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Abstract 
Structure refers to a connection between segments of the text so none of 

them is considered arbitrary or random. One of the main differences between 

Nimaian Poetry and Persian classic poetry lies in their structure. Persian 

classical poetry usually lacks one main structure and every single couplet of 

any poem is more or less independent. This is mainly true about lyric poetry 

like Qazals not about long and obviously narrative poems like Shahnameh or 

Khosrow va Shirin. The structure of Nimaian Poetry has not been studied 

thoroughly yet and what has been emphasized generally is the connection 

between the images. Certain concepts from postclassical narratology can be 

used in order to analyze the structure of Nima's poems. In the classic or 

structuralist narratology genres like fable, short story, and novel which have 

a strong and obvious narrative aspect were mainly the subject of study. In 

the postclassical narratology, on the other hand, other genres and media 

which have not such an obvious narrative aspect and were not studied by the 

classical narratology, concern the narratologists. For example, postclassical 

narratology tends to study phenomena such as performative arts, lyric 

poetry, and even music. Eventfulness is one of the concepts from narratology 

that can help us to analyze the structure of Nimaian poetry. Event is the 

crucial turning in the narrative text. The structure of Nima's poems usually is 

based on a plot that ends in an event. Deviation from schemata determines 

the level of eventfulness. The concept of schema originally comes from 

cognitive sciences. Schemata are models that are familiar to minds. There 

are two kinds of schema: Frame and Script. Frames are static but scripts 

consist of a sequence of incidents. There are three main kinds of event in 

poetry: event in happenings, presentation event, and reception event. Nima's 

poems usually contain an event and exemplify all these three kinds of event. 
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 نیما آزاد راشعامندی و انواع واقعه در  واقعه
 تقی پورنامداریان

 .، تهران، ایراناستاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 1محمدسامان جواهریان
 .، تهران، ایرانوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدکتری پژ آموختۀ دانش

 12/07/1399 مقاله: پذیرش تاریخ ؛31/06/1398 :مقاله دریافت تاریخ
 پژوهشی علمی ـ

 چکیده
ـ  ای یاتفاق ،یجزئ چیکه وجود ه یبه شکل ،متن است کی یاجزا انیوجود ارتباط م یبه معن «ساختار» ـ دل یب بـه   لی

در  شتریب ،یبه طور عموم سنّتیدر ساختار آن است. شعر  ،سنّتیبا شعر  ییمایاوت شعر ناز وجوه تف یکینظر نرسد. 
صادق  ،همچون غرل ییاشعار غنا دربارۀشتر یادعا ب نیخود. ا تیتا در کل است،ساختار و انسجام  یدارا تیسطح ب
ساختار  دربارۀجانبه  همه ینون بحث. تاکنیریخسرو و ش ای شاهنامههمچون  ،ییآشکارا روا اشعار بلندِ دربارۀنه  ،است
سـاختار شـعر    لیتحل ی. برااست شده دیتأک الیخ روَبر ارتباط صُ زیاز هر چ شیو ب است صورت نگرفته ییمایشعر ن

ساختگرا، اغلب  ای کیکالس یشناس تیاستفاده کرد. در روا کیپساکالس یشناس تیروا حوزۀ میمفاه از توان یم ماین
 ،مورد توجه بودند. در مقابل ،و آشکار است یها قو آن ییروا جنبۀداستان کوتاه و رمان که  ت،یچون حکا ییژانرها
و  ستین یها چندان قو آن ییروا جنبۀکه  گرید یها رسانه یحتّیا توجه به ژانرها و  ،کیپساکالس یشناس تیدر روا

ـ قـرار نداشـتند ن   شناسان تیدر گذشته مورد توجه روا ـ روا ،مثـال  یبـرا  ؛رواج دارد زی پساکالسـک بـه    یشناسـ  تی
ـ  ییش، شـعر غنـا  یچون انواع نمـا  ییها دهیپد ـ ن یقیموسـ  یو حتّ  میاز مفـاه  یکـ ی ،«یمنـد  واقعـه »توجـه دارد.   زی
ـ رخـداد   ،از آن کمـک گرفـت. واقعـه    توان یم ییمایشعر ن اختارس لیتحل یاست که برا یشناس تیروا چـرخش   ای
واحد در سراسر شعر  یرنگیاز وجود پ یناش ،از موارد یاریدر بس مایناست و ساختار شعر  ییدر متن روا کننده نییتع

 بسـته وا ارهو آن از طـر   یتخطـ  زانیبه م ،رخداد کی یمند واقعه زانیواقعه است. م کی جادیاست که در خدمت ا
. تفـاوت  نـد یآ یند: چارچوب و پاَ ها خود دو نوع واره ن هستند. طر ذه یو آشنا برا یقالب یالگوها ،ها واره است. طر 

ـ بـه ا  تـوان  یواقعـه را مـ   یاست. سه نوع اصل« چارچوب» ییستایدر مقابل ا «ندیآ یپ»بودن  مند یدو در توال نیا  نی
هر سـه نـوع را    یها . نمونهافتیو واقعه در سطح در ،سطح ارائه درسطح رخدادها، واقعه  واقعه درصورت برشمرد: 

 .افتی مایدر اشعار آزاد ن توان یم

 

 .واره مندی، طر  واقعهواقعه، ساختار، نیما،  ای کلیدی:ه واژه

 مقدمه. 1

. اسـت  آن یـی روا جنبۀ ،یفارس ینو شعر پدر ج،یوشی ماین شعر یها جنبه نیبارزتر از یکی
 یشـعر  ،کلمه خاص مفهوم به هرچند شعر نیا. دارد نام «ققنوس» ،ماین آزاد شعر نینخست
ـ بن عناصر توان یم که است ییغنا یشعر اما ست،ین ییروا ـ روا نیادی  ،یراو همچـون  ،تی

 آغاز «ققنوس» شعر با ماین که یراه. افتی آن در را تیوضع رییتغ و یزمان یتوال ت،یشخص

                                                           
 m.saman.javaherian@gmail.com                                                       :مسئول یسندۀنو یانامۀرا. 1
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 جنبۀدر پرتو توجه به این . شد او یبعد مشهور و موفق اشعار از یاریبس شیسرا ۀیپا کرد،
بـرای تحلیـل دقیـق    ت آورد. توان درک بهتری از ساختار اشعار آزاد نیما به دسـ  روایی می

شناسـی   روایت شناسی کمک گرفت. روایت حوزۀتوان از مفاهیم  ، میشعر نیماروایی  جنبۀ
 مکتـب  اوج دوران و 1960 دهـۀ  درای کمابیش مستقل از مطالعات ادبـی   به عنوان شاخه

 قرون از یمدت یبرا زین یشناس تیروا ،ییساختگرا مکتب افول با .آمد وجود به ییساختگرا
ـ روا دیـ جد دورۀ. کرد ظهور تر تازه یشکل با دوباره اما ،افتاد ـ روا را یشناسـ  تی  یشناسـ  تی

