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 مهدي اخوان ثالث سجاوندي در شعرهاي نيمايي هاي بررسي نقش نشانه

∗طاهره ميرهاشمي

 اراكدانشگاه

 چكيده
كـه در گفتـار انـد الخط فارسي هاي سجاوندي از ابزارهاي نسبتاً جديد رسم نشانه

و ديگر اشاره،مكتوب . شـوند كالمي در گفتار شفاهي مـي هاي شبه جايگزين لحن

.م(هاي سجاوندي را در شعرهاي نيمايي مهدي اخوان ثالـث نشانه،جستار حاضر

درتا كردهبررسي) اميد و كـاربردي به اين پرسش كه عالئم سجاوندي چه نقش

ي اسـتقراء تـام، گيـري از شـيوه بـا بهـره،نگارنده.، پاسخ دهددنشعر اخوان دار

بـا،سپس؛هاي سجاوندي را از شش دفتر شعر نيمايي اخوان استخراج كرده نشانه

ي نتيجه. است را بررسي كردههاي پژوهش تحليلي، دادهي توصيفي استفاده از شيوه

دو پژوهش بيانگر آن است كه نشانه هاي سجاوندي در شـعرهاي نيمـايي اخـوان

كاربرد زباني به منظور داللت بر آواهاي زبرزنجيري، تفكيك.1:د عمده داردكاربر

و ايجاد انسجام در متن؛  كاربرد هنري بـه منظـور تصويرسـازي،.2ساختار جمله

و برجسته ي سازي كه اخوان از اين كاربردها براي تقويت وحدت پيكـره القاگري

.شعري خود استفاده كرده است

، مهـدي اخـوان ثالـث،شـعرهاي نيمـايي اخـوان ثالـث،شعر معاصر:هاي كليدي واژه

.هاي سجاوندي نشانه

 مقدمه.1
نيـهاي سجاوندي كه در منابع مختلف ويرايش نشانه :ونــهمچ ون،ــگوناگهايامــبا

و ادبيات فارسي استاديار∗  t-mirhashemi@araku.ac.irزبان

26/2/96: تاريخ پذيرش مقاله15/10/95: تاريخ دريافت مقاله
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و فصل«،»گذاري نشانه«،»گذاري نقطه« هـا از آن1»هـاي نگارشـي نشانه«و» عالئم وصل
ميي رسم تازه،ابزارهاي نسبتاًياد شده، از  نگ الخط فارسي محسوب  ارشـشوند كه در

و در يكـي دو قـرن اخيـر بـا رواج ترجمـه از كالسيك فارسي وجود نداشـته ي متـون
و ناصـح،: نـك(انـد هاي اروپايي به نگارش فارسـي راه يافتـه زبان ؛67: 1368 يـاحقي

).26: 1387؛ ذوالفقاري،242: 1383 دار،؛ طريقه5:439ج،1381فر، محمدي
مي» شناسي متنخط«ها يكي از عناصر اين نشانه شناسـي مـتن خـط. شوند محسوب

مي گونه به و ثبتي متن ميي نوشتاري و اثر ادبي را مانند يك فرامتن بررسي ؛كنـد پردازد
و لبيهان،:نك(دهد يعني متنيت اثر را مورد تأمل قرار مي كـه گونهآن.)77: 1383 گرين
بآيد، از بررسي فرامتني متون مختلف برمي و ي سجاوندي،ها جاي نشانههكاربرد درست

مي كه يكي از عناصر خط كاركرد ارتبـاطي مـتن را تقويـت شوند، شناسي متن محسوب
به مي هـاي نگارشـي بـه آنـان كمـكي سخنوران بر كاربرد نشانه احاطه،بيان ديگر كند؛

و مقصود خويش را هرچه بهتر به مخاطب منتقل  از. كنندخواهد كرد تا منظور اسـتفاده
و بهره،بيشتر،عالئم سجاوندي گيري از اين عالئـم را در شـعر خاص متون منثور است

و: نـك(شعر جلـوگيري كنـد دانند كه از خواندن اشتباه تنها در حدي مجاز مي يـاحقي
: 1387؛ سـميعي،27: 1387؛ ذوالفقـاري،33: 1379زاده،؛ غالمحسين84: 1368ناصح، 

هـاي نـوآوري هـاي نگارشـي يكـي از گونـه؛ اما در شعر معاصر استفاده از نشـانه)241
در«).274: 1386 لـي، حسـن: نـك(شود شاعران محسوب مي در رونـد تكـاملي شـعر

و ايجاد انسجام نسبي در بندهاي صر، عالوه بر كاربرد ويژهي معا دوره ي اوزان عروضي
و رسيدن به ساختار، شـاعران در عـين توجـه بـه امكانـات شعر، براي تقويت فرم ويژه

ازجمله امكاناتي كه شـاعران . ...اند هاي نگارشي هم سود جسته بالغي جديد، از ظرفيت
و نوگراي معاصر از آن در جهت تقويت فـرم  و كالمـي و رسـيدن بـه سـاختار هنـري

و شـريف ايـران(» هاي سجاوندي است اند، نشانه اجراي دقيق شعر بهره برده  نسـب، زاده
هاي سـجاوندي در جايگـاه يـك هنرسـازه اسـتفاده شاعران معاصر از نشانه).31: 1387
ازايي ادبـي يـا هنـري مجموعـه هـر پديـده،ي ياكوبسـن گفتـه بـه،ازآنجاكه. اند كرده

و هنري بايد مورد توجه قرارگيـرد هاست، آنچه در پژوهش هنرسازه و،هاي ادبي نقـش
.)241و219: 1391 شفيعي كدكني،:نك(اي است كه يك هنرسازه بر عهده دارد وظيفه

يكي از سرايندگاني است) 1369-1307(در بين شاعران معاصر، مهدي اخوان ثالث
و ويژه بهاي به استفاد كه توجه خاص  در جايگاه هنرسازه داشته جا از عالئم نگارشيهي

اس درست است كه در شعر معاصر استفاده از نشانهاست؛ امــهاي نگارشي رايج اــت؛
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و نگارنـده را بـر آن داشـته تـا در آنچه شعر اخوان را از اين منظر قابـل تأمـل سـاخته

يـازد، عـالوه بـر دسـت هاي سجاوندي شعر اخوان به پژوهشـي مسـتقلي نشانه حيطه
و تعمدي از نشانه هاي وي به استفاده بعضي اشاره ي گسـتره،2هـاي نگارشـيي آگاهانه

زمستان، آخر شاهنامه، از ايـن(ها در شش دفتر شعر نيمايي اخوان قابل توجه اين نشانه
امـا بـاز بايـد: گويد زندگي ميواوستا، در حياط كوچك پاييز در زندان، دوزخ اما سرد 

 فرشـيدورد،: نـك(در منابع ويرايشي مختلف بين يـازده،تر بيان واضحبه. است) زيست
ي نگارشي نـام بـرده نشانه) 245-257: 1383 دار، طريقه:نك(تا بيست) 86-81: 1372
يـك،نشانه در شعر اخوان كاربرد داشـته اسـت؛ همچنـين دوازدهها كه از بين آن3شده
رسـميت شـناخته هاي ويرايش بـه نيز با اينكه در كتاب) تعجب پرسش(ي تلفيقي نشانه

مي نشده، در شعر اخوان به در هـاي نگارشـي بـه تعداد نشـانه. شود ندرت ديده كاررفتـه
سـتا مورد است كه اين عالئم به ترتيب بسامد عبارت 11035شش دفتر نيمايي اخوان 

گيومـه،%)5(تعجـب،%)5(خـط تيـره،%)6(پرسش،%)25(نقطه،%)44(ويرگول: از
پرانتـز،%)/.5(ستاره،%)1(قالب،%)3(دونقطه،%)3(تعليق،%)3(ويرگول نقطه،%)4(
.4%)/.09(تعجبو پرسش%)/.35(

آخرزمستاننام كتاب

شاهنامه

از اين

اوستا

در حياط

...كوچك

دوزخ

اما سرد

زندگي

...گويدمي

جمع

102764758611435569194878ويرگول

5945303944413024752736نقطه

988210860167106621پرسش

127616620743101605خط تيره

132714711759151577تعجب

1184089748119448گيومه

854723484459342نقطه ويرگول

1022523483281311تعليق

423065541471276دونقطه

1456329223136قالب

8026133656ستاره

3114421539پرانتز

00022610تعجب–پرسش

23501539150423761134213211035جمع كل

 هاي نگارشي در دفترهاي نيمايي اخوان فراواني نشانه:1ي جدول شماره
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در كـاربرد ايـن نشـانه،آيد برميهاي پژوهش گونه كه از داده البته آن هـاي نگارشـي

