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  نما در شعر معاصر كاركردهاي زيباشناختي نقش

  

  *مهدي دهرامي

  
 ، كرمان، ايراندانشگاه جيرفت ،استاديار زبان و ادبيات فارسي

  
  2/10/93: پذيرش                                                17/6/93دريافت: 

  

  چكيده

اي  نماها وظيفه در نگاه نخست، نقش شود. ها در جمله مي نما نوعي كلمه است كه موجب تشخيص نقش كلمه نقش
اي داشته  ها رفتارهاي ويژه شاعر با آنگيرند كه  ها ندارند و جزو واژگاني قرار نمي دادن ميان واژه بست و جز چفت

ها را در  توانند ابزار مؤثري باشند كه شاعر آن دهند، اين نوع كلمات مي هاي شعري نشان مي  باشد؛ اما بررسي
كه يك شاعر با اشياء و اسامي و افعال برخورد خاصي دارد، نسبت  چنان برد. آن كارمي ساخت زبان شعر خود به

نما در  اي داشته باشد. هدف اين مقاله بررسي كاركردهاي زيباشناختي نقش ند برخورد تازهتوا به حروف نيز مي
ها در ايجاد زبان شعر، تأثير و برجستگي  شعر معاصر است كه با روش استقرايي نشان داده است، اهميت آن

 نقش شعر برجستگي در زباني و لفظي ازنظر هم و معنايي اين نوع كلمات هم ازنظر ها كمتر نيست.  كالم از ديگر واژه

براي ايجاد موسيقي، هنجارگريزي،  عنصري و هستند انديشه و عاطفه معنا، برجستگي و تأكيد براي ابزاري و دارند
 يا آغازكردن مانند هايي خالقيت روند. شمارمي به شعر حوزة در نوآوري و خالقيت ،زباني تازة هاي فرم ساخت

 بر تأكيدها،  براين افزون نماها. نقش خالقانة حذف و تعدد يا و پيوند نماهاي نقش برخي با سطر، و شعر  رساندنِ پايان به
در شعر  كلمه نوع اين زيباشناختي كاركردهاي ترين مهمنما در بافت نحوي شعر از  با كاربرد مناسب نقش معنا

  .آيد شمارمي به معاصر
  

  معاصر، زبان شعر، تشخيص.زيباشناختي، شعر نما، كاركرد  نقشها:   كليدواژه
  

  . مقدمه1

در تعريف  1شود. آندره مارتينه ها در جمله مي نما نوعي كلمه است كه موجب تشخيص نقش كلمه نقش
دادن نقش و رابطه، جزوي از جمله با خود  هر تكواژ يا كلمه يا گروهي كه براي نشان«گويد:  نما مي نقش

 1349(صادقي، » رود كارمي مسند و يا هر جزء ديگري بهجمله يا هستة مركزي آن يعني محمول يا 
نماي  نقش«كنند:  دسته تقسيم مي كنند به پنج نماها را برحسب نقش كلماتي كه مشخص مي ). نقش441:

كاميار،  (وحيديان» نماي پيوند نماي ندا، نقش نماي متمم، نقش نماي اضافه و صفت، نقش مفعول، نقش
دادن نقش نحوي مدخولِ خود ـــ كه عملي   بر نشان افه و ربط، افزون). البته حروف اض112: 1387

 
1

 Andre Martinet  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 104-87، صص1395خرداد و تير )، 30(پياپي  2، ش7د
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ها  ). اين103:  1388پور،  افزايند (ر.ك. خيام حرفي و غيراصيل است ـــ معناي غيرمستقلي نيز بر آن مي
نماي ندا، مفعولي، اضافه و  اند. نقش تقسيم ب قابلنماي بسيط و مرك ازنظر ساختمان نيز به دودسته نقش

صورت بسيط است و هم مركب. تعداد  نماي متمم و پيوند هم به اند و درمقابل، نقش صفت همواره بسيط
؛ اما تعداد »چون«، »تا«، »در«، »از«، »با«، »به«نماهاي بسيط در زبان فارسي اندك است، مانند  نقش
فهرست حروف اضافه «ها افزايش يابد.  تواند تعداد آن توجه است و مي لنماهاي مركب بسيار قاب نقش

كامالً بسته نيست يعني ممكن است، هرزمان برحسب احتياج حروف اضافه، گروه جديدي به وجود 
). 442:  1349(صادقي، » كنند تري را بيان مي تر و عيني بيايد؛ زيرا اين حروف، روابط و معانيِ دقيق

هاي تازة حروف اضافه تأثير مهمي دارد؛ زيرا شمارة حروف اضافه  آمدن گروه ودوج ترجمه در به
مراتب كمتر است.  هاي اضافه فرانسه و انگليسي و آلماني به فارسي و حرف جر عربي از حرف