ـ روا در موجـود  یهـا  شیگـرا  نیتر مهم. نامند یم پساساختگرا ای کیپساکالس  یشناسـ  تی
 ،یشـناخت  یهـا  شیگـرا  کند، یم زیمتما کیکالس یشناس تیروا از را آن که کیپساکالس

 .(Du Plooy, 2010: 2) است یا رسانه انیم و یژانر انیم و یبافت

 در. دارد یشــتریب تیــاهم مــا کــار یبــرا پساســاختگرا یشناســ تیــروا در ســوم شیگــرا
 داسـتان  و رمـان  چـون  یخاصـ  یادب انواع به متعلق آثار بر تمرکز ،ساختگرا یشناس تیروا

 یتیاهم اصخ یادب انواع آن به تعلق نه گرید ،پساساختگرا یشناس تیروا در اما. بود کوتاه
 محسـوب  یـی روا ،سنّتی صورت به که یادب انواع ییروا لیتحل. بودن یادب یحتّ نه و دارد
 یشناســ تیــروا در ،یقیموســ و شینمــا چــون یگــرید یهــا دهیــپد یحتّــ و شــدند ینمــ

 مطالعۀ حوزۀ در پساساختگرا یشناس تیروا یدستاوردها بر هیتک با. است جیرا کیپساکالس
 .آورد دست به آن مختلف یها جنبه و شعر از یا هتاز فهم توان یم شعر،
 پژوهش نۀیشیپ. 2

برخـی از   ویـژه  به جهی دارد،تو درخور سابقۀشناختی شعر  تحلیل روایت ،در زبان انگلیسی
ی کلـی بـرای چنـین    قـالب و  ،محققان دانشگاه هامبورگ تحقیقاتی را در این زمینه انجـام 

بـه   ،. اما در تحلیل ساختار شعر نو فارسـی ( ,2005Hühn & Kiefer)اند  تحلیلی ارائه داده
ای بـه   مقاله ه،حوزها در این  . یکی از نخستین نوشتهاست شدهروایی آن توجه کافی ن جنبۀ
بـار در سـال    است کـه نخسـتین   (100ـ73 /1: 1371 ،یبراهن ر.ک؛)« شکل ذهنی در شعر»نام 

ـ    ،یزتأکید نویسنده بیش از هر چ ،. در این مقالهچاپ شد 1343 ر خیـال در  وَبـر ارتبـاط صُ
ـ ن «ریتصـاو  نیتکـو  شکل» را یذهن شکل توان یم دیگو یمتا آنجا که  ،طول شعر است  زی

ها اشاره  اند که در بخش بعدی مقاله به آن ساختار کرده دربارۀهایی  دیگران نیز بحث .دینام
تحلیـل   اند. ردهیک به نقش عناصر روایی در ساختار شعر توجه کافی نک  اما هیچ ،ایم کرده

اسـت.   و تعدادی مقالـه بـوده   (1392کریمی، ر.ک؛ )یک کتاب نیز موضوع  ییروایی شعر نیما
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 مدرس تیترب دانشگاه در نگارنده ارشد یکارشناس مقطع نامۀ انیپاکتاب یادشده، در اصل 
دیگری نیز بـه   مقالۀنامه است،  است. گذشته از چند مقاله که مستخرج از همین پایان بوده
 نیا دربارۀ یکلّ طور به آنچه. است شدهمنتشر  (1382خلیلی، ر.ک؛ )« روایت در شعر نیما»نام 
ـ روا دستاوردهای جدید از ،کی چیه که است نیا گفت توان یم ها مقاله  یبـرا  یشناسـ  تی
اسـتفاده از دسـتاوردهای    ،آنچـه در ایـن نوشـته تـازگی دارد     .انـد  اسـتفاده نکـرده   لیتحل

 مندی است. سیک و مشخصا  مفهوم واقعهشناسی پساکال روایت
 ساختارمندی شعر. 3

گونـاگونی چـون    شـود، اصـطالحات   نامیده می «ختارسا»آنچه در این مقاله برای اشاره به 
ـ  بهنیز « شکل درونی»و « شکل ذهنی»، «ساختمان» آن را  اسـت. شـفیعی کـدکنی    هکار رفت

اجـزای یـک شـعر را تشـکیل     هایی کـه   وحدت ارگانیک میان معانی و تجربه»وجود یک 
مشابهی نیز در  های ریفتع .(125: 1383شفیعی کدکنی،  )ر.ک؛است  کردهتعریف  ،«دهند می

منابع دیگر فارسی آمده که همگی به وجود نوعی ارتباط درونی و مفهـومی میـان اجـزای    
تقابـل  زیرا آن را در  ؛در تعریف ساختار اهمیت دارد« درونی» جنبۀکنند. این  شعر اشاره می

تـوان بـرای    را می  دهد. چنین ارتباط صوری و ظاهری با ارتباط صوری و ظاهری قرار می
هایی با وزن  دید. ریختن مضامین مختلف در بیت آن سنّتیبه مفهوم  شعر« قالب»مثال در 

آنکـه   ، بـی ها ایجـاد کنـد   تواند نوعی ارتباط ظاهری و بیرونی میان آن مشترک می ۀیقافو 
شـکل  »از اصـطالحاتی مثـل    ،برای بیان این تمایز مفهومی در کار باشد. وحدت درونی و

 شود. استفاده می« شکل بیرونی»در مقابل « درونی
 این ارتباط میان اجزا بیشتر در سطح بیت مورد توجه بود تا کـلّ  ،فارسی سنّتیدر شعر 

استفاده  «محور عمودی»و « محور افقی»شعر. به همین دلیل است که گاهی از اصطالحات 
بـه   اسـت؛  بـوده  سـنّتی کمتر مورد توجه شعرای  شود که محور عمودی شود و گفته می می

تـا ارتبـاط    یک بیت بـود،  اجزای شدۀ حسابارتباط  متوجهها بیشتر  آنذهن  ،عبارت دیگر
توجهی بـه محـور    ابیات با یکدیگر و همبستگی عناصر شعر در تمام طول آن. اوج این کم

. (125: 1383شفیعی کـدکنی،  ر.ک؛ ) توان در سبک هندی دید بیات را میعمودی و استقالل ا
قافیه هسـتند و   وزن و هم ای از ابیات هم های هندی اغلب صرفا  مجموعه تا آنجا که غزل

 نیـز پیش از ظهـور سـبک هنـدی    دهد.  هیچ وجه مشترکی این ابیات را به هم پیوند نمی
ر کهـن  عاین تناسب و هماهنگی در شـ » د وشو ندرت دیده می محور عمودی به انسجام در

کـرد و وجـود    المعانی تحقق پیدا می اغلب در طول یک بیت و یا چند بیت موقوف ،فارسی
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)پورنامداریان، « بینیم های حافظ و مولوی نمی جز در بسیاری از غزل ،یک شعر آن را در کلّ

نیسـت.  « حـدت موضـوع  و»صرفا   ،که منظور ما از انسجام استتوجه شایستۀ  .(463: 1381
کلی عاشقانه باشـد و اگـر    آن است که اگر شعر عاشقانه است، به ،منظور از وحدت موضوع

