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کارکردهای هنری و زیباشناختي تنازع در شعر


مهدیدهرامی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت ،کرمان ،ایران
(تاریخ دریافت 6869/83/88 :تاریخ پذیرش)6861/87/86 :

چکیده
تنازع یکی از مباحث عل ،دستور است که بر اسااس آن بخشای از جملاه همزماان چناد نقاش
مختل ،نحوی میگیرد .هدف این مقاله ،تعیین و بررسی نقشهای زیباشناختی این تمهید زبانی در
شعر است .هنگام ایجاد تنازع در شعر ،شاعر ساختار جمله را به گونهای تنظی ،میکند که واژگاان،
ترکیبات و جمالت مختلفی ،متنازعٌفیه را برای تکمیل ساختار نحوی خاود باه سامت خاود جاذب
میکنند و به تعبیاری ،بارای تصااحب آن باه نازاع مایپردازناد .ایان خصوصایت موجاب سااخت
خالقیتهای هنری مختلفی در شعر میشود و جمالت و بخشهای مختل ،شعر را مانند لوال به ه،
متصل میسازد و به آنها عمق و ژرفا میبخشد .ایجاد ابهاام و چنادمعنایی ،سااخت برخای صانایع
بدیعی ،انسجام ،ساخت زبان خاص شعری و رعایت ایجاز و دوری از اطناب از جمله کارکردهاای
هنری تنازع در شعر محسوب میشود .شاعر در بیشتر مواقع ،آگاهانه از تنازع بهره میبرد تاا بتواناد
زبان شعری خود را برجسته و بلیغتر سازد.

واژگان کلیدی :تتون زبان فانتی ،تنازع ،زیباییشناتی شعر ،بفغ  ،حذ.،

E-mail: dehrami3@gmail.com
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مقدمه
«تنازع» در لغت به معنای با یکدیگر اختالف یافتن و خصومت کردن آمدهاست (ر.ک
ابنمنظور6668 ،م :.ذیل «نزع») و از نظر اصطالحی ،در نحو عربی یعنی« :توجه دو عامل یاا
بیشتر به یک معمول واحد به اختالف جهت یا اتحاد آن» (تهاانوی6661 ،م ،.ج .)968 :6از
آنجا که در نحو عربی ،اعراب کلمات در نقشهای مختل ،،متفاوت است ،این مبحاث در
نحو عربی یکی از مباحث بحثبرانگیز است .میان علما در اینکه کدام عامل در معمول اثار
میگذارد ،اختالف نظر است .از همین منظر ،نحویان به دو دستة کوفیاان و بصاریان تقسای،
شدهاند« :ادبای بصره عمل نمودن عامال دوم را از عامال اول بهتار و نیکاوتر مایدانناد ،اماا
ادبای کوفه عمل نمودن عامل اول را برتر میدانند» (ابنعقیل.)888 :6876 ،
در زبان فارسی ،موصوع اعراب کلمات به اقتضای نقش آنهاا مطارح نیسات .از هماین
منظر ،تنازع در این زبان مانند نحو عربی ،محل اختالف نظار نیسات و در بسایاری از کتاب
دستور زبان (از جمله دستور جامع زبان فارسی از همایونفر ) بررسی نشدهاسات .از آنجاا
که تنازع در زبان فارسی ،بیشتر به دلیل حذف پارهای از کالم صورت میگیارد ،در برخای
دستورها مانند دستور زبان پن استاد ،دستورزبان فارسی از خیامپور و دساتور زباان فارسای
امروز از غالمرصا ارژنگ اشارهای به تنازع نشدهاست و به جای آن ،مقولاة حاذف بررسای
شدهاست که برخی از مدالهای مذکور در آنها را میتوان از مقولة تنازع به شمار آورد.
برخی از محققان وقوع تنازع را در زبان فارسی ،در جمالت مرکّب یا معطوف میدانند
و میگویند «هر گروه اسمیدر جمله بیش از یک نقش نمایگیارد ...اماا هار گاروه اسامی
میتواند در جملة مرکّب یا جملههای معطوف بیش از یک نقش بگیرد» (وحیادیان کامیاار
و عمرانی .)683 :6837 ،در این حالت ،دو جملة مختل ،برای تصاحب آن گروه اسمی باه
نزاع میپردازند .البته همواره چنین نیست کاه تناازع در جماالت مرکّاب یاا معطاوف روی
دهد و چنانکه در ادامه مشخص خواهد شد ،گاهی در یک جمله نیز تناازع ایجااد خواهاد
شد .از منظر نگارنده ،تنازع در زبان فارسی هنگامی روی میدهد کاه دو یاا چناد بخاش از
یک جمله یا جمالت مختل ،،برای تکمیل ساختار نحوی خود باه واژه یاا عباارتی نیازمناد
باشند که آن مورد تنها یک بار یا کمتر از تعداد الزم ذکر شده باشد.
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در دستور زبان فارسی ،تنازع بیشتر با حذف بخشی از جمله به وقوع میپیونادد .در ایان
حالت ،بخشی از سخن به صورت طبیعی و به منظور ایجاز و پرهیز از تکرار غیرصروری یاا
با اهداف بالغی دیگر حذف میشود .انوری و احمادی گیاوی وقاوع تناازع را باه دلیال
تفاوت در ژرفسااخت و روسااخت جملاه دانساتهاناد کاه در تبادیل ژرفسااخت باه
روساخت ،بخشی از اجزای جمله حذف میشود و تنازع شکل میگیرد (ر.ک انوری و
احمدی گیوی .)863 :6836 ،از همین منظر ،تنازع با مبحث حاذف خلاط مایشاود .شاعار
مینویسد« :اهمیت این قاعده در زبان فارسی ،تنها از نظر ساختمان جمله است و باه عکاسِ
آنچه گمان می رود ،موارد تنازع در این زباان شاایع اسات ،نهایات آنکاه باا حاذف اشاتباه
میشود ،گرچه در اغلب استعماالت مایتاوان آن را ناوعی از حاذف تلقای کارد» (شاعار،
 .)939 :6898نظر شعار به صواب نزدیکتر است زیرا تنازع الزاماً با حذف بخشی از جمله
واقع نمیشود.
یکی از اختالفهایی که در مبحث تنازع در دستور زبان فارسی وجود دارد ،این اسات
که آیا واژه یا عبارت مشترک باید نقش مختل ،بگیرد تا از مقولة تنازع محسوب شاود ،یاا
اینکه اگر نقش واحدی نیز بگیرد ،از هماین مقولاه اسات .برحساب تقسای،بنادی وحیادیان
کامیار و عمرانی ،متنازعٌفیه باید نقش مختل ،بگیرد که از جملاة ایان نقاشهاا عبارتناد از:
«نهاد و مفعول ،مفعول و نهاد ،متم ،و نهاد ،نهاد و متم ،،مسند و نهااد ،نهااد و مضاافٌإلیاه»
(وحیدیان کامیار و عمرانی 6)683 :6837 ،اما شعار معتقد است که متناازعٌفیاه مایتواناد در
جمالت مختل ،،نقشهای واحدی مدال مساندٌإلیه ،مفعاول صاریح و ماتم ،بگیارد (ر.ک
شعار937 :6898،ا .)936عالوه بر این نوع نگاه به این مقوله ،میتوان از منظر زیباییشناسای
نیااز بااه آن پرداخاات .مساائلة ایاان تحقیااق آن اساات کااه تنااازع چااه کارکردهااای هنااری و
زیباییشناختی در شعر دارد و شاعران چگونه از ظرفیتهای ایان تمهیاد و مقولاة زباانی باه
منظور برجستگی و ادبیت زبان شعری خود و پروراندن معنا بهره بردهاند؟

