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  شناسي عيوب كالم با ذكر شواهدي از اشعار نقدي بر زيبايي
  احمد شاملو و نيما يوشيج 

  *دار محمد پشت علي

  **مقدم پروين آزادي

  چكيده
زيباشناسانه از زبان شعر معاصر، با تكيه بر آثار احمد شاملو  تحليلي است ،پيش رو ةمقال

ـيك   بـا ديدگاهي نو و بـا معيـاري متفـاوت    و نيما يوشيج از  منتقـدان  . معيارهـاي كالس
اسـت از   آن ندبو خالي كالسيك ادب فارسي بر اين باورند كه نخستين شرط زبان ادب

ليف، كراهت در أس، ضعف تمخالفت با قيا ند ازا عيوب مخل فصاحت كالم كه عبارت
  .تتابع اضافات  تكرار،  تعقيد لفظي و معنوي،  غرابت استعمال،  تنافر حروف،  سمع،

ـاه مـوارد     شده آثار نيما و شاملو نشان داده  ةبا مطالع ،پژوهش حاضردر  اسـت كـه گ
 و شود ثيرگذاري كالم ميأبلكه خود موجب زيبايي و ت ،تنها عيب سخن نيست نه شده ياد
ـال   ؛شگرد مفيد بالغت سود بجويد منزلة تواند از اين موارد به ر ميشاع ـالف   ،بـراي مث مخ

خشم و رنـج و اعتـراض را    يا قياس دستور سخن بگويد و كالمي نو و برجسته بيافريند،
بيان كند تا تناسب حـس  ) كراهت در سمع و تنافر حروف(با كالمي ناخوشايند و خشن 
  .كار گيرد كه آن را ابهام هنري بنامند ا تعقيد را چنان زيبا بهي  و زبان را رعايت كرده باشد،

  .عيوب كالم، شعر معاصر، شاملو، نيما  شناسي، زيبايي :ها كليدواژه

  مقدمه
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  1390سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ادبيات پارسي معاصر، 

فصـاحت   از عيـوب مخـل   شناسانه به مواردي است كه در نظـر عالمـان علـم بالغـت     زيبا
  .شمار رفته است به

نگريسـته شـود، مالحظـه    » قديم و جديـد «فرض به آثار ادبي  اگر با دقت و بدون پيش
تنهـا بـه فصـاحت كـالم      خواهد شد كه موارد مشهور به عيوب فصاحت كالم و كلمـه نـه  

افزايـد؛   يآن نيـز مـ  ) تأثير و دلنشـيني  رسايي و(كند، بلكه گاه بر بالغت  اي وارد نمي صدمه
هـاي سـبكي شـاعر يـا      ويژگـي  ظاهر عيوب فصـاحت در حكـم   اين به حتي در مواردي از

...   شكني يا ابهام هنري، زدايي، ساختار توان ياد كرد و اصطالحاتي چون آشنايي نويسنده مي
  .كار گرفت  را براي تحليل آن به

  
  ها  عيوب كالم و كلمه از ديدگاه سنّتي. 1

ها يـاد   عربي و فارسي از آن ــ  عموماً در كتبِ بالغي كه ،و كلمه فصاحت كالم عيوب مخل
كثرت تكرار، تتابع اضافات، غرابت اسـتعمال، كراهـت در سـمع،    : هشت مورد است ،شده

  .ضعف تأليف د لفظي و معنوي، مخالفت با قياس،تنافر حروف و كلمات، تعقي
بـودن مـوارد    حسـن ب يـا  تـوان گفـت عيـ    اي و تقليدي مي بيرون از چهارچوب كليشه

، و اقتضاي موضوع، امـري  )شنونده( ، مخاطب)گوينده( ، با توجه به شرايط متكلمبرشمرده
  :نسبي و متغير است
ميـان آورده و   بار از عيوب فنون بالغي سخن بـه   نخستين) ق296  د(معتز    از متقدمان، ابن

، وي از اين رهگذر باب نقـد و  هاي زيبا، برخي از استعارات نازيبا را برشمرده كنار استعاره  در
  .)18: 1383  صفوي،( يباشناسي عيوب كالم را گشوده استبررسي ز

بـودن عيـوب كـالم اظهـارنظر كـرده و       الدين همايي در نسـبي  استاد جالل ،از متأخران
  :نوشته است

ديگر احوال كلمه و كالم مثل تعيين ن يهمچنمورد و  پيداست كه تتابع اضافات و تكرار بي
خير و امثال آن، چون در غيـر مـوارد مقتضـي اتفـاق     استثنا، حذف، ذكر تقديم و تأ عطف،

ممكـن   ،توان شمرد؛ چـه  افتاده باشد مخل فصاحت است وليكن آن را از عيوب مسلم نمي
ه جزو صـنايع لفظـي   است در بعضي موارد الزم بلكه مستحسن باشد، مانند نوعي تكرار ك

  .)21: 1373 همايي،( اند بديع شمرده
اساس دو زبان  كند اعتبار مي شده را كم موارد يادبودن  عيب يا حسن نكتة ديگر كه مسئلة
انـد و   به كتب عربي نظر داشته متقدمان در علوم بالغي چون نخست. فارسي و عربي است
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  1390، سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ادبيات پارسي معاصر

