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آفتابیان عزیز ســام .باخواندن روزنامه آفتاب که
باصداقت و بــه دور از تهمتها  ،دروغ و ریا و بدون
تملق نظرات مخالــف و موافق چاپ میکند خواننده
آفتــاب حس آرامش وحــس آزادانــه و غرورمندانه
میکند .برخــي روزنامهها را برای مطابقت واقعیتها
میخوانم ،اما تفاوت دارند خیلی زیاد .افســوس ازمال
دنیا چیز ارزنده ای ندارم تا جایزه ای بزرگ به روزنامه
آفتاب مانند نوبل تقدیم کنم .ســربلندی همه شما را
به خصوص جناب مظفري از پیشگاه ایزد منان وملت
ایران آرزومندم .
0918...

مثل اینکه روزنامه سابقا عصر با تیتر های درشت
خود بدجوری مخالف توافق و بازگشت تحریمها است
و به نظر میرســد دســت اندرکاران این روزنامه از
راهکار بازگشت تحریمها به نحوی مطلع هستند.
0910...

باســام.حقیر با 50سال سن فقط شبکه پویا که
مختص بچه هاســت را میبینم!امــا همه کارتونها و
فیلمهاش شاید بدون اغراق هزار بار تکرار شده! کودکان
و نوجوانان که اصال نگاه نمیکنند .مابقی شبکهها هم
ی اند
که قربونش برم از بس برنامه هايش متنوع و عال 
که آدم میمونه کدوم شبکه را نگاه کنه!!
0918...

باعــرض ســام بی پایــان خدمت همه شــما
بزرگواران وخداقوت.ازمسئوالن محترم بانک مرکزی
خواهشمنداست تعداد مؤسسات مالی غیرمجازبه همراه
نشانی دقیق محل فعالیتشان را بهصورت شفاف ازطریق
رسانه های گروهی وفضای مجازی اطالع رسانی کنند.
وقتی دولت محترم دستورمؤکدبرخوردجدی وتحریم
با این مؤسســات راصادرکرددلیلی نداردهمچنان نام
واطالعات آنها بهصورت محرمانه باقی بماند.
0938...

باعــرض ســام وادب واحتــرام و ارادت فراوان
وخداقوت.دهه کرامت،دهه پاسداشــت کرامت های
انسانی است وانسانیت حقیقی هم درسایه سار ایمان
وعمــل به دســتورات واجب قرآن مجیــد وحضرات
معصومین(ع)شکل میگیرد.
0938...

اگر يك تكه حلبي [مفرق] را هزاران سال به طال
بساييد بازهم حلبي است ! اكثرحرفهاي ناپسندي كه
درمورد آقاي هاشــمي ميزنند به منظور ديده شدن
است.
0918...

مدتي است زمان خواندن روزنامه خودم – آفتاب يزد-
متاسفانه سخنان برخي مرا از شدت خنده روده بر ميكند!
شايدكارمان به عمل جراحي بكشد!
0918...

همه ما قبول داریم که هر شــخصی با هر پست
ومقامی اگر تخلف یا جرمــی انجام داد باید از طریق
قانونی با او برخورد شود ولی خواستم خدمت دلواپسان
که اشتیاق زیادی برای رفتن مهدی هاشمی به زندان
داشــتند عرض کنم که آیا بارفتن مهدی هاشمی به
زندان تمام مشکالت کشور حل شد؟
0933...

حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) میفرمایند:
کلیــد تدبر و عمل به قــرآن ،فهمیدن معانی کلمات
آن است.
0938...

سالم.اخبار 20: 30خیلی خوشحاله که پسر آقای
هاشــمی رفت زندان که هرشــب این خبر ،رو پخش
میکنه آیا زندان رفتن دو معاون احمدی نژاد را یکبار
پخش کرد؟
0919...

باســام به روزنامه آفتاب یزد .نقدی بر سخنان
آقای هاشــمی رفســنجانی داشــتم .حق استفاده از
بهترین کاالهای دنیا در نظام اســامی فقط مختص
به بچه پولدارهای ملی و آقازادهها میباشــد نه برای
ما کوخنشــینها و پابرهنهها که بــه قول امام راحل
صاحبان اصلی این انقالب بودیم.
0916...

