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 در اشعار علی معلم دامغانی مختصات سبک آفرین

 دکتر محمود عباسی

 استادیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان وبلوچستان

 محمد رضا عبدی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه سیستان وبلوچستان

 چکیده

 ته ادبی ایران در شعرخویش غالباً درعلی معلم دامغانی از شاعران صاحب سبک معاصر است که به واسطه پیوندهای عمیقش با گذش

تکنیک تکرار، انحراف از  مثنوی، استفاده فراوان از باستانگرایی، توجه به اوزان بلند در. تعابیر است پی گزینش خاصی از واژگان و

رسد به نظر می .به وجود آورده است او را در شعر سازیو شخصی ( foregrounding)نوعی تشخص زبانی  ،هنجارهای عادی زبان

عنصر فردیت خالق مؤلف، عامل اساسی شکل گیری یک سبک شخصی در شعر  ،های شعر عصر انقالب اسالمیبا توجه به ویژگی

شناسی فرمالیستی رویکردی به سبک با ،پس از نگاهی گذرا به تعاریف سبک شخصی و مختصات سبک آفرین لهاین مقا. معلم است

متکرّر  های مشترک وو ویژگی( style markers)مختصات سبک آفرین« رجعت سرخ ستاره» یعنی و  با تکیه برتنها اثر معلم

 .ارائه شود ،ای از مختصات اشعار اوز این رهگذر شناخت تازهدهد؛ تا ابررسی قرار می را مورد کنکاش و اشعار این شاعر معاصر

 تشخّص زبانی ،شعر معاصر ،سبک فردی ،علی معلّم: هاکلیدواژه

 :مقدمه -4

ساخت کالمش را تمایالت پارتی  صاحب سبک معاصر است که  به ادّعای خویش، زیر علی معلّم از شاعران برجسته، اندیشمند و

تمایالت پارتی  ،به جهت زیر ساخت ،؛ امّا زبان منامنطقه تهران وخراسان به دنیا آمدهخود بنده بین م»معتقد است که  داند ومی

امّا هر خواننده آشنا به ادب «  .زبان عراقی را بر ذهن وشعر من مسلّط کرده است ،ان ونوع آموزشی که دیده امدارد ولی مرکزیّت تهر

طرز »صالبت زبان شعر معلّم از صالبت شاعران سترگ  استحکام و ،یابد که درشتیاز خوانش اشعار او به خوبی درمی پارسی، پس

ان شاعران سبک هندی را کمال، بی صائب تمام و پیچیدگی بیانش چون قول قدسی و ابهام و قدرت خیال و وام دارد و« خراسانی

هرچند که او خود درغزلی بدین موضوع تلمیح دارد که شاید بدین خاطر گوهر شعر او  ؛(22  :4931اسماعیلی،)«آوردفرایاد می

 :گوهری بی بها گردیده و در نزد خلق امتیازی ندارد «قدسی»و

 «ا مشتری دارد نه طرز من            به ضبط امتیاز خلق، گوهر بی بها گرددنه قول قدسی اینج»

 (245 :4935،معلم)

خور توجّهی دارد؛ امّا باید اذعان نمود که قالب در و «اشعار مانا»های شعر فارسی از جمله در غزل نیز اگرچه معلّم در غالب قالب     

سیاسی ،در این مثنوی های حماسی که با مضامین اجتماعی .«حماسه»شعارش تر ااست و موضوع بیش« مثنوی»اشعار او غالب 

برخورداری  از  که  به دلیل آشنایی با ادبیات عرب و شودصدای ذهن شاعری فرهیخته شنیده می ،وتاریخی آمیخته شده است

که سرودن را نوعی ادای  -اندیشه مدار ژرف اندیش و یاب ورا، شاعر دقیقه ؛ اومعارف عصرش اشراف برعلوم و بینش ادبی و دانش و

 .کندبه ما معرفی می  -دل مشغولی است  نه تنها تفنن و دین به جامعه و

 خواهد از قافله زمان عقب بماند وایران دارد ودرعین حال نمیعلی معلّم شاعری است که پیوندهای عمیقی با گذشته ادبی        

 .میان دیروز وامروز ،آینده مدن از چالش میان گذشته ووجوی راهی است برای بیرون آسخت در جست

ادب ایران زمین پیوسته  های ادبی خود به عنوان یک شاعر اصولگرا به قافله شعر وروز ایران با توجّه به حفظ اصالتمعلّم در شعر ام 

جسارت او در  .شود توانسته است به نوعی از استقالل زبانی برخوردار ،سیاق ویژه خود را دارد سبک و که در شعر، او .است

تشخّص درشعرش ایجاد کرده است که به قول آرتور  نوعی برجستگی زبانی و «کام طلبیدن او از خالف آمد عادت»هنجارگریزی و 

گمان باید ریشه آن را در تفکّر بی (46: 4955غالمرضایی،)نامیده است  «سیمای فکر انسان»که سبک را  (4533-4361)شو پنهاور 

ما در این مقاله کوشیده ایم که ضمن بیان آغاز وانجام زندگی وشعر معلّم به بررسی پاره ای  از .واندیشه بکر وپویای او پیدا کرد

های زبانی ویژگی ،(گروه زبانشناسیک)و (گروه موسیقایی)مختصّات سبکی، با تمرکز بر ویژگی های زبانی وساختاری شعر معلّم 
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به این پرسش پاسخ دهیم که آیا شعر علی معلم در دوره معاصر  ومختصات سبکی شعر اورا بیش از پیش مورد مداقّه قرار دهیم و