هاي  اقتضاي موضعِ سخن، گروه هاي فرنگيِ يادشده ممكن است، به سبب، در ترجمه از زبان اين به
اند، نيز  نماهاي گروهي كه بسيط ). البته جزء اولِ نقش454:  1388ود (ر.ك. فرشيدورد، اي ساخته ش تازه

كاررود.  نماي بسيط و ساده به گاهي بر اثر كاربرد بسيار، ممكن است، حذف شود و در ظاهرِ يك نقش
  نيز كاربرد دارد.» سوي«صورت  امروزه به» به سوي«براي نمونه 

» پهلو«(روي زمين نشست)، » روي«ند، بعضي حروف اضافه مانند ا برخي پژوهشگران نشان داده
(كيف را پشت » پشت«(صادق رفت سر چمدانش)، » سر«(تو كه پهلوي اينان نشيني سزاي تو اين باشد)، 
هاي  اند؛ اما در گذر زمان، نام اندام بدن اشاره داشته هاي در بگذار) و غيره، درآغاز اسم بوده و به اندام

). 50-41: 1386واژگاني) به حروف اضافه (عناصر دستوري) تبديل شده است (استاجي،  بدن (عناصر
اگر اين مسئله در راستاي موضوع مقالة حاضر بازخواني شود، آشكار است كه در فرايند تبديل اين 

روي «، »پشت در«، »سر چمدان«نوع اسامي به حرف اضافه، معنايي استعاري شكل گرفته است. يعني 
علت بسامد فراوان در كاربرد، اكنون وجوه  و مانند آن، درآغاز نوعي استعاره بوده؛ ولي به» زمين

  شود. هنري آن درك نمي
انگيز دارند و القاگر عواطف و احساسات شاعر به مخاطب  كلمات در زبان ادبي نيرويي شگفت

ها در ساخت زبان شعر  آن نماها ابزار مؤثري هستند كه شاعر از هستند و از ميان انواع كلمات، نقش
  گيرد. خود بهره مي

تواند كاركردهاي هنري در شعر داشته باشد و  نما مي پرسش اصلي اين مقاله اين است كه آيا نقش
گونه كه يك  رسد، همان نظرمي گيرد؟ به درصورت پاسخ مثبت، اين كاركردها چيست و چگونه شكل مي

داشته   تواند برخوردي تازه نماها نيز مي ، نسبت به نقششاعر با واژگان و اسامي برخوردي خاص دارد
ها، بدون  دادن ميان اركان واژه بست و اي جز چفت نماها ـــ كه وظيفه باشد. البته شايد در نگاه اول، نقش

اي  ها رفتارهاي ويژه داللت بر شيء يا معنايي خاص ندارند ـــ جزو واژگاني قرار نگيرند كه شاعر با آن
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دهد، اهميت  ها ببرد؛ اما بررسيِ شعر نشان مي شد و در خلق شعر خود بهرة زيادي از آنداشته با
ويژه  نماها در زبان شعر و حتي تأثير كالم از واژگان ديگر كمتر نيست و در برخي، شاعران به نقش

ر بدون كه شع چنان اند. آن نماها جزو ابزار اصلي خالقيت شاعر در حيطة زبان ، نقش2گرا شاعران زبان
ها تازگي و طراوت و برجستگي نخواهد داشت. اين پژوهش، با روش استقرايي، وجوه  رفتار شاعر با آن

نما را در شعر معاصر بررسي كرده است و با يافتن كاركردهاي هنري آن، با  هنري و زيباشناختي نقش
  رده است.ها، اين وجوه هنري را اثبات ك آوردن چندين نمونه براي هرمورد و تحليل آن

  

  . پيشينة پژوهش2
هاي فراواني انجام گرفته و هريك ازمنظري خاص به بررسي آن پرداخته است.  نما پژوهش دربارة نقش

اند.  ها مورد توجه قرارگرفته نماها بيشتر ازحيث انواع يا سير تاريخي آن هاي دستور زبان، نقش در كتاب
مهند و رنجبرضرابي،  (راسخ» وف اضافة در و سربررسي شبكه معنايي حر«ها مانند  در برخي پژوهش

)، معاني اوليه و معاني متفاوت برخي حروف بررسي شده و تأثير مكان در زمان و نقش آن در 1392
حروف اضافه در زبان «) در مقالة 1355ايجاد معاني برخي حروف نشان داده شده است. سيدوفايي (

، ضمن بررسي ويژگي نحوي حروف »ها) ي آنفارسي معاصر (موارد استعمال و خصوصيات نحو
اند، نه حرف  و غيره اسم» زير«، »روي«، »پيش«هايي مانند  اضافه در زبان فارسي معتقد است، واژه

نما در متون ادبي نشده است. در كارهاي  ها توجهي به كاركردهاي هنري نقش اضافه. در اين پژوهش
نما نيز ازحيث  اشعار شاعران انجام گرفته، گاه نقش هاي زباني در فراواني كه دربارة هنجارگريزي

