
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


____________________________
24/10/1387تاریخ پذیرش: 23/11/1386تاریخ دریافت: 

Algooneh@yahoo.comH.aghahosaini@ltr.ui.ac.irکی:پست الکترونی

1388، تابستان 165پژوهشی، شمارة - علمیمجلّۀجستارهاي ادبی (دانشکدة ادبیات و علوم انسانی سابق)،

)، نویسندة مسؤولات فارسی دانشگاه اصفهان(دانشیار گروه زبان و ادبیدکتر حسین آقا حسینی 
ات فارسی دانشگاه اصفهان)(دانشجوي دکتري زبان و ادبیمسعود آلگونه جونقانی

هالۀ ارزشی واژگان

چکیده

ایجاد شد که واژگان بـه  توهم این،با نفی جزم اندیشی واژگانی و حضور بالمانع واژگان در شعر
سیل واژه هاي گونـاگون در شـعر ، بـدون    ،واسطۀ حضور در شعر ارزشمند خواهند شد و در پی آن

. این اصـل کـه واژگـان    تساخمالحظات شعري، از این حرکت اصیل، گهگاهی، روندي ابتر و عقیم 
که اصلی اصیل و بنیادي بود و بدون هیچ قید و شرطی وارد شعر شوند، در عین حالیومجاز هستند

ـ - در شیوة کاربردي خود،موجب غناي واژگانی اثر می شد - لیفی واژگـان  أبا چشم بستن بر سویۀ ت
دچار خبط و خطاهایی گردید که اهمشده تالش ز این رو، در این مقاله ت ویژة خود را از دست داد. ای

است تا ضمن بازاندیشی اصل جزم اندیشی  واژگانی، آن دسته از مالحضات شـعري را کـه موجـب    
اعتالي ارزشی واژگان در شعر می شود مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقاله ضمن نقد ارزش 

معنـایی پیرامـون واژگـان منفـرد     ۀر ایجاد هالزیباشناختی واژگان، به چگونگی اثر گذاري بافت کالم ب
پرداخته خواهد شد. به همین منظور، با در نظر گرفتن الگوي یاکوبسنی، ابتدا ارزش واژگـان منفـرد در   

چگونگی برجسته شدن واژه در محور هـم  ،محور  جانشینی به محک گذاشته می شود و به دنبال آن
. واهد گرفتنشینی مورد بررسی قرار خ

ـینی،   أجزم اندیشی واژگانی، واژگان منفرد، سویۀ تواژه ها: کلید لیفی واژه، هالۀ معنایی، محور هـم نش
.محور جانشینی
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مهمقد

د خداونـد مـی   در ادیان سامی، جایگاه کلمه تا جایی است که آن را معادل هستی، معرفت و گاه تجس
ـته شـده و   ،ا معرفتدیده می شود که کلمه بقرآن کریمدانند. نمونه هاي شاخصی در  یکی و یگانه انگاش

ـ ی شده است. ی مایۀ برتري انسان بر فریشتگان تلقّحتّ،علم بدان ـتان  ،ی از کلمـه شاهدي بر این تلقّ در داس
به ،را موجب تسلیم فریشتگان در برابر آدم(ع) می شمارد"سماءأ"بر "علم"که وجود دارد(ع)خلقت آدم

ـ ،یاءاشآگاهی از اسامی طوري که گویا  کلمـه در نگـرش   ت و حقیقـت آنـان یکـی اسـت.     با علم بر ماهی
و )عهد عتیق و جدید(س وردار بوده است. در متون مقدـاه ویژه اي برخــــاسالمی نیز از جایگ- عرفانی

مترادف و هم معنی انگاشته کـلمهرا با خلقتشاهد آن هستیم که گاهیاز نظم ونثر، متون عرفانی اعمنیز 
ا آمده است: در آغاز کلمه بود، و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. نان که در انجیل یوحنّچ؛اند

با در نظر گرفتن چنین اهمبا این مسأله مواجه می شویم که نفی یـا پـذیرش   به ناگهان ،تی براي کلمهی
رزش واژه بـر آمـده از   آیا ااحتمالی واژه در زبان شعري بر اساس کدام دسته از معیارها صورت می پذیرد؟

می شود؟ ه سازي واژة خاصیــانات تألیفی است که موجب برجستــامکانات فردي واژه است یا این امک
ـبب،    به نظر برسدم ـمبه،یکمآغاز ممکن است منظور ما ازمفهوم ارزش ه در همینالبتّ ـین س . بـه هم

ی ه از توانایــیعنی آن دست؛واژه استاختیـارزش زیباشنر ما، همانا ــد می کنیم که ارزش مورد نظــتأکی
واژه کـه  هنـري این آن دسته از ارزشهاي غیربنابر ؛می شودهنري آنيهاي نهفته در واژه که موجب اعتال

، و اخالقی آن در ذهن متداعی مـی شـود مـورد نظـر مـا      فرازبانیفرهنگی، اجتماعی، ضمنی،به سبب بار
نیست. 

طرح مسأله

ویـژه اي  ی می شد که برخـی از واژگـان، ارزش  هندي، همواره چنین تلقّا ظهور سبکدر شعر ایران ت
ـ  آنان را در شعر توجیه می کند. بهت حضوردارند که علّ رفتـه  ه کـار گ عبارتی دیگر، هر واژه اي قابلیـت ب

برخی جایی ناشی می شد که برخی واژگان متعالی، برخی خنثی و شعر را نداشت. این از آنشدن در زبان
چنین تفکري نسبت به واژگان عمدتاً از آنجایی ناشی می شد که جنبۀ هنري واژه مبتذل به شمار می رفت.

نه به خاطر ارزش زیباشناختی آن بلکه به خاطر ارزشهایی از گونه اي دیگر مورد محک و سنجش قرار می 
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که خـط قـاطعی میـان مفـاهیم،     همچون تمام حدود متمایز کنندة دیگر،(دیالکتیک حاکم گرفت. بنابر این 
عمـالً جـواز   ،غیـر شـعري  و،شـعري واژگاندر اینجا هم با قائل شدن به )ارزشها، و تعاریف می کشد

هر چند بدون ضابطه مندي و یا شاید تـا حـدودي   - حضور برخی واژگان را به طور قطعیمنعحضور یا 
صادر می کرد.- مبتنی بر ذوق

یعنی نگاه شاعر به نوعی ، هم بوددودي وابسته به نوع دیدگاه شاعران پیشین خود این مسأله تا حالبتّه 
ـثالً، نگـاه طبیعـت گرایانـۀ منـوچهري و      ی از واژگان مصمم می کـرد خاصکه او را در انتخاب نوعبود . م

در را امح مـی تـوان آنـان    ــا اندکی تســره بگیرند که بـاز واژگانی بهبیشتر پیروانش به آنان اجازه می داد 
ل و تصویرپردازي ، تخیبراي پیروان مکتب شعـر عرفانینامید. در صورتی که1گیتیکواژگان قدسیبرابر 

ي را اثیري و غیر مادي می کردند ( دات و پدیده هاي ذهنی مربوط می شد. آنان زندگی مادعموماً به مجرّ
دو سـوي محـور   تبع این نوع نگرش، در) و بنابر این واژگان نیز در نظر آنان، به 61- 62:1372لنگرودي، 

