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چکیده
کاربرد زبان آرکائیک یا گریز شاعر از گونۀ زبان هنجار و 

ت زبانی گذشته که امروز در زبان معیار کارگیري ساخبه
شود. این پژوهش بر گرایی نامیده میکاربردي ندارد، باستان

-گرایی را در شعر شاملو به روش توصیفیآن است تا باستان
تحلیلی مورد بحث و مداقّه قرار دهد. براي این منظور، پس 

- از مباحث مقدماتی، مبحث اصلی در پنج مشخصۀ باستان

وایی (شامل تخفیف، تشدید، ابدال، اضافه و ساکن)، گرایی آ
- گرایی واژگانی (شامل اسم، صفت و قید)، باستانباستان

هاي ساده، پیشوندي و مرکب)، گرایی فعلی (اعم از فعل
گرایی در کابرد حروف مانند گرایی نحوي (باستانباستان

هایی از شعر شاملو مطرح معانی حرف را و ...) با ذکر نمونه
دهد که شاملو شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می

گریز است و تالش و جسارت ناپذیر و ابتذالذاتاً ابتذال
خاصی در خروج از معیار زبانی براي رهایی از قید و بند 

هاي شعري انجام داده است. وي با استفاده از محدودیت
ده کارگیري توانمندي زبانی گذشته ادبی ایران پدیدآورنبه

سبک خاص خود گشت و از این راه تشخص ویژه به شعر 
هاي زبان هاي خود عالوه بر شاخصهخود داده و در سروده

ها روزمره خود، از نحو و ساختار گذشته ادبی در تمام جنبه
مند گشته است. این امر به معنی این است که شاملو در بهره

وجوي راهی است تا بتواند همچنان زبان و سبکجست
برجستۀ خود را حفظ کند و از دغدغۀ فراموشی سبک و 

زبان خود از سوي خوانندگان رهایی پیدا کند.
- گرایی واژگانی، باستانگرایی، باستانباستانها: کلیدواژه

گرایی نحوي، شعر شاملو.
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Abstract
Understanding archaism of the most important

tools in numerous literary words. Rkayyk use

of language or languages species poet's escape

from the norm and the use of old language

structure that today is not used in standard

language, called simply the archaism. This

study is to archaism in poetry Shamloo

descriptive analysis was discussed. For this

purpose, after preliminary discussion, the main

topic in five phonetic archaisms (including

discounts, resonance, Abdal, add and resident),

lexical archaism (including nouns, adjectives,

and adverbs), the current archaism (including

simple, prefixes and Tools), and archaism way

of poetry Shamloo been mentioned letters. The

results of this study showed that Shamloo is

inherently Unpredictable and Unpredictable

and effort and a certain daring departure from

the standard language for deliverance from the

bondage limitations poem has done. has

benefited.
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مقدمه
به طوري که ؛نقش زبان در شعر اهمیت فراوانی دارد

اند. این گروهی از منتقدان آن را بر معنا نیز برتر دانسته
بلکه به ،اهمیت تنها به واسطه القاي مفهوم نیست

خاطر هماهنگی و هارمونی زبان شعر است. در یک 
مند از ساخت و معماري شعر خوب و بهره

چیزي که اساساً در ،اندقد ترادفها فازیباشناسی، واژه
در شعر از آنجا که رفتار طبیعی «افتد. شعر اتفاق نمی

فردیت ها با یکدیگر مطرح است،و زیباشناسی واژه
تواند به رود، به طوري که شاعر نمیآنها از بین می

معنی آن را خصوص، واژه همهجاي یک واژه ب
یز به جایگزین کند که در این صورت بیش از هر چ

:1378پور، (علی» خوردساخت زیبایی شعر لطمه می
در اینجا قدرت شاعر است که قدرت و بار .)43

معنایی کلمات را درك کند و آن را در جایگاه مناسب 
ي جاي دهد که جایگزینی براي آن اخود به گونه

اند اعرانهـدر نظر شاعر قدرتمند تمام کلمات ش.نباشد
زبان «گوید: ا شناخت. هوراس میو باید مکان آنها ر
هاي اي از برگاي است که مجموعهمانند درختان بیشه

درختان شعر امروز در زبان نظم و .»کهنه و نو دارد
هاي چهارم و پنجم و تا نثر فارسی دري و قرن

). شاعر با 74حدودي قرن هشتم ریشه دارد (همان: 
ن را آمیختن واژگان کهن به کلمات امروز قلمرو زبا

افزاید و به این ترتیب کند و بر غناي آن میوسیع می
کند. شفیعی به ادبیات و زبان شعر معاصر خدمت می

اي، گوید: در خلق هر شعر کامل و جاودانهکدکنی می
گیرد که در ضمیر موارد بسیاري مورد استفاده قرار می

ته شاعر و ناخودآگاه او یا در جهان خارج وجود داش
فرهنگ عمومی .1گونه است: وامل سهاین ع.است
یعنی آگاهی او از آنچه در گذشته و حال، در ؛شاعر

دور و نزدیک او جریان داشته، از مسائل محیط
ات ـالعـا اطـه تـی گرفتـاعی و سیاسـتاریخی و اجتم

ها و فرهنگ شعري او که حاصل خوانده.2ی.ـدین
. 3ت در زمینه الفاظ و معانی شعر.هاي اوسشنیده
هاي خصوصی او در طول زندگی (شفیعی تجربه

). زبان شعر شاملو همچون 203: 1375کدکنی، 
درختی است که ریشۀ آن در زبان نثر و نظم فارسی 
دري تا حدود قرن هشتم استوار شده و شاخ و برگ 

ه است. به همین شدآن در فضاي زبان امروز افشان 
و این زبان شکوه و استواري زبان دیروز،جهت

طراوت و تازگی زبان امروز را در خود جمع دارد. 
گمان راز زیبایی و موفقیت شعرهاي سپید شاملو تا بی

حّد زیادي مرهون همین زبان است که نه تنها خالف 
- اي شاعرانه به زبان شعرش میعادت نمایی آن چهره

بخشد، بلکه تشدید صفت آهنگینی آن هم جاي وزن 
کند. محتواي شعرها پر میعروضی و نیمایی را در این
اما لحن حماسی این زبان ،شعر شاملو حماسی نیست

جالل و شکوه حماسی به آن بخشیده است. دست 
یافتن بر این زبان و تسلط بر آن، بعد از تجربیات و 

که تعلیم بسیار براي شاملو حاصل شده است؛ چنان
حتی در شعرهاي سپید او کمتر اثري از این زبان ویژه 

هاي بعدي این زبان امّا به تدریج در مجموعه،بینیممی
کند و به گیرد و تشّخص و استقالل پیدا میشکل می

آیدا: «خصوص در بعضی از شعرهاي مجموعۀ 
هاي درخت و خنجر و خاطره، ققنوس در باران، مرثیه

رسد به کمالی سخت دلپذیر می» خاك و شکفتن در مه
نامداریان نیز در مورد ). پور273: 1374(پورنامداریان، 

مخاطب شعر معتقد است که چند عامل موجب دست 
شود که یکی از یافتن شاعر به زبان خاص می

مؤثرترین این عوامل مخاطبان فرضی شاعر است. هر 
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شاعري در واقع با شعر خود با مخاطبان مفروضی 
هاي خیالی از جانب آنان کند و به پرسشوگو میگفت

زبانی که آنان توقع دارند سخن گوید و باپاسخ می
).15-16: 1383گوید (پورنامداریان، می

پیشینۀ تحقیق
هاي متعددي دربارة شاملو و شعرهاي او پژوهش

- ولی پژوهش مستقلی که باستان،انجام شده است

گرایی را در شعر او مورد بحث و مداّقه قرار دهد، 
لۀ ) در مقا1393جز حسن بساك (ه پدید نیامد است. ب

سرود ابراهیم گرایی درهفت شمشیر عشق (باستان«
گرایی را در این منظومه که باستان»اثر شاملو)در آتش

بررسی کرده است.