 دانیم که همین وحدت موضوع نیز از قرن هشتم به بعـد  کلی عارفانه. می عارفانه است، به
در بسیاری از  ،شد. با این حال اما پیش از آن کمابیش رعایت می ،شود در غزل کمرنگ می

تـوجهی هسـتند و    درخورهای دارای وحدت موضوع هم ابیات دارای استقالل  مین غزله
 شود. ها دیده نمی ارتباط تنگاتنگی میان آن

به شعر آزاد یکباره صـورت نگرفـت. در دوران مشـروطه، شـاعران      سنّتیگذار از شعر 
زه بود هایی تا قالب آن، مختلف شروع به دستکاری در قالب و صورت شعر کردند و حاصل

بنـد و   های قدیمی همچون مسـم،، ترکیـب   ها را انواعی از بعضی از قالب توان آن که می
ی ها و آزاد تساوی طول مصرع نبودِها به  ها دانست. این دستکاری ترکیبی از این یامستزاد 

نامیـد   سـنّتی  هـای نیمـه   توان قالب ها را می این قالب شد که کامل جایگاه قافیه منجر نمی
ـ  دسـتۀ تـوان در سـه    . اشعار خود نیما را هم مـی (57: 1377پورنامداریان، ر.ک؛ ) ، سـنّتی ی کلّ

 سنّتی و نیمه سنّتیاشعار آزاد نیما تفاوت صوری آشکاری با اشعار  و آزاد جا داد. سنّتی نیمه
ایـن  البته ها متغیر است.  ند، طول مصراع و جایگاه قافیه در آندار  ؛ زیرا با اینکه وزندارند
 شـعر  در کـه  هـا  مصـرع  یتسـاو  دیقشود.  های دیگری نیز می یر صوری موجب تفاوتتغی

 نخسـت . کـرد  یمـ  جادیا یمشکالت بود، برقرار سنّتی مهین شعر در گرید یشکل به و سنّتی
 مجبور یعنی ؛کند رپُ یشکل به را مصرع بود ملزم شاعر شد، یم تمام سخن اگر یحتّ نکهیا

ر.ک؛ ) باشـد  کرده تیرعا را مصرع یتساو دیق تا ،درَبَ کار به( حیمل حشو هرچند) حشو بود

 یهـوا  و حـال  از جیتدر به را شاعر تواند یم بند و دیق نیا آنکه گرید. (76: 1357 ثالث، اخوان
ـ  یجا به را شعر سرودن ندیافر و دساز دور خود یعاطف  بـه  لیتبـد  الهـام، از  تـأثر م یعمل

 .(82: 1377 ان،یپورنامدارر.ک؛ ) کند ارانهیهش یشعرساز
همـان گونـه   ساختار است.  در ،سنّتیو شعر  نیما آزاد راشعاهای بنیادین  از تفاوت یکی

 بخشـیدن  ار شعر و انسجامتاند، تحول اساسی در ساخ محققان اشاره کرده این که پیش از
 ،شفیعی کـدکنی ر.ک؛ ) هم نوآوری نیما در شعر فارسی استهای م یکی از جنبه ،به کلیت آن

همچنـان بحثـی دقیـق و     ،بـا وجـود ایـن    .(140ــ 122/ 1: 1384 ،نگرودیل و 126ـ125: 1383
بیش از همه  که . چیزیاست گیری ساختار شعر صورت نگرفته شکل نحوۀ بارۀجانبه در همه
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امـا   ،مهم است ،این عامل هرچند ر خیال در طول شعر است.وَارتباط صُ ، شدهبر آن تأکید 
 ،مـا  دۀیـ عقبه  اشعار را بر اساس آن توضیح داد. همۀساختار  توان تنها عامل نیست و نمی

گیری از مفـاهیم و   بهره ،راهگشا باشد نیما توضیح و توصیف ساختار شعرتواند در  آنچه می
 .شناسی است دستاوردهای روایت

 روایی انسجامِ. 4
. است دهشکتابی از کلمات قصار افراد مشهور را در نظر بگیرید که بدون هیچ نظمی فراهم 

شده مقایسه کنید.  حال این کتاب را با یک سخنرانی با موضوعی مشخص و سیری حساب
شود. حاال یـک داسـتان کوتـاه را در     نوعی انسجام هست که در اولی دیده نمی ،در دومی

نظر بیاورید. در داستان نیز انسجامی هست، امـا ایـن انسـجام بـا انسـجامی کـه در یـک        
نظمی که اجزای سخنرانی را بـه یکـدیگر مربـوط    تفاوت است. م ،شود سخنرانی دیده می

چند ممکـن اسـت سـخنران گـاهی از یـک      هرنظمی مفهومی و استداللی است ) ،کند می
اما نظمی که اجزای داسـتان کوتـاه را بـه هـم پیونـد       ،حکایت یا خاطره هم استفاده کند(

معموال   ، چون وقایع آنداردداستان کوتاه انسجام در نظر ما، از نوع دیگری است.  ،دهد می
کمک ( lotP)پیرنگ  کنند. در اینجاست که باید از مفهوم از نظمی زمانی و علّی پیروی می

دهند.  ن روی میتوان الگو یا ساختار حوادثی دانست که در متنی معیّ پیرنگ را می. بگیریم
راک هسـت:  اشـت  نقطۀیک  ،های مختلفی که از این اصطال  وجود دارد در میان برداشت

پیرنگ با توالی وقایعی سروکار دارد که تلویحا  یا آشکارا بر مبنـای ترتیـب زمـانی تنظـیم     
دیپـل  ر.ک؛ )علت و معلولی نیـز در ایـن تـوالی نقـش دارد      رابطۀ ،اند و یا عالوه بر آن شده

اسـت، هرچنـد تـوالی     ، تکیه را تنها بر علّیت گذاشتهدر تعریف پیرنگ ترفورس(. 123: 1389
نقل حـواد  برحسـب تـوالی     ،او گفتۀبه  ی شاید ناگزیر توالی زمانی را نیز ایجاب کند.علّ

سلطان » ،ی طر  یا همان پیرنگ است. بنابراینرواب، علّ ۀیپاها بر  زمانی داستان و نقل آن
ملکه از فرط انـدوه   ،یرد و پس از چندسلطان مُ»داستان است و  ،«رد و سپس ملکه مردمُ

 .(119ـ118: 1384)ر.ک؛ فورستر،  استپیرنگ « درگذشت
 ؛مندی اسـت  پیرنگ ،سنّتیدر مقایسه با شعر  یماهای مهم ساختار شعر ن ی از تفاوتیک

وجـود پیرنـگ    ،در بسـیاری مـوارد   ،شود آنچه باعث انسجام شعر نیما می ،به عبارت دیگر
در دریا دست  غریقی است که دربارۀرا در نظر بگیرید. شعر « ها آی آدم»شعر مشهور  است.

