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 چکیده
های شعر او بیانگرِ تمایل وی به گراست که مولفهامینی، شاعری تجربهمفتون 

های تازه است. این امر به تغییرات متناوب در دگردیسی و حرکت در مسیرِ تجربه

هایی انحصاری را در کالم ساختار و زبانِ شعر مفتون انجامیده و زمینۀ ظهورِ شاخصه

فۀ اصلی شعر مفتون که عمدتاً برآیندِ وی فراهم آورده است. در این مجال، چند مول

، «حرکت»رویکردِ متنوع زبانی و تغییرات ساختاری در شعر او هستند، با عناوین 

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. طی « روایت»و « مشاهده»، «ابهام»، «معنی»

ر جایی زمانی در مسیر تکوین شعبهها به ترتیب، چگونگی تغییر وضعیت و جاتحلیل

مفتون تشریح شده؛ کیفیت توضیح و تأکید و شرح و تثبیت معنا در آن بیان گردیده؛ 

آفرینی در شعر مفتون توضیح داده شده سازی معنا و ابهام-چنین شگردهای پنهانهم

است؛ افزون بر این موارد، وصفِ مادی و ملموسِ عینیات به عنوان یکی از عناصرِ 

ها در آن مورد بررسی قرار فضاسازی با اشیا و واژه شناسی شعر مفتون و امکانِزیبایی

نهایتاً چگونگی استفادۀ مفتون از شگردهای روایت، یعنی صحنه،  .گرفته است

 .وگو و... تحلیل و تببین شده استپردازی، گفتنمایش، حرکت، شخصیت

 مفتون امینی، ساختار، زبان، شعر:واژگان کلیدی
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 گفتارپیش

 ازآنپسای غنی و با سرودن شعر کالسیک آغاز نمود و شاعری را با پشتوانهفتون امینی، م

(. او از همان ابتدای کار، 31: 1331حقوقی، ) نمودمراحل کمال شعری خویش را طی  تدریجبه

ای از ( و در زبان شعر به درجه131: 1311 حقوقی،) داشتشناختی مناسب از شعر سنتی 

تواند از آن ( که کمتر شاعری در آغاز می3/252: 1371 ودی،لنگر) بودورزیدگی دست یافته 

های شعری در حدی در اغلب قالبتا وی را یاری داد  سنتی شعربرخوردار باشد. احاطۀ مفتون بر 

از »زدنی است. او به تعبیر منتقدان مقبول شعر بسراید، در این میان، تسلط مفتون بر قالب غزل، مثال

(. باید اذعان داشت 3/1751: 1371 آید )براهنی،روزگار ما به شمار میدر « لم غزلاستادان مس

وی تردید بیغزل، فراتر رفته و در حوزۀ آن، دست به نوآوری زده است.  سنتیِ که مفتون از حدودِ

( و از زمره کسانی است که در این 733: 1311 یکی از شاعران نوآور در عرصۀ غزل )باباچاهی،

و موضوعات اجتماعی پرداخته است. عالقۀ خاص مفتون به غزل، سبب  مسائلقالب شعری به بیان 

وفادار بماند؛ وی حتی بعدها که از شعر سنتی فاصله گرفت، در  ،شد او همیشه به این قالب شعری

 .(177: 1371فوالدوند،) دادکنار خلق آثار نیمایی و سپید، به سرودن غزل ادامه 

شاعرانی  ازجمله اوهای سنتی، به شعر نیمایی روی آورد. آزمایی در قالبپس از طبعمفتون 

های ( و تالش نمود از آموزه35: 1317، عمران پوربهرام) کردارتباط برقرار  یوشیج نیمابود که با 

مند گردد. نیما مفتون را در یافتن مسیر پیش رویش یاری داد. مفتون باور دارد که نیما وی نیما بهره

(. مفتون اشعار نیمایی خود را بعد 47: 1315امینی،) استکرده « ایانکشاف تازهدنیای پر»را وارد 

را که صرفاً « دریاچه» شعر مجموعهدیدار، او  ازاینپیشسرود.  نیما یوشیجاز نخستین دیدارش با 

مجموعۀ بعدی او که  .(47: 1315 )امینی،منتشر کرده بود  داشت، اشعار سنتی وی را دربر

بعد از »گوید: نام دارد، بعد از آشنایی با نیما و تأثیرپذیری از وی به چاپ رسید. خود می« کوالک»

های عمدۀ آن در مجموعۀ تحول واقعی در شعر من شروع شد که نمونه کمکممالقات ]با نیما[  این

 .(11: 1373 امینی،«)شودکوالک دیده می

سنتی  اشعار تی، شامل نخستین اشعار نیمایی مفتون نیز هست.ضمن اشعار سن« کوالک»

ت مرسوم در مجموعۀ کوالک، عمدتاً دارای مفاهیم تغزلیِ معمول است که با همان زبان و تعبیرا

