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  نرگس هوشمند/ مهوش قويمي  ...بررسي يكي از اشعار پروين اعتصامي  چكيده
شناس و يكي از صورتگرايان معـروف، بـه    زبان هاي ياكوبسن، در اين مقاله با در نظر گرفتن نظريه

اي ازشعر كالسيك فارسي پرداختـه شـده          پروين اعتصامي به عنوان نمونه    » مست و هشيار  «بررسي شعر 
اي از    كه به عقيدة اين منتقد و ساير صورتگرايان، متن ادبي قبل از هر چيز مجموعه              با توجه به اين   . است

گونگي تـوازن موجـود    هاي ساختاري و چه هاي ويژة زباني است، شعر مورد نظر از لحاظ ويژگي         پديده
ويژه در بررسي افعال و ساختار دستوري، ويژگـي آوايـي ناشـي از وجـود                   دستوري به   در شعر، ويژگي  

ـ  ها، رديف  هقافي هـا مـورد    شـناختي آن   معنـا ةها و سرانجام ويژگي واژگاني از لحاظ تكرار كلمات و دامن
ژة زبـاني در ايجـاد تقابـل و                     هـاي وي   دهد كه پديده    بررسي انجام شده نشان مي    . است  مطالعه قرار گرفته  

  .رندسازي محتواي آن نقش بسزايي دا  موجود در شعر و برجسته رويارويي دو شخصيت

  .ساختار، دستور زبان، آوا، تكرار، توازن، ويژگي زباني : يديلك يها واژه
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  مقدمه
ــن ــيپويچ  روم ــسنكاي اوس ــي Roman Ossipovich Yakobsonوب ــشهورتريك ن ي از م

ه بـا دوسـت و   كـ ن اسـت    يشناسي نو   گذار واج   هيب و پا  ي اد يشناس ، زبان تبار  ان روس يصورتگرا
وبـسن  كاي يهـا  پـژوهش . ان نهاديات را بني در ادبييگرا استروس اصول ساختار  يارش لوو كهم

 آثـار  ةه او دربـار كـ  يهـاي  ليـ ژه تحليـ متن و به وlittérarité » تيادب« زبان و يها  نقش ةنيدر زم
نـام   ره بـه انجـام رسـاند،   يو غ بودلر دوبله، ،ك پاسترنا،ريسپكش شاعران ادوار گوناگون از جمله

دار يـ  اشـعار را پد    ي هـا  يژگـ ي و  از يا  تـازه  يهـا  رد و جنبـه   كا پرآوازه   يك را در اروپا و امر     يو
شـناس معـروف، چنـد شـعر نـو           ن زبان ي ا يها هي از نظر  ييجو  با بهره  ن،يش از ا  يالبته پ . ساخت

تنگاتنـگ   ةز رابط ي آنها و ن   ي شناخت ييبايهاي ز    از جلوه  ي و برخ   قرار گرفته  يبررس مورد   يفارس
اما  هدف از پژوهش حاضر،    ). 1384،  يميقو( است    نشان داده شده   انه آ ين صورت و محتوا   يب

هاي ياكوبسن با يكي از اشعار پروين اعتصامي به عنوان            گونگي قابليت انطباق نظريه    بررسي چه 
شناس معروف و ساير صـورتگرايان،        اين زبان  ةبه عقيد . اي از شعر كالسيك فارسي است       نمونه

هـاي   ي ويـژة زبـاني اسـت كـه شـامل ويژگـي      ها اي از پديده متن ادبي قبل از هر چيز مجموعه  
» مست و هشيار  «در اين پژوهش، شعر نسبتاً كوتاه       . ساختاري، دستوري، آوايي و واژگاني است     

  .شود پروين اعتصامي بررسي مي

   عنوان و ويژگي ساختارييبررس
 يختشـنا   زبـان   -ابتدا و قبل از بررسي ساختار شعر، به بررسي عنوان كه در نقد ساختاري             

ـ بنـا بـه نظر    . پردازيم     متن از اهميت خاصي برخوردار است، مي       هر ،  معاصـر برخـي منتقـدان  ه ي
در نقـش   ). 34آدان،  (گذاري    توضيح، يادآوري و ارزش   : عنوان، سه نقش متفاوت بر عهده دارد      

 ةيابيم كه اين عنوان با توجه به كلمات تشكيل دهنـد  در مي» مست و هشيار«توضيحي از عنوان   
شان در عرفان ادبيات فارسي، مربوط به يك سـخن ادبـي              يري متداول معاني خاص   كارگ  آن وبه 

 ي دو فـرد بـا احـوال   ةكند كه شعر مربوط است به مقابلـ     در نقش دوم، عنوان يادآوري مي     . است
 شاعر با ذكر عنوان هشيار كـه بـه           گذاري، در نقش ارزش  . متضاد، يكي مست و ديگري هوشيار     