ـتر  واقع می شد و در نتیجه، در بیان نگرش مینـوي و اثیـري خـود،    گیتیک- قدسی از واژگـانی بهـره   بیش
جسته اند که متعلق به این سمت محور بود یا به نوعی تداعی کنندة آن به شمار می رفت. می

ـبت بـه سـایر    شدز اما خصیصۀ اصلی انقالب اصیل شعري که با سبک هندي آغا و از امتیازات آن نس
و به قول معروف 2داخل کردن بسیاري از کلمات کوچه و بازار،رفتسبکها و مکتبهاي پیشین به شمار می

را بـه  کلمات غیر شاعرانه در شعر است، کاري که به هر حال پس از قرنها نیماي بزرگ شـعر فارسـی آن  
.)85: 1372نتیجه رساند (لنگرودي، 

بـدیهی اسـت   - که از سوي روشنفکران اروپایی هم تأیید مـی شـد  ـر نظر گرفتن چنین جریانی  با د
ـیش پـاي    بپنداریم جزم اندیشی  واژگانی با تکامل حرکت نیما و پیروانش عمالً راهی جز اضـمحالل در پ

،ت نـو خود ندید و شعر در عصر حاضر ، اعم از شعر  نیمایی، سپید، و سایر قالبهاي سنتی کـه بـه صـور   
زند.کاربرد یافته، به هیچ وجه براي استفاده از کلمات محدودیتی نمی شناسد و آزادانه دست به انتخاب می

هر کـس هـر قـدر    می شود کهتصور این گونه،در نگاه نواز چشم اندازي دیگر می توان چنین گفت که
: 1380(شـفیعی کـدکنی،   اسـت زه داراي جهان بینی وسیع تـري  گسترش زبانی داشته باشد به همان اندا

27(.
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ـتفاده از ایـن اصـل   بدیهی است درك ضرورت استفاده از واژگان متنو خـود بـه خـود    ع در شعر و اس
بـر  ، همـواره  جـزم اندیشـی  واژگـانی   فانه با نفی متأساما ه است،شدموجب غناي واژگانی شعر معاصر

و این امر تا جایی پیش رفته اسـت کـه گـاه بـه     ، به صورت منفرد تأکید شده است واژهت استفاده از اهمی
ه و یا نسبت بدان بی اعتنایی و کم مهري شده است. ایـن درسـت در   شدانکار ارزش تألیفی واژگان منجر 

قابـل  واژگان با عنایت به ساختار تـألیفی لطافتحالی است که عمالً بخش عمده اي از ظرافت، زیبایی و 
حصول است.  

د واژگان موجود ع و تعدت پس از نیما این مسأله را کامالً روشن می کند که با تنومطالعۀ گذرا در ادبیا
در شـکل  ایـن مسـأله،   امـا  کامل ببرند،ةبهر،لغاتمنفرددر شعر، شاعران کوشیده اند از تمام قابلیت هاي 

تحقیق در این موجباي تألیفی واژگان همراه بوده است. بنابر این آنچه ته، با چشم بستن بر قابلیآنمنحطّ
ـناختی واژه و تأییـد یـا نفـی     است، بررسی موشکافانه دربارة شدهخصوص "هالـۀ قدسـی  "ارزش زیباش

ـیات واژه   ن است و درك، و تبیین این امر که این هالۀ قدسی پیرپیرامون آ امون واژگان چگونـه از خصوص
شود. میتداعیاخـذ ، فهـم و 
که واژگان یم است تا دریابیمین فضا و هاله اي پیرامون واژگان، بر آنین روند مواجهه با چنیبه منظور تب

فضاي واره ، چگونه و با چه روندهایی در ایجاد و اساس بنیادین وحدت اندامموجود در اثر، به عنوان اُس
دخیل هستند. به همین منظور، شیوه هاي ایجاد  چنین هاله و فضایی پیرامون واژگـان، در سـطور   3شعري

است. شده ه قرار داده ینده، مورد مداقّآ

ات آن کلمه  و خصوصی

ترین کشـف انسـان بـر روي    بزرگ،اهاست. واژهرمز تمامی معم،کلید کشف تاریکیهاست. الفبا،واژه
.)60: 1371(براهنـی، ـان هست، جاودانه پاك است و تـازه زمین است و شاید اکتشافی است که تا انسـ

ـ  به هیچ، اما ر استو تمامی اگرچه شاعرانه و مؤثّگذاري تام شزچنین ار ه وجه توان نهفته در واژگـان را ب
ـیقیایی،     می دانیم کهطور علمی تبیین نمی کند. کلمه ممکن است حاوي برخـی ارزشـهاي صـوري، موس

جلـوه  در القاء و مؤثرتر،معنوي، رمزي و غیره باشد که شاعر یا نویسنده با احاطه و تسلط بر این کارکردها
دادن پیام شعري موفق خواهد شد. عدم آشنایی، درك و توانایی تلفیق چنین ضابطه هایی منجر به پردازش 
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ـناخت کلمـه از امـور   البتّه آثار ضعیف و غیر خواندنی نزد شاعران تازه کار خواهد شد. متعـدد  استعداد ش
یب و مفاهیم مجازي و حقیقی کلمه، آنها را می توان در دقت و توجه به شکل و ترکاهم ناشی می شود که

شناخت خاصیت اصوات، پرباري ذهن از نظر دایرة لغات، وسعت زمینه هاي فرهنگی و نیز ذوق و قریحه 
.)392: 1381پورنامداریان، و شعور و هوشیاري شاعر خالصه کرد (

یـا در بافـت  یافت مـی شـوند   منفرداست که چنین ارزشهایی در واژه به صورت این سؤال مطرح ا ام
به واژگان  منفرد. بنابر این در بخش بعد، ضمن تحلیل ارزش می یابندامکان ظهور و بروز است کهتألیفی
لیفی آن می پردازیم.و تبیین ارزش تأدرك 

تألیفی؟است یا منفرد ارزش هنري واژگان 

ـین ارزشـی    واژگان، صرفاً به اهنريبرخی از نویسندگان علی رغم آگاهی و اعتقاد به ارزش  عـالم چن
( صویري، بار موزیکی و بـار فضاسـازي  کلمه سه ویژگی دارد: بار تمعتقد است بسنده کرده اند. دستغیب 

ـین سـه   .)1373:78دستغیب،  در اینجا دو چیز مبهم است؛ یکی اینکه آیا تمام قابلیت واژگانی شامل هم
تألیفی آن است یا در بافتمستتر نفرد مدر واژه به صورتویژگی است و دیگر اینکه آیا این خصوصیات

نمودار می شود؟  
منفردکلمه را در شکل زیباشناختی سویۀ تألیفی واژگان ارزش ت یاهمبرخی از نویسندگان، با تأکید بر 

،انکار کرده اند. گویی به منظور نفی جزم اندیشی  واژگانی و صدور روادید براي حضور بالمانع واژگانآن
باید تأکید کرد که همۀ واژه ها با بارهاي مختلف «؛واژگان نفی شودمنفردارزش زیباشناختید الزم دیده ان

ور خـود،  و بیـرون از تـأثیر واژه هـاي مجـا    منفردخود، از یکدیگر هویت می گیرند؛یعنی واژه به صورت 
ه نفـی  شـود کـ  تصـور  ینممکن است چنالبتّه .)239- 240: 1385،(امامیهویت هنري و ارزشی ندارد