  .به شاعری صاحب سبک بدل کرده است دارای اضطراب سبکی وبی سبکی است یا طرز خاص او در شعر سنتی پس از انقالب، او را

 :  پیشنه تحقیق -1-4

ده » ،غالمرضا کافی :«دستی بر آتش» توان بهاند میویژه معلم پرداختهبه اعران جنگ ومیان آثاری که پس از انقالب به معرفی شاز 

های کلی این به ذکر ویژگیها اشاره نمود که در آن بار کاکاییعبدالج :«آوازهای نسل سرخ»محمدکاظم کاظمی،  :«شاعر انقالب

ارائه و بررسی شعر معلم  اما اگر بخواهیم به آثاری که به طور اختصاصی به .شعار آنان بسنده شده استهایی از انمونه شاعران و

حیرت »و«  شرحه شرحه ست صدا در باد»نژاد، به انتخاب امید مهدی« ره اول خاکهزا»توانیم به اند؛ اشاره کنیم میپرداخته

حسن ذوالفقاری، « حیرت نامه فطرت»کامیار عابدی،  «را با من بخواناین فصل »های هنری، به کوشش مرکز آفرینش« اممیدهد

نوشته علی شفاهی که از  «سبکیسبک در بی» ارزشمند مقاله رضا اسماعیلی و «ساختار شعر معلم سبک و ،زبان تأملی اجمالی در»

 .اشاره کنیم ،ختهعراقی پردا آذربایجانی و ،های خراسانیبا سبک شناسی به مقایسه سبک علی معلمنظر سبک

 :زندگی وآثارمعلّم -9-4

متوسطه را در زادگاه  تحصیالت ابتدایی و او دوران کودکی  و .در دامغان به دنیا آمد (ش.ه 4991)محمّد علی معلّم دامغانی در سال

رها کرد و سپس در  و برای مدّت دو سال در دانشکده زبان و ادبیّات فارسی به تحصیل پرداخت، امّا آن را ناتمام خود گذراند

مبارزات دوران انقالب، این رشته  های سیاسی ول شد که به علّت شرکت در فعالیّتدانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل مشغو

 . معارف اسالمی نائل آمد معلّم پس از انقالب به دریافت مدرک کارشناسی الهیّات و. را هم ناتمام رها کرد

دفاع مقدّس از سروده  بسیاری از شعرهای مطرح دوران انقالب و .از شاعران نسل اول انقالب به شمار آوردعلی معلّم را باید       

عضو شورای شعروزارت ارشاد  ،معاون فرهنگی حوزه هنری سازمان تبلیغات ،ادبیّات موسیقی و ،او عالوه برتدریس شعر .های اوست

 .وری اسالمی ایران بوده استاسالمی و رئیس مرکز موسیقی سازمان صداوسیمای جمه

تصویب  بنابر4933های ماندگار در عرصه شعر و ادب فارسی برگزیده شد ودرسال در نخستین همایش چهره4931در سال         

از  .شورای عالی انقالب فرهنگی و با حکم رئیس جمهور به عنوان دومین رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد

-ای از ترانهگزیده)«شرحه شرحه صداست در باد»و (مجموعه شعرهای قبل وبعد از انقالب) «رجعت سرخ ستاره»توان به و میآثار ا

 ( 4423-4423: 4932بیگی حبیب آبادی،. )اشاره کرد( ها

 چیست ؟ ( style)سبک  -1

در میان اصطالحات ادبی یافت «سبک»تر از تر و  مبهمتقدند که مفهومی ذهنیروسی مع« ویتاگرداف»اگرچه سبک شناسانی چون 

 .های مختلفی از سبک به دست داده اندتعریف ،شاعران در طول زمان محققان و اما نویسندگان و. (43: 4952شمیسا،)شودنمی

 نویسنده قرن هجدهم فرانسه معتقد است که طبیعی دان و« بوفن» و داندسبک را صدای ذهن نویسنده می «کاردینال نیومن»

او را  شیوه نگرش یعنی؛ سبک هر اثر دقیقاً مبیّن شخصیّت نویسنده آن است و(43: 4963غیاثی،) «سبک همان شخصیت فرداست»

متکرر آثار افراد را که  های مشترک وشاید بتوان گفت که ویژگی و ویژگیبر اساس این دو تعریف  .کندها فاش میبه جهان و پدیده

 .توان سبک نامیدخصیت آنان است را میمبیّن ش به نوعی صدای ذهن و

های ترین مؤلفهمهم ،پس از بیان فصلی مشبع در این باره« کلیّات سبک شناسی»دکتر سیروس شمیسا در کتاب ارزنده         

 ،«خاصنگرش »تبادل نظر شده است را سه عنوان کلی  ها بحث وتر پیرامون آنرا که تاکنون بیش مطرح شده در تعاریف سبک

محصول گزینش خاصی ا  بیرون و بنابراین سبک حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان درون و .داندمی« عدول از هنجار»و « گزینش»

این عوامل سبب دید ویژه در  .خروج شاعر یا نویسنده از هنجارهای عادی زبان است حاصل انحراف و عبارات و و تعابیر ز واژه ها و

ص زبانی برای شاعر یا تشخّ منجر به نوعی تفاوت سبکی و عبارات و ها وآگاه یا ناخودآگاه واژه آن گزینشپی  زبان ویژه و در