دانستند، ناخودآگـاه همـة آن مـوارد را     گونه مطالب را بيشتر براي زبان عربي صادق مي اين
 كه زبان هـر قـوم كـه در اصـل نمـاد فرهنـگ       اند، حال آن كرده رسي هم وضعزبان فابراي 

قة هنري اهل امور فرهنگي و ذائ تابعست، حسن و عيب كالم نيز وا) يناپسندها پسندها و(
  .همان زبان است
د تكرار كلمه يا حروف و تتابع اضافات ممكن است در زبان عربي امري ناپسـن  براي مثال،

...   شود؛ و در زبان فارسي نيز گـاه بـه اقتضـاي حـال مخاطـب و     ن وب و از عيوب كالم محس
. بيفزايـد ) بالغت(شمار آيد و بر تأثير كالم  از محاسن سخن به ها كارگيري اين ممكن است به

  :در اين شعر رودكي است» بود«نمونة آن تكرار واژة 
ــود  بودمرا بسود و فرو ريخت هر چه دندان ــانب ــل چــراغ تاب ــدان الب ــودن دن  ب

 بـود بـاران   و قطـره  بـود ستارة سحري   بـودنو در و مرجـابودسپيد سيم رده
  )32: 1356رودكي، (

  :ثالث اخواندر اين شعر » من«يا تكرار 
  وش مغموم  منم من، ميهمان هر شبت لولي

  ... خورده منم من، سنگ تيپا
  ).73: 1370ثالث،  اخوان(...  منم، دشنام پست آفرينش

  :كرار گروه اضافي در اين بيت از موالناايضاً ت
 همرنگ ما همرنگ ماداني شدن زيرا نمي  ننگ ما از ننگ مـاجل ازبگريز اي مير ا

  )13: 1384 ،مولوي(
زدن پرنـدگان،   ها، بـال  زدن ستاره چشمك. شناسي هنر، از مسائل اساسي است تكرار در زيبايي

قافيه و رديف در شعر . بخش ت كه زيباست و آرامسبب تكرار و تناوب اس چك قطرة باران به چك
وفور آمده و در بخش محاسن  انواع تكرار در آثار ادبي قديم و جديد فارسي به. فارسي تكرار است

  .)89:  1368شميسا، ( اصوالً تكرار را بايد از مختصات سبك ادبي قلمداد كرد. ده استسخن نيز بو
 

  ت اساس بالغت و فصاح منزلة به زبان .2
در . ايـم  را مترادف با بيان و اين دو را مساوي با فكر و پيـام بـدانيم، بيراهـه نرفتـه     زبان اگر

  .گذشته و حال همواره زبان در اجتماع بشر اصلِ ارتباط بوده است نه ابزار ارتباط



  ... از شواهدي با ذكرشناسي عيوب كالم  نقدي بر زيبايي   4

  1390سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ادبيات پارسي معاصر، 

يعنــي تحــوالت  ،عامــل زمــان. اي اســت اجتمــاعي و پويــا و متــأثر از زمــان زبــان پديــده
ه زبان تأثير گذاشته و هم زبان در اين جريانات مؤثر و تأثيرگذار بود هم در ،ياجتماع  ـ   تاريخي
  .شكل ظاهري ،ها، نحو، آهنگ تركيب ها،  واژه  اند از اجزاي زبان عبارت. است

كمـك  ) شيوايي، رسـايي، تـأثير و دلنشـيني   (از جمله عواملي كه در زبان به امر بالغت 
مخاطب و گوينده و موضوع، حسن تركيب و تلفيق  بر رعايت اقتضاي حال  كند، عالوه مي

  . است» نحو«مناسب واژگان و به عبارتي اسلوب بيان يا همان 
ترين عوامل بالغت، همين ترتيب مناسب كالم است با حـال و مقـام گوينـده و     از مهم

ها را در محور همنشيني و جانشيني بهتر كنار  چه جمله مخاطب؛ يعني شاعر و نويسنده هر
  .تواند مؤثرتر باشد بياورد كالمش مي هم

همان تناسب است ميان واژگان و حروف، خواه صوتي خواه معنوي، كـه  ) ريتم(آهنگ 
در شعر سپيد، سـعي  . است )وزن و قافيه و رديف و در ظاهر و درون( شامل موسيقي شعر

   .موسيقي عروضي يا ظاهري شود نشينجا آن است كه موسيقي دروني و معنوي بر
هايي است كـه از   ها و جمله سازمان شعر است كه اجزاي آن واژه و قالب ظاهري شكل

يك، انسـجام سـاختار و وحـدت    در شـعر كالسـ  . ها شكل گرفته اسـت  تركيب همين واژه
هاي جديد سعي بر آن است  اما در نظريه ترين اركان شعر و كالم ادبي است، از مهم ساختار

  .ودهم شكسته ش كه وحدت ارگانيك شعر در
است و عاطفه خود تلقـين انديشـه و احسـاس     عاطفه عنصر اصلي كالم ادبي يا شعرپاية 

  . شود برانگيز و تأثيرگذار در شعر و هنر آفريده نمي كار نباشد، زيبايي حس  اگر عاطفه در. است
  

  مخالفت با قياس. 3
امـروزه  . اسـت  غي از آن ياد شدهرود كه در كتب بال شمار مي از جمله عيوب سنّتي كالم به

