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 چکیده

( یا شگردهای رایج در ادبیات است که در device) ها( یکی از هنرسازهdifficult making) دشوارسازی

شعر علی معلم دامغانی بسیار برجسته شده و در جایگاه وجه غالب نشسته است؛ یعنی عنصر 

 ت.مسائل زبانی، بالغی و محتوایی شعر او سایه انداخته اس ۀای که بر عمدکنندهتعیین

گویی است که شعرش در عین دشواری، با اقبال و شهرت ، معلم از برترین مصادیق دشوارانقالبدر شعر 

قرار بگیرد و از دیگر  این امر باعث شده که شعر معلم بارها مورد توجه محققان نسبی مواجه شده است.

 ریان شعری تبدیل نشود.او به ج ۀاو را نداشته باشند و شیوۀ سو، شعرا رغبت یا توانایی تقلید شیو

سطح ) : دستور زبانمیشودبررسی این علوم ادبی  ۀدر حوزمعلم  های دشوارسازیِدر جستار حاضر شیوه

: بینامتنیت) (، بدیع معنویو کنایه دورخیالی) بیان تغییر بافتار و ایجاز(،) معانی ،صرفی و سطح نحوی(

 .(تضمین، تلمیح و اشاره

اند. شواهد نشان میدهند های دشوارزبانی نیز بررسی شدهدشوارسازی، انگیزهغیر از اسباب و راهکارهای 

ای موارد عدم درک عمیق و درازمدت از محتوای به نظم که میل به تمایز و تشخص زبانی و در پاره

 های دشوارزبانی معلم باشند.درآمده، اصلیترین انگیزه

نقد واژگانی، ،  ، نقد دستوری، دشوار سازیمیاسال علی معلم دامغانی، شعر انقالب: کلیدی واژگان

 بینامتنیتایجاز، دورخیالی، 
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 مقدمه

علم چند نکته راجع به دشواری شعر م ۀدربارزبان معلم دشواری و دیریابی آن است.  ۀترین خصیصبارز

 :قابل ذکر استهای اشعارش چاپ

عمدتا ها همراه بود. این پاورقی ی متعدد خود شاعر، با پاورقیها«سرخ ستاره رجعت»نخستین کتاب او، 

به »به تلمیحات فرهنگ یهود باز میگشت و گاه معنا کردن چند بیت آغازین شعر تا خواننده بتواند 

محمدرضا های دکتر پاورقی 51در چاپ دوم رجعت در سال باقی شعر را نیز تفسیر کند. « همین قیاس

 انتشاراتای دیگر از مشکالت لفظی میپرداخت. هنیز اضافه شد که بیشتر به تلمیحات قرآنی و پارترکی 

به همت این کتاب «. اشعار علی معلم دامغانیۀ گزید»کتابی منتشر کرد به نام  39باوران در سال سپیده

سه شعرشناس ارادتمند به معلم منتشر شد: محمد نوراللهی، سید ابوطالب مظفری و محمدکاظم 

م ایرانند که از این میان مظفری و کاظمی بیشتر برای کاظمی. این هر سه از فضالی افغانی مقی

باوران آمده، این سپیدهۀ گزیدۀ اند. طبق آنچه که در مقدمو نقد شعر امروز شناخته شدهمخاطبان شعر 

معلم اختصاص های کتاب تقریبا تمام مثنویها و قصاید معلم را در بر دارد. همچنین فصلی را به ترانه

ای این انسته است. استناد تمام شاهدمثالهآثار معلم ندۀ حضور در گزیدۀ شایست ای او راداده و غزله

 تنظیم شده است.مقاله بر اساس شماره صفحات همین کتاب 

که خود ادیب و منتقد و بیدل شناس و ... محسوب میشوند و غیر از این عناوین، از  سه شارح این گزیده

و زبان و فکر او، به شهادت فهرست منابع کتاب، برای فهم و آشنا با طبع ند خوانندگان جدی شعر معلم

 اند:ن منابع رجوع کردهای هآثار او بۀ و شرح گزید

 ترجمه+ فرهنگ موضوعی( 9) قرآن کریم -

 عنوان( 9) فرهنگ لغت فارسی -

 یک عنوان() فرهنگ انگلیسی -

 یک عنوان() فرهنگ آلمانی -

 عنوان( 7) ی پارسی و هند و اروپایینهاازب -

 عنوان( 9) ایرانی و مزدیسنا فرهنگ -

 باستان(ۀ مجلد از نام 7) شرح شاهنامه -

 یک عنوان() اعالم جغرافیایی -

 عنوان( 2) ی سامینهاازب -

 عنوان( 2) ی انگلیسی و آلمانینهاامنابع به زب -



اند که هر یک توضیحاتی را به همراه دارد. پس کتاب پیشین معلم نیز بهره گرفته ششاز  ،عالوه بر این

سنج از علی ن سه فاضل سخنای هموردی ک هفتادهرست منابع نیز تصاویری چاپ شده از حدود از ف

  اند.خواسته اند و معنای ابیاتی را از خود ایشانمعلم پرسیده

 اینهاتر از هنگی، اسالمی، یهودی و ... و مهمباوران پر است از توضیحات لغوی، تاریخی، فرسپیدهۀ گزید

؛ اما میکندا قصیده درآمدی دارد راهگشا که خواننده را با فضا و اقتضای شعر آشنا در آغاز هر مثنوی ی

ند و شعرخوان نامفهومۀ خواندادبیاتۀ کم نیستند ابیاتی که هنوز برای خوانند اینهاباز هم با تمام 

 (15ص) «چه بیم فهم کس و درک ناکس است مرا: »میگویدهای بسیار دارند. معلم خود پیچیدگی

های شعر معلم و توجیه آن اختصاص یافته است. برخی کال چندین مقاله و مصاحبه به دشواری ونتاکن

دهخدا ۀ های او نه نیازی به المنجد و نه به لغتنامسرودهۀ برای مطالع»اند: اند و نوشتهمنکر دشواری شده

نمایی غریب سازی وو یا فرهنگ تلمیحات فارسی و عربی است. شاعر مورد بحث تعمدی در بغرنج

و نه دستخوش اعجاب و  میشودشعر او نه دچار مالل  ۀآور شعر خود ندارد و در مقابل خوانندمالل

؛ البته همین مقاله در صفحات (15: شفایی سبکی،سبک در بی) «غامضشۀ حیرت در کشف بیان هنرین

میسراید ولی یادآوری  اند که او دشواربرخی دیگر پذیرفتههای شعر او پرداخته است. شواریدبعد به 

نگاهی به شعر نیم) مخاطبانۀ محدودیت حوزاند که این مسأله نقص نیست، فقط محدودیت است؛ کرده

اند که خودش را به اند و مخاطب را موظف کردهداده معلمحق را به  گروهی دیگر(. 31ولیئی:  معلم،

عری معلم را به دو دوره تقسیم کرده و یکی دوران شا(. 212: سمیعی تعلیم بازجست عهد،) معلم برساند

 در رجعت سرخ ستاره( را شاعری متعادل و قابل فهم و معلم دوم را دشوارگو معرفی کرده) معلم اول

( و دیگری اشعار آغازین معلم را دشوار و شعرهای بعدی او را 92دخت: تقیشناسی مخاطب... ، جامعه)

