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Abstract
Deviation from the norm, deviation from the rules that governing on the
syntagmatic relations of the words, adding the rules on the standard language,
displace in parts of sentence, and manipulating in accepted structure of
grammar, are collection of methods that most poets use, for arriving to the
language of poetry. Principally, use of methods in language that focuses on
language instead of message creates foregrounding in language of poetry.
Foregrounding in language of poetry, takes shape in two kinds of deviation
and extra-regularity, and deviation, takes shape with displace and manipulating
in parts of different areas of grammar. Adjective that has a secondary role in
the structure of sentence, is so flexible, and has suitable context for deviation.
Different deviations in this area, especially in contemporary poetry, create
significant variety in application of adjective.
In this article, examining deviation of adjectives' structure rules in contemporary
literature, we have discussed importance of adjective as unessential grammatical
component in deviation. In addition, we have shown flexibility of adjective to
acceptance of deviation, and reviewed its impact on richness of language in Persian
poetry. On the other hand, we have shown that most of deviation types in adjective
structure, had been available in past literature (poetry and prose), for this reason, past
literature considered as a treasures of language structures.
Adjectives are groups of words, which describe nouns and determine one or more of
their characteristics such as their state, number or amount, etc. In fact, adjectives are
so important that some scholars believe that they are more important than simile,
metonymy and metaphor. Moreover, they state that the best way to express an image
is via using adjectives. Furthermore, some have written about the structure of
adjectives, which are being investigated grammatically using two different
approaches: Firstly, adjectives are investigated as one of the seven parts of speech.
Secondly, they are investigated within linguistic contexts, i.e. sentences. The present
paper attempts to study some frequent adjective constructions, which deviate from
standard linguistic rules, so that they cause defamiliarization in the poetic language.
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In this paper, investigating the deviations from rules in the use of adjectives in
contemporary poetry, we have considered the role of adjectives as a dependent one,
which indicates the importance of other dependent roles in the syntactic construction
of the Persian language. Moreover, investigating deviations from the rules of the
standard language in case of adjective constructions emphasizes the flexibility of
adjectives in bringing about types of deviations. This indicates the fact that how
much manipulating the construction of this dependent can add up to its functional
variety, increase its capabilities in the syntactic construction of the sentences, and
lead to great linguistic achievements in Persian poetic language.
In this research, we analysed types of deviations in the use of adjectives such as
‘comparative adjectives’, ‘phrasal adjectives’, ‘negative adjectives’ and their
subcategories in contemporary poetry. However, via introducing examples of these
deviations in classical poetry, we emphasized the existence of such strategies in the
history of Persian literature to indicate that using this strategy in contemporary
poetry is not innovative, but it’s restructuring classical linguistic constructions.
That poets have paid special attention to the manipulation of adjective constructions
indicates the importance of adjectives in foregrounding the language. Studying
deviations from the rules of language in adjective constructions, which had existed in
classical poetry as well, shows that some contemporary poets have been aware of
linguistic achievements of the classical literature. Moreover, this is an indication of
the existence of rich inventories of linguistic achievements in the classical poetry.
Knowing these achievements can enrich contemporary poetry as well, especially,
when this can increase the domain of foregrounding in language to give the chance to
the poet to foreground the language from various dimensions.
Keywords: standard language, language of poetry, deviation, syntactic deviation,
adjective
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کاربرد صفت در شعر معاصر
لیال کردبچه  ،حسین آقاحسینی و مرتضی هاشمی



چکيده
هنجارگریزی از زبان معیار ،انحراف از قوانین حاکم بر همنشینی واژهها ،افزودن قاعدههایی به برونۀ زبان معیار ،بههمریختنن نحتو
جملهها و دخلوتصرّف در ساخنمان دسنوری زبتان معمتول و منعتارف ،مجموعتۀ رو هتایی استک کته ا لتع شتاعران بترای
برجسنهسازی زبان از آن بهره میبرند .این برجسنهسازیها بهشکل هنجارگریزیهایی صورت میگیرد کته ختود انتواو گونتاگونی
دارد؛ چون هنجارگریزی نحوی ،که کاربردهای خاصّ صفک ،زیرمجموعۀ آن قرار میگیرد .صفک که نقشتی فرعتی در ستاخنمان
جمله دارد ،بهدلیل انعطافپذیری باال ،همواره بسنر مناسبی برای دخلوتصرّف شاعران بوده و هنجارشتکنیهتای شتاعران در ایتن
حوزه ،به ویژه در شعر معاصر ،تنوّعی چشمگیر در کاربرد صفات ایجاد کرده اسک.در این پژوهش ،با بررسی گونههای انحتراف از
قوانین حاکم بر کاربرد انواو صفک در شعر معاصر ،به اهمیّک صفندر هنجارگریزی پرداخنیم .افزون بر آن ،نقش صتفک را نیتز در
نای دسناوردهای زبانی شعر فارسی بررسی کردیم ،و همچنین نشان دادیم که ا لع گونههای هنجارگریزی در ساخنمان صفات،
در ادبیات قدیم ت اعمّ از نظم و نثر ت سابقه دارد و این نوو دخلوتصرفها ،عمالً رویکردی به ستازههتای زبتانی کهتن محستو
میشود.
کليدواژهها :زبان معیار ،زبان شعر ،هنجارگریزی ،هنجارگریزی نحوی ،صفک
1ـ مقدمه
ردّپتای عمتدم مطتتالبی کته دربتتارم هنجتارگریزی و مباحت
صورتگرایان1میرسد .شکلوفسکی 2در مقالها
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دیگری از این نظریه را با عنوان «برجسنهسازی»2معرفی کرد و با توجه به تمایزات ماهوی زبان معیار و زبان شعر ،به تفتاوتهتای
صوری آنها پرداخک (موکاروفسکی52 :1373 ،ت  .)43عالوه بر این« ،زبانشناس انگلیسی ،لیچ3نیز به طبقهبندی انواو هنجارگریزی
از دیدگاه زبانشناسی پرداخک و آن را در چند گونۀ آوایی ،واژگانی ،نحوی ،معنایی و ...مورد تجزیه و تحلیل قترار داد» (صتفوی،
 .)55 :1373در میان گونه های هنجارگریزی ،هنجارگریزی نحوی که برمبنای تغییراتی در ساخنمان دسنوری و جایگاه ارکان جمله
شکل میگیرد ،حوزهای بسیار وسیع و تأملبرانگیز را شامل میشود.
اساس کار این پژوهش بر شناخک و بررسی تنوّو کارکرد صفک بهعنوان یکی از حوزههای هنجارشکنی نحوی استک ،کته هتم
در ادبیات قدیم و هم در شعر معاصر ،بسیار مورد دخل و تصرّف شاعران قرار گرفنه و بهویژه در شعر معاصتر ،بته دامنتۀ تنتوّو و
توسّع آن بسیار افزوده شده اسک.
دربارم آشناییزداییها و هنجارشکنیها در زبان شعر ،تحقیقاتی چند صورت گرفنه اسک؛همچون:
.1

کنا

موسیقیشعر (،)1358تألیف محمدرضا شفیعیکدکنی ،که در بخش اول آن ،به طبقهبندی انواو آشناییزدایتی در دو

حوزم موسیقایی و زبانشناسی پرداخنه شده اسک.
.2

در کنا

شاعر آینهها ( ،)1366تألیف محمدرضا شفیعیکدکنی نیز برجسنهسازیهتا و آشتناییزدایتیهتا در شتعر ستب

هندی ،بهویژه در اشعار بیدل دهلوی ،معرفی و تحلیل شده اسک.
.3

کنا

دوجلدی از زبانشناسی به ادبیات ( ،)1373تألیف کورو

صفوی ،که در آن ،بح

مفصلی دربارم هنجارگریزی و

انواو آن شده اسک.
.4

کنا

سفر در مه ( ،)1374تألیف تقی پورنامداریان ،که در آن ،ضمن بح

دربارم شعر شاملو ،به تحلیل برختی اشتعار او

از دیدگاههای مخنلف ،از جمله زبان شعری پرداخنه و هنجارگریزیهای شعر او را مورد توجه قرار داده اسک.
.5

در کنا

ساخنار زبان شعر امروز(،)1378تألیف مصطفی علیپتور نیتز برختی هنجتارگریزیهتا در دو حتوزم نتوآوری و

کهنگرایی بررسی شده اسک.
.6

کنا

گونههای نوآوری ( ،)1386تألیف کاووس حسنلی ،نیز به بح

دربارم برخی نوآوریهای زبانی ،ا لع در حتوزم

هنجارگریزی واژگانی و باسنانگرایی پرداخنه اسک.
.7

نیز باید به برخی مقاالت علمی-پژوهشی اشاره کرد که در این زمینه راهگشا بودهاند؛ مانند مقالتۀ «فراهنجارهتای ضتمایر

در زبان شعر» از تقی وحیدیان کامیار« ،فراهنجارهای دسنوری در اشعار م .سرش » از فاطمه مدرّسی« ،گونههایی از هنجارگریزی
نحوی» از مرتضی محسنی و مهدی صراحنی جویباری« ،آشناییزدایی نحوی در اشعار فروغ فرخزاد» از فرو نیدل و...
امّا تاکنون اثر مسنقلی که بهطور مشخص به یکی از حوزههای هنجارگریزی نحوی پرداخنه ،و گونههای خروج از هنجار را در
آن حوزه بررسی کرده باشد ،نگار

