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 بررسی واژگان و ساخت نحوی در اشعار سیاوش کسرایی
 

  محمد شکرائی

 

 

  چکیده 
نزد هر  هدف از این مقاله، بررسی واژگان و ساخت نحوی در اشعار سیاوش کسرایی است. مسلماً

گیری از امکانات ترین وجوه تحلیل شعر، بررسی توانایی شاعر در بهرهیکی از مهمپژوهشگر ادبی، 
کارگیری ت شاعر در بههای شعر معاصر، جرئبارزترین ویژگییکی از  ،تردیددون زبانی است و ب

توان یکی از پیروان های نحوی متنوع است. سیاوش کسرایی را میواژگان جدید و استفاده از ساخت
تنوع واژگان و استفاده از کسی که از غالبِ امکانات زبانی بهره گرفته و  ؛موفق نیما یوشیج دانست

واژگان زبان  های زبانی شعر اوست. توجه کسرایی بههای نحوی کهن و جدید، از ویژگیساخت
 ت شعری و هنری در اشعار وی رواست خالقیکارگیری واژگان قدیم، باعث نشده محاوره، در کنار به

زبان شعر کسرایی، زبانی  ،عهای زبانی بسیار اندک، در مجمونظر از لغزشبه افول بگذارد. صرف
 است منسجم و روان که غالباً رنگ و بوی اجتماعی دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی

 تحلیلی، در پی بررسی واژگان و ساخت نحوی در شعر این شاعر هستیم.   ـ 

  شعرِ معاصر، سیاوش کسرایی، زبانِ شعر، واژگان، ساختِ نحوی.  :کلیدواژه
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 مه. مقد1ّ
 دهندۀ آنرو شناخت ابعاد و عناصر تشکیلبهتر هر آفرینش، در گ گمان فهمبی

گیری آن پی برد و با توان به چگونگی شکلیک آفرینش، می است. با شناخت عناصر

. شعر نیز آفرینشی است که از کردچه بهتر آن فراهم هرراه را برای آموزش  ،بهتر فهم

اصر متنوع آن، سخنان زیادی به میان آمده است. منطقیان، در باب اجزا و عن ،دیرباز

هرکدام به تناسب دیدگاه و شناخت خود، در  ،عروضیان، فیلسوفان و دیگر پژوهندگان

توان سخنان این اندیشمندان، میانبوه اند. از میان باب ماهیت و عناصر شعر، سخن گفته

ند از: زبان، عاطفه، تخیل و ادهندۀ شعر عبارتترین عناصر تشکیلپی برد که مهم

دهندۀ شعر، موضوع کلی عنوان یکی از عناصر تشکیل، زبان، بهموسیقی. در این میان

زبان شعری که در اشعار یکی از شاعران معاصر زبان فارسی، یعنی ؛ این پژوهش است

نه، سیاوش کسرایی به کار گرفته شده است. مسلماً تفاوت کالم عادی با کالم شاعرا

شعر، بیرون زبان  ،گمانبی»کارگیری زبان است. مرحلۀ نخست، در چگونگی بهدر 

)شفیعی « دهددر تغییراتی است که در زبان روی می ،چه هستو هر قابل تصور نیست

خالف زبان نثر، شاعر با استفاده از آن ، زبانی است که برزبان شعر .(1: 1312کدکنی، 

بردن زبان مجازی و نمادین،  عر با به کاریابد. شاهای نامحدود دست میبه حوزه

معاصر، از تنگناهای زبان  استفاده از واژگان کهن، نوآوری در واژگان و ساختار زبان

کند. اگر زبان نثر را زبانی مقیّد به معنای قاموسی واژگان بدانیم، راحتی عبور مینثر به

ا از امّ ؛شودت با زبان ساخته میادبیا»زبان شعر، فارغ از هرگونه قید معنایی است.  اًیقین

آفریند تا پیام هایی میها و قاعدهیابد و نشانهرود و زبان ویژۀ خود را میآن فراتر می

« شدنی نیستتر بیان کند و این پیام از هیچ راه دیگری ارائهویژۀ خود را ساده

هایی دانست توان شاخصهاین قواعد و امکانات زبانی را می .(1/152: 1315)احمدی، 

های دیگر، یا شعر یک شاعر از دیگر شعرا که باعث تمایز شعر یک دوره از دوره

های گزینش»سازد. های زبانی را برای ما نمودار میاز دیگر سو، شباهت و شودمی

واژگانی شاعر، کاری است فردی و مرتبط با سبک و پسند شاعر، همچنان که بافت و 
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و نیز چنین است. طبیعی است که شاعر در این کار، همۀ ساختار صرفی و نحوی کالم ا

های کند و همۀ ابداعات و خالقیتهای ساختاری کلمه و کالم را رعایت میمحدوده

شاید  .(111: 1313)امامی، « دهداو در چهارچوب خاصی است که زبان به او اجازه می

 ،تواند خودودن، میشعر تنها هنری است که عنصر زبان در عین ابزار ب ،بتوان گفت

شعر، نمایندۀ اندیشه و فرهنگ شاعر است.  یی برای شاعر باشد؛ زیرا زبانهدفی غا

)رک:  تواند محتوای تازه بیافریندمعتقدند شکل تازه از زبان می ،برخی از پژوهشگران

 (.1/23: 1315احمدی، 

 له و سؤاالت تحقیقئبیان مس. 1-1

تاز شعر های ممشود که یکی از خصیصهکار میاز بررسی شعر نیما و پیروان او، آش

های نحوی کارگیری واژگان جدید و استفاده از ساختمعاصر، جسارت شاعر در به

پذیر نیست. نیما جز با فاصله گرفتن از عادات مألوف، امکان ،متنوع است و این امر

با فاصله  کند و از دیگر سو،یوشیج از یک سو، زبان شعر را به زبان مردم نزدیک می

گرفتن از هنجارهای نحوی مرسوم و خلق واژگان جدید، فاصله را با زبان نثر حفظ 

هایش از زبان وقفه کوشید تا در سرودهگیر و بینیما یوشیج با تالشی پی»کند. می

رسمی پیش از خود و از هنجارهای مألوف گذشته فاصله بگیرد و با پرهیز از زبان فاخر 

دیگر از شعر فارسی را پدید  ایبه زبان مردم نزدیک کند و گونهادبی، زبان شعرش را 

کارگیری ناگزیر بود با شکستن هنجارهای نحوی، به ،ا او از سویی دیگرامّ آورد؛

گرایی و... شعر خود را از افتادن در های نو، باستانهای تازه و استفاده از ترکیبساخت

 ت ادبی ماتوان گفت اگر در سنّمی .(171: 1323لی، )حسن« دام نثر ساده نجات دهد

که در پی نزدیک  استدر روزگار ما این شعر  هدف نثر، نزدیک شدن به شعر بوده،

خاصی محقق شده است. در خصوص  یله با معیارهائشدن به نثر برآمده و این مس

بر سلیقه و ذوق خود، به  شاعران پیرو نیما، هریک بنا»سیاوش کسرایی باید گفت 

یی از سخنان نیما بیشتر توجه کردند؛ مثالً فروغ فرخزاد به زبان طبیعی نزدیک هابخش

ا امّ ؛(172)همان: « گرایانهبه نثر امروز و شاملو به زبان نثر دیروز و اخوان به زبان باستان
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 برایسیاوش کسرایی از غالِب امکانات گذشته و حال زبان، ، که خواهیم دیدچنان

غالبًا زبانی است ساده و روان که  زبان او ،یرد و در عین حالگآفرینش هنری بهره می

شد توانایی این شاعر در زمینۀ  تالش بنابراینبه زبان تمام اقشار مردم گرایش دارد. 