آوایی،  ،های واژگانیو گزینش واژگان و عدول از هنجارآثار ادبی یک نویسنده و یا یک شاعر، نگرش خاص  اگر در .گرددنویسنده می

شده  امضا و« دارچهره» تردید اثر او از سایر آثار متمایز و به عبارتیمعنایی، دارای بسامد باالیی باشد؛ بی نحوی، گویشی، تاریخی و

ما با توجه  .(53: 4952شمیسا،)«هر نویسنده اثر انگشت زبانی  خاصی دارد« »لیچ»طنین مخصوص به خود را دارد و به قول  است و

واژه شناسی، عناصرآوایی وموسیقایی  های واژگانی،بررسی کارکرد تحلیل و»قد فرم گرا که به های نقد ادبی معاصر به ویژه نبه نظریه
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 literally)زبان ،(philosophical level)آثار او را از سه دیدگاه فکر(. 12:4934،مقدمعلوی)«پردازدو کارکردهای نحوی می

level) و ادبیّات(literary level)ترادف و ،آرکائیسم ،موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، وسعت یا قلّت واژگان :یعنی مواردی شامل 

و نوع استفاده او  ،درونگرایی و برونگرایی ،افعال کهن های غیر متعارف، کاربردهای کهن دستوری وتضمن، استفاده از ساخت تضاد و

 .معانی را بررسی کنیم بدیع و از علم بیان و

 :(literally level)سطح زبانی  -4-1

، (ogical phonol)«آوایی»گسترده است که می توان آن را به سه سطح  ررسی شعرسطح زبانی،خود یک مقولهدر ب

گنجد، ل نمیها در این مقات به این که بررسی همه این مقولهباعنای .تقسیم نمود (honostylistics)«نحوی»و( lexical)«لغوی»

ی را به فکر های شعر معلم، از نظر سطح ادبی وبررسی ویژگی ایم وزبانی بسنده کردههایی در سطح ما بیش تر به ذکر نمونه

 .نمائیمتحقیقات دیگران موکول می

به موسیقی  دراین سطح(4952:439شمیسا، ) .به سطح آوایی می توان سطح موسیقیایی متن نیزگفت :سطح آوایی -4-4-1

 :مسائل کلی تلفّظ پرداخته می شود و(  جناس و تکرار ،انواع سجع)موسیقی درونی( وزن،قافیه وردیف)بیرونی وکناری

 :موسیقی بیرونی -1-4-1

تحقق  ،های کوتاه وضربین دلیل که مثنوی اصوالً با مصراعکردند، مثنویی سرایی را در اوزان بلند با ایبه رغم مدعیانی که منع می»

وهراسان باز هم  گریزهای بدعتحجّت موجّه اوست تا ذهنموفقیّت معلّم  ؛ادب فارسی نیز گواه این امر است تاریخ یابد وهنری می

با  .های معلّم در اوزان بلند عروضی سروده شده استچراکه نزدیک به هفتاد درصد مثنوی (.24 :4956کاکایی،) «.عقب بنشینند

اوزان به ذائقه خواننده خوش  سروده شده در اینجانفرسا و غالباً شعر  دشوار و ها سخت وین وزنتوجّه به این که طبع آزمایی در ا

ان کم تری به سراغ این می گفتند و بدین روی شاعر «نامطبوع غریب و»اوزان  ،نشیند؛ در ادب گذشته پارسی به این اوزاننمی

از فکر نو و  ،نبوغ ادبی او تعلّق خاطر معلم دامغانی به این اوزان بلند عروضی عالوه بر نشان دادن توانمندی و رفتند؛ امااوزان  می

باید »شاید او به قول نیما که  .تکنیک نو تکاپو دارد واسطه فکر واندیشه نو در پی اوزان نو وهاندیشه پویای شاعری حکایت دارد که ب

ب این با توجّه به لحن حماسی اشعارش برای تناس «قبل از هر کار دانست که فالن مفهوم شعر در کدام قالب وشکل متناسب اند

آگاهانه با گزینش اوزان غریب ونامطبوع ،اشعار با قالب دوگانه ودرپی دوری از تقلید و درپی درافکندن طرحی نو در این قالب قدیمی

در جهت نوگرایی گام برمی دارد وگزاف نیست که اگر بگوییم او با استادی توانسته است طوالنی شدن مصراع ها را با کمک قافیه 

دیف های طوالنی خوش آهنگ ومطبوع ذائقه نماید و ازاین روی    می توان گفت که این استفاده آگاهانه وعامدانه های جان دار و ر

غزل ومثنوی به اوزان خاص  ،از اوزان بلند عروضی در مثنوی های حماسی که چندان رواج نداشته است و معلم برای تلفیق قصیده

می توان آن را در شعر معلم یک مارک ،د که فارغ از بررسی اصول جمال شناسیکقصاید وغزلیات سنتی در مثنوی نو روی می آور

 : دانست که پس از او مورد تقلید شاعران عصرش واقع شد

 هله ساقی، مددی کزسفر آن خوش پسرآمد                قدمش سعد ودمش گرم، خوش آمد که درآمد -

 (449 :4935،معلم) 

 چوخر به گل مانده است،هرآن که اشتر دین را به چوب دل رانده است                  نبرده راه به مقصد -   

 (33: همان)

 (33:همان)راوی بخوان که رستم افسانه می رسد                     جوهر فروش همّت مردانه می رسد      -