پیشینة پژوهش
بحث تنازع در کتابهای دستور زبان فارسی به صورت ماوجز و باا مفهاومی محادود
آمدهاست .تا جایی که نگارنده میداند ،از منظر دستور زبان فارسی ،مفصلترین تحقیاق را
در این زمینه جعفر شعار( )6898به انجام رسانده که در آن به معرفی و تقسی،بندی تنازع بر
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اساس نقشهای متنازعٌفیه و آوردن نمونههایی بارای هار یاک پرداختاه شادهاسات و باه
جنبههای زیباشناختی و هنری تنازع توجهی نشدهاسات .نویساندة مقالاة حاصار ( )6863در
بررسی کارکردهای زیباشناختی دساتور زباان فارسای ایان موصاوع را از منظار چگاونگی
ساخت آن در شعر معاصر بررسی کردهاست و آنها را به دو دستة «تنازع ماوقّتی و دائمای»
و «تنازع لفظی و معنوی» تقسی ،نمودهاست و در پارهای موارد ،اشاراتی به نقشهاای هناری
آن نیز داشته است .محقق نامبرده حوزة تنازع را بسیار وسیع در نظر داشته تا جایی که ایهاام
را نیز نوعی تنازع معنوی محسوب کردهاست .در مقالة حاصر سعی شده با توجاه باه حاوزة
تنازع در دساتور زباان فارسای ،در تکمیال مباحاث پاژوهش ماذکور ،ایان مقولاه از منظار
زیباییشناسی بررسی و مه،ترین کارکردهای هنری آن شناسانده شود.

 .1تنازع از منظر زیباییشناسی شعر
شعر بستر مناسبی برای ایجاد تنازع اسات و ایان موصاوع بایش از هار چیاز برخاساته از
انسجام و پیوستگی واژگان و عناصر شعر است .شعر بافتی پیچیده دارد و همة عناصر شاعری
دره ،تنیدهاند ،بهگونهای که بررسی هر عنصر شعری بدون توجه به عناصار دیگار غیارممکن
مینماید .بهحق است که میگویند« :آفرینندة اثر ادبای ،کلمااتش را وادار باه اصاافهکااری
میکند ...ادبیات را میتوان سختکوشی کلمات تعری ،کرد .ادبیات ،بهرهکشی از کلماات
است» (برجس .) 68 :6877 ،واژگان در سااختار کلای شاعر باا ها ،متناساب و وابساتهاناد و
«پیوندهای چندگانة واژگان با یکدیگر موجب ایجاد بستری در شعر میشود که انواع تنازع
شکل گیرد» (دهرامی .)683 :6863 ،برخی واژگان در کانون تنش شاعر قارار مایگیرناد و
گاه مخاطب را در نوعی سرگردانی قرار میدهند که آنرا به کادام بخاش از جملاه نسابت
دهد .تنازع از مقولههای زبانی اسات کاه موجاب گارهخاوردگی واژگاان و عباارات شاعر
میشود ،به گونهای که گاه موجب ایجاد چندمعنایی و کارکردهای هنری دیگر مایگاردد
که مه،ترین آنها موارد زیر است.