گذرانی دغدغه مشـغول خوشـ   ی ساحل شاد و بیخواهد. افرادی رو زند و کمک می و پا می
شنوند. در تمام طول شعر نیز ما منتظریم که ببینیم آیا کسی  هستند و صدای غریق را نمی
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پاسخ صـریحی بـه ایـن پرسـش      ،. شعرنهیابد یا  شنود و او نجات می صدای غریق را می
کند که سرنوشت غریق چیزی  پایان آن ناامیدانه است و تلویحا  این را القا میاما  ،دهد نمی

 :جز غرق شدن نیست

 زاترگو صدای باد هر دم دل»
 او رهاتر بانگِ ،در صدای باد

 نزدیک ور وهای د از میان آب

 باز در گوش این نداها

 .(446: 1384)یوشیج،  ...«ها آی آدم

محی، و اشخاص واحدی سـروکار داریـم. اتفاقـاتی کـه      با ،از ابتدا تا انتهای این شعر
زنـد. پـس فریـاد     د نیز با هم توالی زمانی و علّی دارند: غریق در آب دست و پا مینافت می
شنوند، پس به کمکش  زند به امید اینکه نجات یابد. مردم روی ساحل صدای او را نمی می
این  پس تمامغریق است.  احتمالی گمر ،این سلسله از رخدادها جۀینت روند. سرانجام، مین

 ،شود روایت می ،و از ابتدا تمام آنچه در شعر آمده است در یک پیرنگ واحد قرار گرفته شعر
در  (معنایی کامال  متفاوت نۀیزمهمین مضمون )البته با  .منتهی شود نهایی نقطۀاین تا به 

 :است حافظ نیز آمده دیوان بیتی از غزل اول
 لیموج و گردابی چنین ها شب تاریک و بیم»

 

 «هــا ســاحلکجــا داننــد حــال مــا ســبکباران  
 .(195: 1369)حافظ،                                  

باقی است. در  پی نگرفته دیگرت ابیاها را در  اما حافظ داستان غریق و سبکباران ساحل
فظ بـرخالف شـعر   نه بیم موج. بنابراین، این غزل حا ،نه خبری از شب تاریک هست ،شعر
بـه   «پیرنـگ »منظـور دقیقـا     ،پیرنگ واحد ندارد. توجه کنید که در اینجا کی ،«ها آی آدم»

کنیم که این غزل انسجام معنایی ندارد. سراسر ایـن   روایی است. ما هرگز ادعا نمیمفهوم 
 ر.ک؛)انـد   فضایی عرفانی دارد و ارتباط دقیـق معنـایی ابیـات آن را هـم نشـان داده      ،غزل

 ؛است شده. اما این انسجام معنایی از طریق یک پیرنگ ایجاد ن(455ـ339: 1382 ،ورنامداریانپ
سـنّتی  کنیم کـه در شـعر    ما ادعا نمی ،همچنین. شعر انسجام روایی ندارد ،به عبارت دیگر

هایی یافت که آشکارا پیرنگ واحدی  توان غزل می هرگز پیرنگ واحدی وجود ندارد، بلکه
وجود  ا ها یافت. اما مسلم توان پیرنگی برای آن ند و یا با جستجو و تفسیر میکن را دنبال می

 عمومیت ندارد. سنّتیپیرنگ در شعر غنایی 
 مندی واقعه .5
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کافی  ،آیا صرفِ وجود توالی زمانی و علّی برای اینکه ما یک متن روایی را منسجم بدانیم
 متن زیر را نظر بگیرید: ،است؟ برای مثال

هـایم را   شدم. برای صبحانه نان و پنیر خوردم. ورزش کردم و دوش گرفتم. ریـش  صبح بلند»
 «.مرتب کردم. ساعت یازده قرارِ کاری مهمی داشتم. ساعتِ دَه از خانه بیرون رفتم

کند که انسجام متن دچار خلل  مخاطب احساس میاگر متن همین جا به پایان برسد، 
رود که  متن چنان پیش میچرا؟ به دلیل اینکه  ،کند ، ناقص جلوه میاست. متن در نظر او

اصـلی   واقعـۀ به عبارت دیگر،  دارد؛به سرانجامی برسد که در متن وجود ن است گویی قرار
چـرخش  نقطـه یـا   همـان   (ventE)واقعـه  که باید در متن وجود داشته باشد، وجود ندارد. 

اضـی  مخاطـب نار  ،کـه اگـر غایـب باشـد    است همان چیزی  وکننده در متن روایی  تعیین
 .شود می

منـدی   واقعـه میـزان  بایـد باشـد؟    نـامیم، چـه   می« واقعه»این اتفاقی که ما ویژگی اما 
(ventfulnessE)   هـا  واره را میزان تخطی از طـر (chemaS) نـد ک مـی  یـین تع (Hühn & 

7-Kiefer, 2005: 6).    واره  مفهـوم طـر(756-764: & Alexander, 2014Emmott )  در
شنا هستند ها الگوهای ذهنی آ واره طر  .است شده شناسی وارد روایتوم شناختی از علاصل 

منـد   . تفاوت این دو در تـوالی (criptS) آیند پیو  (rameF) قالبند: هست که خود بر دو نوع
یـا   «حالـت »به یک  قالب ،به عبارت دیگر ؛است «قالب» ایستاییدر مقابل  «آیند پی»بودن 

مـثال  رفـتن بـه     ؛آشنا و قالبی «روند»به یک  آیند پیو  شود ته میوضعیت آشنا و قالبی گف
است. اگر همه چیز مطـابق ایـن    آیند پیرستوران، خوردن غذا، پرداخت پول و خروج یک 

کسی بـه   اگر ،برای مثال شود. حال مندی در روایت دیده نمی الگوی آشنا پیش رود، واقعه
از کارکنان رستوران تشکر  ،به جای پرداخت پول ر پایان،رستوران برود و غذا بخورد، اما د
یا تصوری که مـا از عاشـقی داریـم،     مند سروکار داریم. کند و بیرون بیاید، با روایتی واقعه

با ی دار تفاوتی معنی که با عشقی سروکار داشته باشیم ،روایتیک اگر در  است. قالبیک 
مـثال  اگـر در    ؛دهـد  مندی می واقعه ،داشته باشد، این تفاوت به روایت مفهوم آشنای عشق

مطلق دارد و عاشق سرتاپا نیاز است، شاعری  غلبۀسبک عراقی که معشوق در عشق  دورۀ
 ،عشـق  قالبداشتند، این تخطی از  در آنای برابر  عاشق و معشوق رابطه ،گفت شعری می

 .کرد مند می اثر او را واقعه
نخست  :توان گرفت دو نتیجه می ،شد ذکرهایی که  از توضیحی که در باال آمد و مثال

توانـد کمتـر یـا     هـا مـی   واره که تخطی از طر چرا ؛مفهومی طیفی است ،ندیم نکه واقعهای
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 بـه جـای   ،غـذا  تمام شدنپس از  ،غذا خوردهدر رستوران مثال  اگر فردی که  ؛بیشتر باشد
هـای   یـن تخطـی  یا پیشخدمت را با گلوله بکشد و بیرون بیاید، ا ،کند تشکر ،پرداخت پول