گرایی باستان.1
ادامه «گونه تعریف کرد: توان اینگرایی را میباستان

(شفیعی » حیات زبان گذشته در خالل زبان امروز
هاي ن و ساختیعنی واژگا،)24: 1368کدکنی، 

نحوي را که در زبان شعر و نثر گذشته به کار رفته و 
گیرد، دوباره در امروز دیگر مورد استفاده قرار نمی

گرایی سبب مند شوند. باستانشعر و نثر از آن بهره
ی ـوعـع نـود و در واقـشان میـی زبـرجستگـب

هنجارگریزي است و هنجارگریزي سرباز زدن از 
ست که در زبان هنجار جاري است رعایت قواعدي ا

و در صورتی که این قوانین رعایت نشود، 
- هنجارگریزي صورت گرفته است. رویکرد باستان

گرایانۀ شاملو نیز به زبان نوعی هنجارگریزي است؛ 
برد که در زبان هنجار هایی را به کار میزیرا واژه

اي به امروزي مطرح نیستند، ساختار نحوي را به گونه
برد که امروز دیگر متداول نیست. کورش میکار 

- ه تقسیم میـت دستـصفوي، هنجارگریزي را به هش

گیرد. گرایی قرار میکند که دو نوع آن در حوزة باستان
یعنی هنجارگریزي آوایی کلمات به صورتی که در 
زبان هنجار متداول نیستند و هنجارگریزي زمانی به 

- جار، گریز میاین صورت است که از گونۀ زمانی هن

برد که قبًال در زبان هایی را به کار میزند و صورت
اند اند و امروز این واژگان یا ساختار نحوي مردهبوده

:1390گویند (صفوي،گرایی نیز میکه به آن باستان
1/58 .(

گرایی آوایی باستان
اي زبان ـآواشناسی مطالعه و توصیف علمی آواه

است آواهاي یک زبان ت و موضوع آن ممکن ـاس
خصوص مثًال زبان فارسی باشد. همچنین منظور از هب

آواشناسی، شناخت آوا از نظر تولیدات ذات فیزیکی 
). پس با 11: 1376شناس، یا دریافت آن است (حق

اي بین آوا و زبان و نیز آواشناسی وجود این باید رابطه
طوري که زبان یک پدیدة ه ب؛شناسی باشدبا زبان

رد و غیر مادي است. از طرفی آوا در حقیقت امواج مج
شود و به هواست که خود نوعی ماده محسوب می

تواند جزئی از نظام ذهنی زبان به همین خاطر نمی
شناسی است شمار آید. آواشناسی جزو مقدمات زبان

هاي زبانی است. و مطالعۀ آن شرط اول پژوهش
هنی و مجرد شناسی یک پدیدة ذموضوع زبانبنابراین، 

اي است مادي و است، ولی موضوع آواشناسی پدیده
). از نظر آوایی شاملو کلماتی 12-13محسوس (همان: 

شود. برد که امروزه به گونۀ دیگر تلفظ میرا به کار می
حروفی از آنها حذف شده یا به حرف دیگري تبدیل 
شده و یا حرفی به آنها اضافه شده است. البته بیشتر 

افتد و تلّفظ قدیمی د، در زبان بسیار اتفاق میاین موار
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امّا برخی از آنها امروزه اصالً به آن ،هاستاین کلمه
شود، دگرگونی آوایی که در برخی صورت تلفظ نمی

ها نسبت به صورت قدیمی آن رخ ها و واژهاز کلمه
ه ـافـدال، اضـد، ابـف، تشدیـتخفیاملِ ـداده است ش
شود.و ساکن می

فیفتخ.2
ک نمودن یک اثر ادبی، استفاده از ئیهاي آرکااز راه

هاي مخففی است که امروزه در زبان معیار به واژه
دن کرعکس، مخفف رشکل کامل رواج دارند و ب

هاي گذشته و در شعر کالسیک کلمات در دوره
اگرچه در گذشته ؛به ضرورت وزن اتفاق افتادهمعموالً 

ا در شعر امّ،شدمیضرورت وزن، باعث الزام تخفیف 
.مشکل محدودیت و الزام وزن رفع شده استشاملو

هاي شک براي مخفف کردن کلمات، انگیزهبی
زدایی در ازي و آشناییـسهـل برجستـري از قبیـدیگ

که تخفیف » نارد«استفاده از کلمه .کالم وجود دارد
است که در شعر گذشته نیز کاربرد » نیاورد«شده واژه 
ملو در چند جا از آن استفاده کرده است: دارد و شا

راي ـ). ب90: 1389دیگر پیامی از تو مرا نارد (شاملو، 
ز از این کلمه ـرو نیـاصرخسـی و نـردوسـه فـنمون

اند:در شعرشان بهره جسته
به شاهی ز گشتاسب نارد سخن

که او تاج نو دارد و ما کهن
)997: 1387(فردوسی، 

آسیب او آفت رسیدهر که  را  ز 
اردش تعویذ و سپندـاز ره نـب

)123: 1372(ناصر خسرو، 
جز بدي نارد درخت جهل چیزي برگ و بار

برکنش زود از دلت زان پیش کو باال کند

)135(همان: 
به مصوت » آاي،او،«هاي بلندتخفیف مصوّت

به جاي » انُده«مانند آوردن کلمه ،»-َ ،-ِ ،ُ -«کوتاه
به جاي » خامش«، »کوهسار«به جاي » ُکهسار«، »ندوها«
و پیرهن به جاي » ایستاد«به جاي » ِاستاد«، »خاموش«

پیراهن:
کشد در بر، چنان پیراهنماندهی واهی مرا، می

)124: 1389(شاملو، 
بر این پش شعر؟/-«گویند:نگران و تلخ می

(همان: »ايهـامش نشستـگاه/ خیـت بـه/ سخـقلّ
1025(

بر آستان دري که کوبه باید ِاستاد و فرودآمد/
ندارد/ چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظاِر 

آید توست/ اگر بی گاه/ به در کوفتن ات پاسخی نمی
)971(همان: 

و آن گاه بانوِي ُپر غروِر عشِق خود را دیدم/ در 
اش دست خوشِ بادي آستانۀ ُپر نیلورِ باران/ که پیرهن

)362شوخ بود (همان: 
پوسند و رویند و میکه می..این در دل کهسار.

)334خشکند (همان: می
این نوع کاربرد در متون کهن نیز کاربرد فراوانی 

دارد؛ از جمله:

انده  چرا  برم چو تحمل نیایدم
که کسی نیست آشناروي از که بایدم؟

)31: 1384(مسعود سعد، 
چون نماندمخور انده خان ومان

همی خان و مان تو سطان و خان را 
)5: 1372(ناصرخسرو، 

جهان  چون  برو بر  نماد اي پسر
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تو نیز آز مپرست و اندوه مخور
)49: 1387(فردوسی، 

چو  از  دور دیدش  ز کهسار گرد
بداشت کامد فرستاده مرد

)900(همان:
و عالی     همی گوید کاین کهسارهاي محکم

ها (ناصر خسرو، نرسته ستند در عالم مگر کز نرم باران
1372 :20(

تخفیف صامت و مصّوت در ابتداي کلماتی 
به جاي »کنون«، »اگر«به جاي» گر«و »ار«چون

به جاي » فتادن«، »افکندن«به جاي » فکندن«، »اکنون«
»:واگر نه«به جاي » ورنه«و » افتادن«

شرم اید پست/ من چه بیگر بدین سان زیست ب
ام اگر فانوسِ عمرم را به رسوایی نیاویزم/ بر بلندِ کاِخ 

)173: 1389خشِک کوچۀ بن بسست (شاملو، 
خنیاگراِن باد/ امشب/ رکسانا/ با جامه سفیِد 

ست کنون/ بلندش/ پهنان ز هر کسی/ مهمانِ من شده
)121مست/ بر بسترم/  فتاده است (همان: 

)313ام (همان: از پايخواب چون درفکند
- یفقر/ ممنوع ماندن است/ از توانایا کهـدریغ

ورنه، حدیث به هر گامی/ /-ها/ به هیأِت محکومیتی
ستاره را/ در نوشتن/ ورنه حدیث شادي و/ از 

)626ها/ بر گذشتن (همان: کهکشان
)317رفتم فرو به فکر و فتاد از کفم سبو (همان: 

کهن نیز کاربرد فراوانی این نوع کاربرد در متون
دارد، از جمله:

فکند  آن  تن  شاهزاده  به خاك
به چنگال کردش کمرگاه چاك

)54: 1387(فردوسی، 
فتاد اندران بوم و بر گفت و گوي

جهانی بدیشان نهادند روي
)57(همان: 

قالب  خاکی  سوي  خاکی  فکند
جان وخرد سوي سماوات برد

)21: 1378، (رودکی
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده

حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
)16(همان: 

جان فکنده شخصماز عجز چون بی
شخص گشته جانموز ضعف چون بی

)285: 1384(مسودسعد، 
ه خدمتـاد بـر فتـر گـتقصی

اتبـدار معـده را مـن بنـم
)62(همان: 