بندوباري و پلـشتي   ست و مست كه در فرهنگ عمومي نماد بي       سمبل ارزشمندي ا   حسب ظاهر 
  .انگيزاند  را به خواندن شعر برمييكند و و است، كشمكشي ذهني در خواننده ايجاد مي

نخـست  در مـصراع اول بيـت،     . اي ده بيتي اسـت      قطعه» مست و هشيار  « ياز نظر ساختار  
  كلمـات . يدن او را دارد   سخن از مستي است كه محتسب متوجه او شـده و قـصد در بنـد كـش                 
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پـس از  .  نخست اين قطعه تكرار شده اسـت      به ترتيب در سه مصراع    » مستي«و  »مست«،»مستي«
 كلمـات . در بيـت آخـريم    » مـست  «ةوار و مناظره گونه، شاهد تكـرار كلمـ          گويي سلسله و  گفت

  ه بـه  بدين ترتيـب، ايـن پديـد      . نيز در بيت آخرتكرار شده اند     » اريهش« و» هشياري« و »هشيار«
 شود  نگر را در شعر موجب مي       همراه توازني كه به آن اشاره خواهد شد، حالتي دوراني و واپس           

  . كالم شاعرانه استةدهند  ياكوبسن، ضامن انسجام متن و يكي از عناصر تشكيلةكه به عقيد
گفـت در ابتـداي      «ةادآور شـد، تكـرار واژ     يـ د  يـ گري كـه دربـارة ايـن شـعر با         يمطلب د 

 ةدر حقيقـت بيـت اول طـرح داسـتان و زمينـ     . اسـت ) بـه جـز بيـت اول      (بيت  هاي هر     مصراع
صـورت سـوم    از مصراع دوم به بعد، فعل گفتن به . ريزد  ي م يگوي محتسب و مست را پ     و  گفت

شود و     مصراع هر بيت تكرار مي      آغاز كه فاعلي به همراه داشته باشد، در       شخص مفرد بدون اين   
نـد كـه سـتون اول بـه صـحبت           ك تبديل مي متقارن  وازي و م  شعر را از نظر ظاهري به دو ستون       

  .محتسب و ستون دوم به صحبت مست اختصاص دارد
» شـعر در دسـتور زبـان و دسـتور زبـان در شـعر              « خود به نام      معروف ةياكوبسن در مقال  

 مفهوم يك تكرار يك واژه، ةبا بررسي اشعار فولكلوريك روسي، به تفصيل به مقول  )108-89(
 از اين گونه تكرار يكـي از         به نظر او استفاده   . پردازد   ساختار در سراسر شعر مي     يكدستوري و   

توانـد جـايگزين  اسـتعارات و      اشـعار بـه سـهولت مـي    يشگردهاي مؤثر ادبي است و در برخ      
  .كنايات گردد

 هـر  انيپادر » نيست« ، وجود فعل ين اعتصامي پرو رار در اين شعر   كيكي ديگر از موارد ت    
رود و  يار مـ كـ به عنوان رديف شعر در انتهاي هـر بيـت بـه      » نيست«اينجا كلمه   در  . بيت است 

ژه مفهوم انكار و تقابـل بـا مخاطـب را در            يدهد، اما به و      جمالت مرد مست را نشان مي      اختتام
هـاي    هاي مصراع   رار واژه كرد،تكد به آن اشاره     يه با ك يگري د ةتـكن. اندازد  سراسر شعر طنين مي   

 ين مـورد بررسـ    يـ ش از ا  يه پ كات اول و آخر     ير از اب  يبه غ .  زوج شعر است   هاي  فرد در مصراع  
و فعـل  » ارياله، بـس كـ نـار،  ي، مسجد، د ي، وال يقاض «يها گر، واژه يت د يقرار گرفت، در هشت ب    

 و در   رود  يار مـ  كـ   فـرد شـعر بـه      يهـا  در مـصراع  ) ف شـده و مـصدر     به صورت صـر   (» رفتن«
 يهـا   واژه از مجموعه واژه   يكش از   ي دوم ب  يراع ها ز مص يگاه ن . شود  يرارمك زوج ت  يها  مصراع
 ةلمـ ك،  »الهكـ  «ةبـر واژ    ت هشتم، عـالوه   يبه عنوان مثال در ب    . شوند  ي اول را شامل م    يها  مصراع

ه در مـصراع اول وجـود دارد در     كـ » دنيخواب«م بن فعل    ت پنج يشود و در ب    يرار م كز ت ين» سر«
ر از  يغ(ن قطعه   يات ا يب در تمام اب   ين ترت يبد.  خورد يمجدداً به چشم م   » خوابگاه «ةب واژ كيتر