 بازنموده و به این سؤاالت پاسخ داده شود: ،استفاده از امکانات زبانی

فرنگی( بیشتر  و محاوره های زبانی )نو، کهن،در اشعار کسرایی، از کدام گونه. 1

 استفاده شده است؟

 آفرینی بهره برده است؟واژه برایهایی از چه شیوه کسرایی. 5

 های نحوی قدیم و جدید در شعر این شاعر چگونه است؟ساخت. 3

 . اهداف و ضرورت تحقیق1-1

، در زمینۀ ل و نوآوریشود که بیشترین تحوّمشخص می ،در بررسی ادبیات معاصر

مورد بررسی قرار نگرفته  ،که بایدامّا متأسفانه زبان شعر، چنان شعر روی داده؛ زبان

ترین عامل تشخیص ادبیات از غیر ادبیات است و با همۀ اهمیتی زبان شعر، عینی»است. 

« ، بدان نپرداخته استگونه که بایدنقد ادبی جدید آن ،شناسی داردکه در قلمرو شعر

بررسی زبان شعر است  برایای سرشار کسرایی نیز گنجینهشعر  .(122: 1313)امامی، 

کند. ی در این باب، ضرورت انجام این پژوهش را ایجاب میکه عدم تحقیقی جدّ

، این کمبود پژوهشی را جبران نوشتارست که در حوصلۀ این ا هدف از این تحقیق آن

ار دهیم تا و شعر کسرایی را از منظر واژگان و ساخت نحوی مورد بررسی قر کنیم

 .  آیدشعر کسرایی، فراهم  ویژههزمینه برای شناخت بهتر شعر معاصر، ب

 . روش تفصیلی تحقیق1-3

 تحلیلی صورت گرفته، مجموعۀ –در پژوهش حاضر که بر مبنای روش توصیفی 

واژگان و ساخت نحوی مورد بررسی قرار  نظراشعار کسرایی پس از مطالعۀ مکرّر، از 

ای یا که جدید، کهن، محاوره لحاظع پس از استخراج، از این گرفت. واژگان متنو

و نحوۀ ساخت واژگان جدید نشان داده شد. همچنین  شدندبندی فرنگی هستند، طبقه

ساخت نحوی اشعار، به دو بخش ساخت نحوی جدید و ساخت نحوی کهن، تقسیم 
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ار شاعر نشان هایی از اشعهای نحوی با ذکر نمونهویژگی ،گردید و در هر دو مورد

ذکر است شمارۀ صفحاتی که در پایان اشعار و واژگان آمده، استناد  . شایانداده شد

 .  دارد( 1331به مجموعه اشعار سیاوش کسرایی )

 . پیشینة تحقیق1-4

دربارۀ زبان شعر در اشعار سیاوش کسرایی، پژوهشی مستقل و گسترده تاکنون 

ین موضوع، چند مقاله و کتاب بود که وجوی ما در انشده است. حاصل جست انجام

ای با عنوان ( در مقاله1331شود: باباصفری و محمدپور )ها اشاره میاختصار به آنبه

به اجمال، « های محتوایی و زبانی اشعار سیاوش کسراییبررسی و تحلیل ویژگی»

نوان ای دیگر با عاند. در مقالهگرایی در اشعار کسرایی سخن گفتهدربارۀ باستان

احسانی اصطهبانی ، «ه و حسرت در اشعار سیاوش کسراییتصویرسازی با عاطفۀ اندو»

صورت خاص، جایگاه و نقش عاطفۀ ( در باب عنصر عاطفه و به1331ی )و عبدالله

آثار ( نیز در ادامۀ 1331اند. شریفی )کردهکسرایی پژوهش حسرت و اندوه در شعر 

، در شمارۀ هفتم از این مجموعه، به ان ماشعر زم استاد محمد حقوقی، در مجموعۀ

ای از اشعار این شاعر بررسی مختصر زندگی و شعر سیاوش کسرایی پرداخته و گزیده

به زندگی و  ،شبان بزرگ امید( در کتاب 1311. همچنین عابدی )کرده استرا ارائه 

، از پژوهندگان را دربارۀ شخصیت و شعر کسرایی شعر کسرایی اشاره و نظر برخی

کدام از این آثار و آثار ا در هیچ؛ امّکردههایی از شعر این شاعر، مطرح نمونهبا همراه 

 . مشابه، دربارۀ زبان شعر کسرایی، پژوهشی مستقل و مدوّن صورت نگرفته است

 

 . بحث و بررسی1

 . بررسی ساختار واژگان1-1

ز عناصر بنیادین گونه که زبان، از عناصر اصلی آفرینش شعر است، واژه نیز اهمان

توان از منظری، آفرینش زیبایی با زبان این آفرینش است. مسلماً هر اثر ادبی را می

هایی هستند در خدمت ها دانست. واژگان، خمیرمایهجادوی واژه ،ها و به تعبیریواژه
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 های انتخاب واژگان توسطیکی از شیوه .های ذهنی شاعر و بیان مقصود اونوآوری

واژه در »کلی است.  یرسیدن به مفهوم برایادبی و هنری این واژگان  شاعر، تعامل

از کارکرد، همنشینی و ترکیب واژگان  ،شعر، عنصر اساسی و بنیادین است و اثر ادبی

آید. این قدرت و ظرفیت واژه است که فرصت کشف سبک شاعر را فراهم پدید می

 .(17: 1337)آقاحسینی و زارع، « کندمی

 واژگان جدید ساخت. 1-1-1

آفرینش واژگان جدید برخوردار برای  گسترده یشعر، از ظرفیت ویژههمتن ادبی، ب

دهد که بتواند از معنای است. زبان شعر، برخالف زبان نثر، این امکان را به شاعر می

زبان شعر به جهان درون »سازی بزند؛ زیرا قاموسی واژگان عبور کند و دست به واژه

ها به خود اند و نشانهها در شعر، معطوف به خویشیعنی واژه ؛استخود شعر معطوف 

های ذاتی و درونی ما را به جانب خصلت ،نه به مصداق بیرونی. شعر ،دهندارجاع می

واژۀ نامتعارف  ،بنابراین .کندای در زبان ایجاد میکشاند و ادراک تازهخود زبان می

 ،ا نثررتًا با واقعیت در پیوند نیست؛ امّدر شعر با مصداق خارجی مرتبط نیست و ضرو

. (522-521: 1335)فتوحی، « دهدگرا چنین مجالی به نویسنده نمیویژه نثر واقعبه

شود. خواننده با تازه باعث توّقف، تفکّر و تأمّل بیشتر خواننده می آفرینش واژگان

شتر به مطالعۀ پذیری، با تعمّق بینگری و عادتدور از سطحیدرک واژگان تازه، به

تنها در حوزۀ آفرینش معانی و تصاویر پردازد. شعرای بزرگ معاصر، نهاشعار می

اند. در اشعار اخوان، بیشترین سهم را داشته ،جدید، بلکه در ساخت واژگان جدید

ها و ترکیبات تازه و در نتیجه با شاملو، شفیعی کدکنی و دیگر پیروان موفق نیما، با واژه