به » غمین«حذف صامت از وسط کلمه مانند-
.»غمگین«جاي 

اند و در اندیشۀ تاریک/ من هايِ پیر تاریککاج
ام چون غروِب شوم غمین و خسته و اندیش ناك

.)338(همان: 
»آر«حذف مصوت بلند از وسط کلمه مانند _

» نامدن«و » همواره«به جاي » هماره»و » آور«به جاي 
:»نیامدن«به جاي 

.)462ها فرود آرید (همان: اي برادران!/ شماله
ایم/ که چکش خود را/ بر ما بسی را کوشیده

.)523ها فرودآریم (همان: ها و دیگچهناقوس
گین مان به ریشۀ درد را در جان عیساهاي انُده

.)525فریاد آورده بود (همان: 
.)698بی آنکه به پاسخ آوایی برآرد (همان: 

آید/ شمشیر/ از نیام/ برآر/ و در اما چو ماه بر
.)719کنارت/ بگذار (همان: 
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بر خاك نفکنیده یکی کاخ/ باژگون/ مرده ست 
.)775باد! (همان: 

.)786هماره زنده از آن سپس که با مرگ (همان: 
ها فرو ریخته دنداندهان/ یکی برنامده فریاد

.)1053همه (همان: 
اربرد این نوع کاربرد در متون کهن نیز ک

فراوانی دارد، از جمله:
گر ایدونک زیشان یکی نامور

زلشکر برآرد به پیکار سر
)499: 1387(فردوسی، 

برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر برباد مکن

)136: 1389(خیام، 
هماره گویی جان خود مقیم  آن جا بود

نه یاد این کند و نی ماللش افزاید
)943: غزل1388(مولوي، 

تشدید. 3
پرِّ کاهی حتا بر آب بنخواهد رفت/ می دانم! (شاملو، 

1389 :917(.
از این کاربرد رودکی نیز استفاده کرده:

چون بچّه کبوتر منقار سخت کرد
هماره کند پّر و بیوکند موي زرد

)20: 1387(رودکی، 
ابدال.3

ها است، یعنی واجمنظور از ابدال، دگرگون کردن 
مبدل کردن یک واج به واج دیگري که واجگاهش 

مانند ).572: 1388(فرشیدورد،نزدیک به آن است
در واژه واژگون یا دروازه که این » ب«به » و«تبدیل

خورد.مورد در شعر شاملو به چشم می

(شاملو، ام، به ظلمت باژگونمن همان مرغ
1389 :322(.

حماسه است/ هرچیز را/ /آنجا که عشق/ غزل نه
.)577صورت حال/ باژگونه خواهد بود (همان: 

آید/ بر نیاز و تعلق جان (همان: هفت دربازه فراز
691(

بر خاك نفکنیده یکی کاخ/ باژگون/ مرده ست 
)775باد! (همان: 

این نوع کاربرد در متون کهن:
اي پرغونه و باژگونه جهان

درامانده من از تو به شگفت ان
)8: 1378(رودکی، 

کمندي بینداخت از دست شست
زمانه مرا باژگونه ببست

)100: 1387(فردوسی، 
ان باژگونه بودـع جهـچو طب

ادـه بـونـاژگـم بـردار هـک
)93: 1384(مسعود سعد، 

اضافه.4
- ات، واج یا واجـاي از مالحظشاعر گاه به علت پاره

- ها میل رایج نوشتاري و تلفظ واژههایی را به شک

افزاید. البته این مورد در شعر شاملو بسامد خیلی 
اندکی دارد.

و ما را بنگر بیدار که هشیوارانِ غم خویشیم 
)814: 1389(شاملو، 

فردوسی و ناصر خسرو نیز از این کاربرد در 
شعرشان بهره بردند: 

هشیوار دیوانه خواند ورا
یگانه داند وراهمان خویش ب
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)2: 1387(فردوسی، 
اي پیر هشیوار هنربیناز بهر چه،

بر اسب هوا کرد دلت بار دگر زین؟ 
)312: 1372(ناصرخسرو، 

ساکن. 5
بیان » ه«هاي مختوم به شاعر مضاف یا موصوف

ساکن را به » ي«آورد. می» ه«حرکت را با ساکن کردن
دلتان را بکنید، :مانند.یدافزاجاي کسره اضافه به آن می

پیکر یک دختر/ که در سینۀ تاریخ ما/ پروانۀ پاهاي بی
به جاي قلب همۀ شما/ خواهد زد پرپر! (شاملو، 

1389 :44 .(
؛کندهمچنین کلمات متصل به ضمایر را ساکن می

یعنی پس از کلمه مورد نظر عالمت کسره یاي بدل از 
مثل: و محبوس .کندآورد و آن را ساکن میکسره را نمی

- ام را/ در چار دیوار الفاظی که/ میکنم تالش روحمی

نگاه کاود/ بیها/ که میشان/ در خالء آهنگترکد سکوت
).  52ها (همان: شان/در کویر رنگچشم

گرایی واژگانیباستان
ادامه حیات زبان گذشته در خالل زبان «گرایی باستان
). آرکائیسم یا 24: 1368است (شفیعی کدکنی، » اکنون
بردن واژگان مهجور و گرایی در واژگان، به کارباستان

شکل قدیمی کلماتی است که دیگر در زبان امروزه و 
رود. برخی کلمات در زبان امروزي عادي به کار نمی

روند. یکی از دالیل متروك اند و دیگر به کار نمیمرده
ان در شها، از بین رفتن مفهوم و مصداقشدن واژه

اي اجتماعی زبان یک پدیده«زندگی روزمره است. 
است و مانند هر پدیدة اجتماعی دیگر، از تغییر مصون 

ها تابعی از متغیرهاي ماند. بخشی از تغییرات زباننمی

). مثالً بسیاري از 109: 1379اجتماعی است (وزیرنیا، 
واژگان، در زندگی امروزي، دیگر مصداقی ندارند و 

جام -نطع:مانند.گیردمورد استفاده قرار نمیرواز این
گراهام هوف از قول گري نقل .درفش و طالیه و...

(زبان گفتاري) هرگز زبان در زبان عصر«کهکندمی
(ساختار زبان شعر) در زبان عادي، .شعر نیست

روند که هیچ کلماتی معمولی و عامیانه به کار می
ن یا برجسته تشخصی ندارند و همین معمولی بود

بودن کلمات است که زبان شعر را از زبان عصر ممتاز 
سازد. گفتنی است صرفاً استخدام واژگان و حروف می

... قادر به ترسیم فضاي آرکائیست نیست. زبان 
آرکائیسم، در نتیجۀ هماهنگی و همکاري عناصر 
واژگانی و ساختارهاي نحوي باستانی در چارچوب 

هنگ گذشته، قابل توسعه بینی مدافع فریک جهان
- ودهـالـ). نیما در بیان ش164: 1387پور، است (علی

باید «نویسد: هاي تئوري خود دربارة رویکرد زبانی می
اند، در بین هزاران کلمات آرکائیک که کهنه شده

مأنوس با سبک خود را به دست ومکلمات مالی
کنم از مطالعۀ بیاورید. این است که به شما توصیه می

دقیق در اشعار قدما غفلت نداشته باشید، در اشعار 
بجویید و یک فرهنگ دم دستی براي خودتان تهیه 
کنید. موضوع را که در نظر دارید، به آن مراجعه کنید 
و مصالح تازه را براي کار خودتان بردارید. مکّرر که 

کم کلمات از بین طور انجام دادید، کماین کار را این
چه قوتی کهبینیدشده، یک وقت میرفته، ذهنی شما 

).7: 1363(یوشیج، » اید براي نوشتن اشعار...یافته
زبان عوام آن قدر غنی نیست و اگر شاعر فقط در آنها 
تفحص کند، سبک را به درجۀ نازل و پایین برده، 
بالطبع معانی را از جنس نازل گرفته است، هر چند که 

ن عوام در حدود هنري در آن به کار گرفته باشد، زبا
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اي فهم و احساسات خود عوام است. اگر گاهی کلمه
با موشکافی، معنایی را برساند و نظیر آن را در زبان 
خواص پیدا نکنیم، نباید فریب خورد، دقت و فهم 
عالی در عالم کلمات خوّاص است (همان). نیما خود 

هاي آشکاري از سبک خراسانی شاعري بود که نشانه
هاي زبانی خورد و نوآوريه چشم میدر اشعارش ب

او، در بسیاري از موارد، به پشتوانۀ آگاهی عمیقش از 
هاي گذشته انجام گرفت و شاگردان و پیروان او سنت

نیز تالش و جسارت خاصی براي خروج از معیار 
هاي شعري زبانی و رهایی از قید و بند محدودیت
ز برجسته تیاانجام دادند. در این میان اخوان و شاملو ام

کارگیري توانمندي زبانی گذشته دارند که در واقع با به
ادبی ایران پدید آورندة سبک خاص خود گشتند و از 

- این راه تشخص ویژه به شعر خود دادند و در سروده

هاي زبان روزمره خود، از هاي خود عالوه بر شاخصه
مند ها بهرهنحو و ساختار گذشته ادبی در تمام جنبه

شان شد. این د که راز و رمز پیروزي و موفقیتگشتن
گرایی شامل مفردات و ترکیبات قدیمی نوع باستان

شود که اسم و قید و صفت مهجور و کم استعمال می
هستند.