 مـرد   ييجـو   بهـره  كبدون شـ  . ميرا شاهد » گفت« به جز فعل     يگريلمات د كرار  كت) ت هفتم يب
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ق بـه گفتـار     يـ  دق ي تـوجه  يه و كـ انگر آن اسـت     ي، ب برد يار م كه محتسب به    ك يلماتكمست از   
 خـود را  ياريبتـه رندانـه، هوشـ    و ال مناسبييها  پاسخةوشد تا با ارائك يمخاطب خود دارد و م    

  .نشان دهد
، ين اعتصام ين شعر پرو  ي ا ةژيه ساختار و  كجه گرفت   يتوان نت  ير شد م  كبا توجه به آنچه ذ    

ها به جـز مـصراع اول،         تمام مصراع  يتدادر اب » گفت«رار  كت: رار استوار است  ك صنعت ت  ةيبر پا 
 فـرد و    يهـا  گر در مـصراع   ي د يها  ه از واژ  ياريرار بس كات و ت  ي تمام اب  يدر انتها » ستين«رار  كت

  .م پرداختيرار خواهك تةگر به مقولي، بار دي واژگانيما در بخش بررس. ت واحديزوج هر ب

  ي دستوريژگيو
هاي اول هـر بيـت از يـك سـو و مجموعـه                 مصراع   مجموعه ةدر صورت بررسي جداگان   

ز مـورد   ي صنعت توازن ن   هك برد   يته پ كن ن يتوان به ا    هاي دوم هر بيت از سوي ديگر، مي         مصراع
سان يكـ ساختار جمله در مصراع اول بيت دوم و مصراع اول بيت نهـم              . توجه شاعر بوده است   

  . اند ني جمالت متباةل دهندكي تشيها است، اما واژه
  روي  مستي، زا نسبب افتان و خيزان مي-2بيت 
  خود شدي  بسيار خوردي، زان چنين بي  مي-9بيت 

 كه در آنها    اند  هر دو، جمالت مركبي   . ز ساختار يكساني برخوردارند   هر دو مصراع تقريباً ا    
 + پايـه  ةجملـ ( پيرو ربط يافته اسـت     ةبه جمل ) زانسبب، زان چنين  ( پايه توسط قيد علت      ةجمل

ن دو مصراع مربوط به دو بيت تقريباً آغازين و انتهائي شعر بـوده و               يا).  پيرو ةجمل+  قيد علت 
اسـتدالل او   . رسـاند   شاري محتسب را بر اثبات مـستي مخاطـب مـي          از لحاظ معنا، اصرار و پاف     

 طـرز سـخن گفـتن    سپسو ) روي افتان و خيزان مي(ابتدا در رفتار مخاطب  ن مطلب،ية ادربار
دهنـدة دو مـصراع نيـز بـا يكـديگر       عبارات اول تـشكيل . است) خود شدي  بي(آميز او    جسارت
 شـعر  ي معنـا شـناخت  ةقت بر جنب يوازن در حق  ن ت يپس ا ). مي بسيار خوردي  = مستي: (مترادفند  

  . د داردكيتأ
مصراع دوم بيـت    :   را ديد  يگريتوان توازن د    هاي دوم هر بيت نيز مي       در مجموعه مصراع  

در مـصراع دوم    . شـود   شـروع مـي   » اي دوست «اول كه آغاز سخن مست است، با ندا و مناداي           
 تفـاوت   .رود يمبه كار   » گو اي بيهوده «اي  زكه تقريبا انتهاي سخنان اوست، ندا و مناد       يبيت نهم ن  

معنائي اين دو تركيب در اول و آخر سخنان مرد مست، تغيير و تحول لحن كالمي او را نسبت                   
  .دهد به مخاطب خود نشان مي
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» جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيـست       «توالي دو عبارت منفي      در مصراع دوم بيت دوم،    
  .افزايد هاي مصراع و انكار مرد مست ميدر انت» نيست«برتأثير تكرار كلمة 

كـار بـرده      دهد كه تعداد افعال كنشي به       بررسي افعال در اين شعر نشان مي       ،گري د ياز سو 
  : هاي دوم است هاي اول بيت بيش از مصراع شده در مصراع

  مصراع دوم   مصراع اول  
  گفت  گرفت   بيت اول 
  -  روي مي  بيت دوم 

  رو، آي   برم  بيت سوم 
  -  )به معني رويم(شويم    چهارم بيت

  -  گوئيم، بخواب  بيت پنجم 
  -   وارهان  بده،  بيت ششم 
  -  بيرون كنم   بيت هفتم 
  -  در افتاد  بيت هشتم