ترتيـب ميزان كاربرد هـر يـك بـه،در ادامه.دفترهاي مورد بررسي يكسان نيستي همه

:درصد ذكر خواهد شد

 گويـد زنـدگي مـي،%)21(زمسـتان،%)23( در حياط كوچك پاييز در زنـدان: ويرگول

 زمستان:نقطه.%)11(خ اما سرددوزو%)12( از اين اوستا،%)13( آخر شاهنامه،%)19(

)19( آخر شاهنامه،%)22( )17( گويد زندگي مي،%  در حياط كوچك پاييز در زندان،%

)16( )14( از اين اوستا،% )11( دوزخ اما سردو% در حياط كوچـك پـاييز:پرسش.%
)26( در زندان آخـر،%)16( زمسـتان،%)17( گويـد زندگي مـي،%)17( از اين اوستا،%
در حيـاط كوچـك پـاييز در زنـدان:خط تيره.%)11( دوزخ اما سـردو%)13( شاهنامه

 آخـر شـاهنامه،%)11( از ايـن اوسـتا،%)17( گويـد زندگي مـي،%)21( زمستان،%)34(

در،%)23( زمسـتان،%)26( گويـد زنـدگي مـي:تعجـب.%)7( دوزخ اما سردو%)10(
ازو%)10( دوزخ امـا سـرد،%)12(ر شـاهنامه آخ،%)20( حياط كوچك پاييز در زندان

،%)20( از ايـن اوسـتا،%)26( زمستان،%)27( گويد زندگي مي:گيومه.%)18( اين اوستا

 نقطه.%)2( دوزخ اما سردو%)9( آخر شاهنامه،%)17( در حياط كوچك پاييز در زندان

 گويـد زنـدگي مـي،%)25( در حياط كوچك پـاييز در زنـدان،%)25( زمستان:ويرگول

زنـدگي: تعليق.%)7( از اين اوستاو%)13( دوزخ اما سرد،%)14( آخر شاهنامه،%)17(
 دوزخ اما سرد،%)15( در حياط كوچك پاييز در زندان،%)33( زمستان،%)26( گويد مي

از اين،%)26( گويد زندگي مي:دونقطه.%)7( از اين اوستاو%)8( آخر شاهنامه،%)10(
 آخـر شـاهنامه،%)15( زمسـتان،%)20( در حياط كوچك پاييز در زنـدان،%)24( اوستا

در حيـاط كوچـك پـاييز در،%)46( از اين اوستا:قالب.%)5( دوزخ اما سردو%)11(
دوزخ امـاو%)4( آخر شـاهنامه،%)10( زمستان،%)17( گويد زندگي مي،%)21( زندان
 زمستان،%)23( در حياط كوچك پاييز در زندان،%)46( از اين اوستا:ستاره.%)1( سرد

هـم ايـن شـاهنامه آخـر در دفتـر.%)5( دوزخ اما سرد.%)11( گويد زندگي مي،%)14(

در حيـاط،%)36( از ايـن اوسـتا،%)38( گويـد زندگي مـي:پرانتز. شود نشانه ديده نمي
.%)3( آخر شاهنامهو%)5( دوزخ اما سرد،%)8( زمستان،%)10( وچك پاييز در زندانك

دوزخو%)20( در حياط كوچك پاييز در زندان،%)60( گويد زندگي مي:تعجب پرسش
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نشانه بـه كـار نيز اين از اين اوستاو آخر شاهنامه،زمستان در دفترهاي.%)20( اما سرد

.نرفته است

از حيـث،توان چنين اظهار داشت كـه دفترهـاي نيمـايي اخـوان از منظري ديگر مي

از ترتيببه،كاربرد عالئم نگارشي  در حيـاط كوچـك پـاييز در زنـدان: بسامد عبارتنـد

 از ايـن اوسـتا؛%)14( آخـر شـاهنامه؛%)19( گويـد زندگي مـي؛%)21( زمستان؛%)22(

: 1382اخـوان ثالـث،: نـك(گويي اعتقاد اخوان به دقيق.%)10( دوزخ اما سردو%)14(

كه) 55 و هـر نكتـه مقـامي داردو نيز بدين نكته : 1368 همـان،: نـك( هر سخن جايي

آن،)188 و از ها او را بر آن داشته تا در كاربرد عالئم نگارشي نيز دقت نظر داشته باشد

بهبراي يعني هماهنگي عناصر يك اثر در رساندن يك احسـاس«اشتراك عيني دستيابي

. وار شـعري اسـتفاده كنـد انـدام وحـدتو رسـيدن بـه)77: 1386فر، شايگان(» خاص

مفـاهيمي كننده صورت يك شعر هماهنگ«پژوهش حاضر، با درنظرگرفتن اين نكته كه

و خلق اثر كلي...و محتويات آن است و(»به منظور آفرينش : 1383، همكـاران گـورين

كه) 98 ميوقتي هنرمند با هنر خود همر«و نيز، با درنظرگرفتن اين اصل گـردد، هـيچ اه

به چيزي در اثر هنري و صورت نمود خواهد يافت اش ،)93:همان(»هرز نخواهد رفت

كه يكي از اجزاي قلمروي صورت(هاي سجاوندي بر آن است تا به بررسي نقش نشانه

ي بحـث،ي پيشـينه در ادامـه، پـس از ارائـه. در شعر اخوان بپردازد) شوند محسوب مي

شد جايگاه اين نشانه .ها در شعر وي بررسي خواهد

ي بحث پيشينه.2

و ازآنجاكه اخوان يكي از چهره سـبك شـعر معاصـر محسـوب صـاحب هـاي برجسـته

و تحقيقات بسياري درباره شود، پژوهش مي ويي زنـدگي، انديشـه ها و زبـان هـا، آثـار

ازا ها عبارت انجام شده كه بعضي از آن اهتمـامبه،)1370( برگي باغ بيهاي كتاب: ست

 ثالثنگاهي به مهدي اخوان؛از سيروس طاهباز،)1370( دفترهاي زمانه؛مرتضي كاخي

اميدي؛ از محمدرضا محمدي آملي،)1377( آواز چگور؛از عبدالعلي دستغيب،)1373(
از؛ از كـاظم رحيمـي،)1381( هاي همه تلـخ تجربه؛از ضياءالدين ترابي،)1380( ديگر

و آيينه و القـا جواد ميزبـان؛از،)1382( زالل آب  رهيـافتي بـه شـعر اخـوان ثالـث؛آوا

مو از مهوش قويمي،)1383( و مقامات از محمدرضـا شـفيعي،)1391( اميـد. حاالت
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و پايان رساله؛ همچنين،كدكني نيـز بـا موضـوع آثـار اخـوان ثالـث شـكلييهـا نامه ها

از اند كه عبارت گرفته از) 1371( بررسي ساختار زبان شـعري مهـدي اخـوان ثالـث:اند

و اجتمـاع در اشـعار مهـدي اخـوان،فرد يعقوب قلمي از كـاظم) 1376( ثالـث سياست

و ارتباط آن بـا تصـويرگري در شـعر مهـدي اخـوان ثالـثو نژاد رحيمي  زبان حماسي

در پيونـد بـا آثـار اخـوان مقـاالت هايي نيز در قالب پژوهش.از فاطمه عرفاني) 1381(

از) 1381(» هـاي پرسشـي در اشـعار اخـوان ثالـث منظورشناسي جمله«:اند شكل گرفته

و و در ميانه) مهدي اخوان ثالث(اميد.م«،عباس بتولي آرانيجالل رحيميان هاي يـأس

و هدفمندي تصوير در شـعر مهـدي اخـوان«،از علي احمدپور) 1388(» اميد هماهنگي

» پرسش بالغـي درشـعر مهـدي اخـوان ثالـث«از علي سروري يعقوبي؛) 1388(» ثالث

و علي صباغي) 1390( و تصوي«،از حسن حيدري ر در شعر آخر شـاهنامه از معنا، زبان

و احمد كنجوري) 1390(» مهدي اخوان ثالث و محتـوا«،از علي نوري ديالكتيك شكل

و مجتبـي جـوادي نيـا) 1391(» در شعر زمستان اخوان ثالث از محمد خسروي شكيب

هـايي بـه كاربسـت بعضـي اشـاره،طـور گـذرا در بخشي از منابع يادشـده،گاه بـه....و

شـكل اما تاكنون پژوهش مستقلي در اين باره؛دي در شعر اخوان شدههاي سجاون نشانه

و سـاختاري نشـانهي يادآوري شايسته.است نگرفته هـاي است كه با وجود نقش مهـم

بـه متعلـق،بيشـتر،ها در منابع ويرايشـي سجاوندي در شعر معاصر، ازآنجاكه اين نشانه

آن متون منثور دانسته شده و بحث از ها تنها به نقشي كـه در متـون منثـور اند، در معرفي