آیــا احمدینژاد برای اینکــه خودش را با حقوق
رئیــس جمهوری بازنشســته کند ،تعــداد زیادی از
کارکنان دولت را پیش از موعد بازنشســته کرد؟! اگر
این امر صحت داشته باشد تخلف محسوب نمیشود؟!
0936 ...

آفتاب يزد :هر فردي كه رئيس جمهور ميشود
آخرين رتبههاي اداري را كسب ميكند ،ضمنا
حقوق عضــو هيئت علمي دانشــگاه كمتر از
رياست جمهوري نمي باشد.
باســام .پولی که از منبع مشخص خرج نشود یا
هزینه نشــود در این مملکت استقالل و پرسپولس از
این بهتر نمیشوند .دلم به حال هواداراشون می سوزه.
0919...

آبرســانی به درختان وسط بزرگراه مدرس تهران
حــدود خیابان ظفر خراب شــده و درختان در حال
خشــك شــدن هســتند در حالی که صد متر باالتر
درختان شاداب میباشند اقدام سریع الزم است .
0910 ...

روی جلد کتابهای درســی پایههای تحصیلی
بدین صورت عنوان شــود؛ اول دبستان ،دوم دبستان،
سوم دبســتان ،چهارم دبستان ،پنجم دبستان ،ششم
دبســتان ،اول دبیرســتان عمومی ،دوم دبیرســتان
عمومی ،سوم دبیرســتان عمومی ،چهارم دبیرستان
طبیعی یا انسانی ،پنجم دبیرستان طبیعی یا انسانی،
ششم دبیرستان طبیعی یا انسانی.
0915...