،در بخش ارزش تألیفی واژگـان اما واژگان منافاتی ندارد.منفردواژگانی ضرورتاً با ارزش جــــزم اندیشی 
بـه نـوعی  - ت واژه را غنا می بخشد فضاي نحوي و کالمی است، و این می تواندخواهیم دید آنچه هوی -

،آنمنفـرد در شکلت هنري واژه م نفی هویکنیبار دیگر تأکید میبه منزلۀ نفی زیبایی مستقل واژگان باشد.
ضمنی آن نیست.صوري و به هیچ وجه به معناي نفی ارزشهاي 
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شعر جز ،شعر به وجود آید و در عین حالتاکمک می کند است کهکلمهکه این باید پذیرفت، یعنی
ار کرد که کلمات از بار ــوان انکـــنمی تبه بیانی دیگر، .)58: 1371براهنی، (ترکیبی نو از کلمات نیست

ـبالً بـدان ا    این ارزش منفـرد همـان  اما خود برخوردارند.خاص ارزشی شـاره کـردیم ارزش   گونـه کـه ق
ـثالً واژه اي چـون شـهید را در     تنها ب نمی شود و زیباشناختی محسو علل و عوامل فرازبانی هستند کـه م

انی متداعی شونده بـا  ه خارج از سلسله معگرنه خود این کلممقدس و ارزشمند جلوه می دهند. وذهن ما
در بافت تألیفی و در واژه بار ارزشیبرخوردار نیست. به بیانی دیگر،از ارزش و هویت هنري مستقلی ،آن

ر به خلق معانی، مضامین، ـــتألیفی واژگان است که منجنمود پیدا می کند، و این کارکرد نظام ویژة شعري 
در اثر  می شود. اویر و دالالت  بعدي ـــتص

ـه به طرح4با استفاده از الگوي زبانشناختی یاکوبسنآتیبه همین منظور در بخش و بررسی این مسأـل
کارکرد شعري زبـان، اصـل تعـادل یـا معـادل بـودن کلمـات را از محـور         ،از نظر یاکــوبسنمی پردازیم.

تحلیلـی  ،آنچه در پی مـی آیـد  .)23: 1381(پورنامداریان،کالم فرا می افکند6به محور ترکیبی5گزینشی
ـینی   ،است بر این مبنا. در بخش بعد ـینی و هـم نش خـواهیم دیـد کـه ارزش    ،ما با تکیه بر دو محور جانش

است در محور جانشینی و تنها منتهی به گزینش آن می شود - در صورت وجود- صوري و ضمنی واژه 
ـیقیایی، تلفیقـی، تصـویري و    شناختی مانند ارزشهايزیباسایر ارزشهاياما ،خود را نشان می دهدکه  موس

امکان نمود پیدا می کنند. - بر روي محور هم نشینی- دیعی فقط و فقط در رابطۀ متقابلب

ارزش واژگان منفرد . 1

ـ  شاید بتوان اقرار کرد که واژه ها به خاطر  امکان تداعیهاي گونـاگونی کـه   ی و یی، محتـوا از نظـر آوای
شناختی محسوب نمـی  ش زیبازاین ارزش به هیچ وجه اراما شهاي خاصی داشته باشند.زارضمنی دارند، 

ـ   ،شود ـتگی دارد.  بلکه نوعی ارزش فرازبانی است که به علل و عـواملی غیـر از ماهی در ت زبـانی واژه بس
شود. واژه به صورت منفرد پرداخته می »ضمنی«و»صوري«بخش زیر، از این نگاه به دو ارزش احتمالی 
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ارزش صوري واژگان. 1- 1

واژگان، چنین به نظر می رسـد کـه دیگـر دیالکتیـک     منفردواژگانی و غلبۀ سویۀ جزم اندیشیبا نفی 
از بین رفته است و تمام واژگان از این ارزش برخوردارند که وارد حوزة زبانی شعريغیرو شعريواژگان 

آنچه این موضوع را دچار مشـکل کـرده ایـن    اما ؛استدرستاین مسأله در جاي خود کامالً ؛شعر شوند
ایجـاد شـده اسـت کـه حضـور صـرف       تصور است که با صدور روادید ورود تمام کلمات در شعر ، این

به منزلۀ ارزش براي آنان تلقی می شود. به عبارتی دیگر، اینک نمی توان روي کلمه اي در ،واژگان در شعر
تلقی کرد.شعر خط کشید و آن را غیر شاعرانه 

چندان ویژه اي برخـوردار  زیباشناختیواژگان به طور منفرد از ارزش که خواهیم دید بخشدر این ا ام
شدیداً تحت تأثیر نحوة به کارگیري آنـان در بافـت   ،نیستند و حضور آنان در شعر و شاعرانه پنداشتن آنان

تلویحاً یا تصریحاً نکاتی را یادآور شده اند: بسیاري از صاحبنظران، در این باره چنانکهجمله و کالم است.  
گزینش واژگانی به مدد الگوهاي تثبیت شده در ذهن  شاعر صورت می گیرد، این الگوها را تجربه منـدي  
و قریحۀ شاعري و مناسبتهاي دیگر پدیدي می آورد. در ایـن الگوهـا بعضـی از واژه هـا همـزادة شـعر و       

موجب زوال شعر می شود؛ ولی باید توجـه داشـت کـه واژه هـا     که حذف آنهامضمون آن هستند؛ چنان
ـتند  همیشه ارزشهاي بالغی؛ موسیقیایی و القایی خود را مدیون سـاختار نحـوي و محـور هـم     ـینی هس نش

.)242: 1385(امامی، 
پاسخ دادهاما این سؤال که آیا می توان به ارزش صوري واژگان اعتقاد داشت یا خیر، گویی هنوز کامالً 

شده است. لنگرودي ضمن طبقه بندي سه حرکت عمدة شعر فارسی در ادوار گوناگون چنین اظهـار مـی   ن
سبک خراسانی را تشکیل ،گونه و نحو لطیف و آرامش و شادمانی جوهر و روح اشعاردارد: واژگان مخمل

ـبک عراقـی     می دهد، شوریدگی و معنویت ناب الهی و سمبولیسم و وصف حال از مختصـات اشـعار س
ـبک   است، تصاویر عمیق و نه تو و اسلوب معادله و واژگان کوچه و بازاري و روزمره از ویژگی اشـعار س

.)1372:28لنگرودي، (هندي است
گون پنداشت و واژه اي را مخمــل - بنابه گفتۀ لنگروديـم معیار می توان واژه اي را  به راستی، با کدا

نگـاه جنبـه هـاي    واژگـان را جـایی در پیوسـت   لطافتاست ممکنآیا احیاناً خشن و درشت تلقی کرد؟ 
ارزش موسیقیایی و بالغی واژه در بافت تألیفیدر بخشهاي بعدي ؟موسیقیایی و بالغی واژه جستجو کرد
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ـتر اما ،بررسی می شود يدر این بخش ارزش صوري آن مورد مالحظه قرار می گیرد تا قدري با تأکید بیش
ن پرداخت.بتوان به نفی یا تأیید آ

اصل اختیاري بودن صورت و معنا . 1- 1- 1

به روشنگري بپردازد: معمـوالً  در این باره رویکردهاي زبانشناختی به زبان در سده هاي اخیر می تواند 
چنین است که ارتباطی طبیعی بین صورت زبانی و معناي آن وجود ندارد. این ارتبـاط کـامالً اختیـاري یـا     

کردن به کلمۀ عربی کلب نمی توانیم از روي شکل آن بفهمیم که ایـن کلمـه داراي   قراردادي است. با نگاه 
،  نیز نمی توانیم dogانگلیسی این واژة عربی، یعنیۀطور که با ترجممعنایی طبیعی و آشکار است. همان

واقع با موجودي در جهان انی هیچ ارتباط طبیعی یا تصویري معناي طبیعی و آشکاري پیدا کنیم. صورت زب
ـیاء و         ـین نشـانه هـاي زبـانی و اش که پشمالو و چهارپاست و پارس می کند ندارد. این وجـه از ارتبـاط ب

،(جورج یـول (قراردادي بودن) می نامند7همان ویژگی اختیاري بودن،موجودات واقع در جهان خارج را
1385:14(.