توان کلیت های نوآورانه عاری نیست و نمیشعر کالسیک سروده شده است. با این وصف از مایه

های شعری اما اشعار نیمایی این مجموعه که متأثر از آموزه ؛نمود شعر سنتی ارزیابی عنوانبهآن را 
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های جدید و متفاوتی نیماست، از جهات مختلف دارای تازگی است و نیز مقدمه و زمینۀ تجربه

 شد.گسترده در کالم مفتون دیده  طوربهاست که بعدها 

 .(17: 1315 )عابدینی،تجربه در شعر سپید و شعر آزاد زد مفتون بعد از شعر نیمایی، دست به 

نامید. « پسانیمایی»شود آن را ای که می؛ مرحلهای از شعر نیمایی رسیداو در حقیقت به قرائت تازه

تا جای ممکن از تکرار عادات دوری . او دگرگون شد کلیبهرویۀ کار مفتون  در این مرحله،

. این امر، راه کردگرایش پیدا وی بود،  نوعی که بازتاب نوگراییجدید و مت هایمؤلفهو به جست 

ش تا به بازسازی شعر خویداد و به او امکان خت ساهای تازه و متفاوت مفتون هموار را برای تجربه

 های مختلف شعر معاصر فارسی، بپردازد.های جریانمندی خالقانه از یافتهبا بهره

گراست و از دهد که وی شاعری تجربهتدا تاکنون نشان میسیر رو به تحول شعر مفتون از اب

ها عمدتاً اشعار سپید سی ندارد. عرصه و حوزۀ این تجربههای متفاوت و گاه نامتعارف، هراتجربه

گرا، کمتر مجال نوآوری داشته عار کالسیک، مثل دیگر شاعران سنتمفتون است و او در اش

دن به شعر سپید، بعد از سرودنِ شعر کالسیک و است. شناخت زبان شعر گذشته و روی آور

نیمایی، فرصت مناسبی برای ظهور خالقیت مفتون فراهم آورد. او با رویکردی منطقی از جهان 

شدۀ آن جدا نمود.  کلیشهذهنیِ شعر سنتی، فاصله گرفت و شعرش را از مفاهیم کلی و عمومی و 

و طبیعی و انحصاری قدم نهاد. او در این  ای عینیآوردن به شعر سپید به عرصهمفتون با روی

ها، خلق اشعاری با منطق حوزه، چندین دورۀ تحول را پشت سر نهاد و ماحصل هر یک از این دوره

 ساختاری و زبانی متفاوت است.

که چندین دهه در عرصۀ شعر رغم اینزیرا علی ؛آیدگوی به شمار میشاعری کم ،مفتون

و تحول را در های مختلفی از تغییر سروده است. با این وصف، نشانهی نحضور داشته، اشعار زیاد

های به دگردیسی و حرکت در مسیر تجربهتوان جُست که بیانگر تمایل وی همین اشعار اندک می

های متنوعی را در آثار مفتون به وجود آورده است؛ تازه است. این امر، زمینۀ ظهور شاخصه

مفتون را ، . این ویژگیاصلی چند جریان شعری را در آثارش یافت یهامؤلفهتوان که میطوریبه

و بازشناختِ بازخوانی شعر چنین سازد؛ همپسانیمایی متمایز مینوپرداز و از دیگر شاعران 

 کند.به یک ضرورت تبدیل میرا وی های متمایز شعر شاخصه
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 حرکت 

که آید ر پس از انقالب به شمار میشعای در ایجاد فاصله و نشان دادنِ حرکت در زمان، مختصه

با چیزی نیست که امروزه آن  ،توان یافت. منظور از این رویکردابعاد آن را در کالم مفتون می

، در این بحث (. مقصود از حرکت57: 1372 جعفری،) استرواج یافته « شعر حرکت»عنوان 

زمانی در مسیر تکوین یک شعر است که مصداق آن در میان  جاییجابهنوعی تغییر وضعیت و 

اشعار مفتون وجود دارد. ساختار این اشعار روایی نیست؛ با این وصف، جریان و روندی را از ابتدا 

بخشد. روایتی غیرخطی را سامان می درنهایتگیرد و در عباراتی کوتاه و گسسته پی می تا منتها،

پردازد و شاعر می به توصیف بُعد و موقعیتی از گذرِ زمانِ حسیِ یک از این عباراتِ گسسته،هر

 طوربهو  مدتکوتاهبا ترفندهای زبانی در  سرعتِ سیر یک ماجرا را که معموالً طوالنی است،

 دهد.موجز نشان می

های سال، نقش مهمی در نشان دادنِ گذشت زمان دارند و معموالً فصلدر این اشعار، 

های یابد موقعیتد. هر فصل، وظیفه میها و عبارات شعر هستنی زمانی میان بخشافاصله گرتداعی

دهد خاص این اشعار به مفتون امکان میکند. ساختار ماجرا را از هم جدا  مرحلۀبهمرحلهمختلف و 

سیر زمانی طوالنی را با فواصلی کوتاه نشان دهد. توصیفِ تغییر مداوم و ترسیم حرکت در زمان، 

هایی از یک شعر غایی در این اشعار است. گاه یک شعر کامل و زمانی هم بخش یا پارههدف 

 مفتون، واجد این مشخصه است.

