا و غیره میپرداختنمد .در
شعر نو نیز ،این نوع ادبی رایج است و در تأثیرگذاری سمخن شماعرا بمر مخاطمب نقمح
مهوی را ایفا میکند .مضامین ادبیات غنایی در ادبیات پایداری نیز تکرار میشوند اما ،ایمن
مضامین در این نوع ادبی بار معنایی و مفهومی دیگری دارند و جلوههایی خاص مییابند.
ضسینی نیز ،با آگاهی از تمأثیر بماالی ایمن گونمة ادبمی بمر مخاطمب ،گمزینح واژگما
سرودههایح را در پرتو آ قرار داده است و گاهی در نالگذاری سرودههمای خمود نیمز ،از

واژگا غنایی استفاده میکند .در مجووعة سمفرنامة گردبماد ،برخمی از سمرودههمای شماعر
«گردباد روم مجنو » (« ،)31غم غربت» (« ،)13پمل همای ویرانمی» (« ،)13کمودک عشمق»
(« ،)113غزل هرگز» (« ،)111خستهال دوستا » (« ،)113ممرغ عشمق» (« ،)188ترکیمب دل»
(« ،)133زخوة عشق» (« ،)133کار دل» ( )131نال دارد کمه ایمن عنماوین ،بیمانگر محتموای
عاطفی و اضساسی شعرهای اوست.
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بنمای ههای شعر غنایی ،پرداختن به عشمق و متعلقمات آ اسمت کمه پیشمینهای
ازجوله 
تاریخی در ادب فارسی داشته و ضسینی نیز با این الهال از شعر پیشینیا  ،سعی بر کاربسمت
این الیة واژگانی در شعر معاصر داشته است:
«در آنجایی که معواری کند عشق /بنای شهر آبادی خراب است /درنگی نیست ما را در ره
عشق /شتاب لحظهها پا در رکاب است»

(ضسینی.)13-18 :1988 ،

یداند یا بمهعبمارتیدیگمر،
شاعر ،ضضور عشق را با عدلضضور هرچیز بهغیر آ برابر م 
یبیند .هوچنمین ،مکمث و تعلمل و توقمف در
وجود عشق را بر هر وجودی برتر و باالتر م 
مسیر عشق -عشق به هرچه که میخواهد باشد -برای وی سنگین و طاقتفرسا اسمت .یما
یگویمد و آ را فراتمر از خواسمتههمای جسموانی
در سرودهای دیگر ،از عاشقی سمخن مم 
(هوس) فرض کرده و به فراخور عشق ،برای آ توثیل آسوا در قفس را آورده است:
«عاشقی در هوس نویگنجد /آسوا در قفس نویگنجد /منم و عشق و خلوتی کمه در آ /
هیچکس هیچکس نویگنجد»

(هوا .)13-31 :

در مجووعة همصدا با ضلق اسواعیل نیز ،چندین رباعی با نال عشق وجود دارد کمه در
آ مضامین عاشقانه بهکار رفته است« :تبار عاشقی» (« ،)118شوالی عاشقی» (« ،)113آتح
عشق» (« ،)181قبای عشق» (« ،)189نافة عشمق» (« ،)183دیباچمة عشمق» ( )188و «سموار
عشق» (.)118
یشود ،واژت شادی نیز که نوایانگر بمهکمارگیری
چنانکه در دو شاهد شعری ذیل دیده م 
طمربانگیمزی را رقمم زده و بمار

الیة واژگا عاطفی و در پی آ ادب غنایی است ،فضای
عاطفی سروده را افزو کرده است:
 «ز بال خانة شادی هال ای مرغ آزادی /سرود تازهای سرکن بز بال و پری دیگر»(ضسینی.)13 :1983 ،

 «در من گرفت شعلة ضسی شگفت و شاد /گویی که از مشال دلم بوی گل گذشت»(ضسینی.)13 :1988 ،
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از دیگر مظاهر وجود عاطفه در شعر ،غم و اندوه و غربت است که در اینجا شاعر متناسمب
یپردازد:
با مخاطب خود بدا م 

نفسهای زندگی سوزل /سراغ مرگ مرا دلبهدل نویگیری»