منافات دارد. به راستی چگونـه مـی   و احیاناً درشتی واژگانلطافتاصل اختیاري بودن، تا حدودي، با 
واژه، آیـا مـی   تألیفینظر از جنبه هاي موسیقیاییتوان به مخملی بودن بعضی واژگان باور داشت؟ صرف

طـور کـه   ویژه اي دانست؟ همـان زیباشناختیت و ارزشیبرخوردار از اهم،توان واژه اي را به طور منفرد
ـیقیایی و بالغـی واژه      ان  جایی در پیوستواژگان را شاید بتولطافتاشاره شد این  نگـاه جنبـه هـاي موس
اگر این احساس را که واژه اي مخملی است یا نه به جنبه هاي جهان شمول زیبا شناختی اما ؛جستجو کرد

.خواهد شدمربوط بدانیم، مسأله بسیار دشوار 
و ه صورت اصلی عـام می تواند ب،خاصچگونه می توان پذیرفت احساس فردي نسبت به واژه اي

حکم ةقوةپیشین در شالودحکم، در پی یافتن مبانیةقوکانت، در نقد .فراگیر مورد قبول همگان قرار گیرد
دوم (احساس) جستجو کرده ام و وةاعالم می کند: من به دنبال اصول پیشین براي ق- نظیر فاهمه و عقل- 

ساخت منتظمی که تحلیل قبلی از سایر قوا بر من مکشوف ما اگرچه ممکن بود یافتن آنها را ناممکن بدانم
ساخته بود می بایستی مرا در مسیر صحیح قرار دهد، به نحوي که اکنون سه جزء فلسفه را تمیز مـی دهـم   

ـین   .)1377:12(کانت،هر یک داراي اصول پیشین خویش استکه  بنابرآنچه گفته شد، طبق اصـول پیش
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ة حکم) باید بتاحساس (قوو فراگیري در خصوص مخملی بودن یا نبودن واژگان دسـت  وان به اصل عام
ـبت بـه    - در جنبه هاي صوري واژگان- یافت و عدم وجود چنین اصل و معیاري نافی چنین نگرشـی نس

ۀ پذیرش زیبایی شناسی جهان شمول، بـا حرکتهـاي بعـدي شـالوده     باید افزود که نظریالبتّه واژگان است.
ن نیز جایگاه خود را از دست بیش فرض نشد و با حضور نسبی نگري، وجود اصول پیشیمی توه،شکنان

.  داد

ارزش ضمنی واژگان.2- 1

ات، بـه خصـوص در   آن در ادبیۀیکی از تمایزات اساسی بین استفادة معمول از زبان و استفادة شاعران
,Perrineد. (تري از واژگان منفرد به عمل آیشعر، این است که در شعر کاربرد غنی ) واژگان 1988:585

منفرد زبانی خود از سه الیه تشکیل می شوند: اصوات، دالالت صریح، و دالالت ضمنی. در اینجا بحث بر 
پیرامون برخی "هالۀ ارزشی"منجر به ایجاد ،سر این است که کدام یک از این سه الیۀ تشکیل دهندة کلمه

واژگان می شود.
ش بعدي مورد بررسی ــدر بخ،در سویۀ تألیفی آنموسیقیایی واژگان ۀــات اصوات و جنبـخصوصی

در خصوص الیۀ دوم، یعنی اما پیرامون واژگان بررسی شود.ارزشیقرار می گیرد، تا تأثیر آن در ایجاد هالۀ 
ور که دیدیم داللت صریح واژگان منفرد، یعنی همان معانی فرهنگ لغتـی واژگـان،   طداللت صریح، همان

اسی قراردادي است و نمی تواند منجر ـــداقی در دنیاي خارج از زبان دارد که از نظر زبانشنــیماً مصمستق
به ایجاد ارزش زیباشناختی کلمه گردد. پس این ارزش هاله اي را باید جایی در الیۀ سـوم واژگـان، یعنـی    

داللت ضمنی، جستجو کرد.  
زبانی خود القـاء مـی   - ان، وراي صورت ظاهريداللت ضمنی هر آن چیزي را شامل می شود که واژگ

ـته و تـداعیهاي    واژه 8.واژهیعنی اشاره هاي تلویحی،کنند این اشاره هاي تلویحی را از طریق تـاریخ گذش
یل چنین الیه هایی مـؤثر مـی افتنـد   مربوط به آن در خود بار کرده است و تمامی عوامل فرازبانی در تشک

)Perrine, 1988: 585(.
سخن می گوید، به وجود چنین عوامل فرازبانی معتقد است که 10از تعویق9انی که ژاك دریداشاید زم

رد ــست که فاً همان چیزيو این هالۀ ابهام انگیز، دقیقا،قادراست پیرامون واژه هاله اي معنا دار ایجاد کنند
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ـ  ه معانی و اشارات ضمنی رهنمون مــیک سلسلسويه بهــرا در برخورد با کلم ی ی شود؛ کاري کـه حتّ
معنـی و مفهـوم   ،مترادف آن واژه از پس آن بر نخواهد آمد؛ چون کلمات مترادفی که بـه صـورت ظـاهر   

ـتند    واحدي را در زبان می رسانند، از نظـر سـاختمان و سرشـت بـا     ر عـاطفی، یکسـان و هـم ارزش نیس
.)1381:391پورنامداریان، (

ژگان نه به خاطر داللت مستقیم و معناي قاموسـی آنهاسـت   با توجه به آنچه گفته شد، غناي ارزشی وا
بلکه این مفهوم ضمنی یا رمزي واژه است که از قوت بیشتري برخوردار است. در برخـورد بـا اثـر ادبـی،     

تداخل در افق معنایی خواننده نیز تنها از این طریق ممکن است.
هالۀ معنائی کلمات که از ارزشهاي ضـمنی واژه  خواننده با ورود در کهکنیمدر اینجا بار دیگر تأکید می

تی زبانی و زیباشناختی ت، لذّاین لذّاما لذت ببرد؛محسوب می شود ممکن است در دنیاي اثر قرارگرفته و 
فرازبـانی را در پیرامـون واژه اي  انی اسـت کـه عوامـل   از منظر ادبی محسوب نمی شود  و تنها تداعی مع

