205-191

تحلیل نشانهشناختی
«ارمنی» اثر پرتو کرمانشاهی و «زمستان» اثر اخوان ثالث
تاریخ دریافت – 2931/4/12 :تاریخ پذیرش2931/6/9 :

محمدرضا حسنی

جلیلیان 1

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
چکیده

کورته

از میان سرودههای مهدی اخوان ثالث «زمستان» از
همه مشهورتر است .در سرودههای کردی پرتو
کرمانشاهی هم ظاهراً شعری که به «ارمنی» مشهور
شده از همه نامآورتر است .در این پژوهش این
دو سروده از دیدگاه محتوایی و نشانه شناختی
بررسی و تحلیل شده است .نتایج نشان میدهد که
ح تصویر کلی
پرتو در سرایش «ارمنی» در دو سط ِ
و نشانهها از «زمستان» اخوان ثالث متأثر بوده
است .در طرح کلی ،پناه بردن شبانه فردی بی-
خانمان به ساقی ،درخواست از او ،عدم اعتماد به
افراد و هراس از محیط و در سطح نشانه شناسی
تقابل نشانههایی همچون :لولی /آواره ،ترسا/
ارمنی ،جام /شیشه و مانند آن ،از موارد مشترک در
دو اثر است .اما در سطح تأویل معنایی نشانههایی
که شعر اخوان را تأویلپذیر کرده ،بسیار روشنتر
از شعر پرتو است .هر چند دو بیت از سرودۀ پرتو
نیز امکان تأویل متن و همخوانی با سروده اخوان
را فراهم میسازد .وجه افتراق دو اثر ،طراوت و
طنز سروده پرتو در مقابل جدیت شعر اخوان
است.

لەنێوان هۆنراوەکانی مێهدی ئەخەوانسالس «زستان» لە
هەموویان بهناوبانگترە .لە هۆنراوە کوردییەکانی
پەرتەو کرماشانیشدا ئەو هۆنراوەیەی کە بە «ئەرمەنی»
بەناوبانگە لە هەموو هۆنراوەکانی ناودارترە .لە
ڕوانگەی ناوەڕۆکی و نیشانەناسییەوە لێکدرانەوەو
شیکرانهوه .دەرەنجامەکان پیشان دەدەن کە پەرتەو
کرماشانی لە هۆنینەوەی "ئەرمەنی" لە دوو ئاستی
وێنەی گشتیدا کاریگەری لە "زستان"ی ئەخەوان
سالس وەرگرتووە .لە گەاڵڵەی گشتیدا پەنابردنی
شەوانەی کەسێکی دۆشداماو بۆ ساقی،
متمانەکردنی خەڵک و دڵەڕاوکێ بە هۆی ئاقاری
دەوروبەر لە ئاستی نیشانەناسیدا،لههەمبەریاکدانانی
نیشانەگەلی وەک:لولی /ئاوارە ،تەرسا /ئەرمەنی،
جام /شیشە و هتد خاڵە هاوبەشەکانی ئەم دوو
بەرهەمەن .بەاڵم لە ئاستی ڕاڤەی واتاییدا ئەو نیشانانه
وایان کردووە شیعری ئەخەوان سالس ڕاڤەهەڵگرتر و
ڕوونتر لە شیعری پەرتەو بێت ،هەرچەند دوو بەیت لە
هۆنراوەی پەرتەو ئەگەری ئەوەیان هەبێ ڕاڤە هەڵبگرن
و دەق و هاوخانی لەگەڵ هۆنراوەی ئەخەوان پێک
بهێنێت .الیەنی جیاوازی دوو بەرهەم بزۆزی و تارۆزی
هۆنراوەی پەرتەو لە بەرانبەر جدییەتی هۆنراوەی
ئەخەوان بووە.

کلیدواژهها :پرتو کرمانشاهی ،اخوان ثالث ،نقد
نشانه شناختی ،زمستان ،ارمنی.

وشە گهلی سەرەکی :پەرتەو کرماشانی ،مێهدی
ئەخەوان سالس ،ڕەخنەی نیشانەناسانه ،زستان،
ئەرمەنی.

1. jalilian.m@lu.ac.ir
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 -1مقدّمه
شعر معارر فارسی
مهدی اخوان ثالث (م .امید)  7031 -7031بیگمان یکی از ارکان شععر
ست .در قیاس با بزرگان اد
ااسعت.

سی میتوان او را با فردوسی برابر نهاد.
فارسعی
کسسعیف فار
کس سیف

سی را پی گرفته
فردوسععی
دوسععتی همان خط فردو
وی هم در زبان هم در بیان و هم در ایران دو ست
سی خالی نبوده و رد پای
عیاسععی
ست .زندگی پر فراز و فرود او از گرایشهای خاص سعسیا
ااسععت.
خسععتین
ستین
ست .از میان آثار به جای مانده از اخوان ،نخ
هویداسععت.
شعار او هویدا
این گرایشها در ااشعععار
شعر اخوان در قال
مجموعه شععر

نیمایی که در سا  700۱منتشر شد« ،زمستان» نام دارد.

