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  )پژوهشي دانشكدة ادبيات دانشگاه يزد مجلة علمي (نامه كاوش     
م شمارة سال        1386، بهار و تابستان 14هش   ت

                                                          

  

*باستان گرايي در شعر حميد مصدق

  اميد ياسيني
  دانشجوي كارشناسي ارشد 

   1فاطمه مدرسيدكتر 
  استاد دانشگاه اروميه
   

   چكيده
كاربرد . يي زدايي در نظرية فرماليست هاي روس است باستان گرايي يكي از شگردهاي آشنا

زبان آركائيك يا گريز شاعر از گونة زبان هنجار، و به كارگيري ساخت زباني گذشته كه امروزه 
اين پژوهش برآن است . شود  ناميده مي(Archaism)در زبان معيار كاربرد ندارد، باستان گرايي 

  . ا در شعر حميد مصدق مورد بررسي و مداقه قراردهدر )هنجار گريزي زماني(تا باستان گرايي 
 در خور تأمل است كه حميد مصدق، متناسب با ساخت بياني شعر خويش، گاهي به عمد و 

 در نظر دارد كه اين شگرد از او اين نكته را.آورد گاه ناخودآگاه به كلمات آركائيك روي مي
بخشد، زيرا شاعر با روي آوردن به واژگان  ترين شيوه هايي است كه به زبان شاعر تشخّص مي مهم

در اين  .شود كهن و شيوة بيان غيرمعمول، موجب برجسته سازي وعادت ستيزي در زبان خود مي
مقاله، باستان گرايي در اشعار نيمايي حميد مصدق بر اساس شيوة تحليل متن در دو حوزة كلّي 

  .گيرد آركائيسم واژگاني و نحوي مورد بررسي قرار مي
  

  . حميد مصدقشعر معاصر، باستان گرايي، برجسته سازي،: ها كليدواژه

 
  20/9/86: تاريخ پذيرش نهايي        20/1/86  :  تاريخ دريافت مقاله*
 fmodarresi@yahoo.com : نشاني پست الكترونيكي-1
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    12

 
 : مقدمه 

شفيعي (» ادامة حيات گذشته در خالل زبان اكنون« از نظر ناقدان ادبي، باستان گرايي يعني 
اين شيوه اگر با مهارت و زيبايي در شعر به كار گرفته شود، موجب ) 24ص: 1384 كدكني،

از آن جايي كه باستان گرايي در شعر امروز، نوعي .شود  ميبرجستگي و تشخّص شعر
نامند  آيد،به اين سبب آن را هنجارگريزي زماني مي هنجارگريزي از نُرم عادي زبان به شمار مي

در اين شگرد، شاعر از به كار گيري زبان معيار و هنجار احتراز ) 15ص: 1373صفوي،(
توجه بر اين موارد در .امروزه در زبان متداول نيستندها يي بهره ميگيرد كه  ورزد و از واژه مي

غفلت از آن، «اما . شود شعر، افزون بر برجسته سازي موجب اصالت و ريشه دار شدن شعر مي
تواند با اشكال و  چشم پوشي از بخش وسيعي از امكانات و توانايي هايي بالقوه است كه مي

  ) 77ص: 1381پورنامداريان،( ».صور مختلف به وسيلة شاعر فعليت پيدا كند
كند به بناي يك   كروچه ساختار فكر انسان و بنيادي را كه او از دانسته هاي خود ايجاد مي

شود، اما بناي پيشين  هر چند اين ساختمان همواره نو مي«: گويد  كند و مي خانه، مانند مي
: 1381كروچه، (» ماند ميكند و به نحوي سحرآسا در آنها باقي  هميشه بناي بعدي را حفظ مي

شود و با  زبان شعر نيز چنين است، هر شعر نويي بر بناي پيش از خود نهاده مي) 48ص 
اين تأثير پذيري هم از لحاظ . گيرد تأثيرپذيري از اشعار پيشين و مواد و عناصر آنها شكل مي

دازان ادبي بوده محتوا و هم از جهت شكل و ساختار قابل توجه بسياري از منتقدين و نظريه پر
است،صورت گرايان روس كه در اوايل سدة بيستم در پي كشف و وضع قوانين ادبيت كالم 
بودند، استفاده از عناصر زبان كهن را به عنوان يكي از شگردهاي بياني براي برجسته سازي 

  ) 100ص: 1384عمرانپور، .(زبان مطرح كردند
ان طور كه شايسته است نويسندگان رشد هم«:  بن جانسن، منتقد انگليسي، معتقد است

يافته و توانا، به خويشتن متكي باشند و به نيروي قريحة خود كار كنند و با اعتماد برآن فعاليت 
نمايند، بر مبتديان و نوآموزان فرض است كه آثار ديگران و بهترين آنها را در مطالعه گيرند، 

 .افتد گردد و به كار مي اص ديگر تشحيذ ميزيرا ذهن و حافظه بر اثر درك و فهم آثار اشخ
  ) 222ص :1373ديچز،(
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  13هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

از : تواند داليل متعددي داشته باشد  عنايت حميد مصدق به بهره گيري از واژگان كهن مي
جمله التفات به اين نكته كه آوردن واژگان كهن و شيوة بيان غير معمول توسط شاعر، موجب 

 مخاطبان و موجب نوآوري و هنري شدن شعر شاعر آشنايي زدايي و برجستگي شعر در نگاه
توان از داليل ديگر  از سوي ديگر شرايط خاص حاكم بر زمان سرودن شعر را مي.شود مي

كه تمام اميدهاي مردم را به يأس 1332كودتاي سال . توجه شاعر به واژگان گذشته دانست 
د مصدق را به طور  ذهن مردم، خاصه حمي،هاي پي در پي سياسي مبدل ساخت، شكست

 كه شاعر از -اين امر در منظومة درفش كاويان . ناخودآگاه متوجه عظمت گذشتة ايران كرد
طريق كاربرد واژگان كهن و توجه به اساطير و قهرمانان باستاني، به كالم خويش تشخّص 

 هماره خون گلگون–آن خونخوار /گجسته اژدهاك پيردژرفتار ": نمود يافته است-بخشيده
باستان گرايي در شعر امروز به   گفتني است) 16،ص1378مصدق،("وانان وطن مي خوردج

. اي موفّق است كه با عناصر زبان امروز ممزوج شود و خواننده احساس غرابت نكند گونه
من امشب آمدستم ": توان ديد ياد مهدي اخوان ثالث مي نمونة اين تلفيق ماهرانه را در شعر زنده

   )109زمستان ،ص  وان ثالث،اخ( "وام بگزارم
 برجسته سازي از رهگذر كهن گرايي در سرودهاي حميد مصدق گسترده و متنوع است، 

پردازد  اين پژوهش به بررسي اين نكته مي. گراست كه بخشي از آن مربوط به ساخت هاي كهن
برد كه حميد مصدق تا چه مايه از پشتوانة فرهنگي پيش از خود بهره جسته و نسبت به كار

واژگان و ساخت نحوي كهن، دلبستگي نشان داده و بسامد اين نوع هنجارگريزي در اشعار 
آيا او با همنشين ساختن اجزاي زبان گذشته و عناصر زبان معاصر . وي تا چه حد بوده است

توانسته زباني فخيم و با صالبت بيافريند و موجب آشنايي زدايي شعر خود در نگاه مخاطبان و 
   هنري شدن شعر خويش گردد؟در نتيجه

  
  : ساخت واژگان كهن )1

 همان طور كه اشارت رفت بهره مندي از واژگان كهن در يك اثر ادبي را باستان گرايي 
بخشد، كاربرد  از جمله شگردهايي كه برجستگي خاصي به زبان شاعر مي. نامند واژگاني مي
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    14

شايستة . ن روزمره و امروزي استآركائيك زبان و احياي زبان گذشته و كاربرد آن در زبا
نحوة . تواند به اثري، صورت آركائيسم دهد ها، نمي صرف كاربرد اين واژه«يادآوري است كه 

ها، ارتباط معنايي و فرا ايستادن ساختار عبارت ها از سطح يك  پيوند و كنار هم قرار گرفتن آن
اعتبار و اهميت ويژه اي ساخت نحوي معمولي و گفتاري، در ارائه يك هيأت آركائيسمي، 

مفهوم باستان گرايي محدود به كاربرد واژگان كهن نيست ) 311ص : 1378پور،  علي(» دارد
شفيعي كدكني، (» .تر يك كلمه، خود نوعي باستان گرايي است حتي انتخاب تلفظ قديمي«

 سه اصل«بايد به گفتة ليچ  ناگفته نماند شاعر در گزينش واژگان قديمي ) 25ص: 1384
در غير اين ) 48ص : 1373صفوي، (» نقشمندي، جهتمندي و غايتمندي را رعايت نمايد

  . شود صورت، آشفتگي زبان و پيچيدگي و در هم ريختگي عناصر شعر را سبب مي
حميد .  باستان گرايي در اشعار حميد مصدق در حوزة واژگاني نمود بارزتري يافته است

ساخت هاي كهن گرايي . ش به خوبي بهره گرفته استمصدق از اين امكان زباني در شعر خوي
كه حميد مصدق بنابر اقتضاي مقام در اشعار خود آورده و بيانگر توانايي شاعر در به كار گيري 

  :توان مشاهده كرد از جمله اين نوع واژگان است، در ساختارهاي گوناگوني مي
  ختار حروفسا/ ساختار قيد / ساختار صفت / ساختار اسم / ساختار فعل 

   
  : ـ ساختار فعل 

 حميد مصدق در تشخّص بخشيدن به زبان شعري خود به باستان گرايي در فعل نظر داشته 
هايي كه  عبارت: در اهميت جنبة باستان گرايي فعل، همين نكته كافي است كه بگوييم. است

ختار استواري هايي با ساختمان كهن هستند، هر چند امكان دارد از واژگان و سا فاقد فعل
توانند سيماي باستان گرايي خود را در برابر ديدگان خواننده به  برخوردار باشند اما بندرت مي