اسم.1
، شاملوگرایی در اشعار یکی دیگر از موارد باستان

هاي گذشته رایج هایی است که در دورهاسماستفاده از 
ه در زبان معیار مورد استفاده قرار بوده و امروز

دقت آثار گذشته ه است که بيشاعرشاملو گیرند. نمی
ط و چیرگی ده و در آن تسلکرادب فارسی را مطالعه 

گنجینه یافته و توانسته است با مهارت و استادي از
،سرشار لغات و ساختارهاي کهن فارسی بهره گیرد

ت به زبان ط و دلبستگی عمیقی که نسبا این تسلامّ
گاه باعث نشده که او تنها با آوردن گذشته دارد، هیچ

لغات و اصطالحات گذشته، اشعار خود را مغلق و 
پیچیده نماید، بلکه وي با استفاده از این گنجینه عظیم 

دن هرچه بیشتر زبان و اندیشه خود کربه بارور 
پردازد و با ترکیبی مناسب و زیبا، همه آنچه را که می

ه به ارث برده است، در کنار زبان امروز قرار از گذشت
شایسته یادآوري است که صرف کاربرد «.دهدمی

یسم ئتواند به اثري صورت آرکاکهن نمیهاي واژه
ها، ارتباط نحوه پیوند و کنار هم قرار گرفتن واژه.دهد

ها از سطح یک ایستادن ساختار عبارتمعنایی و فرا
یک هیأت ۀدر ارائساخت نحوي معمولی و گفتاري،

پور، علی(»اي داردیسمی اعتبار و اهمیت ویژهئآرکا
1387:311(.

- هاي تاریک کلبه آسمان/ از ستارهو انبان: انبان-

.)40: 1389هاي بزرگ قربانی پرشد (شاملو، 
شب در کمین شعري کم نام و سرود،: زیج-

.)99نشینم  در زیج رنج کور (همان: چون جغد می
آن روز دراین وادي پاتاوه : اوه به معنی پاپیچپات-

گشادیم/ که مرده ئی این جا در خاك نهادیم (همان: 
977(.

هاي فتح ناکرده بود پدرو کوتال قلعه: کوتال-
)246(همان: 
تلخی این اعتراف چه سوزنده است که : کشن-

مردي کشن و خشم آگین/ در پس دیوارهاِي سنگِی 
آلود از پاي دردناك و تبحماسه هاِي پُرچالش/ 

.)308درآمده است (همان: 
)، 116()، زره108(چند نمونۀ دیگر: نیم روز

)، دلق63()، غریو123()، مجمر322(خوردآب
) زهدان333() نقب290()، سندان272()، پالس63(
)، 419(گازر)،412()، هیمه383()، فصیل267(
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)، 617(گرده)،460()، بارو432()، قفا442(ستیزه
)، خود551()، زورق435)، ناقوس (546(خنیاگر

زنهار به ،(همان)گاوسر)،585(گان)، گزمه582(
)، 614()، خاك پشته593()، پیچاپیچ593(معناي امان

)، طرفه652()، نمط651()، سودایی643(هیونی
)، 691()، دربازه665()، مغاك655(گول)،654(

)، قیلوله719()، نیام705()، معجر693(تطاول
)، دشنه745(گران)، صورت725()، تیماج724(
)، 771()، آبگینه756()، انعام756()، مینا751(

)، خالف در 887()، سوفار873()، رباط806(درفشی
).894(معنی اختالف

صفت. 2
گرایی در اشعار شاملو،هاي باستانشیوهیکی دیگر از

یمی است. شاملو از جمله آوردن صفات کهن و قد
کارگیري که بیشترین بهره را از بهاستشاعرانی 

در زبان شعري خود ت ـصفیک ئهاي آرکاساخت
کاربرد این صفات چه از نوع ساده و چه از نوع ،برده

اي به شعر شاملو مرکبش جلوه و تشخص ویژه
شود که . در این بررسی مشخص میاستبخشیده

کهن در اشعار دروران پختگی استفاده از این صفات 
کند.شاعر بیشتر خودنمایی می

چاك چاك-
ساید ولی به بر نعش چاك چاك پسر خندد/

)25ها دندان (همان: نادند
آخته-

هاي آخته شمشیربگذار تا ز نور سیاه شب،
)27ندرخشد (همان: 

گیخیره-

گی باد/ که دانم/ با همه خیرهمیآید،گل کو می
)111(همان: می اندازد

شوخ-
پیچید و با بهار پر تبش از شوق،آن شوخ بوته،
) 319در آمیخت (همان: 

)، اندیشناك322(چند نمونۀ دیگر: باژگون-
)، سختینه442(ناك)، سهم339(انگیز)، رعب338(
)، ناهمواره618()، دشخوار613()، غوغاي599(
پیچ)، پیچ695()، مرقّع643گون ()، فیروزه765(
).916()، بسوده789()، قرابین703(

قید.3
استفاده از  قیود کهن نوعی فضاي آرکائیکی خاص به 

بخشد که شاملو با آگاهی تمام از این کالم می
ده کرتوانمندي زبانی، کالم خود را زیباتر و گیراتر 

است. این قیود که امروزه در زبان معیار کاربرد کمتر 
اند؛ ور کامل کنار گذاشته شدهدارد و گاهی نیز به ط

در کالم شاملو زنده شده و در القاي معنا و حالت و 
ده است. این قیود هم کرمفهوم کمک شایانی به شاعر 

اند و هم شوند که هم قید مختصشامل کلماتی می
شوند که که در ساخت با اسم و شامل قیودي می

ا در جمله مشخص ـش آنهقد و نـرکنـت مشتـصف
. شودمی

دستادست و باالبال
اینک! دستادست و باالبال بر نسیم عبوس و مبهم 

.)242زنند (همان: شبان گاهان پرسه می
آنک-

آنک! آنک! با تن پر درد خویش چون زنی در 
.)103اشتیاق مرد خویش (همان: 

غریوکشان-
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تیري/ غریوکشان/ از خاموشی ویرانی برج تک
.)246زرتشت بیرون جست (همان: 

سبک-
تاالب تاریک/ سبک از خواب برآمد (همان: 

360(
ناكشتاب-

زمان، با گام شتابناك برخاست/ و در سرگردانی/ 
)440یله شد (همان:

)، 432()، پیچان28چند نمونۀ دیگر: بسیارها (
)، 589()، خیره478()، چنان چون442(ناكسهم

)، فروتر599(اینت)،593)، پیچاپیچ (593(زنهاري
)، سخت618()، خم اندر خم و پیچ اندر پیچ611(
).1024()، گرماگرم927()، حالی874(

گرایی فعلیباستان
هایی از فعل در شعر شاملو وجود دارند که ساختمان

بسامد باالیی ندارند و یکی یا دو مورد از آن آمده: 
گردیدن به جاي گشتن یا فعل داشتن را همانند قدیم 

ست. افعال دیگر افعالی هستند که توانستن آورده ا
روند و یا افعالی هستند امروز در معنی دیگر به کار می

که ساختار امروزي آنها به گونه دیگر است و آن 
رود. از جمله افعالی ساختار قدیمی امروز به کار نمی

روند، افعال که از نظر ساختاري امروزه به کار نمی
- و برجستهپیشوندي هستند که سبب تشخص زبانی

ب ـشود و اغلسازي در شعر و فخامت زبان او می
شود.وعی موسیقی خاص در سخن او میـاد نـایج

افعال پیشوندي        .1
هاي پیشوندي از یک پیشوند به اضافۀ یک فعل فعل

شود و در زبان امروز کمتر کاربرد ساده ساخته می

عر خصوص انواع قدیمی آن در شه دارد. این افعال ب
هاي پیشوندي کهن از شاملو به کار رفته است. فعل
اي دارند و با به کارگیري لحاظ آرکائیستی جایگاه ویژه