 (443:همان)تو مکن آن ومجوی آن ومپوی آن ومگوی آن           طنز می گویمت این واقعه از واقعه گویان        -

 روزی که بر جام شفق مل کرد خورشید                     برخشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید-

 (55: همان)

 :موسیقی کناری -9-4-1

از  مخلّ تأثیر شعر وشیوایی آن و بالطبع به دورگمان یب های بدون ردیف در اوزان بلندراعهای کوتاه یا مصهای بلند با ردیفمصراع

های مصراع بم شعر گذشته ایران است در کنار روی آوردن به اوزان و گمان معلّم که آگاه به زیر وبی. ذائقه خواننده خواهد بود
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در این اوزان ردن قافیه برای پررنگ ک او .آهنگ کالم غفلت نورزیده است های طوالنی در جهت تقویت زنگ وبلند، از تأثیر ردیف

های طوالنی بر غنای ها و ردیفوسواس و دقّت نظر در انتخاب قافیههای طوالنی که شگرد خاص اوست، با بلند با تکرار ردیف

ما تنها به ابیات  معدودی از کتاب  ای جداگانه گردد وتواند موضوع مقالهد معلم، خود میموسیقی شعرش افزوده است که این شگر

 :کنیمبه عنوان نمونه اشاره می( 431:  4931  ،کاظمی)«ها ردیف دارندحدود هفتاد درصد بیت»که  «رجعت سرخ ستاره»

 (4935:43معلم،)باید کردطلوع صبح دگر را خروج                       باید کردبراق حادثه زین کن عروج  -

 (43 :همان)نمانده غیرازماکسی زپشت سواران                      نمانده غیر ازماگلی به دست بهاران  -

 (11:همان) شدیم وآمدیمدر شب من ما                      شدیم وآمدیم        دریا  جو به جو  -

 (13:همان)ندیده بودم هیچبتر ازاین ! نگارمن                       ندیده بودم هیچهجوم غارت گلچین -

کاتبی «مثنوی تجنیسات»آثاری چون  های متعدد در شعر شاعران گذشته، مسبوق به سابقه است واز قافیه ه استفادهاگرچ   

اما در میان  ،اندلتزام شایانی را به انجام رساندهاهلی شیرازی در صنعت ذو قافیتین وجناس ا «سحر حالل»نیشابوری و مثنوی 

ضمن افزایش موسیقی کناری به نوعی  در اشعار معلم،« ذوقافیتین»های متعدد یا صنعت استفاده از قافیه ،متأخرین پس از انقالب

 :شگرد و ویژگی سبکی خاص برای شعر او بدل شده است

 (494: 4935معلم، )کردم  ویهم دریاکردم             این ناله را با موج  ویهپ صحرا ریگ   با  را   جاده این -

 (492: همان) روایت این دیدم نجدبا راویان              حکایتاین  دمچی     وجد    اهل  باغ  از-

 (464: همان)گویند وجدگویند اگر ناگفته را در             جویند  نجد   در  را  آشفته  اگر  جویند -

 ای نوح مؤید دریاب               دشمنان طعنه زن ای روح مجرب دریاب  شکن  کشتی موج -

 عاشورامثل  جنگیزمان آبستن جنگی است   ا              باعورمثل  ننگیزمین آلوده ننگی است -

 (411-413 :4932 ،معلم)

 :موسیقی درونی-1-4-1

شاید نتوان برای او در این  انگیز مولوی در دیوان کبیر در غزل فارسی بی بدیل است ودر اشعار شور «قافیه میانی» استفاده از 

در شعر معاصر علی معلّم با به کارگرفتن این شگرد در قالبی دیگر، که همانا مثنوی است؛ توانسته به یک  .گی یافتخصوص همسن

 :مارک در شعر معاصر دست یابد مشخصه و

 (424: 4935،معلم)باد شمال هروله می کرد راغ را                    فحل نسیم حامله می کرد باغ را  -

 (492:همان)  چیدم این حکایت                     با راویان نجد دیدم این روایتاز باغ اهل وجد -
 (464 :همان)جویند اگر آشفته را در نجد جویند                 گویند اگر ناگفته را در وجد گویند-

این تکنیک وشگرد زبانی وموسیقیایی توانمندی توانسته است از  تکرار در شعر معلم نشأت گرفته از شعر نو است؛ اما معلم با نبوغ و

تکرار در زبان شعری معلم  .که در دوره معاصر بیش تر در  شعر نیمایی به چشم       می خورد به زیبایی در قالب کهن استفاده کند

  :به چند شیوه انجام می شود

 (واج آرایی) (همخوان)تکرار صامت ( الف

 (4935:43،معلم)به بوی باد موافق سفینه ها رفتند                قران شمس وقمر را قرینه ها رفتند        -

 (463:همان)آز وگدایی                      از توکر یمی وعز وناز وخدایی  و   نیاز  عرض   همه از -

 (13:همان)بال وشور وشهادت دریغ ودردودریغ       تشنه تیغ                 لهیب شهوت دشنه، نگاه -

 (423:همان)موسی صفت بر سینه سینا تنیده   شنیده                       شکوه شوکت عیسی مردی-

 (واژه آرایی) تکرارواژه در بیت( ب

 (423:همان)ناگفته گفته ،سفته                           گفته ناگفته    ناسفته   ناسفته،  سفته-

 (23:همان)افیون درافیون،نشئه در نشئه       هرسه افسرده دل،هرسه محزون                    -