سرودههای این مجموعه،
ست و از میان سععروده
شهورترین مجموعه اخوان نیز ههسععت
این اثر ممشععهورترین
زمسعتان» که نام کتا
سعرودهای معروف به «زم ستان
س

شده ،از همه مشهورتر
هم از آن گرفته شعده،

است.
شاهی» و متخلص به
کرمانشععاهی
شرف نوبتی (متولد  )7073معروف به «پرتو کرمان
علی ااشععرف
سی و کردی و البته لهج
فارسعععی
رر ک،رد ،به زبانهای فار
معارعععر
شاعران نامآور معا
«پرتو» از شعععاعران
شاهی شعر سروده است .بخشی از آثار او در مجموعهای به نام «کوچه باغیها»
کرمانشعاهی
کرمان
سلطانی در سا  7011منتشر شده است .یادداشتهای سه تن از
به همت محمدعلی سعلطانی
بزرگان اد

رر بر این مجموعه ،نشان دهنده مقام شاعری پرتو
معارعر
شععرشعناسعان معا
و شعر شنا سان

شعار «دیوانف» او را «محشر» خوانده و گفته است مگر
افشعار برخی از ااشععار
اسعت .ایر اف شار
ا ست.
شعر او را در پایه بزرگان اد
صفا نیز شعععر
شعر او را خواند و نلرزید .مظاهر ممصعفا
شود شعععر
میشعود
کسسیف نهاده است (نوبتی.)22 - 22 :7010 ،
سی را نشان میدهد .اما
فارسعی
شعر فار
دسعت پایگاه پرتو در شععر
تورعی هایی از این د ست
تو ری
شت که پرتو کرمانشاهی در شعر کردی هم تواناییهای خود را به
داشعت
نباید از نظر دور دا
شهرت عام
سرودههای کردی «پرتو» به نام «ارمنی» شععهرت
ست .یکی از سععروده
خوبی بروز داده ااسععت.
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رله شعر «زمستان» را تداعی میکند،
بسفارعله
ست .همان گونه که نام اخوان ثالث بسفا
یافته ااسعت.
نام پرتو هم یادآور شعر «ارمنی» است.
 -1-1شعر «ارمنی»
ئااوارهگا ی بیچاارهگا ی بیخاانماان ئا رم نی

مااالاات نیا ذان هااا لا کو ،روح رهوان ئ ا رمنی

ئااا رماااناااای

ئاااا رمااااناااای

شاااااایاااریاااا

زووانااا

دهردت

وه

گاااایااااانم

ترسااا ل گ ردم تان کی بوشااای بدو دهر وان کی

ئ جااا م ا دی دیوان ا گی ئاااگر وهگیااان ئ ا رمنی

تو با و موسااانیاانی بلا  ،لی گ وره مهیانی بل

ها رچی کا خوت ذانی بلا  ،م نااتوان ئ رمنی

بیخود ئ را ترسای خوهم قورس دهم خاترج م

مانگ ش ا وه سااای ی خوم ها شااانوشااان ئ رمنی

نا وش ئ وق ره چشاااتی نی  ،دهر واک بارم ک فتی

ها ر یا ی چلا ن ذری بل  ،ت ر بو زوان ئ رمنی

ئ گر ی کی ل دشاای نی پرساای ی ل کوره ساا نی

وه گیاان ها ر چی کاافره ئوشااا نی ذان ئ رمنی

ل خوس ئاگر گردیم  ،ری مالتان گوم کردیم

ئ ر مردیمیشاا مردیم  ،مشااتی سااوخان ئ رمنی

پشااات ل بار دهرد و غ م شااالیا ،نی ذان چو بل

دهردم یا سااا لا ماال خوم بیخاانمان ئ رمنی

روژ و شااا وم جور یا ک دهر واک ن ومیدم ن ک

ئااخا و نااشااا ر تاازه ما  ،جاهج جوان ئ رمنی

دهر واکا زوتر «پ رت وه» مهیان گ ی ئاخرشااا وه

ی ی شااایشااا ل و ب دم سااا وه پرک بذان ئ رمنی
(نوبتی)31 :3131 ،

«زمستان» اخوان مشهورتر از آن است که نیاز به ذکر داشته باشد اما از آن جا که در این
نوشته ،سروده اخوان از دیدگاه نشانه شناسی بررسی و برخی واژهها و فقرات آن با
شعر کردی «پرتو کرمانشاهی» در برابر هم نهاده میشود ،الزم است عین شعر تکرار
شود.