  (.522-33اسماعیلی:  ... ،تأملی اجمالی در زبان) متعادل دانسته است

ای از حداقل در پارهـ در مجموع با تمام اختالف نظرها تقریبا همگان در این نکته مشترکند که معلم 

 های این مقدار پیچیدگی اندکی بررسی شود.در ادامه کوشش شده علت و گونهدشوار میسراید.  ـ اشعار

 است:ش پنجم به تبیین کارکرد دشوارزبانی پرداخته و بخبررسی شده  چهار سطحزبانیهای معلم در  دشوار

 نحو -2-5ی خاص( اسمها -واژگان) صرف -5-5دستور:  -5

 ایجاز -2-2تغییر بافتار  -5-2معانی:  -2

 کنایه -2-9 دورخیالی -5-9بیان:  -9

 اشاره -9-5-4تضمین  -2-5-4تلمیح  -5-5-4بینامتنیت:  -5-4بدیع:  -4



 -9-1خودداری از بیان صریح  -2-1تفاخر و نمایش اقتدار بر زبان  -5-1کارکرد دشوار زبانی:  -1

 عدم تسلط بر مطلب. -1-1متمایز سازی  -1-1حفظ اسرار  -4-1اقتضای ادب 

 دستور -9

 صرف -9-9

 واژگان -9-9-9

سابقه نیست. . این در شعرای پیشین زبان فارسی بیکاربرد در شعر معلم بسیارندواژگان غریب و کم

آیند؛ ولی آنچه معلم را یگانه چهری و انوری و خاقانی و ... از پیشگامان او در این عرصه به شمار میمنو

شعر ۀ های معنایی است. به عنوان مثال خوانندهای کلمات و حوزهتوجهی او به ریشه، بیمیکند

مخاطب معلم با این های عربی بیابد؛ ولی او را در فرهنگ دشوارواژگان ۀ منوچهری میداند که باید ریش

 :میشودهای متنوع مواجه حوزه

 مأخذ معنا واژه گویش

 912ص قورباغه وک مازنی

 953ص بیگانه قجر سیستانی

 541ص آرام و آسمانی و ... حرون و حرامی تداول عامه

 555ص رهبر قالووز ترکی

 917ص خیمه و چادر اوبه/اُبه ترکی

 551ص غولفرمان شاهی، مهر حاکمان م یرلیغ ترکی

 991ص فرومایه پشتشوره بخارایی

 921ص نام دیوی است دروج اوستایی

 215ص پاداش پاداشن پهلوی

 924ص آن که روزگارش به قهقرا گراید ممال فرارون() فریرون پهلوی

 917ص پزشک دروغین بمتطّ عربی

 974ص ای در موسیقی(گوشه) راک هندی رگا هندی

 



ی خاص فرهنگ یهودی و سرزمین فلسطین مربوط است و در بخش اسمهای به بسامد باالی واژگان عبر

های ناآشنای ، واژه«یهوه»و « شعیب»جا هم به جای نام آشنای ؛ ولی همانمیشودتلمیحات بررسی 

 .(551-554صص) را به کار میبرد.« اهیه»و « یَترون کاهن»

که شاید مختص دامغان باشد  -دامداریدشوارتر از این اصطالحات اوست. اصطالحات خاص کشاورزی و 

فهمیده خواهد شد؛ اما چه  - هرچند اندک –باالخره توسط گروهی  -زبانممالک فارسیۀ و نه هم

خاصی ام؛ ولیکن بر معانی را من تراشیدهها لفظاین »کرد جایی که خود معلم پاورقی آورده است:  میتوان

 (244ص) است!« مُروَّت»آورده و خود گفته مخفف « یمَر»(. جایی دیگر 14ص) ؟!«داللت میکنند ... 

اند، عبارتند از: اعالم جغرافیایی، نام هایی که الفاظ دشوار شعر معلم را در بر گرفتهمهمترین حوزه

شامل اصطالحات و الفاظ برگرفته از قرآن و حدیث و نیز  :مربوط است، اسالم آنهاحیوانات و آنچه که به 

نام گیاهان و حیوانات در دو بخش ) شامل اصطالحات کشاورزی و دامداری :روستااعالم تاریخ اسالم، 

اعالم جغرافیایی در بخش جغرافی آمده ) شامل نام اشخاص و اصطالحات :مجزا بررسی شده است(، یهود

شامل اصطالحات مربوط به  :شامل اصطالحات فلسفه و عرفان و کالم، طبیعت :است(، نجوم، حکمت

 یعی مثل بیابان و کوه و ... .های طبپدیده

الفاظی « آشنا»در جدول زیر، پراکندگی مفردات دشوار در شعر معلم نشان داده شده است. مقصود از 

« غریبه»آشنا و قابل فهم است،  در حد کارشناسی فاضل ادبیات فارسیۀ آموختدانشاست که برای یک 

ۀ اصطالحات و الفاظ برساخت« من عندی»شد و الفاظی است که برای همان ادبیاتی فاضل قابل درک نبا

فهرستی  (9-5-4) در بخش اشاراتهای متعارف هم پیدا نخواهند شد. معلم است که احتماال در فرهنگ

نخست و ۀ حوز شش از که البته به جهت رعایت اختصار فقط از هر سه دسته واژگان عرضه خواهد شد

 آن هم گزینشی و از باب نمونه خواهد بود.

 

 جمع من عندی غریبه آشنا زهحو

 322 20 92 210 نشانبی

 38 25 جغرافی
 

63 

 17 92 حیوان
 

47 

 11 21 اسالم
 

32 

 18 12 روستا
 

30 

 22 1 13 8 یهود



 3 18 نجوم
 

21 

 10 11 حکمت
 

21 

 5 15 طبیعت
 

20 

 17 رزم
  

17 

 2 13 سبک زندگی
 

15 

 4 10 ایران
 

14 

 4 9 پزشکی
 

13 

 5 7 موسیقی
 

12 

 3 8 لباس
 

11 

 4 6 ادیان
 

10 

 6 3 گیاه
 

9 

 2 3 جنسی
 

5 

 2 3 خوراک
 

5 

 3 2 عربی
 

5 

 3 3 جادو
 

3 

 2 2 داستان
 

2 

 2 2 قمار
 

2 
  

ر نیز به اند. همچنین سیر شعدر اغلب موارد کلمات دشوار توسط شاعر یا شارحان در پاورقی معنا شده
که  میکندو حتی در مواردی معلم در ضمن شعر شروع به توضیح دادن  دمیکنها کمک فهم برخی از این دشواری

 : میکنداست که معلم او را چنین معرفی « خشنسار»صفت « آبشول»افزاید. مثالً البته گاهی بر دشواری شعر می

 ... که بـر کرانـه خَشَنسـار مرغکـی کاناسـت     

 بــه کــار و بــار بســی بــا کُلَنــد میمانــد      
 

 کـار خـود داناسـت    که ابله است ولـیکن بـه   

ــد     ــد میمانـ ــر آبکنـ ــل دو بـ ــار فصـ  ز چـ

 (294)ص                                          

اشعاری که ۀ های لغوی در شعر معلم است. در گزیدب توجه است سیر رو به رشد دشواریای که جالنکته

 222 «رجعت»ی اند. مثنویهاها به ترتیب تاریخ سرایش مرتب شدهحاضر است، مثنویۀ المأخذ مق

 45اند صفحه و قصاید که پیش از مثنویها سروده شده 517« پس از رجعت»های اند و مثنویصفحه



