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10. خانه ام ابرى است، تقى پورنامداريان، تهران، چاپ 
دوم، سروش، 1381ش، 399ص.

از  نيما  شعر  بررسى  به  فرماليستى  نگاهى  با  كتاب  اين 
سنت تا تجدد مى پردازد. نويسنده اختالف ميان زبان شعر 
و زبان نثر را از طريق فرآيند آشنايى زدايى يا بيگانه سازى 
توضيح مى دهد و آن را شامل تمامى شگردهايى مى داند 
كه زبان شعر را با زبان پراتيك بيگانه مى كند. اين شگردها 
را مى توان در دو گروه موسيقيايى و گروه زبانشناسيك 
گنجاند. بارزترين عنصر آشنايى زدايى در شعر كالسيك، 
عامل موسيقيايى يا همان وزن و قافيه است. اين ويژگى 
باعث ايجاد قالبهاى محدودى گشت  كه بر اساس تساوى 
وزنى ابيات و تشابه و تكرار منظم قافيه پديد آمده بودند. 
شعر كالسيك كه در اين صورتهاى محدود جوالن مى كرد، 
كم كم زبانى ادبى و درخور آن قالبها را نيز پديد آورد، 
و  ارتباطى  كاردى  و  بود  معانى  انتقال  وسيلة  كه  زبانى 
سرشتى خودكار داشت. بنابراين به نظر پورنامداريان شعر 
كالسيك بر سه پاية صورت و قالب، زبان ادبى و معنى 
دارى استوار است. اساس تجدد نيما نيز بر بنياد سه پاية 
نوين كه بر ويرانى سه پاية سنتى بنا شده، استقرار يافته 
شكستن اصل تساوى وزن و تكرار منظم  نيما با  است؛ 

قوافى، قالب شعر كهن را ويران كرد، زبان ادبى را از اصل 
فصاحت و بالغت رها نمود و اصل معنى رسانى را به 
معنى پوشى و تأويل پذيرى دگرگون ساخت. بخشهاى 
اصلى اين كتاب نيز از همين سه پاية اصلى و تجدد نيما 
در آن سخن مى گويد و مى كوشد تا خواننده را در مسير 
تجربه ها و بدعتهاى او از سنت تا تجدد قرار دهد. اما پيش 
از اين بخشها، زندگى نامة فشردة نيما يوشيج آمده است 
و در پايان كتاب نيز گزيده اى از اشعار او همراه با تأويل 
و تفسير آن (نك: صص 251ـ372). در بخش مربوط به 
صورت و محتوا (صص 31ـ131) از قالبهاى سنتى شعر 
نيما با نگاهى آمارى سخن رفته، سپس تحليلى از قالبهاى 
و  گرديده  مطرح  «افسانه»  شعر  به ويژه  و  نيما  نيمه سنتى 
آمده  ميان  به  بحثهايى  نيما  آزاد  اشعار  دربارة  پايان  در 
اشعار  از  نمونه هايى  فصل  اين  در  اين،  بر  افزون  است. 
بخش  در  است.  شده  نقل  نيما  آزاد  و  نيمه سنتى  سنتى، 
نيما،  زبانى  تصرفات  از  133ـ193)  (صص  زبان  مسئلة 
سخن  او  شعر  سمبليك  زبان  و  نحوى  و  صرفى  اغالط 
گفته مى شود. فصلى كه به مسئلة معنى در شعر كهن و 
مطالبى  195ـ250)  (صص  مى گردد  مربوط  نيمايى  آزاد 
را  دربارة نشانه شناسى و هرمنوتيك، سبكهاى شعرى و 
ذهنيت و عينيت در شعر مطرح كرده است. هرچند اين 
كتاب مربوط به تحليل شعر نو است، اما آشنايى با مطالب 
آن توان تحليل صورتگرا و زبانشناسيك را در خواننده 
مورد  ديدگاه  اين  از  را  شعرى  سنتهاى  و  مى آورد  پديد 

بررسى قرار مى دهد.
سيد محمد صاحبى

11. گمشدة لب دريا، تقى پورنامداريان، تهران، چاپ 
اول، سخن، 1382ش، 22+ 524ص.