دول ع« يا » شكني شالوده«يا » شكني ساختار« اتبا اصطالح اين اصطالح راتسامح  توان به مي
پردازان معاصـر اساسـاً معتقدنـد اگـر در زبـان       نظريه. مقايسه كرد» آشنازدايي«يا » از هنجار

  :نشود، اثر ادبي يا شعر متولد نخواهد شد» ها سرپيچي از قواعد و قياس«
به اين نتيجه رسيد  )شدن و شكستن قالب ساخته(از ديالكتيك در محدودة زبان  كيموكاروفس

به همين دليل شـعر طـرف   . شعر وجود نخواهد داشت هاي زباني كه بدون سرپيچي از قاعده
  .)125: 1380،  احمدي(  كند خودكار و خودانگيختة زبان را به جنبة آگاه كاربرد زبان تبديل مي
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  1390، سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ادبيات پارسي معاصر

هاي زبـاني   كه خود شگردي است براي زدودن عادت ، زدايي شناييجهت آ  گاه شاعر در
قياس معمول در  خالف سازد كه مي هايي ها يا تركيب واژه ،كردن زبان از خودكاري و خارج

تركيب كرده و صفتي ساخته كه تا » بيمار«را با اسم » ناك«براي مثال، نيما پسوند  زبان است؛
  :ده استاين زمان در زبان فارسي معمول نبو

  صبحي كه نيست كه گويي از شب جداييش
  با دنب شب تنيده نه از آن رهاييش 

  ).194: 1383نيما يوشيج، ( چند »بيمارناك«تا با هم آورد 
  

  غرابت استعمال. 4
يك واژه يـا تركيـب   . است» نمايي برجسته«و » زدايي آشنايي«غرابت استعمال نيز مشمول مبحث 

توانـد   شـود و مـي   گر مـي  تبع برجسته جلوه تني آشنا و يكنواخت بهناآشنا و غريب در جمله يا م
  .ماللت و خستگي خواننده را قدري كاهش دهد و موجب درنگ و توجه وي شود

 گرايـي  يـا كهـن  گنجد، آركائيسم  از ديگر رويكردهاي نو به زبان كه در اين مبحث مي
)archaism( عري، از ايـن مقولـه   گيري واژگـان شـ   در ساخت و بهره ،احمد شاملو. است

  .سود جسته است
  :هاي روسي است متأثر از نظريات فرماليست بسيارياين نكته تا حد 

شناخته و حتـي  رفته و نا ياد هاي روسي، توجه به اشكال از از دستاوردهاي عقايد فرماليست
  .)135: 1380احمدي، ( تحقيرشدة ادبي بود

  
  )معنوي و  لفظي(تعقيد . 5

تنهـا عيـب    در لفظ و معناي كلمه و جمله در آثار علمي و متـون توضـيحي نـه   ابهام يا پيچيدگي 
زبان بايـد شـفاف   ) توضيحي(هاي علمي  است بلكه قبيح و ناپسند و مردود است؛ چه، در نوشته

كـه   ؛ چنانو كلمات در معناي خود روشن و پيام در سهولت كامل براي خواننده قابل درك باشد
عكس، در آثار ادبي  اما به .آميز نباشد يعني استفهام ؛آن صحيح باشدسكوت شنونده و خواننده در 

معنايي امري مستحسـن   پذيري و چند كارگيري ابهام يا ايهام و تأويل بهو هنري و متون توصيفي، 
نه كذبي كه در شـرع و  : اصطالح اهل مجاز، كالم ادبي مبتني بر كذب است  و پسنديده است؛ به

  :قيقي، كذبي خودخواسته و خودساختهح كذبي از نوع مجاز يعني غيراخالق مطرح است، بلكه 
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  1390سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ادبيات پارسي معاصر، 

 چون اكذب اوسـت احسـن او  در شــعر مپـــيچ و در فـــن او
  )456: 1366، نظامي(

هنري و رازهاي زباني از محسنات سخن است؛ زيرا در ـ  پيچيدگي در دريافت پيام آثار ادبي
 در اين دسته متون، معنـاي نهـايي در  . نيست آثار ادبي پيام چيزي جز همين رازناكي و پيچيدگي

كه خود حاصل پيچيـدگي   ،»ابهام هنري« .شمار مخفي است هاي بي كار نيست يا در پشت تأويل 
 ها ميان لفظ و معنا يعني در اين گونه؛ هاي متوني است كه تعقيد دارند و ديريابي است، از ويژگي

  .امل درنگ و تأمل خواننده استشود و اين خود ع فاصله ايجاد مي) زبان و پيام(
  

  ضعف تأليف. 6
خالف  گويند، آن است كه تركيب جمله بر كه آن را مخالفت قياس نحوي مي ،ضعف تأليف

  .)11: 1354ي، هماي(قواعد زبان باشد 
تواند از نكات برجسته يا حتي  شكني، اين مقوله نيز مي زدايي يا ساختار از نظرگاه آشنايي

منظور تأثير در ذهن مخاطب يا جلب توجه او، از  آيد، كالمي كه بهحساب  محاسن سخن به
شكني گاه همـان ضـعف    از نگاه نقد بالغي كالسيك، ساختار. اين مقوله استفاده شده است

فعل از موارد  ةقرين جاندار يا حذف بي براي مثال، آوردن ضمير جمع براي غير. تأليف است
  .بارز ضعف تأليف در نگاه سنّتي است