اند؛ حضورشان در کتاب فهرست شدهۀ اند. واژگان دشوار در اولین مرتبصفحه را به خود اختصاص داده

پس ». همچنین حجم انداند ولی حساب نشدههم آمده« پس از رجعت»در « رجعت»یعنی دشواریهای 

 %43القاعده باید تعداد واژگان دشوارش کمتر باشد؛ ولی کمتر است و علی« رجعت»از « از رجعت

 در قصاید.  %52و « رجعت»در بخش  %45است و « پس از رجعت»در بخش  یهادشوار

 واژگان: ش خاصاشکاالت برآمده از گزین -9-9-9-9

هایی از وسیقی درونی یا وزن شعر یا تناسبت مپاسداشمیل به خاص بودن در سطح واژگان و نیز گاهی 

 یا غلط. تناسبندبیا ی هاین قبیل شاعر را به گزینش واژگانی وا میدارد ک

 مثال برای عدم تناسب:الف( 

ــطبه  ــان مصـ ــه ز جبریـ ــان مُرجئـ  ز حربیـ
 

 حرامیـــان قرمطــــی حروریــــان قرطبــــه  

 (591)ص                                          
 

یند: اینهاکه طبیعتا باید هم ردیف باشند ها . مضافمیشودن ه اول تناسبی بین واژگان بیت دیدهدر نگا

رود کافر حربی مراد باشد. جبری کسی است که قائل به می جنگد و احتمالمی حربی کسی است که

ج . حرامی دزد است. حروریه نام دیگر خوار(591: مشکورفرهنگ فرق اسالمی، ) اختیار بندگان نیست

. (425همان) های فکری قرون نخستینند: مرجئه: از نحلهنیز چنینها . مضاف الیه(512همان) است

(. قرمطی: میشود در سنت ادبی فارسی عمدتا در فضای میخانه از این واژه استفاده) مصطبه: سکو

. (915همان) کردندمی گری متهمپیروان احمد قرمط؛ گروهی مبارز سیاسی؛ شیعیان را به قرمطی

 .(299: مَقدِسیأحسن التقاسیم، ) قرطبه: شهری در اسپانیا؛ کوردوبای فعلی

 تالش او چنین شده: مرجئهۀ ن بیت را معنی کند و خالصای هشارح محترم تالش بسیار کرده ک

کردند، لذا می گفتند: مرتکب گناه کبیره مخلد در دوزخ نیست. چون بنی امیه از مرجئه حمایتمی

اند و طبق نقلی تصوف از صفه ، صفه. اهل مصطبه همان اصحاب صفهصطبه: سکومرجئه حربیند! م

قرامطه راه بر «. جبریان مصطبه»برگرفته شده است. یکی از عقاید صوفیان جبر است. لذا شاعر گفته 

منسوب به حروراء در عراق( و قرطبه گروهی از خوارج، ) بستند لذا حرامیند. بین حروریهمی انهاکارو

 سبی یافت نشد و احتماال خلطی در ذهن شاعر روی داده است.هیچ تنا

دار کرده باشد و فقط یک انسته باشد سه ترکیب بیت را معنیحتی اگر فرض کنیم تالش شارح تو

کدیگر! یهمعنا مانده باشد، باز هم مشکلی جدی خواهیم داشت: ربط این چهار ترکیب بترکیب بی

 د باشد.میتوان چنین بیتی دلیل وجودها مشخصا تناسب آوایی تن



دژخیم به معنای جالد اسم نوع است و یزید اسم خاص. هم ردیف شدن این دو تناسبی ندارد. ضمن این که 

 .میکندپیدا ای سهمگینتر دارد و بیت با رسیدن به دژخیم افت کیفی خواننده پس از نام یزید انتظار واژه

 غلط:ۀ مثال برای واژب( 

 ار فرســخ ســنگهــزار فرســخ ســنگین هــز 
 

 (93ایستا، نه درنگ )صنه هم رکاب، نه مرکب، نه  

د میتوان ایستا صفت فاعلی است و درنگ اسم. قاعدتا منظور از ایستا، ایستایی است که به معنی توقف

=ایستایی( در اینجا ) معنی درنگ. در این صورت حشو است و پسندیده نیست. شاید ایستاباشد و هم

 دیگری خواهد بود و مشکالت دیگری خواهد داشت.ۀ ی و طاقت باشد که البته واژبه معنای ایستادگ

 مثالهای دیگر:

 به تیـغ سـرخ سـحر رخنـه در شـب داجـی      

 

ــب    ــد کوکـ ــش جاویـ ــوع آتـ ــاجیطلـ  !«نـ

 (552)ص                                          

 .میشود ناجی نجات یافته است. مقصود شاعر منجی است که نجات دهنده معنی

ــده    ــرزن آم ــاپوی ب ــتبان ز تک ــه دش ــدس  ان

 

ــایۀ     ــایه س ــه س ــده  ب ــرزن آم ــرد تب ــدم  ان

 (525)ص                                          

 است.« سایه به سایه»ظاهرا منظور 

 ی خاصاسمها -9-9-2

و  هایی خاص است. در مثنواسمهاگیری کارکارهای معلم برای دشوارسازی زبان، بهاز مهمترین راه

 است:اعالم جغرافیایی  آنهانیمی از  ام خاص را به کار گرفته که حدودان 523قصایدش بدون احتساب تکرارها 
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 چنینند:این یهای جغرافی خاص حوزهاسمهابه عنوان مثال برخی از 

. 312طابران. 242مرنگ. 184حوریب. 180شکّیم. 178جلعاد. 151نخیله. 115سدّوم. 92جغرافی: سراندیب

. 414مِش. ک414ُتکسین. 373خیوه. 365زیدر. 365پتشخوارانگر. 363بالساقون. 328شنعار. 327عکّا

 .415قستین. 415قرنتین



ای خاص به او با نامهست. آنهادست بردن در و گاه بازی کردن با نامهای خاص های زبانی معلم شگرداز 

 :میکند پنج شیوه بازی

« پُریا»(؛ ولی 551ص) است دشوار نیست« یوحنّا»همان « یُحنّا»تشخیص این که  الف( مخفف کردن:

 .(19ص) «پوریا»شبیه است تا « پَریا»بیشتر به 

الحق شمس: »میگوید ی معلماست ول« الدینشمس»مشهور حافظ ۀ کنی ا:هب( تغییر و تلفیق نام

 5برد.می و مراد مولوی« شمس الحق تبریز»و ذهن را به سوی « شیراز

وقتی میخواهد برای کسی شعر بگوید، معموال نام او را در  ج( استفاده از معانی لغوی نامهای خاص:

وگ عالمه معنای لغویش به کار میگیرد و خواننده باید از آن ایهام به مقصود شاعر پی ببرد. در س

( و از آن المیزان، کتاب تفسیر 524)ص« در آ ز فتنۀ عقرب شبی به خانۀ میزان»طباطبایی سروده: 

عالمه را اراده کرده است. در شعری دیگر میخواهد بگوید دکتر شریعتی به ما وصیت کرد، میگوید: 

( و 514)ص« من، به تو: ... میگفت: قطره نیست، نه انسان، نه من، نه تو/ آنگاه نامه کرد به احسان، به »

باشد « از سر احسان و نیکی»میتواند « به احسان»خواننده باید از قراین نه چندان آشکار حدس بزند که 
و میتواند خطاب به احسان، پسر دکتر شریعتی باشد. الزم به یادآوری است که این شیوه خاص معلم نیست و در 