پیام های مردمی در صفحات12-9-8-2

آفتاب یزد -رضا بردستانی :با ورود بحثهایی نظیر نقد مدرن ،تحلیل محتوا،
گونهشناسی اثر و بررسیهاي آماری(بسامدگیری و تحلیلهاي صرفا آماری) در
حیطه علوم انســانی ـ در معنای عام ـ و گســتره زبان و ادبیات فارســی ـ در
معنای خاص ـ برخی نگارشها به این ســمت متمایل شدند تا مقولههاي صرفا
احساســی و درونی هم در چارچوب نظریههاي علمی و روشهاي فرمی ،تحلیل
و بررســی شــوند .به عبارتی ســاده تر ،نقد مدرن به دور از نگاه صرفا شعری و
تمرکز بر فنون ادبی به دقایقی میپردازد که شاید خوشایند بسیاری از متقدمین
و چه بســا معاصرین حامی پابرجایی نگاه کالسیک نباشــد .از این طرز نگاه به
مجموعههاي شــعری ،گاه نتایجی بکر حاصل میآید که به خواننده حتی توان
تحلیل روانشناســانه و اجتماع محور را نیز میدهد .واژه ،وزن ،ترتیب ســرایش،
تکیه کالم و تکرار ،در فنون ادبی و نقد مدرن جایگاه و تعریفی خاص ،مشــخص
و گاه بــی ارتباط دارند و هر کدام به راهی و ســرمنزلی رهنمون میشــوند که
نتیجهگیری یکســان را ناممکن میســازند اما آنچه مسلم است راهگشایی نقد
مدرن به تحلیلهایی است که نتایجی خارج از دایره ادبیات از آن حاصل میشود.
بنابراین هرچند«یک متن مکلف به سازماندهی خوانش مخصوص به خود است»
این حق برای خواننده اثر محفوظ و ملحوظ است تا به مسیری جز آنچه در مخیله
صاحب اثر وجود داشته است راهی شود.
بعد از«فصل فاصله ها»(« ،)1381هنوز اول عشــق اســت»( )1387و«خاکستر
آینهها»(« ،)1389بغض در نواحی لبخند» اگرچه تازه ترین اثر محمد رضا ترکی
شامل سی و دو غزل ،یک مثنوی ،سیزده رباعی ،هجده شعر نو و دو دوبیتی ،تنها
بخشهایی از سرودههاي ( 90ـ  )89شاعر را شامل میشودکه در تابستان 1391
روانه بازار نشــر شده است ،اما میتوان در خالصه ترین نتیجهگیری« ،دغدغه»
شــاعر را شناســایی ،تحلیل و نامگذاری کرد .این دغدغه«ها» قطعا دربرگیرنده
مطالعات ،اندیشه«ها» ،چالش«ها» ،باور«ها» ،دیدگاه«ها» و تمام داشته«ها»ی
درونی و بیرونی ســراینده اثر خواهد بود که منتقــد و خواننده اثر باید آن را از
البهالی کلمات ،اوزان ،قوافی و بازیهاي واژگانی شــاعر جستجو کند ،تحلیل و
بررسی نماید و آن«ها»یی که باید را به دست آورد.
بر پایه خالصه ترین تعریف طرح ارزشی روالن بارت که معتقد است« :ارزشسنجی
مــا فقط میتواند با ُکنش مرتبط شــود و این ُکنش همانا نوشــتن ماســت»...
تمام ابزار جســتجوگری ما از دایره این مجموعه نمیتوانــد قدم بیرون نهد اما
تعاریف گوناگونی که از«متن شــاعرانه» در دســترس هر خوانندهای قرار گرفته
است به مدد ابزار محدودی میآید که دربست در اختیار صاحب اثر است .از آن
جایی که«متن شاعرانه ،نظام نظامها یا رابطه رابطهها است و غامض ترین شکل
به تصور آمدنی ســخن اســت که نظامهاي چندگانه و متفاوت کالمی را در هم
میفشرد زیرا"شعر" ،دال را با تمام توان خود فعال میکند و واژهها را در شرایطی
قرار میدهد که زیر فشار شدید"واژههاي مجاور"برترین نحوه عملکرد خود را بروز
دهد و غنی ترین مایه خود را به نمایش بگذارد» بســیاری از برداشــتها اگر بر
اساس معیارهای زیبا شناختی و سخن سنجی باشد و نه بر پایه مقایسه و تطبیق
غیر علمی ،کارآمد و گره گشــا جلوه گرخواهند شد .با تمام این تحلیل و تفاسیر
و از منظرعلم منطق ،این یادداشــت حرکــت و نتیجهگیری خود را بر پایه«جزء
به کل» بنا نهاده اســت هر چند در نتیجهگیری و برداشــت پایانی ممکن است
این نــگاه ،کامال معکوس عمل کند یعنی خود را ملزم به پابرجایی بر ایده«جزء
بــه کل» نداند و ترجیح دهد از منظر و دیدگاهی مبتنی بر پایه«کل به جزء» به
نقطه انتهایی برسد.
اگر از نظر تقی رفعت که نوشــت«:باید فرزند زمان خود بشویم »...درگذریم ،در
این واقعیت که«اندیشــمندان باید"روح زمانه"را بشناسند و نهادهای کنونی را با
این خواستهاي خردمندانه بسنجند و از جنبش واقعی"روح زمانه"با ژرفاندیشی
و بــا طرحهــاي نو بهــره گیرنــد و پارادایم(نمونه)های جدیــدی ارائه دهند»
خللی مشــاهده نمیکنیم .بر پایه همین آموزهها به خــود این اجازه را داده ایم
تا در مواردی خاص ،برخی واژهها و تکرارها را دســتمایه و شاید«بهانه»ای قرار
دهیــم برای دســتیابی به«چرا»یی ها« ،چگونگی»ها و عالمت ســؤال«ها»یی