  :دهد عف تأليف در تركيب الفاظ نيز رخ ميض
ممكـن   ،حيث امال و قياس دسـتوري غلـط نباشـد     از ،چه فصيح باشد تركيب الفاظ اگر 

ممكن است بر طبع  ،در اين هنگام .كار گرفته شود است به روش ناروا و سبكي نادرست به
  :ار آيد و موصوف به ضعف تأليف شودسالم گرانب

 دون  كس و گر نالد اعلي است گر   ناهللا اهللا ز گـــــردش گـــــردو

  . ... نالد كس خواه اعلي خواه دون از دست گردش گردون مي يعني هر
خالف متعارف دستوري است كـه   بر ، آميزش و پيوند الفاظ به يكديگردر ضعف تأليف

  :خان صبا   الشعرا فتحعلي نزد جمهور فصحا و نويسندگان معتبر است؛ مثال از ملك
 به چنگ اندر نشسته چنگيان چنگ  ر سـتاده سـاقيان مـيبه دست انـد

  :خواهد بگويد شاعر مي
  .)22 -  21: 1367رضانژاد، (اند  ساقيان مي در دست ايستاده و چنگيان چنگ در دست نشسته
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  تنافر حروف و كراهت در سمع. 7
ب و بسـته بـه اقتضـاي حـال مخاطـ      و همچنين در نگاه نقد بالغي سنّتي ،اين دو مقوله نيز

جلب توجه خواننده و  سبب يا بعضاً به باشدگوينده و موضوع، ممكن است از عيوب كالم 
  . شمار آيد بهعاملي براي تأثير سخن در شنونده از محاسن كالم 

يافته در ممالك اروپايي، مبنايي ديگر بـراي   ويژه نظريات تولّد هاي جديد ادبي، به اما در نظريه
ايشـان رواج دموكراسـي و   از نظـر  . انـد  در كالم و شعر بيان داشته كارگيري اين عيوب توجيه به

توجه ويژه به انسان و احساسات او و بيان درد و رنج ناشي از فشارهاي عصبي عصـر ماشـين و   
هـا بـه ممالـك     گناه و تجـاوزات امپرياليسـت   دولي و كشتارهاي گروهي مردم بي هاي بين جنگ

الاقل در زبـان شـعر و هنـر     ديده ستمهاده كه اقوام و ملل رو ن ضعيف و دوردست اين نياز را فرا
ـتي و     بيابندگونه حاالت و احساسات خود  جايي براي بيان اين و حاالت درونـي و عصـبي، زش

  .زبان آورند كنند، به آنچه حس مي كينه و هر ،زيبايي، عشق، نفرت، انزجار
چنـدان   شود، ميراهت ك و بيزاريسبب استفاده از حروف و كلماتي كه  در اين صورت

گونـه   دادن درد ايشان ايـن  جا نيست و شعر و ادب براي همراهي با مردم اجتماع و نشان بي
  .داند نمي كاربردها را عيب كالم 

  
  هايي از اشعار شاملو و نيما مه با ذكر نمونهلكشناسي عيوب كالم و  زيبايي . 8

  تتابع اضافات 
موجب زيبايي كالم شود؛ گاه  گوناگونهاي  شكل درپي ممكن است به هاي پي آوردن اضافه

  .و صدا، گاه القاي حس، گاه با تداعي يك تصوير يا يك فضا) ريتم( 1با وزن يا ايقاع
  

  صدا؛ صداهاي طبيعي
شود صدا و موسيقي شنيده مي گاه از تتابع اضافات :  

  شما كه در تالشِ شكستنِ ديوارهايِ دخمة اكنونِ خويشيد
  از بر اطمينان بر آرنج دهيد  و تكيه مي

  ).13: 1381شاملو، (...  تان را مجريِ عاجِ جمجه
در بند دوم نمونة باال، صداي ضـربات محكـم پتـك و چكـش بـر ديوارهـا و صـداي        

  . شود فروريختن آوار در تتابع اضافات احساس مي
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  1390سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ادبيات پارسي معاصر، 

  عالج دل شوريدة سمج  تدوام بي
  ).926: همان(  يا طنينِ سرگردانِ لطمة صدايي تنها؟

، پـژواك  »طـا «صدايي حروف با تكرار حـرف   جا شاعر با تتابع اضافات و هم در اين
  .صدايي كه منبع آن معلوم نيست ؛ها پيچانده سرگردان صدايي را در صخره

  : شنويد ها مي و در بند زير، صداي تپش قلب را در تتابع اضافه
  ).244: همان(من آهنگ بيگانة تپشِ قلبِ خود بودم 

  
 زدن صداي در

  بردگان فراري 
  ).528: همان(اند  حلقه بر دروازة سنگينِ اربابانِ خويش بازكوفته

  و آهنگ الاليي و حركت آرام تاالبصدا 
  تاالب تاريك 

  سبك از خواب برآمد
  سكون درياي بيهوده باز  و با الالي بي

  رؤيا  خوابي بي بي
  ).183: همان(فروشد 

  صداي پا
  فقط آشفته شد يك دم 

  ).128: همان(ام به رويِ فرشِ سخت سنگ  پايِ سنگينصدايِ 
  

  سازي تصوير
مادة خام خيال و مطلـق   ؛دانند را عنصر كالم شاعرانه مي) تصوير(نظران صور خيال  صاحب