 اند.ج و ... با تخلصهای خود، خاموش، سایه و ... چنین بازیهایی داشتهادبیات فارسی سابقه دارد؛ مولوی و ابتها

(، یوشع را 554شعیب نبی را یترون کاهن مینامد )ص د( استفاده از نامهای غیر مشهور مشاهیر:

(. در تاریخ صدر اسالم هم از ابوجهل با عنوان 915( و سودابۀ شاهنامه را سُعدی )ص995یشوعا )ص

« شنزبه»(. در شعری به عناصر کلیله و دمنه پرداخته و به نام گاوی به نام 535ند )صهشام یاد میکابن

(. این نام در فارسی معنا و معادلی ندارد؛ لذا معلم در شعری دیگر به جای شنزبه 292رسیده است )ص

(. شتربه هیچ وجه 927استفاده کرده است که نسخه بدل و پاورقی محسوب میشود )ص« شتربه»از 

لغتنامه، ؛ 12 کلیله و دمنه، منشی:نی بر شنزبه ندارد و آشکارا تصحیف شدۀ این واژه است )رجحا

 دهخدا، مدخل شتربه(.

وقتی میخواهد فضای عربستان عصر پیامبر را وصف کند ابیاتش را پر میکند از  ه( فضا سازی با نامها:

 ود، گاه متناسب نیست:نام قبایل عرب. استفاده از این نامها و صفاتی که ویژۀ آنها میش

ــی  ــد بن ــپیده زی ــن  س ــۀ م ــم قراب ــرو ه  نـــزول کـــرد بـــه اشـــفاق در خرابـــۀ مـــن  عم
                                                           

ترین شبارران هبه ن بن و زهبان معلب، اسبۀ  کفیبر  با    ا یوسفعلی میرشکاک نیز که از صمیمترین دوستان و شببیهالبته  1- 

(. هعید نیسۀ که د   لقبر شبعری یبا  کبری  اصبی ایبن کفیبه شبای  هبوده و 91میرشکاک: ماه و کتان  شمس الحق میگوید )

 سازی هر زهان معل، جا ی شده هاشد.رجستهنا ودآگاه و هدون قصد ه



 نــزول کــرد چــو بــر خــوان طائیــان مهمــان

 فـــــرود آمـــــد از آن تیزگـــــام تازنـــــده

 

 ســـهم بـــر بنوشـــیباننـــزول شـــیخ بنـــی

ــدن   ــرود آمـ ــرو»فـ ــو « امـ ــر بنـ ــدهبـ  کنـ

 (521)ص                                          

اند که ظاهرا تنها وجه مشترکشان این است که هر یک نام سهم دو قبیلهشیبه و بنیابیات فوق، بنی در

احسن التقاسیم، سهم )شیبه و باب بنیاند: باب بنییکی از درهای مسجدالحرام را به خود اختصاص داده

یکی از افراد قبیلۀ  -القیس کِندی استکه طبق یادداشت سراینده همان امرؤ –(. امرو 79مَقدِسی: 

 ( و فرود آمدن کسی بر قبیلۀ خودش حکم مهمانی و ... ندارد.55: 2زرکلی: االعالم، کنده است )بنی

 معلم حتی گاهی ارجاع به مبهم میدهد:

 آبـاد وطنی هست ولی نیسـت در ایـن تنـگ   

 

 راست میگفت فالن بـن فـالن روحـش شـاد     

 (211)ص                                          

 نحو -9-2

این شیوه در شعر او یکی از دشواریهای شعر معلم استفادۀ او از ساختهای نحوی کهن و مرده است؛ البته 

 بسامد باالیی ندارد:

 دو حرف اضافه برای یک متمم:

 ای سـت از اهل شـیوه کاهنـه   به کوهپایه در

 

 ای سـت که سحر سامریان با دمـش مداهنـه   

 (527)ص                                           

اند و نه امروز. به بیان دیگر واژۀ قید کهن برخی قیدهای شعر معلم در ادوار گذشتۀ زبان کارکرد داشته

 نیست؛ بلکه شیوۀ به کار گرفتنش کهن و نامتناسب با زبان امروز است:

ــاب   ــن دری ــن چم ــزاران ای ــال ه ــین و ح  بب

 

 حــال زار مــن دریــاب   کــییوزان میانــه  

 (13)ص                                             

 هــال هــال بــه هــوای از ســفر فرومانــدم     

 

ــدم   همــان  ــرو مان ــر ف ــی خب ــر ب  ز اهــل خب

 (79)ص                                             

ز هر چند کم، ولی اشکال دستوری نیز در شعر معلم دیده میشود. عمدۀ این مشکالت به حروف اضافه با

 میگردد؛ برای مثال:

ــرای  ــالی   ب ــارۀ خ ــکوت ب ــا، س ــه، دری  حادث

 

ــالی   ــرهای خیـ ــالیّ قصـ ــارۀ خـ ــکوت بـ  سـ

 (522)ص                                          



فضای شعر توصیف دریایی طوفانی است و قبل و بعدش هیچ فعل یا مصدری یافت نمیشود که متمم 
 کامال زائد است.« برای»بخواهد. 

ــوش تبخا ــت   ج ــۀ اخترهاس ــای آبل ــه و پ  ل
 

ــت    ــس اژدرهاس ــوا، در نف ــت ه ــاک اس  بوین
 (921)ص                                          

جالب این ...«. در »نه « از نفس اژدرها»برای بیان علت بویناکی هوا، ذهن خواننده منتظر است بشنود 
 را تأیید کرده است.« در»نده بوده و در این چاپ سرای« از»های پیشین که در برخی از نسخه

 معانی -2

 تغییر بافتار -2-9
های اوست که تغییر بافتای موارد بسیار دشواریاب کرده است، نوع یکی از نکاتی که شعر معلم را در پاره

یا  التفات فرق دارد. التفات در تعریف و کاربرد رایج از حد تعویض خطاب از غایب به گویندهۀ با هنرساز
ای است ساده فهم و نه . آرایه(222: شمیسابیان و معانی، ) روده مخاطب و امثال این فراتر نمیب گوینده

بدون آن که اندک  میکندچندان هنری؛ اما در شعر معلم ناگهان مخاطب و فضا و بافت شعر تغییر 
ل و سوم شعر، اوۀ ( در پار942ص) «انسانۀ تبارنام»ای به کار رفته باشد. به عنوان مثال در شعر اشاره

یب مخاطب ناگهان =آتئیست( سروده شده است؛ بدین ترت) خدابدون هیچ توضیحی شعر از زبان یک بی
های کوچک بین مؤمن میتازد. در این شعر مربعۀ یابد که به سختی به باورهای جامعمی شاعر را ملحدی

 ند باشند.میتوانی هر چند ضعیف برای این ساختار اانههای شعر نشپاره

 ایجاز -2-2
ایجاز آن است که سخن با حجم کم و »های علم معانی است با این تعریف کلی که ایجاز یکی از آرایه

کوتاه، معنا یا معانی بسیاری را به مخاطب تفهیم کند؛ مشروط به این که مناسب حال و مقام بوده با 
ی متعدد یهایکی از علل پاورق(. 251 :قاسمی معانی و بیان تطبیقی،) «استعداد مخاطب هماهنگ باشد