1ـ .1ابها و چندمعنایی
یکی از کارکردهای بالغی تنازع ،ایجاد چندمعنایی و ابهام در شعر است که بار اسااس
آن ،گاهی متنازعٌفیه به گونهای است که به دو کلمه یا عبارت بازمیگردد و برحسب اینکه
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مخاطب ارتباط آن را به کدام کلمه متصور شود ،عبارت معنایی متفاوت خواهد داشت .این
نوع دومعنایی و ابهام باید با انگیزههای بالغی انجاام گرفتاه باشاد .اصاطالح «کژتاابی» کاه
برخی محققان مطرح کردهاند نیز گاه بر اساس تنازع صورت میگیرد ،اما کارکردی بالغی
ندارد .خرمشاهی سلسلهمقاالتی را در این زمینه نوشتهاست و مداالهاای فراوانای از کژتاابی
ذکر کرده که بیشتر آنها ،نشانة صع ،تألی ،گویندگان آنهاست چنانکه در این جملاه
دیده میشود« :قاتل خالدبن ولید که از بزرگترین مردان اسالم است ،کعب بان عمیار باود.
این جمله به دو معناست :ال )،قاتل خالدبن ولید از بزرگترین مردان اسالم است .ب) خود
خالد از بزرگترین مردان اسالم است» (خرمشاهی .)88 :6813 ،در واقع ،تنازع موجب ابهاام
در این عبارت شدهاست .عبارت «از بزرگترین مردان اسالم» متنازعٌفیه است و «قاتل خالاد»
و خود «خالد» برای تصاحب آن به نزاع پرداختهاند و شنونده متردد خواهد بود که به کادام
نسبت دهد .در چنین عباراتی ،کژتابی نه تنها اهمیت ادبی و بالغی ندارد ،بلکه نشانة صع،
تألی ،گوینده است .از همین منظر ،نگارنده در باب آن بحث نمایکناد .جایگااه تناازع در
ابهام و چندمعنایی هنگامی است که شاعر خالقانه و یا آگاهانه از آن بهره برده باشد و حتی
اگر آگاهانه نبوده باشد ،از مقولة صع ،تألی ،نباشد و معنایی مخال ،با مقصود گوینده از
آن برداشت نگردد .از این دست تنازعات در شعر فارسی بسیار دیده میشود و سخنوران از
ظرفیت زبانی و معنایی تنازع برای ایجاد شگردهای زبانی بهره باردهاناد چناانکاه در بیات
سوم این شعر دیده میشود:
«وقتاااای افتاااااد فتنااااهای در شااااام
روساااااااااتازادگان دانشااااااااامند
پسااااران وزیاااار ناااااقصعقاااال

هاار کااس از گوشااهای فاارا رفتنااد
بااااه وزیااااری پادشاااااه رفتنااااد
باااه گااادایی باااه روساااتا رفتناااد»
(سعدی شیرازی.)388 :6833 ،

«ناقصعقل» متنازعٌفیه است که میتواند ه ،به «پسران وزیر» ه ،به «وزیر» بازگردد و بر
اساس موصوع داستان ،میتوان هر دو معنی را نیز دریافت زیرا طعنهای به ناقصعقل باودن
وزیر نیز میتواند باشد که مانع فتنه نشدهاست.
در بالغت سنّتی ،اگرچاه ساخنی از تناازع نشاده ،اماا گااهی محساناتی ذکار شاده کاه
زیرساخت آنها بر پایة تنازع است .از جملة این ماوارد ،آرایاة «ساحر حاالل» اسات و آن،
«ایراد لفظی است که او را با کالم سابق مناسبتی تمام باشد چنانچه از تتمة او توان گرفت،
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اما فیالواقع مبدأ کالم الحق باشد» (کاشفی ،بیتاا .)631 :در ایان حالات کاه ناوعی تناازع
ایجاد میشود ،بخشی از کالم به گونهای ایراد میشاود کاه در دو سااختار مختلا ،،نقاش
نحوی متفاوت داشته باشد و تغییر نحوی آن موجب چندمعنایی متن گردد باه عناوان مداال
در ابیات زیر:
«بدو گفت رست ،کاه گار بادخوی
بماناااا ،تاو را بستااااه در چاااه پااای

بیاااری و گفتاااار مااان نشنااااوی
به رخش اندر آرم شوم بااز جاای»
(فردوسی ،6879 ،ج.)78 :9