  . هاي رفتاري زبان است تصوير زبان و شيوه

  سازي با تتابع اضافات تصوير
  با هزاران سوزن الماس
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  روي طاقة شالِ كهنة مرداب
  ).180: همان(كند مهتاب  دوزي مي جقه نقره هايي بته شهنق

هر اضافه يـك تصـوير اسـت و ايـن     . شعر استـ   واقع خود نوعي نقاشي نمونة باال در
  .حال نمايش است  اجتماع نمودي از هزاران نقش است كه با هزاران سوزن الماس در

ير و صـدايي شـگفت   تصـو » پ«و تكرار حـرف   »زدن يك پروانه بال بال«ونة زير در نم
  :است آفريده

  دلتان را بكنيد كه در سينة تاريخ ما 
  پيكرِ يك دختر  پروانة پاهايِ بي

  جاي قلب همة شما به
  ).44: همان(! خواهد زد پرپر

 تصوير مكان و اشخاص با تتابع اضافات

  و تشريفات
  خور بود سخت در

  صف سربازان بود با آرايشِ خاموشِ پيادگانِ سرد شطرنج
  شكوه پرچم رنگينِ رقص  و

  ).237: همان(سوز طبل  و داردار شيپور و رپ رپة فرصت

انـد و صـف منظمـي     يكي كنار هـم قـرار گرفتـه    گويي سربازي است كه يكي هر اضافه
صداي پرهيبت لشكر نيـز بـا   . كرده است پديدهاي اضافه اين نظم را  كسره . اند تشكيل داده

  .رسد گوش مي ها به از اين اضافه» پ«گرفتن از تكرار واج  كمك
  

  بيان احساسات و حاالت دروني
  آرامش و سكوت

  ).268: همان(نشيند  تا از طراوت برفيِ آفتابِ عشقي كه بر اُفقم مي

  نوازش و خواهش 
آهن در  باري كه انتظارِ سوزانِ نوازشِ حاصلخيزش با من است، گاو كجا به دستان خشونت

  ).76: همان(ادي كه خرمني پربار پاداش ندادم؟ ن نهم
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  1390سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ادبيات پارسي معاصر، 

  مالل و خستگي

هايِ  وار سكوتي در قلبِ شبِ لنگانِ گذرِ كوچه مجنون اند و خندة و امشب كه بادها ماسيده
  .)247: همان( .تپد بلند حصارِ تنهايي من پر كينه مي

  هيجان

  گريز كردة دور كف امواجِ آشوبخوانديم، در  در فريادهاي طوفاني خود سرود مي
  هيجان و حركت

  .)261  :همان( زيستم مي  خروشِ خود در لهيبِ آتشِ سرد روحِ پرو  يافتيم آسايش ميخود 
  سكون         حركت شعله    سكون

آيند و احساس  پي مي در ها پي كنند؛ اضافه آورند و كف مي آشوب مي و آيند پي مي در امواج پي
در بند باال، فـراز و فـرودي از حسـن تركيـب و انتخـاب واژگـان بـا         .كنند تالطم امواج را القا مي

  . هم آميخته است تركيب و تتابع اضافه حاصل شده كه احساس شاعر با كلمات كامالً در

  خشم
هايِ پـرتپشِ هـر رگ    و كجاست به من بگوييد كه كجاست خداوندگارِ دريايِ گود خواهش

ام؟  بر هر گوشة جگر چليدة خود نقـش كـرده   نفسش را جاودانه با خنجرهايِ هر من كه نام
  .)282 :همان(

هاي فرد خشمگيني كه از شـدت خشـم بـر سـينة خـود       زدن نفس در بند باال صداي نفس
  .رسد گوش مي صداي او از تتابع اضافات به كوبد و تپش قلبش باال گرفته است و نفس پر مي

  
  كثرت تكرار

  القاي حسرت و نوعي نگاه به گذشته

  گذشت كه ديگر نيست ميآبي 
  گذشت كه ديگر نيست زورقي مي

  كشيد كه ديگر نيست باني پارو مي زورق
  .)986: همان(اميدي درخشيد كه ديگر نيست 

اي  همراه با فعل ماضي استمراري، حس حسرت و غصه» كه ديگر نيست«تكرار عبارت 
  .كند ها القا مي رفته دست براي از
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  تكرار براي جلب اعتماد مخاطب

  نامت را به من بگو
  دستت را به من بده 

  حرفت را به من بگو 
  .)241 :همان(قلبت را به من بده 

  تكرار براي خواهش و التماس

  خاموش باش مرغك دريايي
  د شببگذار در سكوت بمان

  بگذار در سكوت بميرد شب
  ... بگذار در سكوت برآيد شب
  .)26: همان(...  بگذار در سكوت بماند شب

  كيدأي تتكرار برا

  چرا كه 
  خواستند خواستند، نمي تند، نميخواس نمي

  .)619: همان(كه بميرند 

  كردن شعر و تبديل بصري به سمعي تكرار براي موسيقيايي

  چه صداست...  دينگ دانگ
  !ناقوس

   جاست؟ه كي مرده؟ كي ب
...  

  چه خبره؟...  دينگ دانگ
  كند گذر؟  كي مي

   دم به دم...  دينگ دانگ
 ...  