ای متغیر  واره پدیده کنند. دوم آنکه چون طر  متفاوتی ایجاد می مندی واقعهمیزان  ،متفاوت
 اق یا یک مـتن نیـز در گـذرِ   فمندی یک ات واقعهمکان و فرهنگ است،  ،به زمان و وابسته
 ،شـد  مند شمرده می قرن هفتم واقعه کند. عشقی که در مکانی و فرهنگی تغییر می ،زمانی

شاید بتوان گفت کـه   ،به همین سبب نون ممکن است کامال  بهنجار و عادی جلوه کند.اک
 یابد. مندی آن کاهش می لف، واقعهبا تکرار یک واقعه در متون مخت

 نیما مندی در شعر واقعه. 6

در سطح  مندی ، همین واقعهسنّتیبا شعر  نیماتوان ادعا کرد که یک تفاوت اصلی شعر  می
کند که با یکدیگر توالی زمانی  یعنی نه تنها شعر وقایعی را بازگو می است؛ آن یساختار کلّ

بـه عبـارت    اصلی منتهی شود؛ واقعۀرود که به یک  و علّی دارند، بلکه به شکلی پیش می
خـود بـه    هر بیت ممکن بود در حـدّ  ،را که در آن سنّتیمحور شعر  نیما الگوی بیت ،دیگر

هم رب (،که در بیت حافظ با مضمون غرق شدن دیدیم چنان) ی باشدا دنبال ایجاد تأثیر یا واقعه
آیـد و   کند که تمامیت شعر در خدمت یک پیرنگ واحد درمـی  زند و ساختاری خلق می می

غرق شدن غریـق کـه در    ،«ها آی آدم» در مثال شعرِآفریند.  واحد می واقعۀیک  سرانجام،
 ،مـتن های حاضـر در   نشانهآن است.  عۀواق،  شدهآخر شعر به صورت تلویحی به آن اشاره 

های نشسته بر سـاحل، بـه نجـات غریـق      کند که یکی از آدم ایجاد میدر ما این انتظار را 
به شود و  رها میشود و غریق در آب  اما این انتظار برآورده نمی ،بشتابد و او را نجات دهد

منـدی   کرد، واقعـه  میشک اگر این غریق نجات پیدا  بی .رود می خود  سوی مرگ احتمالی
ت عاطفی میزان خیلی اوقات شدت و حدّ ،ن، در شعر غناییعالوه بر ای این شعر کمتر بود.

نیما توصیف . در این شعر نیز (Hühn & Kiefer, 2005: 205)کند  مندی را بیشتر می واقعه
بـان  بیهـوده جـانش را قر  مثال  بـا ذکـر اینکـه او     ؛داردبار عاطفی زیادی  ،حاالت غریقاز 
هایش که از  وصف چشم یا ،یا نشان دادن تالش او و کوبیدن موج با دست خسته ،کند می

مرگ تلویحی غریـق در انتهـا تـأثیر     ،. به دلیل این شدت عاطفیاست شدهوحشت دریده 
تـوان   یاری از اشـعار نیمـا مـی   مندی را در بسـ  چنین ساختار واقعهگذارد.  بیشتری بر ما می

مرغ  یا ،(شود هایش ختم می سوختن ققنوس و تولد جوجه واقعۀکه به س )مثال  شعر ققنو یافت؛
 (.شود فرارسیدن صبح ختم می واقعۀکه به آمین )
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 از نـوع  ای که در شعر با آن سر و کار داریم، لزومـا   این را باید در نظر گرفت که واقعه
تفاوت عمده  چند (م.2007هون )رو هستیم.  هبا آن روب منثورای نیست که در داستان  واقعه

نخست آنکه واقعه در ها اهمیت بیشتری دارند.  که دو مورد آن کند را در این مورد ذکر می
 ومد نکتـۀ بیرونـی و اجتمـاعی.    ،ذهنی و عاطفی دارد تا فیزیکـی  جنبۀبیشتر  ،شعر غنایی

ـ  ،در شعر معمول ایجاز سببنکه به ای آن معمـوال    واقعـۀ واره در شـعر و درک   طـر   افتنی
وجـود داشـته   از یک شـعر  ی ممکن است تفسیرهای مختلفی وارتر از داستان است. حتّدش

 شعر متفاوت باشد. واقعۀ ،یک اساس هر باشد که بر
 واقعه در شعر نیما انواع .7

ـ  دستۀ سه به را یشعر یها واقعه و کیفر هون  ,Hühn & Kiefer) کنـد  یمـ  میتقسـ  یکل

 تیروا سطو  دربارۀ یکوتاه حیتوض ازمندین واقعه نوع سه نیا حیتوض. (246 :247-2005
 .میپرداز یم لهئمس نیا به ابتدا . بنابراین،است آن در لیدخ عوامل و
ـ  زیتمـا  دارد، وجـود  یشناس تیروا های هینظر اغلب در که ییزهایتما از یکی  داسـتان  نیب
(toryS) گفتمان و (iscourseD) ـ ) میشو یم مواجه آن با ما یمستق ما آنچه. است  را آن ثال م

ـ یب یمـ  پرده بر ای م،یخوان یم کتاب در  یبازسـاز  خـود  ذهـن  در آنچـه  و اسـت  گفتمـان  ،(مین
 یجهـان  در یخاصـ  یزمان نظم با که است عیوقا از یا مجموعه ،داستان. داستان م،یکن یم

ـ  انتخـاب  ع،یوقـا  نشیگز حاصل ،گفتمان و اند داده رخ یفرض  نیـز  و خـاص  نظرگـاه  کی
 سـتم یب خیتـار  در ،محسن نام به یدزد» دیکن تصور. هاست آن تیروا یبرا یبیترت انتخاب

 را یفرضـ  عیوقـا  نیا. «است کرده یدزد لشکر چهارراه شعبۀ یملّ بانک از 1395 سال آذر
 تیروا همزمان صورت به را داستان توان یم. کرد تیروا یشمار یب یها شکل به توان یم

 نگر گذشته صورت به ای ،(فشـرد  یم دستش در را هاسلح و شود یم بانک وارد محسن مثال ) کرد
 نظـم  بـا  مطـابق  را عیوقـا  توان یم(. فشرد دستش در را اسلحه و شد بانک وارد محسن مثال )

 یفراوان اتیجزئ توان یم ،زد هم به را عیوقا بیترت ای کرد، تیروا یخط صورت به و یزمان
 توان یم ،کرد بسنده اتیکل ذکر هب تنها ای کرد، بازگو محسن حرکات و اعمال یچگونگ از

 اتیـ ذهن تـوان  یم ،کرد تیروا لکُ یدانا ای و بانک کارمند محسن، دید ۀیزاواز  را داستان
. پرداخت ینیع یرخدادها ذکر به تنها ای آورد، تیروا در هم را ها تیشخص گرید ای محسن

 همـۀ  در ،نینـابرا ب. هسـتند  ثابت مکان و زمان ،ها تیشخص ،اتفاقات ها حالت نیا همۀ در
 داسـتان  کی از ،نیبنابرا. است کرده رییتغ «گفتمان» اما ،است ثابت «داستان» ،ها حالت نیا