آن به خواننده، مستلزم رفتار خاصی با زبان است. شاعر القای و  دستازاینایجاد حرکتی 

و فرجام مسیری را  ناگزیر است در زبانی فشرده و با استفاده از چند عبارت کوتاه، ابتدا، میانه

ناخواسته این ، خواسته یا رویازاینکند. تفهیم ترسیم و روند حرکتی را از آغاز تا پایان به خواننده 

 گیرد.آفرین را به خدمت میآمیزد و برخی عناصر ابهامای از ابهام درمینوع اشعار، با گونه

تواند شود و میاشعار میین ترین شگردی است که موجب بروز ابهام در اتعلیق، کاربردی

بخشد. تعلیقی که از نی رو به تغییر را در آن سامان ، مقولۀ حرکت در زمان و جریازمانهم طوربه

تواند به آن شباهت داشته باشد. خ با تعلیق داستانی نیست، ولی میسنهم رود، دقیقاً آن سخن می

برای  ،(171: 1317 کنان،) است تعلیق در داستان که معطوف به گذشته و یا معطوف به آینده

اما  ؛(34: 1374 ،نیازبی) استترغیب خواننده به دانستن ادامۀ داستان و ایجاد هیجان در خواننده 

در این اشعار، ایجاد فاصله بین دو مرحلۀ زمانی و نیز کوتاه کردن فاصلۀ بین گذشته و نقش آن 

: 1317 پور،مندنی) گیردقرار می مورداستفادهکه در داستان هم « تعلیق ذاتی»حال و آینده است. 
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که موجب زیرا تعلیق ذاتی بیش از آن ؛رسدسب برای این نوع تعلیق به نظر می(، عنوانی منا127

شود و امکان گشایش راز شناختی در خواننده میوع ماجرا گردد، موجب لذتی زیباییتأخیر در وق

 کند:می و رفع ابهام را در کالم فراهمو رمز ماجرا 

به  .../ تا از خیابان سحراز جادۀ ظهر وارد بهار شدم/ رفتمها چنین بود/ که و تالقی من با فصل»

: 1373 )امینی، «بود که دیدم، من و پاییز با همیمباغِ سرِ عصر تابستان رسیدم/ سپس/ در کوچه

41).  

رفت/ که پیراهن پایین میهای چوبی آن باغسرا پلهتابستان/ در واپسین عصر خنک خود/ از »

 «سفید تو را جا گذاشت./ آه!/ بسیار تابستان دیگر گذشت/ که نه آن باغ ماند/ نه آن خانه/ نه تو...

 .(14: 1377 )امینی،

راه بازگشت به شهر/ کاهالنه/ نشستم/ روی سنگ زمستان/ زیر تنها/ و کمی خسته/ در نیم»

زرد  لحظهبهلحظهبه درخت پاییز در آن سوی رود/ که  آفتاب بهار/ لب رود تابستان/ و خیره شدم/

  .(71: 1373 )امینی، «شد...و سرخ می

بهار یعنی نام تو چیست؟/ تابستان/ یعنی که دوستت دارم/ پاییز/ یعنی/ آیا برای یک  کهوقتی»

هر برف تنها برویم/ اما در زیاد نیست/ و زمستان یعنی/ باید که روی این یخ و  هاشبتن این 

  .(12: 1377 )امینی،« ای مواظب هم...فاصله

گرفتن یکی های سال و قرارعموماً یادآوری فصل ،شودچه موجب تعلیق در این اشعار میآن

سازد. مفتون با جایی زمان را ممکن میهای شعری است که جابهحد فاصل موقعیتها در از آن

 طوربهدارد و کالم، موقعیتی را در تعلیق نگاه مییادآوری هر فصل، بدون نیاز به توضیح و توسعۀ 

فصلی دیگر، گذار از  یادکردِکند. سپس با زمانی به زمان دیگر را تداعی می موجز، عبور از

نهایت، با این دهد. او درای به تجربۀ دیگر را نشان میبه موقعیت دیگر و عبور از تجربه موقعیتی

فعالیت ذهن خواننده را فراهم  ای برایرا ترسیم و زمینهو حرکت در زمان روند تغییر  ،تمهید

 کند. می

 امعن

توضیح و تأکید و شرح و »یابد. به تعبیر دیگر آنچه را که معنامدار میی گاهی کالم مفتون ساختار