اثرى  حافظ،  شعر  و  معنى  در  است  تأملى  كتاب  اين 
دانشگاههاى  در  مؤلف  چندين سالة  تدريس  حاصل  كه 
درهم آميختگى  از  كتاب  مقدمة  در  است.  گوناگون 
در  او  سير  و  حافظ  شعر  در  روحانى  و  مادى  جنبه هاى 
برزخ ميان بعد ملكى و بعد حيوانى هستى انسان سخن 
حافظ  غزل  در  علت  همين  به  نويسنده  نظر  به  مى رود. 
جستجو  را  هماهنگى  فلسفى  و  اخالقى  نظام  نمى توان 
كرد و آن را مقيد به انديشه و جهانبينى ويژه اى پنداشت. 
در نتيجة اين ويژگى است كه زبان هنرى او چندمعنايى 
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و سرشار از رمز و راز و ابهام مى شود. شعر حافظ مفسر 
ساختار ذهنى خواننده است و بيان تفسير ذهن ما از زبان 
پورنامداريان  ديد  از  اوست.  شعر  از  ما  تأويل  او  شعر 
طرح  كه  است  درونى  ساختارى  داراى  خواجه  غزليات 
آن از حادثه اى كه در ذهن او تحت تأثير انگيزة عاطفى 
خاصى در لحظة خلق شعر ايجاد شده، شكل و نما گرفته 
است. افزون بر اين، گنجاندن حجم وسيع معنا در ظرف 
است.  حافظ  شعر  ممتاز  ويژگى هاى  ديگر  از  غزل  تنگ 
نويسنده از شارحان ديوان حافظ، كه به شرح مفردات و 
اصطالحات و مشكالت بسنده كرده اند، انتقاد مى كند و 
باور دارد كه بررسى ساختار درونى شعر او، كه مى توان 
آن را در عبارت «نظم پريشان» خالصه كرد، و دريافت 
مسئلة  ابيات،  ميان  معنايى  و  عاطفى  پيوند  و  هماهنگى 
اصلى در تأويل و شرح ديوان شمس الدين محمد است. 
اين كتاب در واقع بسط و تفصيل همين نظريات و نكات 

است و شامل فصول ذيل: 

حافظ  شعر  جهان  در  آن  زمينه هاى  و  معنى   .1
حافظ  شعر  و  شخصيت  از  فصل  اين  در  (صص1ـ76)، 
بحث  است  آسمانى  و  زمينى  بعد  دو  شامل  و  جامع  كه 
فرهنگ  در  ريشه  انسان  برزخى  مقام  درك  مى شود. 
اسالمى دارد كه در شعر خواجه بازتابى وسيع يافته است. 
اين  مى رود؛  سخن  حافظ  غزل  شخصيتهاى  از  ادامه  در 
انسانها به دو گروه تقسيم مى شوند: رياكاران مانند زاهد، 
مغان،  پير  مانند  سادگى  و  صفا  اهل  و  محتسب  و  شيخ 
روابط  داشتن  نظر  در  با  فصل  اين  در  و...  مغ بچه  رند، 
در  پير  و  حافظ  ديوان  در  مغان  پير  شخصيت  بينامتنى، 
ديوان عطار مورد بررسى قرار گرفته، از شباهتهاى ايشان 
نماد  چونان  دو  اين  شعر  در  پير  و  آمده  ميان  در  سخن 
مقام برزخى انسان معرفى شده است. عالوه بر اين برخى 

درونمايه هاى شعر حافظ مانند ميثاق الست، امانت، عشق، 
گناه و... تحليل شده است.

حافظ  شعر  در  هنرى  ظرايف  و  صورت   .2
(صص77ـ180)، اين فصل از شيوة تعبير و بيان حافظ، 
موسيقى درونى و بيرونى شعر او و هماهنگى آن با جو 
عاطفى غزل، تناسبهاى معنايى كلمات و استفاده از انواع 
مراعات  گوناگون،  تناسبهاى  ايجاد  براى  ايهام  و  ابهام 
كه  كلماتى  يا  كلمه  از  استفاده  و  معنايى  تداعى  نظير، 
شعر، حديث، آيه يا تصويرى را در ذهن تداعى مى كند 
و فضاسازى مناسب با عاطفه در شعر او سخن گفته شده 
است. در كل مى توان گفت اين فصل با ديدى فرماليستى 
معانى،  بديع،  صنايع  و  مى پردازد  حافظ  شعر  تحليل  به 