نیافنه اسک و امید آن میرود که این اثر ،قدمی هرچند کوچ

در زمینۀ شناخک بهنر عناصتر

مسنعدّ هنجارگریزی در زبان شعر بردارد.
2ـ چهارچوب نظری
2ـ 1ـزبان معيار و زبان شعر
انسانها برای اننقال تجربیاتشان ،ابزاری سادهتر و کارآمدتر از زبان در اخنیار ندارند؛ بنتابراین ،نخستنین و اساستیتترین نقتش یتا
وظیفۀ زبان ،ایجاد ارتباط اسک (نجفی .)35 :1382 ،فرمالیسکها که با دیدی زبانشناسانه به ادبیات مینگرند ،زبتان ادبتی را وجته
1

.J.Mukarovsky
.Foregrounding
3
.G.N.Leech
2
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خاصی از زبان دانسنه ،میان کاربرد ادبی و کاربرد معمول زبان ،قایل به تفاوت بنیادیاند .از نظر آنان« ،نقش محوری زبان عتادی،1
اننقال پیام به مخاطع از طریق ارجاو به موضوعی در بیرون زبان اسک؛ حال آنکه زبان ادبی ،زبانی یروابسنه به ارجاعات بیرونتی
اسک» (داد .)335 :1390 ،رومن یاکوبسن 2در دسنهبندی ششگانۀ خود از نقشهای زبان ،در فرایند ارتباط ،قایتل بته شتش جتزو
از این اجزای

«گوینده»« ،مخاطع»« ،مجرای ارتباطی» «رمز»« ،پیام» و «موضوو» میشود و معنقد اسک که هرگاه پیام ،منوجه هری
8

ارتباطی میشود ،زبان به ترتیع ،دارای یکی از نقشهای عاطفی ،3تر یبی ،4همدلی ،5فرازبتانی ،6ادبتی ،7و ارجتاعی خواهتد بتود
و دیگران .)77 :1369 ،همانگونه که مالحظه میشود ،یاکوبسن در ی

جا از نقش ارجاعی زبان یاد کرده و معنقد استک کته ایتن

نقش ،زمانی محقق میشود که جهکگیری پیام به سوی موضوو باشد .بنابراین ،میتوان چنتین ادعتا کترد کته از بتین نقتشهتای
ششگانۀ پیشنهادی یاکوبسن ،تنها موردی که دربردارندم ارتباط صرف اسک ،همین نقش ارجاعی زبان استک کته در زبتان معیتار،
منجلّی میشود .به عبارت دیگر ،زبان به یر از نقش ارجاعی ،در سایر نقشهای خود ،چیزی مازاد بر ارتباط حمل میکنتد .بتدین
ترتیع ،ی

ویژگی عمدم زبان معمول یا معیار ،ارجاعی بودن آن اسک .ویژگی دیگرزبان معیار ،دسنورمداری اسک؛ یعنی تبعیّتک،

نهتنها از قوانین صرفی و نحوی مکنو  ،بلکه از تمامی قواعد زبانی که ملکۀ ذهن اهل ی

زبان خاص در مکالمات روزمترهشتان

شده اسک ،و اساساً «از وظایف اساسی دسنور زبان ،ارائۀ آسانترین و درسکترین قواعد ،به منظتور برقتراری ارتبتاط گفنتاری یتا
نوشناری اسک» (وحیدیان کامیار.)2 :1381 ،
از آنجا که زبان ادبی به صورت بالقوّه و نسبی ،جامع تمام نقشهای ی

زبان اسک ،میتوان گفک که زبتان معیتار محتز ،زبتانی

اسک که صرفاً دارای نقش ارجاعی اسک و از سایر ویژگیهای زبان ادبی ،خالی اسک .زبان معیار ،زبانی دسنورمدار استک کته هتدف
اصلی آن ،برقراری ارتباط اسک و نقش ارجاعی دارد ،امّا زبان ادبی ،زبانی اسک که در آن ،به خاطر کارکردهای زبانی ،توجه مخاطتع
از پیام ،بر منن سخن معطوف میشود ،و این کارکردهای زبانی ،عواملی هسنند که زبان عادی و منعارف را بهواسطۀآشناییزدایتیهتا و
هنجارشکنیها ،به مرتبهای منعالیتر ارتقا میدهند .زبتان ادبتی ،در حقیقک،نقطتۀ پیونتد زبتانشناستی و ادبیتات بتهشتمار متیرود و
زبانشناسان به بررسی عوامل هنجارشکنانهای پرداخنهاند که موجع ارتقای زبان معیار به این زبان منعالی میشود.
2ـ 2ـ هنجارگریزی
هنجارگریزی ،به هرنوو اسنفادم زبانی که مناسبات عادی و منعارف زبان در آن رعایک نشود ،اشاره دارد (داد .)54 :1390 ،شعر
در حقیقک ،چیزی جز شکستنن نرترم 9زبتان عتادی نیستک؛ یعنتی جتوهر آن ،بتر شکستنن هنجتار منطقتی زبتان استنوار استک
(شفیعیکدکنی )24 :1381 ،و این شکسنن نررم ،زمانی به وقوو میپیوندد که تغییراتی بر زبان یا در زبان اعمتال شتود« .کستی کته
عامل وزن و قافیه و مخیّل بودن کالم را روشی برای شکسنن هنجار عادی زبان معرفی میکند ،قایل به ایجاد تغییر بر زبان اسک و
کسی که عدول از قواعد صرفی و نحوی زبان را عامل تمایز شعر از زبان عادی میداند ،بر اعمال تغییر در زبتان توجته متیکنتد»
(محسنی و صراحنیجویباری .)183 :1390 ،در حقیقک ،ایجاد تغییرات بر زبان ،افزودن قواعدی بر برونۀ زبان اسک ،مانند اسنفاده
از انواو عناصر موسیقیساز چون وزن و تکرار و ،...و ایجاد تغییرات در زبان ،هنجارگریزیهایی اسک کته در درونتۀ زبتان اعمتال
میشوند.
1

.Ordinary language
.R.Jakobson
3
.Emotive function
4
.Conative function
5
. Phatic function
6
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. Poetic function
8
. Referential function
9
.Norm
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هنجارگریزی ،از یافنههای مهم فرمالیسکهاسک و امروزه ،اساس بح های سب شناسی را تشکیل میدهد .فرمالیسکها ،زبتان
ادبی را «عدول از زبان معیار» 1معرفیو سب

را نیز بر همین اساس مطالعه میکنند (شمیسا.)157 :1388 ،

یاکوبسن ادبیات را «درهم ریخنن سازمانیافنۀ گفنار منداول» میداند (ایگلنون )4 :1383 ،و به اعنقاد موکاروفسکی« ،مهمتترین
کارکرد زبان شاعرانه این اسک که زبان معیار را ویران میکند» (موکاروفسکی)34 :1373 ،؛ چراکه بتدون سترپیچی از قاعتدههتای
زبانی ،شعر وجود نخواهد داشک .این سرپیچیها از قاعدههای زبانی ،چنانکه عالوه بر داشنن اصل زیباییشناسی ،اصتل رستانگی
کالم را نیز رعایک کرده و منجر به گنگی و ابهام نشود ،میتواند زبان را به مرتبهای باالتر برکشد و برای آن ،هتویّنی هنتری ایجتاد
کند .بنابراین ،هنجارگریزی ،اگر زبان را دچار ابهام و تعقید نکند ،میتواند موجع برجسنهسازی در آن شود.
2ـ 3ـ برجستهسازی و انواع هنجارگریزی
موکاروفسکی دو نوو برجسنهسازی را از هتم جتدا متیکنتد .1 :برجستنهستازی در زبتان معیتار ،متثالً در روزنامتهنگتاری یتا
مقالهنویسی؛  .2برجسنهسازی در زبان شعر (موکاروفسکی.)95 :1373 ،وجه تمایز این دو گونۀ برجسنهستازی در ایتن استک کته
برجسنه سازی در زبان معیار ،همواره تابعی از ارتباط اسک؛ یعنی هدف آن بیشنر جلع خواننده یا شنونده به موضوو برجسنۀ مورد
نظر اسک .امّا برجسنه سازی ادبی برای بیتان عینتی و بته ختاطر ختود زبتان بته کتار متیرود و زبتان ارتبتاطی را بته پت زمینته

2

می راند.بنابراین ،نخسنین شرط هنجارگریزی در این اسک که برجسنه سازی ادبی حاصل از آن ،در پی ایفای نقتش ارتبتاطی زبتان
نباشد .موکاروفسکی همچنین میافزاید که «ابزارهای برجسنه سازی در شعر ،باید دارای دو شرط دیگتر نیتز باشتند :ستازگاری 3و
نظاممندی( »4همان .)95 :مراد از سازگاری این اسک که در ی

اثر هنری ،جزئی که میخواهد برجسنه شود و شکل تتازهای پیتدا

کند ،دارای جهنی ثابک باشد؛ یعنی یکی از بخش های زبان ،از قبیل آوا ،معنی ،نحو ،و ...را هدف قرار دهد ،و مقصود از نظتاممنتد
بودن این اسک که برجسنهسازی ،تابع سلسله پیوندهای موجود میان اجزای ی

اثر هنری باشد.