(هوا .)13-11 :

ینالمد ،معشموق را
ضسینی در این شعر درضالیکه از غم و اندوه و ستم زمانه بر خود م 
یداند.
منجی و سبب رهایی خود از این تکاپوی زندگی پراندوه م 
ییابیم ،آنچه موجب گشته سمخن پرشمور و
با بررسی مجووعههای شعری ضسینی درم 
ضواسی شاعر بر مخاطب تأثیرگذار باشد ،کاربرد واژههمای غنمایی اسمت واژگمانی کمه در
بعضی مجووعهها هوچو سفرنامة گردباد ،همصدا با ضلق اسواعیل ،در ملکوت سکوت و
گنجشک و جبرئیل از بسامد باالیی برخوردارند .اگرچه ،بیشتر سرودههای شاعر انقالبمی و
دینی است اما ،این واژگا در زنجیرت کالل و در کنار واژگا ضواسی ،دینی و سیاسمی بمر

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

«تو غیر غربت و غم از دلم نویگیری /صفای آینهای رنگ غمم نومیگیمری /تمو بمرخالف

تأثیرگذاری سخن شاعر و تأکید کالل او ممیافزاینمد .واژگمانی هوچمو «عشمق»« ،ممرگ»،
«غم»« ،اندوه»« ،ناله»« ،غربت»« ،بمیقمراری»« ،خشمم»« ،ضسمرت»« ،شمادمانی»« ،مهربمانی»،
«سوگ»« ،گریه»« ،خنده» در سروده های شاعر از بسامد باالیی برخوردارنمد گفتنمیاسمت،
واژگا اضساسی که شاعر در سرودههایح بهکار میبرد ،با مو،وع و مضوو مجووعههای
شعری او تناسب دارد .هوچنین ،واژگا غنایی در قالبهای سمنتی شماعر هوچمو غمزل،
رباعی و دیگر قالبها بیشتر از قالبهای شعر نو مشهود است.
 .2الیههای صوری واژگان
 .1-2واژگان حسی و انتزاعی

در تعریف واژگا انتزاعی و ضسی باید گفت ،واژههایی که بمر عقایمد ،کیفیمات ،معمانی و
مفاهیم ذهنی داللت دارند انتزاعیاند و واژههایی که بر اشمیای واقعمی و محسموس داللمت
دارند ،عینی و ضسیاند .درضقیقت ،واژههای ذهنی ،واژههایی تیرهاند که ت ویر روشمنی از
مدلول خود در ذهن خواننده ایجاد نویکنند (فتوضی )811 :1931 ،زیرا ،خواننده ت مویری از
این واژگا در دنیای بیرو از ذهن خود ندارد .در بررسی سبک ادبی یک اثر ،بایمد بسمامد
این نوع واژگا را درنظر داشت« .شفافیت سمبک ادبمی و تمأثیر هنمری آ ناشمی از غلبمة
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واژههای ضسی و تیرگی و ابهال سبک ،مح ول بسامد باالی واژههای ذهنی

اسمت» (هوما :

 .)81هراندازه واژگا عینی در اثری بیشتر باشد ،آ اثر بهتر میتواند مفاهیم را بمه مخاطمب
منتقل کند .واژگا ذهنی در مقابل واژگا عینی قرار میگیرند .کاربرد این واژگا در شمعر
موجب وسعتبخشید به ذهن مخاطب و تقویت جنبة تجسوی ذهن او میگمردد و آنچمه
موجب میشود واژگا ذهنی برای مخاطب قابل درک شوند ،کاربرد واژگا عینی در کنمار
واژگا ذهنی و گاه ،تلفیق آ دو است .مخاطب برای درک این نموع واژگما  ،بایمد بیشمتر
تالش کند تا رابحة میا این واژگا را دریابد.
در شعر ضسینی واژگا انتزاعمی و محسموس در محمور کمالل در کنمار یکمدیگر قمرار
گرفتهاند و واژگا عینی به درک مخاطب از واژگا انتزاعی کوک میکنند:
یال /ببینید دریای خشمم ممرا/
«از این پس عبور از دلم ساده نیست /که معوار پلهای ویران 
در آرامح روم طوفانیال»