هـاي سـجاوندي در شـعر معاصـر، دارند اشاره شده است؛ حال آنكه، استفاده از نشـانه 

ميي كاربردي اين عالئم را گسترده حوزه و چنين به نظر رسـد كـه ايـن حيطـه تر كرده

در( نيـاز بـه كنـدوكاوهاي بيشـتري دارد؛ تنهـا پـژوهش) شـعر نقش عالئم سجاوندي

بالغي سجاوندي در شـعر كاربرد تصويري«ي مستقلي كه در اين زمينه انجام شده، مقاله

و مريم شـريف اهللا ايران از نعمت) 1387(» معاصر فارسي و. نسـب اسـت زاده دسـتاورد

افزون بر كاربرد رايج خود در هاي سجاوندي، برده آن است كه نشانهي نامي مقاله نتيجه

و قواعـد تفاوت نثر، در شعر معاصر نيز كاربرد دارد؛ بااين كه كاربرد شعري آن از اصـول

و تعدد كاركرد نشانه گذاري نثر پيروي نمي نشانه و خالقيت هنري موجب تنوع هاي كند

ي هـا نگارنده در اين پژوهش بـر آن اسـت تـا نقـش نشـانه. شود سجاوندي در شعر مي

و به اين پرسـش پاسـخ دهـد كـه سجاوندي در شعر مهدي اخوان ثالث را بررسي كند
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و كـاربردي دارنـد نشانه . هاي سجاوندي، در شش دفتر شعر نيمايي اخـوان، چـه نقـش

در هاي نگارشيِ شعر مهدي اخوان ثالث بيانگر آن است كه ايـن نشـانه بررسي نشانه هـا

و كاربرد كلي داشته .ند كه در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفتا شعر وي دو نمود

 بحث اصلي.3

 در شعر مهدي اخوان ثالث5هاي سجاوندي كاربرد زباني نشانه.3.1

هـاي به طبيعـت نثـر نزديـك اسـت، نشـانه،ي بيان ازحيث شيوه،ازآنجاكه شعر نيمايي

و شـناخته  متعلـق بـهي شـده سجاوندي نيز در اين نوع شعر گاه با همان كـاربرد رايـج

مي حيطه مي. روندي نثر به كار و ظرايـف زبـان رسد احاطه به نظر ي اخـوان بـه دقـايق

و حال و نيز اعتقاد وي به استفاده از امكانات زباني گذشته براي آفـرينش شـعر،فارسي

و پيشروِ امروز هـاي نگارشـي واداشـته گسترده از نشـانهي او را به استفاده،سليم، زنده

هـا در محـور مـورد ترين كاركرد اين نشـانه مهم). 191: 1368 اخوان ثالث،:نك( است

ازا بحث عبارت :ست

 داللت بر آواهاي زبرزنجيري.3.1.1

كـه شـامل)Suprasegmental Sounds(با توجه به اين نكته كـه آواهـاي زبرزنجيـري

و شـود، صـرفاًمي) Juncture(و درنگ ) Stress(، تكيه)Intonation(آهنگ  شـنيداري

،ي سجاوندييها ها را با نشانه متعلق به زبان گفتار هستند، در زبان نوشتار جاي خالي آن

و بصري هستند...و» ويرگول«،»نقطه«:همچون مي،كه ديداري بسـامد بـاالي. كننـد پر

هـا، در شـعر نسبت بـه ديگـر نشـانه» تعجب«و» پرسش«،»نقطه«،»ويرگول«هاي نشانه

هاي نگارشي، پـژواك صـداير آن است كه وي كوشيده با استفاده از نشانهاخوان، بيانگ

و سرايش لحظه«ذهن خود را در  و الهام بـه مخاطـب منتقـل) 189:همـان(»ي شاعري

 يـاي خود را در حـد امكـان بـر مـتن سلطه،او تالش كرده با اين ترفند،؛ همچنينكند

وز/ سان شگفت از كجائيد؟ بدينهاي اي لحظه«:حفظ كند آن،حداقل بر خوانش كـي،

و تندرستي؟/ هاي نگارين مستي؟ از باغ/ كدامين ره آئيد؟ و آزمودن؟/ از بودن »از ديدن

)65:همان(

در نظر گرفته شود، مخاطـب» پرسش«ي اگر هر پنج سطر بدون نشانه در مثال فوق،

بـا آهنـگ خيـزانِ»نكـدامي«و»كي«،»كجا«دو سطر اول را با توجه به كلمات پرسشي 
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مي جمله ي خواند؛ اما ممكن است سه سطر ديگر را با آهنـگ افتـانِ جملـه هاي پرسشي

چنين تأويل كند كه اين سه سطر در جواب سه پرسـش مطـرح شـدهو خواند،بخبري

اخوان با تكرار اين نشانه در هر پنج سطر، راه را بر چنين تأويلي،كه آمده است؛ درحالي

و لحن  .پرسشي بند را تشديد كرده استبسته

؛در زنـدان، در حياط كوچك پاييزاينكه از بين شش دفتر مورد بررسي، نام سه دفترِ
هـاي سـجاوندي همراه با نشانه،...اما باز بايد زيست: گويد زندگي ميو اما سرد، دوزخ

بيانگر،بودن عنوان بعضي شعرهاي اين دفترها با عالئم سجاوندي است، همچنين همراه

هاي اي به پركردن جاي خالي آواهاي زبرزنجيري با نشانه آن است كه اخوان توجه ويژه

و كوشيده است به ياري اين نشانه ها، مخاطب را به همان آهنگ خوانش نگارشي داشته

بسـامد بيشترين،آيد گونه كه از بررسي دفترهاي شعر اخوان برميآن. خويش داللت كند

 ...اما باز بايـد زيسـت: گويد شعر زندگي ميدر دفتر با عالئم نگارشيهاي همراه عنوان

: مشهود است

. عنوان با عالمت نگارشي همراه اسـت پانزده،عنوان شعر اين دفتر نوزدهاز مجموع

اي،شايد دليل اين امر يكي از شـگردهاي اخـوان؛مجموعه باشدنلحن روايي شعرهاي

و صـحنه  بـ هـاي گونـاگون اسـتفاده در شعرهاي روايي براي تفكيك صـداها ازهي جـا

آن نشانه و نثروار رسـد كـه چنـين بـه نظـر مـي. هاسـت هاي سجاوندي در كاربرد رايج

هـاي ازحيـث بسـامد نسـبتاً بـاالي نشـانه(وهواي روايي حاكم بـر ايـن مجموعـه حال

عن،)سجاوندي و حتي بر نام خود اين مجموعـه نيـز وانبر نام از نظـر دارا،هاي شعري

.گذاشته است اثر،هاي نگارشي بودن نشانه

به در دفترهاي مورد بررسي، اصرار اخوان بر حفظ سيطره ي خويش در خوانش متن

هـاي ست كه وي حتي معدود شعرهاي كالسيك اين دفترها را نيز همراه با نشانها حدي

هـاي كالسـيك چنـدان ها در قالب استفاده از اين نشانه،است؛ حال آنكه نگارشي آورده

، شـعر زمسـتان در دفتر» داوري«و» جرقه«مرسوم نيست؛ براي مثال بنگريد به شعرهاي 

مـرغ«،»من اين پاييز در زنـدان«،آخر شاهنامهدر» رباعي«و» سر كوه بلند«،»ها دريچه«

ش» صدا؟ يا خدا؟«و» تصوير و شهاب«و در حياط كوچك پاييز در زندانعر در دفتر هـا

و«،»پارينه«،»در رثاي آن زنده ياد«،»آوار عيد«،»دريغا«،»چند دوبيتي«،»شب اينك من

شد«و» اين باغ .كتاب دوزخ، اما سرددر» باز هم شبي سپري
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 تفكيك ساختار جمله يا متن.3.1.2

و هاي نگارشي در كـاربردي نشانه وظيفه زبـاني فقـط داللـت بـر آواهـاي زبرزنجيـري

ها گـاه روابـط اجـزاي جملـه يـا مـتن را نشـان دادن نواي گفتار نيست؛ اين نشانه نشان

به مي و مي،بياني ديگر دهند هاي دستوري كتابدر. كنند ساختار جمله يا متن را تفكيك

ها با هر دوي اين نقش هاي نگارشي اند، نشانه شناسي نوشته شدهي زبان كه بيشتر بر پايه