سازد. گفتنی آن، شاعر زبان شعر خود را فخیم می
گرایی را آن دسته از شاعران امروز که باستان«است: 

- وجه تشّخص زبانی و استقالل کالمی خود قرار داده

لی از استعداد پیشوندهاي فعلی در اند، به درك کام
اند. شاید یکی از پر عرضه ساخت آرکائیسم رسیده

هاي گرایش به ساختار گذشته، بسامدترین نمونه
» هاي پیشوندي با جهاتی آرکائیستی استکاربرد فعل

- هاي متنوع فعل). در میان گونه314: 1387پور، (علی

رکائیسم هاي پیشوندي جایگاه آهاي زبان فارسی، فعل
تر و خاصی دارند و چهرة باستانی آنها درخشان

گراي هاي شعر باستانتر است. یکی از ویژگیدیدنی
ها و دادن برد گرایی این فعلامروز، درك باستان

پیشوندهایی که با فعل درآمیخته و .شعري به آنهاست
ولیت ئاند، هر یک، مسساختههاي پیشوندي میفعل

ه و جهت انتقال مفهوم یا مفاهیمی اي داشتمعنایی ویژه
دیگر، پیشوند در عبارتبه .اندیافتهخاص کارکرد می

ساخته که ترکیب با فعل، نوع جدید را از یک فعل می
با شکل ساده همان فعل در معنا متمایز است (همان: 

213-212(

هاي پیشونديکاربرد فعل. 1-1
تأکیدي»با«-

شود و بهار آن را باء یاد میاز آن به باِء زینت یا زاید
هیچ حرفی یا ابزاري در «گوید: نامد و میتأکید می

زبان نیست که محض زینت یا به زیادتی استعمال 
جوست خاصه در زبان شود، چه بشر در هر چیز صرفه

و تکلم که سعی دارد همواره زواید حروفی را دور 
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در این صورت معنی ندارد که حرفی را . بریزد ... 
زیادتی و بدون فایده بر لغتی بیفزاید ه براي زینت یا ب

اي ضرورتی معنوي و در حقیقت تا حرفی یا کلمه
.)1/334: 1376(بهار، » نداشته باشد، بر زبان نگذرد

کید فعل مثبتأتي»با«
به کار رفتن با تأکید فعل مثبت در مقام تأکید همه جا 

فعل در کیدأجایز است، مگر در مواردي که معنی ت
نظر نبوده باشد.

در انتظاِر ام فرو/زین روي در ببسته به خود رفته
)1389:130صبح (شاملو، 

مثل این است همه چیز در او
سایه در سایه غم بنهفته ست

)315(همان: 
چون هابیل به قفاي خویش نظر کرد قابیل را 

.)432بدید (همان: 
خون من سپیده دمی که با مرثیه یاران من در

.)453بخشکید (همان: 
خداي را از چه هنگام این چنین آیین مردمی را 

.)452اید (همان: از دست بنهاده
.)666نه تردیدي بر جاي بنهاده است (همان: 

این نوع کاربرد در متون کهن نیز به وفور دیده 
:تاریخ بیهقیو کلیله و دمنهشود، مانند می

ند و قضا آن را ااگر بدسگاالن این قصد بکرده
: 1384موافقت خواهد نمود دشوارتر (نصراهللا منشی، 

104(.
ترانشان را هاي محتشمو سخن سیم و زر گردن

نرم کردم تا رضا دادند و بدرگاه آمدند و روي در 
خاك آستانه مالیدند و بگریستند و  بگفتند که خطا 

.)914: 1371کردند (بیهقی، 

کید فعل منفیأتي»با«
هاي منفی به دو دلیل تأکید در فعل» باء«أکیدي جنبه ت

به دلیل تناقضی )تر است: الفتر و مشخصبرجسته
به عنوان یک وند مثبت و حروف » ب«صوري که میان 

شکل )به عنوان یک وند منفی وجود دارد. ب» ن«
تأکید دارند، از » باء«هاي منفی کهفراهنجاري فعل

ید، نمودارتر و هاي مثبت با پیشوند باء تأکفعل
تر است. شاید به همین علت، فعل منفی با مشخص

یند زبان محاوره نشده است.اتأکید، وارد فر» باء«
.)486اما من آن گاه نیز بنخواهم جنبید (همان: 

دانم! نه/ پرِّ کاهی حتا بر آب بنخواهد رفت/ می
.)917(همان: 

و لعنت شدن را، بر جاي،/ چیزي به جاي 
.)976ان: بنماندم (هم

این نوع کاربرد در متون کهن نیز به وفور دیده 
شود، مانند تاریخ بیهقی: گفتم خداوند را گفتم می

صواب نیست در این باب شروع کردن، اکنون چون 
: 1371آمد تمام باید کرد تا آب بنشود (بیهقی، کرده
913(

»بر«پیشوند فعلی 
ن از پیشوندهاي فعلی است که کاربرد آن در زبا

گفتاري و و حتی نوشتاري امروز اندك است. به همین 
توان سبب، کاربرد آن را در افعال مورد استفاده، می

هاي کهن حاکی از تمایل شاعر به استفاده از واژه
دانست.

: 1389با تن بیمار برجهاندم از جاي (شاملو، 
97(.
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تان را/ خواهید برفراشت (همان: بازوان فواره یی
117(.

خورشیدي که پالس شب را از بام زندان با این
.)274بی روزن ام برچیده است (همان: 

از پشت بوته، مرغی ناالن، هراسناك/ پر برکشید 
.)416(همان: 

)، 472()، برآسودن471(چند نمونۀ دیگر: برآرم
)، 609()، برآغازیدن595()، برگشادن490(برنیاید

.)972()، برافراشتن614()، برشدن596(برگرفتن

»فرا«پیشوند فعلی
هر چند ؛هاي شعر گذشته استاین پیشوند از ویژگی

شود، امّا از مختصات زبان در پهلوي دیده نمی«که 
آید و فعل را مؤکّد دري است که بر سر فعل درمی

:1376(بهار، » کندکند و جهت آن را مشخص میمی
). کاربرد فعل با این پیشوند، در شعر معاصر1/339

شود. مانند:موجب کهنگی زبان می
و در سکوت به غلغلۀ دوردست گوش فرا داد 

.)246: 1389(شاملو، 
تابستان از کدامین راه فراخواهد رسید (همان: 

498(.
.)550باز ایستادیم و گوش فرا دادیم (همان: 

»فرو«پیشوند فعلی
در زبان دري وجود داشته و «از پیشوندهایی است که 

:1376(بهار، » اب تأکید فعل آوردندگاهی من ب
). این هم یکی دیگر از پیشوندهایی است که 1/340

احمد شاملو در شعر خود افعالی را به همراه آن آورده 
است و با آن فضایی آرکائیستی به شعرش بخشیده و 

آن را متفاوت از زبان هنجار نموده است.

: 1389چون فرو مرده چراغ از دم بار (شاملو، 
94(.

روم یکه به راهی مطرود که فرو رفته به آفاق می
.)95سیاه (همان: 

پیچیدم از آفاق تا لب فرو بستم ز آوازي که می
.)108آفاق (همان: 

)، فرو 245(چند نمونه دیگر: فرو پوشیدن
)، 319()، فرو ریختن288()، فرو رفتن287(کوفتن

)، فرو کشیدن360()، فرو پوشیدن319(فرو کاستن
)، فرو 343()، فرو خفتن425()، فرو کاستن365(

)، 529()،  فرو شدن442(نشستن)، فرو435(آمدن
).986()، فرو خشکیدن1053(فرو ریختن

»باز«پیشوند فعلی
همراه فعل این پیشوند در دورة اول شعر فارسی به

ارسی دري به صورت ـان فـه و در زبـرد داشتـکارب
: 1386رود (مدرّسی، به کار می» -واز«و » -وا«، »-باز«

). شاعران معاصر با به کار بردن این پیشوند به 90
همراه فعل متناسب با آن، خواننده را به دوران باستان 

برند. احمد شاملو از زمرة شاعرانی است که از این می
ده است.کرپیشوند در شعر خود استفاده 

املو، ستاند؟ (شکدام یک آیا از من انتقام باز می
1389 :283(.