«پای» ،متنازعٌفیه است و از یک سو میتواناد متعلاق باه «بساته» باشاد و از ساوی دیگار
مفعول برای فعل «آرم» :پای تو را در چاه ،بساته بگاذارم /.پاای را باه رخاش انادر آرم .باه
سخن دیگر ،تنازع نقشی کانونی و محوری در ایجاد این صنعت ادبی یافتهاست .بااز از ایان
نوع است شعر زیر:
«باران گرفات نیازه و قصاد مصااف کارد

آتش نشست و خنجر خود را غالف کرد»
(امینپور.)866 :6868 ،

تنازع در «نیزه» است که دو نقش مسندٌإلیه و مفعول میگیارد .اگار مساندٌإلیه محساوب
شود« ،باران گرفت» فعل مرکّب خواهد بود و معنا میشود «نیزه مانند باران شروع به باریدن
کرد» و اگر مفعول بدانی ،،یعنی باران نیزه را گرفت .از ایان طریاق ،ابهاام و چنادمعنایی باه
وجود میآید و ارزش هنری شعر را افزایش میدهد .این بیت که در برخی کتب بالغی باه
عنوان شاهد مدال «سحر حالل» آمده نیز از همین مقوله است:
«هست در من آتشی روشن نمایدانا ،کاه چیسات
8

این قدر دان ،که همچون شمع میکااه ،دگار»
(کاشفی ،بیتا.)631 :

در این بیت ،واژة «روشن» که متنازعٌفیه است ،ه ،میتواند قید و ه ،مسند به شمار آیاد
و بخش مهمی از بالغت بیت ب ه دلیل همین تناازع اسات زیارا دو معناای مختلا ،باه شاعر
بخشیده است :آتشی در من روشن است /آتشی در دل هست که روشن و واصح نمایدانا،
که چیست .همچنین است در این شعر شاملو:
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«هنگام شب که رقص غ ،آغاز مینهاد
مهتاب
در سکوتش
بر الشههای بیکفن مردم پروس
خاموش شد به حجلة سلطان فره دریک
شمعی و شهوتی» (شاملو.)861 :6836 ،
«خاموش شد» که متنازعٌفیه است ،ابتدا به نظر میرسد فعلای بارای «مهتااب» اسات ،اماا
مبتدائی برای جملة بعد است.
یکی دیگر از آرایههایی که معنا در آن مبه ،است ،آرایة توجیه یا محتملالضدّین است
و این آرایه بدین گونه است که «سخن را دو روی باشد یک روی مدح و ساتایش و یاک
روی مذمت و نکوهش .یا به یک احتمال جد و به احتمال دیگر هزل و شوخی و امدال آن»
(همایی .)889 :6836 ،گاهی تنازع در این آرایه نقاش محاوری و بنیاادین دارد و شااعر در
پارهای موارد ،جمله را طوری تنظی ،مایکناد کاه بتاوان دو سااختار مختلا ،نحاوی از آن
متصور شد و در هر بار معنایی متضاد ایجاد کند:
«ای خواجه صیا شود زِ روی تو ظُلَ،

بااا طلعاات تااو سااور نمایااد مااات»،
(به نقل از :همان).

در مصرع نخست ،فعل «شود» متنازعٌفیه است و کلمات «صیا و ظل »،برای ایجااد رابطاة
اسنادی در مقام مسندٌإلیه آن را جذب میکنند و بار ایان اسااس ،جملاه دو سااختار نحاوی
مختل ،مییابد« :صیا ظل ،شود /ظل ،صیا شود» .هر یک از این ساختارهای نحاوی ،معناایی
متفاوت و متضاد ایجاد میکند .در مصرع دوم نیز همین ساختار وجود دارد .شاعر آگاهاناه
و به صورتی هنرمندانه از این تمهید بهره بردهاست .برخی در باب ایان صانعت معتقدناد در
صورتی جزء صنایع بدیع شمرده میشود که:
«گوینده خود به این امر وقوف داشته باشد وگرنه در صورتی که قصد مدح یاا ذم تنهاا
داشته باشد ،اما عبارت را طوری جملهبندی کارده باشاد کاه خاالف مقصاودش نیاز از آن
مستفاد شود ،نه تنها داخل صنعت بدیعی نیست ،بلکه به سبب همین ابهام ،سخن او از درجة
فصاحت و بالغت ادبی نیز خارج و ساقط است» (همان.)881 :
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یکی از شیوههایی که موجب تنازع میشود ،چگونگی ترتیب واژگاان و اجازای جملاه
است .ترکیب اجزای جمله در نوشتههای خبری و مرسوم ،معماوالً یکنواخات و بار اسااس
موازین دستوری است ،اما در نوشتههای ادبی ،جابهجایهای گستردهای در ترتیاب رایا و
عادی اجزای سخن ایجاد میشود تا زبان قدرت بیشاتری بارای انتقاال عاطفاه و معناا بیاباد.
تغییر در ساختهای نحوی زبان عادی و چگونگی چینش آنها از مه،ترین شیوههای خلق
تنازع در شعر است که گاه موجب چندمعنایی میشود .شاعر گاهی واژگاان را باه گوناهای
در کنار یکدیگر قرار میدهد که واژهای در چند جمله نقش دستوری مختل ،داشته باشد:
«نازلی بنفشه بود
گل داد و
مژده داد :زمستان شکست
و رفت!» (شاملو.)683 :6836 ،
در این سطور« ،زمستان» و «رفت» متنازعٌفیه است .زمساتان ها ،مساندٌإلیه و ها ،مفعاول
برای فعل «شکست» میتواند باشد (زمستان شکسته شد /زمستان را شکسات) و «رفات» نیاز
میتواند ه ،متعلق به «زمستان» باشد و ه« ،نازلی» (نازلی رفت /زمستان رفت) .برحسب هار
مورد ،معنای شعر نیز تغییر میکند و این چندگانگی معنایی ،نقش مهمی در کیفیات هناری
این سطور دارد .مخاطاب هار یاک از ایان سااختارها را در نظار بگیارد ،معناای خاصای را
برداشت میکند و نکتة مها ،آن اسات کاه هایچ یاک از ایان برداشاتهاا باه ماتن آسایب
نمیرساند.