(ضسینی.)13 :1988 ،

در این شعر« ،پل»« ،دریما» و «طوفما » واژگمانی عینمی و محسموس و «دل»« ،خشمم»،
«آرامح» و «روم» ،انتزاعی و نامحسوس هستند .ضال ،شاعر توانسته با درهممآمیخمتن ایمن
دو مفهول انتزاعی و محسوس ،ذهن مخاطب را درگیر یک ترکیب واژگمانی کنمد و در پمی
این درنگ در خوانح ،بر ارزش ادبی سروده بیافزاید .این نوع کماربرد واژگمانی ،در جمای
جای اشعار ضسینی بهچشم میخورد:
«بر پنجة شب تشنة هووارت خو  /بارید از هرگوشهای فموارت خمو  /خفماش را بمال و پمر
پرواز بستند /با گرز ایوا گرد شب را شکستند»

(ضسینی.)31 :1983 ،

در این نوونه نیز ،واژگا «پنجه»« ،شب»« ،فواره»« ،خو »« ،خفاش»« ،بال و پر»« ،گمرز»
و «گرد » واژگانی عینی و محسوس و «تشنه»« ،پرواز» و «ایوا » انتزاعی و ذهنی هستند که
در بافت کالل شاعر در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .ترکیب الیة واژگما انتزاعمی و ضسمی،
یدهمد.
توانایی پرداخت مو،وعات شعری گوناگو و اضساسمات درونمی را بمه شماعر مم 
ازجولة این اضساسات درونی ،رنجوری شاعر معاصر از هیاهو و شملوغی و درهممتنیمدگی
زندگی اجتواعی در ع ر جدید است که ضسینی نخست از این امر شمکوه کمرده اسمت و
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یکنمد .او
یشود ،اضساس خستگی مم 
سپس از سخنا بیهوده که مانع رواج سخن درست م 
یکنمد
توال این مضامین را با درآمیختن امور انتزاعی و محسوس در سمرودت ذیمل بیما مم 
ضسی است:
«ملولم از دیو و دد اصوات /و از غول غوغاها /که راه میبندد /بر کاروا ضرفهای برهنمه»
(ضسینی.)31 :1939 ،

با بررسی آثار ضسینی درمییابیم که بسامد واژگا ذهنمی در سمرودههمای او بیشمتر از
واژگا عینی است بهعبارتدیگر ،شاعر اندیشة خود را بهصورت شمفاف و ملوموس بیما
نکرده است .البته ،هنر ضسینی در آ است که میما واژگما ذهنمی و عینمی تلفیمق ایجماد
میکند و در بیشتر ترکیبهایی که بهکار میبرد ،واژگا عینی و ذهنی درهمآمیخته شدهانمد.
واژگا انتزاعی بهکاررفته در شعر شاعر شامل اسم ،صفت ،مضافالیه ،قیمد و غیمره اسمت.
واژگانی هوچو «شیحا »« ،شاد»« ،سمرخ»« ،ایوما »« ،یقمین»« ،اسمالل»« ،نیرنمگ»« ،ننمگ»،

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

«اصوات»« ،غول»« ،غوغاها»« ،ضرف ها» و «برهنه» واژگانی انتزاعی و «کاروا » و «دد» امری

«رنگ»« ،مرگ»« ،صدا» در گروه واژگا انتزاعی جمای ممیگیرنمد و در کنمار آ  ،واژگمانی
هوچو «پل»« ،گیسو»« ،ض ار»« ،پرچین»« ،مرهم»« ،ضنجمره»« ،شمعله»« ،خنجمر»« ،سمپر»،
«گرز» ،عینی و ضسی هستند .کثرت واژگا ذهنی در شعر ضسینی در مقابل واژگما عینمی،
نشا از انتزاعیبود سبک او دارد.
 .2-2واژگان کهن و نو