 -2-1شعر «زمستان»
سالمت را نییخواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است.
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفت و دیدارِ یاران را
نگ جز پیش پا را دید ،نتواند
ک ره تاریك و لغزان است.
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و گر دستِ محبت سوی کسی یازی
ب اکراه آورد دست از بغج بیرون
ک سرما سخت سوزان است.
نفس ،کز گرمگاه سین میآید برون ،ابری شود تاریك
چو دیوار ایستد در پیش چشیانت.
نفس کای است ،پس دیگر چ داری چش
ز چش دوستان دور یا نزدیك؟
مسیحای جوانیرد م ! ای ترسای پیرِ پیره چرکی !
هوا بس ناجوانیردان سرد است  ...آی!
دمت گرم و سرت خوش باد!
سالم را تو پاسخ گوی ،در بگشای!
من م  ،میهیان هر شبت ،لولیوشِ مغیوم
من م  ،سنگ تیپا خوردهی رنجور
من  ،دشنام پست آفرینش ،نغی ی ناجور
ن از روم  ،ن از زنگ  ،هیان بیرنگ بیرنگ
بیا بگشای در ،بگشای ،دلتنگ
حریفا! میزبانا! میهیان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد.
تگرگی نیست ،مرگی نیست
صدایی گر شنیدی ،صحبت سرما و دندان است.
م امشب آمدست وام بگزارم
حسابت را کنار جام بگذارم
چ میگویی ک بیگ شد ،سحر شد ،بامداد آمد؟
فریبت میدهد ،بر آسیان ای سرخیِ بعد از سحرگ نیست.
حریفا! گوش سرما برده است ای  ،یادگار سینی سرد زمستان است.
و قندیجِ سپهرِ تنگمیدان ،مرده یا زنده
ب تابوت ستبر ظنیتِ ن تویِ مرگاندود ،پنهان است.
حریفا! رو چراغ باده را بفروز ،شب با روز یلسان است.
سالمت را نییخواهند پاسخ گفت.
هوا دلگیر ،درها بست  ،سرها در گریبان ،دستها پنهان
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نفسها ابر ،دلها خست و غیگی
درختان اسلنتهای بنورآجی
زمی دلیرده ،سقف آسیان کوتاه
غبارآلوده مهر و ماه
زمستان است( .اخوان ثالث)93-99 :3131 ،

شعری و زمان سرایش ،ظاهراً در محتوا و فضای
سعروده عسوه بر زبان ،قال شععری
این دو سروده
فکری و مضمون هم کامسً متفاوت هستند« .زمستان» سرودهای نمادین است که فضای
سرد و سنگین همراه با اختناق ااکم بر جامعه آن روزگار را گزار میکند« .کلمات
سعرد
و ترکیباتی مانند تاریکی ،سرما ،ابر ،لغزان ،د تنگی ،لرزیدن ،دلگیر بودن هوا ،در بسته،
ستان مترادف و مرتبطند» (نبیلو .)720 :012 ،فضایی که شعر به خواننده
زمسعتان
همگی با زم
ست .به همین
القا میکند نیز ترس و ناامیدی و خفقان و نگرانی از عدم اتحاد مردم ااسعععت.
دلیل است که چهل و چهار واژه به کار رفته در این شعر به نوعی دلهره و اضطرا را
به خواننده منتقل میکند (خسروی .)30 :7031 ،این در االی است که ظاهر شعر پرتو
ضایی خو باشانه دارد .خسره مضمون شعر پرتو آن است که شاعر
شاهی ففضعایی
کرمانشعاهی
کرمان
شنه و مشتاق شرا به خانه «ارمنی» مراجعه کرده و میکوشد ضمن ایجاد اعتماد و
تتشعنه
ضو که فضا امن است از او شرا بستاند .روشن است که از این سروده
موضعو
القاء این مو
ست کم در نگاه نخست نمیتوان برداشتی نمادین و سیاسی کرد .همچنین اتی اگر
ددسعت
برای اثر پرتو کرمانشاهی مفهومی ژرف ساختی هم فرض کنیم ،به هیچ وجه نمیتوان
ساخت آن پیدا کرد .در االی که
ساخت و چه در ژرف سععاخت
روسععاخت
ستان» چه در رو
زمسععتان
مفهوم «زم
سروده اخوان هم در نامگذاری هم در تصویر و هم در واژگان تداعیگر زمستان است.
زمسععتان
ستان
شععر زم
ضا و واژگان و ترکی ها با شعر
ضمون ،ففضععا
سروده پرتو در ممضعمون،
بنابراین ظاهراً سعروده
سبی ندارد .با این همه اگر بذذیریم «بدیهی ترین جلوه بینامتنیت آن است که
تناسعبی
اخوان تنا
یعف متن بعه واسعععطعه یف قطعه ،یف جمله و اتی یف کلمه ،متن دیگری را تداعی
کند»؛ (برکت )771 :7031 ،وجود نشعانههای همسعان نشان دهنده تأثیرپذیری پرتو از
زمسعتان اخوان ثالث در سعرودن قطعه ارمنی اسعت .به این معنی که عسوه بر اشتراک
مضعمون ،نشعانههای کلیدی شعر زمستان در شعر پرتو منعکس شده است .از آنجا که
سی است ،این موضو که آیا شعر پرتو نیز
شعناسعی
شانه شنا
بررسعی ننشعانه
نوشعته برر سی
هدف در این نو شته
شناسی اساس ًا
شانه شععناسی
قابلیت تأویل دارد یا خیر مورد نظر نخواهد بود .چرا که در نقد ننشععانه
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سأله آن است که نشانههای شاخص مشترک در
شعود .ممسعأله
مفهوم متن در نظر گرفته نمی شود.
شانهها می تواند تأثیرپذیری پرتو از زمستان را اثبات
سروده کدامند؟ آیا این ننشعانه
این دو سعروده
کند؟
 -2تحلیل نشانهشناختی