نوعی داد و ستد میان زبان و ادبیات وجود دارد. شاعران و »زبان مواجهیم. غنای بیشتر 

ها در خدمت زبان قرار گیرند و سپس همان آفریدهاز زبان می ،نویسندگان موفق

های بدیع های زیبا و ترکیبسازد. چه بسیار واژهگیرد و زبان را بارور میمی

اند و ن شاعران و نویسندگان بزرگت ذهیم که محصول ذوق و تراویدۀ خالقیشناسمی

ست که ا نکتۀ مهم در این باب آن .(1: 1321)سنگری، « امروز در زبان رواج دارند



 111  ــــــــــــــــــــــــــــ بررسی واژگان و ساخت نحوی در اشعار سیاوش کسرایی

زنده یا قابل فهم زبان ساخته شود تا عالوه بر  یواژگان تازه، باید با عناصر و اجزا

صر زنده و زه را باید با عنالغات تا»ی نیز برخوردار باشد. ماندگاری، از روشنی و رسای

ای که با عناصر مرده و نامفهوم زیرا کلمه ؛مردۀ آن، نه با اجزای دار زبان ساختمعنی

ی جز در آید و ناگزیر جایست که مرده به دنیا میا مانند نوزادی ،زبان ساخته شود

در شعر سیاوش  .(51-57: 1327)فرشیدورد، « گورستان فراموشی نخواهد داشت

. کردهای مختلف مالحظه ت واژگان جدید را با روشساختوان می کسرایی نیز

های ساخت شیوه ترینرایجتوان از تفاده از بُن ماضی و مضارع را میساخت واژه با اس

/ 133خورده / هراس31/ قهرپرورد 133بَفت / خون112واژه دانست. ابرزاد 

از ُبن ماضی  واژگانی است که با استفاده هنمون ،51آفریده / خشم151آوریده درنگ

/ 112تراش / روح351/ بحرکاو 152تاز / دور213آشام اند. هستیساخته شده

/ 111زا / مژده113باز / رنگ157رُو / خواب113گداز / عصب117ساز سامان

 های ساخت واژه با بُن مضارع است.نمونه

فت های ساخت واژه، استفاده از پسوند است. از ترکیب اسم یا صاز دیگر صورت

/ 137شود. کوهواره باعث تنوّع و توسّع زبان می ،آفرینی صورت گرفتهبا پسوند، واژه

/ 12 / رنگدان571آگین/ اخم251/ نفتگر 153/ هراسستان 217فام کهکشان

واژگانی است که با  ،133/ روشنانه 231گون / شعله157وار / زنده513وار خاموش

از دیگر  ،یب اسم با اسم و صفت با اسماستفاده از پسوند ساخته شده است. ترک

کوچه / غم331دانه / مرگ211کاسه های ساخت واژه در شعر کسرایی است. دلشیوه

/  121بوته / غم113خنده / غم112روی / آتش133نامه / زر213نامه /  آتش235

واژگان جدیدی است که از ترکیب دو اسم تشکیل شده است. ، 531آهنگ آسمان

/ 111مویه / تلخ571بوته / تلخ111سینه / سپید111طالع / تاریک232 خوآزاد

از ترکیب صفت با اسم تشکیل شده  ،131دل / توفنده331رای / تند111پشت رویینه

 است. 

 گرایی واژگانی(. کاربردِ واژگانِ کهن )باستان1-1-1



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111

ال
س

 
ـ 

م 
ده

از
ی

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
به

99
11

ت
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

کم
وی

 

گرایی اندر کنار ساخت واژگان تازه، کاربرد واژگان و ساخت نحوی کهن )باست

= آرکائیک( نیز موجب تمایز زبان شعر از زبان نثر علمی و نهایتاً موجب تمایز سبک 

های شاعران امری که باعث شده نیما شاعران را به مطالعۀ دیوان ؛شودشخصی شاعر می

اند، کلمات باید در بین هزاران کلمات آرکائیک که کهنه شده»تی توصیه کند. سنّ

کنم ک خود را به دست بیاورید. این است که به شما توصیه میمالیم و مأنوس با سب

از مطالعۀ دقیق در اشعار قدما غفلت نداشته باشید. در اشعار بجویید و یک فرهنگ 

دستی برای خودتان تهیه کنید. موضوع را که در نظر دارید به آن مراجعه کنید و دم

، ین کار را این طور انجام دادیدمصالح تازه را برای کار خودتان بردارید. مکرّر که ا

اید برای بینید چه قوّتی یافتهیک وقت می ،کم کلمات از بین رفته، ذهنی شما شدهکم

های شخصی، پیروان برجستۀ نیما در کنار نوآوری .(21: 1311)ثروت، « نوشتن اشعار

 زیرااند؛ از امکانات زبانی گذشته نیز سود جسته ،برای تشّخص بخشیدن به شعر خود

وابستگی »نیستند.  جداهمچون دیگر هنرمندان و دانشمندان، شعرا نیز از گذشتۀ خود 

و خواندن شعر به خواندن شعرها  زبان شاعر به زبان شاعران، معنای شعر به معانی شعرها

و موقعیت شاعر در  سازدهای زبانی پیشین، شاعر امروز را میدهد که کنشنشان می

: 1315)احمدی، « شودگریز از زبان شاعرانۀ پیشین تعیین میدیالکتیک وابستگی به/

5/111). 

گرایی گرایی واژگانی و باستانگرایی در حوزۀ زبان، به دو گونۀ باستانباستان

و چنانچه خواهیم دید، کسرایی نیز همچون دیگر پیروان نیما در  تقسیم می شودنحوی 

ود را با واژگان و ساخت نحوی کهن، هر دو گونه، تجربۀ خود را نشان داده و کالم خ

استواری بخشیده است. وی متناسب با ساخت بیانی اشعار حماسی و غنایی خود، از نام 

این  ،گیرد. در عین حالای، واژگان و افعال کهن بهره میهای اسطورهشخصیت

گاه موجب کاستن صمیمیت و گیرد و هیچبه تناسب و تعادل صورت می ،گیریبهره

/ رستم، 171ای همچون آرش های اسطورهشود. نام شخصیتشعر او نمیروانی 

/ 351/ سیاوش، کاووس، سودابه 113آفرید / گُرد511/ بیژن 112/ تهمینه 217سهراب 
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و واژگان کهن همچون کُنام  151/ فرهاد، شیرین 122/ شغاد 511/ افراسیاب 251زال 

/ 117/ پتیاره 112/ آوردگاه 121 / پاداشن511/ هشیوار 311/ چکامه 112/ هماره 571

/ 111/ چکاچاک 12/ عسس، گزمه 152/ هودج 111/ خفتان 115 ا/ ژاژخ151آماج 

 خورد. در شعر این شاعر به چشم می  125/ انبانه 115/ چونان 113سهمگین 

نقش محوری در کالم دارد و از یک منظر،  ،ا در خصوص فعل، باید گفت فعلامّ

شود. اگر شاعر را معمار کارگیری این عنصر کالمی مشخص می، در بههنر هر شاعری

در یک ساختار کالمی، »زیربنا و بنیاد این ساختمان است.  ،ساختمان کالم بدانیم، فعل

: 1312پور، )علی« این فعل است که بار اصلی القای معنا و احساس را بر دوش دارد

گیری افعال کارو در کنار به نصر کالمی آگاه استکسرایی نیز از اهمیت این ع .(23

افعال  نیزمنظور تأثیر بالغی بیشتر، از شکل قدیم افعال و پرکاربرد امروزی، به

توان را می« اندن»و « ایدن»افعال با جزء صرفی  استفاده ازگیرد. پیشوندی، بهره می

گذار در شعر کسرایی دانست که به های سبکی و از ابزارهای تأثیریکی از ویژگی

/ پروریدن 112افعالی همچون پژمریدن  بخشد.الم او فخامت و قدمت خاصی میک

/ 272/ گرییدن 251/ رهانیدن 31/ گستریدن 122/ افکنیدن 511/ آوریدن 551

 نشانۀ توجه خاص کسرایی به افعال کهن است.  ،137/ خواباندن 211گیراندن 

ام، نهنگم و اهی نیام به بحر درآریدم/ مییدر جویبار خُرد چه داریدم/ دریا

    211های ژرف گذاریدم آشام / با آببحر

/ 131/ خلیدن 111/ آختن 112کاربرد دیگر افعال کهن همچون خوشیدن  همچنین

/ 317/ فراهم آوردن 113/ اندیشه داشتن 213/ عشوه دادن 22/ شکوفتن 311هشتن 

نشانۀ توجه  ،112 / آمدستم511/ یاوه ماندن 111/ فرمان راندن 315صورت بستن 

 کسرایی به این گونه افعال است. 