 شعر بارۀدر اصطالحات نیا کاربرد که آنجا از .داد ارائه یمتعدد یها گفتمان توان یم واحد



 1399/31 زمستان ،4 شمارۀ ،9 سال ،ژپوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 از داسـتان  ۀیـ ال یجـا  بـه  خود کتاب در فریک و هون د،یایب نظر به نامناسب است ممکن
 .کنند یم استفاده «ارائه» ۀیال اصطال  از ،گفتمان ۀیال یجا به و «رخدادها» ۀیال اصطال 
 مؤلف ،یواقع مؤلف: بازشناخت هم از دیبا را تیروا در ریدرگ مختلف عامل چهار ،نیهمچن
 شـاعر  یواقعـ  تیشخصـ  همان یواقع مؤلف. تیشخص /قهرمان و ندهیگو/ یراو ،یضمن
 صیتشخ میبتوان که است توجه مورد لحاظ نیا از تنها یواقع مؤلف ،شعر لیتحل در. است
ـ تحل در توانـد  یمـ  و اسـت  بـوده   شناخته او یبرا یخیتار نظر از ها واره طر  کدام میده  لی

ـ یب ریتفس مثال  ؛ردیگ قرار استفاده مورد شعرش  اسـاس  بـر  دوازدهـم  قـرن  یشـاعر  از یت
 بـا  کـه  اسـت  یفرضـ  یتیشخص ،یضمن فمؤل !ندارد یاعتبار یا هسته شکافت وارۀ طر 

 حـاکم  تیذهن یضمن مؤلف ،گرید عبارت به ؛شود یم جادیا مخاطبان ذهن در اثر خواندن
 /یراو. میشـنو  ینم اثر در ییصدا ما یمستق یضمن مؤلف و یواقع مؤلف از. است اثر کلّ بر
 نیا. دیگو یم سخن شنو تیروا ای مخاطب با شعر در که است یاصل یصدا صاحب ندهیگو
 .نباشد ای ،باشد شعر یها تیشخص از یکی تواند یم ندهیگو

 :داد صیتشخ توان یم شعر در را واقعه یاصل نوع سه شد، گفته آنچه اساس بر

 مثال  ؛است تیشخص شود، یم ریدرگ واقعه از نوع نیا با که یعامل :رخدادها سطح در واقعه. 1
 .افتد یم او یبرا یاتفاق ای ،زند یم سر او از یعمل

 ؛اسـت  نـده یگو ای یراو شود، یم ریدرگ واقعه از نوع نیا با که یعامل: ارائه سطح در واقعه .2
 .دیآ یم وجود به او نگرش ای احساسات در یرییتغ مثال 

 ؛است( یضمن) خواننده شود، یم ریدرگ واقعه از نوع نیا با که یعامل: افتیدر سطح در واقعه .3
 .باشد خواننده در ینگرش رییغت وقوع است قرار واقعه یعنی

 به مربوط واقعۀ» عنوان به جداگانه را ارائه سطح در واقعه از یخاص نوع هون ،نیهمچن
 نگرش در یاساس رییتغ آنکه یجا به ،واقعه از نوع نیا در. کند یم یگذار نام «یگر یانجیم
به  اثر بر حاکم وارۀ  طر در یناگهان رییتغ مثال  ؛دهد یم رخ او ارائۀ نحوۀ در دهد، رخ یراو

 .باشد واقعه از نوع نیا از یا نمونه تواند یم ،یراو وسیلۀ

 ؛دهند رخ همزمان ها واقعه نیا از نوع دو است ممکن شعر کی در که داشت دقت دیبا
در سـطح   واقعـۀ عـالوه بـر   « هـا  آی آدم»دهیم، در شعر  در ادامه توضیح می که مثال  چنان

ـ  نیـز وجـود دارد.   دریافتای در سطح  غریق است، واقعه رخداد که غرق شدن احتمالی ه ب



 ماین آزاد اشعار در واقعه انواع و یمند واقعه /32

 نقـل  نیمـا  اشـعار آزاد  از یمثـال  ،واقعـه  انواع از کی هر یبرا ،بحث شدن تر روشن منظور
 .میکن یم

 یبرا مثال افتنی و ،نوع نیتر ساده و نیآشکارتر ،واقعه از نوع نیا: رخدادها سطح در واقعه .1
 شـعر  در قیـ غر یاحتمـال  شدن غرق و «ققنوس» شعر در ققنوس سوختن. است آسان آن
کـه در بخـش پیشـین     گونه  البته همان .هستند واقعه نوع نیا از ییها نمونه ،«ها آدم یآ»

ـ   جنبۀواقعه بیشتر  ،، در شعر غناییشداشاره  ی هنگـامی کـه بـا    ذهنی و عـاطفی دارد. حتّ
دهـد.   مندی را افزایش می ت که واقعهعاطفی اس جنبۀرخدادی بیرونی سروکار داریم، این 

 ،نهایی این شعر واقعۀ. اگرچه (327ـ325: 1384)ر.ک؛ یوشیج،  در نظر بگیرید را «ققنوس»شعر 
اما اگر صرفِ این رویدادها را در نظر آوریم، شعر  ،های اوست سوختن ققنوس و تولد جوجه

واره آشناسـت   ن طر چراکه مخاطب احتماال  از قبل با ای مندی ندارد؛ چندانی از واقعه بهرۀ
واره در شـعر   اش متولد شود و انحرافی از این طر  که ققنوس باید در انتها بسوزد تا جوجه

است که نیما بـه وقـایع     فیعاط جنبۀ ،کند مند می دهد. آنچه شعر ققنوس را واقعه رخ نمی
« ارهآو»کنـد:   در طول شعر تأکید زیادی بر رنج و انـزوای ققنـوس مـی   نیما، است.  بخشیده

بـر  پرندگان دیگر در حالی که  ،نشستن بر شاخ خیزران« فرد»ماندن از وزش بادهای سرد، 
آفتاب  گیاه و بی در این زمین بی« دلکشی»هستند، اینکه هیچ چیز  شاخی رِهر سَ ، براو گردِ

مرغـان  »خواهـد ماننـد    ققنوس هرگز محقق نخواهد شد و اینکه نمی یها«آرزو»نیست و 
ش در خواب و خورد به سر بیاید. در پی این همه تأکیـد بـر رنـج ققنـوس،     ا زندگی« دیگر

کند. پیش از آنکـه ققنـوس خـود را در آتـش بیفکنـد،       ای پیدا می معنای تازه ،عمل نهایی
آن را مرغـان    دهد که معنـی  وزناک و تلخ سر میبانگی س آنگاهکند و  ای درنگ می لحظه

این تأمل بر دردهای درونی است  سرانجام،کنند.  ک نمیاو را در زیرا دردِ ؛یابند نمیدیگر در
دهد کـه خـود را درون آتـش بیفکنـد.      کند و به او این نیرو را می که ققنوس را مست می

بخشد که در اصل  می آنعمل نهایی  شخصیت ققنوس وبه هایی  ویژگیبینیم که نیما  می
کنـد و   مند مـی  شعر را واقعهافسانه نیست و برای مخاطب تازگی دارد. همین است که این 

همین معنایی که نیمـا بـه    ،برد. همچنین ققنوس فراتر می افسانۀآن را از بازگویی منظوم 
بسیاری از  شاخصۀدهد که  به آن کیفیت نمادینی می ،است آشنای ققنوس بخشیده افسانۀ

 اشعار نیمایی اوست.