 (23:همان)ننگمان بادا،ننگمان،بادا                            ننگمان  فرهنگمان و   مردی مرگ -

 (52:همان)رفتن                             رفتن ورفتن وهمین رفتن   زهرگین    آزرده  خاطر-
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 (53:همان)نامرد مردم ما خدا نامرد مردم                          درد مردم  بی درد مردم ما خدابی -

 (43:همان)عبث عبث عبث این مایه در زمین بودیم               شبِ ستاره مهتاب درکمین بودیم            -

 (تکرار صدر)تکرار واژه در آغاز هر مصراع یا بیت ( ج

یکی از شگردهای معلم تکرار یک واژه یا یک ترکیب در آغاز مصراع های پیاپی  ،بیتگذشته از تکرار صامت و تکرار واژه در       

منظم یک یا چند واژه در آغاز  تکرار ،افزاید و شاید در کنار تصدیرفضاسازی بر موسیقی شعر نیز می است که عالوه بر تأکید و

 :بنامیم «تکرارصدر»مصراع های نخست را بتوانیم

 ازستاره شو گیرد،فروگیرد                       شبی که بستر ازآب   چون    محتوم شب   به شهوت -

 فراز آید                        درفش اختر ثاقب در اهتزاز آید    چون  محتوم   شب  به شهوت -

 به شب نشین مالئک رحیق روح آرد فتوح آرد                          چون  محتوم   شب  به شهوت -

 (43: 4935 ،معلم) شب سالم خدا تا حلول مطلع فجر    به شهوت شب قسمت به شهوت شب اجر                       -

 :در آغاز ابیات مثنوی ذیل «می رفت»یا واژه 

 می رفت کز کفران برآید بیخ توحید کز نسیان بخشکد شاخ امید                        می رفت -

 خاموش گردد                        میراث ابراهیمیان فرموش گردد خدا  آواز  که می رفت -

 سرگردان بمانیم                        می رفت تا جاوید در حرمان بمانیم  تیه در  تا  می رفت-

 لوط اجابت مانده گردد                        موسی به تیه آرزوها رانده گردد   تا می رفت  -

 می رفت تا عیسی خموشی پیشه سازد  یی به کوه وبیشه سازد                      می رفت تا یح -

 (433:همان) نبی فرموش گردد                          می رفت تا بانگ خدا فرموش گردد نوح   تا  می رفت -

 (برگردان)تکرار مصراع یا بیت ( د

ند یا کند که به آن بمیمتکرّر را تکرار  های غزل، بیتی مصرّع وایان رشتهلب ترجیع بند، شاعر در پدر شعر کالسیک فارسی در قا 

و در شعر سنتّی معاصر، (33: 4934کافی،)«یا مصراع در مثنوی سابقه چندانی ندارد ،تکرار یک بیت»؛ گویندبرگردان یا ترجیع می

شیوه ترجیع بند تکراردیده   می شودو از تکرار هایش، یک مصراع یا یک بیت به از معدود اشعاری است که در مثنویشعر معلم 

 «رجعت سرخ ستاره»که اولین مثنوی در مجموعه «قسم به فجر»در شعر  .ابیات در افزایش موسیقی شعر سود برده است ها واعمصر

 :است بیت

 «از ستاره شو گیرد،به شهوت شب محتوم چون فرو گیرد                      شبی که بستر از آب»

 :وبیت زیر که تلمیح به آیه نخست سوره عصر دارد

 «که بر بساط زمین آدمی زیانکاره است          آواره ست             ،قسم به عصر که پیوسته پوی»                  

زیر را چهار بار ابیات « است( ص)باورکنیم سکه به نام محمد »بیتی 11هر کدام دوبار در طول مثنوی تکرار شده است یا در مثنوی 

   :برگردان نموده است

 «باورکنیم رجعت سرخ ستاره را                             میعاد دستبرد شگفتی دوباره را»                        

 «است( ص)باور کنیم ملک خدا را که سرمد است                            باورکنیم سکه به نام محمد»                

بار بیت 2و« بیا»بار واژه 3و « شب»بار واژه  23بیت این مثنوی 31در  «صبح پشت دروازه است ،قسم به فجر»معلم در مثنوی     

من از نهایت ابهام »را تکرار کرده است یا در شعر  «از ستاره شو گیرد ،شبی که بستر از آب /به شهوت شب محتوم چون فرو گیرد»

را به کار برده است یا در مثنوی  «هزار فرسخ» بار ترکیب46بار بیت مورد نظر و دو  «آیمسنگین پیاده میهزار فرسخ / جاده می آیم

شاید  . رجوع کرده است «پاییز ،درو ،عطش مزرعه/  ،آب، خوشه چین کاریز برزگر،»هشت بار به بند « از کجا آمدی که برگردی»

را در طول مثنوی  (یک بیت)مکرر یک روی داد   نقل چند باره و ،نوی سرایی نومعلم در نوع مث «گفتمان روایی»بتوان با توجه به 

 .نیز نامید« بسامد مکرر» «روایت شناسی ژنت»بر اساس نظریه  ،های او

 :ترکیب سازی -1-1
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 .هستندگرایان در آن سهیم نتسازی است که اکثریت شاعران به ویژه سر معاصر پس از انقالب نهضت ترکیبهای شعیکی از ویژگی

بانی استفاده کرده است اما های زسابقه و نو از همه ظرفیتهای بیبمعلم نیز مثل همه شاعران دهه اول انقالب با ابداع ترکی