سمیوتیف ) (semioticsاز ریشع یونانی سععمیون ) (semeionبه معنای نشععانه گرفته
سععمیوتیف
شعده است .سمیولوژی ) (semiologyیا علم نشانهشناسی را چارلز سندرس پیرس در
اواخر قرن نوزدهم مطرح کرد .فردینان دو سععوسععور موضععو سععمیولوژی را در زبان
شعناسعی مطرح کرد (انوشعیروانی .)3 :7032 ،از آنجا که کسعانی مانند سوسور تنها از
دیدگاه زبانشعناسعی به نشعانه توجه کردهاند موضو سخن آنان ارتباط زبانی است و
اایاناً به جنبه ادبی متن کمتر توجه داشعتهاند « .از نظر سوسور نشانه زبانی ارتباط یف
شیء ،یف نام ،یا پیوند یف مفهوم یا معنا و یف رورت آوایی است .بنابراین هر نشانه
زبانی ،معنا را به رععورت آوایی نشععان میدهد» (علوی مقدم .)027 :7011 ،این همان
دیدگاهی اسععت که رومن یاکوبسععن با عنوان عوامل مدثر در ارتباط زبانی مطرح کرده
است .از نظر او در هر ارتباط زبانی شش عامل فرستنده پیام ،گیرندۀ پیام ،پیام؛ مجرای
ارتباطی ،زمینه و رمز باید وجود داشعععته باشعععد .در این میان از همه مهمتر نقش رمز
اسعت .در عین اا رمز کردن و رمزگشعایی به واسعطه نشعانهها رورت میگیرد .در
ارتباط شعنیداری اروات و در ارتباط نوشتاری اروف ،نشانههایی هستند که فرستنده
پیام آنها را کد (رمز) میکند و گیرنده آنها را رمزگشایی میکند.
هم این مبااث تنها در سعاختار ارتباط روزمره و سععاده زبان مطرح است .اما
زبان کارکرد دیگری هم دارد و آن کارکرد ادبی اسعععت .وقتی زبان از مراله ارتباط و
اطس رسععانی به مرتب تأثیرگذاری هنری فرا میرود ،باز هم از نشععانه و علم نشععانه
شناسی سخن در میان است .چرا که در این مراله گاه واژگان نشانههایی هستند برای
انتقا مفاهیمی غیر از آن چه پیشتر در ذهن خواننده یا شععنونده ثبت شععده اسععت .به
عبارتی نشعععانه در این اینجا عسوه بر «معنی ویژۀ بسفارعععله خود  ،به چیز دیگر به
ویژه مضعمونی معنویتر که کامسً قابل تجسم نیست اشاره کند» (پورنامداریان:7030 ،
 .)73در نقد نو این موضعو فراتر از بحث استعاره در اد واژگان ،در کل اثر ادبی هم
قابل طرح و پیگیری است.
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روزگاری هنر را محاکات یا تقلید و و وانمود واقعیت میدانسععتند .اما به مرور
مرات متعالیتری از هنر شکل گرفت و اثر هنری تنها وانمود اقیقت بیرونی و طبیعی
نبود بلکه مقصعود ثانویه نیز در کنار آن مطرح شععد .م سً اگر فردوسعی شع را «چون
شعبه روی شعسته به قیر» توری کرده ،تنها همان شبی را که با غرو آفتا پدیدار
میشعود در نظر داشعته است .یا اگر شاعری زمستان را با فرو باریدن برف و «زمین را
لقمهای در دهان برف» تصععویر و تصععور کرده اسععت همان زمسععتان معمو مورد نظر
اوسعت؛ اما وقتی نیما از «یف ش دم کرده» سخن میگوید یا اخوان رفتار مردم را در
یف روز زمسعتانی تورعی میکند ،دیگر هدف تنها توری ش و زمستان معمولی
نیسعت .بلکه در این جا «شع » و «زمستان» و اغل واژگان به کار رفته در اثر هنری،
مفهومی ثانوی نیز مییابند که هدف شاعر همان معانی است.
در ای ن گونعه متون الزم اسعععت پیعام منعدر در متن را از همان معانی ثانوی
دریافت کرد و این مسعتلزم رمزگشعایی مجدد است .یعنی واژگان و متن یف بار برای
درک مفهوم روسعاختی رمزگشایی میشوند و یف بار برای درک مفهوم ژرف ساختی؛
لذا میتوان گفت در این جا سعععاختار و تأویل در هم میآمیزد .چرا که در سعععاختار،
اجتمعا واژگعان خعاص و ارتباط آنان با یکدیگر تحلیل میشعععود و در تأویل معنای
ثانوی همان واژگان ساختاری.
وقتی از نشعانه شعناسی سخن به میان می آید ،بررسی ساختار و واژگان منهای
مقصعود شاعر در نظر است .به عبارتی مطالعه نشانه شناسی متن «جهت نظریه ادبی را
از بررسعععی متن بعه بررسعععی روابط موجود در متن تغییر میدهد» (برکت و دیگران،
)773 :7031؛ چرا که نشعانه شناسی در نقد ادبی متون از تحلیل ریشههای فکری متن
می گذرد و متن را تنها از دیدگاه سعععاختار و فرم و واژگان بررسعععی میکند .بنابراین
میتوان گفت «نشانه شناسی به مطالعه نظامهای نشانهای نظیر زبان ،رمزگان ،نظامهای
عسمتی میپردازد» (گیرو.)70 :7030 ،
بر این اسعاس در شعر «زمستان» اخوان ثالث کاربرد ساختارهای زبانی کهن یا
شانه شناسی قابل تحلیل است.
باسعتانیگرایی زبانی ( )Archaism Lingualاز دیدگاه ننشعانه
با ستان
ست یازی،
سر بر نیارد کرد ،دید نتواند ،ددسعععت
واژهها و ترکی هایی از قبیل :گریبان ،سعععر
آمدسعستمم ،وام بگزارم ،ستبر ،نمیخواهند پاسخ گفت،
داشعتن ،آمد