که ذهن را به خود معطوف میســازد .اما ایــن مداخله هرگز به قضاوت منتهی
نشــده است .ازاینرو است که آنچه ما در برابر این چراییها و چگونگیها عرضه
مینماییم ممکن اســت با آنچه در ذهن شــاعر در حرکت بوده است فرسنگها
فاصله داشــته باشد اما آنچه قابل بحث بوده است ،محل اشکال نمیتواند باشد و
آن ،نتیجهگیری از متنی واحد با نگاهی متفاوت اســت .آنچه بسیار بر آن تکیه
نمودهایم تنهــا گونهای کمرنگ یا به عبارتی کاملتر ،برداشــتی از تعاریف نقد
جامعه شــناختی است و نه بررسی کامل اثر بر مبنای نقدهای جامعه شناختی،
که اگر چنین قصدی از ابتدا مدنظر بود چارچوبهاي مشــخص تری انتخاب و
در تحلیل اســتفاده میشد اما همین اندازه نگاه جامعه شناختی به این اثر از آن
نظر مهم بوده که «نقد جامعهشــناختی با توجه بــه تعاملی که بین دو گرایش
معرفتشناســانه یا بنا بر قول روالن بارت( )Roland Barthesمبنای نظری
آنها مادیگرایی و دیالکتیکی و روانکاوی است ،هدفش نوآوری در جامعهشناسی
ادبیات اســت ».حال اگر بپذیریم تاریخ ،فرهنگ و جامعه جدا از ادبیات نیستند
آن گاه براســاس رابطه ادبیات با جامعه ،اصل«ادبیات یعنی زبان جامعه» کامال
منطقی جلوهگر خواهد شد.
بر پایه همین تفکر و بر اساس همین دیدگاه اگرچه از دقایق شعری به هیچ وجه
غفلت نکرده ایم اما کوشیده ایم تا رابطه برخی از ابیات و عبارات به کار رفته در
این مجموعه را با تاریخ مشــخص و جامعه پیرامون سراینده اثر بررسی نماییم.
هرچند سعی وافری نموده ایم تا در گرداب نقد شخصیت به جای نقد اثر گرفتار
نشویم اما باید اذعان نماییم چنین پنداری که شاعر تنها بر اساس مجموعهای از
علوم متداول و با تکیه بر مطالعاتی هدفمند و پراکنده دست به آفرینش زده است
چندان منصفانه و قابل دفاع نیست .برای ورود به بحث اصلی ،بحور و اوزان مورد
استفاده شاعر را برخواهیم شمرد با این توضیح که سی و دو غزل و تنها مثنوی
این مجموعه بیشترین تأکید ما را شامل خواهد شد و دو بیتی و رباعیهاي این
مجموعه و اشــعار نوپردازانه شــاعر چندان مد نظر قــرار نخواهد گرفت مگر در
مواردی که جنبه تطبیقی ـ مقایســهای آنها هدف تحلیل بوده ،صرفا به عنوان
شاهد مثال برای نتیجهگیری مورد استفاده قرار گیرد .در ادامه به واژه ها ،عبارات،
ترکیبهاي گاه نوســاخته با استفاده از برخی نوآوری ها ،بازیهاي واژگانی و در
نهایت به محتوا خواهیم پرداخت .در این مقاله به تحلیل ،بررسی و نقد مجموعه
شعری میپردازیم که با نادیده انگاشتن دیگر آثار مؤلف فرض را بر این نهادیم که
شــاعر جز مجموعه مورد بحث ،اثر تألیفی دیگری ندارد تا بدین ترتیب به ورطه
قضاوت و تحلیلهاي مقایسهای گرفتار نیاییم زیرا براین باوریم ،بررسی مستقل
یک اثر میتواند به صورتی کامال مقطعی ،برشهاي ذهنی شاعر را در حیطه شعر،
منصفانه تر و شاید قاطعانه تر نشان دهد.
هــر اثری ممکن اســت با اهدافی معیــن و حتی از پیش تعیین شــده ،آفریده
شــده باشد اما در حیطه شعر برخی تفاوتهاي اساســی وجود دارد .شعر از آن
جاییکه از مقولههاي احساســی است و برخاســته از ذهن و ضمیر ناخودآگاه،
بنابراین«طبیعی است که آنچه خواننده[و حتی منتقد]در مییابد همیشه دقیقا
آنچه شاعر در هنگام درگیری با حادثه ذهنی خود احساس کرده و دریافته است،
نیست .زیرا تمامی آنچه شاعر در حال و هوای آفرینش شعر در مییابد و احساس
میکند ،نه قابل بیان اســت و نه حتی قابل تجربه مجدد برای خود شــاعر ».اما
دریافت احساســات شاعر چندان هم غیر ممکن یا امری محال نیست زیرا «این
درک و دریافت غیر مســتقیم و شــخصی از پیام شعر که در پرتو نگرشی جدید
به اشــیاء و واقعیتها تحقق میپذیرد ،برای خواننده از طریق مواجهه صبورانه با
موانع و حجابهاي خالف عادت در زبان و بیان شعر میسر میگردد ».باعنایت به
همه موارد بر شــمرده ،در این بررسی و چینشی که برای این مقاله برگزیده ایم،
نخست کمیتهاي بسامدی عروضی اثر را با تحلیل آماری بررسی نموده ،سپس
ساختار لفظی و معنایی اشعار را از زاویه دایره واژگانی واکاوی کرده ،به محتوای
اشعار و فضای حاکم بر آن دقیق تر نگریسته ایم.
بر پایه شــیوه تحلیل و نوع نقدی که برگزیده ایم یعنی تحلیل یک اثر مســتقل
بــدون ارجاع به دیگــر آثارپدیدآورنده اثر ،پس غیر ممکن نیســت اگر برخی از
تواناییهاي شعری شاعر پنهان مانده یا حتی نادیده انگاشته شود .در این تحلیل