بيان، عروض و بالغت در مركز توجه آن قرار دارد.
(صص181ـ268)،  تأويل  معنايى،  پيوند  ساختار،   .3
و  معنايى  پيوند  مى كند:  مطرح  را  اساسى  موضوع  دو 
انسجام كلمات در هر يك از ابيات حافظ و پيوند باطنى 
ابيات هر غزل و ساختار آن، اين فصل در واقع محورهاى 
عمودى و افقى شعر او را برمى رسد. پورنامداريان علت 
تجربه هاى  بيان  در   را  خواجه  شعر  چندمعنايى بودن 
شعر  معنايى  تراكم  منطق،  ضد  و  عادت ستيز  خصوصى 
او، وجود مضامين عرفانى و درك حافظ از دو بعدى بودن 
و  چند معنايى بودن  ويژگى  اين  و  مى داند  انسان  وجود 
تناقض و ابهام شعر را  با ارائه شواهدى نشان مى دهد و 
تحليل مى كند. در ادامه از تغيير مخاطب در شعر بدون 
تمهيدات الزم براى توجه خواننده بدان، يا همان صنعتى 
است.  شده  صحبت  مى خواندند،  التفات  را  آن  قدما  كه 
و  گفته  سخن  نيز  هرمنوتيك  بخش، از  اين  نويسنده در 
هدف آن را آشكارساختن و كشف انسجام متن دانسته 
و با همين ديد به تأويل اشعارى از حافظ پرداخته است. 
در ادامه نظر افرادى را كه به عدم پيوند معنايى در ميان 
ابيات غزليات حافظ باور دارند، رد مى كند و مى كوشد 
وحدت معنايى و عاطفى غزل او را كه تا حدى مخفى و 
باطنى است، آشكار سازد و در اين راه چند شعر مشهور 

خواجه را مورد تحليل ساختارى قرار مى دهد.
و  متن  با  گفتگو  حافظ،  شعر  و  كالسيك  شعر   .4
تأويل (صص269ـ338)، اين بخش از ارتباط و گفتگوى 
مخاطب با شعر و محدوديت پرسشهاى مخاطب از شعر 
را  پرسشهايى  نوع  و  زمينه  و  مى گويد  سخن  كالسيك 
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كه براى مخاطب در خوانش انواع شعر كالسيك مطرح 
گسترده  گونه اى  به  مورد  اين  در  و  برمى شمارد  مى شود 
به شعر عرفانى مى پردازد. به نظر مؤلف شعر حافظ تمام 
غير  و  عرفانى  شعر  در  كه  را  پرسش انگيزى  زمينه هاى 
عرفانى مطرح است، دربر دارد و همين ويژگى، استعداد 
گفتگوپذيرى متن شعرى او را افزايش مى دهد. در ادامه 
و  غزلسرا  شعراى  ديگر  و  حافظ  غزل از  چند  آوردن  با 
نقل سؤالهايى كه ممكن است براى خوانندة شعر مطرح 
تا  مى كوشد  و  مى كند  شرح  و  تأويل  را  او  شعر  شود، 
فصل  اين  پايان  در  دهد.  پاسخ  متنوع  پرسشهاى  اين  به 
خالصه اى از انديشه هاى حافظ آمده است ، انديشه هايى 
زبانى  عادتهاى  خالف  و  ظاهرى  ساختار  زمينه ساز  كه 

شعر اوست.
(صص  ديوان  غزل  نخستين  تأويل  و  تفسير   .5
را  الساقى»  ايها  يا  «اال  غزل  پورنامداريان  330ـ455)، 
نمونة كاملى از اشعار حافظ و آيينه اى از صورت و معنى 

تمامى غزلهاى او مى داند.
بنابراين به طور تفصيلى آن را تفسير و تأويل نموده 
و  ذكر  را  غزل  اين  عبارت  و  كلمات  معنايى  تداعى  و 
يادداشتهاى  و  مآخذ  كتاب  پايان  در  است.  كرده  تحليل 
هر بخش، فهرست راهنماى موضوعات و فهرست اعالم 

آمده است.
م.ص

تهران، چاپ  پورنامداريان،  آفتاب، تقى  12. در سايِة 
اول، سخن، 1380ش، 415ص.

در  فارسى  شعر  ساخت شكنى  كتاب  اين  اصلى  موضوع 
آثار موالنا جالل الدين بلخى است. در مقدمة كتاب از 
فلسفة زبان و نظريات دريدا در رد كالم محورى، كه ناشى 
از متافيزيك سنتى غرب  است، و ترجيح نوشتار بر گفتار 