استفاده از عناصر کهنة زبا و زندهکرد دوبارت واژگا کهن جهت تشخصبخشمید بمه زبما
شعر را آرکائیسم یا کهنگرایی مینامند« .شاید پس از وز و قافیه ،معروفترین و پرتمأثیرترین
راههای تشخصداد به زبا  ،کاربرد آرکائیک زبا باشد یعنی ،بهکاربرد الفاای کمه در زبما
روزمرت عادی بهکار نویروند» (شفیعیکدکنی .)83 :1939 ،توجه به عناصر زبا و فرهنگ گذشمته،
موجب اصالت شعر میشمود و «غفلمت از آ  ،چشممپوشمی از بخمح وسمیعی از امکانمات و
تواناییهای بالقوه است که میتواند به اشکال و صور مختلف بهوسیلة شعر فعلیمت پیمدا کنمد»
(پورنامداریا .)33 :1981 ،
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بن جانسن منتقد انگلیسی میگوید« :واژگانی که از اع ار کهمن اقتبماس ممیشمود ،نموعی
شکوه و جالل به سبک میبخشمد و خمالی از ضمظ و لمذت نیسمت زیمرا ،از قمدرت سمالیا
برخوردار است و بر اثر مدتی فترت ،نوعی تازگی شکوهمند اضراز میکنمد»

(دیچمز.)813 :1939 ،

این شیوت بیانی در دورت معاصر ،موجب شکلگیری سبک و تأثیر کالل در مخاطب گشته است.
در کنار واژگا کهن در شعر معاصر ،گاهی شاعرا به واژهسازی روی میآورند و بما ایمن کمار
عالوهبر متوایزکرد سبک شعری خود از دیگر معاصرا  ،زبا خود را غنی ساخته و به انتقمال
واژهسازی در زبما بایمد گفمت« :گماه

یکنند .پیرامو
شههای خود به مخاطب کوک م 
بهتر اندی 
نویسنده یا شاعر براساس قیاس دستوری و اصول ساخت واژه ،صورت زبانی تازهای میسمازد
که پیح از آ در زبا وجود نداشته است» (فتوضی .)813 :1931 ،در تعریمف ایمن شمکل قیاسمی
باید گفت« :صورتی است که برضسب قانونی معین از روی الگوی یک یا چند صمورت دیگمر
ساخته شده باشد»

(سوسور.)891 :1319 ،

واژهسازی و کاربرد واژگا نو دارد زیرا« ،زبا شمعر بمه جهما
شعر ،قابلیت بیشتری برای 
درو خود شعر معحوف است یعنی ،واژهها در شعر معحوف به خویحاند و نشانهها به خمود
ارجاع میدهند نه به م داق بیرونی» (فتوضی )813 :1931 ،بههوینسبب ،بسامد فراوا واژگا نو
شههمای
را در شعر معاصر میتوا مشاهده نوود .ضسینی از واژگا کهن برای بیا افکار و اندی 
اجتواعی ،سیاسی و ضواسی خود و توصیف مبارزا در میمدا همای رزل اسمتفاده ممیکنمد .او
عالوهبر انتقال مفاهیم ذهنی خود به خوانندت شعرش ،با کاربرد این واژگا  ،زبا شعری خود را
برجسته میسازد:
« -گذشتند چو از ض ار خزا  /چه دیدند آ سوی پرچین سرخ»

(ضسینی.)13 :1983 ،

« -چابک بُراق عاشقی را زین نهادند /پا در رکاب بارت دیرین نهادند»

(هوا .)93 :

 «در پس پشتم برادر نقشة خنجرکشید /دشونم در پیح رو طراضی زوبین گرفت»(ضسینی.)38 :1988 ،

 «از این گونه میگذرد /با لبانی در شرف لبخند /براقی سرخ /با برگستوا فاخری ازخو »
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(ضسینی.)89 :1931 ،

واژگانی هوچو «ض مار»« ،پمرچین»« ،بمراق»« ،بماره»« ،خنجمر»« ،زوبمین» و «برگسمتوا » کمه
برگرفتهاز متو ضواسی در گذشتههای دور است ،شکلی تاریخی به کالل او بخشمیده و سمبب

«سیورغهای یخزده را دیدی /جرمشا  /تلفظ نابهنجار ضرف قاف بود»