  .)519: 1383يوشيج، نيما (نواز  بانگ دلاين 

گويي هـر   ؛سيزده بار ميان بندها تكرار شده» دينگ دانگ«اسم صوت » ناقوس«در شعر 
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  1390سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ادبيات پارسي معاصر، 

تا پايان شعر چندين بار ايـن زنـگ در گـوش     .بند از شعر تفسيري است از صداي ناقوس
  .آمده و او را متوجه موضوع كرده است شنونده در

  هشدار  دادن و تكرار براي عينيت

  !ها كه بر ساحل نشسته، شاد و خندانيد آي آدم
...  

  !ها كه بر ساحل بساط دلگشا داريد آي آدم
  تان بر تن جامه هنان به سفر

  ها  آي آدم
 .)445: همان(...  ها آي آدم

  غرابت استعمال
علماي ادب در گذشته، به نسبت اطالعات و آگاهي خود، كـاربرد كلمـه يـا تركيـب و     

كه درج آن دور از ذهن و دسـترس دانـش مخاطبـان بـود، بـه ايـن صـفت         ،عبارتي را
در هـر عصـر و زمـاني    توان گفت  ميت نگريسته شود، دق كردند؛ اما اگر به موصوف مي

نمايـد كـاربرد غرابـت     آنچه از دسترس اهل روزگار دور است و براي ايشان غريب مي
  . استعمال دارد

بـا ايـن فـرق كـه در      ؛بنـاميم » زدايـي  آشنايي«وز راه نيست اين عنوان را به زبان امر بي
معاصران با پيروي از نظريـة   ودانستند  لِ فصاحت ميخپژوهان م گذشته اين كاربرد را ادب

سـازي و   كه موجـب برجسـته   صورتي در ،خواه در كلمه خواه در كالم ،ها آن را فرماليست
 :ها نمونه. انندد ميد كلمه باشد، از محاسن سخن شاعر يا نويسنده احياي مجد

  كارگرفتن واژگان خاص به

  زني كه نان و رختش را 
  عدالت در اين قربانگاه بي

  كند كه منم  محكوم مي خيبر
  .)477: 1381شاملو، (قربان، فدا : »برخيِ«

  گو  بز مالحسن مسئله
  كردي رو  چو به ره از رمه مي
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  »اُفت پس« داشت همواره به همره
  .)93: 1383، يوشيج نيما( فتتا سوي خانه ز بزها دو سه ج

  .انداختن افكندن، عقب انداز، پس اندوخته، پس: افت پس
  . كاربرده است به كشيدن دنبال بهشاعر اين كلمه را در معناي 

  كاربردن واژگان كهن  به

  اگر سر آن نداشتي 
   »قرابينه« كه به آتش

  .)707 :1381شاملو، (روشن شوي 

شدن نيز كنايه  ، به آتش قرابينه روشن»تفنگ«معني  است به» كارابين«تر  لحن قديم: قرابينه
  .شده است» تيرباران«از 

  :سازي كه به غرابت استعمال منجر شود واژه

  جوش و جنجال كالغان مرگي پر چرك
  .)1000: همان... ( گوي برف و سپيدي دراز

و گرفتـه شـده   » روزمرگـي «پـذيري   تركيبي است كه ظـاهراً از گسـترش  » مرگي چرك«
شـاعر  . ، براي زاغان بسيار هم بجاست»بودن پيوسته سياه و كثيف«يا» زيستن چرك«معناي  به

پـذيري و   زدايـي و تأويـل   و جديـد سـاخته و ضـمن آشـنايي    اي تركيبي  با اين شگرد، واژه
  .مفهوم و پيام خود را نيز بيان كرده است سازي برجسته

  
  مخالفت با قياس

مخالفت . خالف قواعد صرفي و لغوي است بركاربرد كلمه ، )ناهنجاري(» قياس با مخالفت«
 ؛اما همواره چنين نبوده است و نيست. بوددر نقد بالغي سنّتي، از عيوب فصاحت  با قياس،

اگـر بـه تـأثير سـخن در ذهـن مخاطـب        ،تر يادآوري شـد  شكه پي چنان ،كاربرد اين شگرد
  .دباششناسي ادبيات  تواند از عناصر زيبايي بينجامد، مي

) deviation(» انحـراف از نُـرم   «يا » هنجارگريزي«امروزه اين اصطالح با تعابيري چون 
شود  به هر نوع استفادة زباني اطالق مي» انحراف از نرم«شناسي  در حوزة زبان. شود بيان مي

  :كه مناسبات عادي و متعارف زبان در آن رعايت نشود؛ براي مثال
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  1390سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ادبيات پارسي معاصر، 

  ولي نشد
  ان بنشيندروي وضوح كبوتر هكه روب

  .)400: 1386سپهري، ( »لبِ هيچ«و رفت تا 

اسمي بيايد، مثالً لـب رود، لـب   » لب«در هنجار زبان، معمول اين است كه بعد از واژة 
ايـن   هـم ريختـه و بـا     اما شاعر اين هنجار و عادت معمول زبان را به ،... دريا، لب حوض

  .است پديد آوردهبرجستگي زبان  تركيب
سـازي   نوع اخيـر بـه واژه  . كن است نحوي يا صرفي يا قاموسي باشدگريزي مم هنجار
شود كه قبالً در زبـان رايـج نبـوده     اي جديد موفق مي شود و گوينده به خلق كلمه ختم مي