القاعده خودش میدانسته مناسب حال و توضیحی معلم بر شعر خودش همین ایجازهای اوست که علی
 آیند:می مقام و استعداد مخاطب نیست. چنین ایجازهایی از مصادیق بارز ایجاز مخل به شمار

 قبض و بسـط و ره و روز و نـو روشـن الفنـد    
 

 ان عالفنــدعــرض نشــخوار یهــود اســت، خــر 
 (997)ص                                          

قبض و بسط: قبض و بسط معرفت دینی. ره: راه وروش و متد بازی. روز: عصری، فکر و »توضیح شاعر: 
 «امروز، عصری کردن دین. نو: شعر نو، موسیقی نو، نقاشی نو و ... . روشن: روشنفکر.ۀ فلسف

 را کشـت  میخ خرگـاه فالطـون خـر عیسـی    
 

ــت    ــا را کشـ ــقراط کلیسـ ــایۀ سـ ــر سـ  پسـ
 (925)ص                                          



ای خویش به مرکبِ مرد است و مردمان بر مرکبه توضیح شاعر: خر عیسی: مسیحیت. به اعتبار آن که

ۀ م(. خی925ص) سقراط افالطون است و پسر او ارسطوستۀ منازلی که در پیش دارند میروند. سای

توضیح ) (.924ص) یاد شده است« فالطونۀ خیم»های سقراط و افالطون به عنوان فالطون: از اندیشه

 خیمه یا خرگاه افالطون مربوط به چند بیت پیش از این است.(

 به شب مجره میچکد طرب ز میـغ جوشـنم  

 

ــوع تیــغ روشــنم    ســپیده عشــوه میدهــد طل

 (919)ص                                          

فریبد ام ]=سپیده دم[ تیغ آفتاب مرا میبارد و سپیدهه جای خون ستاره از ابر جوشنم میتوضیح شارح: ب

 از توضیح شاعر برای چاپ حاضر]=سپیده باوران[ (.) و دل میبرد

 بیان -9

 دورخیالی -9-9

( تخیالت پیچیده و تو در تویی است که بیشتر 243ی: فتوح نظریۀ تاریخ ادبیات،) مقصود از دورخیالی

  .االصل سبک هندی دیده میشود و مثل اعالیش بیدل دهلوی استدر شاعران هندی

میخ ) شاید به خاطر انس بسیار با شعر بیدل باشد که دورخیالی در شعر معلم حضور پررنگی دارد. بیت

 :ایجاز به دورخیالی نیز مبتالست. مثالی دیگرخرگاه ... ( که در بخش ایجاز ذکر شد، عالوه بر 

 هر چه جز آینه در گوش دلـم افسـانه اسـت   

 

ــانی مــرده  ــۀ م ــدرم عتب ــگ پ ــه اســتری  خان

 (251)ص                                          

ـ   عَتَبه: درگاه. مانی»توضیح شارح:  ه خانه را میتوان نمایشگاه نقاشی تعریف کرد. جناب معلـم در جـایی ب

ای بنده ]=شارح[ گفتند: این بیت بدین معنی است که هر چیز جز به دلم دریابم و ببیـنم، بـرایم افسـانه   

 «.نیستبیش نیست و آنچه از میراث پدرم به من رسیده است جز ایستادن بر درگاه نمایشگاه دیدارنمای حقایق 

 کنایه -9-2

ای کوته »در همان فضایی که حافظ سروده است:  کنایات معلم گاه برای اهل ادب آشنا و دلپذیرند؛ مثالً

 :معلم نیز سروده« آستینان، تا کی درازدستی؟

ــه  ــه کوتــ ــد بــ ــه چیرنــ ــتینانی کــ  آســ

 

ــه  ــراث بـــ ــق میـــ ــیرندحـــ  دار اردشـــ

 (959)ص                                         

الیهایی شگفت کـار را از تلـویح   ای از اسمی خاص بیاورد، معموالً با دورخیاما جاهایی که قرار است کنایه

پسـر سـایۀ   »تر از شـ میگذراند و خواننده را با رمز مواجه میکند و شعر رنگ معمـا بـه خـود میگیـرد. پی    

( سـخن رفـت.   925ص) «خرگاه فالطون= فلسفه»و « خر عیسی= دین مسیحیت»و « سقراط= افالطون



وشـش ممکـن اسـت بتوانـد مفهـوم ایـن       اینها هنوز در حد تلویح هستند و خوانندۀ باسواد با تـالش و ک 

 :کنایات را دریابد؛ اما در مورد زیر بعید است رابطۀ لفظ و معنی را کسی جز شاعر درک کند

 آن خوانــــده بــــه مــــدح میــــر شــــروانا

 

ــروینا     ــاه شـ ــو شـ ــه هجـ ــده بـ ــن رانـ  ویـ

 (457)ص                                         

ه شده و او را با خاقانی شروانی قیـاس کـرده اسـت. بنـا بـراین      بیت در ستایش استاد مهرداد اوستا سرود

که مدح شاه شروان خوانده خاقانی است. از قراین تـاریخی و مطالعـۀ آثـار اوسـتا و نیـز روحیـات       « آن»

انقالبی معلم هم میتوان حدس زد که شاه شروین که هجو شده، محمدرضا پهلوی باید باشد. اما ارتبـاط  

شروین نامی است خاص خطـۀ مازنـدران و گویـا شـاعر بـه      »ست؟ شارح نوشته: محمدرضا با شروین چی

ای راستی اگر بشود با چنین قاعده. به(457ص) «محمدرضا پهلوی اشاره دارد که نسب بدان خطه میبرد

افتـد؟ بـا انـدکی    گذاری کرد و مثال همۀ کردها را بیژن نامید و همۀ ترکها را بایرام و ... چه اتفاقی مینام

ای باشـد کـه بـرای عالمـه     تسامح از هر عبارتی میتوان هر معنایی را استخراج کرد. شاید با چنین قاعده

 «به کوه حادثه پیری است از نژاد خـدایان »طباطبایی که یک عالم شیعه محسوب میشود، سروده است: 

 :چنین کنایاتی را ساخته است (ع) و برای امام زمان (524ص)

ــه   ــار همــ ــه، عیــ ــۀ عرصــ ــارانیکّــ  عیّــ

 زادۀ عیّـــــار، تـــــو را هســـــتمپهلـــــوان

 

ــه  ــاران  قمــ ــه در بــ ــذر حادثــ ــد گــ  بنــ

ــان ــوطیّ میــ ــتمآی! لــ ــو را هســ  دار، تــ

 (11)ص                                             

 بدیع معنوی -4

 بینامتنیت -4-9

عددی که هر مـتن  های متاست: شیوه چنین تعریف کردهرا  (intertextuality)جولیا کریستوا بینامتنیت

هایی مثل نقل قول آشـکار  یابد؛ شیوهطور تفکیک ناپذیری با سایر متنها تداخل میواسطۀ آنها به ادبی به

 فرهنگ اصـطالحات ادبـی،  ) =اشاره( و. ..) های صوری و ملموس=تضمین(، تلمیح، جذب مؤلفه) و پنهان

تباطی وثیق با دیگـر متـون دارنـد. در دیـدگاه     (. با این تعریف حدودا نیمی از ابیات معلم، ار429-4داد: 

(؛ لذا هر گونه اشاره و ارجاع به جامعـه و. ..  429همان) «جهان خود نیز یک متن است»پساساختگرایان 