1ـ .2ایجاد ایجاز و دوری از اطناب مخل
ایجاز یکی از مباحث مه ،بالغت است کاه در تعریا ،آن مایگویناد« :اداء المقصاود
بأقلّ من عبارة المتعارف» (سکاکی6668 ،م .)688 :.اگر این تمهید در جای مناسب استفاده
شود ،با جلوگیری از اطناب مخل ،بر جنبههای زیباشناختی سخن میافزاید و حتی اگر جنبة
هنری ایجاز آن چشمگیر نباشد ،هماین کاه ماانع اطنااب غیرصاروری شادهاسات ،ارزش و
اهمیت دارد .در ایجااز حاذف (باه قریناة لفظای) تاا حاد ممکان از کااربرد الفااط زایاد و
غیرصروری پرهیز میشود و گاه که یک معنا به تکرار کلمه یاا عباارتی نیازمناد باشاد ،آن
لفظ تنها یک بار ایراد شده ،در عبارتهای مختل ،نقش متفاوت ایفا میکند و باهگوناهای
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تنازع به وجود میآید .یکی از مه،ترین عوامل این نوع ایجااز ،حاذفهاایی اسات کاه در
جمله یا جمالت معطوف و مرکب انجام میگیرد و بر اساس آن یک کلمه ،یک بار ظهاور
مییابد ،اما معنا و نقش نحوی کلمات محذوف را نیز بر دوش میگیرد .برخی ویژگیهاای
شعر ،بهویژه در شعر سنتی نیز زمینه را برای پیدایش تنازع به وجود میآورد .نازد قادما هار
بیت استقالل خود را دارد و باید معنا ،جلوهگریها و احساس خود را بنمایاناد و باه کنااری
رود .از همین منظر ،تا جای ممکن واژگان غیرصروری و تکراری حذف مایشاود تاا معناا
بتواند در قالب بیت جای بگیرد و حذف نیز از مه،ترین عوامل ایجاد تنازع است:
«تشویش وقت پیر مغاان مایدهناد بااز

این سالکان نگر که چه با پیر میکنناد»
(حافظ شیرازی.)876 :6877 ،

«این سالکان» متنازعٌفیه است و همزمان مسندٌإلیه برای مصرع نخست و فعل «میکنند» و
مفعول برای فعل «نگر» محسوب میشود .در واقع ،یک بار اجازة ظهور یافتاهاسات و در دو
کارکرد دیگر با آنکه میتوانست در قالب صمیر بیان شود ،محاذوف شادهاسات و بیات را
موجز ساختهاست .آشکار است که اگر بیت بدون تنازع باشد ،سه بار تکرار شدن «سالکان»
یا صمیر متناسب ،بیت را با اطنابی غیرصروری همراه میسازد و از جنبة هنری آن میکاهد.
باز از این نوع است سطور زیر:
«یک لحظه میتوانست ،ای کاش
بر شانههای خود بنشان،
این خلق بیشمار را
گرد حباب خاک بگردان،
تا با دو چش ،خویش ببینند که خورشیدشان کجاست
و باورم کنند» (شاملو.)193 :6836 ،
عبارت «این خلق بیشمار» با آنکه یک باار اساتعمال شاده ،اماا در چهاار نقاش نحاوی
دخیل است یعنی مفعول برای افعال «بنشان ،و بگردان ،»،نهاد برای «ببینند و بااورم کنناد» و
از این طریق ،عبارت موجزتر و بلیغتر شدهاست .در صورتی که شاعر از تناازع بهاره نبارده
بود ،این عبارت حتی با استفاده از صمیر چنین میشد« :یک لحظه میتوانست ،ای کاش /بار
شانههای خود بنشان /،این خلق بیشمار را /و آنها را گرد حباب خاک بگردان /،تا آنها با
دو چش ،خویش بینند که خورشیدشان کجاست /و آنها باورم کنند» که در ایان صاورت،
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تکرارها از فصاحت متن میکاست .این ناوع تناازع بسایار رایا اسات و گااه در جماالت
متوالی استفاده میشود .باز در این سطرها:
«دردهای من
جامه نیستند
تا زِ تن درآورم.
چامه و چکامه نیستند
تا به رشتة سخن درآورم.
نعره نیستند
تا زِ نای جان برآورم» (امینپور.)836 :6868 ،
«دردهای من» متنازعٌفیه برای هار ساه فعال «نیساتند» و مفعاول بارای افعاال «درآورم ،و
برآورم» است و بدون تنازع ،شش بار باید در این عبارت کوتاه تکرار مایشاد کاه در ایان
حالت ،متن اطنابی غیرصروری داشت.
اگرچه در بیشتر مواقع ،در این نوع تناازع ،یکای از نقاشهاای نحاوی متناازعٌفیاه غلباه
مییابد (چنانکه در مورد قبل ،نقش نحوی مسند غلبه یافتهاست) ،اما گاهی سااختار جملاه
بهگونهای است که هیچ یک از نقشها برتری نمییابد و مخاطب نمیتواند باه یقاین نقاش
آن را تعیین کند:
«گار ندااار قاادم یاار گراماای نکاان،