مصدق در روي آوردن به افعال كهن، افعال ) 314ص: 1378علي پور، : نك. (تماشا بگذارند
كنند  يگفتني است اين افعال آركائيك در شعر وي زماني نمود پيدا م.خاصي را برگزيده است 

برخورد حميد مصدق با افعال در . كه حال و هواي شعر حماسي يا نزديك به حماسي باشد
آثار نيمايي خود به چند شكل مختلف بروز پيدا نموده است، به گونه اي كه گاهي با استفادة 

گاهي هم با روي . هاي پيشوندي بافت حماسي به اشعار خود بخشيده است مناسب از فعل
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  15هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

ال ساد، كهن و نشاندن آن افعال در كنار واژه هاي امروزي، موجب برجستگي آوردن به افع
افعال به كار رفته در شعر حميد مصدق، با كاربرد باستان گرايانه، را . شعر خود شده است

  :توان به انواع زير تقسيم كرد مي
  

  هاي پيشوندي  فعل) الف
كه از يك پيشوند و يك فعل ساده شود  هاي پيشوندي به آن دسته از افعالي اطالق مي  فعل

گذارند و فعلي با معناي  گاهي اين پيشوندها در معناي فعل ساده تأثير مي«. شوند ساخته مي
سازند، مثل؛ افتاد و برافتاد و يا انداخت و برانداخت و گاهي هيچ معناي تازه اي به  جديد مي

اند، امروز  افزوده ديدي به فعل مياگر چه از نظر تاريخي بار معنايي ج. افزايند فعل ساده نمي
وحيديان (» .دهد تأثيري در معني فعل ندارند؛ يعني فعل ساده و پيشوندي آنها يك معنا مي

اي دارند و با  جايگاه ويژه هاي پيشوندي كهن از لحاظ آركائيسمي فعل) 59ص : 1379كاميار، 
آن دسته از شاعران «است گفتني . سازد  شاعر زبان شعر خود را فخيم مي،به كار گيري آن

اند، به درك   خود قرار داده امروز كه باستان گرايي را وجه تشخّص زباني و استقالل كالمي
شايد يكي از . كاملي از استعداد پيشوندهاي فعلي در عرصة يك ساخت آركائيسم، رسيده اند

با جهات هاي پيشوندي  هاي گرايش به ساختار گذشته،كاربرد فعل پر بسامدترين نمونه
  ) 314ص :1378علي پور، (» .است آركائيسمي 

» باز« و» در« ، »فرا«، »ب« ، »وا«، »فرو«، »بر« حميد مصدق از افعال پيشوندي، با پيشوندهاي
در شعر خويش بهره برده است، البته شيوة به كار گيري افعال با اين پيشوندها در شعر حميد 

اما در عين حال وجود اين . شود حساس غرابت نميمصدق به گونه اي است كه با خواندن آن ا
و » بگرفت« براي نمونه.افعال ضمن برجسته ساختن شعر وي، موجب آشنايي زدايي شده است

  :در شعر زير» برخاست« 
/ كه اين آواي مردانه / ها وا ماند  نفس در تنگناي سينه/ ع را بگرفت سكوني و سكوتي جم
  )24  صيان،درفش كاو(ز نو بر آسمان برخاست 
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    16

 در خور تأمل است افعال پيشوندي كهن وقتي در شعر حميد مصدق در پايان بندها به 
براي نمونه . كنند گيرند، به حماسي سازي فضاي شعر كمك بيشتري مي عنوان قافيه قرار مي

  :در شعرزير» در آويزيم، بستيزيم، براندازيم و در اندازيم«
و به / بناي اژدهاكي رابراندازيم / كه تا از بن /  بستيزيم -/ سان درآويزيم و و با ديو ستم آن

  )29 صدرفش كاويان،(و طرحي نو دراندازيم /  سر اندازيم -/ دست دوستان از پيكر دشمن 
  :  وندهايي كه حميد مصدق با استفاده از آنها افعال پيشوندي ساخته است، عبارتند از 

اواني در شعر خود از آن استفاده كرده از پيشوندهايي است كه حميد مصدق به فر: ب
كند، اما  گيرد، با آن كه در معناي فعل تغييري ايجاد نمي در آغاز فعل قرار مي» ب«پيشوند. است

در سبك شناسي بهار در باب اين پيشوند . نمايد بر انجام دادن يا انجام ندادن فعل تأكيد مي
زينت ناميده اند و بعضي آن را باي زايد باي تأكيد را صاحبان فرهنگ باي «: چنين آمده است

دانيم، زيرا هيچ حرفي يا ابزاري در زبان نيست كه محض  نام داده اند، ما آن را باي تأكيد مي
حميد مصدق از اين پيشوند در ) 333، ص 1ج: 1375بهار، (» .زينت يا به زيادتي استعمال شود

  :در شعر زير» ختبسو«افعال خود بسيار استفاده كرده است براي نمونه 
  )100 صدر رهگذار باد،! (؟بسوختآيا دل سياه تو از آه من ! / اي ابر، اي بشارت باران

  :در شعر زير» بستيزد«و 
آبي، (آويزد پنجه در پنجة هر دشمن دون / كسي چه / ؟ بستيزدچه كسي با دشمن 

  )67  صخاكستري، سياه،
گي هاي شعر گذشته است، در زبان  شايان عنايت است كاربرد اين پيشوند، كه از ويژ

زيرا يكي از اختصاصي ترين مختصه هاي سبكي .شود امروز، موجب تشخّص زبان شاعر مي
گفتني . و پيوند دادن آن به فعل جهت تأكيد و اثبات آن است» ب«مكتب خراسان استفاده از 

گيرد  صورت موفق مينهايي ااستفاده از باي تأكيد مثل ساير عناصر سنتّي زبان تنها در زب«است 
  ).320ص :1378علي پور، ( » .كه روح آركائيسم در آنها غالب باشد

يكي ديگر از پيشوندهايي است كه كاربرد آن در زبان گفتاري و حتي نوشتاري : بر
توان حاكي از تمايل  به همين سبب، كاربرد آن را در افعال مورد استفاده، مي. اندك استامروز،
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  17هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

بايد توجه داشت كه اين پيشوند گاه معناي فعل را . هاي كهن دانست واژه استفاده ازبه شاعر 
  : در شعر زير» كند بر مي«دهد، چنان كه  تغيير مي

بناي / برد   و از روي زمين ميكند بر ميوموج خشم / لغزيد چون تند آب بهاري پيش مي
  )32 صدرفش كاويان،(اژدهاكي را 

ود، اما شايد بتوان آن را نوعي تأكيد بر انجام ش گاهي هم موجب تغيير معناي فعل نمي
  : پذيرفتن يا نپذيرفتن فعل و دادن لحن آمرانه به كالم به شمار آورد

 در رهگذار باد،(از كيست؟ / اميد نوشداري تو / زين كن / رخش سركش خود، ! / برخيز
  )74ص

توان از  ال را مي به كارگيري اين نوع پيشوند در اشعار حميد مصدق با بسامدي بسيار با
اختصاصات سبكي اين شاعر توانا دانست كه متناسب با موضوع، فضاي شعرش را حماسي و 

  .باستاني كرده است
براي نمونه در شعر زير .جويد سود مي» در «حميد مصدق گاهي از افعالي با پيشوند : در

جب تشخّص زبان شده مو» اوفتاد«فعل  و شكل قديمي» در« شاعر با به كار بردن فعل با پيشوند
  .است 
 در رهگذار باد،( ز بنياد / كن هر آنچه به چنگش در اوفتاد ويران/ با گردباد / آيم  مي

  ) 165ص
در زبان دري وجود داشته و گاهي من باب تأكيد فعل «از پيشوندهايي است كه» فرو«: فرو
ه حميد مصدق در اين هم يكي ديگر از پيشوندهايي است ك) 340/1ص :1375بهار، (» .آورند

شعر خود افعالي را به همراه آن آورده است و با آن فضايي آركائيستي به شعرش بخشيده و آن 
در اشعار » فرو ريخت«و » فرو شده«براي نمونه دو فعل . را متفاوت از زبان هنجار نموده است

  : شود وي ذكر مي
جويي ز / گويي / و شده در خون دوستان موافق فر/ همه تا مِرفَق /  و ز دست هايشان 

  )492 صسالهاي صبوري،(ريخت  خون تازه فرو مي
استحكام و سنگيني خاصي » فرو ريختن « و ساخت قديمي» فرو شدن« الزم به ذكر است 

  .به شعر حميد مصدق بخشيده است
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    18

در زبان فارسي «اين پيشوند در دورة اول شعر فارسي به همراه فعل كاربرد داشته و : باز
شاعران ) 90ص:1386مدرسي، ( ».به كار رفته است» -واز«، »-وا«، »-باز«صورت دري به 

معاصر با به كار بردن اين پيشوند به همراه فعل متناسب با آن، خواننده را به دوران باستان 
حميد مصدق از زمرة شاعراني است كه از اين پيشوند در شعرخود فراوان استفاده . برند مي

  . كرده است
در / با چه شور و چه شتاب / من پس از رفتنها، رفتنها، / ز كن پنجره، باز آمده ام با! / آي

  ) 64 صآبي،خاكستري،سياه،(دلم شوق تو، اكنون به نياز آمده ام 
در عين » ام باز آمده«و فعل پيشوندي » باز كن«ان حميد مصدق با به كار بردن فعل ــگم  بي

وسيقي ايجاد كرده است؛ در فضاي تغزلي شعر، از در شعر خويش م»باز« حال كه با تكرار 
  . زباني عادي فاصله گرفته و به شعر خود برجستگي بخشيده است

 اما ،شود در پهلوي ديده نمي«اين پيشوند از ويژگي هاي شعر گذشته است، هر چند كه : فرا
 آن را كند و جهت آيد و فعل را مؤكد مي از مختصات زبان دري است كه بر سر فعل در مي

كاربرد فعل با اين پيشوند، در شعر معاصر، ) 339، ص1ج  :1375بهار، (» .سازد مشخص مي
حميد مصدق از اين واژه نيز بهره جسته است، اما تعداد آن . شود موجب كهنگي زبان شاعر مي
  : در اشعارش چندان زياد نيست