ت و ـش رفـگی/ از کشاکهاي خستهگهواره
.)388اند (همان: آمدها/ باز ایستاده

اندازهاِي نخستین سفرام باز آمدن بود از چشم
.)451خار (همان: امید فرساِي ماسه و/

)، باز یافتن429(چند نمونۀ دیگر: باز شناختن
باز آمدن)، 513()، باز گرفتن508()، باز کوفتن502(
.)656()، باز ایستادن515(
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»در«پیشوند فعلی
ها (همان: ترینِ شبستارهرسد/ بیو شب از راه در می

298(.
آن شوخ بوته، پر تپش از شوق پیچید و با بهار 

.)319درآمیخت (همان: 
گون/ در نشست (همان: غریوکشان/ به تاالر تیره

360(.
چه در افکند قضا را،/ باد، آن پاره کاغذ به کو

.)483(همان: 
پس دریا/ به بانگی خاموش/ ایشان را آواز در 

.)846دهد (همان: 

»فراز«پیشوند فعلی 
هفت دربازه فراز آید/ بر نیاز و تعلق جان (همان: 

691(.
اند (همان: انعام را/ به طلب/ دامن فراز کرده

756(.
هاي صعب/ بر و نسیمی که فراز آمد از گردنه

.)864بی هوده وزید (همان: جسدهایی 

»وا«پیشوند فعلی
که با سر –نه بختی /که واگردم از رفته راه–نه وقتی 

.)412در افتم به چاه (همان: 
و از آن پس که سنگ پاره واشکافد/ و زمین به 

.)987الگوِي ما شیار و تخمه شود (همان: 

»همی«پیشوند فعلی 
ر بال/ که از دریا ها تا کلنگان مهاجر را/ ببینی/ بال د

)682همی گذرند (همان: 

مرگ آن گاه پا تابه گشود که خروسِ سحرگهی/
.)1044داد (همان: بانگی همه از بلور سر می

افعال مرکب.2
فعلی است که از یک پایه (واژة مستقل غیرفعلی) با 
یک عنصر فعلی (فعل ساده یا پیشوندي) که از مجموع 

شود. در فعل مرکّب، اخته میآنها یک معنی برآید، س
عنصر فعلی (همکرد یا کمکی) معنی نخستین خود را 

یا کلمات پیشین خود، معنی دهد و با کلمهاز دست می
کند. در خور ذکر است که پایۀ فعل اي پیدا میتازه

- مرّکب به صورت گروه اسمی و یا صفت ظاهر می

- هاي ساده) که در ساختن فعلد. عنصر فعلی (فعلشو

کنند، در اصطالح هاي مرکّب از آن استفاده می
شود. عنصر فعلی در خوانده می» همکرد«دستوري 

فعل مرکّب، همان فعل واژگانی است که بر معنی 
اصلی یا واژگانی خود داللت ندارد، بلکه به وقوع 

: 1386دارد (مدرّسی، پیوستن عمل یا حالتی را بیان می
زبان شعري خود ). شاملو براي تشخص دادن به261

از افعال مرکب نیز استفاده کرده است:
سر کردن-

سرکرده باد سرد، شب آرام است/ از تیره آب در 
)23: 1389افق تاریک (شاملو، 

خاموش ماندن-
فاق تا آپیچیدم از لب فرو بستم ز آوازي که می

.)108فاق / و نیم روز را خاموش ماندم (همان: آ
دام نهادن-

ر خود خمیده / در بیابانی  که بر هر از درون ب
)156سوي آن خوفی نهاده دام (همان: 

دنبال گرفتن-
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گیرم ام را در بیداري دنبال میمن با تو رؤیاي
)220(همان: 
کردننقش-

با خنجرهايِ هر نفسِ درد بر هر گوشۀ جگِر 
.)282ام (همان: چلیدة خود نقش کرده

بیضه نهادن-
ین/ اژدها بیضه نهاده است و در پناهگاه آخر

.)304(همان: 
)، پی 334(چند نمونۀ دیگر: گوش داشتن

برداشتن)، فریاد479()، بدرود کردن460(افکندن
)، پذیره شدن و سپر کردن495()، انبان کردن480(
، تن )705()، دندان فرسودن696(آوردن)، تاب586(

)854()، انگشت نهادن790()، بل شدن794(زدن
.)896گردن نهادن (

هاي مرکب قدیمکاربرد فعل. 1-2
باال کشیدن-

کشید هاي بلوغ/ از لمبرهاي راه/ باال میو قطره
.)39(همان: 
روي پیچیدن-

- روي نمیوز قول رفته،در انتظار بازپسین روزم

.)93پیچم (همان: 
قصه راندن-

سازان خواهند ها که سخنگاه/ از شرم قصهآن
.)121مان: راند (ه

هاي سادة قدیمیفعل. 3
هایی که شاعر به یاري آن به یکی دیگر از روش

کارگیري بخشد، بهگرایانه میاشعارش وجهۀ باستان
هاي گذشته مورد اي است که در دورهافعال ساده

گرفته و امروزه از زبان معیار کنار استفاده قرار می
فعلی است که فعل ساده، که اند. باید یادآور شد رفته

تنها از یک پایۀ واژگانی (عنصر فعلی) تشکیل شده و 
قابل تجزیه نیست. به کار گرفتن فعل سادة قدیمی در 
شعر امروز، که نشانۀ تسّلط شاعر بر زبان گذشته است، 

کند؛ زیرا مخاطب در اولین برجستگی ایجاد می
ستیزي و اي عادتبرخورد با این افعال، با گونه

شود. احمد شاملو در زبانی مواجه میهنجارگریزي 
اي استفاده هاي سادهاین نوع کاربرد، بیشتر از فعل

کرده که امروزه کاربرد ندارند، نظیر افعال ذیل: 
ماسیدن-

.)247اند (همان: و امشب که بادها ماسیده
هشتن-

ها در آب و سر بر ساحلی هشته/ هشته دمپاي
.)341بر ساحل دیگر (همان: 

لیدنخ-
خلد اش ماللی میپزد در سر/ نهنه اش امیدي می

.)341در جان (همان: 
هلیدن-

هم از اشکِ شان /بهل شب شود چیره، تا بنگري
.)413سر زند اختري (همان: 

توفیدن-
بتوفد چنان /ببینی که از هوِل شب، اشِک آب

.)413کورة  آفتاب (همان: 
آختن-

هاي آخته شمیر/بگذار تا ز نور سیاه شب
.)27ندرخشند (همان: 

)،73()، مانستن51(چند نمونۀ دیگر: کاویدن
)، 116()، شکوفتن107()، تابیدن و تفتن97آکندن (
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)، 440()، یله شدن153()، رماندن122(غریویدن
).484()، انباریدن464(ستردن

شعر منثور شاملو با توجه به ذات شعر بودنش، 
پیشوندي و با توجه به هاي بسیط وبیشتر به فعل

داشتن ویژگِی نثر، بیشتر به افعال مرکب توجه نشان 
در زبان شعر یا نثر فاخر، افعال بسیط و «دهد. می

رود و در نثر نزدیک به زبان پیشوندي بیشتر به کار می
).189: 1389(سمیعی، » زنده و محاوره، افعال مرکب

گرایی نحويباستان
- هاي شاملو از سنّت، توجه به باستاناز جمله استفاده

ممکن است .گرایی نحوي در زبان شعر است
ساختمان نحوي جمله، به لحاظ حروف اضافه یا پس 

جمله و یا هر عامل نحوي دیگر، يو پیش شدن اجزا
در گذشته باشد و در حال نوعی دیگر. هر نوع خروج 

خوداز نحو زبان روزمره و استفاده از نحو زبان کهنه،
رود و ممکن است مایه گرایی به شمار میباستان

تشّخص و  برجستگی زبان شود (شفیعی کدکنی، 
جویی در زبان، همین ). بیشترین حوزة تنوع41: 1368

حوزة نحو است که بعضی از فالسفۀ جمال در فرهنگ 
اند و اسالمی، تمام توجه خود را بدان معطوف داشته

پرداز بالغت نظریهترین عبدالقاهر جرجانی که بزرگ
در ایران و جهان است، بالغت و تأثیر آن را منحصر 

علم «داند و آن را در حوزة ساختارهاي نحوي زبان می
خواند. منظور او از علم معانی نحو، می» معانی النحو

آگاهی شاعر و ادیب از کاربردهاي نحوي زبان است 
- و اینکه هر ساختاري، در چه حالتی، چه نقشی می

.)27ند داشته باشد (همان: توا

گرایی حروفباستان. 1

حروف در مفاهیم گوناگونی به کار در گذشته، معموالً 
شد، اما امروزه هرگاه شاعر این حروف را گرفته می

در غیر از مفهوم رایج و امروزي آن به کار برد، از 
شاعران معاصر، .گرایی بهره گرفته استنوعی باستان