  -  خوردي  بيت نهم
  بيار  حد زند  بيت دهم

كـه در هـر دو    از مصراع دوم به بعـد، بـا توجـه بـه ايـن            » گفت« فعل   هك  ذكر است  انيشا
  . ، در نظر گرفته نشده استمصراع تكرار شده

از ميان اين افعال، تعدادي به محتسب نسبت داده شده است ، مانند گرفت، بـرم، شـويم،                  
كه سوم شخص است، بـه   كه آخرين فعل، عليرغم اين  توضيح اين . (گوييم، بيرون كنم، حد زند    

م ينـ ي ب يه مـ  كـ همان طـور    . ) بايد حد زند هشيار مردم، مست را      (شود    محتسب نسبت داده مي   
 يت چهـارم، تمـام  ي در ب»ميشو«ر از فعل ي و به غ   اين افعال در وجه امري است      از   تعداد زيادي 

بايد تو را تا خانة قاضي        مي(برم  :  دهد يها مرد مست را به دوم شخص مفرد مخاطب قرار م           آن
 و به خصوص استفاده از دوم شـخص مفـرد در            يار برد وجه امر   ك. ، بخواب، بده، وارهان   )برم

  .دهد  نشان مي نسبت به مخاطب خود را اوي و احساس برتر محتسبة، لحن آمراننجايا
، زيرا همانطور   اند  دهد كه بيشتر افعال اسنادي      بررسي افعال در مصراع دوم ابيات نشان مي       

هاي ديگر اين  از ويژگي. ها تكرار شده است در انتهاي تمامي مصراع   » نيست«كه ديده شد، فعل     
  هـا  كه اغلب مصراع طوريه ب.  زمان حال صرف شده اندبهكه در وجه اخباري و ن است   آافعال  
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  .  شوند صورت حقايقي خارج از دايرة زمان ومكان و به صورت اصل و قانوني كلي مطرح مي هب
  :كنيم برخي از آنها را مالحظه مي

  جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست  :2بيت 
  ر نيستمسجد خوابگاه مردم بدكا  : 5بيت 
  كار شرع، كار درهم و دينار نيست  : 6بيت 
  كالهي عار نيست در سر عقل بايد، بي  :8بيت 

 يمفهـوم  ،   8ه برخي از اين عبارات، مانند مـصراع دوم بيـت          كتة جالب توجه آن است      كن
  . دنشو مثل به كار برده ميضرب الكه گاه به صورت دارند ر يآنچنان كلي و فراگ

هـاي اول و دوم هـر يـك از ابيـات،          سـاختار دسـتوري مـصراع      ةايسگر  با مق   ي د ياز سو 
 +هاي دوم، اغلب به صورت منظم مـسند         كنيم كه ساختار دستوري جمله در مصراع        مشاهده مي 

هاي دستوري در جمالت      جايي  به  هاي اول به موارد جا      كه در مصراع   در صورتي . مسنداليه است 
افتـه و  ير ييـ امالً تغكب عناصر جمله ي، ترت4اول بيت  مثال در مصراع ه عنوانب. كنيم  برخورد مي 

مـسند،  +  جملـه بـه صـورت مـسنداليه        ي ترتيب منطق  يعني» سراي والي نزديك است    «يبه جا 
 6در مـصراع اول بيـت       . در آمده اسـت   » نزديك است والي را سراي    «ساختار جمله به صورت     

 جملـه، ترتيـب    عناصـر جـايي     ا به فعل ، با ج   + قيد+ به جاي ساختار مفعول   ) ديناري بده پنهان  (
ات بيـرون   از بهـر غرامـت، جامـه   ( نيـز    7در بيت   . است  قيد تبديل شده  + فعل+ جمله به مفعول  

كـز سـر   (، 8در مصراع اول بيت . شويم جايي دستوري جمله مواجه مي    به  گونه جا  با همين ) كنم
كـه كـاله از سـرت       : دباشگونه    بدين دي با  جمله در اصل   معمول عناصر ترتيب  ) افتادت كاله   در

+ ترتيـب فعـل     ) بايد حد زند هشيار مردم، مست را       (10و در نهايت در مصراع اول بيت        . افتاد
جـايي   بـه  موارد نسبتا زياد جا. فعل باشد+ مفعول+ صورت فاعله  مفعول در اصل بايد ب    + فاعل  

 قـرار  دوم يهـا  ، در تقابل با ساختار دستوري منظم مصراع اولي هاساختار دستوري در مصراع 
  .راند يه آنها را بر زبان مك است ي در سخنان فرديندگك و القاگر تشتت و پرارديگ يم

  بررسي آوايي
در بررسي آوايي شعر، آنچه كه قبل از هر چيز محسوس است، آوايي است كـه از وجـود       