در انديشه هاى او سخن به ميان آمده است. مؤلف پس 
از بررسى مفهوم ساختارشكنى آن را بدين گونه تعريف 
مى كند: ساخت شكنى متن خنثى كردن متن به يارى متن 
است تا به معنايى واحد داللت نكند. او باور دارد كه شيوة 
ساختارشكنى دريدا نوعى خاص از نوشتن را مى طلبد كه 
بر اساس منطق ستيزى و مخالفت با عادتهاى زبانى استوار 
است؛ شيوه اى از نگارش كه باعث چندمعنايى شدن متن 
قرار  ساخت شكنى  مورد  را  روزمره  زبان  و  مى گردد 
فارسى  كالسيك  شعر  مى گويد  پورنامداريان  مى دهد. 
اساس  بر  و  ساخته  محدود  را  ساخت شكنى  مجال 
عرفانى  شعر  در  اما  است.  گرفته  شكل  تك معنايى بودن 
كهن گونه هايى از ساخت شكنى به چشم مى خورد كه از 
جهان بينى وحدت وجودى و مالمى سرچشمه مى گيرد. 
و  تازه  ساخت شكنى هاى  اين،  بر  عالوه  موالنا  شعر  در 
متنوع ترى رخ مى دهد كه ناشى از تجربه ها و انديشه هاى 
را  آن  نمونه هاى  كه   ساخت شكنى هايى  اوست؛  خاص 
و  شور  ديد.  مى توان  كريم  قرآن  در  كتابى  هر  از  بيشتر 
اعتقادات  و  علوم  حصار  از  را  او  مولوى  درونى  هيجان 
زمان آزاد مى ساخت و شخصيت فردى او را در آثارش 
آشناى  ساختارهاى  شكستن  به  منجر  و  مى داد  بروز 
كتاب  اين  مى شد.  چندمعنايى  متنى  پديدآمدن  و  زبانى 
اين  شيوه هاى  و  اسباب  تحليل  و  بيان  جستجوى  در 
ساخت شكنى خاص موالنا و تأثيرپذيرى آن از متن قرآن 
كريم است. در ساية آفتاب شامل سه فصل اصلى است، 

بدين قرار: 
مولوى  تا  فارسى  شعر  به  گذرا  نگاهى   .1
سنتهاى  از  فصل  اين  اول  بخش  در  (صص27ـ106)، 
حوزة  در  ويژه  به  موالنا  شاعرانه  ميراث  و  فارسى  شعر 
شعر  انواع  دربارة  آغاز  در  مى رود.  سخن  غزل  و  عشق 
كه  انواع،  اين  تحول  عوامل  و  آن  تقسيم بندى هاى  و 
شخصيت  اجتماعى،  و  سياسى  اوضاع  از  است  عبارت 
فردى شاعر، مخاطبان شعر و سنن ادبى، بحثهايى مطرح 
مى گردد. بخش دوم از غزل فارسى و ادب غنايى، محتوى 
و ساختار آن، شكل گيرى و تطور غزل از آغاز تا زمان 
تاريخچة  و  عارفانه  و  عاشقانه  غزل  ويژگى هاى  موالنا، 
غزل  ميان  كه  دارد  باور  نويسنده  مى رود.  سخن  دو  اين 
عاشقانه و عارفانه شباهتهايى وجود دارد كه خواننده را 
بيان  مى كند.  ابهام  گونه اى  دچار  غزل  نوع  تشخيص  در 
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انديشه هاى مالمى و قلندرى نيز بر اين ابهام مى افزايد و 
اين ابهامات و تناقضات يكى از ويژگى هاى اصلى غزل 

عرفانى است. 
2. زمينه هاى ساخت شكنى و تحول در غزل مولوى 
متن در  ساخت شكنى  اين فصل  (صص 107ـ248)، در 
منطقى  رابطة  وصل  و  قطع  و  است  شده  بررسى  قرآن  
كالم و حكايات، تغيير و گردش آزاد متكلم و مخاطب و 
ايراد آيات متشابه از موارد ساختارشكنى در قرآن كريم 
دانسته شده كه بر شيوة بيان موالنا تأثيرگذار بوده است.   
پورنامداريان معتقد است كه بسيارى از جلوه هاى ابهام و 
ساخت شكنى در شعر مولوى ناشى از تجربه هايى است 
كه او تحت تأثير آن، اشعار خود را گفتة شمس تبريز و 
ميان  واسطه اى  چنان  را  خويشتن  و  مى داند  حسام الدين 
فرستنده و مخاطب پيام مى انگارد و اين وضعيت خاص 
به  است ،  الهى  وحى  شرايط  در  قرارگرفتن  به  شبيه  كه ، 
ادامه  در  مى بخشد.  وحى گونه  ساختارى  مولوى  كالم 
نويسندة كتاب از «فرامن» يا «من ملكوتى» و حضور آن 
در شعر جالل الدين بلخى بحث مى كند. «فرامن» از ديد 
مولوى  با جبرئيل، حق و انسان كامل يكى است. سرايندة 
بسيارى از غزليات او در حقيقت همين «فرا من» است. 
در  را  سخن  مهار  «فرامن»  نيز  مثنوى  از  بخشهايى  در 
دست مى گيرد و از خود با زبان «من» سخن مى گويد، در 
اين حالت «من» به ظاهر هم گوينده است و هم مخاطب 
معشوق  «من»،  را  غزل  گويندة  نامداريان،  پور  «فرامن». 
مى خواند  «فرامن»  را  آسمانى  معشوق  و  «او»  را  زمينى 
عارفانه را به پنج  عاشقانه و  غزلهاى  و بر همين اساس 
دسته تقسيم مى كند: در غزل عاشقانه «من» از «او» و يا از 
«من» سخن مى گويد، در غزل عارفانه «من» از «فرا من» 
سخن مى گويد و تنها در برخى از غزليات شمس، «فرا  
من» از «من» يا از «فرا من» سخن مى گويد و اين ويژگى 
وحى گونه، ساختار زبانى موالنا را خالف عادت، ناآشنا و 
غيرقابل  درك مى نمايد. اين خصوصيات غزليات شمس را 
مى توان در تركيب متناقض نماى «خاموش گويا» خالصه 
نمود. مؤلف همچنين از تقدم زبان بر انديشه و معنى در 
شعر مولوى سخن گفته و آن را ناشى از هيجانات شديد 
روحى او دانسته است و آشنايى زدايى در اين آثار را در 
اثر غلبه وجد و سكر بر جان او مى پندارد. بخش سوم اين 