و تفكيـك سـاختار جملـه يـا مـتن( مـورد توجـه قـرار) داللت بر آواهاي زبرزنجيري

و آن را ايـن» درنگ«اي براي ها نقش عمده در اين كتاب،اند؛ براي مثال گرفته قائل شده

ميا درنگ، توقفي«: اند گونه تعريف كرده » شـود ست كه بعد از هر واحد دستوري ايجاد

و فاصـله«؛)92و91: 1382 دورد،فرشي( دادن در ميـان يـا آخـر درنگ يا مكث، ايستادن

و احمدي گيوي،(» واژه است ج1388 انوري ،2:12.(

و هر واحد دستوري اعم از سازه، كلمـه، گـروه، جملـه،به موجب اين تعاريف واره

و،جمله و مشخص مهم«درنگي خاص خود دارد جملـه ها، درنگ ترين اين درنگ ترين

» گـردد گـذاري بـا عالمـت نقطـه مشـخص مـي ست كه در نظامِ نشـانها يا درنگ پاياني

نوع ديگـري از درنـگ بـه نـام درنـگ،افزون بر درنگ پاياني).92: 1382 فرشيدورد،(

عالمـت ويرگـول،گـذاري در نظام نشـانه آن هاي مياني نيز وجود دارد كه يكي از نشانه

مياين عالمت مطابق قرارداده. است  تواند جانشين حروف ربـط همپـايگي اي دستوري

كه(يا حروف ربط پيوستگي)ياوو( از عالئـم،همچنين؛)121:همان:نك(شود) اگر،

بدل گروه اسمي يا اسـمي اسـت«:ي بدل، قرارگرفتن آن بين دو ويرگول است مشخصه

و توأم با درنگي خاصغيرِ از يكي پيشـين؛بدل داراي دو درنگ است... مكرر كـه قبـل

و ديگر و در آخر گروه اسـت،بدل از بـين عالئـم ). 357: همـان(» پسين كه بعد از آن

،)درنـگ پايـاني(و نقطـه) درنـگ ميـاني(ويرگـول،كاررفته در شعر اخوان نگارشي به

و نكته،ترتيب به از قابل توجه دربـارهي داراي بيشترين بسامد است ي فراوانـي اسـتفاده

د وي هـاي بـهر شعر اخوان آن است كه تعداد ويرگـول اين دو نشانه ،كاررفتـه در شـعر

داللت بر ايـن امـر،با توجه به قواعد زبانيمسأله اين.هاست دو برابر تعداد نقطه،تقريباً

اخوان ساختاري طوالني دارند؛ ساختاري كه بايـد بـراي ربـط هاي خبري دارد كه جمله

و زبان خشك ها پريدهلب«:استفاده كرد) گولوير(اجزاي آن بيشتر از درنگ مياني  رنگ

ز خلـوت ايـن دشـت در گوشه/ هاي دور، رخساره پرغبار غم از سال/ چاك،و چاك اي
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بي مانده جوي غريب/ هولناك، و تشنهي و كـور/ كام، آب  اخـوان ثالـث،(»افتاده سـوت

ي طوالني را با ويرگول به هـم مـرتبط اخوان اجزاي يك جمله،در اين بند.)79: 1370

ز خلوت اين دشـت هولنـاك در گوشه: كرده است و صـفت(اي جـوي) گـروه قيـدي

بي مانده غريب و تشنهي و صفت(كام آب و هـا پريـده لـب) نهاد و زبـان خشـك رنـگ

افتاده سـوت) گروه قيدي(هاي دور رخساره پرغبار غم از سال) گروه قيدي(چاك چاك

و گزاره(و كور  ).قيد

در حيـاطي بيشـترين بسـامد ويرگـول در مجموعـه،در بين دفترهاي مورد بررسي
در ايـن دفتـر،نسبت به ويرگول،مشهود است؛ بسامد كمتر نقطه كوچك پاييز در زندان

و بيانگر آن است كه فن شاعري اخـوان  و پيوسته داللت دارد بر وجود جمالت طوالني

گرايش اخوان به اطناب در كتاب(شايد دليل اين امر.ن دفتر مبتني بر اطناب استدر اي

آن اسـت كـه شـعرهاي ايـن دفتـر در زنـدان سـروده ) در حياط كوچك پاييز در زندان

و شده و گونـه گفـتن اي جـز ايـن كردن خود چـاره در زندان شاعر براي سرگرم«اند هـا

.)172: 1370 بهبهاني،(» ها نداشته است پرگفتن

و نقطه كه پيشتر مورد بحـث قـرار گرفـت، ازجملـه نشـانه يهـاي عالوه بر ويرگول

» تعجب»ي جمله استفاده شده، نشانه سجاوندي كه در شعر اخوان براي تفكيك ساختار

و نيز ي در دو طرف بدل يا بـراي متمـايزكردن جملـه»خط تيره«براي متمايزكردن منادا

را مخاطـب قـرار»دل«،»ديـداريهلحظـ«در بخشي از شعر،توضيحي است؛ براي مثال

و  از» اي نخورده مست«داده مي»دل«را كه از نظر جايگاه دستوري بدل شود، محسوب

هاي، نپريشي !/ ام را، تيغ نخراشي به غفلت گونه! هاي«:بين دو خط تيره قرار داده است

دل!/ صفاي زلفكم را، دست اي!/و آبرويم را نريزي، ديـداريهلحظ/ـ نخورده مستـ

).134: 1370اخوان ثالث،(» نزديكست

و خـط تيـره نشانه(ي اخير گاه به جاي دو نشانه،البته اخوان از عالمـت،)ي تعجب

شد» سازي برجسته«كه دليل آن در بخش ويرگول استفاده كرده است .ذكر خواهد

 ايجاد انسجام در متن.3.1.3

و(عالئم سـجاوندي يكي ديگر از وظايف افـزون بـر داللـت بـر آواهـاي زبرزنجيـري

و نشان در،)دادن روابط اجزاي جمله تفكيك ساختار جمله ايجاد انسجام در متن است؛

شـده در منـابع ويرايشـي، بـراي گونه موارد از عالئم سجاوندي، مطابق قواعد لحاظ اين
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سر اعمال رويه ميدادن به شكل ظاه وسامان اي يكسان در از ايـن. شـود ري متن، استفاده

را توان نشانهمي،منظر :به دو بخش كلي تقسيم كرد هاي نگارشي شعر اخوان

هـايي اسـت كـه در منـابع ويرايشـي نشـانه. هاي نگارشي پركـاربرد نشانه.3.1.3.1

آن كاربردهاي نسبتاً زيادي براي آن ي ها صرفاً به حيطـه ها در نظر گرفته شده، استفاده از

و يا داللـت بـر آواهـاي ايجاد انسجام محدود نمي و گاه براي تفكيك ساختار متن شود

مي زبرزنجيري به ميي روند؛ ازجمله كار در شـعر» خط تيـره«توان به كاربرد اين عالئم

هـاي معترضـه بـه تفكيـك استفاده از اين نشـانه در دو طـرف جملـه: اخوان اشاره كرد

هـاي كند؛ اما كاربرد ديگر آن مطابق قواعد ويرايشي، در آغاز متن ساختار متن كمك مي

به گفت ،اخـوان از ايـن نشـانه. هاسـت جاي نام گوينده براي پرهيز از تكرار نـام وگويي

آن در دفتر شـعر فراوانبسامد. بسيار بهره جسته است،ويژه در شعرهاي روايي خود به

در وهواي روايي اين دفتر را نشان مـي حال در حياط كوچك پاييز در زندان دهـد؛ البتـه

نيز نمود ايـن نشـانه در شـعرهاي روايـي قابـل زمستان ويژه در دفتربه،دفترهاي ديگر

. جه استتو

از: اسـت» گيومـه«هـاي نگارشـي پركـاربرد در شـعر اخـوان، از ديگر نشـانه يكـي

كردن نقل قول مستقيم است كـه در بـين دفترهـاي مـورد كاربردهاي اين نشانه مشخص

 گويد اما بـاز بايـد زيسـت زندگي ميو زمستانهاي بررسي اين كاربرد گيومه در كتاب

هاي اين دفترها داللت بر آن دارد كـه پرداخت سرودهي بسامد قابل توجهي داشته، شيوه

و روايي استاد است« كاربرد ديگـر).46: 1385 دستغيب،(» اميد در ساختن فضاي نقلي

گونه كه از بررسـيآن.ستا سازي كلمه يا عبارت گيومه مطابق قواعد ويرايشي برجسته

قا اشعار اخوان برمي ي ويرايشي كوشـيده اسـت عدهآيد، او در مواردي با استفاده از اين

و تأكيد خود بر كلمه يا عبارتي را بيان كند؛ براي مثـال ي واژه،»هسـتن«در شـعر،تكيه

و بــا ايــن ترفنــد» هســت« افــزون بــر،را در ســه بنــد متــوالي درون گيومــه قــرار داده

هم،»هست«ي كردن واژه برجسته و درنتيجه واژگان و انديشه،نشين آن خودي احساس

.)70-72: 1370 اخوان ثالث،:نك( را نيز برجسته كرده است) بودن به هست آلوده(

كم نشانه.3.1.3.2 موجـب قراردادهـاي هـا بيشـتر بـه اين نشانه.كاربرد هاي نگارشي

مي ويرايشي به و نقش چنداني در نشـان كار و تفكيـك روند دادن آواهـاي زبرزنجيـري

.»پرانتـز«و» سـتاره«،»قالب«،»دو نقطه«،»تعليق«هايي مانند ساختار جمله ندارند؛ نشانه
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در بـراي نشـان» تعليق«از،مطابق قواعد ويرايشي،اخوان دادن حـذف يـا كشـش هجـا