(ضسینی.)33 :1939 ،

واژه های «سیورغ» و «ضرف قاف» در قاموس فرهنگ عرفانی است و وجود خارجی ندارد
بهعالوه ،این واژگا در کتابهای کهن ادبی ضضوری پررنگ دارند.
گردهما  /نبینی تو هرگز دل آزردهما »
« -اگر دشنه آذین کنی 

(ضسینی.)39 :1983 ،

 «شاعری را یک روز /زیر بازارچه شالق زدند /ژندهپوشی سبب واقعه را جویا شد»(ضسینی.)31 :1983 ،

در بندهای باال واژههای «آذین» و «ژندهپوش» از واژههای غیرمستعول در زبا امروز اسمت
و در فرهنگ واژگا کهن قرار میگیرد .ضسینی ،عالوهبر کاربرد واژگا کهن در شعر ،گاهی با

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

تقویت زبا آرکائیک در شعرش گردیده است.

یبخشد و بمر
استفاده از واژهسازی و آورد واژگا نو و بدیع نیز ،کالل خود را غنای خاصی م 
یافزاید:
انتقال بار معنایی شعر م 
«به بازگشت نویاندیشم /به خنجرهایی که زرق و برقشا  /سوجترین شانهها را /مجاب
میکند»

(ضسینی.)31 :1939 ،

یگنجمد واژه «مجماب»
واژههای نو در قالب زبا دیگری هوچو زبما عربمی مم 
گاه ،این 
نوونهای از این واژگا است.
 «امانتوارهای هوراه ماه بود /ز خاطر بردهایم آ را چه کردیم» «و تی ة کلنگ کوچک من /جز به سنگواژهها /سالل نویکند»« -و گلوی نوباوهاش /به فریادهای مقدس /اصالت میداد»

(ضسینی.)88 :1988 ،

(ضسینی.)91 :1939 ،

(ضسینی.)93 :1981 ،

یخمورد ورود واژگمانی هوچمو
ابداع واژگا نیز در خالل سرودههای ضسینی به چشم م 
«امانتواره»« ،سنگواژه» و «نوباوه» در قاموس واژگانی شاعر با این ابداع صورت گرفته است.
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بررسی سرودههای ضسینی نشا از آ دارد که این شاعر معاصر و انقالبی از واژگا کهمن
برای بیا اندیشهها و مفاهیم ضواسی ،عاطفی ،سیاسی و انقالبی خود بهره بمرده اسمت .بسمامد
واژگا کهن نسبت به واژههای نو در سرودههای شاعر بیشتر اسمت و ایمن مو،موع بیمانگر آ
است که شاعر درصدد است با استفاده از واژگا کهن به شعر خود صالبت و استواری خاصمی
بخشد و به نوعی زبا گذشته را اضیا کند .واژگانی هوچمو «چکماد»« ،برگسمتوا »« ،مجومر»،
«آخته»« ،سنا »« ،زوبین»« ،مقرنس»« ،دستار»« ،محاق»« ،باژگونه»« ،دیو»« ،ژندهپوش»« ،هواورد»،
«نکهت»« ،ض ار» و «آکنده» کاربرد فراوانی در شعر او دارد .البته ،در دو مجووعه از شرابههای
روسری مادرل و نوشداروی طرم ژنریک ،تعداد واژگا کهن کوتر است و این واژگما بیشمتر
در مجووعههای سفرنامة گردباد ،گنجشک و جبرئیل ،همصدا با ضلمق اسمواعیل و در ملکموت
نکه این مجووعهها دربرگیرندت سرودههمای انقالبمی و دینمی
سکوت دیده میشود .باتوجهبه ای 
شاعر است ،واژگا کهن نیز برای انتقال این مضامین بهکار رفته است.
نتیجهگیری