گوهر جان به چه کار دگرم بازآیاد»
(حافظ شیرازی.)863 :6877 ،

«گوهر جان» متنازعٌفیهاست و ه ،مفعول برای مصرع نخسات و ها ،نهااد بارای مصارع
دوم محسوب میشود .اگرچه این کلمه در مصرع دوم و نزدیکتر به فعل «بازآیاد» آماده،
اما هر دو نقش با یک قادرت ظااهر شادهاناد و کوچاکتارین تغییار در نگاارش یاا نحاوة
خواندن میتواند یکی از نقشها را برجسته سازد چنانکاه اگار یاک ویرگاول بعاد از آن
قرار داده شود ،یا هنگام خواندن بعد از آن وق ،شود ،نقش مفعولی آن برجسته میشود.
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1ـ .3ایجاد انسجا
کارکرد دیگر تنازع ،ایجاد انسجام در کالم است .دربارة انسجام متن تحقیقات مختلفی
انجام شدهاست که از معروفترین آنها را هالیدی و رقیه حسن به انجام رساندهاند .انسجام
از نظر آنها عبارت است از:
«یک مفهوم معنایی که اشاره به روابط معنایی موجود در ماتن دارد و آن را باه
عنوان یک متن تعیین میکند .بر این اساس ،انسجام اشارهای دارد به شرح و تعیاین
برخی عناصر در سخن که وابسته به عناصر دیگاری اسات و یاا باه عباارت دیگار،
نمیتوان معنایی را به طور مؤثر درک کرد ،مگر با ارجاع دادن باه آن .وقتای ایان
موصوع حادث شد ،رابطاة انساجامی شاکل گرفتاهاسات» ( Halliday & Hasan,
.)1976: 4

هالیدی و حسن عوامل انسجامی را به پن دساته تقسای ،کاردهاناد کاه یکای از آن هاا،
حذف است و بر اساس آن ،اگر یک واژه در زیرساخت دو جمله باشد ،در روساخت یکی
از جمالت حذف میشود و رابطة حذف به وجاود مایآیاد .ایان اتفااق خاود باه گوناهای
موجب ایجاد تنازع در کالم میشود و کلمة متنازعٌفیه در دو یاا چناد جملاه ،نقاش نحاوی
ایفا میکند و دو جمله را به ه ،متصل میسازد و انسجام شکل میگیرد به عناوان مداال در
ابیات زیر:
«مرا به حیطة محض حریق دعوت کان
بااه آسااتانة برخاااورد ناگهااان دو چشاا،
به شبنشینی شبن ،،به جشانوارة اشاک
به بغاض آبای تبادار در شابی بایتااب

به لحظه لحظة پیش از شاااروع خاکساتر
به لحظههای پس از صاعقه ،پس از تندر
باااه میهمااانی پرشااور چشاا ،و گونااة تاار
به چش ،روشن و بیدار خساته از بستار»...
(امینپور.)668 :6868 ،