لیچ نیز هرگونه هنجارگریزی را در پیوند با خالقیّک هنری نمیداند و معنقد اسک که هنجتارگریزی نبایتد موجتع اختنالل در
ایجاد ارتباط شود« ،او برای هنجارگریزی هنری ،سه شرط «نقشمندی»« ،جهکمندی» و «هدفمندی» را مطرو میکند» (صتفوی،
 .)47 :1373توضیح اینکه «نقشمندی» ،یعنی هنجارگریزی ،بیانگر مفهومی خاص باشد« ،جهکمندی» یعنی هنجارگریزی ،منظتور
گوینتده را بیتتان کنتد و منظتتور از «هتدفمنتتدی» ایتن استتک کته هنجتتارگریزی از نظتر مخاطتتع دارای معنتا باشتتد (محستتنی و
صراحنیجویباری .)203 :1390 ،امّا شفیعی کدکنی ،اساساً ایجاد هنجارگریزی را قایل به رعایک دو شرط دیگتر در آفترینش شتعر
میداند .1 :اصل جمالشناسی 5و .2اصل رسانگی( 6شفیعیکدکنی ،)13 :1381 ،که برمبنای آن ،خواننده ،عالوه بتر دریافتک نتوعی
زیبایی ،نباید با ابهام و گنگی در دریافک معنی مواجه شود.
3ـ هنجارگریزی نحوی
3ـ 1ـ هنجارگریزی نحوی
گاهی سیاق عبارات و طرز جملهبندی و به عبارت دیگر ،نحوم بیان مطلع برخالف شیوم معمتول و منعتارف استک ،و همتین تتا
حدّی به نوشنه وجهۀ سبکی می دهد و سبع جلع توجه خواننده میشود .باید توجه داشک که «هنجتارگریزی نحتوی ،در واقتع،
همان جابهجایی عناصر سازندم جمله و گریز زدن از قواعد زبان هنجار میباشد؛ بهطوریکه زبان شعر از زبان هنجار ،منمایز شود»
1

.Deviation from the norm
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4
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5
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. Communication
2

کاربرد صفک در شعر معاصر 5 /

(صفوی .)46 :1373 ،هرچه دامنۀ قواعد و هنجارهای زبان معیار ،گستنردهتتر باشتد ،گونتههتای گریتز از هنجارهتا و قواعتد نیتز
گسنردهتر خواهد بود و زبان ،امکانات بیشنری برای برجسنه شدن خواهد داشک« .توسّع و تنوّو در حوزم نحوی زبان از مهمتترین
عوامل تشخّص زبان اد

اسک» (شفیعیکدکنی )26 :1381 ،و اعمال هنجارگریزی در این حوزه ،هم بستیار ستخک استک و هتم

بسیار امکانپذیرتر؛ چراکه از سویی «امکانات و حوزم اخنیار و اننخا

نحوی هر زبان به ی

حسا  ،محدودترین امکانات استک

و از طرفی ،بیشنرین حوزم تنوّوجویی در زبان نیز ،مربوط همین حوزم نحو اسک» (همان.)30 :
اسکولز معنقد اسک از ویژگی های بارز زبان ادبی این اسک که شاعر یا نویسنده ،در بخش نحوی دسنور زبان ،دخل و تصترّف
کرده و ارکان جمله را جابهجا میکند و از شیوههای یرمعمول جملهبندی اسنفاده مینماید و به گفنۀ تودوروف ،1ادبیات همچتون
زبانی اسک که در آن ،هر سخن ،در لحظۀ گفنه شدنش ،نادسنوری2اسک (اسکولز .)182 :1379 ،زبان و روابغ و اجزای آن ،محور
تحوّالت شعر اسک و «هرگونه تصرّف یا جابهجایی در نحوم همنشینی ارکان جمله و انحراف از قواعد دسنوری حتاکم بتر آن ،در
،

ردیف هنجارگریزی نحوی قرار میگیرد؛ اموری چون جابهجایی ارکان جمله ،فاصله افنادن میان اجتزای برختی افعتال ،اعنترا

رای ف ّ اضافه ،جابهجایی صفک و موصوف ،لفّ و نشر» (محسنی و صراحنیجویباری ،)187 :1390 ،جابهجایی ضتمایر منصتل،
مقولۀ حذف ،مضاف و مضافالیه ،و...
3ـ 2ـ انواع هنجارگریزی نحوی
حوزم نحو کالم ،مننوّوترین و منوسّعترین حوزم کالم اسک که با دختل و تصترّف در زوایتای مخنلتف آن ،متیتتوان زبتان را
برجسنه کرد و از حالک معمول و منداول ،بیرون آورد .بخش عظیمی از هنجارگریزیهای نحوی ،در حوزم افعال ساده و مرکّع و
معین اتفاق میافند و با جابهجایی ارکان افعال مرکّع ،فاصله افنادن میان فعل معین و فعل اصلی ،فاصله افنادن میان حترف نفتی و
فعل و ...شکل میگیرد .بخش دیگری از هنجارگریزیهای نحتوی را بایتد در کتارکرد ضتمایر ،بتهویتژه ضتمایر منصتل ج،ستک،
هنگامی که از جایگاه اصلی خود ،حرکک کرده در جایگاه دیگری قرار میگیرند .اصتوالً جابتهجتایی ارکتان جملته از شتایعتترین
هنجارگریزیهای نحوی اسک و باید پذیرفک که اگر برخوردی میان واژهها نباشد ،شعر به وجود نمتیآیتد«.شتعر از زبتان ،فراتتر
رفنه ،قواعد آن را بههم میریزد ،میان واژگان ،جابهجایی پیش میآورد» (علیپور)21 :1387 ،و این برختورد میتان واژههتا ،موجتع
برجسنهسازی زبانی میشود .همچنین باید در حوزم هنجارگریزیهای نحوی ،به دخل و تصرّفهایی کته در حتوزم قیتود ،متنمم،
ترکیبات اضافی و ترکیبات وصفی صورت میگیرد ،اشاره کرد.
در این پژوهش ،از میان انواو هنجارگریزیهای نحوی ،به دخل و تصرّفهایی میپردازیم که در حوزم صفات صورت گرفنه و
به واسطۀ آن ،زبان را برجسنه کرده اسک؛ به این دلیل که معنقدیم صفک ،اوالً نقشی فرعی در ساخنمانی دسنوری اسک و دختل و
تصرّف در آن ،زیربنای نحوی زبان را به پرسش نمیکشد ،ثانیاً از انعطافپذیرترین نقشهای دسنوری اسک و از زوایتای مخنلفتی
میتوان در ساخنمان آن دسک برد ،و ثالثاً ،شاعران ،بهویژه در شعر معاصر ،پی به اهمیّک و انعطتاف صتفک بترده ،بختشهتایی از
توانمندیها و ظرفیکهای آن را کشف کرده ،و توانسنهاند تنوّو کارکردهای آن را توسّع بخشند.
4ـ صفت
صفک ،واژه یا گروهی از واژههاسک که دربارم اسم ،توضیحی می دهد و یکی از خصوصیات اسم را از قبیل حالک ،مقدار ،شتماره
و مانند آن بیان میکند (احمدیگیوی و انوری .)110 :1377 ،صفک که وابسنۀ اسمی اسک نقشتی فرعتی در ستاخنمان دستنوری
زبان محسو

می شود و دقک در کارکردهای گوناگون آن و اشراف بر توانمندیهای آن در آشناییزدایتیهتای زبتانی ،متیتوانتد
1

. T.Todorov
. Agrammatical
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کمکی در جهک شناخک بهنر اهمیّک نقش های فرعی در ساخنمان نحوی زبان باشد .اهمیتک صتفک بته حتدی استک کته حنتی
«بعضی از معاصران ما ،آن را بر انواو تشبیه و مجاز و اسنعاره برتری دادهاند و معنقدند کته بهنترین و شایستنهتترین وستایل بیتان
تصویری ،آوردن صفک اسک» (شفیعیکدکنی ،)16 :1378 ،به این جهک ،شناخک و بررسی توانمندیهای صفک در آشناییزدایتی
و هنجارگریزی ،میتواند گامی مؤثر به سوی شناخک هرچه بهنر تحوّالت در حوزم نحو زبان ،بته عنتوانمهمتترین و کارآمتدترین
ابزار در جهک برجسنهسازی زبان باشد.
در کنا های دسنور زبان فارسی ،صفک را در زمرم ارکان فرعی کالم آورده و به تعریف و تقسیم آن به گروههای مخنلتف ،بتر
مبنای مفهوم ،ساخنمان و ...پرداخنهاند .امّابررسی دخل و تصرّفهای شاعران در ساخنمان مألوف صفات که جزئی از زبتان معیتار
شده ،بهخوبی بیانگر این مطلع اسک که ایشان ،تا چه اندازه به ساخنمان صفک دقّک داشنه و تا چه حد نسبک بته اهمیّتک نقتش
صفک در زبان شعر آگاه بودهاند .هنرنمایی شاعران معاصر در تنوّعی که در حوزم ساخنمان صفات ایجاد کردهاند ،آنگاه بته چشتم
میآید که بدانیم در حالک وصف ،شاعر همسویی کمرنگ و ناچیزی با شیء دارد .در این وضعیک« ،ذهن در حالنی انفعتالی مثتل
آینه ،صورت شیء را بدون تصرّف خیال منعک