ت و نمودار توجه وی به استفاده از افعال پیشوندی نیز در شعر کسرایی حائز اهمی

های مختلف فعلی زبان فارسی، افعال پیشوندی در از میان ساخت»زبان کهن است. 

 ته ازچراکه این دس ؛از قدرت و نیروی بیشتری برخوردارند ،آرکائیک نمودن شعر
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« گیرنداند و کمتر مورد استفاده قرار میافعال، در زبان معیار امروز تقریبًا فراموش شده

این دسته از افعال در شعر کسرایی با پیشوندهای  .(25: 1321وند، )مدرسی و احمد

 فرود به کار رفته است. و بر، در، فرو، فرا، وا، باز، فراز از قبیل گوناگونی

راندند بر جیحون/ به دیگر نیمروزی از پی آن روز، که می تیر آرش را سوارانی

دیدند/ و آنجا را، از آن پس/ مرز ایرانشهر و توران نشسته بر تناور ساقِ گردویی فرو

  112بازنامیدند 

 . کاربرد واژگان زبان محاوره1-1-3

ه از از دیرباز، این نکته مورد توجه شاعران و نقّادان بوده که آیا شاعر حق استفاد

تواند زبان فرودست جامعه را زبان محاوره و عامیانه دارد یا خیر؟ آیا شاعر می

در شعر خود جای دهد و نگران عدم پذیرش آن نباشد؟ با اندکی تأمل  محابابی

در شعر  –هرچند به شکل نسبی  –توان دریافت که وجود واژگان زبان محاوره می

از آن دارد که زبان محاوره، مورد توجه  نشانو حافظ  چون رودکی، نظامی شاعرانی

هایی همچون قالب ویژه درهزبان، بزبان بوده است. شعرای فارسیغالب شعرای فارسی

به  ،شدن عام سروده میااز آنجا که برای مخاطب ،ترانه، قطعه، رباعی، غزل و مثنوی

ها و تکیه المثلجستند. واژگان عامیانه، کنایات، ضربسهولت از این منبع غنی بهره می

ها، در اشعاری که آمیخته به زبان محاوره هستند، نمود بارزی دارد و این همان کالم

ای است که باعث ایجاد سادگی و صمیمیت در شعر شاعر و گسترش دایرۀ نکته

دیگر است؛ زیرا  یله از لونئا در شعر معاصر فارسی، مسشود. امّن او میامخاطب

های شاعر معاصر، نزدیک کردن زبان شعر به زبان از رسالتکه گفته شد، یکی چنان

های زبان محاوره، نمودی گیری از تجربهدر شعر معاصر فارسی، بهره»محاوره است. 

چشمگیر دارد و آغازگر آن را بدون شک باید نیما یوشیج دانست. نیما هرگز مانند 

که یکی از چنان ؛های زبان معاصر پشت نکردبعضی از معاصران خود، به ظرفیت

توفیقات او این دانسته شده است که زبان شعر را به زبان عصر خود نزدیک کرده 

هایش را در که یکی از آشکارترینچنان ؛یابدت پس از او نیز ادامه میاست. این سنّ
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البته در شعر شاملو، اخوان،  .(111- 117: 1313)امامی، « بینیمشعر سهراب سپهری می

ثیرپذیری آشکار است. در أشفیعی کدکنی و دیگر پیروان نیما، این تفروغ، آتشی، 

از  او خالیهای حماسی، کمتر شعری از شعر کسرایی نیز با وجود برخی سروده

. با این حال، وجود واژگان زبان استواژگان، کنایات و اصطالحات زبان عامیانه 

اشعار این شاعر کم نکرده گاه از شکوه و اعتبار محاوره، در کنار واژگان کهن، هیچ

ها و اصطالحات عامیانه در شعر این شاعر، المثلاست. از انبوه واژگان، کنایات، ضرب

/ گپ 213/ خواربار 113/ تُفاله 532پتی : پاکردتوان این موارد را برای نمونه ذکر می

ک / کفتر، بادباد315/ گاری 157/  شالی 335/ آزگار 133پچ / پچ521/ خمیازه 252

/ 311/ خرت و پرت 231گُما / گُم213تَرَک / آن سو131کَمَک / کَم17/ پاپیچ 125

/ 212/ پا به پا 112/ سر به راه 573ُرفته / شُسته21/ های و هوی 335خاک و خُل 

/ ورز دادن 521/ پرسه زدن 11/ واشدن 312/ قاپیدن 111/ تا کردن 231راست رو

/ 223/ پا پس نکشیدن 322یدن / هوار گرد311/ چشم واکردن 521/ غلت زدن 333

/ آب از آب 111/ آب از سر گذشتن 223/ آب از آسیاب افتادن 225رش کردن رو ت

  .511تکان نخوردن 

 . کاربرد واژگان فرنگی1-1-4

ورود واژگان فرنگی به زبان فارسی را باید از دورۀ مشروطه به بعد دانست. به دنبال 

و رسیدن نسیم آن به دیگر  ماعی متعدد در مغرب زمینالت اجتانقالب صنعتی و تحوّ

گسترش روابط خارجی ایرانیان با کشورهای اروپایی،  و نیز کشورها از جمله ایران

سلطنت قاجار،  ۀایران از اواسط دور»انبوهی از واژگان فرنگی به زبان فارسی وارد شد. 

، روابطی فرهنگی با اروپا ویژه در دوران صدراعظمی امیرکبیر و توجه او به نوسازیهب

های اروپایی کمک کرد که برقرار ساخت و این امر به آشنایی ایرانیان با برخی از زبان

ها به آشنایی ایرانیان های آلمانی و فرانسوی از آن جمله بود. همچنین این تماسزبان

جدید در به ورود مضامین و مفاهیم  ،های سیاسی نوین و در پی آنها و دیدگاهبا نظام

ای که زبان و ادبیات مشروطه را تحت تأثیر قرار داد. از این این زمینه انجامید؛ به گونه
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کلمات و اصطالحاتی از  ،پس در آثار شمار زیادی از نویسندگان و شعرای ایرانی

)وحیدا، « های پیش وجود نداشتخورد که در آثار دورههای اروپایی به چشم میزبان

رو هستیم. هندرت با واژگان فرنگی روبعر برخی از پیروان نیما نیز بهدر ش .(1-2: 1322

صورت در اشعار شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و برخی دیگر از شعرا، به

یابیم. این واژگان، غالباً واژگانی است که در زبان عصر واژگان فرنگی را می ،محدود

وش کسرایی نیز وضع به همین منوال ند و معادل فارسی ندارند. در شعر سیااجاری

ر زبان محاوره و معیار جاری واژگانی که د پایۀاست. کسرایی بر اساس نیاز خود، و بر 

، از واژگان فرنگی بهره برده است. واژگان فرنگی و اسامی خاص فرنگی بوده

/ ماتیک، 312/ پنس 313بسیار محدود است. میکروسکوپ  کاررفته در اشعار ویبه

که به مقتضای طبیعت  هستندواژگانی  ،215/ سیلندر 513/ سیگار، کافه 527پیانو 

 هنری بسیار کمی برخوردارند.  –جنبۀ بالغی  خود، از

 . بررسی ساختِ نحوی1-1

شود. میگفته شد، زبان از دو الیۀ ساخت واژگان و ساخت نحوی تشکیل  کهچنان

آفرینش ادبی  برایبسزا  ینحوی نیز از اهمیت واژگان، ساخت ساخت در کنار اهمیت

عهده دارد. بر مهم یساختمان نحوی جمله، در شکل سبک، نقش»برخوردار است. 