به / در آن دم با اهورا بود دل و جانش / نگاه كاوه آنگه چون عقابي بيكران، دور را پيمود 
  ) 28 صدرفش كاويان،(سوي آسمان دستان فرا آورد 

خاصي را  در محور هم نشيني با ديگر واژگان فضاي آركائيسمي» فرا آورد« فعل پيشوندي 
  . به اين شعر بخشيده است

  

  )1شماره (جدول فراواني افعال پيشوندي در منظومه هاي حميد مصدق 
 پيشوندها

  آثار
  فرا  باز  فرو  در  بر  ب

  1  2  1  1  10  7  درفش كاويان
  -  1  -  1  8  4 آبي،خاكستري،سياه

  -  1  9  1  12  5  در رهگذار باد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

        

  19هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

 پيشوندها
  آثار

  فرا  باز  فرو  در  بر  ب

  1  5  4  1  5  6  از جدايي ها
  -  5  5  5  14  3  سالهاي صبوري

  1  2  6  1  15  5  شير سرخ
  3  16  25  10  64  35  جمع

  
   فعل هاي سادة قديمي) ب

بخشد،  هايي كه شاعر به ياري آن به اشعارش وجهة باستان گرايانه مي  يكي ديگر از روش
گرفته و امروزه  به كارگيري افعال ساده اي است كه در دوره هاي گذشته مورد استفاده قرار مي

 ت كه تنها از يك پاية واژگانيفعل ساده، فعلي اس«بايد يادآور شد . از زبان معيار كنار رفته اند
به كار گرفتن ) . 245ص:1386مدرسي، (» .تشكيل شده و قابل تجزيه نيست) عضو فعلي(=

در شعر امروز، كه نشانة تسلّط شاعر بر زبان گذشته است، برجستگي  فعل هاي سادة قديمي
اي عادت ستيزي و هنجار  كند،زيرا مخاطب در اولين برخورد با اين افعال، با گونه ايجاد مي

حميد مصدق در اين نوع كاربرد، بيشتر از فعل هاي ساده اي . شود جه ميگريزي زباني موا
  :استفاده كرده كه امروزه كاربردي ندارند، نظير افعال زير 

  :افراشت
  ) 30 صدرفش كاويان، (افراشتاش  به نيزه پيش بند چرمي/ سپس برخاست 

   :گسيخت
  )47 صاد،در رهگذار ب (گسيختاز هم / ديدم كه او با تمام ظرافت، او 

اي هستند كه با  اي ديگر از افعال به كار رفته در شعر حميد مصدق، افعال ساده  گونه
گيرند، اما به شكل به كار رفته در  ساخت هاي ديگري در شعر امروز مورد استفاده قرار مي

 در »اوفتاده«و » فتاد«شعر حميد مصدق، امروز در زبان هنجار و معيار ديگر رايج نيستند، مانند 
  :اشعار زير
  )117 صدر رهگذار باد،(در انتهاي جاده نگاهم بر او فتاد  / رفتم
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    20

تا شهر شور و / از شهريان بريدة به ده اوفتاده را / و من، / آيا دوباره باز نخواهي گشت 
  )203 صدر رهگذار باد،(عشق نخواهي برد؟ 

 امروز رايج هستند و به اين »افتاده«به صورت» اوفتاده«و » افتاد«به صورت» فتاد« هاي  فعل
افعال با بسامد  يا تلفظ قديمي  در شعر حميد مصدق، افعال سادة قديمي . شكل كاربرد ندارند
: شود به چند نمونه از اين گونه افعال در اشعار حميد مصدق اشاره مي. اند بااليي به كار رفته

 آبي، خاكستري، سياه،( گسست) 14درفش كاويان،(آويخت  مي) 6درفش كاويان،(كوبد  مي
سالهاي (سايم  مي) 100 صدر رهگذار باد،(جهيد ) 97صدر رهگذار باد،(گسيخت ) 54ص

شير ( آكند) 68ص شيرسرخ،( كاوند) 353 صصبوري، ايـساله( كاهدم مي) 348  صصبوري،
  )156 صسرخ،شير( بهل) 148 صسرخ،
   

  فعل مركب  )ج
ن پيش از فعل ساده، يك يا چند تك واژ منظور از فعل مركب، فعلي است كه در ساختن آ 

وحيديان .(مستقل به عنوان پايه بيايد و با آن فعل تركيب شود و فعل مركب بسازد
ناگفته نماند كه اين تك واژ اغلب صفت و اسم است كه در صرف فعل ) 59ص:1379كاميار،

 مصدق اغلب در حميد. ماند و با فعل سادة بعد از خود هيچ گونه رابطة نحوي ندارد ثابت مي
و اين گونه به . كند ساختمان اين نوع افعال، خاصه در قسمت پايه از واژه هاي كهن استفاده مي

آيد كه وي چون اخوان ثالث در آثار منظوم كهن پارسي خاصه آثار سبك خراساني،  نظر مي
 به اين كند و هاي آن استفاده مي تحقيق و تعمق داشته كه به اين شيوه از ظرايف و ظرفيت

هاي اين  يكي از نمونه. سازد صورت بين زبان روزگاران گذشته و زبان امروز پيوند بر قرارمي
  : در شعر زير است» سر آمد«نوع افعال مركب در اشعار حميد مصدق عبارت 

  )7 صدرفش كاويان،( دراين وادي -/ اينك در اين دوران -/   روزگار كودكي سرآمد
  

  افعال گروهي ) د
رسانند  شود كه با هم معني فعل واحدي را مي  گروهي به دسته اي از كلمات گفته ميافعال 

اين افعال بيش از دو كلمه . غالباً معادل با مفهوم يك فعل ساده يا يك فعل مركب است«و 
هستند كه معموالً، يكي از كلمات حرف اضافه است، و مجموع عبارت نيز معموالً معني 
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  21هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

+ اسم + اين گونه افعال معموالً از يك پيشوند ) 29ص :1367گيوي، انوري و( » مجازي دارد
هاي فعلي، امروزه، نسبت به گذشته كمتر مورد استفاده قرار  عبارت. شوند فعل ساده ساخته مي

هاي كهن در شعر حميد مصدق بيانگر قدرت و توانايي  وجود اين افعال با بافت. گيرند مي
 است كه با حسن گزينش و تركيب، بين زبان و عاطفه شاعر بر كشف ظرفيت واژگان فارسي

اين ساخت كهن بنا بر مقتضاي مقام در سخن او آمده و . نمايد هماهنگي زيبايي بر قرارمي
  .كالمش را شكوه ويژه اي بخشيده، نمونه هاي زير شاهد اين مدعاست

  )30 صدرفش كاويان،(بايد  كف دستانتان را قبضة شمشير مي! /  به پا خيزيد
   ***  

  )32 صدرفش كاويان،(نفاق و بندگي و خسته جاني را / ز دل راندند 
هــاي ديگــر افعــال گروهــي كــه در اشــعار حميــد مــصدق بــه كــار رفتــه و اكثــر    نمونــه

درفــش (ســر بــر كــشد : معــادل يــك فعــل پيــشوندي يــا فعــل مركــب هــستند، عبارتنــد از 
در رهگــذار ( افكنــد از پــا ) 53 صآبــي، خاكــستري، ســياه، (ســر بــر آورد ) 30 صكاويــان،

هــا،  از جــدايي(بــه خــاك ســپار ) 139 صدر رهگــذار بــاد،(بــه زردي نشــست ) 74صبــاد، 
ــته ) 385  و259ص ــگ برداش ــد  بان ــبوري، (ان ــالهاي ص ــشيد ) 458 صس ــر ك ــر ب ــير ( س ش

  )126 صسرخ،
  
  ساختار فعل دعايي -

شود،   زبان خود ميگرايي  يك نوع ساختار فعلي كه شاعر با به كارگيري آن موجب باستان
گرفته اند و  كاربرد آن دسته از افعال دعايي است كه در شعر و نثر گذشته مورد استفاده قرار مي

+ بن مضارع : فعل دعايي در زبان گذشته به شكل. روند امروزه در زبان شعر بندرت به كار مي
ه هاي محدودي شده است كه امروزه تنها صيغ ساخته مي» ا + فعل مضارع سوم شخص «اد يا

در شعر حميد مصدق گرچه ساختار جمله هاي دعايي به شيوه باستاني . از آن باقي مانده است
وجود دارد، اما ساختار اين گونه جمله ها از تنوع و گستردگي برخوردار نيست، بيشتر فعل 

  .دهد و صورت منفي آن تشكيل مي» باد« هاي دعايي وي را فعل
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    22

  ) 27صدرفش كاويان،(اي مردم آزاد -/   شما را عزم جزم /فري باد و همايون باد 
  :و

  )163صدر رهگذار باد،(كه بعد از تو نيستم /  اين مباد -/ بعد از تو؟ 
  
  جمله هايي دعايي بدون فعل دعا-
از نكات قابل توجه در شعر حميد مصدق، استفاده از جمله هاي دعايي مثبت و منفي  

نفرين به ديو : جمله هايي چون. بايي اشعارش شده استبدون فعل دعايي است كه موجب زي
 در رهگذار باد،(اي پيش مرگ تو همه رخشنده اختران ) 94صدر رهگذار باد، (وسوسه 

زاللي زمزمه روشنان باران ) 200 صدر رهگذار باد،(لعنت به آن كنم كه دو رو بود ) 199ص
  )237  صها، از جدايي(را درود خواهم گفت 

   
  ي غير شخصي فعل ها) هـ
مصدر كه از فعل هاي بايد، بايستي، بايست، توان، شايد، + كاربرد ساختار فعل معين  

شوند و در دستورهاي سنّتي از اين ساختار تحت نام وجه مصدري، فعل  شايست ساخته مي
شود، توسط شاعر معاصر يادآور زبان كهن  هاي غير شخصي ياد مي هاي يك شخصه، فعل

آيد كه اولي  هايي، يك جملة مركب به شمار مي آوري است كه چنين ساختالزم به ياد.است
ها،  حميد مصدق با بهره جستن از اين نوع فعل.شود جمله پيرو محسوب مي جملة پايه و دومي