 ا می بخشد. طبیعتاً شاعر یا نویسنده بنا به ذوق تاریخی، فرهنگی، اجتمـاعی  برجسته کرده و بدان غنخاص
ایـن قبیـل   تـا دسـت بـه گـزینش واژگـانی خواهـد زد      "روح زمان"از پذیريبه تأثیراو به قول هگل بن

.نیستزبانی واژه- گذاري هنريبه هیچ وجه، این مسأله مترادف با ارزشاما ت بخشد؛شدها را اثرگذاري
دهد، در مکتب تأویل گرایان نمود بسیاري پیدا رزش ضمنی واژه که با تداعی معانی خود را نشان میا

ـیم. از  کرده است. به همین منظور، در این بخش از دو منظر، ارزش ضمنی واژه را مورد بررسی قرار می ده
ه را نـوعی  خوانند، گروهی ضمن پذیرش وجود معناي قطعی، خواندن اثر توسطّچشم انداز تأویل گرایان

که گروهی دیگر اصالً به وجود معنایی قطعی در اثر معتقد نیستند.به شمار می آورند، در حالیتأویل

چشم انداز نخست تأویل گرایان.1- 2- 1

ف اراده نام برد. هرش معتقد است معناي لفظی یا معنایی که مؤل11ّدر میان گروه اول می توان از هرش
ابت است و نمی تواند به عنوان پدیده اي در شکل تاریخی فعال باشد، ولی در مقابل کرده است قطعی و ث

آن، داللت که عبارت از نسبت معناي لفظی با امـور دیگـر، نظیـر ذوق دوره، بـاور، واکنشـهاي شخصـی       
ال است و همین داللـت اسـت کـه مـی     خواننده، زمینه هاي رایج فرهنگی و ارزشهاست، غیر قطعی و فع

ـتی از       .)1385:273(امامی،طنین نگه داردمتن را زنده و پر تواند  ـین برداش الزم بـه ذکـر اسـت کـه چن
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کارکرد واژگان شباهت تامرل، معنـاي  ــــ دارد. به گمـان هوس 12ـرلط هوسی به موضوع مطرح شده توس
ـنش هـاي نیـت     وعی نیـــواژه موض ـیلۀ ک گـون  ت گون است که دگرگونی نمی پذیرد و می تواند به وس

: 1380( احمـدي، ي متفاوت، یکسان بـاقی خواهـد مانـد   در تمام این بازتولیدهااما متعدد، بازتولید شود،
595(.

چشم انداز دوم تأویل گرایان. 2- 2- 1

اشاره کرد. دریدا این انتظار را کـه بایـد پشـت هـر     از پیروان دیدگاه دوم، می توان به دریدا و پیروانش
می که شکل معنا را به گونه اي همزمـان  خواند؛ توه"متافیزیک حضور"نشانه اي معنا وجود داشته باشد 

ـته باشـد.  در ذهن حاضر می داند. بنابر این توه م، هر متن نوشتاري، چونان نظامی از نشانه ها باید معنا داش
به راستی ناموجود است"ر آن باشدبیانگ"یا "داشته باشد "صیلی که بنا به فرض، متن باید آن معناي ااما 

.)407همان:(
ـ  پذیرشپذیرش یا عدمشویم کهمیدر پایان یادآور  ت معناي قطعی، که به زعم هوسرل موضـوعی نی

کـه بـه   ،هالۀ معنـایی نگاه ما را در خصوصگون به شمار می آید و از نظر دریدا توهمی بیش نیست، نوع 
واسطۀ معانی ضمنی و اشاره هاي تلویحی پدیدار می شوند، دچار تغییر نخواهد کرد.  

لیفی واژگان أارزش ت.2

کـه  منفرد تنها از یک سري ارزشهاي فرازبـانی برخـوردار اسـت   واژه به صورتطور که دیدیمهمان
قطعاً نباید آنها را بی اهما قی کرد.ت تلّیزیباشناختی واژه منحصراً در بافت تألیفی خـود را نمـودار   ارزش ام

ی می توان گفـت کـه   به طور کلّألیفی واژه از این منظر است. آنچه در پی می آید تحلیل ارزش تمی کند. 
انتخاب کلمات به خاطر رسیدن به یکی از اهداف زیر است که همگی در پی غنا بخشیدن به بـار ارزشـی   

یفی است:واژگان در ساختار تأل
براي هماهنگی با سایر کلمات و ایجاد تناسب صوتی که موجد نوعی موسیقی درونی در شعر مـی  . 1
.شود
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2 .ع کلمه، تا امکان تعبیر چند جانبه اي را فراهم آورد و نیز فضاي روحی براي معنی دقیق و قابل توس
عاطفی شعر را در خواننده ایجاد کند.مناسب با جو

طنز و تمسخر با در نظر گرفتن بار عاطفی کلمه و معانی فرعی که کلمه مـی توانـد بـه    براي ایجاد . 3
ذهن القاءکند.  

براي ایجاد بعضی صنایع بدیعی از قبیل طباق و تضاد و مراعات نظیر که باعـث ارتبـاط کلمـات و    . 4
.)395- 396: 1381تناسب لفظی و معنوي آنها با یکدیگر می شود (پورنامداریان،

خش بعدي به چهار خصوصیت تألیفی واژه به ترتیب زیر می پردازیم:بدر این بنابر
ارزش موسیقیایی واژه)1
ارزش تصویري واژه)2
ارزش بدیعی واژه)3
ارزش تلفیقی واژه)4

ارزش موسیقیایی واژگان. 1- 2
در این بخشاست؟ی کالم قابل توجیه ل به ساختار و بافت کلّبدون توسآیا ارزش موسیقیایی واژگان 

داوري خواهیم نشست.ضمن بررسی دیدگاه برخی از صاحب نظران در این باره، به 
هر چند جنبۀ موسیقیایی کلمه در بافت کالم مشهودتر به نظر می رسد، بـا  شفیعی کدکنی معتقد است 

این حال در بعضی موارد نمی توانیم از نقش طبیعی ساختار کلمه و نظام آوایی آن در رسانگی مفهوم لغوي
طبیعی و سـاختار کلمـه و نظـام    که نقشاثبات این.)1382:315(شفیعی کدکنی، ن چشم پوشی کنیمآ

ی داشته باشد، به نظر دشوار می آید. با نگاهی بر آنچه گذشت، بـه سـهولت مـی    یی آن ارزش موسیقیاآوای
ـ ارزش آواو ،اسـت ار ی فرازبانی برخوردیتوان دریافت که واژه در شکل منفرد آن تنها از ارزشها ی آن در ی

صورتی برجسته و ممتاز خواهد شد که در تقابل با آواهاي دیگر در بافت تألیفی واقع شود. 
ت از وظـایف   گان منفرد را شاید بتوان بـه سـهول  موسیقیایی واژۀالزم به ذکر است که کشف جنبالبتّه 

ن و بررسی هاي مستمر  انجام گرفته نگرش علمی آواشناسی به این جنبه از زبااما آواشناسی به شمار آورد.
ـبت بـه شاخصـهاي      در این خصوص همواره تأکید را بر وجه تألیفی قرارداده اند و جز مواردي ذوقـی نس

موسیقیایی  واژگان منفرد کار علمی خاصی صورت نگرفته است. 
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طرح اسالمی در این خصوص مباحثی چون فصاحت کلمه و فصاحت کالم م- ه در بالغت ایرانیالبتّ
از مطالعـۀ آنچـه در ایـن    امـا  و تألیفی واژگان را مورد نظر داشته انـد. منفرده است که به ترتیب، سویۀ شد