فصل از اسباب و صور ابهام، تناقض و ساختارشكنى در 
شعر مولوى بحث مى كند و بر اساس مقدماتى كه بدان 
غزليات  از  برخى  دسته بندى  و  بررسى  به  كرديم ،  اشاره 
شمس مى پردازد و انواع تغيير و گردش متكلم و مخاطب 
را در اين آثار  با ارائة شواهدى نشان مى دهد. در اين بخش 
از زبان سمبوليك غزلهاى مولوى، كه تنها راه بيان مفاهيمى 
است كه در قالب لفظ و انديشه نمى گنجد، نيز سخن رفته 

و رمزگان اصلى شعر او بيان و تأويل شده است.  
مولوى  مثنوى  در  ساخت شكنى  و  داستان پردازى   .3
(صص251ـ367)، زبان مثنوى ارجاعى و ساده است و از 
ساخت شكنى هاى غزليات بى بهره ، اما شيوة داستان پردازى 
و طرح و تفسير معانى در اين منظومة تعليمى ـ حكمى 
سرشار از خالف عادتهاى گوناگون و ساخت شكنى هاى 
اين  در  است  پژوهشى  كتاب  از  فصل  اين  است؛  متنوع 
موارد كه در قرآن كريم و يا معارف بهاء ولد  نيز مى توان 
نمونه هايى از آن را يافت. در اين فصل نخست خالصه اى 
از داستان شير و نخجيران نقل مى شود، سپس با بررسى 
داستان پردازى  شيوة  از  آن،  عادت  خالف  ويژگى هاى 
مى رود؛  سخن  معنوى  مثنوى  در  ساختار شكنانه 
داستان،  در  داستان  آوردن  تعليق،  ايجاد  و  انتظارستيزى 
استفاده از گفتگوهاى طوالنى در خالل حكايات، توجه به 
روانشناسى شخصيتها و توصيف احوال درونى آنان، تجسم 
بيان  حوادث،  معلولى  و  علت  روابط  به  توجه  صحنه ها، 
داستان از زاوية ديد داناى كل، رعايت نكردن ترتيب زمانى 
مخاطب  و  متكلم  تغيير  داستانها،  از  برخى  گزارش  در 
داستان پردازى  شيوة  ويژگى هاى  مهمترين  جمله  از  و... 
موالناست. ويژگى هايى كه با ذكر شواهدى گوناگون از 

قصص مثنوى از آنها سخن رفته است.
در پايان كتاب يادداشتهاى هر فصل و سپس كتابنامه 
نخستين  اثر  اين  است.  آمده  اعالم  فهرست  انتها  در  و 
كتابى است كه بر اساس نظريات ساختارشكنان به تحليل 
از  مى توان  كه  تحليلى  است.  پرداخته  فارسى  كهن  ادب 
برد.  بهره  ديگر  پژوهشهاى  براى  سرمشقى  همچون  آن 
تنها  فارسى  كهن  ادب  نقد  كه  داشت  نظر  در  بايد  اما 
بر اساس يك نظرية خاص ، از جامعيت الزم برخوردار 

نخواهد بود.  
م.ص