گرایانۀ کالسیک مصداق در اشعار معنی ( و معموال17ً: 1313 فتوحی،) گرفتهنام « تثبیت معنا

شعر  که به ساختار و زبانِ بیش از آنشاعر در این رویکرد، شود. وی به کار گرفته میدارد، در شعر 



 77، بهار و تابستان 437، شماره 71، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 41

دهد؛ به قرار می مدنظرشود، آفرینی در کالم میهایی را که منجر به مفهومتوجه کند، شیوه

های زبانی، به دنبال بیان یک یا چند مفهوم تعبیری، بدون اعتنا به شگردهای شاعرانه و خالقیت

های شعری خویش را در جهت ارائه و انتقالِ معانی و مفاهیم خاص به کار بوده و قابلیت صِرف

های این . در مصداقدکه آن را با کارکردهای ویژه و اثرگذار زبانی همراه سازبندد؛ بدون آنمی

حد  یابند و تاای نمیآیند، کارکرد و نقش برجستههای زبان که اجزای شعر به شمار میمدعا واژه

 . گردندمیهای عاطفی، ارجاعی و عینی ملموس زیادی فاقد داللت

مشخصۀ برخی آثار مفتون و عمدتاً نخستین اشعار نیمایی و آزاد وی است. در این  ،این ویژگی

که برخوردی خاص، انحصاری و متفاوت با زبان انجام دهد و بدون اشعار، مفتون بدون آن

ر سازد. او از بیان تصویری و مبتنی بای را با هر واژه همراه میتمهیدات الزم؛ بار معنایی ویژه

 موردنظرزبان را در حد ابزاری ساده و صرفاً برای بیان معنایی که برد و شگردهای بالغی بهره نمی

بدون  -وکاست مفهوم و اندیشه کمبیتوان گفت: عرضه و انتقال گیرد. میاوست، به کار می

های نشانه جایبه، این اشعار رویازاینهدف غایی در این اشعار است.  -کارکرد و قابلیت شاعرانه 

 .شودمیگرایانۀ پررنگ و در مواردی غیرشاعرانه ساختاری بارز، دارای وجه معنی

های زبان، برای تبدیل مفهوم و اندیشۀ جاری در شعر به های این رویکرد، از ظرفیتدر مصداق

شود تا تأمل خواننده را برانگیزد؛ گویی شاعر صرفاً به دنبال مفهوم ای شاعرانه استفاده نمیاندیشه

بستری برای ارائه و انتقال مفهوم، بدون تالش برای ارتقا آن تا حد  عنوانبهاست و از زبان تنها 

موجود در شعر و از  تر شدن اندیشۀگیرد. این امر، از عمیقکالمی شاعرانه یا نامتعارف، بهره می

 کند:گیری میشده در آن، تا سطح معنایی شاعرانه و اثرگذار پیشاعتالی معنا و مفهوم عرضه

محو کشد  کام بهکدام آخر سر قهرمان این دریاست/ نهنگ؟/ آنکه به یک دم تکاندن آرام/ »

فرو بلعد/  دهنیککاروان قایق را/ و با پراندن سر، سوی راست یا چپ خویش/ دویست ماهی را 

و یا که موج؟/ همان سرکشیدۀ پرشور/ که مشتکوب کند هرچه کشتی گمراه/ و تف زند به رخ 

هرچه بندر مغرور/ نهنگ یا موج؟/ جواب تجربه اینست:/ نهنگ!/ چرا که موج، اگر بادی از برون 

 .(22: 1353 )امینی، «نوزد/ فناست، تا چه رسد اینکه قهرمان باشد!

های بر ساحل / صدفجاجابهام/ و دیگر است/ که بر کنارۀ خیسِ آن دریا نشسته انگاری بار»

اندیشم/ که با نخستین مدِ دیگرِ دریا/ و سپس جزر آن/ نگرم/ و نیز، رد پاها را/ و میافتاده را می

مانند/ چرا که ، مثل همیشه، میوبیشکمها، روند/ اما/ این صدفاین جایِ پاها همه از میان می
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 )امینی، «ها[گذاردشان/ ]با سبک رفتنها[/ و جا میآوَرَد/ ]با سنگین آمدنرا خودِ دریا می هاآن

1313 :13).  