میکند؛ یعنی با تصرف در شیء بیرونی ،امر تازه یا شکل بدیعی ابداو نمیکنتد،

بلکه همان چیزی را تصویر میکند که در بیرون هسک» (فنوحی )70 :1385 ،و تمام تال

او آن اسک که آنچه را میبیند ،طتوری

بیان کند که گویی شنونده و خواننده نیز میتواند آن را به جای شنیدن یا خواندن ،تجستم کنتد و ببینتد ،همتانطتور کته ابتوهالل
عسکری گفنه اسک« :بهنرین وصف آن اسک که بیشنرین خصایل موصوف را بیان کند ،چنانکته گتویی موصتوف را پتیش چشتم
میبینی» (عسکری ،)81 :1372 ،و ابنرشیق قیروانی نیز از یکی از معاصرانش نقل کرده اسک« :بهنرین وصف آن اسک کته گتو
را به چشم بدل کند» (ابنرشیق قیروانی .)1059 :1988 ،شاعران ،که همواره در جهک آشناییزدایی زبانی کوشیدهاند ،توانسنهاند با
دسک کاری و دخل و تصرّف در ساخنمان صفک ،که اوالً نقشی فرعیدر ساخنمان جمله دارد ،و ثانیاً سروکار چندانی هم بتا خیتال
ندارد ،به تنوّعی مثالزدنی در این حوزه دسک یابند.
5ـ ساختمان صفت
دربارم ساخنمان صفک ،بسیار نوشنهاند ،و آن را در دسنور زبان از دو دیدگاه جداگانه بررسی کردهاند؛ ی بتار بته عنتوان یکتی از
انواو هفکگانۀ کلمه ،و بار دیگر به عنوان یکی از اجزای جمله (انوری و احمدیگیوی .)132 :1378 ،از دیدگاه نخسنین ،با اینکته
همۀ صفات را از جهات مخنلف ،دارای وجوه مشنرکی میدانند؛ مانند اینکه اسنقالل ندارند ،وابسنۀ اسمیاند ،و ،...از دیتدگاههتای
گوناگون ،ناهمسانیهای گوناگونی نیز برای صفات قائلاند؛ چنانکه صفات را از حی
پرسشی ،تعجّبی و مبهم ،و از حی

مفهوم به صتفک بیتانی ،اشتاره ،شمارشتی،

تقدّم و تأخّر به صفات پیشین و صفات پسین ،و از حی

ساخک ،به صفات ساده و مرکتع و

گروه وصفی تقسیم میکنند (همان .)132 :امّا آنچه در این پژوهش ،مورد توجه قرار میگیرد ،چند ستاخنمان پرکتاربرد صتفک در
شعر معاصر اسک که از هنجارهای زبان معیار خارج شده ،و در زبان شعر ،ایجاد آشناییزدایی کرده اسک.
5ـ 1ـ صفت تفضيلی
در زبان فارسی ،به یر از صفات تفضیلی دخیل از عربی (افضل ،اشهر ،و )...دوگونه صفک تفضیلی داریم؛ یکی صفک تفضیلی
سماعی (که ،مه ،به ،بیش ،پیش ،کم ،سره و )...و دیگری صفک تفضیلی قیاسی که بر اساس قاعدم (صفات سادم اصیل یا دخیتل
تر) ساخنه میشود (ابوالقاسمی .)68 :1383 ،شاید در وهلۀ نخسک ،این تصوّر پیش بیاید کته صتفک تفضتیلی ،کته صتفنی استک
منضمن معنای برتری ،و ا لع از ترکیع (صفک بیانی تر) ساخنه میشود ،مجال چندانی برای بررسی ندارد ،اما باید دانسک کته
دخل و تصرّف شاعران معاصر در این حوزه ،به قدری بر تنوّو کارایی ،و منعاقباً بر توانمندی این نوو صفک افتزوده کته آن را بته
هنجارشکنترین بخش در حوزم صفات ،و حنی ساخنمان نحوی ،تبدیل کرده اسک .بخشی از ایتن دختل و تصترّفهتا در زمینتۀ
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ساخک صفک تفضیلی ،بخشی در زمینۀ مفهوم و مصداق این نوو صفک ،و بخشی دربارم واژم پ

از صفک تفضیلی اسک.

5ـ 1ـ 1ـ ساخت صفت تفضيلی بدون صفت بيانی ساده
یکی ازدسنکاری های شاعران در این حوزه ،تغییری اسک که در ساخنمان صفک تفضیلی ایجاد کردهاند؛ به این شرو که قاعتدم
«صفات سادم اصیل یا دخیل تر»را بههم زده و بهجای صفک ساده ،کلمات دیگری نشاندهاند.
ت یکی از کلمات جانشین صفک بیانی ساده« ،صفک مرکّع» اسک که از پیوند آن با پسوند «تر» تفضیلی ،صفک تفضیلی مرکّتع
ساخنه شده اسک .این نوو کاربرد ،در زبان معیار نیز بهوفور بهکار میرود؛ مانند« :خو آهنگتر»« ،کارآمتدتر»« ،دستکودلبتازتر»
و ...بنابراین ،این ساخک هنجارگریزی از زبان معیار نیسک ،امّا از آنجاییکه با ساخک صفک تفضیلی از صفک ستاده تفتاوت دارد،
موجع برجسنهسازی زبان میشود:
خلق میگویند« :بادا با شان را در شکسنهتر /هر تنی زآنان جدا از خانمانش ،بر سکوی در نشسنهتر (نیمایوشیج)462 :1371 ،
و چارمین /حیرت بیحاصلی را بود /از حیرت بیحاصلی /بهرهسوتهتر (شاملو)50 :1379 ،
فروبسنه باد /آری ،فروبسنه باد و /فروبسنهتر (شاملو)14 :1352 ،
خستتتتنهام از دستتتتک دلهتتتتایی چنتتتتین

پتتتیشپتتتا افنتتتادهتتتتر از ختتتار و ختتت
(امینپور)90 :1372 ،

این نوو ساخک صفک تفضیلی که در زبان معیار نیز بهکار میرود،در ادبیات منثور قدیم نیز کاربرد بستیار داشتنه ،امّتا توجته و
اقبال به آن در شعر ،از ویژگیهای شعر معاصر اسک .این نوو صفات تفضیلی را در ادبیات قدیم ،ا لع در منون نثر میبینیم:
و بودی که شیر ،سنیزهکارتر بودی (بیهقی)177 :1381 ،
فرمان چنان اسک که «امیر را بقلعۀ مندیش بردهآید تا آنجا نیکوداشنهتر باشد» (بیهقی)60 :1381 ،
بسیار سالو بدر خیمه آوردند و آنچه از آن بکارآمدهتر و نادرهتر بود ،خاصه برداشنند (بیهقی)171 :1381 ،
صفک تفضیلی مرکّع را ،به صورت پیوند ترکیع وصفی مقلو

«تر» نیز ،در تاریخ بیهقی میبینیم:

مشغولدلتر از آن گشنم که بودم (بیهقی)71 :1381 ،
ت ترکیع «اسم» با پسوند «تر» تفضیلی از مهمترین هنجارگریزیها در حوزم صفک تفضیلی اسک که در شعر قدیم نیتز کتاربرد
داشنه ،امّا توسّع دامنۀ آن را در شعر معاصر میبینیم .شفیعیکدکنی در زمینۀ این نوو صفک مینویسد« :به دشواری میتوان ،به طور
شخصی و ی جانبه در ساخنمان جمله و زمینه های نحوی و حنی صرفی زبان تصرف کرد ،مگر اینکه گوینتده ،توانتایی بیشتنر از
حد داشنه باشد؛ مثالً مولوی از بسیاری اسمها ،صفک ساخنه اسک ،از قبیل» «من» ← «منتر»« ،سوسن» ← «سوستنتتر»« ،آهتن»
← «آهنتر» (شفیعیکدکنی:)141 :1359 ،
در دو چشم من نشین ،ای آنکه از من منتری

تتتا قمتتر را وانمتتایم کتتز قمتتر روشتتنتتتری

انتتدرآ در بتتاغ ،تتتا نتتاموس گلشتتن بشتتکند

زآنکهازصد باغوگلشن ،خو تر و گلشنتتری

تا که سرو از شرم قدّت ،قدّ ختود پنهتان کنتد

یا زبان اندر کشد سوسن کته تتو سوستنتتری

وقک لطف ای شمع جان ،مانند مومی نرمو رام

وقتتک نتتاز از آهتتن و پتتوالد ،تتتو آهتتنتتتری
(مولوی)2798: 1363 ،

ای متتی ،بنتترم از تتتو ،متتن بتتادهتتترم از تتتو

پرجتتو تتترم از تتتو ،آهستتنه کتته سرمستتنم
(مولوی)2688: 1363 ،

عشتتق داوود شتتود ،آهتتن از او نتترم شتتود

شیتتتر آهتتتو شتتود آنتتتجا و از او آهتوتتتتر
(مولوی)1642: 1363 ،
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در شعر قدیم ،آوردن پسوند «تر» تفضیلی پ

از اسم ،از ابنکارات خاص مولوی بتوده (صتدیقیان )138: 1375 ،و در شتعر او

نمونههای بسیار دارد .یر از شعر مولوی ،در شعر و نثر قدیم ،به نمونههای کمی از این نوو ساخنمان برمیخوریم:
ستتنورعادت و گوستتالهطبتتع و گاوسرشتتک