  . فضاي باستان گرايانه اي به شعر خويش بخشيده، و موجب تشخّص كالم خويش شده است
و دامان شرف را / من، شمشير، گلرنگ بايد كرد به خون اهر/ كه اكنون جنگ بايد كرد 

  )20 صدرفش كاويان،(پاك از هر ننگ بايد كرد 
  :و

  ) 495ص سالهاي صبوري،(بايست كرده باشد / دشمن وداع آخر خود را  
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  23هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

  

  )2شماره (هاي آركائيك در منظومه هاي حميد مصدق  جدول فراواني فعل
 افعال

  
  منظومه ها

هاي  فعل
ساده 
  قريمي

اي ه فعل
  پيشوندي

هاي  فعل
  مركب

افعال 
  گروهي

  فعل
  دعايي

فعل غير 
  شخصي

  3  5  4  5  22  16  درفش كاويان
  3  1  2  4  15  10  آبي،خاكستري،سياه
  4  3  4  11  28  37  در رهگذار باد
  5  3  1  2  22  25  از جدايي ها

  8  3  5  6  32  37  سالهاي صبوري
  5  3  1  4  30  38  شير سرخ
  28  18  17  32  149  163  جمع

  
  ساختار اسم ) 2

توان دريافت كه وي متناسب با ساخت بياني شعر   با تأمل در اشعار حميد مصدق مي
خويش، گاه آگاهانه و گاه نا آگاهانه از اسم هايي كه در دورة گذشته رايج بوده و اكنون كمتر 

 در به البته. گيرد گيرند يا به كلي متروك شده اند، در شعر خويش بهره مي مورد استفاده قرار مي
سود جسته كامالً تعادل و ) درفش كاويان(هايي كه به صورت خود آگاه كارگيري آنها در بخش

تواند موجب  به تنهايي نمي گفتني است استفاده از واژگان قديمي. تناسب را در نظر گرفته است
نحوة پيوند و كنار هم قرار گرفتن واژه ها، ارتباط معنايي و «باستان گرايي شود، بلكه 

اعتبار  ها از سطح يك ساخت معمولي و گفتاري، در ارائه هيأت آركائيسمي  فراايستادن عبارت
ايجاد زباني استوار و فخيم و آركائيك ) 311ص  :1378علي پور، (» .اي دارد و اهميت ويژه

مفهوم باستان گرايي در نظر «هاست؛ چرا كه  واژه نيازمند تأمل و توجه به شكل و تلفظ قديمي
تر يك كلمه، خود نوعي  ا محدود به احياي واژگان مرده نيست، حتي انتخاب تلفظ قديميم

ريف، ــابراين، با توجه به اين تعـــبن) 25ص :1384عي كدكني، ــشفي(» .گرايي است انــباست
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    24

و كاربرد تلفظ  كاربرد اسم هاي قديمي : در شعر حميد مصدق به دو گونه  گرايي اسمي باستان
  : شود ها ديده مي هواژ قديمي
  
  : كاربرد اسم هاي قديمي -

 كهني كه در گذشته كاربرد داشته و امروزه در زبان   در صورتي كه شاعر معاصر از اسامي
حميد مصدق . رود، استفاده كند، زبان شعر خود را آركائيك كرده است فارسي كمتر به كار مي
ه، بويژه در منظومة درفش كاويان براي بسيار استفاده كرد هاي قديمي در شعر خويش از واژه

براي .آركائيسم كردن زبان خويش آگاهانه و به طور عمدي اين واژه ها را به كار برده است 
  :نمونه در شعر زير
كه پاك است / كه نيك است او / اَردوسيور آناهيتا / آورد هرگز آرزويش را  وليكن بر نمي

  )11صدرفش كاويان، (كه در نفرت ز خوي اژدهاك است او / او 
اي  به فضاي شعر وي جنبة اسطوره» اژدهاك« و» آناهيتا«، »اَردوسيور« هاي  به كار بردن واژه

  . و باستان گرايانه بخشيده است
  : هاي بزم، رزم و جام در شعر زير نيز چنين است  واژه
  با جام است /در بزم است /  نه در رزم است /   كه آرامش -/  پويم من اين ره را  نمي

  )22 صدرفش كاويان،(
درفش (اژدهاك: هاي اين واژگان كهن در شعر حميد مصدق به قرار زير اند برخي از نمونه

صبوحي ) 54 صسياه، آبي،خاكستري،( گردون) 20صدرفش كاويان، (اهرمن ) 16 صكاويان،
شير ( پادافره) 101 صشير سرخ،(كنام) 441صسالهاي صبوري،(تركش)260 صها، از جدايي(

  )127 صسرخ،
  
  : كاربرد تلفظ كهن واژگان -

شود كه زبان شاعر از زبان متعارف و هنجار  ها نيز موجب مي  به كاربردن تلفظ كهن واژه
برخي از واژگان تنها با جا به  گاهي تلفظ قديمي. فاصله گيرد و به زبان باستاني نزديك شود

كه صورت » دامن«مانند واژة . يردپذ جايي، يا حذف يا تغيير يك حرف از آن صورت مي
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  25هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

. شده است تلفظ مي» پوالد«نهاي پيش به صورت اكه در زم» فوالد«است يا » دامان« آن  قديمي
هاي مختلف يك كلمه  به هر حال شاعر به تناسب نياز موسيقايي و روحي خويش، از صورت«

ه و مورد استفاده همگان تواند بهره مند شود كه فقط يكي از آنها در هنجار عادي زبان زند مي
حميد مصدق، در اشعار خود، به مقتضاي فضاي شعر،  ) 25ص :1384شفيعي كدكني، (».است

كند و تلفظ باستاني واژگان را در شعر خود به كار  از اين امكان زباني نيز به زيبايي استفاده مي
تر آن است،  ديميكه صورت ق» دامان «از » دامن « برد، از آن جمله در شعر زير به جاي مي

  . جويد بهره مي
آبي، (سر به دامان تو بگذارم و در خواب روم / تا به آرامش دل /  باز هم قصه بگو 

  )51صخاكستري، سياه،
  : پوالد 

  )142صدر رهگذار باد،(آن اژدهاي ز آهن و پوالد / غرنده و خزنده 
  

  ساختار صفت)3
ه است، در شعر امروز، در صورتي كه  استفاده از صفاتي كه در زبان گذشتگان رايج بود

البته . شود متناسب با فضاي معنايي و واژگان موجود در شعر باشد، موجب تشخّص كالم مي
تواند موجب استحكام و وجهة باستان گرايي زبان  صرف استفاده از اين صفات آركائيك، نمي

در بين هزاران «برده و شاعر بايد در انتخاب اين صفات هم نهايت دقت را به كار . شاعر شود
» .اند، كلمات ماليم و مأنوس با سبك خود را به دست آورد كلمات آركائيك كه كهنه شده

كسي كه قديم را خوب بفهمد، جديد را حتماً «و به قول نيما ) 72 ص،73صص:1363يوشيج، (
 در زبان و شعر حميد مصدق، كه شعر خويش را با توجه به نياز) 80همان، ص(» فهمد مي

اغلب به صورت نا خودآگاه  زمان و براي مردم به زبان ساده سروده، كاربرد اين صفات قديمي
صفات . بوده است، مگر در مواردي كه خواسته است به فضاي شعرش، صبغة حماسي بخشد

  : به سه شكل در اشعار حميد مصدق نمود يافته است قديمي
  

  صفات سادة قديمي) الف
شـوند و     ي، صفاتي است كه از يك تك واژ مستقل تشكيل مي           منظور از صفات سادة قديم    

رويكرد حميد مصدق   .امروزه در زبان معيار كاربرد ندارند، يا با اندك تغيير، امروزه رايج هستند            
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    26

به صفات سادة قديمي، رويكردي زيبا شناختي است كه بر جنبة موسـيقيايي اشـعارش، طنـين                  
  : هاي زير  در نمونه» حصين «و» نغز«براي نمونه واژة . بخشد مضاعف مي

سـر بـه دامـان تـو        / تـا بـه آرامـش دل        / باز هم قصه بگو،     / ست    قصه نغز تو از غصه تهي     
  )51 صآبي،خاكستري،سياه،. (و در خواب روم/ بگذارم

***  
شور رهـايي و آزاديـي سـت        / درآن سوي حصار    / در آن سوي حصار حصين شادي ست        

  )174 صدر رهگذار باد،(
***  

در رهگـذار   (بي درد، سنگ ساكت بـي دردم؟        / چون كوه،كوه خامش دمسردم؟     / ي  پنداشت
  )85 صباد،

براي » خامش  «  از نكات قابل توجه اين پاره شعر، عالوه بر به كاربردن صفات سادة قديمي             
صفت مركب  » دمسردم  «براي سنگ، آوردن دو صفت براي يك موصوف است          » ساكت«كوه و   

وه به كار رفته است كه موجب تشخّص زبان و عـادت سـتيزي آن               به عنوان صفت دوم براي ك     
  . شده است

  
   صفات مشتق قديمي) ب 

اين . شود  اين صفت از تركيب يك تك واژ مستقل و يك يا چند تك واژ وابسته ساخته مي    
ه    . تك واژه هاي وابسته يا وندها، ممكن است به صورت پيشوند يـا پـسوند باشـند                 بايـد توجـ

ين گونه صفات گاهي تك واژ آزاد آن كهن است و وند آن در زبـان امـروز هـم              داشت كه در ا   
  :در شعر زير»تر+راسخ«و » گين+خشم«مانند . كاربرد دارد

و مردم،بـاز بـا   / از پيش چشم خشمگين خلـق پنهـان شـد     -/  هاي شب     و در خيل سياهي   
  )26 صدرفش كاويان،( با هم يار گشتند -/  ز جان دل به هم پيوسته / تر  ايمان راسخ

  :در نمونة زير» هراسناك«مانند . و گاهي هم تك واژ و وند هر دو باستاني هستند
  )181 صدر رهگذار باد،(ك  سكوتي هراسنا-/ هر سو سكوت هست 
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  27هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