چشعمدا شتن
سیار) ،چ شم
سعخت (ب(بسعیار)
سخت
گریبان ،همچنین چهل و چهار واژه به کار رفته در این شعر به نوعی دلهره و اضطرا
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ستان و
زمسععتان
سروی )30 :7031 ،واژههایی که تداعیگر زم
(خسععروی،
را به خواننده منتقل میکند( .خ
فضای سرد و سنگین اختناق سیاسی است.
اا اگر این نشععانهها فراتر از خود اثر ادبی در یف اثر دیگر نیز تکرار شععود،
میتوان دو اثر را از همین دیدگاه نیز بررسعععی کرد .به نظر میرسعععد برخی از واژگان
کلیدی شععر اخوان ثالث که جنبه نشعانهای محوری دارند در شعر پرتو کرمانشاهی به
کار گرفته شعده است .به عبارتی پرتو در سرایش شعر «ارمنی» کامسً زیر تأثیر واژگان
کلیدی نشعانهای شععر «زمسعتان» اخوان ثالث بوده است .عسوه بر این به نظر میرسد
ساختار کلی اثر نیز از شعر زمستان بی تأثیر نیست.
 -3بحث و مقایسه
ساخت شعر تنها توریفی است که باید تأویل
روسععاخت
ست .رو
ستان اثری نمادین ااسعت.
زمسعتان
شععر زم
شعر
شود؛ اما میدانیم که در تحلیل نشانه شناسی مفهوم شعر نادیده گرفته میشود .از این
شعود؛
ساخت «زمستان»
روسععاخت
سروده اخوان را نادیده میگیریم .رو
سعاختی سعروده
رو فعسً معنای ژرف ساختی
سه بخش مجزا تقسیم کرد .در بخش نخست شاعر سرمای
اخوان ثالث را میتوان به سعه
زمستان ،لغزنده بودن راه و سر در گریبانی مردم را توری کرده است؛ در بخش دوم
شرا بیان
سا برای گرفتن شععرا
ترسعا
صی بیخانمان به میکده و گفتگوی او با تر
شعخصعی
مراجعه شخ
شعر ،تکرار و تأکیدی بر وجود سرما و زمستان است .اگر همین
سوم شععر،
شده و بخش سعوم
شعده
ساخت را در نظر بگیریم نخستین تشابه دو اثر (غیر از نشانهها) و تأثیرپذیری پرتو
روسعاخت
رو
شعر پرتو از لحاک کنش و گفتگو تکرار بخش دوم
از اخوان پدیدار میگردد .چرا که شعععر
ست .یعنی مراجعه شخصی بیخانمان به میفرو و تقاضای شرا و
شعر اخوان ااسعت.
شععر
شانه شناسی
ست .اما آنچه تأثیرپذیری پرتو را از دیدگاه ننشعانه
ررار ممسعت.
انکار میفرو و اارعرار
ست ،دقیقاً و یا به رورت
سازد ،برخی واژگان کلیدی اثر اخوان ااسعت،
شن میسعازد،
روشعن
دقیقتر رو
شانههای
شدهاند .در ادامه چند نمونه از ننشععانه
شاهی تکرار شععده
کرمانشععاهی
شعر پرتو کرمان
ترجمه در شعععر
مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.
 -1-3ترسا /ارمنی
ساس برداشتی اعتقادی دو گروه از پیروان دیگر ادیان به عنوان
سی بر ااسعاس
فارسعی
در ادبیات فار
میفرو معروف شدهاند .او مغان زرتشتی و دوم مسیحیان .این موضو برخاسته از
سیحی برای تهیه و نوشیدن شرا به
شتی و دین ممسعیحی
زردشعتی
ست که در کیش زرد
رخصعتی ااسعت
رخ صتی
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سا و
ترسععا
سی مو و مغبچه و تر
فارسععی
ست .از اینرو در ادبیات فار
شده ااسععت.
پیروان آن ادیان داده شععده
شده و در ادبیات نمادین نیز این دو همان
ساقی و میفرو معرفی شععده
ارمنی به عنوان سععاقی
ساخت شععععر
شعر
سای پیر پیرهن چرکین» در ژرف سعععاخت
ترسعععای
کارکرد را بر عهده گرفتهاند« .تر
سیاسی است که از خود توده مردم و پیرهن چرکین است؛ اما در
ستان ،رمز رهبر سعیاسی
زمسعتان،
زم
خوانش نخست یا روساخت همان میفروشی است که مردم از ترس دینداران شبانگاه
به او پناه میبرند .به ویژه اگر میخواران افراد معتادی بودند که هر ش ادعا میکردند
«من امش آمدستم وام بگزارم /اسابت را کنار جام بگذارم»
نخستین و شاید مهمترین نشان مشترک در هر دو شعر ،همان میفرو است
که در زمسععتان به نام «ترسععا» و در شعععر پرتو به نام «ارمنی» معرفی شععده اسععت .در
زمسععتان ،شععاعر که از عدم همدلی مردم و سععردر گریبان بودن هر یف از آنان که جز
پیش پعای خویش نمیبینند نا امید شعععده به تنم آمده ،راه میکده در پیش گرفته و به
ترسعای پیر پیرهن چرکین پناه برده است .که « دمت گرم و سرت خو باد سسمم را
تو پاسعخ گوی در بگشعای» .سعروده پرتو که اسعاسعاً به ارمنی مشعهور شده با تکرار
خطا به «ارمنی» در همه ابیات ،در ارعل گفتگویی میان شعاعر و ارمنی است .همان
گونه که بخش میانی شعر اخوان نیز چنین است.
 -2-3منم من /خوهمم /پهرتهوه
در زمسعتان اخوان ثالث ،شعاعر در گام نخسعت ،خطا به ترسای پیر پیرهن چرکین،
خود را معرفی میکند که «منم من» .این لفظ که نشان از آشنایی پیشین و رابطه قدیمی
دارد در شعر پرتو نیز تکرار شده است .در یف جا به رورت «خوهمم» که:
بیخود ئ را ترسی خوهم قورس دهم خاتر ج م