 بررسـي  هـاي دوم ابيـات را از نظـر آوايـي     در اينجا  مصراع. آيد وجود مي هها ب ها و رديف  قافيه
  . كنيم مي
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  ر نيستافساَاَست  نهاين پيرا  :بيت اول
  موار نيستهه ر  :بيت دوم

  دار نيستياضي نيمه شب بقي آرو صبح   :بيت سوم
  ر نيستانة َخما در خاز كج اَوالي  بيت چهارم
  ر نيستاد كبردم م هابگاوسجد خم  بيت پنجم 
  ر نيستام و دينهر درارع، كشر َاك  بيت ششم 
  ر نيستاقشي ز پود و تنست، جز دپوسي  بيت هفتم 
  ر نيستاكالهي ع قل بايد، بيعر سر د  بيت هشتم

  ر نيستام و بسيَكگو، حرف  اي بيهوده   بيت نهم
  ر نيستاسي هشيَك ار، اينجاري بياهشي  بيت دهم

هـا كـه    اين واكـه  . بسيار محسوس است  ) α(و آ ) a(هاي اَ    تكرار واكه  ميني ب يمهمانطور كه   
شوند، صداهاي بلند و هياهو و همهمـه را           هاي درخشان محسوب مي     در زبان فارسي جزء واكه    

از سـوي ديگـر بـا توصـيف انديـشه و احـساساتي در               ). 31-36،  1383،  يميقو(نند  ك القاء مي 
 ايـن  هك توان نتيجه گرفت    ترتيب مي   بدين. گيرد  ها، صدا اوج مي    اند كه در زمان تجلي آن       تناسب

  .اند  بلندي با صداو مناظرة دو فرد مورد نظر  وگو ها، القاگر گفت واكه
در ابتداي هر دو مصراع هر يك از ابيـات ، موجـب             » گفت«، تكرار كلمة    ن حال يما در ع  ا

هاي تيره     كلي واكه  را به طور  يز. واضح است   شود كه القاگر طنيني بم و غير         مي o تيره    ةتواتر واك 
 در  o ةكـ پـس بـسامد وا    . نندك يآميز را القا م     غرش زير لب و تهديد    صداهاي مبهم و نارسا و يا       

و از  باشـد   » گفـت «هـاي     القاگر ابهام و نامعين بودن ظـاهري فاعـل        تواند   يماين شعر از سويي     
  .كند يان مي مخاطب او را بيز محتسب و ناخشنوديدآميگر لحن تهديدسوي 

 ين اعتـصام  ي پـرو  يبـرا » اريهش «ةلمكه مفهوم   كدهد   ي شعرنشان م  يي آوا ي بررس يوانگه
ار، كافـسار، همـوار، خمـار، بـد       «: ن قطعـه  يـ  ا يهـا  هيدر واقع تمام واژه قاف    .  دارد يا ژهيارزش و 

 قـرار  يـي دهد، در توازن آوا يل مكيز تشي از عنوان شعر را ن   يه بخش ك» اريهش «ةلمك، با   »...ناريد
، همواره به ar يعنيور، ك مذة واژيا از دو هجيكيرار كه شاعر با ت  كد  ينما ين م يرند و چن  يگ يم

   .ندك  يجلب م» اريهش «ةو توجه خواننده را به مفهوم واژدهد  يعنوان شعر ارجاع م
 يهـا   جنبـه  يان روس به بررس   يات صورتگرا يرد به نظر  يكه با رو  ك  شعر يقيموستاب  كدر  

ار گرفتـه    قـر  يه در ساختار شعر مورد بررسـ      ي مختلف قاف  يها مختلف شعر پرداخته شده، نقش    
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 ةسنديـ نو. بخـشد  يلمات خاص هـر شـعر مـ       كه به   يه قاف كاست  » يتشخص« جمله    است، از آن  
ه كـ ننـد   ك يجـاد مـ   ي آن ا  يه برا ياز را در قاف   ين تشخص و امت   ي ا يگاه«: هكند  ك يح م يتاب تصر ك

). 73، ينكدكـ  يعيشف(» ندك ي مكمك مفهوم يز به اداي ني خود از نظر صوتيه عالوه بر معن يقاف
ثر اوقات لغـت  كا«: بر اساس آنه ك كند يرا نقل مMayakovski   كيوفسكا ياي از ما مله جيو

د يپس شا). همان(» دهد يت خاص شعر مورد نظر را م  يه خصوص يا قاف يه به شعر    ك است   ياصل
 ة همـان واژ   ،بخـشد  ين قطعـه مـ    ي به ا  يا ژهيه خصلت و  ك ي اصل ةلمكه آن   كجه گرفت   يبتوان نت 

  .م دادي را مد نظر قرار خواهنكتهن يل اي بحث دلةر ادامما د.  است »اريهش«
ه بـه   كـ  اسـت    ي درون مصراع  يها هي، وجود قاف  د به آن پرداخت   ينون با كه ا ك يگري د ةتكن