   صفات مركب قديمي  )ج 
» .شـود  از دو يـا چنـد تكـواژ آزاد يـا مـستقل سـاخته مـي              « صفت مركب، صفتي است كـه     

بهره جستن از اين صفات از سوي شاعر، خواه به عمد يا غيـر              ) 81ص :137وحيديان كاميار،   (
 آركائيـسم و برجـسته سـازي و         عمد، از آنجايي كه امروزه در زبان معيار كاربرد ندارد، موجب          

  : مانند . در اشعار حميد مصدق، گاهي هر دو تك واژ كهن هستند. شود تشخّص زبان او مي
  :خو+ ديو 

  )11 صدرفش كاويان،( بر روي تخت خويشتن هشيار - /  ديو خونشسته اژدهاك 
  :بار + ظلمت 

  )13 صدرفش كاويان،( ظلمت باررسيدند آن زمان چون ابر / فراز شهر با آواز ناهنجار 
  : گاه تنها يك تك واژ آن كهن است،مانند بد كيش در نمونة زير

  )19 صدرفش كاويان،(روان گشتن به سوي دشمن بد كيش / ترسيدن ز جان خويش 
  :و

  :سوار + تك 
  )46سالهاي صبوري،(غرق سليح گشت و ميدان جنگ رفت  / تك سوارآن گرد 

ژه هاي كهن و ساختن واژه هاي مركب تازه هم تك            حميد مصدق با بهره جستن از تك وا       
: واژه هايي مانند  .واژة كهن را زنده كرده و هم با ساختن آنها به غناي زبان فارسي افزوده است                 

 درفش كاويان،(گرانبار ) 36 صدرفش كاويان،(خوش آغاز ) 13 صدرفش كاويان،(ظلمت بار 
از (نرمخنـد   ) 216 ص رهگـذار بـاد،   در(ستاره سـوز    ) 175صدر رهگذار باد،  (شب زده ) 36ص

 ددنـشان ) 90 ص شير سرخ، ( درد آكند ) 450 ص سالهاي صبوري، (توانسوز  ) 291صها، جدايي
  )99 صشير سرخ،(

  
  ساختار قيد) 4

كه صورت ثابت دارد، يعني صرف ناشدني است، و آن به فعلي، يا « قيد واژه اي است 
ناتل خانلري، (» .ته اي را به مفهوم آن بيفزايدپيوندد تا نك صفتي، يا قيد ديگر، يا تمام جمله مي

. شوند تقسيم مي» قيد مشترك«و » قيد مختص«: قيدها به دو دستة) 209، ص 3ج :1382
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    28

اما قيد هاي مشترك در . پذيرند قيدهاي مختص در جمله جز نقش قيدي، نقش ديگري را نمي
انوري وگيوي، . (شوند واقع مياصل قيد نيستند، بلكه صفت و اسم و فعل اند كه در جمله قيد 

حميد مصدق از هر دو دستة اين قيدها متناسب با حال و هواي شعرش ) 226ص  :1367
اكثر قيدهاي مختص شعرهايي حميد مصدق، همان قيدهايي هستند كه در . استفاده كرده است

وزه بندرت به خوريم كه امر زبان امروزه تا حدودي رواج دارند، اما، گاه، به نمونه هايي بر مي
روند؛ اين قيدها شامل برخي از افعال، عبارات و تركيبات عربي هستند كه در زبان  كار مي

مانند الحق و علي ) 225ص :1367انوري وگيوي،. (آيند فارسي قيد مختص به شمار مي
  : الخصوص

هاي  در لحظه/ من رود پاك را، / علي الخصوص، /  و من،/ الحق ما چه پست و پليديم 
  )113صدر رهگذار باد،. (در ذهن خود، به دامن مرداب برده ام/ شم، خ

نمونه هاي از قيدهاي مشترك به كار رفته در شعر حميد مصدق كه اغلب جنبة باستاني 
  : دارند، عبارتند از

  : مدام 
 /  - / اينجا درون سينة من زخم كهنه اي است مدام خواندم  كه، مي/  خورشيد روشني ست 

  )374 صسالهاي صبوري، (مدامم كاهد كه، مي
   : هراسان

  )374صسالهاي صبوري،( گذشت و رفت هراسان چون برق و باد، -/ آهو 
  
  :ساختارحروف ) 5
ها يا  فقط براي پيوند دادن گروه«حروف در زبان فارسي به تنهايي معناي مستقّلي ندارند،  
اي، يا  اي به جمله اي يا كلمه هاي به كلم ها به يكديگر يا نسبت دادن كلمه ها يا جمله كلمه

حروف تنها ) 255ص :1367انوري و گيوي، (» .روند اي در جمله به كار مي نمودن نقش كلمه
حروف در گذشته در معاني متفاوت به كار گرفته . يابند در همراهي با ديگر كلمات معني مي

ادت ستيزي در زبان بهره جستن از حروف در غير معناي رايج امروز، باعث نوعي ع. شدند مي
سرپيچي شاعران از : باستان گرايي در حروف عبارت است از «شود  گفته مي. شود شاعر مي
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  29هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

كاربرد حروف در معني و مفهوم و ساختمان امروزين و پيروي از سنت هاي قدما در كاربرد 
  )172ص :1378علي پور، (» .ها، هم از جهت معنا و هم ساختار آن

هايش، رنگ عادت را از  دن به چنين كاربردهايي در سروده حميد مصدق با روي آور
حروف به دليل «هاي زباني خود را استحكام بخشيده است، چرا كه رخسار آنها زدوده و بافت

انعطاف پذيري ويژه در معنا و دگرگوني هاي كاركردي كه در طول هزار سال نثر و شعر 
روز همانند ساير عناصر زبان، نقشي فارسي صورت گرفته، پيوسته در شعر باستان گراي ام

در آثار شاعران امروز نمونه هاي خوبي از بهره برداري دقيق از . تعيين كننده داشته است
شود كه در همة آنها كوشش براي رسيدن به يك زبان  حروف در جهت آركائيسم يافت مي

ر حميد مصدق در شع) 174ص:1378علي پور، (» .مستقل و مشخص، هدف اساسي است
بافت . حروف و ساخت نحوي كهن حروف بهره جسته است خويش از دوگونة شكل قديمي

  .نحوي كهن، حروف در بخش ساخت نحوي كهن مورد بررسي و مداقه قرار خواهد گرفت
  
  حروف   شكل قديمي -

گيرد كـه امـروزه در زبـان           در اين شيوه، شاعر در شعر خود از شكل كهن حروفي بهره مي            
بيشترين بسامد كاربرد اين حروف در      . شوند يا اصالً كاربردي ندارند       كار برده مي   معيار كمتر به  

بـه  » از«است كه امروزه در زبان معيار به صورت كامل        » ز  «شعر حميد مصدق مربوط به حرف       
  . گرفته است مورد استفاده قرار مي» ز«و مخفف » از«رود، در گذشته هر دو صورت كامل كار مي

  )26صدرفش كاويان، (رم و بيم رسوايي گريزان شد ز ش/ نفاق افكن 
  : حروف ديگر كه به شكل كهن در شعر حميد مصدق به كار رفته عبارتند از 

  :ارچه

  
  )96صشير سرخ،( نيست ارچهشمشيرم / بيزارم از ازدحام 

: گرچه 
  )385 صسالهاي صبوري،(اشكم از ديده نريخت /  از فرط غرور گرچه
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    30

  »دران«كاربرد حرف اضافه -
كه از مختصات شعر گذشته بـه ويـژه دورة          » در« به جاي » اندر« به كار گيري حرف اضافه      

از لحاظ تـاريخي    . گردد  اول زبان فارسي است، در شعر امروز باعث باستانگرايي زبان شاعر مي           
در متون نثر ساساني در زمان سامانيان به هيچ وجه كلمه نيست و بـه اشـعار                 » در«كاربرد كلمة   

تـوان بـدآنها      كه مـي    توان كرد، ولي در كتب نثر قديمي        ب به آن دوره هم اعتماد كامل نمي       منسو
كـه مخفـف    » در«استعمال شده است و لفـظ     » اندر  «اعتماد كرد، هر قدر جستجو شده، همه جا         

اين حـرف در مقـام     ) 338ص،1ج  :1375بهار،  (» . است در عهد غزنويان پيدا آمده است      » اندر«
توان دريافت    با اندك تأمل در شعر حميد مصدق مي       . آيد  ف اضافه هر دو مي    پيشوند فعل و حر   

  .در مقام حرف اضافه به دو صورت مستقل و تأكيدي آمده است كه اين حرف با بسامد كمي
  : حرف اضافة مستقل-1

كاسـتن  /  وانـدر ايـن دوره بيـداد گريهـا هـر دم             / بي تو احساس من از زندگي بـي بنيـاد           
  ) 60ياه،آبي،خاكستري،س(

  : حرف اضافة تأكيدي-2
  )10درفش كاويان،(كه گرداگرد آن را برج و بارو / به كاخ اندر 

، استفاده از دو حرف اضافه براي يـك مـتمم   »اندر« درنمونه اي اخير، در كنار حرف اضافه    
ل حميـد       كه از ويژگي هاي شعر گذشته، به ويژه سبك خراساني است، حـاكي از تعمـق و تأمـ

  .آثار شعراي بزرگ گذشته استمصدق در 
   
  :»سوي و جانب«در مفهوم » زي«كاربرد حرف -
در پهلوي نيست و ايـن لغـت ويـژة          » نزد«و» سوي  «به معني   » زي««استاد بهار معتقد است    

شايد اسـتفاده از آن در شـعر امـروز بيـشتر بـه              ) . 423ص،1ج  :1375بهار،  (» .زبان دري است  
چنـان كـه در شـعر حميـد     .ه سبب جنبـة باسـتان گرايانـه آن     خاطر آهنگ ذاتي آن باشد و نه ب       

  : مصدق وجود اين واژه، موجب آهنگين شدن شعر او شده است
نـه زي   / و مـن    / كه من هالك شدم     / زد    مرا صدا مي  / زد    و هر ستاره از آن اوجها صدا مي       