مانگاا ش وه ساای ی خوماا هاشانوشان ئ رمنی
(نوبتی)31 :3131 ،

و در انتهای سععروده ،ضععمن تخلص باز هم خود را معرفی میکند که «دهر واکه زوتر
پهرتهوه« ».خوهمم» یا خودم هسعععتم ،ترجمه دقیق «منم من» اخوان اسعععت .تأکید بر
آشنایی پیشین به خوبی از این ترکی ها بر میآید.
 -3-3مهمان هر شب /مهمانهگهی ئاخرشهوه
تکرار لفظ «مهمان» و «ش » نشانه دیگری از تأثیرپذیری پرتو از زمستان اخوان است.
شعاعر زمسعتان ،خود را «میهمان هر شع » معرفی میکند .این موضو چنان که گفته
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شعده گزارشگر آشنایی پیشین و ادامهدار دو طرف است .پرتو هم عسوه بر تکرار لفظ
مهمان به جای «هر ش »« ،آخر ش » را آورده است:
دهر واکا زوتر «پ رت وه» مهیان گ ی ئاخرشااا وه

ی ی شااایشااا ل و ب دم سااا وه پرک بذان ئ رمنی
(نوبتی)31 :3131 ،

در این رعورت فضعای ارتباط پنهانی شعاعر با سعاقی که در اواخر ش دور از چشم
مردم مراجععه میکرده اسعععت پعدیعدار میگردد .در عین اعا «گعه» در زبان کردی
کرمانشعاهی عسمت معرفه اسعت .یعنی همان مهمانی که خودت میشناسی و هر آخر
ش مراجعه میکند این موضو در سخن اخوان با لفظ «هر» بیان شده است.
 -4-3لولیوش مغموم /آوراهگی بیچاره
این مهمان هر شع یا آخر ش  ،البد از بیخانمانی و بی پناهی به میکده یا ارمنی پناه
آورده اسعت؛ لذا در هر دو سروده ،مهمان آخر ش به نوعی دیگر هم خود را معرفی
میکند .در شععر اخوان این مهمان هر شع با رعفت «لولی و مغموم» معرفی شده
است .پرتو هم از آوارگی و بیچاره بودن و بی خانمانی سخن میگوید:
ئااوارهگا ی بیچاارهگا ی بیخاانماان ئا رم نی

مااالاات نیا ذان هااا لا کو ،روح رهوان ئ ا رمنی
(نوبتی)31 :3131 ،

در عین اا شعاعر «غم زده» بودن را نیز به آوارگی افزوده است« .آوراهگی بیچاره» را
میتوان ترجمه «لولیو مغموم» دانست.
 -5-3فریبت میدهد /بیخود ارا ترسی خوهمم
در مقابل ارعرار هر دو شاعر میفرو (ترسا /ارمنی) از باز کردن در ،سر باز میزند.
در شععر اخوان به بهانه این که «سحر شده» و «بامداد آمده» و البد مردم اگر در میکده
را باز ببینند اعتراض خواهند کرد و در شعر پرتو از این بابت که درخواست کننده تنها
نیسععت و کسععی همراه اوسععت یا این که شععرابی برای عرضععه وجود ندارد .از این رو
شععاعران در پاسععخ این بهانههای ااتمالی توضععیح داده و برای قانک کردن میفرو
تس کردهاند .اخوان میگوید« :فریبت می دهد بر آسععمان این سرخی بعد از سحرگه
نیسععت» پرتو هم خطا به ارمنی میگوید :ترس تو بی دلیل اسععت کسععی همراه من
نیسعت و چون مهتا اسعت سایه من در کنارم پدیدار گشته و اگر کسی را همراه من
میبینی آن سایه من است:
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بیخود ئ را ترسای خوهم قورس دهم خاترج م

مانگ شا وه سااای ی خوم هاشااانوشان ئ رمنی
(نوبتی)31 :3131 ،

 -6-3چه میگویی /نهوش ئهوقهره
شعباهت بیان اعتراضعی اخوان در شععر زمسعتان و سروده پرتو نیز از دیگر نشانههای
تأثیرپذیری اسععت .هردو شععاعر به پاسععخ منفی و بهانهجویی سععاقی اعتراض دارند.
«ترسعای پیر» که آمدن رعبح و روشن شدن هوا را بهانه کرده با اعتراض شاعر مواجه
میشعود که« :چه میگویی که بیگه شده سحر شد بامداد آمد» .پرتو نیز همین موضو
را به زبان کردی و با بیان «نو اوقهره چشتی نیه» مطرح کرده است.
نا وش ئ وق ره چشاااتی نی  ،دهر واک بارم ک فتی