، در  »وارهـان / پنهـان «ت شش   يبه عنوان مثال در مصراع اول ب      . ديافزا ي ضرباهنگ شعر م   ييبايز
رار كب با ت  يبه ترت » يشد/ يخورد«اع نهم   و در مصر  » ات جامه/ غرامت«ت هفت   يمصراع اول ب  

 di , at , han يبـا سـه آوا  » اريهـش / اريـ ب«ز يـ  نيانيـ  پايها اند ودر مصراع هيگر هم قافيديك با 
 ييهـا  گر واژه ي آخر، د  ةين قاف ير از ا  يه غ كر است   كان ذ يشا. رنديگ يه قرار م  ي هم قاف  yar كمشتر

انگر علت و معلول بوده و عـالوه        ي ب يمعناشناخت، از نظر    دهند  يه م يل قاف كيه درون مصراع تش   ك
ه از  كـ ار  يهـش  /اريـ  ب ي مـصراع   درون ةيـ قافامـا   . شوند  بر آن جزء سخنان محتسب محسوب مي      

 عـالوه بـر آن در    و است، مربوط به گفتـار مـرد مـست بـوده    تري ي غن ةينظرتعداد آواها نيز قاف   
است كـه بـه همـراه     اي   دو واژه   شامل چنين  اين قافيه هم  .  گرفته است  ين مصراع شعر جا   يآخر

  .دهند يل مكيتش از پيام شعر را نيادي بنيكديگر، بخشي

  بررسي واژگاني 
عار، بـسيار،     افسار، هموار، بيدار، خمار، بدكار، دينار، پود و تار،           (يها با بررسي واژه قافيه   

يگـر متـرادف يـا      نجا به كار رفتـه بـا كلمـات د         ييابيم كه برخي از كلماتي كه در ا         مي  در) هشيار
خمار و بـدكار نيـز بـا     هوشيار،=  هوشيار، بيدار ≠ خمار، خمار≠بطور مثال بيدار   . متضاد است 

لمات متـرادف و متـضاد در مجمـوع         كالبته وجود   . يكديگر از لحاظ معنايي تاحدودي مترادفند     
ـ  ≠م  كـ  متضاد   يكر شده، تنها    كر از موارد ذ   يقت به غ  يدر حق . ار نادر است  يشعر بس  ار و دو يس ب

، يازنظـر نـوع دسـتور   . خورد يبه چشم مدر سراسر شعر    » يسرا= خانه  «و  » ره= راه  «مترادف  
نـار،  يافـسار، د  (ان آنهـا اسـم ذات       يـ ه در م  كـ  يطور   برخوردارند، به  يها از تنوع خاص     هيواژه قاف 
د يـ و ق) عـار  (ي، اسـم معنـ  )ار، بـدكار  يدار، هـش  يهموار، ب (، صفت   )خمار(، اسم فاعل    )پودوتار

 ي به غنـا   ك، بدون ش  ي مختلف دستور  ياه  ها از مقوله   هي انتخاب واژه قاف   .شود يده م يد) اريبس(
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از ه كـ د افزود يبا .بخشد يم مكي آن را تحي شناختييباي زةجنب  وافزايد ي م ين اعتصام يشعر پرو 
  و ييات هفـت سـه هجـ      يدر ب » پود وتار «. اند  بقيه دو هجايي     واژه،   2 واژه قافيه، به جز      10ميان  

  . استيي هجايكت هشت يدر ب» عار«
. انـد   متن بـه صـورت مفـرد آمـده    يها لمهكباً تمام  يه تقر كن است   گر آ يتوجه د  قابل   ةتكن

ت يـ در ب » اركمردم بد «شود، مثل    ي مفرد استنباط م   ينيز كه اسم جمع است، معنا     » مردم «ةلمكاز
 بدين ترتيب همـان   ). ت آخر يب (»ار مردم، مست را   يد حد زند هش   يبا«در  » ار مردم يهش«پنجم و   

 زمان حال و وجه اخباري ديديم، ويژگي        گيري افعال به    كار  طور كه در بخش دستوري دربارة به      
  .كند در سراسر شعر القاء ميرا ها در اينجا، مفهومي كلي و فراگير  مفرد بودن كلمه

ـ يان به دو زمه شاعر در انتخاب واژگكانگر آن است ين حال بيدر ع شعر   ي واژگان يبررس  ةن
: داده اســتشان  خــاص نــيتي عنــاchamp sémantique homogène  ي شــناختيهمگــون معنــ