ابداع این  محتوای شعرش آسیبی وارد نساخته است بلکه استفاده و دیگران به زبان و های او هرگز مانند ترکیبات مردانی وترکیب

عزیز » ،«آب دشنه» ،«زخم تشنه» ،«سمرقندروح»ترکیباتی چون  .جاندارتر ساخته است تر وزنده را پویاتر وشعر او  ،ترکیبات

وارث یرلیغ » ،«بوم سیاه شب» ،«های هجرتجاده» ،«میرموعود» ،«نبض سراب»،«سبک عنان سبل» ،«نفس باد شرطه» ،«مصرخدا

غربت دلگیر »یا در ابیات زیر  اندهن اوست که مسبوق به سابقه نبودهذ از ترکیباتی است ساخته« موج بازی گوش دریا»و « الشریک

 :تواند در خور توجه باشدمی« وهم محض»و« جاده ها

 از پیاده خبر است ،تورا ز غربت دلگیر جاده ها خبر است                                  تورا اگرچه سوار -

 (4935:11 ،معلم)

 به هیچ می مانی ،به حیرت ،یچ می مانی                               به وهم محضبه ره پیچ پ ،به قعر شب -

 (14 :همان)

 :نوآوری وابداع واژگانی -9-1

 گمان شجاعت اوسازی است، اما بیو و دیگر شاعران معاصر در پی واژهدر حوزه ابداع واژگانی اگر نگوییم که علی معلم همپای شامل

ظهور واژگانی چون  .شود به آسانی از کنار شعر او عبور کردحوزه هم در خور توجه است و نمی این تکاپو در تالش و در

تنها  «فراموشید»و  «هاآب سالی«  »شب زاد»، «پسته خند» ،«برده وش» ،«خس فروش»،«گمره پو« »مردستان» ،«غریبستان»

 :گرددمیها اشاره دست است که به عنوان مثال بدا ن اندکی از بسیار واژگانی از این

 (212: 4935  ،معلم)هم خو                       بدلگام عنود گمره پو                 من     سرنوشت   با   آی -

 (299:همان)شکستگان                      تا خس فروش آتش تأثیر شد دلم  ای      داغ  سر  بر  فزود  داغم  -

                                                                                             (246:همان)یوسفش برده وش از مصر غرامت گذرد       طلبد                  عزیزان   داغ   یعقوب صفت  که هر  -

 (39:همان)د وعرض مالحت جراحت                       از تو همین پسته خن    گونه گونه    نذر  ما    ز   تحفه -

 (456:همان)را                      وز یاد ما آن حکمت آموز نجف را    ال تخف  وحشت    فراموشید   ما  در  -

 (433: 4934معلم،)شمع شب های دژم ماه غریبستان علی            علی            فریبستان این  در برستم   بگشا دیده -

        (415: 4932،معلم)کنارچشمه خشکیدند تنگس ها وشالی ها              که می داند که حتّی در غرور آب سالی ها            - 

 (:آرکائیک)گرایی باستان -1-1

 ،افیهشاید پس از وزن وق»باره تأثیر ارکائیک در تشخّص زبانی معتقد است که در «موسیقی شعر»دکتر شفیعی کدکنی در کتاب 

اگر بخواهیم  (.21 :4963 ،شفیعی کدکنی) «.های تشخص دادن به زبان کاربرد آرکائیک زبان باشدثیرترین راهپرتأ ترین ومعروف

گرایش به  شک استفاده او از کلمات مهجور وبی ،های سبک فردی علی معلم را نشان دهیمبارزترین ویژگی ترین ویکی از مهم

چون »هرچند که  دکتر محمد جعفر یاحقی در کتاب  .سبکی اشعار معلم است نخست خصوصیات زبانی ورتبه  در ،باستانگرایی

 «های کهن در باستانگرایی دچار افراط شده استعالقه فراوان به استفاده از واژهمعلم به واسطه »معتقد است که  «سبوی تشنه

های مهجور زبانی وبانی زبانی معلم را احیاگر واژه»« آوازهای نسل سرخ»عبدالجبار کاکایی در کتاب  اما،( 236 :4953،یاحقی)

 (.4956:24 ،کاکایی)«.مخصوص در شعر دهه نخستین انقالب و پدر شعر انقالب می داند

در شعر این تجدید حیات کلمات  شوند ونوزایی می های مرده وکهنسال احیا وه در ساختار زبانی شعر معلم واژهبا توجه به این ک    

درشتی زبان در شعر  توان ادعا کرد که پیچیدگی وشوند؛ میکلی هنرمندانه وارد صحنه میاندیشه خاص به ش معلم در بستر فکر و

معلم نیز بدین  ،رفتار فراهنجار او در باستانگرایی شدید است که در کنار شاملو مولود استفاده او ازهمین کلمات مرده زبان و ،معلم

 :دار گردیده استخصوصیت نشان 

 (33: 4935معلم،)ریشه کهریز کهنه تا سر درّه است ه ست                 مجرّ به تا  فرو گستریده  ابر-

 (425:همان)ای با من از سالله غوالن کوتوال                   ما بر حصار کهنه خدایان بر جبال -

 (32:همان)الک الشک ّ مرده ریگ محمدم محمد                      ال شریک   یرلیغ   وارث-

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

115 
 

 (449:همان)درطلب خیره به هرسو،من بیچاره روانه           بُختی گم شده را، بَخت درآورده به خانه -