ها با هم، سادگی و ها، روابط جملهها در جمله، کوتاهی و بلندی جملهمیانگین واژه

: 1335)فتوحی، « آورندع سبکی را پدید میها، تنوّنپایگی و وابستگی آپیچیدگی، هم

یکی از  ،جسارت و تالش شاعر در انصراف از قراردادهای زبانی ،از طرفی .(512

های اساسی شعر نیما و پیروان اوست. نوآوری در حوزۀ نحو زبان، در عین ویژگی

یاری از ا خوشبختانه زبان فارسی نسبت به بسبسیار دشوار است؛ امّ ممکن بودن،

پذیری بیشتری، عناصر و دهد که با انعطافهای دیگر، این امکان را به شاعر میزبان

ها از نظر زبان»بالغی گسترش دهد. –های هنریآفرینش برایجمله را  اجزای

ند. زبان فارسی و روسی از جایی اجزای جمله یکسان نیستبهپذیری در برابر جاانعطاف

اند. نظم عناصر جمله پذیرتر از زبان انگلیسیخیلی انعطاف ،جایی عناصر جملهبهنظر جا
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در زبان انگلیسی نسبتًا ثابت است. حرکت آزاد عناصر یک گروه در زبان فارسی 

به نویسندگان و شاعران مجال  ،پذیریشود. این انعطافها میع ساختموجب تنوّ

از بُعد دیگر  .(513)همان: « دهدهای سبکی را میهای معنایی و گسترش صورتبازی

م به تی، تا حدودی مشکل التزادر شعر نو، نسبت به شعر سنّ هرچند که  گفتنیز باید 

همین التزام نسبی نیز عاملی است که سبب دخل و وزن و قافیه برطرف شده است، 

های فی که در جنب ویژگیدخل و تصرّ ؛شودف شاعر در ساختار نحوی کالم میتصرّ

ها ناشی از تغییر محل طبیعی ارکان و اجزای جمله اگر تن»نماید. ت میاهمیبی ،بالغی

منظور جلب توجه خواننده و دقت او بر روی کلمه یا ضرورت وزن نباشد و به

زیرا جدا از معنی  شود؛های بالغی کالم محسوب میهایی خاص باشد، از جنبهکلمه

غافلگیر کردن خواننده، حاصل از داللت حقیقی کلمات، معانی ثانوی دیگری از قبیل 

ثّر گوینده را به خواننده نیز رفع شک و تردید، القای تعظیم و تکریم و شدت توجه و تأ

 .(311: 1321)پورنامداریان، « گیردعهده میبر

ساخت نحوی شعر کسرایی، در دو بخش ساخت نحوی جدید  مقاله،در ادامۀ این 

 گیرد.و ساخت نحوی کهن، مورد بررسی قرار می

 نحوی جدید . ساخت1-1-1

 نحوی جدید در حوزۀ صفت . ساخت1-1-1-1

یکی از عناصر کالمی است که از ابعاد مختلف حائز اهمیت است. گاه  ،صفت

گاه توانایی  و بیانگر دیدگاه و قضاوت گوینده نسبت به موضوعی خاص استصفت 

آنجا  –صفت  نیز شود و گاهیتوصیف امور مختلف، با صفت سنجیده می درگوینده 

بیانگر دیدگاه جزمی گوینده دربارۀ موضوعی یا برابر  –کند که درجات را بیان می

ت این یای است. نیما و پیروان او با آگاهی از اهمدانستن و برتر دانستن موضوع و نکته

عنصر کالمی و نظر به ظرفیت گستردۀ شعر نو جهت توصیف، تغییرات زیادی در این 

تی به فضای آزاد ین عنصر کالمی را از فضای محدود شعر سنّ زمینه پدید آوردند و ا

 ل سوق دادند.تخیّ
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 شود:ها که در شعر کسرایی نمود یافته، اشاره میبه برخی از این نوآوری

 صفات تأویلی .1-1-1-1-1

های زبانی شعر کسرایی، به پیروی از مکتب نیما، استفادۀ این شاعر از یکی از جنبه

توسعۀ امکانات  برایتوان آن را تالشی ه وصفی است که میصفات تأویلی و گرو

بخشد که تجربیات و ذهنیات این توان را به شاعر می ،زبانی دانست. صفات تأویلی

در بخشی از شعر معاصر، »به مخاطب عرضه کند.  ،خود را همراه با توصیفات گسترده

ندارند یا کمتر دارند و  های وزن و قافیه راهای نیمایی و سپید که محدودیتدر قالب

 مجال سخن در آنان فراخ است، اطناب بی حد و حصری رواج یافته که منجر به ایجاد

انواع ساختارهای زبانی مطنب شده... یکی از این ساختارهای زبانی مطنب، ترکیبات 

لی است که در مواردی، قابل تأویل به یک صفت ساده یا مرکب و در وصفی مفصّ

موارد  .(15: 1331ردبچه، )ک« ابل تأویل به یک جملۀ وصفی استمواردی دیگر، ق

 :های قابل تأویل به یک جملۀ وصفی استنمونه ،زیر

 / صبر132 باز به زین روزگاران/ روزهای 572 هاسنگکشیده پر از تخته ۀاین نغم

/ این خیل 157 برگبرگ شکسته  پر و بال / از دفتر213 گدازان به هر لحظه درشت

        .311 از همه غوغای باب روزفارغ 

 همراهی صفت و موصوف .1-1-1-1-1

پس از  ،ست که صفتا معمول در دستور زبان فارسی و زبان معیار آن ۀقاعد

ا در زبان شعر، از آنجا که پردازد؛ امّگیرد و به توصیف موصوف میموصوف جای می

به گسترش زبان  ،د خودشود و شاعر برای بیان مقصوشکسته می ،ترتیب طبیعی کالم

توسط شاعر به کار برده  -مندالبته قاعده –پردازد، ارکان جمله نیز به شکلی سیّال می

رساند. در شکلی سیّال که به گسترش مفاهیم و مقاصد بالغی کالم یاری می ؛شودمی

شعر کسرایی نیز به پیروی از مکتب نیما، با اشکال مختلف همراهی صفت و موصوف 

کاربرد صفت که ذکر صفت پس از موصوف یا  های معمول. به غیر از شیوهمواجهیم
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دیگر نیز  یبا اشکالکه آمدن صفت پیش از موصوف به صورت مقلوب ساکن است، 