شــاید به ناچار چشــم بر قدرت و ضعف برخی از داشــتههاي مؤلف اثر مذکور
ببندیم و در نتیجه ،این یادداشــت که برشــی از یک مجموعه بزرگ تر است،
ممکن اســت شامل تمام شاعرانگی مؤلف نشــود .این ایراد اگرچه وارد است اما
این یادداشت با تأکید بر تحلیل و نقدی مستقل ،تنها با تکیه برمجموعه «بغض
در نواحی لبخند» ارائه خواهد شد و این یعنی برشی کامال منفک از دیگر اشعار
محمدرضا ترکی.
تحلیل عروضی اشعار
مجموعه مورد بحث اگرچه تمام داشــتههاي شعری محمد رضا ترکی نیست اما
در همین محدوده«بغض در نواحی لبخند» که آخرین اشــعار سروده شده شاعر
اســت به خوبی در مییابیــم که گرایش و ذهنیت عروضــی محدودی در عالم
دانش علوم شــعری شــاعر حکمفرمایی میکند و برخی اوزان و بحور بیشتر از
بقیه مد نظر اســت .با تمرکز بر بسامد بحور و اوزان اشعار به خوبی در مییابیم
که ذهن ادبی شــاعر هنگام سرایش ،آن بخشهایی را در نظر آورده یا به کابرده
اســت که در خوشایندهای محفوظات او از جایگاه ارزنده تری برخوردار بوده اند.
اگرچه«بحرهای عروضی متداول در اشــعار عربی و فارسی نوزده بحر است» اما
شاعر از میان این نوزده()19بحر مشهور ،تنها از شش بحر :مضارع ،هزج ،خفیف،
مجتث ،رمل و رجز و از میان آن شــش بحر عروضی ،بیشــتر از سه بحر مضارع،
هزج و خفیف اســتفاده کرده است .از میان«حدود 300وزنی که در شعر فارسی
وجود دارد» ،،نیز تنها از یازده وزن بهره جسته است .عالقه شاعر از میان بحرهای
معرفی شده ،به دو بحر مضارع و هزج و گرایش معنا دار به سه وزن خاص ،کامال
مشهود است.
برآیند تحلیلهاي عروضی و آماری
دکتر ســیروس شمیسا در بررسی اوزان اشــعار فارسی و پس از بررسی اجمالی
در دواوین حافظ و مولوی ،معتقد اســت«:خوش آهنگ ترین و رایج ترین اوزان،
همانها است که حافظ و مولوی در دیوان خود به کار برده اند ».و در ادامه23وزن
اشــعار حافظ را با رکن بندی سنتی و به ترتیب کثرت استعمال ذکر میکند .در
میان آن  23وزن ،اگرچه وزن فعالتن فعالتن فعالتن فعلن ـ رمل مثمن مخبون
محذوف ـ خوشایندترین وزن و بحر در میان اشعار حافظ به شمار میرود اما در
این مجموعه تنها یک غزل بر این وزن و در این بحر یافت میشــود و در نقطه
مقابــل ،بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محــذوف ـ مغعول فاعالت مفاعیل و
فاعلن ـ که سومین وزن از اوزان پرکاربرد در دیوان حافظ است ،خوشایندترین و
پرکاربردترین وزن و بحری است که شاعر برای سرودن مجموعه غزل های«بغض
در نواحی لبخند» از آن بهره جسته است.
دو غزل معروف حافظ که بر این وزن و در این بحر ســروده شــده است چندان
فاصلهای با فضای ذهنی اشعاری که در این مجموعه میخوانیم ندارد:
دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد
من نیز دل به باد دهم هرچه باد ،باد(حافظ)
ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش
بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش(حافظ)
باغ از شما که بهره ورید از نصیب ها
ما را بس است یک سبد از بوی سیب ها(ترکی)
هرچیز بودـ غیر خودت ـ جا نهاده ای
خود را کنار برکه شب وا نهاده ای(ترکی)
این گونه به ذهن متبادر میشــود که گفتن برخی حرف ها ،رها شدگیها و ابراز
گالیه و وانهادنها در این وزن و بر پایه این بحر ،آســان تر به نظر میرســد که
هماهنگی ذهنی شــاعر با ریتم و برخورداری ریتم کافی در این بحر ،این فرضیه
را برای اثبات همراهی میکند.
بحثی در قوافی اشعار
بدون وارد شــدن به بحث و واکاوی عیوب و محاســن قافیه ،تنها به ذکر نکاتی