ها ر یا چلا نا ذری بل ت ر بو زوان ئ رمنی
(نوبتی)31 :3131 ،

شععاعر اعتراض میکند که «چقدر میگویی» هیچ چیزی باقی نمانده اسععت .عسوه بر
فضعای مشعترک ااکم بر این فقره از دو شعر ،پرتو به نوعی «چه میگویی؟» اخوان را
به زبان کردی ترجمه کرده است.
 -7-3شب با روز یکسان است /روز و شوم جور یکه
در هر دو شععر ارعطسح یکسعانی شع و روز که کنایه از بدبختی و گرفتاری است
مطرح شعده است .تنها با این تفاوت که پرتو به جای یکسان است ،جور یکه (همانند
اسعت) آورده است .اخوان گفته است« :چراغ باده را بفروز ش با روز یکسان است»؛
و پرتو میگوید:
روژ و شااا وم جور یا کا دهر واک ن ومیدم ن ک

ئااخا و نااشااا ر تازه م  ،جاهج جوان ئ رمنی
(نوبتی)31 :3131 ،

این که هر دو شعخصیت داستان در هر دو سروده ،روزگار خود را سیاه فرض کنند و
آن هم به ترکیبی که عیناً (البته به رعورت ترجمه) تکرار شده ،امری تصادفی نیست و
نشعان دهنده نگاه خاص پرتو به شعر زمستان اخوان ثالث است .مراجعه به میفرو ،
عنای هر شعش و قابل اعتماد
ست باز کردن در ،معرفی کردن خود که مهمان آآشعشنای
درخواسععت
درخوا
شرا  ،اطمینان دادن به
شدید به شععرا
ست ،اعسم تبار و بیچارگی خود ،اعتراف به نیاز شععدید
ااسععت،
ضا برای ورد امن است ،باور نکردن میفرو و اررار شاعر از موارد
میفرو که ففضعا
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مشترک در کنش داستانی و گفتگوهای دو سروده اخوان و پرتو کرمانشاهی است .این
شعدهاند که اثبات میکند پرتو کرمانشاهی در
شترک با واژگان همانند نیز بیان شده
موارد ممشعترک
سرایش «ارمنی» شعر «زمستان» اخوان را پیش چشم داشته و خواسته یا ناخواسته متأثر
از آن است.
 -4تفاوت بیان ،جدیت اخوان و طنز پرتو
فضای ااکم بر ظاهر هر دو اثر ،اگر از مقدمه و مدخره شعر زمستان بگذریم ،گزار
مراجع شخصی به می فرو و تقاضای گشایش در و البته شرا است .اما هر چقدر
رسبت و سختی زمستان اختناق را تداعی میکند ،شعر پرتو دربردارندۀ
شعر اخوان رعسبت
شععر
شوخی در
شعر پرتو چند بیت وجود دارد که طنازی و شععوخی
ست .در شعععر
لطافتی طنز گونه ااسععت.
شان میدهد .به عبارتی اخوان «پیر پیرهن چرکین» را با ااترام مخاط
گفتوگو را ننشععان
شرا فرو
شععخصععیتی بیش از یف شععرا
شعر پرتو «ارمنی» شخ صیتی
قرار میدهد اما گویی در شعععر
نیست .به عنوان نمونه در یکی از خطا های شاعر به ارمنی میخوانیم:
ئ گر ی کی ل دشاای نی پرساای ی ل کوره ساا نی

وهگیاان ها ر چی کاافره ئوشااا نی ذان ئ رمنی
(نوبتی)31 :3131 ،

ست .با عنایت به این که عامه
سم خوردن به جان همه کافران ااسعععت.
سخن در ققسعععم
طنز سعععخن
شاعر به جان همه کافران ،از
سم خوردن شععاعر
سلمانان «ارمنی» را کافر فرض میکنند؛ ققسععم
ممسععلمانان
سویی معنای قسم به جان تو و همه همکیشانت را در بر دارد و از سویی طعنه به کفر
شان زرنگی گوینده است که از جان بقیه مایه میگذارد .همچنین ادعای
ارمنی و نیز ننشعان
سید این را از کجا خریدهای؟ من خواهم گفت:
پرسععید
شمنی پر
سر ددشععمنی
سی از سععر
این که اگر ککسععی
«نمیدانم» نیز در بردارندۀ طنزی است که هم از مستی خبر میدهد و هم پاسخی گیج
کننده و یادآور طنز سخن مولوی در اکایت مشهور محتس و مست است.
گاافاات هاای مساااتاای چ ا خااوردساااتاای بگو

گفاات از ای خوردم کا هسااات اناادر سااابو

گافاات آخاار در سااابااو واگااو ک ا چیساااات

خفیست

گفت از آنك خوردهام .گفت ای

(مولوی)733 :3131 ،

طنز دیگر در بیت زیر نهفته است:
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تو ب و موسنیانی بل  ،لی گ وره مهیانی بل