  )310صاز جدايي ها،(سوي خاك شدم / ستاره، نه زي مهر 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

        

  31هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

  »نه«وم در مفه»ني«كاربرد حرف -
و » نـه «بوده و در زبان فارسي دري به صورت         » ني  «در زبان پهلوي به صورت      » نه«حرف   

ج  : 1382ناتـل خـانلري،     . (رود  به كـار مـي    » نه«شده است و امروزه به صورت         تلفظ مي » ني«
شود در ناحيـة      به كار برده مي   » نه«كه به صورت    » ني«و  » نه«گفتني است كه حرف     ) 211ص  3

در » نـه «به جـاي    » ني«استفاده از حرف  . شود  ران و در افغانستان به كسر نون تلفظ مي        مركزي اي 
بخشد، از اين روست كـه حميـد مـصدق            شعر امروز به زبان شعر نوعي تشخّص و فخامت مي         

  .گيرد هم با توانايي از آن بهره مي
  )22 صدرفش كاويان،( ني هواي ديگر در سر -/  نه در دل آرزويي 

  :و
  )473 صسالهاي صبوري،(نه در دل اشتياقي بود / نه نويد بود / بود ني اميد 

فـضاي آكنـده از     » نه«و سه بار تكرار كردن حرف       » ني  «شاعر در اين شعر با آوردن حرف        
  .يأس، اندوه و نا اميدي بر فضاي شعرش حاكم كرده است

  

  افزايش و كاهش  -
عيار به صورت كامل كاربرد دارند، يـا        استفاده از شكل مخفف واژه ها كه امروزه در زبان م           

گيرنـد، تمهيـدي    به كار گرفتن واژه هايي كه صورت مخفف آنها امروزه مورد استفاده قرار مـي         
اين افـزايش و كـاهش در گذشـته بـا           . براي برجسته سازي و آشنايي زدايي زبان شاعري است        

ر چند چنين ضرورت هايي، اما در شعر امروز ه« گرفته،  توجه به ضرورت هاي وزني انجام مي  
گاه ممكن است در ايجاد برخي هنجار گريزي ها دخيل باشد، اصل باسـتان گرايـي، التـزام بـه                   
افزايش شباهت ها و تبعيت از الگوهـاي زبـاني گذشـته،دليل چنـين دخـل و تـصر فهـايي در                      

كـاهش  در اينجا به برخي از افزايش ها و         ) 342ص  :1378علي پور،   (» . ست   ساختمان واژه ها  
  :رود ها در شعر حميد مصدق اشارت مي

  

  : كاهش)الف
حميد مصدق، گاهي از صورت مخفف واژه هايي كه در زبان معيار به صـورت كامـل بـه                    

دهد كه به طور ناخود       بدين ترتيب، خواننده را در فضايي قرار مي       . كند  روند، استفاده مي    كار مي 
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اي باعث    استفاده از چنين شيوه   .شود    تداعي مي آگاه،نوشته اي مربوط به دوران كهن در ذهن او          
و گـاه   »درفـش كاويـان   « حميد مصدق، در شعر خويش، گاه به عمد       . گردد  هنري شدن شعر مي   

  :مانند. غير عمدي از اين شگرد استفاده كرده است
همـاره خـون   /  آن خونخـوار  -/ گجـسته اژدهـاك پيـر دژ رفتـار     / از آنرو كان سيه كردار     

  ) 16 صدرفش كاويان،(آزرد  روان كاوه ز اين اندوه مي/ خورد  طن ميگلگون جوانان و
را بـه صـورت مخفـف در كنـار ديگـر            » ز اين «،  »كان«و حروف   » سيه  «حميد مصدق واژه    

انگار زوجي متناسب به رقص بر      «اي به كار نشانده كه به قول براهني           واژگان آركائيك، به گونه   
  )1684، ص3ج : 1371براهني، (» .خاسته اند

  
  :افزايش) ب

هايي كه صورت مخفف آنها در زبان معيار رايج اسـت، يكـي                استفاده از ساخت كامل واژه    
بهره . هاي تشخص بخشيدن به زبان يك اثر ادبي، و خالف هنجار عمل كردن است               ديگر از راه  

جستن از اين شگرد در منظومة حميد مصدق با بسامد كمتري نـسبت بـه اسـتفاده از صـورت                    
اگر چه اين امر، كه در      . خورد  ف واژه هايي كه صورت كامل آن معمول است، به چشم مي           مخف

سبك كهن بيشتر مورد استفاده قرارگرفته، در شعر امروز، حاكي از توجه شاعر به عناصر زبـان                 
بـه دو   .و فرهنگ گذشته است،اما حميد مصدق كمتر به استفاده از آنها تمايل نـشان داده اسـت                

  . رود ن واژگان در شعر حميد مصدق اشارت مينمونه از اي
  : ديگرگون

  )27 صدرفش كاويان،( نخواهد شد ديگرگونقضاي آسمان است اين و / گويد  كه مي
  : هشيواري 

  )133صدر رهگذار باد،( ست هشيواريشايد كه سيب سرخ / در آن جزيره، كه آنجا 
  
  :به كارگيري ادات تشبيه كهن -

 كهن كه در يك دوره يا دوره هايي كاربرد داشته و امـروز كمتـر بـه                   استفاده از ادات تشبيه   
در اين جا به    . بخشد    روند، از ديگر مواردي است كه به يك اثر ادبي صبغة آركائيك مي              كار مي 
  : شود  هايي از اين نوع ادات تشبيه كهن در شعرحميد مصدق اشاره مي نمونه
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  : به سان –چونان 

  

جوشان شـد   -/   كورة آتشفشان از خشم      به سان / ير خشم آگين     ش چونان -/  ز جا جنبيد    
  ) 31 صدرفش كاويان،(

:گويي 
جـويي ز خـون   گويي / در خون دوستان موافق فرو شده    / همه تا مِرفَق،    /  و ز دستهايشان    

  ) 492 صسالهاي صبوري،(ريخت  تازه فرو مي
  

  ) 3شماره (مصدق   جدول فراواني اسم، صفت وقيدهاي كهن در منظومه هاي حميد 
 اسم،صفت، قيد

  آثار
   قيدهاي قديمي   صفات قديمي   هاي قديمي اسم

  10  40  58  درفش كاويان
  2  10  17  آبي،خاكستري،سياه
  8  42  99  در رهگذار باد
  3  18  60  از جدايي ها

  9  22  103  سالهاي صبوري
  16  50  64  شير سرخ
  48  172  311  جمع

  
   ساخت نحوي كهن-

هاي بارز زبان يك شاعر،رويكرد بسيار ماهرانـة وي، بـه كـاربرد سـاختار                  يكي از مشخّصه  
شاعران موفق با استفاده از واژگـان و  . نحوي گذشته و تجديد حيات آنها در شعر خويش است      

سنتهاي نحوي گذشته به جاي واژگان و سـاختار نحـوي امـروز، سـبب عـادت سـتيزي كـالم                
اني در حـوزة نحـوي از برجـسته تـرين عوامـل             گسترش و تنوع امكانات زب    . شوند  خويش مي 

گاه تنها عامل برجستگي يـك عبـارت،همين برجـستگي    «استحكام و تشخّص زبان شاعر است    
در يك مـتن ادبـي،      ) 27ص:1384شفيعي كدكني، (» .ساخت نحوي آن به تناسب موضوع است      
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ه جستن از سـاختار  بخشد، بلكه بهر تنها كاربرد واژگان كهن، فضايي باستان گرايانه به شعر نمي        
نحوي گذشته به گونة مطلوب در كنار واژگان كهن در شعر امروز موجب صالبت، استحكام و                

زبان آركائيسم،در نتيجة همـاهنگي و همكـاري عناصـر          «. شود  تشخّص مضاعف زبان شاعر مي    
واژگاني و ساختارهاي نحوي باستاني در چارچوپ يك جهان بيني مدافع فرهنگ گذشـته،قابل              

  )164ص: 1378علي پور،(» .ه استتوسع
 تحقيق و تفحص حميـد مـصدق در ادبيـات غنـي گذشـتة ايـران و آشـنايي وي بـا آثـار                        
گذشتگان، مهمترين عامل توجه به كهن ترين بافت هاي نحوي زبان فارسـي در كنـار واژگـان                  

، حميد مصدق از اين توانش زباني به خوبي در حوزة فعل و اسم وحروف بهـره گرفتـه                  . است
  .كه برجستگي خاصي به اشعارش بخشيده است

  
  :جا به جايي اجزاي فعل -

 جا به جايي اجزاي فعل در گذشته، بويژه در شعر خراساني، به خاطر رعايت وزن صورت                
اما كاربرد آن، امروزه، توسط شاعر كه از تساوي مـصراع هـا و قيـد وبنـدهاي                  . گرفته است   مي

ايجاد موسيقي و توازن    «.  به وزن، بيشتر جنبة زيباشناختي دارد      وزني رهايي يافته، در كنار توجه     
موسيقيايي در ساختار فعل از يك سو و تأكيد جزء اصلي فعل كه بار اصـلي معنـا را در خـود                      

از سوي ديگر انگيـزة  ) 331ص : 1378علي پور، (»نهفته دارد با تقدم آن بر جزء فرعي و معين       
توجه به اصل موسـيقيايي شـعر و تأكيـد و همچنـين            . ترويكرد شاعر معاصر به اين شگرد اس      

كاربرد ساخت رايج در زبان شعر خراساني در شعر امـروزه، صـبغة آركائيـك بـه زبـان شـاعر                     
گاه با جا بـه جـايي اجـزاي         :حميد مصدق از اين شگرد در شعر خويش به سه گونه          . بخشد  مي

معين و گاه فاصله بين دو جزء       فعل مركب، و در مواردي پيشي گرفتن جزء اصلي فعل بر جزء             
  :فعل، استفاده كرده است

  
  :جا به جايي در اجزاي فعل مركب-

دره زد  / چـرخ زد كـركس      / جغد زد شيون    / مرد در دره طنين افكند      » واي«ناگهان پژواك   
  )362 صسالهاي صبوري،(لبخند 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