خردرمیتتتتتدم متتتتتدهو رای ناهشتتتتتیار

به خیتره رایتی از ختو  ،ختو تتر صتدره

بتته ختتتامکتتاری از گتتتاو ،گتتاوتر بستتتیار

بگتتویم :کفشتتم بنتته ،نهتتد جبّتته

بگتتویم :متتوزه بتتده ،دهتتد دستتنار

گتتر

ور

(قوامیرازی)42 :1334 ،
اکنون که خداوندی حقتر پیدا آمد و فرمان وی رسید ،آنچه از شرایغ بندگی و فرمانبرداری واجع آید ،بنمتامی بتهجتا آورنتد
(بیهقی)45 :1381 ،
که در مثال فوق ،از آنجاییکه واژم «حق» ،اسم در معنای صفک اسک ،میتوان توجیهی برای ساخک صتفک تفضتیلی بترای آن
یافک؛ مانند موارد بسیاری در ادبیات قدیم که «عدل» را در معنای «عادل» ،و «هول» را در معنای «هائل» به کار بردهاند:
آن مل

عدل و آفتنا

زمتانهزنده بدو داد و روشنایی گیهان(رودکی)32 :1378 ،

گدایی هول را حکایک کنند که نعمنی وافر اندوخنه بود (سعدی)268 :1373 ،
بسامد و نیز تنوّو کارکردی این نوو صفک ،در شعر معاصر بسیار بیشنر از ادبیات قدیم اسک:
شبی دیگر ،شبی شعتر ،شبی از روز روشنتر/شبی پر تا
من واقعیتر از آ

و تع دارم ،تبی تابیدنی امشع (امینپور)116 :1380 ،

شدهام /و تو حقیقکتر از صبح این شنبه /و هردومان مسافرتر از ترن (نجدی)29 :1385 ،

ت از دیگر کلمات جانشین صفک بیانی ساده در ساخک صفک تفضیلی در شعر معاصر ،باید به «قیتد»هتا اشتاره کترد .در شتعر
معاصر ،در مواردی ،به جای ترکیع صفک و پسوند «تر» ،از ترکیع قید و پسوند «تر» اسنفاده شده اسک:1
از جمله دیشع هم /دیگرتر از شعهای بیرحمانه دیگر بود؛ /من کامالً تعطیل بودم( 2امینپور)33 :1372 ،
ت «مصدر» از دیگر جانشینهای صفک بیانی در ساخک صفک تفضیلی در شعر معاصر اسک ،که منجر به خلق نمونههایی بتدیع
از صفک تفضیلی شده:
باز با خود میگفنم« /:بودن ،دیگر اسک و شدن ،دیگر /...آن که شد //باری //از شدنتر باز نخواهد ماند (شاملو)27 :1379 ،
ت همچنین در شعر معاصر ،در مواردی ،از ترکیع جملهای با پسوند «تر» ،صفک تفضیلی ساخنه شده:
آدم آدمتتتتتری را

و شتتتانههتتتای محکتتم و محکتتتمتتتتری را

پیتتتتدا بکتتتتن یتتتت

آقتتای ختتوبی کتته دلتتش ستتنگی نباشتتد

معشتتتوقهتتتای دوستتتنک دارمتتتتری را
(موسوی)265 :1389 ،

5ـ 1ـ 2ـ ساخت صفت تفضيلی باجابهجایی پسوند «تر»:
ت از هنجارشکنی ها در حوزم ساخک صفک تفضیلی،باید به مواردی اشاره کرد که پسوند «تر» ،میان دو جزء فعتل مرکّتع قترار
گرفنه و با جزء نخسک ،صفک تفضیلی ساخنه اسک:
و برخالف سالهای پیش /رنگ بنفش و ار وانی را /از رنگ آبی دوسکتردارم (امینپور)34 :1372 ،
دوستتتکتتتترت دارم از هرچتتته دوستتتک

ای تتتو بتته متتن از ختتود متتن ،ختتویشتتتر
(امینپور)43 :1386 ،

ت همچنین در شعر معاصر ،نمونههایی از نوعی صفک تفضیلی میبینیم که با تغییر جایگاه پسوند «تر» تفضیلی از اننهای صتفک
(یا صفک جایگزین موصوف که نقشی دیگر پذیرفنه) به اننهای واژهای دیگر شکل گرفنه اسک؛ بترای نمونته ،در ستطرهای زیتر،
پسوند «تر» درحقیقک منعلق بهدو واژم «کم» و«آسوده» بوده ،امّا به «بسیار» و «دیروز» ملحق شده اسک:
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همین کم بسیارتر /برای من خیلی اسک! (صالحی)927 :1387 ،
آسوده از دیروزتر با

(عبدالرضایی)20 :1376 ،

و باید توجه داشک که در مثال اول« ،بسیار» صفک بیانی اسک و ساخک دسنوری آن بتا «تتر» درستک استک (گرچته در زبتان
گفنار ،کاربرد بسیار کمی دارد و منجر به هنجارگریزی عرفی شده اسک) .بنابراین ،هنجارگریزی آن ،تنها در جابهجایی پسوند «تر»
اسک؛ امّا در مثال دوم ،هنجارگریزی ،عالوه بر جابهجایی پسوند «تر» ،در الحاق آن به واژم «دیروز» که اسم اسک نیز هسک.
5ـ 1ـ 3ـمحذوف یا نامتعارف بودن «متمّم» یا «مضافاليه» پس از صفت تفضيلی:
محذوف یا نامنعارف بودن «منمّم» یا «مضافالیه» پ

از صفک از تفضیلی ،از دیگر دخل و تصرّفهای پرکاربرد در ستاخنمان

صفک تفضیلی ،در شعر معاصر اسک که میتواند گونهای از حذف در راسنای رسیدن به ایجاز ت که از د د ههتای شتعر روزگتار
ماسک ت بهشمار رود.
ت در زبان فارسی ،وقنی صفک تفضیلی بهکار میبریم ،بعد از پسوند «تر» یا «ترین» ،حنمتاً بایتد ترکیبتی از پیونتد «از متنمم»
بیاوریم ،یا اینکه باید از ترکیع « ت مضافالیه» اسنفاده کنیم ،مانند« :تواناتر از دیگران» یا «تواناتر مردان»« .3ولی بر اثر فترورفنن
در زبانهای فرنگی ،در شعر و اد

این دوره به مواردی برخورد میکنیم که هیچگونه سابقهای در ع،رف ادبی زبان فارستی نتدارد.

مثالً «ای تواناترین!» بدون مضافالیه» (شفیعیکدکنی .)254 :1390 ،در شعر معاصر ،در نمونههایی از این دستک کته کتم نیستنند،
ا لع میتوان بعد از صفک تفضیلی ،ترکیع حذفشدم «از همیشه» را در نظر گرفک:
آسمان،آبیتر /آ  ،آبیتر /من در ایوانم ،رعنا سر حو
ح

(سپهری)342 :1384 ،

میکنم گاهی کمی کمنر /گاهی شدیداً بیشنر هسنم (امینپور)33 :1372 ،

حذف «منمّم» و «مضافالیه» پ

از صفک تفضیلی ،در ادبیات قدیم نیز نمونههایی دارد ،امّا بسامد آن بتا توسّتعی کته در شتعر

معاصر یافنه ،قابلمقایسه نیسک:
اکنون که خداوندی حقتر پیدا آمد( ...بیهقی)45 :1381 ،
ت آوردن «منمّم» و «مضافالیه» نامنعارف پ

از صفک تفضیلی نیز از دیگر دخل و تصرّفهای شاعران معاصتر در ایتن زمینته

اسک .توضیح اینکه وقنی میخواهیم برتری «آبی» بودن چیزی را نشان دهیم ،آن را در قیاس با یت

شتیء آبتیرنتگ دیگتر ،کته

ترجیحاً صفک «آبی» ،ذاتی آن باشد (مثل دریا) قرار میدهیم ،اما شاعر هنجارشکن ،این کار معمول را انجام نمیدهتد و «متنمّم» و
«مضافالیه»ی از جنسی نامنعارف ذکر میکند:4
رخنی ز جن

شال خدا بر تنش کنید /آبیتر از سپید (امینپور)16 :1368 ،

نمونههایی از این دسک در شعر معاصر بسیار اسک:
دوشیزهتر از حقیقک (شفیعیکدکنی)51 :1361 ،
با گردنی بلندتر از حادثه /باالتر از تمام زنان ایسناده بود (امینپور)18 :1368 ،
پ

من /برآوردم کدام دیوار کوتاهتر از رسیدنام؟ (صالحی)871 :1387 ،

5ـ 1ـ 4ـ صفت تفضيلی در معنای صفت عالی
از دیگر هنجارشکنیها در حوزم صفات تفضیلی ،کاربرد این صفات ،در معنای صفک عالی و برترین اسک؛ کاربردی که بستامد
آن در شعر معاصر ،بسیار کمنر از ادبیات قدیم اسک و نمونههای آن ،بیشنر منعلق به شاعران کهنگراسک:
قرن خونآشام /قرن وحشننا ترپیغام( ...اخوانثال )81 :1375 ،
در ادبیات قدیم با نمونههای بسیاری از این نوو صفک مواجهیم که البنه در دورم کاربرد خود ،مطابق هنجار زبان بوده اسک:
این قدر از فضایل م،ل

که تالی دین اسک تقریر افناد ،اکنون شمّنی از محاسن عدل که پادشاهان را ثمینتر حلینی و نفتی تتر
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موهبنی اسک ،یاد کرده شود (کلیله و دمنه)6 :1379 ،
و بهنر کارها آن اسک که خاتمک مرضیّ و عاقبک محمود دارد ،و دلخواهتر ثناها آن اسک که بر زبان گزیتدگان و اشتراف رود ،و
موافقتر دوسنان اوسک که از مخالفک بپرهیزد ...و پسندیدهتر سیرتها آن اسک که به تقوی و عفاف کشد (کلیله و دمنه)95 :1379 ،
و او بزرگتر حکمای عصر خویش بود (بیهقی)158 :1381 ،
وی را در خسی تر درجه بباید داشک؛ چنانکه ی