درباره قوافی به کار رفته در غزلیات این مجموعه بســنده میکنیم .از آن جایی
که در ســالهاي پس از انقالب(دوران رشد و نمو ادبیات انقالب اسالمی)در شعر
تحوالتــی رخ داد که برخی لحظه ای ،برخی تفننی و برخی پابرجا بودند ،از این
رو با پرهیز از ورود به بحث عیوب قافیه و درنوردیدن اقواء و اکفاء و اثبات ســناد
و ایطاء(اعم از جلی و خفی) ،فقط به ذکر این نکات بسنده میکنیم که شاعر در
انتخاب قوافی دچار ناهماهنگی ،عدم تجانس ،تکرار و تشــابه شده است که این
موضوع در بررســیهاي فنی تر و دقیقتر ،ناخوشایند به نظر میرسد .این قاعده
را از آن جا برگزیدیم که نقد را نه بر پایه ســواد عروضی که بر پایه ســواد ادب
و حظ بصری بررســی کرده باشیم .به عنوان نمونه اگر خوانندهای نه تنها هیچ
گونه دانشــی در علم عروض که حتی اگر ذهنیت شعری و عروضی هم نداشته
باشد! وقتی غزلی را میخواند و در انتهای ابیات کلماتی را چون عادت ،حسادت،
محبت ،آفت ،نفرت ،خیانت ،خجالت ،جســارت به عنوان قافیه مشاهده میکند،
تنگنای قافیه را در لحظه سرایش اشعار حس میکند .به همین دلیل است که در
این بررسی خیلی به بحثهاي فنی وارد نشده ایم و قوافی را از حیث هماهنگی
یا عدم هماهنگی ،تکرار و تشابه بررسی کرده ایم.
الف /تشتت و ناهماهنگی در چینش قافیه
گالیه /هم قافیه شدن عادت،حسادت با محبت،آفت،نفرت و خیانت،خجالت،جسارت
انیس النفوس/هم قافیه شدن خاطره هام با سالم،شام،مدام
بدون شاید و اما /هم قافیه شدن غزلها با تنها،خدایا
بی اجابت/هم قافیه شدن عطش زار با رفتار ،دیدار ،بازار
گل و لبخند/هــم قافیه شــدن یــخ زدن،پرزدن،خویشتن،شــیرین ســخن با
من،پیرهن،یاسمن
حدیث غربت ننه علی/هم قافیه شدن شهیدان،سوزان،دوران با جان،گریبان
دریا قلی /هم قافیه شدن دشمن با من و دویدن و تپیدن با روشن،آهن،زن
نه/هم قافیه شدن نیلوفران با داستان،زبان
فرسوده سکوت/هم قافیه شدن سکوت،عنکبوت با هبوط و بلوط
ب /تکرار قافیه
امضا /تکرار«وا نهادن» در بیت های( 1و )9
ناگزیر ناممکن/تکرار«خیال» در بیت های( 1و  5و )9
رنگین کمان /تکرار«دست»در بیت های( 1و )8
باطل السحر/تکرار «دارند» در بیت های( 2و )8
ج /تکرار فعل در قافیه
رنگین کمان/تکرار فعل«هست و است» در ابیات( 1و 6و )7
باطل السحر/تکرار فعل«دارند» در ابیات( 2و )8
دایره واژگانی
با خواندن هر متن ،در قضاوتی سطحی یا بررسی عمیق و علمی ،رأی به گرایش
متن به ســوی متن سیاسی ،ادبی ،علمی ،روانشناســانه و مواردی از این دست
میدهیــم .حتی در مواردی که به تقســیم بندی علــوم میپردازیم نیز بر پایه
گرایشهاي درونی و ســاختارهای تشکیل دهنده متن ،نامی یا عنوانی را بر آن
میگزینیم .برای مثال ،وقتی در حیطه ادبیات ،تقســیم بندیهایی نظیر ادبیات
غنایی ،عرفانی ،حماســی ،مقاومت را ارائه میدهیــم یعنی با مطالعه در متن و
برداشتهایی که از مطالعه خود داشــته ایم ،رأی به نوعیت متن میدهیم«.هر
وقت چیزی میخوانیم ،متوجه میشــویم که ذهنمان در آن واحد در دو جهت
ســیر میکند .یکی جهت بیرونی یا برون سو()Centripetalاســت که در آن
مــدام به بیرون از متن مورد مطالعه میرویم ـ یعنی از تک تک کلمات به آنچه
معنی میدهند یا در عمل ،به ارتباط عرفی بین آنها که در خاطره داریم .جهت
دیگر درونی یا درون سو()Centrifugalاســت» بر پایه این نظریه که برخاسته
از نقد اخالقی نیز میباشــد ،حتی با دو ســویه نگری(اعم از نگاه درون سویی یا
برونسویی) سر و کار ما با متن است؛ متنی متشکل از انبوه واژه ها.
بحث ســاختاری در تحلیل محتوا تنها بر درســتی یا نادرســتی چینش داللت