نیز میتواند مصداق بینامتنیت باشد. با این تعریـف، مـابقی ابیـات معلـم نیـز قابلیـت بررسـی در مقولـۀ         

های بدیعی شـعر معلـم آرایـه   ین میتوان ادعا کرد که پرکاربردترین آرایهبینامتنیت را پیدا میکنند. بنابرا

 .های حوزۀ بینامتنیت هستند؛ یعنی تضمین، تلمیح و اشاره



 تلمیح -4-9-9

یـا   ای شریف و حدیثی معروف یا داستان و واقعهآیه در خالل سخن به»اند: تلمیح را چنین تعریف کرده

فرهنـگ  ) «شود که کالم با الفاظی اندک بر معانی بسـیار داللـت کنـد   مثل و شعری مشهور چنان اشاره 

، مـی «شـهرت بسـیار  »و « رواج»(. دکتر شفیعی نیز ضمن تأکید بـر دو قیـد   519داد:  اصطالحات ادبی،

 رسـتاخیز کلمـات،  ) «ارزش این صنعت، بستگی به میزان تداعیی دارد که از آن حاصـل میشـود  »افزاید: 

ی در شعر معلم در اکثـر مـوارد، تلمیحـات و اشـارات بسـیار غریـب و مهجـور        (. ول411شفیعی کدکنی: 

هایی است که خود او ذیل یکی از شعرهایش شرح کرده است. تمامی آید بخشی از واژههستند. آنچه می

اینها اسم خاص هستند و آمدنشان در این شعر تلمیح محسوب میشود: سَـدّوم، راحیـل، البـان، مـدیان،     

(. ایـن تلمیحـات دشـوار مخـتص     552-592صـص ) کّیم، یترون کاهن، فصح، مرج عـذرا ... جَلعادیان، شِ

ها که مخاطب عام دارند نیز گاهی وضع به همین ترتیب است. پیش از مثنویهای او نیست؛ حتی در ترانه

 ، با نـام طرحـی از تـائیس( کـه از    11معلم:  شرحه شرحه است صدا در باد،) او« تلبیسی از تائیس»ترانۀ 

سیمای جمهوری اسالمی پخش شد، گوینده مدتی شرح حال تائیس و داستانها و خباثتهایش را میگفت 

زمینه بفهمد که ترانه در نکوهش ایـاالت  تا مخاطب با دانستن آنها و دیدن مجسمۀ آزادی امریکا در پس

و مجنـون و  متحده سروده شده است. او حتی وقتی میخواهد از عرایس شعری نام ببرد بـه جـای لیلـی    

 .( نام میبرد943ص) عنتره و ( و عَبله529و555صص) خسرو و شیرین، از خالد و سلمی

ای از تلمیحات معلم را اسرائیل، آن هم با روایت تورات و تلفظ عبری اعالم، بخش عمدهداستانهای بنی

قدر که حتی ع( و داستانهایشان مورد توجه معلم هستند؛ آن) تشکیل میدهند. همچنین حواریان مسیح

 :ترین کارهای روزمره، مثل راه رفتن، خود را به آنان تشبیه میکنددر ساده

 مــا بــر حصــار کهنــه روان بــا صــبا بــه هــم 

 

ــم     ــه ه ــا ب ــدی، مَت ــا دو زادۀ زِب ــک ب  چونان

 (517)ص                                          

 وب و یوحنا( و متا سه تن از حواریون مسیحیعق) شاعر خود ذیل این بیت توضیح داده که دو زادۀ زبدی

  .ع( هستند)

تلمیح به فرهنگ هِلِنی یونان باستان نیز در کارهای او دیده میشود؛ چنان که عالمه طباطبایی را چنـین  

(. چنان که در بخش اسمهای خاص 524ص) «به کوه حادثه پیری است از نژاد خدایان»توصیف میکند: 

آید یکـی  پیش از اسالم نیز در شعر معلم دیده میشود. به طور کلی به نظر میبازنموده شد، فضای عربی 

اسـالمی کمتـر    -مندیهای شاعر، پرداختن به اساطیر و داستانهایی است کـه در فرهنـگ ایرانـی   از عالقه

 .اندشناخته شده



 آیات قرآنی بهـره البته این بدان معنا نیست که تلمیحات اسالمی در شعر او جایی ندارند؛ معلم بیشتر از 

میبرد تا احادیث و روایات تاریخی صدر اسالم. عمدۀ آیات مورد توجه او به شب قدر و وقایع پیرامون آن 

( و نکـاتی از ایـن   99-95صص) و ...( و آیات مربوط به خسران و ناسپاسی انسان 93-25صص) مربوطند

منابع تفسیری اسـت و کمتـر متعـرض    دست. استفادۀ معلم از آیات حاصل رجوع مستقیم او به قرآن یا 

 .آیات مشهور به کار رفته در سنتهای شعری میشود

های خونین تاریخ اسالم و تشیع است و گـاه مرجـع مشـخص و    اشارات تاریخ اسالمی او بیشتر به صحنه

( در حالی که عمار هیچ شهرت یا داستان 525ص) «عماروَش چون ابر و دریا مویه کردم»درستی ندارد: 

ی در موییدن ندارد. در یک مورد هم اشارۀ تاریخی او با لغزشی عجیـب همـراه شـده کـه از چشـم      خاص

 :شارحان کتب او نیز پنهان مانده است

 یــاد عزیزانــی کــه بــر خنــدق گذشــتند     

 

ــتند   ــاروایی برنوشــ ــاط نــ ــنگین بســ  ســ

 (533)ص                                         

 .السالمکه از خندق گذشت عمرو بن عبدود بود نه امیرالمؤمنین علیهدر جنگ احزاب یا خندق، آن کسی 

اقوالی غیر مشهور دارد و آن حضرت را افتـاده در   (ع) در تاریخ انبیای پیشین نیز در مورد حضرت یحیی

 .میداند (552ص) پوشو خرقه (525ص) چاه

ای سـخن میگویـد کـه گویـا     نـه برخی از تلمیحات او اشاره به هیچ چیز مشخصی ندارند؛ یعنی او بـه گو 

ای از تاریخ را در نظر دارد؛ ولی نـه خـود در ایـن بـاره توضـیحی میدهـد و نـه        داستانی یا مثلی یا قطعه

 :ای میرسد. دو نمونه تلمیح به داستان غیرموجودمخاطب پژوهشگر به نتیجه

 ایــن چامــه را چــون گــازران از بــط شــنیدم

 

ــر دار   مدر آمــد آن کــه دل از چــار گوشــه ب

 

 وین شـعر را چـون ماهیـان از شـط شـنیدم      

 (519)ص                                          

ــر دارم   ــه ب ــب راه توش ــه ش ــار روز و س  چه

 (527)ص                                          

 :تضمین -4-9-2

 .گاهی تضمینش به هیچ عبارت مشهوری برنمیگردد و در واقع تضمین نیست

ــان م ــد   این ــر نمان ــز مف ــو را ج ــد ت ــر نین  ق

 

ــزل  اشــتری گــم ــن من ــه در ای  شــده از قافل

 

 نمانـد « قَد کَفَر»نماند که جز « قَد قُتِل»جز  

 (959)ص                                          

 «اَدرِک فَــانزِل»طیـره بـر بـام کسـی گویـد:      

 (215)ص                                          



در آثار پیشوای فکری معلم، یعنی شریعتی هم سابقه دارد؛ چنان که پروفسور شـاندل   به هیچ این ارجاع

همان شمع اسـت و شـمع اختصـار نـام خـود       (candle) او وجود خارجی ندارد و برخی میگویند شاندل

شـریعتی مسـلمانی در   : ؛ بـه نقـل از   35242751513ایسـنا، خبـر کـد    ) اوست: شریعتی مزینانی، علی.