 (11 :همان)هزار فرسخ سنگین میان وحشت وبیم              به هر گریوه حرونی حرامزاده مقیم -

 (31: 4932،معلم)عشق باریده است دوشینه بیا تا برویمه بیا تا برویم              نوشین  خفتن  این بهل  -

 (53:همان)نقش توحید براین خط مقرمط بندم  ه به بربط بندم              رشت چند از وهم هال  -

 (39:همان1برآن فرغر ها               رمه ها تشنه شورند در این کردر ها  شمائید  ای شوانان که-

 (413:همان) یکی راهل،یکی راجو،که بااین هردوبرناییه دینی هست ودنیایی           بلید ملتقط گویدک-

 :اساطیری ،مذهبی ،استفاده از نمادهای ملّی -0-1

استفاده معارف اسالمی با  آشنایی با علوم و بینش واالی ادبی و علی معلم از جمله شاعرانی است که به خاطر برخورداری از دانش و

های معلم در بسیاری از مثنوی .رسوم ملی اشاره کرده است های ملی،مذهبی وآداب وثیل و تلمیح هنرمندانه به اسطورهاز صنعت تم

ریض مذهبی به قصد تشجیع وتح ،تاریخی ،سخنان قلندرانه با اشاره به نمادهای اسطوره ای نمود حماسی اشعار او در رجزها و

، «قابیل»،«سربداران»،«عمار»،«مالک» ،«تهمتن»استفاده از   نماد های  .شودها دیده میها وفراقتسلیت سوگومقاومت یا به قصد 

بسامد باالیی دارد وشاید « نوح»و« کاوه»،«سیاوش»،«هاجر»، «ابراهیم»،«رستم»،«گیو»، «موسی»، «فرعون» ،«اهورا» ،«هابیل»

 :شماریمشعر او برترین مختصات زبانی از نمادهای ملی ومذهبی را از مهماده فراوان بتوان پس از نوزایی واژگان کهن در شعر او استف

 (411: 4935،معلم)اسرار ابراهیم وهاجر فهم کرده مهاجر فهم کرده                     مرغان نطق   ای -

 (53:همان)برادربرادر                   میراث خوار رنج هابیلم  قابیلم    تیغ    زخمدار   من  -

 (53:همان)بیابان گرد بودم                    بردار با عیسی شریک درد بودم  موسی  با   از نیل -

 (69:همان)یکی به هیئت قابیلیان برادر کش   یکی به هیئت هابیلیان رهرو خوش                  -

 (61: همان)وز،مالک شب، میثم پگاهمقدادر     ای دوست ای عزیز مجاهد رفیق راه                -

 253:همان)در نماز فروغ اهورا    صورت آرا                           ایبرده    اهرمن -

 (25:همان)دمادم                    گرزه گیو و زوبین رستم         دار    و گیر        عرصه-

 (463:همان)موسی صفت برسینه سینا تنیدهعیسی شنیده                       مردی شکوه شوکت -

 (416:همان)که کشت محنت صحرای درد اشتر را    که می برد خبر از شام هجر حیدر را                 -

 (39: 4932،معلم) تهمتن کیست که کاووس به چاه افتاده ست به را ه افتاده ست          -که شنیدید–خوان هشتم -

 :سوگند های قرآنی -6-1

سوگند »تلمیح های قرآنی، وی را به سوی آموختگی او در دانشکده الهیات در کنار تضمین ودانش آشنایی معلم با معارف اسالمی و

صنعت را به نام او درمیان  شاید بتوان این تر مسبوق به سابقه است وست که پیش از او در ادب فارسی کمسوق داده ا «های قرآنی

 :های لفظی ثبت کنیمآرایه

 (46 :4953،معلم)قسم به عصر که پیوسته پوی آواره است                     که بربساط زمین آدمی ستم کاره است   -

 .(به عصر سوگند که     انسان ها همه درزیانند( والعصر ان األنسان لفی خسر)سوگند قرآنی برگرفته درسوره عصر)

 (33:همان)به افسانه زمان ،راوی به تین وزیت            به آسمان           ،فتح نمایان ،راوی به فتح  -   

والسماء ذات )سوره بروج وسوره شمس و(سوگند به انجیر وزیتون)( والتین والزیتون)سوگند قرآنی برگرفته از سوره تین)

 .((به آسمان وکسی که آن را بنا کردسوگند ()های بسیار استسوگند به آسمان که دارای برج)(والسماءوما بناها)،(البروج

 (33:همان)به هیمنه اسب هایشان سوگند    به رایشان سوگند           ،قسم به صبر وصفاشان   -

 (سوگند به اسب های دونده مجاهدان()والعادیات ضبحاً)سوگند قرآنی برگرفته از سوره عادیات )

 (33:همان) راوی به صبح، صبح شکافنده،صبح صبح        حجاب نکویی،حجاب صبح               ،راوی به شب  -

سوگند به به روز درآن هنگام که آفتاب ()والضحی)سوره ضحی(سوگند به سپیده دم)(والفجر)سوگند قرآنی برگرفته از سوره فجر)

 .(سوگند به شب در آن هنگام که جهان رابپوشاند()والیل اذایغشی)سوره لیل(برآید
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 (33:همان) صبح پشت دروازه است ،که رنگ شب تازه است                      قسم به فجر قسممگو به یأس برادر  -

 (سوگند قرآنی برگرفته از سوره فجر)