گرا جهت هر چه بیشتر استانبخصوص شاعران ه ب
یک جلوه دادن فضاي شعر خود، از این قابلیت ئآرکا

این کاربرد گیرند.زبان با توسع در شعر خود بهره می
چنین شود.سازي در زبان میباعث نوعی برجسته

کارکردهایی در شعر امروز، هرچند به ظاهر معمولی 
زیرا ؛آید، نتایج زبانی آن قابل توجه استبه نظر می

ص زبان و زدایی است که سبب تشخّ نوعی آشنایی
: 1387پور، علی(شودهاي آن میاستحکام بافت

بیشترین بسامد کاربرد این ویژگی متعلق به ). 172
است که امروز به عنوان حرف نشانه مفعول »را«حرف

رود و در گذشته در مفاهیم گوناگونی از به کار می
راي، از)، فک اضافه و (در، به، بحرف اضافهجمله:

از این ویژگی شاملواختصاص به کار برده شده است.
گرایانه به بهترین نحو استفاده کرده است.باستان

حرف را
کند، استفادة او از آنچه در اشعار شاملو بیشتر جلوه می

در موارد گوناگون است. عاملی که به تنهایی » را«حرف 
. امروزه این شودگونی نحو جمالت میباعث دگر

رود، ولی در حرف فقط با مفعول صریح به کار می
گذشته داراي کاربردهاي فراوانی بوده است. در این 

در » را«قسمت، تمامی موارد مورد استعمال حرف 
بندي و بیان مثال ذکر شده است.میاشعار شاملو با تقس

فک اضافه
.)24: 1389کند مرا به جگر.../ دریا (شاملو، خون می



1397تابستان، 23پیاپی ،سوم، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 62

دید یکی »/ ئی ز لؤلؤتر، بر گل اناررشته«چون 
)30جراحت خونین مرا به چشم (همان: 

- در آن مرده آباد که/را، تیغ فریاد بُرّنده نیستـم

.)412ش زنده نیست (همان: 
در متون کهن: خداوند را »را«کاربرد این نوع 

زادگان زندگانی دراز باد و سرسبز باد، بندگان و خانه
را شایند که در طاعت و قدمِت خداوندان این کار 

.)938: 1371جاي بپردازند (بیهقی، 
بوسهل را طاقت برسید گفت خداوند را کرا کند 
که با چنین سگ قرمطی که بردار خواهند کرد بفرمان 

.)230منین چنین گفتن (همان: ؤامیرالم
»تا«در معناي زمانی » را«

بارش پر شعلۀ و نیم روز را خاموش ماندم / به زیر 
.)108: 1389خرشید (شاملو، 

در متون کهن: من بازگشتم »را«کاربرد این نوع 
سخت غمناك و متحّیر، که دانستم که خوارزمشاه 
بتمامی از دست شد و همه شب را اندیشه بودم 

.)408: 1371(بیهقی، 

»به«در معناي » را«
من ندارم سر یأس/ با امیدي که مرا حوصله داد (همان:

110(.
ثمر با دست و پاي خانمان را بگوي/ بیپیچک بی

.)123من مپیچ (همان: 
ۀگوید سرود کهنپهلوانی خسته را مانم که می

.)156فتحی قدیمی را (همان: 
تان به کشان را/ و از زناناز مردان شما آدم

.)306روسپیان مایل ترم (همان: 
.)545دخترکی خردسال را مانم (همان: 

در متون کهن: دیگر روز »را«این نوع کاربرد
هرون را بگفتند که عبدالجبار دوش بگریخته است 

).929: 1371(بیهقی، 
و شاه ملک چون عّدت و آلت بر آن جمله دید 

اي جوانان زده را که «بترسید و ثقات خویش را گفت: 
اند (همان: به زنهار شما آید مزنید که ایشان خود کشته

932(.

»براي«عناي در م» را«
ها چیزي مرا: / عنبر است او، سالمادر غم نیست بی

.)123افروخته در مجمرم (همان: 
مرغ سکوت،  جوجه مرگی فجیع را / در آشیان 

)133به بیضه نشته است (همان: 
)162یک شیر/ مطمئنأ/ خوف است دام را! (همان: 

گویی بانوي سیه جامه / فاجعه را/ پیشاپیش/ بر 
.)363گرید (همان: میبام خانه

اش را پا نفرسودم:/ به هنگامی که رشته جستن
.)478دار من از هم گسست (همان: 

.)575و دیگر/ رايِ تقدیر را/ به انتظار نمانم (همان: 
اه هزار سوار ربرد این نوع را در متون کهن: پنجکا

نیک و حجت گرفتند با یکدیگر که جان را بباید زد 
آید که از همگان انتقام کشد (بیهقی، که این لشکر می

1371 :920(.
و پس از آن به مدتی آشکار شد این پادشاه را 

.)929که هرون عاصی خواهد شد بتمامی (همان: 

»در«در معناي» را«
بی که  یک دم به خیالش گذرد/ که فرود آید شب را 

.)424: 1389(شاملو، 
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کاربرد این نوع را در متون کهن: چون امیر
علی ،عنه از هرات قصد بلخ کرداهللامسعود رضی

کرد برد و استخفاف میرایض حسنک را  به بند می
.)224: 1371(بیهقی، 

من بازگشتم سخت غمناك و متحیّر، که دانستم 
که خوارزمشاه بتمامی از دست شد و همه شب را 

.)408اندیشه بودم (همان: 

»از«در معناي» را«
یی ساز کرده بر پاره کاغذي عهالمثل، قطروزي فی

نوشتم که فضا را،/ باد، آن پاره کاغذ را به کوچه افکند 
.)483: 1389(شاملو، 
»با و به«حرف 

»به«در معناي» با«
مانست هاي پر خزه میشان، عبوس/ با صخرهو فکر

.)109(همان: 
آن کالم مقدس را/ با شما خواهم آموخت 

.)696(همان: 
ا در متون کهن: و طرفه آن بود کاربرد این نوع ب

که با وزیر عتاب کرد که خوارزم در سر پسرت شد 
.)929: 1371(بیهقی، 

»در«در معناي» به«
شود به راه حقیقت،/تنها/ شهادت آن کس را پذیره می

از سینۀ خود/ سپري کرده باشد »/ شمشیر«که در برابرِ
.)586(همان: 

حرف اضافه اندر
با تا قرشت و در دري » انتر«ر پهلوي این پیشاوند د«

اندر با دالم مهمله است؛ زیرا بعد از نون ساکن قرار 

دارد. این پیشاوند در مواردي است که مفهوم ظرفیت 
(بهار، » شودباشد و گاهی هم بر خالف این دیده می

مطلقًا در دورة سامانی به جاي کلمۀ «. )1376:1/337
ق متداول بوده است، اندر که در پهلوي هم بدین طری

رفته و در استعمال این قید گاهی افراط به کار می
آید و هم بعد از چه هم پیش از اسم می؛شودمی

کید به کار برده أکلمات مضاف به یاء اضافه، من باب ت
. کلمه اندر در شعر شاملو )2/57: همان(» شودمی

دوگونه کاربرد دارد: یکی به عنوان حرف اضافه که به 
هایی و گاهی با حرف اضافه دیگر به صورت دو تن

حرف اضافه براي یک متمم و دیگري همراه فعل به 
رود.صورت فعل پیشوندي به کار می

اندر به صورت حرف اضافه:
ها به کم کم ز رنج/وندر سکوِت مدهِش زشِت شوم

.)27زبان آیند (همان: 
چندان که /کنم اندر خویشمن گور خویش می

.)93دل برخیزد (همان: یادت از 
هاي یتکتابی اندر آن دوزخی سوزان حکابی

بینم رچمِ محزونِ تان را/ سخت/ دور میرعب انگیز،/ پ
که باد افتاده باشد روزي اندر سینۀ مغرور! (همان: 

339(.
سفري دشخوار و تلخ/ از دهلیزهاي خم اندر 

.)618خم و/ پیچ اندر پیچ/ از پی هیچ! (همان: 

راه حرف اضافه دیگر براي یک متممبه هماندر 
و انسان/ جاودانه پادر بند/ به زندان بندگی اندر بماند 

.)466(همان: 
اینان درداند و بوِد خود را/ نیازمنِد جراحات به 

.)490اند (همان: چرك اندر نشسته
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نگر/ تا به چشم زرِد خورشید اندر/ نظر/ 
.)681نکنی/که ت افسون/ نکند (همان: 