  .(524رهنما:  جوی ناکجاآباد،جست

 :اشاره -4-9-9

های معنایی واژگان را نیز مشـخص  در بخش واژگان، جدولی از لغات دشوار شعر معلم آمده بود که حوزه

هـایی از اشـارات معلـم در چنـد     کرده بود و از همین جهت به بخش اشارات ارتباط داشت. در زیر، نمونه

دشواری این اشارات، به شیوۀ بخش واژگان، به سه سطح تقسیم شـده   حوزۀ معنایی پرکاربرد آمده است.

 (غریبـه بـرای همـان مخاطـب فرضـی ج      (آموختۀ فاضل ادبیـات فارسـی ب  آشنا برای دانش (است: الف

 «مِن عندی»واژگان برساخته و 

 :الف( واژگان آشنا

. 932. آغالیدن927. اوبار212ت. انگَش422. اغبر991. اشتلم592. اثیری923نشان آشنا: اَخَس: بی5-الف

  .952. هگرز251. نَزِه294. کانا291. شره275. ریم953. جوق911. ثغر213بادافره

. 454. یمامـه 252. هـری 575. نخشـب 421. سـغد 972. جابلسا421. ارس972: جغرافی آشنا: ارّان2-الف

  .32یمگان

. 299. قـرد 451. زنـدواف 259روه. خـ 527. تکـاور 545. بختـی 994. باشه519: حیوانات آشنا: ابلق9-الف

  .923کوف

  .295. هاویه249. نُبی519. صلصال494. زقّوم991. خنّاس272: اسالمی آشنا: اوتاد4-الف

  .245. مرتعه253. مراعی552. کهریز517. راعی215. بایر215: روستایی آشنا: آیش1-الف

. 917. یوشــع922کنشــت .75. ســفر551. تیــه915. بنیــامین492: یهــودی آشــنا: آصــف برخیــا1-الــف

  .915یهودا

  :ب(واژگان غریبه

. 953. شـخولیدن 951. رصـین 527. بیسـراک 427. آهـون 952. آلفتـه 917نشـان غریبـه: اوبـه   : بی5-ب

  .421. هون555. قالووز423. طاحون951. صلف291. شولیدن213شماله

 در) . خیبـر 554حوریب .575. جلعاد454. تکسین911. پتشخوارانگر919: جغرافی غریبه: بالساقون2-ب

. لمبــه451. قسـتین 451. قــرنتین925. شـنعار 552. شـکّیم 32. ســراندیب551. سـدّوم 911افغانسـتان( 

  .994. مرمره577. مدیان994. لیون912سر



. 294. کلنـد 929. عُـوّا 257. دیوپا294. خشنسار935. خستر945. چُدار942: حیوانات غریبه: ایلخی9-ب

  .292. یحموم215. هیهوم912وک

. 455. مسـنون 272. متّسـق 995. مـارد 913. فخّـار 915. ذیقـار 935: اسالمی غریبه: خضـراء دمـن  4-ب

  .423میسون

. 242. غـاب 923وکـال . عُشـب 215. سـالزد 911. تـنگس 922. برسـاد 217: روستایی غریبه: برزیـدن 1-ب

  .217. ورزا242مَرق

. 517. متــی579. البــان551. فســح517. زبــدی917. بلعــم551. اهیــه211: یهــودی غریبــه: اســتر1-ب

  .554. یترون کاهن211مردوخا

 (:من عندی) ج( واژگان برساخته

آمـون:  ) . آمو291گِل کنندۀ آب( ) . آبشول453مثنوی( ) . اثنین اثنین554کتابی مقدس( ) عهد رهیده

  .14فن(  گر. اجرا کنندۀحیله) . شیوه زن991مشک( ) . سقا453قصیده() خمسین. خمسه951بت مصر باستان( 

 های دشوار زبانیعلل و انگیزه -9

 :افتددشوارزبانی معموال به یکی از دالیل زیر اتفاق می

 تفاخر و نمایش اقتدار زبانی:  -9-9

خاقانی که از مشهورترین دشوارگویان است، خودستاییهای بسیار دارد و به تنهایی دلیل کافی برای ایـن  

ها و یادداشتهایش فاصلۀ بسیاری با تفاخر دارد؛ تا جـایی کـه بـه    احبهادعا میتواند باشد. اما معلم در مص

استناد مقدمۀ چندخطیش بر رجعت سرخ ستاره حتی حاضر به نشر اشعارش هم نیسـت؛ تـا چـه رسـد     

این قدر هست که مرا در انتشار این مجموعه هرگز رغبتی نبوده است. پافشاری بعضی از »تفاخر بر آنها: 

یق و دلگرمی مـن، ایـن دار را بـر گـردۀ ادب فارسـی نهـاد... اهـل اغمـاض در ایـن          ارباب فتوت به تشو

البته دور از ذهن نیسـت کـه در فضـایی     .«دراییها به دیدۀ اغماض بنگرند و بر این بیچاره ببخشایندهرزه

د هایی که دربـارۀ قصـ  که اخالق اسالمی خریدار دارد، تظاهر به تواضع و خاکساری پیش بیاید. در نظریه

هـای مؤلـف دربـارۀ متـنش     مؤلف آمده است، به این نکته اشاره شده که تنها در صورتی میتوان به گفته

 (.475شمیسا: نقد ادبی، ) ها را تأیید کندتوجه کرد که خود متن نیز آن گفته

 خودداری از بیان صریح:   -9-2

رس؛ به عنوان مثـال بسـیاری از   خواهد حرفش را صریح بزند؛ گاه از سر تگاهی گوینده به هر دلیلی نمی

تاریخهای عصر مغول نثری دشوار و نامفهوم دارند و مقدمۀ آنها نشان میدهد که در دربار حاکمان مغـول  

اند. طبیعتا نمیشود خیلی صریح از ظلم حـاکم نوشـت و از همـان    اند و به همانان تقدیم شدهنوشته شده



ترین شـعرهای معلـم در دورۀ پهلـوی سـروده     حشخص توقع صله یا بخشایش داشت. عجیب آن که صری

 .شده و پس از انقالب اسالمی که ترسی در میان نبوده، کالمش دشوارتر شده است
 اقتضای ادب:  -9-9

ای، بخواهد حرمت گویی است؛ مثال اگر گوینده در ابراز مخالفت با عقیدهگاهی رعایت ادب باعث پوشیده
فظ حرمت استاد کالمش را نقد و نقـض کنـد. شـارحان معلـم ایـن      صاحب آن عقیده را نگاه دارد و با ح

ولی خود او در برابر مخالفان به تندی موضع گرفته است. کسی که راجـع   ؛انداحترام را برای او قائل شده
( نمیتواند 997ص) «عرض نشخوار یهود است خران عالفند»اندیشند میگوید: انی که مثل او نمیدیگربه 