 :گزینش خاص-7-1

ویژه شعر پس از انقالب شاید در اشعار در شعر معاصر به ،عبارات بدانیم تعابیر و ها وهاگر سبک را محصول گزینش خاصی از واژ

وه بر نمایان ساختن آگاه معلم عالگزینش خود آگاه یا ناخود .شاعری بتوانیم واژگان به کار رفته در شعر معلم راسراغ بگیریمکمتر 

الگوپذیری معلم  .تفاوت سبک او با شاعران هم عصرش گردیده است باعث تشخص و ،تعلیمی شعر او اجتماعی و های روانی وجنبه

 رشد یافتن معلم در دل خشونت بار کویر در کنارساربان و منوچهری دامغانی که از والیت اوست وی طبیعت؛ یعن ها واز شاعر بادیه

عشیره،  سواره، حرامی، فوج، کاروان، غول، دیو، :ذهن شاعر کهنسال کویر را لبریز از واژگانی چون ،هافرغر ها وکردر گریوه و قافله و

بسیاری  یله و دشنه و شبان و ،بادیه جلودار، واحه و ساربان و ،بختی اشتر و باره و چاووش، ناقه و ،قبیله، سبک عنان، سبکبار، رحیل

بسامد باالی استفاده از این واژگان خشن در عصری که  سور و سکوت کویر نموده است و گداز و کارآمده در سوز وهدیگر واژگان ب از

-سودای خاص این شاعر سنت خود شجاعت و ،نمودهلبریز می یان مذاق تشنگان شعر راذوقانه نوگراهای خوشوصف لطافت غزل و

که ما نیز به عنوان حسن ختام این . داردان میگرا را که فرجام آن ایجاد یک سبک فردی در شعر معاصر برای وی شده است را بی

 :مقال به ذکر ابیاتی با این واژگان خواهیم پرداخت

 (11 :4935،معلم)اشتران وساربانان آمدند                       آمدند            هاکاروان    و    آمدیم-

 (45:همان)به شهر خفته صدای رحیل برداریم برداریم                      جلیل  بانگ   قافله گوش  به -

 (31:همان)ستبه گوش هرکه مسافر به هرکه درسکنی         فتوی ست               کاروان جلودار  شتاب هال -

 (31:همان)توپابه پای جلودار می روی توبرو     سبگبار می روی توبرو                خوش عنان و تو-

 (69:همان)حرامیان همه شب را به حیله کوشیدند                   چراغ قافله راباسحر خموشیدند-

 (63:همان)بتاز    گرم  و   بتاز   مکرر   طراز                   تا       رخش   نجیب      ،من   ناقه -

 (39:همان)به چارسدره ازآن سو،قبیله معترف است       خبرزوادی نجوا،دو واحه این طرف است            -

 (413:همان)امیر هشت قافله،رسول هفت بادیه  رکیب چار راحله                   ،بر  و  بحر  بریدهال  -

 (34:همان)نماز صبح سفر را سواره باید خواند            که چند گانه شب را به باره باید خواند         -

 (51: 4932،معلم)بیل وداس وتبر وچارق وپاتاوه زمن       ماند زین غربت چندی به دغایاوه زمن              -

 (51: همان)ن غریب از همه ماندم همه از من هیهاتم       یله گاو وشخ وشخم ورمه ازمن هیهات             -

   :نتیجه گیری -9

شاید نتوانیم با  ویژگی بنیادی سبک شخصی دشوارترین مرحله سبک شناسی است و مخصوصاً کشف مختصات سبک فردی و

سیم، اما از بررسی شعر معلم بربه معرفی کامل مختصات زبانی « خرده سبک شناسی» های کوچک یا در اصطالحبررسی این زمینه

واسطه اوزان بلند هتوان نتیجه گرفت که در شعر معاصر پس از انقالب شعر معلم باین مختصر به آن اشاره گردید، میچه که در آن

بسامد باالی استفاده از واژگان خاص دارای  سوگند قرآنی، آرکائیک و ،استفاده از برگردان در مثنوی های طوالنی،ردیف ،در مثنوی

را دارای اضطراب  های متفاوت، شعر اواستفاده او از مختصات زبانی دورهواسطه هرچند که برخی به .تفاوت سبکی با معاصرین اوست

های شناخته شده در شعر انحراف آگاهانه از چهارچوب»او را به خاطر  «سبک در بی سبکی»به قول نویسنده مقاله  سبکی و

اند، اما ما بر را برایش به کار برده« سبکیبی سبک در»پارادوکس  ؛رزترین ویژگی زبانی اوستکه با( 51: 4939شفاهی، ) «فارسی

های کهن در شعر او بنا به مقاصد ست واستفاده از آرکائیسم و واژههای منحصر به فرد اایم که شعر معلم دارای ویژگیهعقید این

گرای معاصر او شاعری صاحب سبک است که به کار بردن ته همین خاطر در میان شاعران سنّب بالغی و سبکی بوده و

 . گزاف نیست اشختصات سبکی ویژهواسطه مدر مورد او نیز به« خاقانی امروز»تعبیر

 :فهرست منابع ومآخذ

 .فرهنگ گستر :، تهران9های همیشه، جحماسه، (4932)پرویز،  ،بیگی حبیب آبادی-4

 .51ص ،96شماره  ها،ادبیات وزبان ،های علی معلم از نظر سبک شناسینگاهی برسروده( 4939)علی،  ،شفاهی -2
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