ـتعمال، تنـافر     خصوص نگاشته شده است صرفاً با توده اي از اصطالحات مبتنی بر ذوق چون غرابـت اس
ـ حروف، و مخالفت قیاس مواجه می شویم. که در عین تالش براي یافتن معیاري ه، بـا آراء ذوقـی و   موج

غیر قابل تعمیم مواجه می شویم.    
 ـی ت در دنیاي مدرن، از سویی دیگر، فرمالیستها نیز با تمام عالقه اي که به منش ویژة شعري و خصوص

آهنگین آن دارند، اهمس کـار  أن در رآنـا را به صورت تلویحی انکار کرده اند. ت موسیقیایی واژگان منفردی
توجه داشتند تا بدین وسیله بتوانند راز خوش آهنگی و موسیقی شعر را دریابند. از 13آواییخود به خوش

ـید   1927اشاره کرد. وي در 14له می توان به کارهاي اوزیب بریکجم مقاله اي منتشر کـرد و در آن کوش
15دها رنـه ولـک  تکرار آواهاست. بعص کند. تکیۀ او در این مقالههمۀ عناصر مهم زبانی را در شعر مشخّ

و خالصه این که پیام شعري همـان  16یعنی ارکستریشن، بر آهنگ آن استگفت که تأثیر کلی شعر مبتنی
ارکستریشن است. موکاروفسکی از فرمالیستهاي مکتب پراگ عقیده داشت که بین شعر و نثر فرقی نیست، 

ن دو در درجۀ آهنگین طور کلی فرق آمنتهی شعر سازمان یافتگی و انسجام بیشتري نسبت به نثر دارد و به 
ـتها انجـام دادنـد، سـاختار گرایـان هـم       .)1381:161(شمیسا،بودن آنهاست در پی کارهایی که فرمالیس

ـ که کانون فعکوششهایی در این باره انجام دادند. آنان علی رغم این (واك، واج) 17ت خـود را از فـونیم  الی
آنـان کشـف تـأثیر    18ند و اظهار کردند که هـدف فنولـوژي  ص کلمه آغازیدترین جزء مشخّیعنی کوچک

کـه  این.ه به وضع فونیمها در بافتی تألیفی مورد بررسی قرار دادندی شعر را با توجتأثیر کلّاما هاست،فونیم
بار موسیقیایی واژه در وجه تألیفی خود به جنبۀ تخیلی و عاطفی شعر یاري می رساند، نکته اي اسـت کـه   

ه اند. طبیعی است انتخاب یک واژه از میان مترادفات کار دشواري نیست؛ امفرمالیستهـ ا، ـا به خوبی دریافـت
این انتخــــــاب زمانی مثمر ثمر واقع می شود که با تناسبات آوائی دیگري دمخور و دمساز باشد. 

ارزش تصویري واژگان. 2- 2

ه صرفاً در بافت تألیفی خـود را نشـان   از دیگر شاخصهاي ارزشی واژگان ارزش تصویري آنان است ک
ـبه  ـب ـ می دهد. چون ضرورت تشکیل تصویر حداقل وجود دو قطب است که در علم بیان با مش ه بـه  مش

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


دومشمارة ات و علوم انسانی سابق)دانشکدة ادبی(جستارهاي ادبی174

تعریف می شود. پس طبیعی است که وجه تصویري واژگان در شکل دیالکتیکی آن نمود پیـدا کنـد. ایـن    
خود اعم از تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و نمونه هاي بدین معناست که تصویر سازي با تمام امکانات بیانی 

ایـن رابطـۀ دوگانـه    البتّـه  یعنی، آرکی تایپ و سمبل، بر اساس یک رابطۀ دوگانه استوار است.،تر آنکامل
عاي مشابهت، با دامنـۀ  به)  کارایی و نمود دارد. در این حالت ادمشبه- گاهی با هر دو قطب خود ( مشبه

ـیل   که دارد، در حداقّتغییر اندکی ـبیه تفص ل خود است. (بر فرض مثال در تشبیه بلیغ ادعاي مشابهت از تش
افزون تر است) حال آنکه در استعاره و سایر موارد فوق، تنها یک قطب از تشبیه ذکر مـی گـردد و طـرف    

ـیب   کنیم که در استعاره ماهیت دیالکتیکی تصویتصور نباید  چنینالبتّه دوم اراده میشود. رسازي دچـار آس
شده است. بلکه ماهیـباهت ت خود را حفظ کرده اسـت، و ادعـاي   ت دیالکتیکی موجودی نیـز تـا حـد   ش

خود را باال کشانده است. در مجموع آنچه گفته شد، در این میان چیزي که تغییر ماهوي نخواهد ،همانندي
هرگاه پیوند مبتنی بر شباهت اما و ... است.داشت، همانا ذات مبتنی بر تقابل دوطرفۀ قطبیین تشبیه، استعاره

  نشـانه کـاهش مـی یابـد     یک قطب نماد [ استعاره، تشبیه و ...] با قطب دیگر گسیخته شود، نماد تـا حـد
.)1376:151(مهرگان،

ـناختی    بنابر آنچه گفته شد، این ارزش تصویري واژگان در سویۀ تألیفی قادر به ارائه کارکرد زیبـایی ش
از چنین توانایی برخوردار نیستند. به همین دلیـل  اغلب اشد. این در حالی است که واژگان منفرد خود می ب

تفاوتی ماهوي بین آنان درك مـی  اما بهره می جویند،)کلمه(که از ابزار مشابهیاست که نثر و نظم با این
رد کلمـه در نثـر   کارباما است،شود. در واقع نثر و نظم (شعر) هر دو قسمی بیان است و بیان نیازمند کلمه 

.)1373:177(دستغیب، 20.است و در شعر القایی و پرشدت19توضیحی و تفصیلی
در خصوص ارزش تصویري واژگان باید اضافه کنیم که اهمت این مطلب تا جایی است کـه برخـی   ی

باشد، خیلی سـاده انگـاره   گريکه موسیقی زبان یا توان اصیل در بیانمتفکرین بر آنند که: شعر بیش از آن
تصاویر قائلند تا جایی پیش می روند که یکسره به راياست و تصویر. این گروه از متفکرین با اصالتی که ب

رویکرد ویژه اي ،ت شعرينفی شاخصه هاي موسیقیایی زبان می پردازند. اینان در پی یافتن اصالت و حیثی
عناصـر بنیـادین   ،گی دیرینه اي با رؤیا و اسطوره دارند و بنابراینریشبه شعر دارند. ایماژها در نظر آنان هم

ملزومات بنیادین شعر هستند نخستین بار این نظریه را که استعاره و نماد از .داستعاره و نماد می داننشعر را 
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بر دستگاه بیان و آن را به بهترین وجهی تکمیل کردند. ایشان جهانی داراي عوامل متناظر و مبتنی رمانتیستها 
.)38- 39: 1377،نمادهاي فراگیر پیشنهاد کردند که شعر بازتابی از آن و بیان کنندة آن است (ولک