 .گویی روی آورده باشدگویی و مبهم حرمت به پوشیدهبه بهانۀ رعایت 
 حفظ اسرار:  -9-4

گـویی باشـد و دشـواربافی را بـه     گاهی رازداری و رساندن مطلب به مخاطب خاص میتواند دلیل پوشیده
 :گویی مطرح کند. چنان که هاتف میگویدهای پوشیدهعنوان یکی از شیوه

ــت    ــراری اسـ ــه اسـ ــان نهفتـ ــد ایشـ  قصـ
 

 مــــا کننــــد گــــاه اظهــــارکــــه بــــه ای 
 

 :و حافظ میگوید
 نوشتم چنان که غیر ندانست حروف من این

 

 تو دانی که بخوان چنان تو هم ز روی کرامت 
 

ای گفته کـه شـعر انقـالب شـعر     اما معلم شاعر انقالب است و برای امت شعر میگوید و خود در مصاحبه
ان مردم زبانی اسـت کـه بـا آن در کوچـه و بـازار      زب»مردم و امت است و باید به زبان مردم شعر گفت و 

 «تر و چند مرحلـه برتـر باشـد...   سخن میگویند ولیکن چون اینجا زبان شعر است باید زبان پاالیش یافته
(. مضمون بسیاری از اشعار معلم دعوت مردم به قیام وحرکت و ... 1معلم: انقالب ما را از بلبلۀ بابلی ... ، )

و « امـام آمـد  »و « شاه رفت»ها در حد هیجانات انقالب و روزگاری که تیتر روزنامهاست؛ آن هم در اوج 
 تفـاوت قصـه وتـاریخ،   ) رسـانه باشـد  اند. معلم میگوید: شعر باید نیمهشفاف و رسانه« خرمشهر آزاد شد»

افراط میگراید.  ظاهرا خیلی مشخص نیست و در شعر او به -یا نارسانایی –رسانایی (؛ اما میزان این نیمه52معلم: 
 :کار باید بکندبه عنوان مثال مخاطب شعر او وقتی با این دعوت مواجه میشود، نمیتواند بفهمد که دقیقا چه 

 به هوش باش که گل را بـه شـعله در ننهـیم   
 دو دیگــر آن کــه بخــواهیم خــون گــوالن را

 

ــیم   ــر ننهـ ــوزیم از نظـ ــو بسـ ــریچ را چـ  کـ
ــوالن را  ــولیم آبشــ ــنه بشــ ــه آبِ دشــ  بــ

 (291)ص                                          
 متمایز سازی:  -1-1

از دیگر علل دشوارگویی عالقه به ایجاد تمایز میتواند باشد؛ در عصر انقـالب همـۀ شـعرا یکسـان سـخن      
میگویند و زبانشان شخصی نیست. این شیوۀ زبـانی میتوانـد معلـم را شـاخص و دارای سـبک شخصـی       

شـفایی؛   سـبکی، سبک در بی) اندسبک معرفی کردهی از محققان او را صاحبمعرفی کند؛ چنان که برخ
پای لفظ پیش نیامده باشـد،  دخت(. اگر تمایز صرفا در لفظ باشد و محتوا همتقیشناسی مخاطب، جامعه



ای دیگر به همین قلـم بررسـی شـده،    اصالت خواهد بود؛ ولی چنان که در مقالهبعدی و بیاین تمایز یک
 5.لم در محتوا نیز با دیگر اقران خود تفاوتهایی داردشعر مع

 عدم تسلط بر محتوا:  -9-6
در این مختصر تنها میتوان گفت که گسترۀ مفاهیم مطرح شده در شعر معلم بسیار زیاد است و بسیاری 

 یابند و بعد بـه کـل رهـا   از فضاها و مفاهیم در یک شعر یا یک دورۀ زمانی مشخص در شعر او حضور می
میشوند. این حالت این احتمال را تقویت میکند که هر شعر حاصـل مطالعـات همـان روزهـای اوسـت و      
بعدتر که حوزۀ مطالعاتی عوض میشود، فضای شعرها هم عوض میشود. اگر چنـین باشـد، احتمـال کـم    
ا عمقی و دشوارگویی ناشی از آن بیشتر میشود. این که برخی شعرها به مناسـبت اتفـاقی در فرهنـگ یـ    

جامعه سروده شده نیز مؤید روزآمدی مطالعات است. شـعرهای معلـم علیـه جریـان روشـنفکری کـه از       
گونه؛ ولـی در پـس تاختنهـای    دشوارترین شعرهای اوست، مملو است از اصطالحات فلسفی و ابیات معما

 ... ونیست و دیو است  «سروش»مکرر به روشنفکری، جز بازیهای لفظی چیزی نیست؛ مثل این که این 
. 

بدیهی است که این جمالت کلیت فهم و درک سراینده از محتوا را زیر سؤال نمیبرد؛ بلکه بحث بـر سـر   
هـای اخیـرش را بـه    عمق فهم و درونی شدن مطلب است. به بیان دیگر به نظر میرسد که معلم دانسـته 

 .های درونی و باورهای عمیقش راآورد نه یافتهنظم در می
 

 نتیجه
ترین علـت  آید اصلیهای شعر علی معلم دشوارگویی و دشوارزبانی اوست. به نظر میترین شاخصهاز مهم

این مسأله میل شاعر به تشخص زبانی باشد. همچنین ممکن است در مواردی هضم نشدن کامل مفاهیم 
 .باعث دشواری و پیچش در گفتار شده باشد

ده از واژگان غریبه و نامـأنوس اسـت کـه گـاهی از     اصلیترین شگرد معلم برای ایجاد تشخص زبانی استفا
اش در های کشاورزی و دامداری و گاه از مطالعـات گسـترده  زبان کهن فارسی گرفته است و گاه از حوزه

ن و تاریخ اسالم. اسمهای خـاص و اصـطالحات در شـعر    آتورات و اساطیر یونان و گاه از مطالعاتش در قر
 .ا اسمهای خاص از شگردهای اوستمعلم بسیار پرکاربردند و بازی ب

استفاده از نحو کهن، تغییر ناگهانی بافت شعر و ایجازهای مخل از دیگر علل دشواری شعر اوسـت. شـاید   
خیال معلم بسیار پیچیده است و برخی از ابیـات او مصـداق    است که به علت انس با شعر بیدل و خاقانی

                                                           
 «یمعلم دامغان یمحتوا و مضمون در شعر عل ی: بررسمیدر آنم که چه جو رهیدر سخن گرم شدم خ»مقاله با عنوان  نیا. 1 

 .است دهیهنوز به چاپ نرس یشده ول نیتدو



خودش مفهوم مورد نظرش در بیت را در پاورقی شـرح داده  اند؛ چنان که در موارد زیادی بارز دورخیالی
 .انداست. کنایات او نیز به همین میزان دور از ذهن و پیچیده

های حوزۀ بینامتنیت است؛ یعنی تضمین، تلمیح و اشاره. گاهی ترین شگردش در بدیع معنوی، آرایهمهم
خودش را با بیان و زبـانی دیگـر مطـرح    وانمود میکند که تضمین کرده است؛ در حالی که در واقع حرف 

را در پوشـش تضـمین بـه کـار بسـته اسـت. در        (forgrounding) سـازی میکند و بدین ترتیب برجسته
تلمیحات و اشارات، چندان به غرایب پرداخته که از کارکرد اصلی آنها دور افتاده و گاهی تلمیحـاتش بـه   

 .زدایی دارندجای آشنایی و تداعی، آشنایی
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