گـاه بـراي» قـالب«از،7گـو يـا پـيش از توضـيحو براي نقل گفت» دو نقطه«از،6گفتار

و توصيف 9يك مصرع طـوالنيي دادن ادامه به اذعان خودش براي نشان،و گاه8توضيح

بـراي جـداكردن بنـدهاي شـعري يـا» ستاره«از،)126-128: 1376، اخوان ثالث:نك(

از 10نوشت يـا پانوشـت توضيح مطلبي در پي هـا يـا بـراي جـداكردن جملـه» پرانتـز«و

و توضيحيهاي معترض عبارت در اينجـا ذكـر ايـن نكتـه،البتـه؛استفاده كرده اسـت 11ه

كم ضروري است كه هرچند نشانه كاربرد در شعر اخوان نيز بسامد چنداني هاي نگارشي

و تقويـت سـاختار ارگانيـك شـعر وي  ندارند؛ از اين حيث كه موجب ايجـاد انسـجام

مي شده و درخور توجه محسوب كآن.شوند اند، مهم ه از بررسي دفترهـاي شـعري گونه

در گيري از ايـن نـوع نشـانه بيشترين گرايش او در بهره،آيد اخوان برمي هـاي نگارشـي

ش اخـوان(» كتيبـه«نظيـر عرهايي شعرهايي كه اغلب ساختار روايي دارند، مشهود است؛

و مركـب«؛)25-14: همان(» شهر سنگستانيهقص«؛)13-9: 1368، ثالث :همـان(» مرد

سـرود«؛)48-45: همـان(» سترون«؛)38-26: 1370 اخوان ثالث،(» سنگربي«؛)26-39

اخـوان(» دو تـن ركشـا«،)151-143:همـان(» چاووشي«؛)133-126:همان(» پناهنده

-79: همـان(» مايـا«؛)39-36: 1374 اخـوان ثالـث،(»7غزل«؛)104-100: 1373 ثالث،

:همـان(» !...ور، اينهاش شيرزاد پيله«؛)140-133: همان(» ...زندگي را مردم پيشين«؛)83

ـ ديگر«؛)141-145 ـ چون ديگران را«؛)151-146:همان(» ...بشنويم اما ازين اين دعا

گـاهي«و)183-179:همـان(»...غم مخور، جـانم«؛)178-173:همان(»...مادرم آورده

).206-203:همان(» ...انديشم كه شايد سنگ

 هاي سجاوندي در شعر مهدي اخوان ثالث نشانهكاربرد هنري.3.2
و پيوستگي محور عمودي يكـي از ويژگـي ازآنجاكه داشتن وحدت اندام هـاي بـارز وار

و نيز با توجه به اين نكته كه اخوان معتقـد اسـت اگـر شـاعر نتوانـد  شعر معاصر است

و تخيلش را ثبـت كنـد، بايـد نشـانهي احساس، انديشه، همه و رمزهـ تصور ا را بـه هـا

و رسيدن كوشش كند خواننده نشان  اخوان ثالـث،(دهد تا خواننده هم براي پيمودن راه

خـوانش«هاي سجاوندي شـعر او فقـط بـه الزم است در مواجهه با نشانه.)149: 1368

به كه در آن نشانه» اوليه مي هاي زباني و بـه صورت ارجاعي درك يـاري شود، اكتفا نشود
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پس« يا خوانش از خوانش تقليدي بـه خـوانش بالغـي) 155: 1388 كالر،(» تأويلينگر

و بررسي در نشانه آيد كـه هاي نگارشي شعر اخوان چنين برمي روي آورد؛ زيرا از دقت

و اين نشانه وي فقط به كاربرد رايج ها، كه در نهايت منجر به تسهيل ارتباط بـين شـاعر

) 102:همـان(» منـد خوانش توانش«ه بر بلكه با تكي؛شود، بسنده نكرده مخاطب عام مي

هايي عنوان سرنخبه،هاي نگارشي نشانهي هاي ثانويه از داللت،خويش 12مخاطب خاص

مي كه به ساخت بافت و لبيهـان،:نك( كنند هاي محتمل كمك )289-287: 1383 گرين

و«بهره جسته است تا بهتر به هدف اصلي شعر يعني و ثبت و تأثير اخـوان(» القاتخييل

هـاي سـجاوندي در شـعر تـرين كـاركرد نشـانه مهم،در ادامه. برسد) 202: 1376 ثالث،

و بررسي قرار خواهد گرفت .13اخوان ازحيث هنري مورد بحث

 تصويرگري.3.2.1

هاي سجاوندي در شعر اخوان بيانگر آن است كـه وي بـراي دسـتيابي بـه واكاوي نشانه

از) 212:همان(» كامل هنرييهآفريد«يك  و آفـرينش تصـاوير شـعري فقـط در خلق

از. هـاي سـجاوندي نيـز بهـره بـرده اسـت كلمات استفاده نكرده، بلكه از نشـانه  يكـي

ميها تصويرهايي كه به كمك اين نشانه شـود، فضاسـازي نمايشـي در شعر اخوان خلق

» دو نقطـه«و» گيومـه«،»تيـرهخط«هاي در شعرهاي روايي است كه با استفاده از نشانه

ها در شعر اخوان، ايجـاد انسـجام كاربرد زباني اين نشانه،بيان ديگربه؛ترسيم شده است

و كاربرد هنري آن . خلق فضاي نمايشي است،ها در متن

 در حياط كوچك پاييز در زنـدان، زمستانها در دفترهاي بسامد قابل توجه اين نشانه

موجب ايجاد فضاي نمايشـي در دفترهـاي فـوق،باز بايد زيستاما:گويد زندگي ميو

تـرين عالمـت وصـل اسـت، شده اخوان گاه از ويرگول كه شناخته،همچنين؛شده است

و از نقطه كه شناخته ترين عالمـت فصـل اسـت، بـراي ترسـيم شده براي ترسيم حركت

ا،»فريـاد«در شـعر،كند؛ براي نمونه سكون استفاده مي در،»ويرگـول«31ز بـا اسـتفاده

و خـروش آدمـي را كـه هسـتي،»نقطه«12مقابل تنها و جـوش اش كوشيده است تقال

بي به مي سرعت در لهيب آتشي اخـوان: نـك(تـر ترسـيم كنـد سوزد، هر چه كامل رحم

ازآنجاكـه سـخن از شـبي،»اي از شـب قصه«در شعر،و برعكس)77و76: 1370ثالث، 

و سكوت شهر استفاده كـرده» نقطه«آرام است، بيشتر از  براي ترسيم هر چه بهتر سكون

27و» نقطه«40وجود» نادر يا اسكندر؟«در شعر،؛ همچنين)85و84: همان:نك( است
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بي،»ويرگول« و مي جاي شعر از آن ياد شده، اي را كه در جاي حركتي جمود  كنـد ترسيم

و رام، ها خوابيده موج«:)25-19: 1373 اخوان ثالث،:نك( طبل توفـان از نـوا/ اند، آرام

در مزارآبـاد ./ ها از آسيا افتاده اسـتآب/ اند، ور خشكيده هاي شعله چشمه./ افتاده است

و بـي دردمنـدان بـي ./ آيد به گـوش واي جغدي هم نمي/ تپش شهر بي ./ فغـان خـروش

بي خشمناكان بي و .)19:همان(»وشخر فغان

هايي كه اخوان گاه براي خلق تصاوير از آن بهره گرفته، عالمـت يكي ديگر از نشانه

آن» تعليق« او از اين نشـانه بـراي ترسـيم،آيد گونه كه از شواهد شعري وي برمي است؛

و گاه و برف در مثـالي.كردن تكرار استفاده كرده اسـت براي عيني،قطرات اشك، باران

به،آمد كه خواهد «تعليق«ي ياري نشانه اخوان :كنـد را ترسـيم مـي» بـودن آينـه گريـان»

مي« و هراسان بود ضجه شـب/ باران، ابرِ صد بغضِ سيه/ سايه خيسانده در آفاقش،./ كرد

).250: 1374اخوان ثالث،(»...كه شد، آينه گريان بود

و نيز عيني از اين نشانه براي ترسيم دانه،در مثال زير كردن تكرار اسـتفاده هاي برف

مي«:كرده است مي/ شد، ليك جاي پاها ديده مي/ گشتم، بازمي./ باريد برف ./ باريـد برف

مي/ جاي پاها باز هم گوئي مي/ شد، ليك ديده مي/ گشتم، بازمي./ باريد برف ./ باريد برف