سوارگان خامل ذکر را دارند (بیهقی)26 :1381 ،

چنان گویم که فاضلتر ملو گذشنه ،گروهیاند که بزرگتر بودند (بیهقی)150 :1381 ،
چیزها از وی آموخنندی که مهذّ تر و مهنرتر روزگار بود (تاریخ بیهقی)205 :1381 ،
5ـ 1ـ 5ـ صفت تفضيلی تأویلی
نوعی صفک تفضیلی نیز در شعر معاصر وجود دارد ،که ساخنار (صفک بیانی تر) را ندارد ،اما از ترکیعهایی اسنفاده متیکنتد
که در مجموو معنای «فراتر از »...میدهد:
گذشک ،آی پیر پریشان! ب

اسک /بمیران که دونند و کمنر ز دون /بسوزان که پسنند و زان سوی پسک (اخوانثال )113 :1383 ،

که در مثال مذکور« ،زانسوی پسک» در معنای «فراتر از پسک» اسک و میتوان آن را در مجموو ،قابلتأویل به صفک تفضتیلی
«پسکتر» دانسک.
5ـ 2ـصفت تأویلی
در بخشی از شعر معاصر ،در قالعهای نیمایی و سپید که محدودیکهای وزن و قافیه را ندارند ،یا کمنر دارند ،و مجتال ستخن
در آنان فراخ اسک ،اطنا

بی حدّ و حصری رواج یافنه که منجر به ایجاد انواو ساخنارهای زبانی مطنع شده استک؛ نظیتر تکترار

ساخنار نحوی کالم ،اسنفاده از سطرها و بندهای بلند ،تنابع اضافات و . ...یکی از این ساخنارهای زبانی مطنع ،ترکیبتات وصتفی
مفصّلی اسک که در مواردی ،قابلتأویل به ی

صفک ساده یا مرکّع ،و در مواردی دیگر ،قابل تأویل به ی

ت نوعی ترکیع وصفی در شعر نیمایوشیج هسک که میتواند قابل تأویل به ی

جملۀ وصفی اسک.

گروه وصفیشود .ایتن ترکیتع وصتفی ،پت

از

حرف «به» میآید و بسیار شباهک به ترجمۀ «تمییز عربی» دارد:
و همان لحظه که میآمد بهار سبز و زیبا ،با نگارانش بهتن رعنا (نیمایوشیج« ← )244 :1371 ،رعنا به تن»
مثل اینکه اژدهایی سخک رّان را به دنبالاند مارانی ،بهتن رنجه (نیمایوشیج« ← )249 :1371 ،رنجه به تن»
خوا

میبیند (چه خوا

دلگزای او را) /که به نو آلوده مر ی زشک /جو

آن دارد که برگیترد ز جتای او را (نیمایوشتیج،

« ← )296 :1371آلوده به نو »
صبح میخواهد از من /کز مبار دم او آورم این قوم بهجانباخنه را بلکه خبر (نیمایوشیج« ← )444 :1371 ،باخنه بهجان»
او ز رفکآمدن موج به جان شوریده( ...نیمایوشیج« ← )421 :1371 ،شوریده بهجان»
خوا آلوده ،بهچشمان خسنه (نیمایوشیج« ← )265 :1371 ،خسنه بهچشم»
من به تن میلرزم از ب

روی شمشیر دلیران پا نهادسنم (نیمایوشیج« ← )260 :1371 ،لرزان بهتن»

وین مرغ دیگر ،آنکه همه کار̊

خواندن اسک /،از پای تا بهسر همه میلرزد او بتهتتن (نیمایوشتیج« ← )233 :1371 ،لترزان

بهتن»
اخوانثال

دربارم این نوو ترکیبات وصفی در شعر نیمایوشیج میگوید« :این هم میتواند مثالً «لترزان بته تتن» باشتد ...،اینجتا

جملهای اسک که صفک واقع شده ...،و میتوانیم فر

کنیم جملۀ «میلرزد او به تن» ،مجموعاً ی

صفک تأویلی (قابل تأویل بته

لرزنده به تن) باشد» (اخوانثال .)502 :1369 ،
در میان این نوو ترکیبات وصفی ،نمونههایی هسک که شباهک بسیار با نمونههای موجود در ادبیات قدیم دارد:
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چه سخن باید با خلق بهجان مرده مرا (نیمایوشیج« ← )325 :1371 ،مرده بهجان»
از مسعدی شنودم وکیل در که خوارزمشاه سخک نومید گشک و بدسک و پای بمرد (بیهقی« ← )51 :1381 ،مرده بهدسک و پا»
افشین برخاسک شکسنه و بدسک و پای مرده (بیهقی« ← )225 :1381 ،مرده بهدسک و پا»
شباهک این ترکیبات وصفی به ترجمۀ «تمییز عربی» از آن جهک اسک که در ترجمۀ «تمییز عربی» نیز ،همین توضتیح پایتانی و
رفع ابهام از ماقبل ،پ

از ی

حرف اضافه می آید ،که در صورت تغییر آن حرف (از) به (به) ،دقیقاً معادل همین ترکیتع وصتفی

میشود« .تمییز عربی» هر اسم نکرهای اسک که در بردارندم معنی «من :از» و رفعکنندم ابهام از ماقبل باشد ،مانند «طا
زید از جهک نف
مورد بح

پا اسک» (طبیبیان ،)228 :1387 ،و در زبان فارسی نیز برابرهایی دارد ،که بسیار نزدی

زید ،نفستاً:

به ترکیعهای وصفی

اسک.

در زبان فارسی ،گاه اسمی از فعل یا شبهفعل رفع ابهام میکند و در آ از آن میتوان ترکیع «از حی » و «از لحاظ» را گذاشک.
اینگونه تمییز با تمییز نسبک عربی برابر اسک؛ مانند واژم «رفعک» در این بیک از سعدی« :به دسک کرم ،آ

دریا ببرد /بته رفعتک

نزدی

کنیم ،میشود «برنتدم

محلّ ثریّا ببرد» (همان 5)229 :که اگر بخواهیم آن را از لحاظ نحوی به جملههای وصفی این مبح
محلّ ثریّا به رفعک←برنده به رفعک»
همچنین میتوان به این نمونه اشاره کرد:
یافنیم آن نواحی را خرا

از حرث و نسل (بیهقی)962 :1381 ،

که در تبدیل آن به ترکیعهای وصفی مورد بح  ،به «آن نواحی را خرا

یافنیم به حرث و نستل» متیرستیم .در حقیقتک در

ترکیعهای وصفی مورد بح  ،حرف «به» معادل «از» در ترجمۀ تحکالّفظی «تمییز عربی» اسک.
ت گونهای دیگر از ترکیبات وصفی مفصّل در شعر معاصر وجود دارد که قابلتأویل به ی

صفک ساده یا مرکتع نیستک ،بلکته

میتواند تأویل به جملهای وصفی شود .اینگونه ترکیبات وصفی ،معموالً از چند صفک مرکّع پیاپی تشکیل شتده کته بته واستطۀ
ضمیری منّصل ،یا ترکیبی اضافی ،یا قیودی چند که در فاصلۀ میان صفات قرار میگیرد ،از یکنواخنی درمیآید ،و نیز دارای ابهامی
میشود که در و دریافک مفهوم توسغ مخاطع را تا حدودی به تأخیر میاندازد؛برای نمونه ،در این ستطرها ،ذهتن مخاطتع بتا
تال

میتواند به جملهای وصفی برسد:
من دلم سخک گرفنهسک از این /میهمانخانۀ مهمانکش روز

تاری

(نیمایوشیج)402 :1371 ،

کی جدا خواهی شد از این گلههای پیشواشان بز؟ (اخوانثال )115 :1375 ،
این گونه صفات ،در ظاهر روی در اطنا

دارند و از همین منظر اسک که علی حصوری دربارم یکتی از نمونتههتای ایتن نتوو

صفک در شعر نیمایوشیج (زنجیرهای بافنه زآهن /تعمیر میکند) ،مینویسد« :زنجیرهای بافنه زآهن یعنی چه؟ چهار کلمه اسک که
درنهایک میشود «زنجیر آهنین» که دو کلمۀ زیباتر و صحیحتتر اسک(حصتوری .)90 :1347 ،امّتا بته هترروی بایتد پتذیرفک کته
اینگونه صفات ،اگرچه کالم را دچار اطنا

میکنند ،امّا با مراجعه به جملۀ وصفی آنها(یعنی صورت اولیۀ آنها پیش از تبدیلشدن

به صفک) درمییابیم که اجزایی را چون حرف «که» و نیز فعل جمله ،از دسک دادهاند ،و بهگونهای روی در ایجاز دارنتد؛ متثالً در
همین نمونۀ ذکرشده از نیمایوشیج ،جملۀ وصفی پیش از تبدیلشدن به صفک مؤوّل چنین بوده اسک( :زنجیرهاییکه از آهتن بافنته
شدهاند) ← (زنجیرهای بافنه زآهن).
گاهی نیز اینگونه صفات ،تشکیل شدهاند از چندین جملۀ وصفی پیدرپی ،که درمجموو حالک و وضتعیک یت