 معنـا  ة به حـوز يهمگ» )زند( غرامت، حد     محتسب، جرم، قاضي، والي، داروغه، شرع،     «هاي    واژه
  .د تعلق دارنك پوشاةنيبه زم» الهكراهن، جامه، پود وتار، يبان، پيگر «يها  و واژهي حقوقيشناخت

گونگي پراكندگي و توزيع آنهـا در مـتن شـعر،              عنوان و چه    بررسي كلمات تشكيل دهندة   
همانطور كه قبال . اند  هاي آغازين و انتهايي تكرار شده       دهد كه اين كلمات فقط در بيت        نشان مي 

در دو مـصراع اول و دوم بيـت اول و مـصراع اول بيـت دوم و كلمـة                    » مـست «ذكر شد، كلمة    
» مـست « كلمة  هك الزم به ذكر است. به همان تعداد در بيت پاياني شعر آمده است     نيز  » هوشيار«

و ) مـست (، در مصراع دوم به صورت اسم معرفـه    )مستي(در مصراع اول به صورت اسم نكره        
هـاي اول     در مصراع » مستي «ةتكرار كلم . است  كار برده شده    در مصراع سوم به صورت مسند به      

وجه است، زيرا از نظر ظاهري يكسان ولي درهنگام قرائت شعر و از             بيت اول و دوم نيز قابل ت      
 اسم نكـره      نشانة  مربوط به مصراع اول،   » مستي«در كلمة   ) ي(حرف  . نظر معنائي متفاوت است   

مربوط به مصراع دوم به ضمير دوم شخص مفرد مربوط شـده و بـه معنـاي      » مستي«و در كلمة    
 متفــاوت موجــب ةكلمــة مــست بــه دو گونــبــه ايــن ترتيــب تكــرار . اســت» مــست هــستي«

 هشيار نيز فقط در بيت آخر بـا سـه نقـش             ةكلم. گردد  سازي بيش از پيش اين كلمه مي        برجسته
صورت صفت و داراي نقش فاعلي، در         به» هشيار مردم «در تركيب   : است  متفاوت تكرار گرديده  

، در  » هـشيار نيـست    اينجـا كـسي   «صورت اسم نكره و در نقش مفعولي و در            به» هشياري بيار «
  .نقش مسنداليه است

 به آن اشـاره شـد، نكتـة ديگـر تكـرار      ي ساختاريژگيز در بخش و يتر ن   ه پيش كهمانطور  
  .است )7 و 2به جز بيت( مصراع اول در مصراع دوم تمام ابيات  از حداقل يك كلمه
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  مصراع دوم   مصراع اول  
  مست  مستي  بيت اول 
  قاضي  قاضي  بيت سوم

  والي  اليو  بيت چهارم
   خوابگاه ،مسجد   بخواب ،مسجد  بيت پنجم 
  دينار   دينار  بيت ششم
  در سر، بي كالهي  ،كاله )افتادت(سر در  بيت هشتم

  بسيار   بسيار   بيت نهم 
  هشيار   هشيار  بيت دهم

» راه «ة رخ نداده، اما كلمـ     يشايان ذكر است كه در مصراع دوم از بيت دوم اگر چه تكرار            
» جامـه  «ة نيز قرابت معنايي ما بين كلم      7در بيت   . ن مصراع دوم تكرار شده است     در هما » ره«و  

ايـن  . در مـصراع دوم خـالي از لطـف نيـست       » پود و تار  «و  » پوسيده«در مصراع اول و كلمات      
  .دهد ن مناظره نشان ميياي حضور ذهن و حاضر جوابي مرد مست را در ا تكرارها به گونه

ؤال و سـ  «ةوي شـ يريارگكـ ن، ضمن اشـاره بـه ب  ين اشعار پروواي خود بر دةباچيدر د بهار
 فطـرت  ين از رويخانم پـرو «: ندك يشتر قطعات، اضافه ميتوسط شاعر در ب   » مناظره«و  » جواب

» رده اسـت  كـ اء  يـ د خـود اح   يـ ده را در قطعات جاو    ي پسند ةوين ش يگر ا يش، بار د  ي خو ةزيو غر 
وب به ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه قطعـة             ك همچنين دكتر عبدالحسين زرين   ). باچهي، د ياعتصام(

سؤال و جوابي رندانه و پرنكته، بين مـست و محتـسب را بهانـة نقـد و طـرح            «مست و هشيار    
وي با اشاره به شواهدي كه      ). 367وب،  ك نيزر(» سازد  اي مسائل دقيق اخالقي و فلسفي مي        پاره

الهـام پـروين در ايـن قطعـه را     دهد، منشاء  ارتباط قطعة پروين را با حكايتي از مثنوي نشان مي         
در قصة مولوي است كه به ناگهـان        » نيمه شب «كارگيري لفظ     جمله به   از  . داند  مي يمولومثنوي  