        

  35هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

زد  «و» زد شـيون  «حميد مصدق در اين بند شعر با جا بـه جـايي فعـل مركـب در دو فعـل                   
  .موجب هنجار گريزي و عادت ستيزي شعرش در نگاه مخاطب گرديده است» لبخند

  :پيشي گرفتن جزء اصلي فعل بر جزء معين
  )465 صسالهاي صبوري،(آخر چه كرد بايست /  اين نهنگها -/ با اين نهنگها عظيم 

  :فاصله بين دو جزء فعل
  )131 ص سرخ،شير(بايست بوسه داد / بر دست آن الهة قول و غزل بسي 

  
  تكرار فعل -

 تكرار فعل كه از مختصات دورة ساماني است، در شعر امروز، نوعي كهن گرايي به شـمار                 
اهدافي چون تأكيد و حفظ وزن و موسيقي و القاي معاني           .شود  آيد و منجر به زيبا آفريني مي        مي

 ساختار واژگاني بـر  زيرا بار اصلي انتقال و تداعي معنا در يك. از ويژگي هاي تكرار فعل است     
هر جملة فعليه داراي فعل خاص است و آن فعـل بايـستي   «در متنهاي پهلوي   . عهدة فعل است  

ذكر گردد، هر چند كه يك فعل مكرر شود و تكرار افعال متشابه در چند جملـة متـوالي عيـب                     
 هم درآخر   اين رسم در دورة سامانيان تا قرن ششم نيز برقرار بوده و افعال شبيه به              . نبوده است 

حميد مـصدق از    )355، ص   1ج: 1375بهار،(» .شده است   جمله كوچك يا بزرگ عيناً تكرار مي      
  :اين شگرد زيبا شناختي جهت تأكيد و تأثير شعر خويش به خوبي بهره جسته است

 بـه وسـعت   -/كـه تـرا مـن    / بيا / بيا /  زمانه دشمن خوست -/ بيا به پيش من اي دوست      
  )7 صشير سرخ،(دارم دوست / به وسعت همه كاينات / به وسعت دنيا / دريا 

موجب تأكيد و القـاي شـعر       » بيا«حميد مصدق در اين پارة شعر با سه بار تكرار كردن فعل             
  .خويش به مخاطب گشته است

  
  »ب«كاربرد فعل امر بدون تكواژ -

 وجه امري، نمودي از فعل است كه وقوع يا عدم وقـوع كـاري را بـه صـورت فرمـان يـا                       
شايان ذكر است كه در برخي كتب دستور، فعل امر را در دو ساخت  .خواهش يا توصيه بخواهد   

هـاي    در متون دورة اول فارسي دري، صـيغه       . آورده اند »دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع      «
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ناتـل  .(رفتـه اسـت     بـه كـار مـي     ... يـا مجـرد از ايـن پيـشوند و           »ب«فعل امر با پيـشوند فعلـي      
» بـن مـضارع   + ب«فعل امر امروزه در زبان معيار از جزء پيشين          ) 297، ص 2ج: 1382خانلري،

كاربرد اين ويژگي توسط شاعر معاصر موجب عادت سـتيزي و غرابـت زبـان               . شود  ساخته مي 
  :حميد مصدق در شعرش از اين شيوه بهره جسته است. گردد شاعر مي
/ سردگي بـزداي    ز آيينـه گـرد ايـن افـ        / بهل دلمردگـي    / هاي شهر شاد خواران گير       نشاني

  )156 صشير سرخ،(گساران گير  سراغي هم ز كوي مي
در كنـار ديگـر   » ب«بدون جزء پيشين   » گير« با به كار گرفتن فعل امر      ،سرايندة اين پارة شعر   

  . موجب آشنايي زدايي و آركائيسم زبانش شده است،واژگان كهن
  
  حركت يا رقص ضمير -

ا ساختن كالم شاعر، كـاربرد ضـمير در غيـر از             يكي ديگر از موارد برجسته سازي و ناآشن       
ضماير پيوسته در زبان معيار به طور معمول در حالت مفعولي پيوسته            . جايگاه اصلي خود است   

داشته باشند بعـد      به فعل و در حالت مضاف اليهي پيوسته به اسم و در صورتي كه نقش متممي               
به ضرورت وزن در گذشـته، يـا بـه منظـور            اما در زبان ادبي بنا      . گيرند  از حرف اضافه قرار مي    

زيباسازي و تأكيدي كه بر قسمتي از جمله دارد،شاعر يا نويسنده دست به جا به جـايي ضـمير                   
در كتابهـاي  » پـرش، جهـش، حركـت و رقـص ضـمير     «اين جريان تحت عنوان .زند پيوسته مي 

ران گذشـته  اين شگرد به فراواني توسط شاع) 150ص:1386مدرسي،. (دستور مطرح شده است 
حميد مصدق نيز بـه تبعيـت از شـاعران گذشـته از چنـين      . مورد استفاده قرار گرفته شده است     

  :زند وي با كاربرد اين شيوه، دست به آشنايي زدايي مي.جويد اي در اشعار خود بهره مي شيوه
پريـدة از قفـس     / پرنـدة دل مـن      / و آشكارش كـن     / تو با نگاه شكافنده قلب من بشكاف        

  )27 صشير سرخ،( شكارش كن -م ا سينه
كه نقـش   » آشكارش، شكارش «در دو واژة    » ش«حميد مصدق با به كارگيري ضمير پيوسته        

مفعولي دارد، و بايد به بخش صرفي فعل بپيوندد، با آوردن آن همراه بـا قـسمت غيـر صـرفي                     
  .گردد فعل، موجب عادت ستيزي و تازگي زبان خود در نگاه خواننده مي
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  37هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

  براي بيان نوع و مبالغه » آن«و » ينا«كاربرد -
شـاعران  . رود  در زبان امروز براي اشاره به نزديك و دور بـه كـار مـي              » آن«و  » اين« كاربرد  

عالوه بـر  » آن«و » اين«. گيرند امكانات زباني براي تشخّص زبان خويش بهره مي         موفق از تمامي  
ت نثر و نظـم قـديم اسـت، در شـعر            كاركردهاي امروزي، براي بيان نوع و مبالغه كه از مختصا         

حميـد مـصدق از     .شـوند   روند كه موجب آشنايي زدايي و كهن گرايي زبان مي           امروز به كار مي   
  : اين توانش زباني در موارد فراوان استفاده كرده است به عنوان نمونه

 ايـن  -/ اين اژدهاي هفت سر  / اين موج خشمگين    / جمعي عجيب جلوة خود كرد آشكار       
  )99 صشير سرخ،( و هول ديو خوف

براي بيان مبالغـه دسـت بـه عـادت زدايـي زده         » اين«شاعر با به كاربردن سه بار اسم اشاره         
  .است
  
  جمع بستن هاي نامتعارف-

» هـا «وبـراي غيـر جانـداران از        » ان« اگرچه در زبان فارسي براي جمع بستن جانـداران از           
 براي جانداران رو به كـاهش اسـت؛ بـويژه در            »ان«شود، ولي در زبان امروز كاربرد         استفاده مي 

جمع عالوه بر جانداران در مورد كلمات عربـي  » ان«در سبك خراساني استفاده از    . زبان محاوره 
بنابراين جمـع   ) 224ص  :1372شميسا،. (واسم معني و حتي غير ذي العقول كاربرد داشته است         

حميد مصدق با جمـع     .شود  بان مي امروزه توسط شاعر موجب گهن گرايي ز      » ان«اين واژگان با    
» ان«را بـا  » گيـسو   «بستن هاي ناآشنا موجب برجسته سازي كالمش شده است، براي نمونـه او            

  : جمع بسته است» ها«به جاي
  )40 صآبي،خاكستري،سياه،(گيسوان تو شب بي پايان / گيسوان تو پريشانتر از انديشه من 

  :نمونه.جسته كردن كالم را به همراه داردكه بر» ان«جمع بستن اعضاي جفت بدن انسان با 
اعتمادي كـه   / آه مگذار، كه دستان من      / سازند    مرغ دستان تو پر مي    / آشيان تهي دست مرا     

  ها بسپارد  به فراموشي/ به دستان تو دارد 
  )69 صآبي،خاكستري،سياه،(
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    38

  :» ان«جمع بستن اسم معني با 
  )44 صرخ،شير س(با بارغمان قرن ها بر دل / كجا رفتند 

  

  اشباع شدة ساكن به جاي كسرة اضافه» ي«كاربرد -
اشـباع شـدة   » ي«ترين سنتهاي نحوي گذشته، بويژه سبك خراسـاني، كـاربرد      يكي از رايج  

  : در شعر زير» گسارندة«. ساكن به جاي كسرة اضافه است
ــاز  ــاده آورد ســـــ ــسارندة بـــــ  گـــــ

 
  ج

   طــرازســيه چــشم و گلــرخ بتــان   

 

  )174 ص، 5 ج شاهنامه، (                             
. بخـشد   استفاده از اين بافت نحوي كهن، در شعر امروز، صبغة آركائيك به زبان شـاعر مـي                

اين ساخت نحوي به خوبي و زيبايي در اشعار حميد مصدق نمود يافته است كه نشانة تـسلّط                  
  .و تعمق شاعر درآثار گذشتگان است

  )155 صشير سرخ،( گذر ده از دل تنگت -/ ني را نسيم مهربا/ تو بگشا پنجرة دل را 
  :و

شـير  (شور ترانة دلكـش   ) 456صسالهاي صبوري، (جنگد    اگر بازوي مردانة تو در پيكار مي      
  )103 صسرخ،

» اي«تلفـظ ) ye(=» ي«به جاي تلفـظ     » ترانة دلكش «و  » مردانة تو «،  »پنجرة دل «در تركيبات   
)eye (       اساساً انگيزه هاي وسوسه    «. بك خراساني است  رعايت شده كه از شايع ترين سنّتهاي س