موصتوف را

بیان میکنند؛ نظیر نمونههای زیر که در آنها ،چندین جملۀ وصفی پیدرپتی ،تنهاموصتوفهتای «رهنتوردان»« ،ناهیتد» و «میتوه» را
توصیف کردهاند:
بسان رهنوردانیکه در افسانهها گویند /گرفنه کولهبار زاد ره بر دو  /فشرده چوبدسک خیزران در م،شک /گهی پرگتوی و گته
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خامو  /در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشان راه میپویند /،ما هم راه خود را میکنیم آ از (اخوانثال )154 :1383 ،
سوی ناهيد ،این بدبیوه گرگ قحبۀ بی م /که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیّام /و میرقصید دستکافشتان و پاکوبتان
بسان دخنر کولی /و اکنون میزند با سا ر م نی

یا نیما /و فردا نیز خواهد زد /بته جتام هرکته بعتد از متا /ستوی اینهتا و آنهتا

نیسک( ....اخوانثال )155 :1383 ،
داسنان از ميوههای سربهگردونسای این
در میان شاعران معاصر ،اخوانثال

خفنه در تابوت پسک خا میگوید (اخوانثال )167 :1383 ،

بیش از دیگران ،دلبسنۀ اطنا

بسیاری دارد که در ساخنار روایی شعرهایش خو

اسک و صفات مفصّل و مطنع و تنتابع اضتافات و صتفات

نشسنه اسک ،و در شتعر شتاعران پت

از او ،هرجتا ایتن قبیتل اطنتا هتا را

میبینیم ،ردّپای شعر او قابل رؤیک اسک:
آن تيغهای میوههاشان قلعهای گرم /دیگر نررسک خواهد از آسنین من /آن دخترانپیکرشان ماده آهوان /دیگر ندید خواهی بتر
تر زین من (آتشی)69 :1384 ،
که در این مثال ،علیر م صفاتی چنین مفصّل و مطنع ،باز هم میبینیم که بخشی از جمله ،محذوف اسک؛ یعنی صتفکهتا در
این سطور ،حنی میتوانسک مفصّلتر باشد:
«آن تیغهایی که میوههایشان قلعهای گرم اسک» و «آن دخنرانی که پیکرشان مانند پیکر ماده آهوان اسک»
5ـ 3ـ صفت منفی
صفک منفی ،صفنی اسک که حالک و چگونگی را از موصوف ،سلع و نفی متیکنتد (انتوری و احمتدیگیتوی.)154 :1378 ،
معموالً برای ساخک صفات با بار معنایی منفی نیز چون دیگر صفات ،قاعدهای وجود دارد؛ برای نمونه ،از مادم «دانستنن» ،صتفک
مثبک را به صورت (بن مضارو ا = دانا) و صفک منفی را به صورت (نا بن مضارو = نادان) میسازند ،و برای صفات بیقاعده
و سماعی هم ،چه مثبک و چه منفی ،نقیضی وجود دارد؛ مثل «بد» برای «خو » ،و نیازی به تغییر آن صفک مثبک به منفی نیستک.
امّا «صفات منفی ،از ترکیع «بی» با اسم ،یا «نا» با صفک نیز به دسک میآیند» (همتان .)154 :ایتن گونتۀ صتفات منفتی ،در شتعر
معاصر ،عالوه بر اینکه از ترکیع و «نا» «صفک بیانی مثبک» ساخنه شده:
 ...زندگانیهای مردم را /خو
اگر خو
پیکر

یا ناخو

میبیند (نیمایوشیج)248 :1371 ،

این ،وگر ناخو  /سفار های مرگاند این خطوط تهنشسنه (نیمایوشیج)439 :1371 ،
را ز رهی ناروشن /برده در تلخی ادرا فرو (سپهری)65 :1384 ،

در همهی آن لحظههای تلخ یا ناتلخ /میرود چاراسبه فرمان نگاه من (نیمایوشیج)299 :1371 ،
در شتتتگفک از ایتتتن بتتتار بتتتیستتتوار

خشتتتمگین ،متتتا ناشتتتریفان مانتتتدهایتتتم
(اخوانثال )25 :1375 ،

از ترکیع «نه» «صفک بیانی مثبک» نیز ساخنه شده اسک:6
شتتتتتامگاهان کتتتتته رؤیتتتتتک دریتتتتتا

نقتتتتش در نقتتتتش متتتتینهفتتتتک کبتتتتود

داستتتتنانی نتتتتهتتتتتازه کتتتترد بتتتته کتتتتار

رشتتتتنهای بستتتتک و رشتتتتنهای بگشتتتتود
(نیمایوشیج)406 :1371 ،

وز ره دور فرا میرسد آن موج که میگوید باز /از شبی طوفانی /داسنانی نهدراز (سپهری)66 :1384 ،
در کوچههای بزرگ نجابک /ظاهر نهبنبسک عابر فریبندم اسنجابک .... /در کوچتههتای سترور و تم راستنینی کتهمتان بتود...
(اخوانثال )74 :1375 ،
این نوو کاربرد صفات نیز در ادبیات قدیم ،نمونههایی دارد:7
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پدرم گفک« :بنوشنمی ،اما شما تباه کردهاید ،و سخک ناخو

اسک» (بیهقی)233 :1381 ،

عامۀ مردم او را لعنک کردند بدین حرکک ناشیرین که کرد (بیهقی)234 :1381 ،
نتيجه
با بررسی انحراف از قوانین حاکم بر کاربرد صفک در شعر معاصر ،میتوان بته اهمیّتک نقتش صتفک بتهعنتوان نقشتی فرعتی در
ساخنمان جمله پی برد ،عالوه بر اینکه شناخک و بررسی گونههای هنجارگریزی در کاربرد صفک ،اهمیّک نقشهای فرعی دیگتر
را نیز در ساخنمان نحوی زبان فارسی گوشزد میکند.
بررسی گونههای گریز از هنجار مألوف زبان معیار در حوزم ساخنمان صفک ،همچنین تأکیدی اسک بر انعطافپتذیری صتفک،
برای پذیر

جنبه های گوناگون خروج از هنجار.و نیز نشان میدهد که دخلوتصرّف در ساخنمان این وابسنۀ اسمی ،تا چهانتدازه

می تواند بر تنوّو کارکرد آن افزوده ،توانمندیهای آن را در ساخنمان نحوی جمله ،افزایش داده ،و درنهایک بر نای دستناوردهای
زبانی شعر فارسی بیفزاید.
اقبال و توجه شاعران معاصر به ساخنمان صفک و دخلوتصترّف در آن ،نشتاندهنتدم پتیبتردن ایشتان بته اهمیّتک صتفک در
برجسنهسازی زبان اسک .از طرفی ،بررسی آن گروه از انحرافها از قوانین حاکم بر ساخنمان صفک ،که در ادبیات قدیم ت اعتمّ از
نظم و نثر ت سابقه داشنه ،از سویی ،حاکی از اشراف و آگاهی گروهی از شاعران معاصر بر دسناوردهای زبانی ادبیات قدیم استک،
و از سویی دیگر ،خبر از وجود گنجینهای نی از دسناوردهای زبانی در ادبیات قدیم میدهد که با شناخک و بررسی آنها میتتوان
بر ثروت زبانی شعر معاصر افزود؛ بهویژه اینکه در شعر معاصر ،دامنۀ برجسنهسازیهای زبانی گسنر

یافنه وشیوههای گوناگونی

به شیوههای شناخنهشده در ادبیات قدیم اضافه شده و این امکان را برای شاعران فراهم آورده تا بته دقتایق زبتانی بیشتنری توجته
کنند ،و از زوایای بیشنر و مننوّوتری به برجسنهسازی زبانی بپردازند.
در این پژوهش ،گونه های خروج از هنجار را در کاربرد صفات در شعر معاصر ،با بررسی چند نوو «صفک تفضتیلی»« ،صتفک
تأویلی»« ،صفات منفی» و زیرمجموعه های هری  ،اهمیّک و انعطاف این نقش فرعی را در ساخنمان نحوی زبان تحلیل کتردیم ،و
با معرفی نمونه هایی از کاربرد این نوو صفات در ادبیات قدیم ،بر مسبوق بودن این کارکردها در گذشنۀ نتی و ارزشتمند ادبیتات
فارسی تأکید ورزیدیم و نشان دادیم که اینگونه کاربردها در شعر معاصر ،نه نوآوری ،بلکه رویکتردی بته ستازههتای زبتانی کهتن
اسک.
پینوشتها
1ـ همین کاربرد را در ساخک صفک عالی هم میبینیم:
آهای! با توأم ،دریچۀ بیدار /از کوچۀ همیشهترین هرگز و هنوز (اخوانثال )43 :1380 ،
2ـ کلمۀ «دیگر» صفک هم هسک« :کنا

دیگر» .و هنجارگریزی «دیگرتر» در این مثال تنها در این نیسک که صفک تفضیلی از قید

ساخنه شده اسک؛ چراکه در زبان معیار هم از قید ستاده ،قیتد تفضتیلی ستاخنه متیشتود؛ مثتل «ستریعتتر» و «دیرتتر» و ...بلکته
هنجارگریزی این ساخک در این اسک که صفک تفضیلی از صفاتی ساخنه میشود که مفهومشان «مدرّج» (قابل درجهبندی) باشد؛
امّا «دیگر» و «همیشه» و ...چنین نیسنند.
3ـ گرچه باید توجه داشک که درمورد صفک عالی ،همیشه چنین نیسک؛ مثالً «تواناترین مرد» ،نه منمم دارد و نه مضافالیه ،بلکته
خود وابسنۀ پیشین هسنۀ گروه اسمی اسک .ازسویی در زبان عادی نیز ،در بسیاری از مواقع ،این منممهتا ذکتر نمتیشتوند ،چتون
آشکارند؛ مانند «امروز گرمتر اسک» و...
4ـ شاید بهنرین نمونه برای این کارکرد زبانی در حوزم صفک تفضیلی ،ایتن ستطر از ستیدعلی صتالحی باشتد کته شتاعر در آن،
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آگاهانه به برکشیدن موصوف بر کلمهای که از جن