  :است؛ مانند
  .)516 :1384، مولوي(شدم  »خندنده«تو گلشن  ةكز اثر خند

» نـده «د را بـا پسـوند   نـ ، بن مضـارع خ )ان+ خند(» خندان«جاي صفت فاعلي  به ،شاعر
  .)542 -  539 :1378داد، ( ابداعي و جديد است اين نوع تركيب فاعلي كرده كه

  :كنيم اشاره مي چند نمونه از مخالفت با قياس در اشعار شاملو و نيما به

  »اعدامي «جاي  به» اعدام «

  اعدامو استفراغ هر خون از دهان هر 
  .)65: 1381شاملو، ... ( رضاي خودرويي را مي خشكاند

  »ها  « جاي به» ان «با » جا «بستن  جمع

  پرند از پيش روي او مي
  ناهمرنگ  »جايان«و دل به دو 

  .)436: 1383 يوشيج،نيما (هاست  و آفرين خلق بر آن

  »ها«كه خود مفهوم كثرت را در ضمن دارد با ) بسيار(بستن قيد  ايضاً جمع

  نموده هر آيين  »بسيارها«
  ير و سالمتبه خبا خلق ره نموده 

  ها گشوده سخن »بسيارها«
  .)511: همان(تا پرده بركشد ز معما 
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  ضعف تأليف 
 ،بـود  ضعف تأليف همان مخالفت با قياس. تر گفته شد پيش» ضعف تأليف«تي تعريف سنّ
بنابـه نظـر معاصـران، الزم نيسـت شـاعر يـا       ). صـرف (نه در ساختمان كلمه  ،اما در نحو

نويسـان باشـد و اگـر بتوانـد بـا       شـدة دسـتور   پيش تعيـين   انين ازنويسنده تابع قواعد و قو
 ؛شكني و گريز از هنجار معمول به ساختار و منطق خاصـي در زبـان دسـت يابـد     ساختار
توان گفـت   مي حساب آيد،  صات سبكي وي بهين ساختار ويژة او باشد و از مختاكه  چنان

بـه  . شگردي هنري و ادبي است بلكه ،اين عدول از هنجار ديگر از عيوب فصاحت نيست
  :شود اشاره مي چند نمونه

  به اول شخص مفردمفرد از سوم شخص 

  دريغ  چشمي بي! اينك
  كه فانوس اشكش 

  و تاريك  »مبود«را كه تنها  »مردي«بختي  شور
  .)441 :1381شاملو، (زد  لبخند مي

  تبديل جملة وصفي به صفت گروهي 

   ،اي سراب باطل
  »محرم نه كسي را«اي اميد 

  .)491: 1381يوشيج، نيما (همچو بر آب، حباب 

  .تبديل كرده است» نه كسي را محرم«را به » كه كسي محرم نيست«شاعر عبارت 

  شود با صفت تركيب مي» ناك«با اسم حال آن طبق دستور » ناك«پسوند 

  .)137: 1381شاملو، (عنبر اميد  »دودناك«رقصانمت در  نمي

  ت گروهيتبديل عبارت وصفي به صف

  آمد بهار سبز و زيبا و همان لحظه كه مي
  .)354: 1383يوشيج، نيما ... ( »رعنا به تنْ«با نگارانش 

  .است» با نگاران رعناتن«يافتة  صورت تغيير »رعنا به تنْ«تركيب 
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  »در هر زندان آمده «جاي  به» زنداني آمده «
  صبحي پليدروي در اين حين بر او گذشت

  .)192: همان(زنداني بگشت  دهآم چو نان كه بر هر
  

  تنافر حروف و كلمات
نمايـد كـه شـاعر يـا      از ديدگاه علماي سنّتي علم بالغت، اين عيب وقتي در كالم رخ مي

كار گيرد كه موجب دشواري تلفـظ و كراهـت    المخرج در كلمه به نويسنده حروفي قريب
د بـراي  ين شـگر از همـ  اي گـاه شـاعر و نويسـنده   . در سمع خواننـده يـا شـنونده شـود    

اين . گشته است تر مندانهسود جسته و از قضا سخنش هنر...  گذاري و القاي حس و تأثير
د و وقوف بر تأثير سخن انجام پذيرد، ديگر از عيـوب فصـاحت نخواهـد    كار اگر با تعم

  :چند نمونه. بود

  با صدا و حالت خشن امواج سنگين بر تن» ط«و » ت«صدايي حروف  هم

  ريو خشمكشد دريا غ مي
  خورد شب مي

  برتن 
  از طوفان 

  به تسليمي كه دارد 
  .)172: 1381شاملو، (مشت 

  براي بيان حس خشونت و دلزدگي» ب«و ،»خ« ، »ر«حروفي در تكرار حروف  هم

  جهان را بنگر سراسر 
  كه بر رخت رخوت خوابِ خرابِ خود

  .)182: همان(از خويش بيگانه است 

  »ر«و » س«تكرار حروف  بيان حالت خستگي و كسالت با

  سر در سراسر دشت تا سر به سر سر
  اند راه به پايان برده
  .)907: همان(گدايان بياباني 
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  كراهت در سمع
بيشتر متوجه عامل صوتي و موسيقايي كالم است؛ يعنـي اگـر كلمـه يـا     » سمع كراهت در«