ــي         ــاعران م ــار ش ــرد در آث ــن رويك ــث اي ــه باع ــت، ك ــان اس ــشخص زب ــز ت ــود انگي » .ش
حميد مصدق از اين رهگذر موجب عادت ستيزي و برجـسته سـازي         ) 165ص:1378پور،  علي(

  .زبان خود شده است
   

  :ساخت نحوي كهن حروف-
اي كـه   ز معني و مفهوم رايج زبان امروز، در معـاني كاربرد حروف در معاني و مفاهيم غير ا       

زيـرا حـروف در گذشـته در مفـاهيم          . شود    در گذشته مرسوم بوده است، باعث برجستگي مي       
چنين كاركردهايي در شعر امروز، هر چند به ظاهر معمـولي           «. شدند  گوناگوني به كار گرفته مي    
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  39هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

 نـوعي آشـنايي زدايـي اسـت كـه سـبب             زيـرا . آيد، نتايج زباني آن قابل توجه است        به نظر مي  
  ) .173، 172صص : 1378علي پور، (» .شود تشخّص زبان و استحكام بافت هاي آن مي

  
  » را«كاربرد حرف -

را بيشتر به عنوان نشانة مفعولي به كار بـرده، امـا در عـين حـال                 » را  « حميد مصدق حرف    
با هدف زيباشناختي به كـار  » ك اضافه ف«و  » براي«،  »به«،  »در«همانند گذشتگان آن را در مفهوم       

  .گرفته است
  :» به«را در مفهوم 
  )239 صاز جدايي ها،(رسد اي آفتاب پاك انديش  تو را چه مي
  :»براي«را در معني 

  )22  صدرفش كاويان،(تو را اينك سزا لعن است و دشنام است 
  )173صدر رهگذار باد،(گويي شب را پگاه نيست 

  :» در«در مفهوم » را«
  )25 صدرفش كاويان،(تو را بر جنگ دشمن نيست گر آهنگ 

  :و
  )359 صسالهاي صبوري،(پيوند جاودانه مهري است در نهان / قلب من و تو را 

  : براي فك اضافه» را«
شـود و سـبب جـدايي مـضاف اليـه و مـضاف                بين مضاف اليه و مضاف واقع مي      » را« اين  

ن ساخت از ويژگي هاي شعر گذشته بوده و استفاده         اي. برد  گردد و كسرة اضافه را از بين مي         مي
چنـان كـه    .شود    از آن در شعر، توسط شاعر معاصر موجب آشنايي زدايي و غرابت شعرش مي             

  . در نمونه هاي زير از حميد مصدق چنين است
  )78 صدر رهگذارباد،(رفتيم رود را به تماشا 

يابـد كـه       تأمل بيشتر مخاطـب در مـي       رسد، اما با    نشانة مفعولي به نظر مي    » را«در نگاه اول    
  . شود گونه نيست و اين امر موجب برجسته سازي و التذاذ ادبي مي اين
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  باستان گرايي در شعر حميد مصدق    40

  :»به«در مفهوم» با«كاربرد -
رود كـه در      در مواردي بـه كـار مـي       » با« از مختصات سبك قديم آن است كه حرف اضافة          

ناتـل خـانلري،    (» .شـود    مـي  استعمال» به  «ادوار بعدي تا فارسي رايج امروز به جاي آن حرف           
در مفهـوم   » بـا «در شعر حميد مصدق موارد محدودي از حـرف اضـافه            ) 335، ص 3ج  ،  1382

گل قاصد آيا با تـو ايـن        ) 24 صدرفش كاويان، (تو اي خو كرده با بيداد       : شود  مشاهده مي » به«
يد گو خبر مرگ مرا با تو چه كسي مي) 49 ص آبي، خاكستري، سياه،  (قصة خوش خواهد گفت     

  ).60 صآبي، خاكستري، سياه،(
  

  :»با«و » در«در مفهوم » به«كاربرد حرف اضافه -
در معاني ديگر غير از معني اصلي از ويژگي هاي سـبك            » به« با آن كه كاربرد حرف اضافة       

و به ميزان كمتري » در«كهن است،اما درشعر حميد مصدق اين حرف با بسامد بااليي در مفهوم          
  . كار رفته استبه» با«در مفهوم 

  : »در«در مفهوم » به«كاربرد حرف اضافه 
  ) 16  صدرفش كاويان،(به قلبش گرچه اندوه فراوان بود 

  :»با«در مفهوم » به«كاربرد 
آيد، توجه به اين نكته است كـه در   گفتني به نظر مي» با«در معني » به« آن چه دربارة حرف    

به سـر انگـشت     «مثالً  . صورت گرفته است  واسطگي در اشعار حميد مصدق، نوعي حذف        » به«
به طور ضـمني در مثـال     » واسطه«يا  » 000وسيله  «بوده است كه    000، به وسيله سرانگشت   »000

  ) . 182ص: 1378علي پور، . ( هاي زير حذف شده است
  )27 صدرفش كاويان،(به سر انگشت خود بسترد اشك شوق / كناره كورة آهنگري كاوه 

  :و
تــو بــه لبخنــدي از ايــن آينــه بــزداي غبــار / بــا غبــاري از غــم / ســت ام آينــه اي ا ســينه

  )69 صآبي،خاكستري،سياه،(
  »عاد و معيتباست«در مفهوم » و«كاربرد حرف 

كه از مختصات سبك شعر گذشته است، در        » عادبمعيت و است  «در مفهوم   » و«كاربرد حرف    
ـ .شـود   شعر امروز موجب آشنايي زدايي و برجستگي زبان شاعر مـي           ا تأمـل در اشـعار حميـد        ب

  . عاد مشاهده كردبرا در معناي معيت و است»و«توان  مصدق مي
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  41هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش  

  : » عادباست«در مفهوم » و«
  )356 صسالهاي صبوري،(  واي از من -/ مگر ديگر من واين خاك 

  :»معيت«در مفهوم »و«
لهاي سا(من و اين ديو گران      / من و اين بازوي خرد      / من و اين تركش و اين تير و كمان؟          

  )441 صصبوري،
 بـر جـستگي     ،در مفهوم معيت  » واو«حميد مصدق در نمونة اخير با كاربرد چهار بار حرف           

  .خاصي به شعرش بخشيده است
  

  :نتيجه
زدايـي و      استفاده از ساخت كهـن گـرا يكـي از شـگردهاي حميـد مـصدق بـراي آشـنايي                   

هـاي فعـل،      ولـه ساخت كهن گرا در شعر حميـد مـصدق شـامل مق           .برجستگي زبان شعر است   
نكتة مهم در كهن گرايي زبان شعري حميد مـصدق ايـن            . و حروف است    تركيب وصفي، اسمي  

است كه تمايل به كاربرد واژگان كهن گاهي حاكي از كنش آگاهانه از طرف شاعر نيست، بلكه                 
ايـن احـساس و عاطفـة       . شود  ّ او ناشي مي     اين گونه باستان گرايي از احساس و عواطف خاص        

ساز اين گونه باستان گرايي و در نتيجه ناآشنا ساختن و آشنايي زدايـي در                 ت كه سبب  شاعر اس 
كالم او شده است؛ يعني اين گونه باستان گرايي در جريان فعاليت و پويايي ذهن او، برحـسب                  
امكانات بالقوة ذهن و زبان وي فعليت پيدا كرده و سرانجام بـه صـورت و معنـايي خـاص در                     

  . اشي از شرايط خاص حاكم بر پديد آمدن شعر اوستآمده است و اين ن
گردد كه حميد مصدق توجه خاصي بـه زبـان            هاي آماري ارائه شده، مشخص مي        طبق داده 

استفادة فراوان او از واژگان قديمي، بويژه افعال پيشوندي و          . استوار و فخيم گذشته داشته است     
بـه طـوري كـه    . نه به شعر او بخشيده است     و اسم هاي قديمي، فضاي باستان گرايا        سادة قديمي 

  .شود زبان شعرش را زير نفوذ قرار داده و ساية آن در بيشتر اشعارش احساس مي
 در خور تأمل است كه تجلي واژگان كهن و بافت نحوي آثار گذشـتگان، بـه طـور نـاخود        

 حـسن  آگاه و گاهي هم خود آگاه در شعر حميد مصدق، بيانگر توانايي شـاعري اسـت كـه بـا     
ي ايجـاد                  گزينش و تركيب ميان زبان و عاطفه، بويژه در منظومة درفش كاويان هماهنگي خاصـ

  .نموده و ماية صالبت و شكوه زبان شعرش شده است
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  خذĤمنابع و م
  كتابها) الف

  .سوم،تهران ، انتشارات  مرواريدزمستان،چاپ بيست و )1383(اخوان ثالث ،مهدي ،-1
  .، دستور زبان فارسي، تهران،انتشارات فاطمي)1367(، حسن، انوري، حسن، احمدي گيوي-2
  ).3(، طال در مس، تهران،نشر نويسنده، ج )1371(براهني،رضا، -3
  .، سبك شناسي، چاپ هشتم، تهران، انتشارات اميركبير)1375(بهار، محمد تقي، -4
  .يد، سفر در مه،تهران،انتشارات نگاه، ويراست جد)1381(پورنامداريان، تقي، -5
هاي نقد ادبي،ترجمة محمدتقي صـدقياني و غالمحـسين يوسـفي،             ، شيوه )1373(ديچز، ديويد،   -6

  .چاپ چهارم،تهران، انتشارات علمي
  .، موسيقي شعر، چاپ هشتم، تهران، انتشارات آگاه)1384(شفيعي كدكني، محمد رضا -7
  .، كليات سبك شناسي، تهران، انتشارات فردوس)1372(شميسا، سيروس، -8
  .، از زبان شناسي به ادبيات،تهران،نشر چشمه)1373(صفوي،كوروش، -9

، شاهنامه فردوسي، به كوشش سعيد حميـديان، بـر اسـاس چـاپ              )1384(فردوسي،ابوالقاسم،  -10
  .مسكو، چاپ چهارم، تهران، نشر قطره

، كليـات زيباشناسـي،ترجمة فـؤاد روحـاني، چـاپ پـنجم، انتـشارات               )1381( كروچه،بندتو ،  -11
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