توان منکر وجود اندیشه و معنا در این اشعار شد. با این وصف، ساختاری نثروار و انشایی نمی

عباراتی که به شعریت کالم دارند و فاقد زبانی موجز و بافتی منسجم هستند. وجود توضیحات و 

رساند و نبودِ فضاهای خالی در میان کلمات و عبارات، مجالی برای تأمل و تأویل آسیب می

ماند تا موجب و موجد لذت و کشف در ، ابهامی باقی نمیدیگربیانبهگذارد؛ خواننده باقی نمی

تمهیدات خاصی به کار نبسته تا واژهای زبان، افزون بر معانی قراردادی، بار  ،خواننده شود. شاعر

ننده را بنابراین ذهن خوا .تری بیابند. مفهوم و مدلول هر واژه در دسترس استدیگر و وسیع معناییِ

 برد.نمی ،چه شاعر نشان دادهبه جایی بیشتر و فراتر از آن

 ابهام

آفرینی با سازی معنا و ابهامدر کالم مفتون، گرایش به پنهان گرایانهنقطۀ مقابل رویکرد معنی

های شعری پیشین که با تفصیل و ذکرِ مصداق برخالفاستفاده از برخی ترفندهای زبانی است. 

توضیحات همراه بود و همین امر، خوانندگان مختلف را در درک سریع معنا و مفهومی مشخص و 

گیری از ابهام هنری، در با بهرهش سعی دارد عاردیگر از اش تعدادیرساند، مفتون واحد یاری می

و  ناخودآگاهگیری از شگردهایی، خواننده را به تأملی تأخیر ایجاد کند. او با بهره ،درک معنی

شود و شده در کالم کشف میدارد. از این طریق، معنا یا معناهای پنهانوجوی ذهنی وامیجست

ها و اشیا با که در شعر به وجود آمده، عبور کند. در این اشعار، واژهاز ابهامی تواند خواننده می

یابند و زبان شعر تا حد زیادی فاقد نقش ارجاعی و مصداق کارکرد و نقشی جدید حضور می

ای تکاپوی کند و زمینه را برایجاد می ،شود. همین ویژگی در کالم، ظرفیت مبهم شدنبیرونی می

 ازد.  سذهنی خواننده فراهم می

ق و عدول از عادات زبانی صورت این رویکرد در اشعار مفتون عمدتاً بر اساس ایجاز، تعلی

هایی از ابهام را در شعر خود به وجود امکان بروز گونه ،پذیرد. مفتون با استفاده از این شگردهامی

وست. ل برای اآورد. حاصل این رفتار، تالش ذهن خواننده و ایجاد فرصت تأمل و تأویمی

و معنایی خاص، بدون استفاده از  اندیشه ارائۀگرایانه که در آن، قصد شاعر، برخالف رویکرد معنی

یافت، در این رویکرد، او به دنبال آن را درمی سادگیبهترفندهای زبانی بود و خواننده هم 

یکرد، در مواردی های زبانی است. این روآفرینی و ایجاد ظرفیت تأویل با استفاده از خالقیتابهام
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ها های شعر معاصر که به دنبال برداشت تازه و متفاوت از اشیا و واژهزبان مفتون را به برخی جریان

( در شعر حجم نیز کلمات فاقد 153: 1357، رؤیایی) سازد.شعر حجم نزدیک می ازجملههستند، 

هایی گیری از روشبهره( و در آن، شاعر با 147: 1372 براهنی،) هستندارجاع و مصداق بیرونی 

 استانجامد، به دنبال ایجاد حجمی تازه از تداعی و تصور در ذهن مخاطب که به ابهام می

 شدهآفرینی در کالم معرفی ها و اشکال مختلفی برای ابهامو اما شیوه .(12: 1314 ،رؤیایی)

 ه است:و استفادۀ مفتون قرار گرفت موردتوجهها ( که برخی از آن41: 1313 کادن،)

های بلند/ شهر آرزوهای بزرگ/ امیدهای کوچک/ شهر شهر بهارهای کوتاه/ تابستان»

های پیشنهادی/ شهری که از های قراردادی/ و عشقهای کم/ شهر عاطفههای زیاد/ و رابطهفاصله

 .(14: 1313 مینی،ا« )ها(/ شهری و چه شهری...رو با گمانبه/ )روآشناستنیمهنزدیک 

فام خود/ آن واهم خرید/ و در اولین خلسۀ سرمهنفیس خ صدبرگهمین امروز/ یک دفتر »... 

 .(13: 1315 )امینی،« را/ به آسمان هفتم افالک خواهم برد.

گفته بودیم/ که تا سفید، سرخ نشده است بازنگردیم/ و چون در وقتی و وضعی بازگشتیم/ »

« ها...که فردا یک خرج دیگر/ اما نه روی رنگکه سفید، سرخ و سرخ، سیاه شده بود/ گفتیم 

 .(17: 1315 )امینی،

ها را ام/ که چگونه/ عادتدهد/ و سپس برگ/ و من از او آموختهدرختی که نخست گل می»

 .(44: 1315 )امینی، «ها را به خاطر شعر...کنم/ و عبارت وپیشپسبه خاطر عشق، 

های خیابانی را که تازه شناخته است/ با زخم گردد/رود و بازمیاش/ میبا دل خاکستری»