اخـوان(»سـت جاي پاهاي مرا هـم بـرف پوشـانده .../ باريدمي. باريدمي. باريد برف مي

.)117: 1373، ثالث

 القاگري.3.2.2

و چشم مهم هـاي سـجاوندي شـعر اخـوان كه در بين نشـانه گيرترين حالت القايي ترين

ي هـاي جامعـه»قـالب«ي همه: است» قالب«ي خاص او در كاربرد مشهود است، شيوه

هـاي»پرانتز«و» گيومه«،كه درحالي؛باز است،14اي دو موردبه استثن، آماري اين پژوهش

در شعر) قالب باز(» قالب«اند؛ بسامد قابل توجه اين نوع مورد استفاده اغلب بسته شده

زعـم بـه. اخوان بيانگر آن است كه وي در استفاده از آن تعمـدي خـاص داشـته اسـت 

ي نگارشي آنچه بيش از هر چيز ديگر او را بر آن داشته تا در كاربرد اين نشانه،نگارنده

و قالب بسته(ي معمول خالف قاعده آن) استفاده از قالب باز عمل كند، شكل ظـاهري

به» قالب«ارتفاع بيشتر؛است باعـث،ازحيث شـكل ظـاهري،»پرانتز«و» گيومه«نسبت

گر» قالب«شود آنچه درون مي و منفك فته است از نظر بصري بستهقرار تر از چيـزي تر

گويا اخوان نيز بـا درنظرگـرفتن همـين. برسد به نظر آمده،» پرانتز«و» گيومه«كه داخل 
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بـا اسـتفاده از ايـناو. تنها به آوردن قالب باز اكتفا كـرده،نكته هنگام استفاده از قالب

و عبارتدرصدد القاي اين امر به مخاطب بوده است،شگرد هايي كه داخـل كه واژگان

و منفك از شعر نيست آيد، قالب مي آن؛بخشي جدا و معنـايي بلكه جزء ساختار زباني

از با توجه بـه مـوارد اسـتفاده،ديگرسخنبه؛شود محسوب مي كـه(» قـالب«ي اخـوان

دادني نگارشـي بـراي نشـان در مـواردي كـه وي از ايـن نشـانه) پيشتر بدان اشاره شد

) مصـرع(ي سـطر القـاگر ادامـهي يك مصراع طوالني استفاده كرده، نبستن قـالب دامها

بـر زمـين«:پيشين است كه ممكن است بنا به مالحظاتي در چند سطر نوشته شده باشد

و پا گسترده تا هرجـا/ ست، افتاده پخشيده »دانـد كـس نمـي[/كـي؟[/از كجـا؟ ./ دست

.)95: 1368، اخوان ثالث(

ف مي قالب،ي رايج به شيوه،وق اگر اخواندر مثال بست، ممكن بـود مخاطـب ها را

و مستقل محسوب كند؛ ولي وي كوشيده است بـه يـاري  سطرهاي داخل قالب را جدا

قال(اين ترفند  اين نكته را به مخاطب القا نمايد كـه اجـزاي يـك) هاي بازب استفاده از

س) داند از كجا؟ كي؟ كس نمي(مصراع  هم. طر متوالي نوشته استرا در سه در مواردي

و توصيف استفاده كرده،» قالب«كه اخوان از  نبستن اين نشـانه عـالوه بـر براي توضيح

و توصيفات با ساختار شعر باشد، آنكه مي و معنايي توضيحات تواند القاگر ارتباط زباني

و توصيفمي،از منظري ديگر ا عدم قطعيت توضيح ك نيز را تواند بـا شـگفتي«:نـد القـا

و شنيدن داشت مي [و شگفت اين بود، كانشب،/ شنيديم در حياط/ عصر، يا شب بود؟/

ماجراي خويشتن را بـرده بـود/ بار در طواف اين/ شاتقي، انگار/ كوچك پائيز، در زندان

).151: 1374 اخوان ثالث،(»از ياد

براي القاي سـخني ناگفتـه، وهواي شعر نيز متناسب با حال» تعليق«ي اخوان از نشانه

و حس حسرت بيشترين بسامد استفاده از اين.استفاده كرده است،لحن گفتار، اعتراض

و«: مشهود اسـت زمستاننشانه براي القاي اعتراض در دفتر  در روزگـاري كـه سـكوت

و هنري آن حاكم بـود  : 1377 محمـدي آملـي،(» سانسور بيش از هرچيز بر فضاي ادبي

ك.)64 آلود همراه با اعتراض معرفـي كـردهه سكوت خود را نوعي سكوت خشماخوان

را،»تعليق«ي با استفاده از نشانه،)233: 1382 ثالث، اخوان:نك( و اعتراض خـود نفرت

و تباهي ها، ظلم نسبت به بدي بسـامد قابـل توجـه. كنـد القـا مـي زمسـتان ها در دفتر ها

با: گويد زندگي ميدر دفتر» تعليق« ؛براي القاي سخني ناگفتـه اسـت ...ز بايد زيستاما
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هـا،ي منظـومي اسـت از ديـدهي خـود اخـوان يـادگزاره ازآنجاكه اين كتـاب بـه گفتـه

و انديشه برداشت آن،)119: 1374اخوان ثالث،(هاي ايام زندان ها وي بيشتر شـعرهاي

ا نمايد كه آنچـه بيـان آغاز كرده است تا اين نكته را به مخاطب الق» تعليق«ي را با نشانه

و ماجراي آدم،شود مي آن فقط بخشي از داستان ها در يـك هايي است كه شاعر مدتي با

و تكـه.زندان بوده است از آنچه در اين شعرها بيان شده، برشي از زندگي اين افـراد اي

و درواقع يك روايت بسيار طوالني ي بسياري در هـر روايـت هاي ناگفته سخن،تر است

ش . عر اين مجموعه وجود داردو

القـاي،در شـعر اخـوان» تعليـق«يي هنـري از نشـانه يكي ديگر از موارد اسـتفاده

و حس است؛ براي نمونه و گرگسگ«او در شعر،موقعيت » تعليـق«ي از نشـانه» هـا ها

و الكن با شدن گرگ براي القاي حالت ترس بهـره جسـته» سالح آتشـين«ها در مواجهه

بـرون/ كه ناگاه... سومين دشمن... اينك...و«):69-1370:64 اخوان ثالث،:نك( است

و حمله نه پاي رفتن /... رحمبي... رحمبي... سالح آتشين./ ... ور گشت جست از كمين

.)68:همان(» ...جاي برگشتو ني

 سازي برجسته.3.2.3

و در منابع ويرايشي برجسته يكـي از كاربردهـاي،جملـه سازيِ اصطالح، كلمه، عبارت

بـراي،هـاي سـجاوندي دانسته شده است؛ اما اخـوان در كـاربرد هنـري نشـانه» گيومه«

و از نشـانهي نگارشي بسنده نمـي به استفاده از اين نشانه،تنها،سازي برجسته هـاي كنـد

مي» پرانتز«و» خط تيره«،»تعجب« كـه البته او با درنظرگرفتن ايـن نكتـه؛جويد نيز بهره

كميهبنا بر نظري« : 1386 جـو، صـلح(» بيشتري دارنـد ... بسامدتر تأثير اطالعات، عناصر

مي زمانيبرده فقط هاي نام از نشانه) 143 خواهـد واژه، عبـارت يـا كنـد كـه مـي استفاده

را در ساختار ندايي جانشـين» ويرگول«،ر غير اين صورتد؛اي را برجسته نمايد جمله

و وصــفي جانشــين،»تعجــب«ي نشــانه و در ســاختار» خــط تيــره«در ســاختار بــدلي

يكـي از داليـل بسـامد كمتـر،بـه زعـم نگارنـده.كنـد مـي» پرانتز«جانشين،توضيحي

به» پرانتز«و» خط تيره«،»تعجب«هاي نشانه در شعر اخـوان از همـين» ويرگول«نسبت

ميئنكته نش سـياهي«:چنين آمده اسـت» سترون«براي مثال در دومين بند شعر؛گيردت

شـما را، اي گـروه تشـنگان، سـيراب خـواهم/ اينك من، بهين فرزند درياها،«ـ :/ گفت

.)46: 1370اخوان ثالث،(» ...كرد
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از» بهين فرزند درياها«،در اين مثال مناداسـت كـه» اي گروه تشنگان«و»من«بدل