گوينـد   مي ،شوددر طبع شنونده سبب بيزاري و كراهت جمله طوري تركيب شده باشد كه 
رفته   كار اما امروزه اگر اين نكته در كالم شاعري به .اين كالم از نظر فصاحت معيوب است
ن و حسن و قبح اين كاربرد به تأثير سخن در ذه. كنند باشد، با قضاوت قبلي به آن نگاه نمي

  :مثالً. زبان مخاطب بستگي دارد

  »تيك تاك«و » جِنگ جِنگ«اسم صوت 

  ركابش بر آهن سگك تنگ اسب جز جِنگ جِنگ لخت
  تيك و تاك رو به افول سمش به سنگ  و

  بيداران  نشنيده گوش شب
  .)733: همان(آوازي 

و  ،»ن«، »ج«صـدايي حـروف    از هـم  داي خشن برخورد ركاب فلزي با سـگك ص
سـم اسـب   » تـق  تـق «صـداي  » ك«و » ت«رسد و از تكـرار حـروف    گوش مي به» گ«

  . شود احساس مي
  

  تعقيد
كـه خواننـده يـا شـنونده      چنـان  ؛يا پيچيدگي و دشواري در لفظ يا معناي جمله است تعقيد

شگرد زباني  در قالب از تعقيدگاه در رويكرد نو به زبان، . نيابد آساني در مقصود گوينده را به
 ان لفـظ و معنـا  گـذاري ميـ   پذيري يا فاصله ابهام هنري و تعقيد. و هنري استفاده شده است

درآوردن مخاطب در دريافت پيام كالم از رويكردهاي جديد تعقيد است كـه   حالت تعليق به
  .شده است در گذشته از عيوب فصاحت تلقي مي

شكني نحـو سـنّتي و    درنگ خواننده، ساختار  مل وأگذاري ميان لفظ و معنا براي ت فاصله
  :ها  نهنمو .ستيابي به ساختاري جديد و ناآشنابراي د) تعقيد لفظي(جايي كلمات  جابه

  شيش نيست دوران عمر زودگذر ارز
  در خير از براي كسان

  گر بارور نباشد،
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  سود هزاران تن را 
  اندر زيانكار تني چند

  .)519: 1383يوشيج، نيما (خواهان اگر نباشد 

  ي كه به ابهام هنري منجر شده استتعقيد معنو

  ميالدت مبارك اي واحد آماري 
  .)969: 1381و، شامل(اي قرباني كاهش مرگ نوزادي 

كـردن   واقع قرباني نه انساني در و دارد) عددي( آمدن نوزادي كه فقط ارزش آماري دنيا به
نوزاد است؛ اين تناقض ظاهري آيا با كاهش آمار مرگ نوزادان است يا با جملـة  آن و مرگ 

  .آن است) پارادكس(زيبايي اين شعر در نقيض نماد » !ميالدت مبارك«
  
  گيري نتيجه
هـا دريافـت    كـه از نمونـه   بررسي شده است، چنان كامالًكه آثار هر دو  ،شاعر معاصر از دو
آفـرين   عناصـر زيبـايي   در قالبظاهر عيوب فصاحت  به شود، شاملو تقريباً از همة موارد مي

كثرت تكرار و غرابت اسـتعمال از عوامـل    چون تتابع اضافات و مواردي. سود جسته است
از تنافر حـروف و كراهـت در    توانسته است البته وي. بان اوستمهم زيباسازي و بالغت ز

آيد كه  مي اين كار تنها از كسي بر. تأثيرگذاري و زيبايي شعر خود سود جويدبراي سمع نيز 
 هاي دروني خـود  حس ةبر قدرت كالم، روحية آزاد دروني هم داشته باشد؛ يعني هم افزون 

قالب واژگان و جملـه    بپذيرد و آن را در بيعتاًط شم و لطف و نفرت و محبت،اعم از خ ،را
  .بر زبان جاري سازد
 اي نكته. ، از تعقيد و ضعف تأليف در كالم خود استفاده كرده استچيز نيما، بيش از هر

توجه عمـدة نيمـا بـه نـوآوري در سـاختار كلـي زبـان و        دهد  چيز نشان مي بيش از هركه 
همان انقالب در زبان شـعر اسـت و اي بسـا     ماكار بزرگ ني. لودة آن بوده استشكستن شا

  .است كاستهاش  ه به احساسات درونياز توج توجه بيش از حد به زبان
  
  نوشت پي

 االيقاع« :گويد كه مراد از آن وزن موسيقي است، مي ،در تعريف ايقاع العلوم مفاتيحخوارزمي، در  .1
 ، تعريف وزن يا ايقاع را بـر مسلماننشمندان داديگر  .»المقادير ازمنة محدودة النغم في النقلة علي هو
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در همة اين تعاريف، مقدار و كميت اصوات . اند همين اساس و با دقت و تفصيل بيشتري آورده
اما تعريـف وزن   اند، دانستهرا موجب وزن ) نغمات يا نقرات(اند و نظم اصوات  گرفته  نظر را در

 وزن«: تـر باشـد   ريف ذيل شايد جامعتع. امل شودتر از اين باشد تا همة انواع آن را ش بايد كلي
. تناسب كيفيتي است حاصل از ادراك وحـدتي در ميـان اجـزاي متعـدد    . نوعي از تناسب است

خوانند و اگر در زمان واقـع شـد، وزن خوانـده     تناسب اگر در مكان واقع شود، آن را قرينه مي
 .)24 -  23: 1367خانلري، (» شود مي
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