هاي اندر همراه با حرف اضافه دیگر در ترکیب عبارت
فعلی

سپیدار و پچپچه را/ از آن گونه/ سر به هم اندر آورده 
.)651صنوبر/ باري (همان: 

اکنون که چنین/ زباِن ناخشکیده به کام اندر 
.)123کشیده خموشم (همان: 

کلمه اندر به عنوان پیشوند فعل
با قطرة خونی به »/ حق«تر که واپسین فغان ن پیشآاز 

.)625ناي اش اندر پیچید (همان: 
به دوزخ اش افکن/ آه/ به /-شماطۀ لحظه مقدر،

.)906دوزخ اش اندرفکن (همان: 

پس پشت / از آن سپس که
را به ندرت در شعر » پس و پشت و از آن سپس«

- گراي امروز، آن هم در آثار الف. بامداد میباستان

قی درونیِ ذاتِ آرکائیک که به دلیل موسییابیم
اند که بدان شان، چندان با زبان او در آمیختهمحض

اند. شاید شکوهی حماسی و تشخّصی ویژه بخشیده
توجه شاملو به این حروف مرکب صرفاً از همین 
زاویه (آهنگ ذاتی و شکل خاص آرکائیک آن) بوده 

نشینی منحصر به گیري دقیق و خوشاست. جاي
مداد تا آن حد است که در صورت فردشان در شعر با

حذف آنها، هیچ حرف یا حروف مترادف دیگر را 
توان به جاي آنها نشاند که شیرازه زبان از هم نمی

). 189: 1387پور، گسسته نشود (علی

کردم دریغا!/به مایه ئی شیفته بودیم ات نمینگاه
ات/ حیات را/ به کنایه که در پسِ ُپشت حضورِ مهتابی

.)966: 1389افت (شاملو، یدر می
گذارم/ ِي اعجاز پِس پشت میاکنون که سراچه

.)1049به جز آِه حسرتی با من نیست (همان: 
ده کرین کلمه استفاده افردوسی نیز ازبراي نمونه 

است:
نماندم به جز /کمین ساختم از پس پشت اوي

)97: 1387باد در مشت اوي (فردوسی، 
با مرگ/ و همواره هماره زنده از آن سپس که 

بدان نام/ که زیسته بودند،/ که تباهی از درگاهِ بلنِد 
گذرد (شاملو، شان/ شرم سار و و سرافکنده میخاطره
1389 :786(.

ه است:کردین کلمه استفاده ارودکی نیز از
از آن سپس /بسا دال که بساِن حریر رده به شعر
)28: 1378که بکرداِر سنگ و سندان بود (رودکی، 

زي در معناي سوي و جانب
رسد/ که سد سفاهتی دست زي دست نمی

)886: 1389سیمانی در میان است (شاملو، 
زي من به اعتماد دستی دراز کن/ اي همسایه 

.)941درد (همان: 

»ناك«سازاستفاده از پسوند صفت.2
گی دردناك و بر سفید ناکی این کاغذ/ رنگ سیاه زنده

)30ما (همان: 
ون بر خود خمیده/ در بیابانی که بر هر از در

سوي آن خوفی نهاده دام/ دردناك و خشم ناك (همان: 
156(.

شام گاه/ اندیشناك و خسته و مغموم (همان: 
338(.
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از پشت بوته، مرغی ناالن، هراسناك/ پر برکشید 
.)416(همان: 

اتصال ضمیر به حرف  ربط و اضافه. 3
ئی کن آزادي/ نالهاما گرت مجاِل آن هست/ که به 

.)770(همان: 
نگر/ تا به چشم زرِد خورشید اندر/ نظر/ نکنی/ 

.)681ت افسون نکند (همان: که
چونان طبل/ خالی و فریادگر/ دروِن مرا/ که 

.)672خراشد/ تام/ تام از درد بینبارد؟ (همان: 
شاید اگرت تواِن شنفتن بود/ پژواِك آواِز 

- هاِي/  بیموشِ کهکشانفروچکیدنِ خود در تاالرِ خا

.)972خورشید (همان: 

گیرينتیجهبحث و 
شعر احمد شاملو، به دلیل خروج وي از زبان هنجار 

این بر.گریز استناپذیر و ابتذالزمان خود، ذاتاً ابتذال
گرایی یکی از شگردهاي اساس، استفاده از باستان

زدایی و برجستگی زبان شعر شاملو براي آشنایی
- گرا در شعر شاملو شامل مقولهساخت کهناوست. 

هاي تحوالت آوایی، حروف، فعل، مفردات و 
ترکیبات قدیمی مهجور و کم استعمال همانند اسم، 
قید و صفت هستند. زبان شعر شاملو همچون درختی 
است که ریشۀ آن در زبان نثر و نظم فارسی دري تا 
حدود قرن هشتم استوار شده و شاخ و برگ آن در 

ده است. به همین جهت شي زبان امروز افشان فضا
این زبان شکوه و استواري زبان دیروز و طراوت و 

گمان راز تازگی زبان امروز را در خود جمع دارد. بی
زیبایی و موفقیت شعرهاي سپید شاملو تا حد زیادي 

نمایی مرهون همین زبان است که نه تنها خالف عادت

خشد، بلکه تشدید باي شاعرانه به آن میآن چهره
صفت آهنگینی آن هم، جاي وزن عروضی و نیمایی 

توان گفت که شاملو با کند. میرا در این شعرها پر می
جمع خصوصیات زبانی زمان حال و گذشته و اضافه 
کردن شکوه و حماسۀ گذشته، سعی دارد از دغدغه و 
نگرانی ناشی از فراموشی زبان و سبک وي از سوي 

ی یابد و همیشه جاوید بماند.خوانندگان، رهای

منابع
. چاپ 1لد ج.شناسیسبک.)1376بهار، محمدتقی (

.تهران: امیرکبیرنهم.
و1،2لد ج.تاریخ بیهقی.)1371بیهقی، ابوالفضل (

تهران: صفی علیشاه..، توضیح خطیب رهبر3
(زندگی و نام همه شعرهاي تو .)1396(.عپاشایی،

تهران: ثالث..جلدي3دورة .شعر احمد شاملو)
(تأمّلی در شعر سفر در مه).1374پورنامداریان، تقی (

تهران: زمستان..چاپ اول.احمد شاملو)
.چاپ اول.آواشناسی.)1376شناس، محمدعلی (حق

تهران: آگاه.  
دیوان اشعار رودکی .)1378(جعفر بن محمدرودکی،

تهران: رویان.چاپ اول..سمرقندي
.دیوان مسعود سعد.)1384ود سعد (سلمان، مسع

تهران: .به اهتمام پرویز باباییمقدمۀ رشید یاسمی 
نگاه.

چاپ .نگارش و ویرایش.)1389سمیعی، احمد (
تهران: سمت..دهم

.مجموعه آثار دفتر یکم: شعرها.)1387شاملو، احمد (
تهران: نگاه.

صورخیال در .)1375شفیعی کدکنی، محمدرضا (
تهران: آگاه..چاپ ششم.شعر فارسی
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چاپ .موسیقی شعر.)1368(ــــــــــــــــــــ
تهران: آگاه.سوم.

با مقدمۀ .آواز باد و باران.)1383(ـــــــــــــــــ
ن: چشمه.تهرا.چاپ سوم.تقی پورنامداریان

.شناسی به ادبیاتاز زبان.)1390(صفوي، کورش
هر.تهران: سورة م.چاپ سوم.2و 1لدج
.ساختار زبان شعر امروز.)1387پور، مصطفی (علی

تهران: فردوس..چاپ سوم
بر پایه چاپ شاهنامه.)1387(فردوسی، ابوالقاسم

تهران: هرمس..2و1لد ج.مسکو
.دستور مفصل امروز).1384(فرشیدورد، خسرو

تهران: سخن..چاپ دوم

.دیوان ناصر خسرو).1372(قبادیانی، ناصرخسرو
تهران: دنیاي کتاب..حیح مجتبی مینويتص

از واج تا جمله فرهنگ زبان ).1386(مدرّسی، فاطمه
تهران: چاپار..چاپ اول.دستوري-شناسی

تصحیح مجتبی .کلیله و دمنه.)1384(منشی، نصراهللا
تهران: امیرکبیر.مینوي.

تهران: قلم و .رباعیات خیام). 1389(نیشابوري، خیام
اندیشه.

تهران: سخن..زبان شناخت).1379نیا، سیما (روزی
.چاپ پنجم.هاي همسایهحرف.)1363یوشیج، نیما (

تهران: دنیا.
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