گشاید خبرش/ میآورد/ پیراهنی را که تازه خریده است/ با دست بیپوشد و درمیفراموشش/ می

 .(21: 1313 )امینی، «ای را/ که رو به بهار باغچه است...بندد/ پنجرهو می

توسط ذهن خواننده، با استفاده از هایی برای گشوده شدن قرار دادن جاهایی خالی و ایجاد گره

آفرینی مفتون است. های ابهامیکی از روش ،ایجاز حذف و کوتاه کردن عبارات تا حد ممکن

ایجاد ارتباط و نسبت غیرمعمول میان کلماتِ ظاهراً نامرتبط نیز شیوۀ دیگری در کار اوست که 

در مواردی منجر به  هماوت در کنار چنین آوردن دو یا چند معنای متفانجامد؛ همگاهی به ابهام می

گیری خاص از واژگانی که شود؛ افزون بر این موارد، بهرهبروز ابهام در کالم مفتون می

، معنایی متفاوت به ذهن متبادر خواننده تأملتوانند با هر بار دربردارندۀ معانی مختلف هستند و می

گر مفتون این است که گاه ساختار کالم را . شیوۀ دیشده استکنند، در کار مفتون منجر به ابهام 
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دهد که هر بخشد و گزینش واژگان و نحو کالم را طوری شکل و سامان میسامان می ایگونهبه

ها این دلخواه خود از آن دست یابد. در این مصداق تواند به تعبیر و تفسیر کالمیِخواننده می

 ها به ترتیب مشهود است.ویژگی

 مشاهده

کالم مفتون است که جایگاهی  هایمؤلفهاز دیگر « موضوع مورد مشاهده»یا « ابژه»توصیف عینیِ 

خاص در تکوین ساختار اشعار وی دارد. گاهی شعر مفتون با وصف غیر ذهنی و کامالً مادی اشیا 

قیق وی ها استغراق شاعر در ابژه و استفاده دشود. خاستگاه و پشتوانۀ این وصفها آغاز میو پدیده

مورد  جزئیاتِ موضوعِ  ،گونۀ مفتونهای ایناز حواس، خصوصاً حس بینایی است. در وصف

 آید.گر به نمایش درمیمشاهده مستقل از حاالت و افکار مشاهده

آید. شناسی شعر امروز به شمار میوصفِ مادی و ملموسِ عینیات، یکی از عناصرِ اصلی زیبایی

های انتزاعیِ معمول ، جایگاهی ویژه دارد. نیما بر وصفنیما یوشیج هایاین مقوله در میان آموزه

ها را نه وصف طبیعی و مادی یا گرفت و آنخرده می« سوبژکتیویته»در شعر سنتی، یا به تعبیر او 

: 1357 ،نیما یوشیج) دانستگویی و یا وصف حال شاعر میکه وصف توأم با کلی «ابژکتیویته»

در جهان خارج وجود  کهچنانآننیما چنین وصفی قادر به نشان دادن واقعیت اشیا،  ازنظر(. 54

 (.11: 1313 جورکش،) بوددارد، نخواهد 

مفتون یکی از شاگردان نیما و جزو شاعرانی است که از همان آغاز، تالش کرد به این آموزۀ 

ای از توصیف مادی و عینی را توانست گونه تدریجبهنیما توجه نشان دهد. او طی چند دهه شاعری 

. باشددادن نشانها قابلِ دستمایۀ کار خویش سازد که با آن، صورت محسوس و مجسمِ اشیا و پدیده

از صحنه به توصیف مادی و  گر و ناظرِ خارجمفتون در موقعیت یک مشاهده ،هادر این وصف

شود و ابتدای اشعار او آورده می های مفتون معموالً درپردازد. وصفنگرانۀ امور بیرونی میجزئی

که  هستندحکم پارۀ نخست یا بند آغازین هر شعر او را دارند؛ در حقیقت در جایگاه مدخلی 

 کنند.مقدمات و زمینۀ ورود خواننده را به متن شعر فراهم می

پردازی در کالم و تالشی برای تجسمی کردن شعر توان نوعی صحنههای مفتون را میوصف

دهد و معموالً هم به دنبال ایجاد  نمود. او دخل و تصرفی در ماهیت اشیا صورت نمیتلقی 

ها مفتون با پردازیهای مورد وصف نیست. در این صحنهمناسبات تازه و نامتعارف بین ابژه یا پدیده

بیند  که می گونههمانکند، چه را که مشاهده میکند آنمؤثر، سعی میزبانی عادی، ولی موجز و 
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و واقعیت و نام خود  هیئتشوند، با بنابراین اشیا و مظاهری که وصف می ؛و وجود دارد، نشان دهد

کند و نقش و کارکردی  نمی گذارینامها را شوند و شاعر از نو آندر صحنه حاضر می

 :بخشدها نمیچه خود دارند، بدانغیر از آن ،غیرمعمول

گرفته/ استخرِ خالی/ اَلوارهایی در میانۀ های علف جوهای پر از برگ خشک/ خیابان»