میکند کــه اگرچه در انتقال مفاهیم مؤثر اســت اما
سرنوشت ســاز نیست .در این جا واژه ،کلمه ،عبارت و
مفاهیم است که ما را به قضاوت ،برداشتهاي ذهنی و
مجموعهای از خوشایندها و بدآیندها ،هدایت میکند.
این همان دایره واژگانی است که اگرچه گستردگی آن
نوعی توان و احاطه را نمایان میســازد اما انتخاب یک
واژه در یک متن هم میتواند گواهی دهد که گوینده،
نویسنده ،سراینده یا پدیدآور به دنبال کدام مقصد بوده
است«.در جملگی ساختارهای کالمی ادبی ،مسیر غایی
معنایی به ســوی درون اســت .در ادبیات ،معیارهای
معنای بیرونی امری ثانوی است ،زیرا تظاهر به توصیف
با ایجــاب در اثر ادبی راه ندارد و از این جهت اثر ادبی اگــر بپذیریم تاریخ
کالم صادق نیســت ،کالم کاذب هم نیســت ،در عین جدا از ادبیات نیسـ
حال حشــو هم نیست یا ،دســت کم به آن معنی که رابطه ادبیات با جا
جملهای نظیر«خوب بهتر از بد است»حشــو است ،اثر یعنی زبان جامعه»
ادبی حشو نیست .شاید بهترین وصفی که میتوانیم از خواهد شد
معنای ادبی به دست دهیم این است که بگوییم فرضی
اســت».در این بخش بیشترین تمرکز ما روی واژهها و نویسنده میتواند
کلمات است؛ کلماتی که اگرچه در بافت اشعار سروده متنش را با خود هم
شــده چندان بی جانشین نیســتند اما انتخاب آنها
دالیل و براهین متعددی را به ذهن متبادر میسازد.
محمدرضا ترکی به
بر
همه مجموعه«بغض در نواحی لبخند» در عنوانی که
طنــز و گالیه را به
پارادوکسی،
آن نهاده شده است خالصه میشود؛ جدالی
صراحت و شــجاع
هاي
ت
واقعی
طنزی تلخ ،جدالی درونی بــا اعتقادات و
اگرچه صفتی نادر ا
اساس
بر
قضاوت
عینی .اگرچه نخستین ایراد که همانا
را در لفافــهای چند
یک عنوان برای مجموعهای متشــکل از هزاران جمله ،چندان سادهای نیس
عبارت و کلمه اســت کامال به جا میباشد اما با غور در
متــن و دقت در واژهها خواهیم دید رنگ غالب در این شاعر شعری را می
مجموعه نه سفید است نه سیاه بلکه خاکستری است بی مخاطب ،رها از
البته خاکستریای که شاعر کوشیده است خیلی تیره مرزی باشد
جلوه نکند اما شخصیت و تیپ اجتماعی شاعر ،خیلی
در بند رعایت کامل این یکرنگی و یکدســتی نیست و
اگر در جاهایی رنگ واژهها به ســمت سیاهی یا حتی
سفیدی متمایل شود او چندان مقاومتی در یکرنگ سازی از خود بروز نمیدهد.
قبل از ورود به متن با یک مثال نشان میدهیم که یک واژه یا یک کلمه چگونه
کلیت متن را به تسخیر خود در میآورد«:اگرچه دردسر میدهم ،اما چه میتوان
كرد ن ُشــخوار آدميزاد حرف است .آدم حرف هم كه نزند دلش میپوسد .ما يك
رفيق داريم اسمش » ...در بین کلمات عبارت فوق ،واژه«ن ُشخوار» ذهن را به هر
سمتی که نویســنده میخواهد میکشاند .خواننده با واژهای رو به رو شده است
که اســتفاده آن در یک متــن ادبی چندان طبیعی به نظر نمیرســد و همین
غیرطبیعیبودن باعث میشــود ،که نویسنده تمامی حرفهایش را بی هیچ پروا
بیان کند و خواننده را از قیودی که ممکن اســت در قضاوت ،او را درگیر چرایی
و چگونگی کند ،برهاند .پس میبینیم که نویسنده میتواند با یک واژه ،خواننده
متنــش را با خود همراه و همدل کنــد .در اهمیت دایره واژگانی همین بس که
احاطه و تســلط بر واژه و برخورداری از دایره وســیع واژگانی باعث خواهد شد
که شاعر در انتخاب قافیه دچار تشتت و ناهماهنگی نشود و هرچند نمیخواهیم
شــاعران معاصر را به سمت کالسیک سرایی ســوق دهیم اما از این نکته غافل
نیســتیم که توجه و تأکید قدما از جمله صاحب چهارمقاله در توصیه به خواندن
آثار پیشــینیان و مطالعه تخصصی شعر بی دلیل نبوده است .کمترین فایده اش
این که دایره واژگانی وســیع ،عمیق و گســترده ،شاعر را دست کم در انتخاب و
چینش ابیات و قوافی دچار لکنت و ایستایی نمیکند و او را در تنگنای قافیه به
تکرار و عدم هماهنگی دچار نخواهد کرد.