نيـز بـه» تعجـب«و» خط تيره«هاي توانند با نشانهمي،قواعد ويرايش براساس،ترتيب به

آن؛كار بروند در ولي اخوان براي هر دوي ها از عالمت ويرگول استفاده كرده است؛ اما

ي همين شعر در بند ماقبل آخر، با قـراردادن عالمـت تعجـب در مقابـل مخاطـب ادامه

! شما را، اي گـروه تشـنگان«ـ«: كرده است نقش منادايي آن را برجسته،»گروه تشنگان«

.)48:همان(» سيراب خواهم كرد

در صدد القاي ايـن نكتـه بـوده رسد اخوان ثالث با استفاده از اين شگرد، به نظر مي

از» گروه تشـنگان«،است كه در بند دوم پشـت دود كـاه درون«بـراي سـياهي كـه تـازه

ي گونه كه بـراي خواننـده همان؛برآمده، چندان شناخته شده نيست)45: همان(» درياها

و هـم خواننـده و تعين نيافته است؛ ولي در بند ماقبل آخر، هم سياهي ،شعر هم هويت

از زمينه پيش دري مـات، كساني كه زير ناودان بـا چهـره: دارند» گروه تشنگان«ي ذهني

،اين است كه در بند ماقبـل آخـر.»...ولي باران نيامد«؛انتظار ماندند حسرت باران چشم

مي» گروه تشنگان«اخوان با استفاده از عالمت تعجب، البته چنين به نظـر؛كند را متمايز

هم مي و اسـتهزايي زمان به كاربردهـاي رسد كه شاعر در استفاده از اين نشانه، تحقيـري

و تمسـخر تشنگان زودباو،سياهي: آن نيز توجه داشته است و گول را با لحـن تحقيـر ر

در مثال زير نيز اخوان عبارتي توضيحي را درون پرانتـز قـرار. دهد مورد خطاب قرار مي

و سرد نيم«:داده است و هوا ساكت ./ تازه ماه از پس كهسار بـرون آمـده بـود ./ شب بود

 روشـن سـايه )/ تابيـد نشـان مـي اي ميله كز پس پنجره(/تازه زندان من از پرتو پرالهامش،

.)75:همان(»شده بود

عـالوه بـر آنكـه،اخوان بـا قـراردادن عبـارت توضـيحي درون پرانتـز،در مثال باال

نـوعي را برجسـته كـرده، بـه)نشـان ميلـهاي از پشت پنجـره تابش نور(جزئيات تصوير 

.را نيز ترسيم نموده است) محيطي بسته(تصوير تابش ماه به زندان 

 گيري نتيجه.4

و يكي از امكانات زبـان هاي سجاوندي از ابزارهاي نسبتاً جديد رسم نشانه الخط فارسي

از ها بيشتر متعلق به حيطه اين نشانه. شوند نوشتاري محسوب مي ي نثـر بـوده، اسـتفاده

در بـين. هـاي نـوآوري شـاعران دانسـته شـده اسـت ها در شعر معاصر يكي از گونه آن
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م گيري هدي اخوان ثالث ازجمله شاعراني است كه توجه خاصي به بهرهشاعران معاصر،

و امكان زباني براي تقويـت هـر چـه جا از نشانههب هاي سجاوندي داشته، از اين اسباب

هـا در شـعرهاي ايـن نشـانه.ي شعري خويش استفاده كرده اسـت بيشتر وحدت پيكره

و كاربرد كلي دارند .كاربرد هنري.2رد زباني؛ كارب.1: نيمايي اخوان دو نمود

هـاي شـود كـه نشـانه طبيعت نزديك به نثر شعر نيمـايي موجـب مـي:كاربرد زباني

و شناخته يي متعلق بـه حيطـه شده سجاوندي در اين نوع شعر گاه با همان كاربرد رايج

در(نثر و ايجاد انسجام داللت بر آواهاي زبرزنجيري زبان؛ تفكيك ساختار جمله يا متن

و احاطـه. به كار روند) متن و ظرايـف زبـان فارسـي ي او بـر آشنايي اخوان بـا دقـايق

. ها در محور مورد بحث شده اسـت گسترده از اين نشانهي امكانات زباني باعث استفاده

آواهــاي كــه بـر» تعجـب«و» پرسـش«،»نقطــه«،»ويرگـول«هـاي بسـامد بـاالي نشــانه

ميبيانگر،كنند داللت ميزبرزنجيري زبان خواسـته بـا اسـتفاده از ايـن آن است كه وي

و سلطهكنها، پژواك صداي ذهن خود را به مخاطب منتقل نشانه ي خويش را در حـدد

يهـاي دقـت در نشـانه،همچنـين؛حفـظ كنـد) حداقل بر خـوانش مـتن(امكان بر متن

اح از آنتفكيك ساختار جملهكه اخوان براي سجاوندي و ها استفاده كرده، بيـانگر اطـه

. هـا در متمـايزكردن اجـزاي جملـه اسـت آشنايي وي نسبت به كاركرد رايج اين نشـانه 

.1: نگارشي بهـره جسـته اسـتي نيز از دو نوع نشانهايجاد انسجام در متناخوان براي

آن كـه»خط تيره«و» گيومه«هاي نگارشي پركاربرد مانند نشانه هـا صـرفاً بـه اسـتفاده از

و گاه ام محدود نميي ايجاد انسج حيطه براي تفكيك ساختار مـتن يـا داللـت بـر،شود

مي آواهاي زبرزنجيري به دو«،»تعليـق«كـاربرد مثـلكم هاي نگارشي نشانه.2روند؛ كار

كـار موجـب قراردادهـاي ويرايشـي بـه كه بيشتر بـه» پرانتز«و» ستاره«،»قالب«،»نقطه

و نقش چنداني در ايجاد آواهاي مي و تفكيك سـاختار جملـه ندارنـد روند . زبرزنجيري

و تقويـت سـاختار ارگانيـك شـعرهاي اخوان از اين نشانه ها اغلب براي ايجاد انسـجام

.روايي خويش بهره جسته است

به: كاربرد هنري ترسـيم. پردازد ميتصويرگرياخوان گاه به كمك عالئم سجاوندي

و تكرار و سكون و برفترسو فضاي نمايشي، ترسيم حركت و باران ،يم قطرات اشك

و آفـرينش آن هـا فقـط از كلمـات اسـتفاده ازجمله تصاويري است كه اخوان در خلـق

از،همچنين؛هاي سجاوندي نيز بهره برده است نكرده، بلكه از نشانه او گـاه بـا اسـتفاده
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به اين نشانه و چشم مهم پردازد؛ ميالقاگريها كه گيرترين حالت القايي ترين در بـين اي

» قـالب«ي خـاص او در كـاربرد هاي سجاوندي شعر اخوان مشهود اسـت، شـيوه نشانه

استفاده از ايـن هاي نگارشي در شعر اخوان، يكي ديگر از كاربردهاي هنري نشانه. است

هاي سجاوندي بـراي اخوان در كاربرد هنري نشانه. استسازي برجستهعالئم به منظور 

بر برجسته نيـز بـراي» پرانتـز«و» خط تيره«،»تعجب«هاي از نشانه» ومهگي«سازي عالوه

.سازي واژگان، عبارات يا جمالت بهره برده است برجسته

ها يادداشت

(بـراي اطالعــات بيشــتر بنگريــد بــه.1 و ناصــح،: ؛81: 1372ورد،؛ فرشــيد1368:67يــاحقي

ج1381فـر،؛ محمدي1379:33زاده، غالمحسين جـو،؛ صـلح239: 1383ر،دا؛ طريقـه5:437،

:1391؛ صـافي،100: 1388؛ حـرّي،1387:232؛ سـميعي،25: 1387؛ ذوالفقاري، 131: 1386

108.(

كه از سخنان اخوان برميآن.2 دادن هاي سجاوندي براي سروسـامان آيد، وي گاه از نشانه گونه

و گاه نيز از اين نشانه ايجاد تمـايز معنـايي بهـره بـرده ها برايبه شعرهاي روايي استفاده كرده

به. است (بنگريد ).335و1382:61؛10و1373:9اخوان ثالث،:

و بيست قرار گرفته تعداد نشانه.3 كه مابين اعداد يازده اند، در بعضي ديگر از اين هاي نگارشي

و ناصح،:نك(پانزده نشانه: منابع عبارت است از -232: 1387؛ سميعي،84-67: 1368ياحقي

هـا هجـده عـدد دانسـته در برخي منابع ديگر نيز ايـن نشـانه). 110-108: 1391؛ صافي، 241

آن).113-1388:100؛ حرّي،50-28: 1387ذوالفقاري،:نك(اند شده هـا را نـوزده برخي نيـز

).63-33: 1379زاده، غالمحسين:نك(اند نشانه برشمرده

كه با توجه به اختالف.4 به ذكر است هاي مختلـف يـك اثـر، نگارنـده بـه احتمالي چاپالزم

و بسامد نشانه منظور اظهارِنظر قطعي درباره هري كاربرد هاي نگارشي در اشعار نيمايي اخوان،

هاي اول هـر دفتـر ويژه به چاپ مجموعه شعر را حداقل با دو شماره چاپ ديگر تطبيق داده، به