پارۀ خاکستر/ شکستههای ریز/ اجاق بیای افتاده با تخمسنگچین/ مترسکِ باد انداخته/ النه

 (51: 1373 )امینی، «ها...ها و نردهنیمکت

پاییز،/ خیابان پرآفتاب/ سر ظهر/ مهمانسرای سفید/ و بوی چاشنی/ در دور دست/ زیر چند ابر »

های افتاده را بازی سرد که برگانداز طالیی/ و در نزدیک/ پای نسیم نیمد/ یک چشمکبو

 (33: 1373 )امینی، «دهد...می

عقربه، هنوز روی ساعت پنج نرسیده است/ حوله به دست/ با صورت خیس/ پیش آینۀ »

 (43: 1373 )امینی،« روشنی/ و در یک صبح برفی/ ناگهان/ صدای زنگ تلفن...نیم

آید/ و از کنار آب و ح تابستان/ میان باغ/ در بهارخواب/ از اتاق، صدای قندشکستن میصب»

« اند...هاشان از شوق/ که در اوج، گذر درناها را دیدهچمن/ صدای همهمۀ غازها/ و پر زدن

 .(31: 1373 )امینی،

گردی خاص به . او با ششباهت داردها ها، به فضاسازی با اشیا و واژهکار مفتون در این وصف

بینیم شگرد او دوری از می چنانچهپردازد. ها میبازآفرینی مشاهدات خویش و عینی کردن آن

شاعر در پرداخت  گویی و پرهیز از بیان امور ذهنی و انتزاعی است. اگر هم گاهی ذهنیتِکلی

زیرا جنبۀ مادی و  ؛نیست مؤثرکند، نقش آن، چندان ملموس و هایی نقش ایفا میچنین وصف

به اجزایی  تقسیمقابلخاصیت نمایشی ابژه پررنگ بوده و قابلیت تجسمی باالیی دارد. هر وصف، 

ای کامل نیست، اما چیزی کامل را به خواننده که معموالً گزارهکوتاه است و هر جزء با وجود آن

 دهد.نشان می

 روایت

ترین اما در ساده ؛(1: 1371 اخوت،) استر تعاریف متعدد و متکث با عناصر داستان، از روایت

 دانستشود آن را بازگویی ماجرا یا خبر یا نقل، توسط راوی و ترکیب آن با زمان تعریف، می

 روایتگریهای (. تجربۀ شعری شاعران گذشته و امروز نشان داده که شیوه37: 1354 فاستر،)

قرار  مورداستفادهشگرد شعری  عنوانبهتواند در شعر، کارآمدی داشته باشد و تحت شرایطی می
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قابلیت شاعرانه ندارد و بدون تمهیدات الزم منجر به  تنهاییبهگیرد. البته هیچ شکلی از روایت 

 ،های بیان رواییشود. در این میان، شناخت شاعر از ظرفیتتکوین یک شعر منسجم روایی نمی

های شعری و شگردهای روایت، امری ضروری همراه با توانایی وی برای ایجاد نسبت میان قابلیت

 است.

های مختلف شاعری خویش داستانی در دوره شاعرانی است که از شیوۀ روایتِ  ازجملهمفتون 

های خاصی استفاده کرده است. به گونه روایتگریهنجار  از اشعارشبهره برده است. او در برخی 

با عمل و بیان و نقل رویدادی را قصد کرده که  بازگرانه، در این اشعار، مفتون با لحن روایت

خاصی، ماجرایی از ابتدا تا انتها با زاویۀ  زمانمدتکه طی حرکت در زمان، پیوند دارد؛ یعنی این

شود. مفتون برای نقل این ماجرا، بعضی )دانای کل( روایت می شخصسومشخص یا دید اول

 گیرد.امکانات داستانی را به خدمت می

نوعی بیان روایی ویکرد مفتون به هنجار روایی، وجهی یکسان نداشته است. او گاهی البته ر

پرداخته که اعتبار شعری ی ساده، در حد حکایات شعری قدیم هایروایت وبسته صِرف را به کار 

های کالمی غلبه یافته و مفتون به بر دیگر ارزش واقعه روایتدرخوری ندارند. در این اشعار، 

بوده، بسنده کرده است. پاره شعر زیر از  معمول ،که در حکایات شعری قدیمۀ روایت هنجار ساد

 این نوع است:

مادری داشت کودکی دلبند/ که به ناگه شبی ز دنیا رفت/ گل رعنای نازپرور او/ در بهاران به »

 ریزان به نزد بودا رفت/ درد خود گفت و خواستیغما رفت/ گشت بیمارِ غصه و به شفا/ اشک

 .(174: 1353 )امینی، «قرار مباش/ دارویی از برای این درد است...درمانش/ گفت بودا بی

دیگری روایی اشعار او اما این نمونه، مصداق تمام و جامعی برای اشعار روایی مفتون نیست. 