فعل مرکّب «دعوت کن» متنازعٌفیه است و به دلیل حذف در مصارعهاای دوم باه بعاد،
همة مصرعها را به ه ،متصل ساختهاست ،به گونهای که تکمیل معناای هار مصارع باه ایان
فعل بستگی دارد .در این سطور نیز همین تمهید وجود دارد:
«شعر رهایی است
نجات است و آزادی.
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تردیدی است که سرانجام
به یقین میگراید
و گلولهای است که به انجام کار
شلیک میشود
آهی به رصای خاطر است
از سرِ آسودگی
قاطعیت چارپایه است
به هنگامی که سرانجام
از زیر پا
به کنار افتد» (شاملو.)137 :6836 ،
واژة «شعر» مسندٌإلیه برای همة افعال «است» واقاع شادهاسات و آنهاا را باه ها ،وابساته
ساخته ،به گونهای که همة سطور به کلمة نخست شعر باازمیگردناد و از ایان طریاق ،ماتن
منسج ،شدهاست .شایستة ذکر اینکه منظور از انسجام در این موارد ،تنها ایجاد فرم ذهنای و
کلیتی نیست که موجب شعری ساختمند شود ،بلکه بیشتر از منظر زبانی مدّ نظر است که بار
اساس آن ،گزارههای جمله از حیث زبانی به ه ،وابسته میگردند چنانکاه در ایان ساطور
سرهری دیده میشود:
«من صدای نفس باغچه را میشنوم
و صدای ظلمت را ،وقتی از برگی میریزد
و صدای سرفة روشنی از پشت درخت
عطسة آب از هر رخنة سنگ
چکچک چلچله از سق ،بهار
و صدای صاف باز و بسته شدن پنجرة تنهایی
و صدای پاک پوست انداختن مبه ،عشق
متراک ،شدن ذوق پریدن در بال
و ترک خوردن خودداری روح» (سرهری.)671 :6836 ،

در این ساطور ،تجرباههاای مختلا ،و متناوعی ارائاه شادهاسات و بارای جلاوگیری از
پراکندگی از نظر زبانی ،فعل «میشنوم» کاه متناازعٌفیاه اسات ،آنهاا را کاه نقاش مفعاولی
یافتهاند ،به ه ،وابسته ساختهاست.
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1ـ .4ساخت زبان خاص شعری
با شکلگیری و رواج شعر نو ،تغییرهای اساسی و بنیادین در شعر ایجااد شاد و در چناد
دهه ،جریانهای مختلفی به وجود آمد که برخی از آنها گرایش شدیدی باه ویژگایهاای
زبانی داشتند .شعر نو به دلیل برشهای درونمصراعی و بهرهمندی از تقطیعهاای مناساب و
تأکید بر زبان (در برخی جریانها) این بستر را فراه ،آورده که شکلهای مختلفی از تناازع
به وجود آورد .بعد از انتشار مجموعة طرح از احمدرصا احمادی ،جریاانی افاراطگوناه در
شعر ایجاد شد که بیشتر به فرمگرایی و تکنیکهای زباانی گارایش داشات .براهنای معتقاد
است« :در زبان فارسی ،جاهای پنهانی وجود دارد که دستور و نحو جرأت رفتن باه آنجاهاا
را نداشتهاست ...زیبایی واقعی نوشته در بیرون کشیدن این جاهاای مخفای اسات» (براهنای،
 .)637 :6833در شااعر حجاا ،کااه در واقااع ،شااعبهای از شااعر طاارح محسااوب ماایشااود،
تکنیک های زبانی نقش ماؤثری در ایجااد زباان شاعری دارد (بارای شاناخت بیشاتر از ایان
جریان ،ر.ک حسنلی .)71 :6831 ،یداهلل رؤیایی از بنیانگذاران این جریاان ،کاار خاود را
تالشی برای باال بردن ظرفیتهای زبان میداند:
«من اگر گاهی در کاربرد حروف اصافه و یا قیدها و یا در فونکسایون صامایر
دست بردهام و یا پایان یکی دو نوشته و سخنرانی با "بنابراین ،زیراکه ،ولایکن و"...
اینها همه در حد باز کردن دریچههایی برای باال بردن ظرفیت زبان بودهاسات ،ناه
اینکه تخ ،لق در دهان منتقد بشکن( «،رؤیایی.)87: 6876 ،

هرچند گاهی شعر را تا حد تکنیکهای زبانی محدود میسازد ،بیآنکه مخاطب بتواند
تجربة شاعر را درک نماید و معنایی را دریافت کند .یکی از ویژگیهای این شاعر ،جهاش
از فاصلههاست .در بیانیة آن آمدهاست:
«از واقعیت تا مظاهر واقعیت ،از شایء تاا آثاار شایء فاصالهای اسات ...شااعر
حج،گرا این فاصله را با یک جست طی میکند ...از بُعدی که باین واقعیات و آن
مظهر منتخب است ،با یک جست میپرد و از هار بُعاد کاه مایپارد ،از عارض ،از
طول و از عمق میپرد» (همان89 :8987 ،ا.)81