). 1384پور،  (عمران» گرا در شعر اخوان هاي كهن ساخت«كاركرد هنري بررسي شده است؛ مانند مقالة 
جايي اركان جمله و  نما جابه هاي وصفي، كاربرد نقش در اين مقاله دربارة ساختار جمله، فعل، تركيب

گرايي است و  ها نيز بيشتر از حيث باستان نما در اين پژوهش قشحذف بحث شده است. بررسي ن
در بحث از انسجام،  (1976)هاي هنري ديگر آن مورد توجه قرار نگرفته است. هاليدي و حسن  جلوه

ها  اند؛ اما حوزة بررسي آن نقش عوامل پيوند، مانند برخي حروف ربط را در انسجام متن بررسي كرده
شناختي و هنري آن نبوده است. به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه در متون بالغي هاي زيبا شعر و جنبه

هايي  فصل در علم معاني و آرايه و سنتي، برخي فنون بالغي برپاية حروف بوده است، مانند بحث وصل
ر ويژه در شع شود، به نماها در شعر ديده مي هايي كه برپاية نقش مانند استثناي منقطع؛ اما خالقيت

  است.   معاصر بسيار گسترده
نماها در ساخت زبان شعر انجام نگرفته  تاكنون پژوهش مستقلي در زمينة نقش زيباشناختي نقش

نماها هم ازنظر محتوايي و معنايي و هم ازنظر زباني در برجستگي شعر نقش دارند و ابزاري  است. نقش
گرايي زبان، ساخت زبان شعري  گي و باستانبراي تأكيد معنا، انديشه و عاطفه، ايجاد موسيقي، برجست

 
آمد كه شاعران .  2 جود  ي به و ري ا يت هاي زباني جريان شع ي ظرف ي به كارگير استا ر ر معاصر د ب ميدر دوران  سو ين مح ا تحس راي آنه ي ب ي گوي معن ي  داشت كه اتهام ب يت  اي اهم ه  داز ا ان آنها ت نزد  ن  وجه به زبا اشتند. ت ن د ي بر زبا ن تاكيد زياد ي،  آ رك. حسن ل ر  آشنايي بيشت براي  د.( ، 79- 76: 1386ش ز رويايي 1، ني 379 :37 (  
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  روند. شمارمي خاص، خالقيت در فرم شعر و رسيدن به فرم، تازه به
  

  . ايجاد موسيقي3
بيان  آهنگينها  واژه وقتي كه اي گونه به ،شود مي ها هواژ بيشتر تحرك و جوش و جنب موجبموسيقي 

ند. اساس شو ها مي آن بيشتر ثيرگذاريأت و عاطفي ةجنب افزايش موجب و يابند مي ديگري شكلشوند، 
خاصي تكرار  توان برپاية تكرار دانست، در موسيقيِ بيروني هجاهاي كوتاه و بلند با نظم  موسيقي را مي

كنند.  شوند و يا در موسيقيِ كناري رديف و هجاهاي قافيه در آخر بيت با تكرار، موسيقي ايجاد مي مي
برانگيز و محسوس در سطح شعر بپراكند. ازميانِ  ، نوعي موسيقي ترنمتواند با تكرار نما نيز مي نقش
  كاربرد زيادي در موسيقي شعر دارند.» و«نماي پيوند  نماي اضافي و صفتي، و نقش نماها، نقش نقش

در بالغـت غالبـاً ناپسـنديده اسـت و در القـاي      «شود كـه   نماي اضافي موجب تتابع اضافات مي نقش
(يوسـفي،  » شـود  كند؛ اما با كاربرد بجا، سبب قوت تصـوير و تأكيـدي مناسـب مـي     معني كندي ايجاد مي

توانـد بـا تـأثيري كـه در      تنها عيـب نيسـت، بلكـه مـي     ). استفاده خالقانه از اين تمهيد گاهي نه739:  1371
، بر ايجاد موسيقي، گاهي القاكننـده معنـا نيـز باشـد. بـراي نمونـه       گذارد؛ افزون چگونگي خواندن شعر مي

بينـد،   كند و آن را فاقد نور و روشنايي و گرمـا مـي   وقتي اخوان در شعر زمستان خورشيد را وصف مي
» و قنديل سپهر تنگ ميدان، مرده يا زنده/ به تابوت ستبرِ ظلمت نه توي مرگ اندود پنهان است«گويد:  مي

تـوان گفـت:    نما مـي  ر در چند نقش) كه بدون تغيير زياد در معنا و وزن، و تنها با تغيي109: 1390(اخوان، 
ازآنجـا كـه پيونـد يكسـان كلمـات بـا كسـره        ». اندود پنهان اسـت  به تابوتي ستبر از ظلمت نه تو و مرگ«