 کنیم: برخورد می

 شود: گاهی صفت با تقدیم بر موصوف، با کسرۀ اضافه به موصوف اضافه می -

 .123 بلند آبی افقکشید / تا خفته را / روی دوش میهای نیمو جاده / دره

 شمار عاشقانمبیای از بیا حافظ، تو ای باقی/ به رحمت شو مرا ساقی/ که تنها مانده

 .311 من

شود، اضافه شدن صفت به موصوف، باعث توسّع معنایی و مالحظه می کهچنان

اساس مقاصد بالغی و  شود. این امر در شعر نیمایی، بربرجسته شدن صفت می

 ع، کاربرد یافته است.گیرد که به شکلی گسترده و متنوّ زبان صورت می گسترش

از آنجا که صرفاً شود، تی نیز دیده میدر شعر سنّ صورت محدودهرچند این کاربرد، به

بالغی است و این کاربرد را باید از  های وزنی بوده، فاقد اهمیتبر اساس ضرورت

نکتۀ دیگر در  .(112: 1311مداریان، های سبکی شعر نو دانست )رک: پورناویژگی

توان صفت جانشین اسم نیز محسوب ست که این صفات را بعضًا میا این باب آن

این آسمان را آبی بودن آسمان  ، مقصود از آبیتوان در نمونۀ زیرمثالً می ؛کرد

 دانست:

 .572 ابری اگر به من گذرد، اسب بادپاست / آخر دلم ز آبی این آسمان گرفت

 شود:الیه به مضاف نسبت داده میدر یک ترکیب اضافی، صفت مضافٌ گاه -

 .11سوز است هنوز/ یاد خونین نبردی که گذشت سینه

 .111 سرخ انگور/ آه ای درخت خون ۀشکست ۀآوا / ای خوشگیل

در نمونۀ نخست، خونین صفت نبرد )مضافٌ الیه( است که به یاد )مضاف( نسبت 

 داده شده است.

شود. ضمیر به جای باعث فاصله انداختن میان موصوف و صفت می گاه ضمیر -

خواننده را  ،شود. اتصال ضمیر به موصوفبه موصوف اضافه می ،پیوستن به صفت
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: 1313شود )رک: حقوقی، دارد و باعث تأکید بر صفت میبه توقّف و تأمّل وا می

13). 

/ هر چیز را  بازوانم موّاجبه  گردم وشوند/ ... می/ نزدیک می تابقلبم بیتا آستان 

 .111 گردانمبه گردم می

 .131بارد ، برگ برف میانداز من دلگیرچشمبه  

بین موصوف و صفت فاصله ایجاد  ،گونه عاملیدر شکلی دیگر بدون هیچ -

 شود:می

 . 377وحشتناک که تنیده است به تن  تارهاییتا جدا گردد شاید از این / 

 .157 سستتند آنان را می ایپیلهم / هاشان گرو بخارات نفس

 ای سست است.مقصود تارهایی وحشتناک و پیله ،ترتیبکه به

به صفت اضافه شده  ،جای پیوستن به موصوفه معدود، نشانۀ جمع ب یدر موارد -

 است:

 .231های فروتن عاشق و تبدار / شهر درختان و کوه هایسرخگلشهر 

 ربرد صفت تفضیلیعلیه در کاحذف مفضلٌ. 1-1-1-1-3

علیه مطابق قواعد دستور زبان فارسی، در صفت تفضیلی باید مشخص باشد مفضلٌ

ا های دیگر مقایسه شده است؛ امّکدام است و موصوف با کدام موصوف یا موصوف

علیه خودداری از ذکر مفضلٌ ،ایجاز و گسترش زبان دلیلگاه شاعر به  ،در شعر نو

 دهد. توسعه میکند و دایرۀ شمول آن را می

 .112 های برگداخته را از هم / آن گونه دور کردتر / جانچند / شوری غریبهر

  .321 ترها / شایستهو به هنگام زوال / مرگ سمندان بر ستیغ

آن شبچراغِ ماست که در شب / تمام شب / پنهان بود / پنهان ز چشم دزد کسان 

 . 231تر رآمده است عیان / شُسته رُفتهتر / اینک ببود / آری نهان و نهان و نهفته

 . ساختِ نحوی جدید در حوزۀ فعل1-1-1-1
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گیری ساختار جمله دارد و خاص در شکل یتطور که بیان شد، فعل، اهمیهمان

ای از انتقال تواند باعث تشّخص و استحکام کالم ادبی شود. همچنین سهم عمدهمی

بهترین وسیله است که »شود؛ زیرا مکن میمعانی و افکار، از طریق این عنصر کالمی م

تواند نوعی زیبایی در زبان عقیده یا فکری را به کسی القا کند و شاعر از طریق فعل می

نیما و پیروان او، در این حوزه نیز  .(33: 1312)شفیعی کدکنی، « شعرش ایجاد کند

هایی را تالقیی فعل با دیگر عناصر کالم، خدست از کار نکشیدند و در حوزۀ همنشین

جایی هایی از این نوآوری در حوزۀ فعل، با عنوان جابهاز خود بروز دادند. به نمونه

 شود.ب و فعل استعاری اشاره میارکان فعل مرکّ

 ب )با تقدیم همکرد(جایی ارکان فعل مرکّبه. جا1-1-1-1-1
هایی از یی فراوان ارکان کالم است که نمونهجاجابههای شعر معاصر، از ویژگی

یی ارکان جاجابهآن را در حوزۀ صفت و موصوف مشاهده کردیم. در حوزۀ فعل نیز 

خورد. این حالت تعلیق و به فراوانی به چشم می  -فعل  –ب با تقدیم همکرد فعل مرکّ

 شود.باعث تأکید بر اسم یا صفت می ،ییجاجابه

/  333ها درشت م حرفزنند به هها دژم / بیهوده میکنند به هم چهرهبیهوده می

/ برای یافتن از این سیاهی رهایی  111ها آگاه کُندشان از فراز و از نشیب جادهمی

135  . 

 . فعل استعاری1-1-1-1-1
های فعل در شعر معاصر، استفادۀ فراوان از فعل استعاری است. در از دیگر ویژگی

م که زبان شعر را یلی مواجههای خیاای از صورتتنیدهشعر معاصر غالباً با شبکۀ درهم

نسبت به پیرامون خود، استفاده از  شاعران کند. دید تازۀاز زبان نثر متمایز می

ها در ع مضامین و اندیشهد و تنوّتجدّ و های معقول در کنار تصاویر محسوسصورت

: 1321رو باشیم )ر.ک. پورنامداریان،هشد با تصاویری نو از تخییل روب موجبعصر نو 

جو کرد وهای خیالی را باید در تشبیه جستمرکز ثقل این نوآوری در صورت .(123

های خیالی همچون استعاره، مجاز، تمثیل، رمز و گاه که زیرساخت دیگر صورت
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ای از استعاره است که فعل، دهد. مقصود از فعل استعاری، گونهکنایه را شکل می