«بغض در نواحی لبخ
اثر محمد رضا ترکی
غزل ،یک مثنوی ،س
شــعر نو و دو دوب
از ســرودههاي 90
میشــود که در تاب
بازار نشــر شده اس
خالصهترین نتیج ه
را شناسایی ،تحلیل

تحلیل محتوایی متن بر اساس اصالت واژه
دوباره ثانیهها گیج و منگ میگذرند
پر از سکوت و سکون مثل سنگ میگذرند...
در غزل ثانیه ها ،شعر با«دوباره» آغاز میشود :اگرچه تمامی اجزای زمان در شعر
گنجانده میشــود (ثانیهها /دقیقهها /عقربهها /لحظهها /دوباره/میگذرند /ساعت
زمان /ســنگالخ زمان /بی درنگ) و شــاعر از همان«ها»که دوست دارد با جمع
بستن خیلی از کلمات ،گسستی عمیق را بازنمایی کند ،رخ مینماید اما مراعات
نظیر ظاهری و معنایی هم در ســایه همان تکراری که از ابتدا تا انتها در حرکت
اســت خیلی به چشم نمیآید .در ادامه شــاعر دو تعبیر معنایی را با معادلهاي
تصویری و بصری برای خواننده آشکار میسازد:
دوباره ثانیهها گیج و منگ میگذرند
پر از سکوت و سکون مثل سنگ میگذرند...
* /سکوت و سکون = سنگ
ترانهخوان و طربناک و دست در گردن چقدر عقربهها شوخ و شنگ میگذرند
* /ترانه خوان و طربناک و دست در گردن= شوخ و شنگ
گاه در یــک غزل انبوهی از کلمات تلخ ،مکدر و خاکســتری ،ذهن خواننده را با
هر واژه حتی خوشایند هم بیگانه میکند .در غزل«آفت» ،شاعر با کلمه«بیزارم»
خواننده را کامال خلع ســاح میکند و در ادامــه ،آواری از واژههاي تلخ ،باعث
میشــود «عشق» که  5بار تکرار شده است نیز نتواند خواننده را به وجد آورد و
تراکم واژههایی چون بیزارم/دلگیرم/آلوده/آفت/خودبینی/خودخواهی/نفرت/وهن/
شــرمنده ،مجالی برای وجد و سرخوشــی بر جای ننهد .در همین غزل نه تنها
واژهها که ترکیب ســازیها نیز بر مدار«آزردگی» و«تلخی» میچرخد؛ گویی در
جهان چیزی برای دوست داشتن وجود ندارد :عشق که عادت شده باشد/گدایی