ه رچی ک خوت ذانی بل  ،م ناتوان ئ رمنی
ج

(نوبتی)31 :3131 ،

شاعر خطا به ارمنی میگوید «تو مسلمانی به جای بیاور!» مسلمانی کنایه از رام و
شعاعر
شفقت است اما به هر اا این جمله در خطا به کسی که مردم او را کافر میدانند،
شعفقت
شتی) خوانده
زرتشععتی)
ست .به ویژه این که در ادامه خود را گبر (بیدین /زرت
خالی از طنز نینیسععت.
ست .طنازی دیگر در نذر کردن شرا آن هم از دست ارمنی است .روشن است که
ااسعت.
نذر کردن شرا سخنی طنز آمیز است شاعر خطا به ارمنی میگوید:
نا وش ئ وق ره چشاااتی نی  ،دهر واک بارم ک فتی

ها ر یا چلا نا ذری بل ت ر بو زوان ئ رمنی
(نوبتی)31 :3131 ،

هر چند فضای شوخ و شنم سروده پرتو در ظاهر جایی برای توجیه مبااث اجتماعی
شوق مستی و شرا فرو میکاهد اما دو بیت در
سروده را در اد بیان شعوق
نمیگذارد و سعروده
شان میدهد که شاعر به
ضایی قرار نمیگیرند .این دو بیت ننشعان
این اثر گویی در چنین ففضعایی
نوعی به فضای کلی شعر اخوان نیز نظر داشته است .آن دو بیت به قرار زیر است:
پشااات ل بار دهرد و غ م شااالیا ،نی ذان چو بل

دهردم یا سااا لا ماالخوم بیخاانمان ئ رمنی

روژ و شااا وم جور یا کا دهر واک ن ومیدم ن ک

ئااخا و نااشااا ر تازه م  ،جاهج جوان ئ رمنی
(نوبتی)31 :3131 ،

شنونده انتظار دارد که در پاسخ اینکه ،از بار درد و غم پشت شاعر شکسته و راه چاره
ستم .اما با نهایت
عرا تو ههسععتم.
شنود که م سً نیازمند شعشرا
ندارد ،در بیت دوم این نکته را ببشععنود
شگفتی درد و غم شاعر از آن است که در خانه خود هم آواره است .در بیت دوم هم
شعگفتی
سان بودن ش و روز و سیاه روزی سخن به میان آمده و در مصرا دوم به این
یکسعان
از یک
شاره شده است که این اا و روز جوانان این مرز و بوم است؛ لذا این ااتما
نکته ااشعاره
ضعی هم هست که پرتو از فضای نمادین شعر اخوان نیز متأثر شده باشد.
 -5نتیجهگیری
زمستان اخوان ثالث از برجستهترین سرودههای اوست که به نوعی شناسنامه شعری او
شعده اسعت .این سعروده البته بیانی نمادین از خفقان و ظلم و سعتمی است که جامعه
ایران را در دهههای سععی و چهل شععمسععی فراگرفته بود .شععاعر با بیان نمادین تنگی
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فضای سیاسی را که موج شده است هر کس سر در گریبان خود ببرد و به کار خود
بذردازد و از بیم دیوار زندان نفس نکشد ،به خوبی بیان کرده است .اما این معنی ژرف
سعاختی بر تصعویری از زمسعتان واقعی اسعتوار شعده که روسععاخت شعععر را تشکیل
میدهد .اگر از تأویل و معنای نمادین شعر ررف نظر کنیم و فقط به روساخت و فرم
ظاهری شععر توجه کنیم ،بخش میانی سروده ،گزارشگر مراجعه شخصی بیخانمان و
در عین اا معتاد به شععرا اسععت که از سععرمای زمسععتان به سععتوه آمده و به میکده
ترسععای میفرو رفته اسععت .میفرو به بهانه این که رععبح شععده و امکان شععرا
فروشعی نیست او دفک میکند و مست تس میکند که با معرفی خود و اطمینان دادن
به او و ذکر اسعتیصعا خود ،او را برای گشودن در و فرو شرا راضی کند .همین
روسععاخت شعععر اخوان در شعععر ارمنی پرتو کرمانشععاهی عیناً تکرار شععده اسععت .این
موضعو نشعان دهنده تأثیرپذیری پرتو از بخشی از شعر زمستان است .اما نکته مهمتر
این که دستکم در هفت مورد پرتو کرمانشاهی یا عیناً واژگان و ارطساات اخوان را
تکرار کرده اسععت یا آنها را به کردی ترجمه کرده اسععت .به عبارتی بررسععی نشععانه
شناسی دو سروده تأثیر پذیری پرتو را به روشنی اثبات میکند.
تفاوت اما در این اسعت که فضعای نقد سعیاسی و گلهمندی از خفقان موجود در شعر
اخوان پدیدار است اما در شعر پرتو کمتر میتوان چنین فضایی را تصور کرد .هر چند
در دو بیت پرتو از این که در خانه خود هم بی خانمان اسعت و شع

و روز

سیاه،

گله کرده اسععت که این مورد هم میتوان نشععان دهنده تأثیر پذیری از شعععر زمسععتان
باشد .در مقابل جدیت شعر اخوان ،بیان طنز آلوده پرتو از دیگر تفاوتهای دو سروده
است.
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