فعل مورد نظر، وجه شبه عبارتی  در این شیوه،»گیری آن دارد. نقش محوری در شکل

ای استعاری به( حذف شده و وجههتشبیهی است که یکی از طرفین آن )مشبه یا مشبهٌ

از طریق  ،به عنوان مثال در این مصراع .(112: 1331ردبچه، )ک« به تصویر بخشیده است

بنیان تشبیه شده بریم که آرزوهای بلند به سقفی سستپی می« هوار گردیده»فعل 

 .  322است: آرزوهای بلندش همه گردیده هوار 

 های دیگر:نمونه

ریز شام / /  در سایه115ما بال و پرگرفت  ۀوین مژده ناگهان / چون برق در محل

 . 157های مهر شوند همه واژه/ آواره می21ها شود از عمق آبچشمی شکفته می

 نحوی جدید در حوزۀ حروف . ساخت1-1-1-3

برای حروف در ساختمان شعر، اهمیت  بعید به نظر برسد که ،ستشاید در نگاه نخ

ست که در کالم شاعرانه، یکایک کلمات در ا شناسی قائل باشیم؛ امّا حقیقت آنسبک

بسزا برخوردارند. در یک اثر ادبی، واژگان نه در سطح، بلکه  یاز سهم ،آفرینش ادبی

که ساختمان شعر را با تمام ای هستند کنند. واژگان همچون سازهدر عمق حرکت می

سازند؛ به همین دلیل است که تبدیل واژگان در اشعار ناب، کاری جزئیات آن می

واژه در شعر هرگز نماد »نماید. حروف نیز مشمول همین قاعده هستند. غیرممکن می

 یابد که خود شیء و یا به تعبیری خودِ بلکه چنان ظرفیتی می ؛معمولی شیء نیست

دهد. گوید، در شعر، آن را نشان میشود. اگر در نثر، واژه معنایی را میدیگر شیء می

به همین جهت شاعر با وسواس یک نقاش که رنگ را با مطالعه و تأمل آگاهانه 

حروف ربط و اضافه نیز از این قاعده  یکند... حتّچین میگزیند، کلمه را دستبرمی

های نوآوری در حوزۀ نجا به یکی از نمونهدر ای .(15: 1322پور، )علی« مستثنا نیستند

 که در شعر کسرایی و برخی دیگر از پیروان نیما نمود یافته شودحروف اشاره می

 است.

 کاربرد ویژۀ آیا )حرف استفهام(. 1-1-1-3-1
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گذاری یکی از ابزارها و شگردهایی که سخنوران برای ارتباط برقرار کردن و تأثیر

رند، پرسش و استفهام است. پرسش، باعث تأمّل و تعمّق بیشتر گیاز آن بهره می ،بیشتر

، انباشته از شود. بر همین اساس، متون ادبیمخاطب و مشارکت او در موضوع می

تأمّل  لکه برایهایی است که شعرا و نویسندگان، نه به منظور جلب پاسخ، بپرسش

وزۀ ادبیات، هایی را در حچنین پرسشباید اند. بیشتر مخاطب، مطرح ساخته

هایی که در ادبیات معاصر نیز از بسامد قابل توجهی پرسش ؛های بالغی نامیدپرسش

کند و او توجه خواننده را به ماهیت موضوع جلب می ،جمالت پرسشی»برخوردارند. 

در طرح مسائل مبهم  ،نماید. بدین ترتیبرا از سوی گوینده به تفکّر و تعّمق دعوت می

تر )مؤثرتر( از جمالت خبری است و ن موضوع با جمالت پرسشی، بلیغو قابل تأمّل، بیا

یکی از مختصات نگارشی ادبیات پیشرو معاصر، بسامد باالی جمالت  ،از این رو

ا در شعر سیاوش کسرایی و برخی دیگر از امّ .(111: 1321)شمیسا، « پرسشی است

. این کاربرد نامتعارف، رو هستیمهپیروان نیما، با کاربردی نامتعارف از پرسش روب

ساز استفهام بالغی های پرسش است که مسلماً زمینهبا دیگر نشانه« آیا»همراه کردن 

استفهامی که موجب برجسته ساختن و مؤکّد کردن مطلب مورد نظر و  ؛مضاعف است

 شود. شاملو سروده است:مشارکت بیشتر مخاطب در موضوع مورد بحث می نیز

: 1321اید؟ )شاملو، ین مردمی / از دست / بنهادهیچنین / آنخود آیا چه هنگام ای

522). 

 هایی از این کاربرد در شعر کسرایی:نمونه

 .121اند؟ این خواهر و برادر من آیا / شیر از کدام ماده پلنگی گرفته

 . 321 بینی در کار من و پیکر من؟بینی آیا در من / سبب خنده چه میتو چه می

 گرایی نحوی(وی کهن )باستان. ساخت نح1-1-1

بل در کنار ساخت نحوی جدید، از منظر ساخت نحوی کهن نیز اشعار کسرایی قا

توان در ویژه ساخت نحوی سبک خراسانی را میتأمّل است. ساخت نحوی کهن، به

باعث  ،در ساخت واژگان بیان شد که. این موضوع چنانکرداشعار کسرایی مشاهده 
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این  ترین و بارزترینار این شاعر شده است. در ادامه به مهمفخامت و استواری اشع

 شود.ها اشاره میویژگی

 صلیی ضمیر شخصی متّجاجابه .1-1-1-1

صل، ست که ضمایر شخصی متّ ا قاعدۀ معمول در دستور زبان فارسی و زبان نثر آن

ن شعر، ا در زباامّ ؛(521: 1312شوند)ر.ک: فرشیدورد، به اسم، صفت و فعل اضافه می

بالغی و زیباشناختی، این ضمایر به  یا با اهدافوزن  به اجباربه پیروی از زبان محاوره، 

شوند و زمینه را برای تمایز سبکی صل میدیگر ضمایر، حروف ربط و فعل کمکی متّ

را به ضمیر  «ش»صلِ کنند. خواجۀ شیراز در بیت زیر، ضمیر شخصی متّ فراهم می

 :افزوده است «ما»منفصِل 

 آیینۀ رخ چو مهیم ماششاهد بخت چون کرشمه کند                   

 ( 213: 1311)حافظ شیرازی،                                                                       

 هایی از این کاربرد در شعر کسرایی:نمونه

 .31ه پایم اندر جام بادمی مََنتپویم از پای اوفتاده/ می مَنَت

 .213عزیز چو جان بود  امهرکهبا 

 . 23از روزگار  بایدشهر روز و شب/ چشم ترسی  بایدشپاسداری 

صل، غالباً حالتی شود که ضمایر شخصی متّاز بررسی شعر کسرایی، مشخص می

ا برخی از این افتد؛ امّزیاد اتفاق می ،یی این ضمایرجاجابهدارد و او گونه در شعر سیّال

های ناموفق شعر های زبانی و تجربهها در حوزۀ ضمیر را باید از لغزشییجاجابه

مانند این مورد که ضمیر متعلق به مسندٌالیه به مسند اضافه شده است:  کسرایی دانست؛

گاه دیدگان ه/ من به وعدشب خوشتروی به خواب، روی به بستر ای رفیق / میمی

یی ضمیر و فاصله افتادن میان مضاف و جابهجا. یا این مصراع که 225روم ناغنوده می

د/ از چه نهادم ام داکالم را مغلق کرده است: از چه ِز مهرش فریب مادری ،الیهمضافٌ

که مقصود از مصراع نخست این است: چرا به بهانه مهر ، 351قدم به خوابگه او 

 ش مرا فریب داد.امادری
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 میانجی ی. حذف یا1-1-1-1

ختم شده باشد، هنگام « واو»یا « الف»ای به ار، هنگامی که واژهامروزه در زبان معی

موجب شود تا رم افزوده میصل به آن، یای میانجی یا یای ناضافه شدن ضمیر متّ 

امروزه در زبان  کههمچنانا در متون نظم و نثر قدیم، گردد؛ امّسهولت در تلفظ 

کلیله و ست. نصراهلل منشی در این قاعده رعایت نشده ا ،محاوره، در بسیاری از موارد
هاش برکند. به روی او جَست و چشم ،آورده است: بازی که در دست داشت دمنه