 طوریبهگونۀ قدیم فراتر رفته و از عناصر بیان روایی ها از حد روایات حکایتدارد که در آن

نوعی تحرک، نزدیک به حرکتِ داستانی به چشم ، این اشعاردر قانه استفاده کرده است. خال

خود، یکی از کند. او گاهی چند نقش را به فراخور جریان واقعه ایفا می ماجرا یراوخورد و می

آفرینان را نقل، توصیف و آفرینان صحنه است که جزئیات تالش و حرکتِ دیگر نقشنقش

 پردازد:گاهی نیز بیرون از صحنه به ادای این وظایف می کند؛روایت می
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گلنار!  -هایش چون گل شکفته بود/ گلنار، صبحگاه که از چشمه بازگشت/ از بوسه گونه»

 مادر! هوای سرد چنین کرد، هیچ نیست. -های تو سرخ است قصه چیست؟/ گونه

گلنار! آن کبودی  -فته بود/ گلنار، نیمروز که از باغ بازگشت/ در هر لبش نشان کبودی نه

 ام از باغ پای جویمادر انار خورده -/ هات را بگویلب

گلنار!  -گلنار وقت عصر که از چشمه بازگشت/ دستش چو یاسمن که بر آن برف خفته بود/ 

 مادر! فشار کوزه چنین سرخ کرده است -های دست/ بازگوی از آن سرخ

گلنار! رنگ  -ش سپیدیِ سردی گرفته بود/ رخ مگاه که از کوچه بازگشت/ رنگگلنار، شا

حبوب من، امید من، مادر! کفن بدوز که عمرم فنا شده است/ م -چرا شده است؟/  ساناینروی تو 

 .(73: 1353 )امینی،« ست!...از من جدا شده

خطی  صورتبهشخص، ماجرایی گسسته را راوی سوم عنوانبهدر این روایت شعری، مفتون 

کند که زمان وقوع آن از صبحگاه تا شامگاه است. ساختار این روایت، دارای چهار فراز روایت می

ماجرا یعنی  ، نیمروز، وقت عصر و شامگاه است. شخصیت اصلیِصبحگاهو موقعیت داستانی، یعنی 

یابد. هر بار نیز ی و در چهار صحنۀ پیوسته حضور میگلنار در این چهار مقطع زمانیِ متوال

در  گفتگوگیرد. این بین او و مادرش که شخصیت دیگر روایت است، صورت می وگوییگفت

 کند. ماجرا و حرکت آن، از آغاز تا پایان نقش اساسی ایفا می پیشبردو نیز در  نمایشی کردن صحنه

ترین ساخت روایی را برای این شعر برگزیده است. او با توان ادعا نمود که مفتون مناسبیم

وگو و پردازی، گفتصحنه، نمایش، حرکت، شخصیتردهای روایت، یعنی استفاده از شگ

گیری از ایجاز و تعلیق معنا و نیز برخوردار ساختن ماجرا از ماهیت با بهره همچنین فضاسازی،

 است. بدیلکمعاطفی، روایتی شاعرانه و منسجم را سامان بخشیده که در نوع خود 

 گیرینتیجه

پیروان نیما و در زمرۀ شاعرانی است که پس از ممارست و کسب تبحر مفتون امینی از نخستین 

کافی در شعر کالسیک، به شعر نو روی آورد. مفتون با ورود به حوزۀ شعر نو، در صدد نوآوری و 

سرود و با  های تازه در اشکال این نوع شعر برآمد. او در قالب نیمایی، اشعاریایجاد ظرفیت

تغییری نسبی در ساختار این نوع شعر ایجاد نمود. مفتون برای همیشه برخی شگردها،  کارگیریبه

ی در شعر نیمایی، به سمتِ آزمایوجو و طبعای جستایی پایبند نماند. وی پس از دورهبه قالب نیم

وزن، مجالی مناسب برای نوآوری و آزمون و شعر سپید حرکت کرد. عرصۀ شعر بی وزن وشعر بی
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ر این حیطه به تجربیات مختلفی دست زد و طی چند دهه، اشکالی از تحول خطای مفتون بود. او د

. ماحصل این رویکرد، سیری از و دگردیسی در ساختار و زبان شعر خویش به وجود آورد

زیرا  ؛پشتوانۀ کار مفتون حائز اهمیت تواند بود عنوانبهوجو، کشف و نوآوری است که جست

ن را از انحصاری گشته و کلیت شعر مفتو هایمؤلفهها و همنجر به سروده شدن اشعاری با شاخص

 سابقه برخوردار ساخته است.تنوع ساختاری و زبانی کم
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