گاهی از تنازع به عنوان ابزاری برای عمق و ژرفا بخشیدن باه تصااویر شاعری و جهاش
سریع از یک تصویر به تصویر دیگر استفاده شدهاست .شاعر خالقانه عبارت یا لفظای را باه
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گونهای در شعر قرار میدهد که بتواند در ساختار دو تصویر نقش داشاته باشاد و باه آنهاا
عمق ببخشد و پُلی برای عبور از یک تصویر به تصویر دیگر باشد:
«ایستاده ظاهر تو رو به روی باد
و باد ظاهر از تو میگذرد
ا نامرئی ا
بیجس ،از چه بازمیآیی» (همان.)683 :6837 ،
«نامرئی» که متنازعٌفیه است ،به عنوان وجهشبهای ه ،برای تصویر جملة قبل و ه ،بعد از
خود محسوب میشود و مانند لوالیی دو جمله را به ه ،پیوند میدهد .ایان واژه ،بُعدسااز و
عمیقکننده است که از یک سو در جمله میتواند متعلق به «باد ظاهر از تو مایگاذرد» و از
سویی دیگر ،بخشی از جملة «بیجسا ،از چاه باازمیآیای» باشاد .از ساوی دیگار ،تصاویر
نخست را به تصویر دوم پیوند میدهد و موجب جهشی میشود که نامرئی و بیجس ،باودن
باد را به نامرئی بودن طرف دیگر تصویر میرساند .باز از همین نوع است سطور زیر:
«زخ ،ظری ،عقربه در من بود
وقتی که دایره کامل شد
معماری بیابان
با روایت عقربه تکرار شد» (همان.)869 :
جملة پیرو «وقتی که دایره کامل شد» که متنازعٌفیه است ،به هر دو جملاة قبال و بعاد از
خود میتواند وابسته باشد .وجه مشترک میان عقربة نخست و عقربة دوم ،کامل شدن دایاره
است و از این طریق تصویر بیابان وسیع را به شاعر پیوند میدهد.
در سطرهای زیر نیز ترکیب «همراه بیگناهیهای »،در دو ساختار قبل و بعد خاود نقاش
دارد و نوعی جدال بین طرفین این عبارت وجود دارد که ترکیب را از آنِ خود کنند:
«من با تولدم
در دوردست عمر
تبعید میشدم
همراه بیگناهیهای،
در آن سوی زمانه که دور از من
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با سرنوشتهای موعود جلوه داشت
جاوید میشدم» (رؤیایی.)836 :6836 ،
همین موصوع ،عمق و ژرفایی به «بیگناهی» میبخشاد و جاوداناه باودن آن را برجساته
میسازد.

نتیجهگیری
تنازع در سخن هنگامی روی میدهد که دو یا چند بخش از یک یا چناد جملاه ،بارای
تکمیل ساختار نحوی خود به واژه یا عبارتی نیازمند باشند که آن مورد کمتر از تعاداد الزم
ذکر شده باشد .این تمهید زبانی ،نقشهای زیباشناختی مختلفی در شعر دارد .گااهی شااعر
خالقانه از تنازع برای ایجاد ابهام و چندمعنایی استفاده میکند و در این حالت ،متنازعٌفیه به
دو کلمه یا عبارت بازمیگردد و برحسب اینکه مخاطب ارتباط آن را به کدام کلمه متصور
شود ،عبارت معنایی متفاوت خواهد داشت .کارکرد دیگر تناازع ،ایجااد ایجااز و دوری از
اطناب در کالم است .از آنجا که تنازع در بیشتر مواقع از طریق حذف به قرینة لفظی ایجااد
میشود ،ایجاز حذف در سخن شکل میگیرد .کارکرد دیگر تنازع ،رعایت انساجام زباانی
و پیوند میان اجزا و جمالت مختل ،است زیارا در ایان حالات ،متناازعٌفیاه در دو یاا چناد
جمله نقش نحوی ایفا میکند و آنها را به ه ،متصل میسازد .برخی از شاعران زبانگرا از
تنازع به عنوان ابزاری برای برجستگی و ساخت زبان خاص شعری خاود بهاره باردهاناد .در
این حالت که بیشتر در جریان شعری حج ،دیده میشود ،شاعر برای ایجاد عمق به تصاویر
و جهش آنی از یک بُعد تصویر به بُعد دیگر از تنازع به عنوان پُلی استفاده میکند.

پینوشتها
6ا چنانکه مشاهده میشود ،این محققان در نگاهی جزئی به ترتیب نقاشهاا نیاز توجاه
داشتهاند و آنها را جداگانه تقسی ،کردهاند .معیاار ایان ترتیابهاا نیاز ترتیاب جماالت در
زیرساخت جملههاست چنانکه برای مورد نخست آوردهاند« :کتابی را که روی میز است،
بردارید = کتاب روی میز است (= نهاد) کتاب را بردارید(= مفعاول)» (وحیادیان کامیاار و
عمرانی.)683 :6837 ،
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8ا این بیت در دیوان سلمان ساوجی آمدهاست (ر.ک سالمان سااوجی،)638 :6817 ،
اما به جای واژة «روشن» که عنصر مها ،زیبااییشناسای و متناازعٌفیاه ایان بیات اسات ،واژة
نهچندان مه« ،لیکن» آمادهاسات  .اگار اصال بیات را باه هماان صاورت منادرج در دیاوان
محسوب کنی ،،نشان میدهد ورّاقان و نسخهبرداران یا علمای بالغت ،گااه چاه مهاارتی در
تغییر ابیات داشتهاند و اگر این گونه اِعمال تغییرات از منظر بالغت بررسی دقیق شود ،مفیاد
خواهد بود زیرا گاه نمونههای موفقی از دخل و تصرف مشاهده مایشاود چناانکاه بیات
معروف «میازار موری کاه داناهکاش اسات »...و بسایاری از ابیاات شاهرة دیگار نیاز هماین
سرنوشت را یافتهاست.
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