کاربرد این ویژگی زبانی در شعر کسرایی بارز است:  .(121: 1311)نصراهلل منشی، 

هاشان، / نقش573هاشان / کلبه115/ پاتان 212/ نیاتان 13/ بیناش 113تنهاش 

 و... . 315هاشان پنجره /532هاشان رنگ

 حرف اضافة مضاعف .1-1-1-3

های بارز شعر یا ساخت متمّم با دو حرف اضافه، از ویژگیحرف اضافۀ مضاعف 

سبک خراسانی است که برخی شعرای معاصر، با هدف زیباشناختی و استحکام 

ار شعاع ارزش زیباشناختی این ساخت»اند. بخشیدن به شعر خود، از آن استفاده کرده

های ها و قرنچندان است که حتی از قلمرو حوزۀ خراسان به شعر شاعران دیگر حوزه

شود... گر میکند و در آثار بزرگانی چون نظامی و سعدی نیز جلوهبعد سرایت می

گرای امروز، آن هم طبیعی است ساختاری با این معماری محکم بتواند در شعر باستان

هایی که آن کوشند در همسایگی نیما و در سایۀ قلهمی در آثار برجستگانی که مجدّانه

« بزرگ فتح کرده است، به زبانی با مشخصات ویژه دست یابند، راهی پیدا کند

به صورت محدود نمود  ،این کاربرد در شعر کسرایی .(131-132: 1312پور، )علی

 یافته است:

 .113 نسیم صبحدم همراهشد با ، همیزِ چشمان برکالمی، با غمی جانکاه / سرود بی

 .111/ یا آبشاری / کوبان به صخره، سر  به تنگنای قفس درشیری 
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 گیری. نتیجه3
نحوی در شعر کسرایی،  در پژوهشِ حاضر، با بررسی ساخت واژگان و ساخت

از پیروان موفق نیما یوشیج  ،های زبانیشود که وی در زمینۀ نوآوریمشخص می

ت این تی زبان فارسی آگاه است. کمیت و کیفیز هسشود. کسرایی امحسوب می

زبانی به شکلی کامالً طبیعی صورت  شناسد و استفادۀ وی از امکاناتهستی را می

های متفاوت زبانی، ایجاد زبان ادبی، با استفادۀ مناسب از گونه برایگرفته است. وی 

و کمترین کاربرد  های زبانی نو، کهن و محاوره داشته استبیشترین استفاده را از گونه

آفرینی و واژه براییابیم. کسرایی را در زمینۀ واژگان فرنگی در اشعار این شاعر می

های متعددی بهره برده است. ساخت واژگان با استفاده از شیوه ،ساخت واژگان جدید

های از شیوه ،از بُن ماضی و مضارع، پسوند، ترکیب اسم با اسم و اسم با صفت

ع های متنوّساخت گان است. در زمینۀ ساخت نحوی نیزت واژکسرایی جهت ساخ

شود. در ساخت نحوی جدید، شاهد جدید و کهن در اشعار این شاعر مالحظه می

. در ساخت نحوی کهن نیز مواردی هستیمهایی در حوزۀ صفت، فعل و حرف نوآوری

 میانجی و حرف اضافۀ مضاعف یصل، حذف یایی ضمیر شخصی متّ جاجابههمچون 

توان گفت گستردگی دایرۀ واژگان، خلق ترکیبات کند. در مجموع میجلب توجه می

های نحوی جدید و کهن(، استفادۀ بندی )ساختبا واژگان جدید، تنوّع الگوهای جمله

 و صحیح و بجا از تازگی و تناسب نحو کالم، تناسب زبان شعر با دیگر عناصر شعر

های زبانی بسیار اندک، نظر از لغزشکه صرفباعث شده  توجه برابر به لفظ و معنا

 شعر این شاعر را روان و منسجم بیابیم. 

  

 منابع
تحلیل زیباشناختی ساختار زبان شعر احمد (، 1337آقاحسینی، حسین و زینب زارع ) -

 -1 ، صص2 ۀ، شمار3 ۀشناسی، دورهای زبان، مجلۀ پژوهشهای مکاشفهعزیزی بر اساس کفش

12. 
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تصویرسازی با عاطفة اندوه و (، 1331صطهبانی، محمدامین و منیژه عبداللهی )احسانی ا -

 –1 ، صص11 ۀ، شمار3 مجلۀ مطالعات زبانی و بالغی، سال ،حسرت در اشعار سیاوش کسرایی

31. 

 ، تهران: مرکز.5و1 ، جلدساختار و تأویل متن(، 1315احمدی، بابک ) -

، 31و  37 ، مجلۀ جستارهای ادبی، شمارۀگان شعریزبان شعر و واژ(، 1313امامی، نصراهلل ) -

 .113 -122صص 

های محتوایی بررسی و تحلیل ویژگی(، 1331اصغر و محمدامین محمدپور )باباصفری، علی -

ادبیات  ۀ، مجلۀ زبان و ادب فارسی )نشریۀ سابق دانشکدو زبانی اشعار حماسی سیاوش کسرایی

 .12 -1 صص، 535 ، شماره12 دانشگاه تبریز(، سال

 تهران: سروش. د،ت تا تجدّام ابری است: شعر نیما از سنّخانه(، 1311پورنامداریان، تقی ) -

ویراست جدید، تهران: ، سفر در مه: تأملی در شعر احمد شاملو(، 1321) ـــــــــــــــــــــ -

 نگاه.

 ، تهران: پایا.نظریة ادبی نیما(، 1311ثروت، منصور ) -

، به دیوان غزلیات خواجه حافظ شیرازی(، 1311الدین محمد )شمس حافظ شیرازی، -

 علیشاه.رهبر، تهران: صفی کوشش خلیل خطیب

انتشارات  و، تهران: ثالث های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونه(، 1323لی، کاووس )حسن -

 شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی. دبیرخانۀ

 ، تهران: نگاه.ماشعر زمان (، 1313حقوقی، محمد ) -

، مجله رشد آموزش زبان و هنجارگریزی و فراهنجاری در شعر(، 1321سنگری، محمدرضا ) -

 .3 -1 ، صص11 ۀادب فارسی، شمار

اختیاری، تهران: ، به انتخاب بهروز صاحبست، نازنینروزگار غریبی(، 1321شاملو، احمد ) -

 هیرمند.

 ، تهران: نگاه.اوش کسرایی( سی2شعر زمان ما )(، 1331شریفی، فیض ) -

 ، تهران: آگاه.موسیقی شعر(، 1312شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 ، ویرایش دوم، تهران: میترا.معانی(، 1321شمیسا، سیروس ) -

)بررسی زندگی و آثار سیاوش کسرایی(، تهران:  شبان بزرگ امید(، 1311عابدی، کامیار ) -

 کتاب نادر.

 ، تهران: فردوس.بارۀ زبان شعردر(، 1322پور، مصطفی )علی -
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 ، تهران: فردوس.ساختار زبان شعر امروز(، 1312) ــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: سخن.شناسیسبک(، 1335فتوحی، محمود ) -

 ، تهران: امیرکبیر.ی دربارۀ دستور زبان فارسیگفتارهای(، 1312فرشیدورد، خسرو ) -

، تهران: سازی و وضع و ترجمة اصطالحات علمی و فنی لغت(، 1327) ــــــــــــــــــــ -

 سازمان تبلیغات اسالمی.حوزۀ هنری 

 ، تهران: فصل پنجم.ساختار نحوی زبان شعر امروز(، 1331ردبچه، لیال )ک -

 ، تهران: نگاه.اشعار مجموعة(، 1331کسرایی، سیاوش ) -

، تهران: مجتبی مینوی حیح و توضیح، تصترجمة کلیله و دمنه(، 1311) ابوالمعالینصراهلل منشی،  -

 امیرکبیر.

های خارجی )فرنگی( به زبان و شعر فارسی در راهیابی واژه(، 1322وحیدا، فریدون ) -

 .57 -1 ، صص3 ۀ، شمار1 نامه زبان و ادبیات فارسی، سال، پژوهشعصر انقالب مشروطه
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