 نیهمـ  در ندارنـد،  یآشکار یرونیب واقعۀ که ماین یشعرها از یاریبس :ارائه سطح در واقعه .2
ـ تحل را «سـرد  اجاق» شعر ،نمونه یبرا. گنجند یم دسته : 1384 ج،یوشـ ر.ک؛ ی) میکنـ  یمـ  لی
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 یشـعر  را آن و مینیب ینم آن در یرییتغ م،یکن نگاه شعر به یرونیب منظر از اگر. (678ـ677
 یانضـمام  و ینیع یفیتوص با شعر. دهد یم رخ شعر در یدرون یرییتغ اما. میابی یم یوصف
 ،ها سنگ انیم در و است یمیقد یاجاق نیسنگچ جنگل، انیم در یا جاده در: شود یم آغاز

 خـود  اتیذهن و عواطف ادی به را شاعر ،ینیع ریتصو نیا اما. شود دیده می سرد یخاکستر
 یپـردرد  داسـتان  ،آن در و است یریتصو طر  نیز او زیانگ مالل یها شهیاند در: اندازد یم

 مثـل  و اسـت  شـده  آشـفته  گرفـت،  یم یگرم آن از آتش مثل که او نیریش روزگار. تهس
 یروزگـار  که یزییپا ؛خود است عمرِ زِییپا در ییگو ؛است گشته سنگ و سرد اجاق، نیهم
 آن به یراو که است یدرک نیهم ،شعر واقعۀ. گشت زییپا به بدل و شد زردرو اما بود، بهار
 فیتوص پس در خواننده ،بار نیا البته. است آن اول بند تکرار ،شعر آخر بند. ابدی یم دست

 .ندیب یم هم یراو یدرون و یذهن احوال ،ینیع

 دهـد،  رخ خواننده نگرش در است قرار واقعه از نوع نیا که آنجا از :افتیدر سطح در واقعه .3
ـ ا توان یم ما گمان به اما ،ستین آسان متن در آن افتنی  برخـی از  در را واقعـه  از نـوع  نی

 سه نیا. یافت «ها آدم یآ» و «پا شب کار» ،«یپسر و یمادر» مشهور نیما همچون یشعرها
 دارد، انیـ جر و ستین ثابت ها آن در زمان گرچه نکهیا آن و دارند مشترک وجه کی ،شعر
ـ پا ییجـا  همـان  در شـعر  ،گـر ید عبـارت  به ؛دهد ینم رخ ها آن در یمعنادار رییتغ اما  انی
 یاتفاق»: کند یم ادی آن از هم النیف که است یحالت همان نیا. بود شده غازآ که ردیگ یم
ـ ز ؛شـود  ینم واقع شعر جهان در یاساس رییتغ چیه اما دهد، یم رخ شعر در  قـرار  واقعـه  رای

یوشـیج،  ر.ک؛ ) «یپسـر  و یمادر. »(Phelan, 2004: 641) «دهد رخ خواننده ادراک در است

 مـادر  رانۀیفق یزندگ وضع پدر، نبودن شود، یم آغاز ریحق یا کلبه وصف با (493ـ485: 1384
 دادن نشـان  نـه  ،شعر هدف. ردیگ یم انیپا کلبه وصف با دوباره و دهد یم نشان را پسر و
 ؛ به عبارت دیگـر، است خواننده نگرش در یرییتغ جادیا بلکه پسر، و مادر وضع در یرییتغ

تغییر دهد؛ یعنی واقعیت فقـر را بـه او    ای را در ذهن مخاطب واره کند طر  شعر تالش می
 ،(618ــ 611: همـان ر.ک؛ ) «پا شب کارِ» در ای برای او به وجود بیاورد. نشان دهد و درک تازه

 او بر که یستم و پا شب یزندگ از رگذاریتأث یریتصو ،شعر. است حاکم تیوضع نیهم هم
 :شود یم تمام ،وضع ماندن ثابت بر دیتأک با و دهد یم نشان ،رود یم

 است شب باز نشده، یطور چیه»

 ،آرام رود ،شب لکاوّ همچنان

 دور، جنگل از یا ناله رسد یم
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 چراغ مرده دل سوزد، یم که جا

 دوام است دهیبر است، تمام زیچ هر کار

 «شیآ» در کیل

 .(618ـ617: 1384 ج،یوشی)« تمام است هنوز نه پا شب کارِ

 توانـد  یمـ  خواننـده  نگرش رییتغ جز یزیچ چه ،پا شب وضعِ فِیتوص همه نیا از هدف
 همـان  در ،سـاحل  یرو یهـا  آدم و قیغر وضع دادن نشان از پس زین «ها آدم یآ» باشد؟
 در ،واقعـه  شـاهد  شـعرِ  سـه  هر در ،ما نظر به. بود شده آغازبا آن  کهرد یگ یم انیپا یحال

 ما یمسـتق  را دهخوانن یراو ،شعر سه هر در که ستین یاتفاق هم نیا. میهست افتیدر سطح
 .دکن یم باطخ

 :«یپسر و یمادر» در* 
ــز» ــانیب نی ــه اب ــزار ک ــن م  توســت و م

 
 «اسـت  یجرسـ  بانـگ  کـه  هست ها سال 

 .(490: همان)                                    

 :«پا شب کار» در* 

 یپندار تکان است گرفته گور در مرده»

 د،یا ساخته شما که خود یزندگ از یا زنده ای جسته

 .(615ـ614: همان)« یزاریب و نفرت

 چنـد  ،در کنار فریادهای غریق یراو ی«ها آدم یآ» یادهایفر نیز «ها آدم یآ» شعر در
ـ ا. باشد داشته دوباره نقل به یازین که است آن از آشکارتر و شود یم تکرار بار  خطـاب  نی
 کـه  شـاعر  ییگـو  ؛است شعر در او کردن ریدرگ یبرا شده حساب یشگرد ،خواننده دنکر

 ،گردانـد  یبرم او یسو به رو ناگهان ،کند یم انیب خواننده به میرمستقیغ را حرفش معموال 
ـ نه خواننـدگان  همـۀ  بـه  او ییگو ؛اوردیب وجود به او درون یا واقعه و کند آگاه را او تا  بی
. دیکن ینم یکار قیغر نجات یبرا و دیا نشسته ساحل یرو که دیهست شما نیا که زند یم
شما هم مثل من از مردم همین  .دیهست میسه پا شب یبرا ،یزندگ نیا ساختن در هم ماش

 بیابان هستید.