ارزش بدیعی واژگان. 3- 2

ـناعات ادبـی در یـک     از دیگر ارزشهاي واژگان، ارزشهاي بدیعی آن است. بدیهی است که حضور ص
:1377(محمدي آملـی،  دست یابداذ هنريالتذشعر سبب می شود تا خواننده پس از کنشهاي مختلف به 

پس مشارکت خواننده در کشف ، باز آفرینی یا خلق معنا التذاذي هنري را در برخواهـد داشـت و   .)243
ه گفته شد، به سبب وجود مورد بدیعی در اثر باشد. کطور بخشی از این التذاذ هنري ممکن است ،همان

هر واژه که در ارتباط با واژه اي دیگـر از یـک   م، دقت کنید به تعریفی که از مورد بدیعی در دست داری
ـیقیا     یی سطح لغوي محض به یک سطح گستردة معنایی یا از یک سطح عادي آوایی بـه یـک سـطح موس

ت در این تعریف، به سهولت در می یابیم که با دقّ.)12: 1368(شمیسا، تعالی یابد یک مورد بدیعی است
متعالی،  زمانی امکان پذیر است که واژگان در نحـو و  معنایییا موسیقیاییقرار گرفتن یک واژه در سطح 

بـدیع  ساختار جمله در کنار سایر اجزاء(سویۀ تألیفی) از چنین تناسبی برخوردار باشد. شاید تقسیم بدیع به 
ی هم که مدام از گذشته مبناي کار واقع می شده است، بی ارتباط بـا ایـن طـرز تلقـ    بدیع معنويولفظی 

نباشد که یک واژه در پیکرة یک سلسله از واژگان همجوار، خود را بهتر می نمایاند؛ چه با ایجاد رابطه هاي 
چه با ایجاد روابط موسیقیایی با واژگان پیرامون خود.،ترین آنان است)معنوي (که ایهام از مهم- درونی

 انـد. طـــرح مسـأله    کــــرده هــــی فـرمـالیستها در این خصـــوص هم کـــارهاي شـــایان توج
توسط فرمالیستها از جمله مواردي است که ارزش بدیعی واژگـان را بـه خـوبی از طریـق     برجسته سازي 

آشنایی زدایی نشان می دهد. این آشنایی زدایی و به تبع آن برجسته سازي، خود ممکن است در الیه هاي 
ن ایجاد کند. آشنایی زدایی ممکن است در یکی گوناگونی وارد عمل شود و بار ارزشی خاصی را در واژگا

از  الیه هاي موسیقیایی، لغوي، و نحوي صورت گیرد.  
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21ارزش تلفیقی واژگان.4- 2

می تواند خود را در بافـت ترکیبـی   اما از دیگر شاخصه هاي واژگان که به صورت منفرد وجود ندارد،
نـاهمگون  یق، همانا، کنار هم نهادن عناصر به نظربه شکل برجسته اي نشان دهد تلفیق است. منظور از تلف

تقابل واژگـان از سـطوح مختلـف    از طریقاست که موجب اعتالي کالم می شود. به عبارتی دیگر، تلفیق 
ها باعث اعتالي کالم می شود.ه جمع ناسازیا زبانی و 

سبک شناختی تلفیق .1- 4- 2

به بیانی سـاده  ا باشد.ــان از نظر کاربري آنهممکن است به خاطر تفاوت واژگ،جمع عناصر ناهمگون
دو گونۀ متفاوت سبکی در کنار هم گرد آمده و منجر به برجسته سـازي مـی   ،تر، در تلفیق سبک شناختی

دورة خاصی است و بنابر این هر دوره اي زبان رسمیرسمیشوند. همانطور که می دانیم زبان معیار زبان 
 ـبکی ویـژه اي را دارا باشـد کـه در الیـۀ      ست. این زباخود را داراخاص ان ممکن است خصیصه هاي س

لغوي، دستوري و موسیقیایی خود را نشان دهد. حال، در زبان شاعرانه، می توان با عدول از این زبان معیار 
در کنار زبان معیار، از توانش هـاي نهفتـه در ایـن    23هروزمرّیا زبان 22کهنو به کارگیري واژگانی از زبان 

بنابراین استفاده از لغات و تعابیربه شکل صحیحی بهره مند شد. - یعنی ارزش تلفیقی واژگانارزش زبانی
( معیار + روزمره / معیار+ کهن ) ر می تواند با قرار دادن دو سطح متفاوت زبانی ـــدر شعروزمرهیا کهن

ـینی  ون در در کنار هم منجر به غناي زبانی شود. بدین شکل با جمع عناصر ناهمگ ، واژگـان  محور هـم نش
کننـدگی  بیشتري می گردند. و بنابر این شعر در راستاي اثرگذاري و القـا داراي عمق و ژرفاي زیباشناختی

خود به پیش می رود. 
به طور کلی ، به دو طریق می توان به استقبال این شیوه از برجسته سازي رفت. اگـر واژگـان و بافـت    

ی کنیم، آنگاه در دو سوي محور با دو نوع انحراف از معیار مـواجهیم کـه خـود    قّزبان معیار را حد وسط تل
فرقی نمی کند که ما در کدام سمت محـور  البتّه .ه یا واژگان کهن استن روزمرّناشی از به کارگیري واژگا

ساس می است این است که با تلفیق این قبیل واژگان با سطح معیار،  نوعی ناهمگونی احباشیم، آنچه مهم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


177هالۀ ارزشی واژگانل و دومچهسال 

نحـوي،  ممکن است با تأثیرات ویژه اي از قبیل پر رنگ کردن سـطح  به نوبۀ خوداین ناهمگونیو شود
نیز همراه باشد.معنایییاآوایی، لغوي،

تلفیق ناسازه ها . 2- 4- 2

پارادوکس اما هم که یکی از عوامل برجسته سازي است با تلفیق مواجهیم.متناقض نما) (در پارادوکس
جمع ناسازها، اغلب، با ایجاد زبانی می شود. ت هنري و هویباعث غناي تلفیق عناصر متضادبه خاطر فقط

شگفتی هنري نیز همراه است. 

مۀ نظنظری

با بررسی آنچه نوشته آمد، پذیرش این نکته قابل قبول است که حضور واژه در زبان یـا اثـر ادبـی، بـه     
وعه اي متوالی و پیوسته از واژه هاست که زبـان را تشـکیل مـی    یا فردي نیست، بلکه مجممنفردصورت 

پیش آمد که چـون  توهم با نفی جزم اندیشی  واژگانی اینکه گفته شدچنان) 1385:235( امامی، دهد
ت ندارند، پس وجود هر کلمه اي در شعر شاعرانه است. غافل از ایـن کلمات براي ورود به شعر محدودی

نشینی با واژه هاي معنا و مقصودي است و این معنا در بافت کالم یا جمله به اقتضاي همکه هر واژه داراي 
شـود و بـدین   دي مـی او، موجب دریافت هاي متعـد خاص دیگر و یا زمینه هاي شخصی یا تداعی هاي

ك این مسـأله کـه در تئوریهـاي ژا   .)257:همانترتیب ما با طیف گسترده اي از معانی روبرو می شویم (
نامیده شده است همان چیزي است که به نظریۀ نظم شهرت دارد و همـان چیـزي   disseminationدریدا 

است که عبدالقاهر جرجانی اساس تئوري زیباشناسی خود را در باب بالغت بر آن استوار کرده است و به 
ست و نه بد. ایـن  خودي خود نه خوب اه نظریۀ نظم شهرت یافته است. او معتقد است که هیچ کلمه اي ب