سبکشناسی الی های در سحوم مختلف تعریف شمده اسمت کمه شمامل الیمة آوایمی ،واژگمانی،

یشود .در ایمن پمهوهح ،الیم ههمای واژگمانی اشمعار سیدضسمن
نحوی ،بالغی و ایدئولوژی م 
یگیرد .الی ههمای مفهمومی شمامل مفماهیم دینمی،
ضسینی در دو گروه مفهومی و صوری قرار م 
ضواسی ،سیاسی و عاطفی هستند .در اشعار سیدضسن ضسینی ،پیوسته از واژگا دینی اسمتفاده
شده است .این مضامین معووالً با استفاده از آرایة تلوی و تضوین ،به مفاهیم قرآنی یا اضادیث
و روایات اشاره میکند و شاعر تالش خویح را بهکار میبندد تما ت مویرگر آ مفهمول دینمی
باشد.
الیة ضواسی واژگا ضسینی نیز ،در خدمت الیة دینی بوده اسمت بمدینصمورتکمه گماه،
یکنمد و جنگماوری
سرودههای ضواسی خویح را با آمیزههای دینی مانند شمهادت ترکیمب مم 

یکشد .در الیة واژگا سیاسی نیمز ،اهتومال شماعر بمه آورد نمال
رزمندگا میهن را بهت ویر م 
چهرههای شاخص سیاسی پس از انقالب است که نخست ،نشا دهنمدت هوراهمی و هممآوایمی
وی با جریا انقالب اسالمی و نظال جوهوری اسالمی است و دیگر اینکه ،وی با تکیهبمر نگماه
یاش را بما عرصمههمای مختلمف زنمدگی
هنر برای زندگی ،هنر خویح یعنی طبمع ذوق شمعر 
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جنبمههمای

هوچو سیاست درآمیخته است .در بررسی الیة واژگا عاطفی نیمز ،بمه کاربسمت
گوناگو ادب غنایی در سرودههای شاعر پی میبریم.
یشود .در شعر ضسمینی واژگما انتزاعمی و
است که شامل واژگا ضسی ،انتزاعی ،نو و کهن م 
محسوس در محور کالل در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و واژگما عینمی بمه درک مخاطمب از
واژگا انتزاعی کومک ممیکننمد .ترکیمب الیمة واژگما انتزاعمی و ضسمی ،توانمایی پرداخمت
مو،وعات شعری گوناگو و اضساسات درونی را به شاعر میدهمد و از ایمن رهگمذر ،سمبک
ادبی ویهه و منح ربهفرد سیدضسن ضسینی کشف میشود.

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

در بخح الیههای صوری نیز ،شاعر از سحوم فرعیتری در کاربرد واژگما اسمتفاده کمرده
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داد ،سیوا ( .)1981فرهنگ اصحالضات ادبی ،تهرا  :مروارید.
دیچز ،دیوید ( .)1939شیوههای نقد ادبی ،ترجوة محودتقی صمدقیانی و غالمحسمین یوسمفی،
چا

چهارل ،تهرا  :علوی.

ذوالفقاری ،ضسن ( .)1983سر دلبرا  ،تهرا  :مازیار.
زرینکوب ،عبدالحسین ( .)1933شعر بیدروغ شعر بینقاب ،چما

هشمتم ،تهمرا  :انتشمارات

علوی.
سوسور ،فردینا دو ( .)1319دورت زبما شناسمی عومومی ،ترجومة کموروش صمفوی ،تهمرا :
هرمس.
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شفیعیکدکنی ،محودر،ا (« .)1913انواع ادبی و شعر فارسی» ،دانشگاه شمیراز ،مجلمة خمرد و
کوشح ،دفتر دول و سول ،صص .113-33
طباطبایی ،سید محود ضسین ( .)1933تفسیر الویزا فی تفسیر القرآ  ،ترجوة سید محود بماقر
موسو هودانى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعة مدرسین ضوزت علویه.
غالمر،ایی ،محود ( .)1931سبکشناسی پارسی از رودکی تما شماملو ،چما

چهمارل ،تهمرا :

جامی.
فتوضی ،محوود ( .)1931سبکشناسی نظریههما ،رویکردهما و روشهما ،چما

سمول ،تهمرا :

سخن.
هوتی ،هوایو ( .)1931جامعهشناسی دین از دیدگاه استاد محهری و شمریعتی ،ناممة فرهنمگ،
شوارت  ،1صص .91-81
ب) منابع التین

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

شویسا ،سیروس ( .)1988کلیات سبکشناسی ،چا

سول ،تهرا  :میترا.
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