توان بـه آن اضـافه        شواهد بسيار ديگري را نيز مي     . شود   مي يجاراز زبان مست در شعر پروين       
و » محتـسب «عر بـا كلمـة   گونه، تكرار كلمة گفت، آغاز هر دو ش      جمله سبك مناظره   كرد، از آن  

 وبكـ  نيـ تـر زر  كد. سـت ها  ي بين برخي ابيـات و مـصراع       يهاي ساختاري يا معنا     وجود شباهت 
مع هذا مضمون گفت و شنود در كالم پروين لطف خاصي به حاضر جـوابي مـست      «: افزايد  مي
ـ     ).همان(» دهد كه در كالم موالنا مطرح نيست     مي ن شـعر و  يـ ن اي اما بـه هـر صـورت تـشابه ب

ن يدر عـ  » اريمـست و هـش     «ةه قطعـ  كـ سـازد    يار مـ  كته را آش  كن ن ي، ا ي مولو ي از مثنو  يا قصه
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 بـاز  يدهد، سـاختار  يوند مي آن پي شعر را به انتهايه ابتداكگرا    واپس ي از ساختار  يبرخوردار
ouverte structureسازد يسر مي را مينامتني بيليان تحلكز دارد و امي ن. 

  يريگ نتيجه
هاي ويژة زباني در ايـن شـعر تقابـل و        گونه پديده   چهه  كدهد    نشان مي بررسي انجام شده    

 پراكنـدگي سـخنان محتـسب از نظـر     :سازي نمـوده اسـت     رويارويي هشيار و مست را برجسته     
ز ي و ن  كار برده شده، تعدد افعال كنشي كه حاكي از تكاپو و كشمكش اوست              ساختار جمالت به  

نظـم و  هـا و   ها، رديف  وجود قافيه ل  يبه دل كه   گردد  قع مي  وا يسخنان با    تقابل  او، در  ةلحن آمران 
تـوان نتيجـه      بدين ترتيـب، مـي    . و منطق خاصي برخوردار است    اصول   از   ق جمالت يب دق يترت

هاي زبـاني بـيش از پـيش توجـه             ويژگي گري و د  جايي  جابه گرفت كه شاعر با استفاده از ترفند      
 و كنـد   جلـب مـي   مـتن يز به محتـوا يرد و نن دو ف ين ا ي تفاوت ب  خواننده و مخاطب شعر را به     

د يـ  پد هـاي داسـتان روايـت شـده در شـعر،            گو ما بين شخـصيت    و  اي از نمايش و گفت      صحنه
  .هاي آشكار ديوان پروين اعتصامي است  يكي از ويژگين البتهيو ا. آورد يم

م يمفـاه  شـعر، از وجـود       يكبه عنوان   » اريمست و هش   «ة قطع يژگيو كه   آن تر از همه   مهم
ه كـ  آن اسـت     ي زبان شعر  ي اصل يها  از خصلت  يكيقت  يدر حق . دهد يمتن خبر م  چندگانه در   
ن يبنـابرا ). 19وبسون،  كاي (ندك يها را محو م     واژه يه و مفهوم استعار   ين مفهوم اول  يمرز موجود ب  

 يه در اشعار عارفان بـزرگ فارسـ  ك را ياريار و هش  ي هش چنين   و هم  ي و م  يلمات مست، مست  ك
 متفـاوت و در مفهـوم    يا روند، به گونـه    يار نم ك و متعارف به     يني ع ي هرگز در معنا   باًيزبان تقر 

ن شعر  ي منشاء الهام ا    اشاره شد،  را همان طور كه   يز. ردكتوان برداشت    ين آنها م  ي و نماد  يمجاز
ي مرد مـست بـا محتـسب، حـاكي از             گوو  ه در آن گفت   كاند    دانسته ي مولو يها  از قصه  يكيرا  

خـصوص  بـه   . ده گرفت يد ناد يز نبا ين ن ي را در شعر پرو    ي عرفان ةجنبپس   است،   مفاهيم عرفاني 
ن يـ شـود وا  ي مـ  ي جـار  نبودن بر زبان مرد مست    » هموار«و  » ره« مانند   يلماتك همان ابتدا    ه از ك

 بين ترت يبه ا  .ندك ي م يان وعارفان را در ذهن خواننده تداع      كق سال ي طر ي، ناخودآگاه ط  واژگان
 .ردكـ  اسـتنباط    ين اعتصام ين شعر پرو  يار و بارز، از ا    كم آش يجز مفاه  يميفاه م توان  ي م احتماالً

از جهت معـاني  « اين ديوان :سدينو  ي بزرگ معاصر مةن شاعريا ديوان ة بهار در ديباچ   هكژه  يو  به
  .»نيز بين افكار و خياالت حكما و عرفاست
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