موصوف نیسک ،اقرار کرده اسک:

هیبیقرار! /دل ناز تر از نمیدانم چه( !...صالحی)380 :1387 ،
5ـ دکنر سیدحمید طبیبیان در کنا برابرهای دستنوری در عربتی و فارستی ،صتفحات  228تتا  ،231بترای انتوو «تمییتز عربتی»
برابرهایی دسنوری در زبان فارسیمعرفی و شاهد مثالهایی نیز ذکر کردهاند.
6ـاخوانثال

با اسنفاده از «نه» و «صفک بیانی منفی» ،صفک مثبک نیز ساخنه اسک:
اخنیار هسک ،لیت

آدمی بتا سرنوشتنی اینچنتین ،بتد یتا نتهبتد

از جبترهم آزادنیستک

(اخوانثال )370 :1376 ،
7ـ مواردی در تاریخ بیهقی هسک که برای ساخک صفک منفی ،به جای اسنفاده از پیشوند نفی ،از ترکیع «فعل منفتی» و «استم»،
اسنفاده شده اسک .این نوو کاربرد را تاکنون در منون دیگر نیافنهام ،و ممکن اسک از مخنصات سبکی ابوالفضل بیهقی باشد.
مردمان چنان دانند که میان من و آن مهنر نیسکهمنا ،ناخو

اسک (بیهقی)77 :1381 ،

و او بزرگتر حکمای عصر خویش بود ،چنانکه نیسکهمنا آمد در علم طع (بیهقی)77 :1381 ،
منابع
 .1آتشی ،منوچهر ( .)1370وصف گل سوری ،تهران :مروارید.
 .2تتتتتتتتتتتتت ( .)1384زل زلهای سورنا ،تهران :نگاه.
 .3ابنرشیق قیروانی ( .)1988العمده فی محاسنالشعر و آدابه ،تحقیق محمد قرقزان ،بیروت :دارالمعرفه.
 .4ابوالقاسمی ،محسن ( .)1383دسنور تاریخی زبان فارسی ،چ ،4تهران :سمک.
 .5ابوهالل عسکری ( .)1372الصناعنین ،ترجمۀ محمدجواد نصیری ،تهران :مؤسسۀ اننشاراتوچاپدانشگاهتهران.
 .6احمدیگیوی ،حسن و انوری ،حسن ( .)1377دسنور زبان فارسی ،1چ ،20تهران :فاطمی.
 .7احمدی ،باب

( .)1382ساخنار و تأویل منن ،چ ،6تهران :نشر مرکز.

 .8اخوانثال  ،مهدی ( .)1375آخر شاهنامه ،چ ،13تهران :مروارید.
 .9تتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1376ترا ای کهن بوم و بر دوسک دارم ،چ ،5تهران :مروارید.
 .10تتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1380دوزخ امّا سرد ،چ ،10تهران :زمسنان.
 .11تتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1369بدایع و بدعکهای نیمایوشیج ،چ ،2تهران :بزرگمهر.
 .12تتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1383زمسنان ،چ ،20تهران :زمسنان.
 .13اسکولز ،رابرت ( .)1379درآمدی بر ساخنارگرایی در ادبیات ،ترجمۀ فرزانه طاهری ،تهران :آگه.

 .14امینپور ،قیصر ( .)1368تنف

صبح ،تهران :سرو .

 .15تتتتتتتتتتتتتت (.)1372آیینههای ناگهان ،تهران :افق.
 .16تتتتتتتتتتتتتت ( .)1380گلها همه آفنابگردانند ،تهران :مروارید.
 .17تتتتتتتتتتتتتت ( .)1386دسنور زبان عشق ،تهران :مروارید.
 .18انوری ،حسن و احمدیگیوی ،حسن (.)1378دسنور زبان فارسی ،2چ .16تهران :فاطمی.
 .19ایگلنون ،تری ( .)1383پیشدرآمدی بر نظریۀ ادبی ،ترجمۀ عباس مخبر ،تهران :مرکز.

کاربرد صفک در شعر معاصر 15 /

 .20بیهقی ،ابوالفضل محمدبنحسین ( .)1381تاریخ بیهقی ،به کوشش خلیل خطیعرهبر ،چ ،8تهران :مهنا .
 .21حصوری ،علی ( .)1347زبان فارسی در شعر امروز ،تهران :طهوری.
 .22داد ،سیما ( .)1390فرهنگ اصطالحات ادبی ،چ ،5تهران :مروارید.
 .23رودکی ،جعفربنمحمد ( .)1378رودکی (گزینۀ سخن پارسی) ،بهکوشش خلیل خطیعرهبر ،چ ،17تهران :صفیعلیشاه.
 .24سپهری ،سهرا

( .)1384هشک کنا  ،چ ،42تهران :طهوری.

 .25سعدی شیرازی ،شیخ مصلحالدین ( .)1373گلسنان .تصحیح و توضیح المحسین یوسفی ،چ ،3تهران :خوارزمی.
 .26شاملو ،احمد (.)1352شکفنن در مه ،چ ،2تهران :کنا

 .27تتتتتتتتتتتت ( .)1379حدی

زمان.

بیقراری ماهان ،تهران :مازیار.

 .28شفیعیکدکنی ،محمدرضا ( .)1359ادوار شعر فارسی ،از مشروطیک تا سقوط سلطنک ،تهران :اننشارات توس.
 .29تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1361شبخوانی ،چ ،2تهران :توس.
 .30تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1378صورخیال در شعر فارسی ،چ ،7تهران :آگه.
 .31تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1381موسیقی شعر ،چ ،7تهران :آگه.
 .32تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1390با چراغ و آینه ،تهران :سخن.
 .33شکلوفسکی ،ویکنور ( .)1385هنر همچون فرایند ،نظریۀ ادبیات ،ترجمۀ عاطفه طاهایی ،تهران :اخنران.
 .34شمیسا ،سیروس ( .)1388نقد ادبی ،چ 3از ویرایش دوم ،تهران :مینرا.
 .35صالحی ،سیدعلی ( .)1387مجموعه اشعار(دفنر یکم) ،چ ،3تهران :نگاه.

 .36صدیقیان ،مهیندخک ( .)1375بعضی دیگر از ویژگیهای دسنوری در زلیات شم  ،نشریۀ دانشکدم ادبیات و علوم انستانی
دانشگاه تبریز ،بهار و تابسنان ،1375
 .37صفوی ،کورو

 158و  .159صص 141ت 107

( .)1373از زبانشناسی به ادبیات ،جلد اول ،تهران :چشمه.

 .38طبیبیان ،سیدحمید ( .)1387برابرهای دسنوری در عربی و فارسی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 .39عبدالرضایی ،علی ( .)1376پاری

در رنو ،تهران :نارنج.

 .40علیپور ،مصطفی ( .)1387ساخنار زبان شعر امروز ،چ ،3تهران :فردوس.
 .41فالر ،راجر و دیگران ( .)1369زبانشناسی و نقد ادبی .ترجمۀ مریم خوزان و حسین پاینده ،تهران :نشر نی.
 .42فنوحی رودمعجنی ،محمود ( .)1385بال ک تصویر ،تهران :سخن.
 .43قوامیرازی ،امیر بدرالدین ( .)1334دیوان قوامیرازی ،بهاهنمام سید جاللالدین محدّث ارموی .تهران :بینا.

 .44صراحنیجویباری ،مهدی و محسنی ،مرتضی (« .)1390گونههایی از هنجارگریزی نحوی در شعر ناصرخسترو» .بوستنان اد
دانشگاه شیراز ،سال سوم،

اول ،پیاپی  .7صص  179ت .206

 .45موسوی ،سیدمهدی ( .)1389پرنده کوچولو ،نه پرنده بود ،نه کوچولو ،مشهد :سخنگسنر.

 .46موکاروفسکی ،یان ( .)1373زبان معیار و زبان شعر» ،کنا
 .47مولوی ،جاللالدین محمد ( .)1363کلیّات شم

شعر ،ترجمۀ احمد اخوّت ،اصفهان :مشعل.

تبریزی ،به کوشش بدیعالزمان فروزانفر ،چ .10تهران :امیرکبیر.

 .48نجدی ،بیژن ( .)1385خواهران این تابسنان ،چ ،2تهران :نشر ماهریز.
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 .49نجفی ،ابوالحسن ( .)1382مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ،تهران :نیلوفر.
 .50نصراهللمنشی ،ابوالمعالی ( .)1379کلیله و دمنه ،به کوشش مجنبی مینویطهرانی ،چ .18تهران :امیرکبیر.
 .51نیمایوشیج؛ (علی اسفندیارینوری) ( .)1363مجموعۀ کامل اشعار فارسی و طبری ،گردآورنده :سیروس طاهباز ،تهران :نگاه.
 .52وحیدیان کامیار ،تقی ( .)1381دسنور زبان فارسی ،1تهران :سمک.
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