 واقعۀ» از یفرع ینوع که است آخر نوع واقعه، نوع نیتر ابیدشوار اما :ارائه به مربوط واقعۀ .4
 دهید ماین شعر در جالب یا نمونه هم واقعه نوع نیا یبرا. دیآ یم حساب به «ارائه به مربوط

 ج،یوشـ ر.ک؛ ی) کنیم که به دلیل طوالنی بودن آن را نقل نمی است «قو» شعر و آن، شود یم

 .(162ـ160: 1384
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ـ رمانت شـعر  یهـا  واره طـر   بـر  منطبق کامال « قو» شعر آغاز  یرهایتصـو  و اسـت  کی
را در شـعر  « میمـر  گل شستن تن» رِیتعبنیما . دهد یم نشان را یعیطب یا صحنه نواز چشم
 مشـهور  شعر در یلتولّ بعد، سال ستیب که است یریتصو به هیشب اریبس گیرد که کار می به
 مـورد  میمفـاه  بلکـه  ،ندسـت ین کیرمانت ها یرسازیتصو تنها. کند یم استفاده آن از «میمر»

عالوه بر  کیرمانت شاعران. شود یم دهید شعر در هم انزوا همچون کیرمانت شاعران عالقۀ
. داشـتند  دوردست در شدن گم و رفتن و دور یها نیسرزم به یادیز عالقۀگرایی،  طبیعت

 با یکیتار در و برود ما رۀیخ جهان از خواهد یم قو دیگو یم ها واره طر  نیهم مطابق یراو
 به الیخ و قصد نیا دادن نسبت حال در یراو که حال نیهم در اما. شود نیهمنش یالیخ

 و کنـد  یمـ  نظـر  دیخورشـ  به او !یالیخ و دستدور یجهان نه است،یدر فکر در قو قوست،
 .خوابد یم ها موج آغوش در دوردست، به دنیکش پر یجا به ک،یرمانت تصورات برخالف

 خـود  شاعر ر،یتفس نیا در. کرد ریتفس نینماد صورت به توان یم را شعر نیا ،نیهمچن
 در و ینیع ،ودش یم فیتوص شعر اول در که ییقو گفت توان یم. کند یم یفرافکن قو بر را

 در کـه  قـو  ب،یترت نیا به و افکند یفرام قو در را خود ،شعر اواخر در اما ،است رونیب عالم
ـ ا کـه  یهنگام. شود یم یراو صفات حاصل بود، خودش صفات حاصل ابتدا ـ تغ نی  رخ ریی
 کـه  است گونه نیا. یراو یانزوا نیز او یانزوا و است یراو الیخ قو، الیخ گرید دهد، یم
 جامعـه  نماد توان یم را ایدر. ندینش یم ایدر بر و کند یم نظر صرف دوردست به پرواز از قو
 انیم در ماندن به توان یم را ها موج آغوش در قو دنیخواب ،بیترت نیا به و دانست مردم ای

 و( اسـت  گرفتـه  قـرار  اشاره مورد شعر در تر شیپ که) یکیتار در رفتن اگر. کرد ریتعب مردم
 تـوان  یمـ  م،یبـدان  مرگ نماد را دو هر ،(است شده اشاره آن به آخر بند در که) قو دنیخواب
 شاعر که یهنگام و شود یم نقض «ییتنها در قو مرگ» مشهور وارۀ طر  نجایا در که گفت
ـ م در ردیـ گ یمـ  میتصم ،انزوا و ییتنها در مرگ یجا به قو کند، یم یکی قو با را خود  انی
 .ردیبم و بماند مردم

 یهـا  واره طـر   با مطابق را شعر او. دهد یم بیترت را یجالب یباز چه ماین که مینیب یم
ـ ا قـو،  ییاعتنـا  یب دادن نشان با آنگاه و کند یم آغاز کیرمانت ـ ز را واره طـر   نی  سـؤال  ری
 شعر انۀیم در واره طر  ییجا جابه عنوان به هون که است یزیچ مصداق قا یدق نیا. برد یم
 در شـاعر  کـه  اسـت  یجالب شگرد در بلکه ست،ین اتفاقات در شعر قعۀوا. کند یم ادی آن از

 .برد یم کار به ها آن ارائۀ
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، سـنّتی اند، یک تفاوت مهم شعر نیمایی با شعر  گونه که محققان پیشین اشاره کرده  همان
هـای   توانـد وضـعیت   است. شعر از نظـر انسـجام و سـاختارمندی، مـی     در ساختار آن نهفته

ونی داشته باشد: عدم انسجام مطلق )مثل وقتی که ابیات هیچ ارتبـاطی جـز وزن و   گوناگ
امـا بـاز    ،عاشقانه است ،مشترک ندارند(، وحدت موضوع )مثل وقتی که سراسر غزل ۀیقاف

ها نیست(، انسجام مفهـومی )مثـل    هم ابیات استقالل دارند و ارتباطی تنگاتنگی میان آن
امـا بـاز هـم تصـاویر و      ،آن ارتباط دقیقی با هـم دارنـد   غزل اول دیوان حافظ که مفاهیم

مستقل از ابیات دیگر است( و انسجام روایی )مثل بسیاری از اشعار  ،عناصر هنری هر بیت
دهد(. پیرنگ واحد )بـه معنـی ارتبـاط     ها پیرنگ واحد به شعر انسجام می نیمایی که در آن

بلکـه بایـد از    ،نیمـایی کـافی نیسـت    زمانی و علّی میان وقایع( برای توضیح ساختار شعر
مندی نیز کمک بگیریم. واقعه همان چرخش اساسی یا رویداد مهمی است که  مفهوم واقعه

پیرنـگ   ،ای است که در آن دهد. ساختار بسیاری از اشعار نیمایی به گونه در روایت رخ می
هـا   واره طـر  منـدی را میـزان تخطـی از     شود. میزان واقعه به یک واقعه ختم می سرانجام
واره  ها الگوهای ذهنی قالبی و آشنا هستند. هرچه تخطی از طـر   واره کند. طر  تعیین می

شود. واقعـه در شـعر بـا واقعـه در داسـتان منثـور        مندی نیز بیشتر می شدیدتر باشد، واقعه
ذهنی و عاطفی داشـته باشـد. دیگـر     جنبۀتواند بیشتر  از جمله اینکه می ؛هایی دارد تفاوت

ـ    ،که به دلیل ایجاز معمول در شعرآن ی بنـا بـه   درک واقعه ممکن است دشـوار باشـد و حتّ
توان برای هر سه  د که مید دارسه نوع اصلی واقعه در شعر وجو تفاسیر مختلف تغییر کند.

پایان در  ؛ مانند سوختن ققنوسواقعه در سطح رخدادهاالف( هایی در شعر نیما یافت:  مثال
بـه آن  « اجـاق سـرد  »ر ای که راوی شع مانند درک تازه ؛قعه در ارائهوا ، ب(«ققنوس»شعر 

کـار  »شـعر   خواننـدۀ مانند تغییر نگرشی کـه در   ؛واقعه در سطح دریافت یابد، ج( دست می
 شود. ایجاد می« پا شب
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