.)1382:238در مجموعۀ ترکیبی کالم است که ما احساس زیبایی و زشتی می کنیم (شفیعی کدکنی،
درست است که واژگان می توانند بدون روادید در عرصۀ شعري بتازند و درست است کـه ایـن امـر    

موجـب  24ۀ تألیفی واژگانعدم آشنایی شاعر یا نویسنده با سویاما موجب غناي واژگانی شعر خواهد شد،
است که واژه هاي بدان دلیله است که جبران ناپذیر می نماید. این شدایجاد صدماتی به حیثیت ادبی شعر 
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نشینی آنهـا ایجـاد کننـدة بخـش عمـده اي از      کلیدي شعر از اهمیت خاصی برخوردارند؛ زیرا پیوند و هم
ی محسوب می شوند (امامی،ا، محور مضامین کلّشعر است و از جهت دیگر این واژه هةوارصورت اندام

بنابر این عدم آشنایی با چنین کارکرد ویژة واژگانی، یعنی از دست دادن وحدت اثـر  .)219- 220: 1385
و گم شدن مضمون. 

ي واژگـان و اعتقـاد بـه جـزم اندیشـی     ت کـاربر تی محدودیبه راستی باید اذعان کرد که در شعر سنّ
شناخت غناي ارزشی اما جب ضعف در تألیف و پردازش اندیشۀ شعري آنان می شد،واژگانی، اگر چه مو

ـثالً خصیصـۀ اصـلی    واژگان، القاءکنندگی و شد ت استعمال واژه را در شعر افزون می کرد. به طوري که م
اوزان شعر حافظ را در به کارگیري متنوع ایهام دانسته اند، یا موسیقیایی بودن شعر موالنا با تنـوع و کثـرت  

هاي شعر وي به شمار رفته است. و شعرسعدي با روابط پیـدا و پنهـان   همواره از شاخص،خوش آهنگ آن
بیانی و بدیعی، از وي شاعري تکرارناپذیر در عرصۀ ادب ساخته است. آیا نمی توان ادعا کرد حداقل یکی 

کاربري آن بوده است؟  از جنبه هاي ماندگاري شعر ایشان پی بردن به چنین امکاناتی و درك صحیح 
ا امروزه با وجود اینامت نهفته در شعر و آثار ادبی که نفی جزم اندیشی  واژگانی، منجر به اعتالي قابلی

ه است، بی اعتنایی نسبت به بار ارزشی واژگان، که خود را به خصوص در محور تألیفی نشان می دهد، شد
ایـن بـه منزلـۀ نفـی      البتّه چونان کشکول واژگانی است.ه است که صرفاًشدمنجر به پدید آمدن شعرهایی 

جـاي افسـوس   امـا  ی در تأیید حرکت آنان اسـت. توانمندي سترگ برخی از شاعران معاصر نیست و حتّ
هیچ کدام نتوانسته اند درك کنند که عظمت کار ،دین دامن سوختهآنجاست که پیروان به نظر راستین و مقلّ

ار بوده است. آیا صرفاً هر شاعري دامنۀ لغات بیشتري داشته باشد ، و شعر هـم  این مردان مرد در کجاي ک
تی براي ورود کلمات در خود نداشته باشد آن وقت ...؟محدودی

فرجام سخن

ـانی دیگر- شاعر،وقتی در محــور گـزینش ـر زـب دست به انتخاب می زنـد، معمـــوالً   - یا هر کارـب
کاربر زبانی در مرحلۀ انتخاب، معموالً از میان واژه هاي هم معنا، هم صدا، یـا  انتخــابهاي گسترده اي دارد. 

ۀ زبانی عام و کلماتی که خانوادة دستوري یکسانی دارند، دست به انتخاب می زند. تا اینجا کاربر زبانی سوی
تخاب واژگان بـه  که در محور ترکیب، کاربر زبانی در انبه محض ایناما مشترك زبان را به کار برده است.
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ی بزند، از سویۀ ادبی زبـان نیـز   منظور رعایت تناسبهاي لفظی، معنوي و موسیقیایی دست به انتخاب خاص
بهره مند شده است. بنابر این می توان چنین گفت که ارزش صوري واژگان نهایتاً در محور گزینش خـود  

ویـژه اي کـه   صـوري - ضمنین به دلیل بار را نشان می دهد؛ به عبارتی دیگر، اگر بپذیریم برخی از واژگا
در مرحلـۀ  ایـن ارزش خـود را   ت قـرار گیرنـد،   ممکن است داشته باشند نسبت به واژگان دیگر در اولوی

ی واژه را پدیدار می سازد همانا سویۀ تألیفی واژگان اسـت کـه   ت نهایآنچه اهمیاما ،دینش نشان می دهگز
ذکر این نکته خالی از فایـده نیسـت، کـه    البتّه هتر نمایان می سازد.خود را ب،در محور هم نشینی و ترکیب

برخی واژگان  به سبب بار فرهنگی  ویژة خود یا عواملی دیگر از قبیل جنبه هاي ذوقی، فردي، استحسانی، 
احترام آمیز بودن و در مجموع به خاطر سلسله معانی متداعی شده با آن مورد گزینش و انتخاب قرار گیرد،

بر خالف این، باز هم نمی توان مدعی شد که این ارزش، ارزشی درونی در واژه اي منفرد اسـت بلکـه   ا ام
شده است.  خاص عواملی فرازبانی منجر به چنین برداشتی از واژه اي

یادداشتها

حسـاس مـی   که نیاز به احیاي آن هم به خوبی اایکبا پسوند باستانی گیتیگیتیک واژه اي است که از ترکیب - 1
شود، ساخته شده است. 

صائب براي تمثیلهاي خود از همۀ اموري که در پیرامون او می گذرد و هر چه در گرد خود می بیند بهـره مـی   - 2
ـیش از او   گیرد و از اینجاست که دستگاه الفاظ، یعنی مجموعۀ کلماتی که در شعر او به کار رفته نسبت به شاعران پ

و ده ها از این اشیاء که در شعرهاي سعدي و "بخیۀ کفش"، و "قبله نما"، "ساعتشیشۀ "وسعت بیشتري دارد. 
حافظ هرگز دیده نمی شود در غزل صائب مقامی دارند و از آنها براي ساختن تمثیل استفاده می شود...

ان راشیشۀ ساعتچه سان در راوان است و من یک غنچه دل دارمغم عالم ف* کنـم ریگ بیاـب
د       ر ســو مرو ايه* ـبه بـرو در حــــرم کعدیده که چون از حرکت ماـن ـه نمود ـــــ راــا ـقبـل
رزه گـردي هاي منــی کند بر هـخنده کفشم ماگر دندان نمـا شـد عیب نیستبخیۀ کفشــم*

)54( دیوان صائب، مقدمه: 
ــودي- 3 است که پیرامون واژگـــان را در بـر گرفتـه اسـت و ذهـن     منظور ما از فضاي شعري همانا هالۀ مه آـل

خواننده با تداخل، سیر، و تأمل در این فضا اثر را بهتر درك خواهد کرد.
4.Jacobsen
5.Paradigmatic axis
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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
19. Extensive
20. Intensive
21. Juxtaposition
22. Archaism
23. Vulgarism
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