.توجه داشته است

به بعضي كاركردهاي زباني نشانهي مقال ازآنجاكه در ادامه.5 هـاي سـجاوندي اشـاره خواهـد ه،

و پي به منظور پرهيز از ارجاعات مكرر، طوالني وي كتاب درپي، نشانه شد، الزم است شـناختي

و بررسـي نشـانه(آدرس صفحات منابع ويرايشي مـورد اسـتناد پـژوهش  هـاي كـه بـه بحـث

و كاركرد آن : ذكر شود در اينجا) ها تعلق دارد سجاوندي
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و ناصـح،( ؛1379:6333زاده،؛ غالمحسـين86-1372:81ورد،؛ فرشـيد84-67: 1368ياحقي

ج1381فر، محمدي ؛159-131: 1386جـو،؛ صلح257-239: 1383دار،؛ طريقه5:437-536،

:1391؛ صافي،113-1388:100؛ حرّي،241-232: 1387؛ سميعي،50-1387:25ذوالفقاري،

108-110.(

از»قاصدك«براي مثال، اخوان در بند ماقبل آخر شعر.5 دادن كشـش هجـا براي نشان» تعليق«،

بـا/ راستي آيا رفتي بـا بـاد؟ !/ واياي... آخر... هان، ولي! قاصدك«: در گفتار استفاده كرده است

آي! توام، آي /ي؟مانده خاكسترِ گرمي، جاي/ راستي آيا جائي خبري هست هنوز؟...! كجا رفتي؟

ـ در).148: 1373اخـوان ثالـث،(»ـ خردك شرري هست هنوز؟ بندم طمع شعله نمي در اجاقي

: اي از گفتار استفاده كرده است دادن حذف پاره براي نشان» تعليق«مثال بعدي، اخوان از عالمت

آي«ــ آي! راهــم دهيــد در/ ترســد ايــن غريـب پناهنــده، مــي!/ پنــاهم دهيـد اي قــوم، پشــت

).133: 1370اخوان ثالث،(»...از براي خدا اي قوم،/.مگذاريدش

» دو نقطـه«ي، پـانزده بـار از نشـانه»...زندگي را مـردم پيشـين«براي نمونه، اخوان در شعر.7

كه بعضي از آن و بعضي پيش از توضيح آمـده اسـت ها براي نقل گفت استفاده كرده است وگو

).140-133: 1374اخوان ثالث،:نك(

كه در همهذك.8 ي منـابع ويرايشـي ذكرشـده، كـاركرد قـالب، بيـانر اين نكته ضروري است

و دستو و فيلم رالعمل توضيحات، توصيفات در نامـه اسـت؛ درحـالي هاي اجرايي نمايشنامه كـه

كه ساختاري نمايشـي دارنـد اسـتفاده نشـده؛  شعر اخوان، از اين نشانه فقط در شعرهاي روايي

و توصيف از آن بهره بـرده شـده بلكه در شعرهاي غيرِ روايي نيز در بعضي موارد براي توضيح

.است

از»زمستان«براي مثال، اخوان در سطر دوم شعر.9 : براي توصيف استفاده كرده اسـت» قالب«،

گفـتن كسي سر بر نيارد كرد پاسخ/ست سرها در گريبان[/ خواهند پاسخ گفت، سالمت را نمي«

نيـز،» قصه شـهر سنگسـتان«ي هفت قالب همه).97: 1370اخوان ثالث،(» ...و ديدار ياران را

به دادن مصرع براي نشان تـر گسسته اسـت زنجيـر هـزار اهريمنـي«: است كار رفته هاي طوالني

و برف جاودان بارنده سـام گـرد را سـنگ/ آيا؟ پشوتن مرده است/ دماوندست؛[/ زآنكه در بند

نـوع كـاربرد قـالب در شـعر ايـن).25-1368:14اخوان ثالـث،(»...است آيا؟[/ سياهي كرده

يك مصـراع طـوالني يـا حتـي مصـرعيي اخوان، بيانگر اصرار وي بر اين نكته است كه ادامه

سه سطر نوشته مي كه بنا به مناسباتي در دو يا .، مصرعي مستقل محسوب نشودشود كوتاه

سه»منزلي در دوردست«براي نمونه، اخوان در شعر. 10 ، بند بسيار كوتاه»ستاره«، با استفاده از

كه فقط دربردارنده و بـا ايـن»آه«يي واژه پاياني را است، از چند سطر آغازين شعر جدا كرده

و تعامل با همه هاي بنـدهاي پيشـين قـرارو پرسشهاي حسرت شگرد، بند پاياني را در تقابل
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آن).8و7: 1368اخوان ثالث،:نك(داده است كه اخوان در ها از ستاره براي توضـيح شعرهايي

از پي و مركـب«: نوشتي يا پانوشتي استفاده كرده، عبارت اسـت » يـاد«؛)39-26: همـان(» مـرد

و آقـاي مينـا«؛)11-9: 1370اخوان ثالث،( » چاووشـي«؛)96-92:انهمـ(» براي دختركم الله

: همـان(»5غزل«؛)21-17: 1374اخوان ثالث،(» ...من اين پائيز در زندان«؛)145-143: همان(

و آدمك«؛)31-27: همان(»...خطاب«؛)22-26 كه شـد«؛)78-75: همان(» خوان هشتم » شب

را اگـر«؛)267و266: همـان(» يـاد در رثاي آن زنـده«؛)250-247: 1374اخوان ثالث،( »...غـم

و«؛)151-1374:146اخـوان ثالـث،(» ...بشنويم اما ازين«؛)269-268: همان( از دروغ زشـت

اين دعا را مادرم«و)172-169: همان(»به دخو مشهور«؛)156-152: همان(» ...مشهور بزرگي

).178-173: همان(» ...آورده

و مركب«براي مثال، در شعر. 11 انـد قـرار گرفتـه» پرانتـز«داخـل، چند عبارت معترضـه»مرد

در ايـن شـعر» پرانتـز«در بين شعرهاي اخـوان بيشـترين نمـود).39-26: 1368اخوان ثالث،(

گم وخم پيچ«: مشهود است بـر زمـين/ي همـوار خواره جـاده گام/ هاش از دو سو در دوردستان

و آسوده، و سوده،/ خوابيده بود آرام ـ دشـت بـيو فراخ/ چون نوار سالخوردي پوده / فرسـنگ

و درختي،لكه/ي كوهي، ساكت از شيب فرازي، دره( كه نگاه/ اي، از چيزي انبوهي، تپهي بوته

و بور را لختي بخود خواند، بي به/ پناه ي عـدل چـون دو كفـه/ـ)سويي باز گرداند يا صدايي را

در اين مثال، اخـوان).30و29: همان(» ./...در دو سوي خلوت جاده/ عادل بود، اما خالي افتاده،

.ي توضيحي استفاده كرده است براي جداكردن جمله» پرانتز«و» خط تيره«ي از هر دو نشانه

يكي از گفت. 12 به اخوان در وجـه، هيچ وگوهايش به اين نكته اشاره كرده كه مخاطب كالم او،

بيبي«هاي آدم به همين).1382:60اخوان ثالث،:نك(نيستند» سواد شعرنخوانده ذوقِ با توجه

مي اشاره كه مخاطبي فرضيي او و پرداخـت توان چنين استنباط كرد كه اخوان هنگام سـاخت

و دانش شعري است و شم زباني .شعرهايش بدو توجه داشته، مخاطبي برخوردار از ذوق

هنـري، هاي سجاوندي در شعر اخوان از حيـث ترين كاركرد نشانه پيش از پرداختن به مهم. 13

كه در بيشتر موارد، كاركرد هنري نشانه هاي سـجاوندي بـا كـاربرد ذكر اين نكته ضروري است

مي رايج آن دادن كشش نشان» تعليق«ي شود؛ براي مثال، يكي از كاربردهاي رايج نشانه ها تلفيق

و حـس،  و بـراي القـاي موقعيـت هجا در گفتار است كه در كاربرد هنري نيز به همين منظـور

كردن كلمـه، عبـارت يـا برجسته» گيومه«ورد استفاده قرار گرفته؛ يا يكي از موارد كاربرد رايجم

كه اين برجسته .سازي از حيث هنري نيز شايان تأمل است جمله است

مشهود اسـت كـه از ايـن ميـان،» قالب«مورد كاربرد136در دفترهاي شعر نيمايي اخوان. 14

مر فقط دو مورد مطابق قاعده و بقيه، مطابق شيوهي ي خاص اخوان سوم اين نشانه نگاشته شده
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به قالب باز( و اكتفا ي دو مـورد اسـتثنا بنگريـد بـه بـراي مشـاهده. آمده اسـت) نبستن قالب

.35ي صفحه در حياط كوچك پاييز، در زندان،: كتاب سه، زمستاندفتر 121ي صفحه
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