بـودن نيـز    طبقـه  بـر اخـتالل موسـيقايي و برجسـتگي هـر واژه، القـاي مفهـوم طبقـه         رفته، افـزون  ازميان
كنـد، آن را تيـره و تـار نشـان      قـرن را وصـف مـي   است. در شعر آخر شاهنامه وقتي اخوان،  رفته ازميان

(اخـوان،  » افسـانه  قعر اندر شب تارش، چون و تنگ ديوانه؟/ روزهاي قرن آيين كج اين پايتخت«دهد:  مي
). روزهايي كه مانند شب است؛ اما نه شبي معمولي، بلكه شـبي كـه در قعـر افسـانه هاسـت و      71: 1389

تيرگـي و عمـق شـب را بهتـر نشـان داده اسـت.       » قعـر افسـانه  «گاه روز نخواهد شد. تركيـب   گويي هيچ
كند و عمق تيرگي را با موسيقي تتابع اضافات، القا  درادامه، از موسيقي براي تقويت اين فضا استفاده مي

بـار   ). تكـرار چهـار  72: 1389(اخـوان،  » را غـم  بـي  آلـود  غبـار  اين فراخِ تويِ نه هيچستانِ كه تا« كند: مي
بودن هيچسـتان را نيـز القـا     بر اينكه موسيقي ايجاد كرده است، تودرتو في و صفت، افزوننماي اضا نقش

در پايان كلمات موجب شده، هر كلمه و صفت با نوعي تأكيد و برجسـتگي   ها  كرده است. تكرار اين كسره
ر نـوع  نماهاي ديگر جايگزين شـود، بـا تـأثيري كـه بـ      كه اگر حذف شود يا با نقش چنان خوانده شود، آن

آيـد:   مـي  دسـت  نما چنين عبارتي بـه  برد. براي نمونه، با تغيير دو نقش مي خواندن دارد، تأكيد را نيز ازميان
كه تأكيد بر صفات و مفهـوم تودرتوبـودن آن از   » غم را تا كه هيچستان نه تو و فراخ اين غبارآلود و بي«
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  سطر اصلي كمتر شده است.
رود و بسامد  شمارمي از كاركردهاي مهم تتابع اضافات بهايجاد موسيقي و هماهنگي صوتي يكي 

  ويژه اشعار سپيد دارد. در اين شعر شاملو: فراواني در شعر، به
فروش  از اين مردان، يكي، در ظهر تابستان سوزان، نان فرزندان خود را، بر سر برزن، به خون نان«

  )332: 1389(شاملو، » سخت دندان گرد آغشته است
نوازي نيز ايجاد كرده  نماي اضافي و صفتي، تكرار شده و موسيقي گوش بار نقش هفت در اين سطر،

  نما استفاده شده است: هاي زير نيز از كاركرد موسيقايي نقش است. در نمونه
  ).339: همان» (شمشير زنجيرِ/ بي اي پيمبرهاي سرگردانِ نيكي/ اي پيمبرهاي/ بي تكفيرِ/ بي«
هاي اندهگين  گير/معبر بسيار موكب هاي عالم انوس و پرجنجال شاديهاي پرف معبر بسيار موكب«

  ).344: همان» (نالش ريز سر در زير
  ).75: 1389(اخوان، » اي همنشينِ قديمِ شبِ غربت من«

اي همنشين قديم در «آيد:  مي ها را حذف كنيم چنين عبارتي به دست چنانچه در نمونة اخير كسره
  يي آن كاسته شده است. نيز در اين سطرها:كه ارزش موسيقا» شب غربتم

هايِ/ پرعصمت و پرشكوه/ تنهايي و خلوت من!/ اي شط شيرينِ  گاه و پناه/ زيباترين لحظه اي تكيه«
  )73: همان» (پرشوكت من

ها را  وار ايجاد كرده است. چنانچه كسره قرارگيريِ كسره در پايان هرسطر نوعي موسيقي قافيه
  رود. مي هاي موسيقايي شعر ازميان محسوسي از جلوه حذف كنيم، قسمت

تلفظ » ـُ«نيز همين كاركرد را در شعر دارد و با تكرار خود كه به صورت » و«نماي پيوند  نقش
  آورد: وجودمي شود، نوعي موسيقي و هماهنگي در شعر به مي

  ).334: 1389املو، (ش» ميرند مي و خشكند مي و پوسند مي و رويند مي كه بياباني هاي علف اين«
  )60: 1390(اخوان، » عمر من اما چو مردابي است/ راكد و ساكت و آرام و خموش«

كه اگر با مقايسه با سطر » راكد ساكت و آرامِ خموش«شود:  با كمي تغيير مصراع آخر چنين مي
  رفته است.  شود، هماهنگي آن ازميان اصلي مشخص مي

/ راو روز  راكنيم/ شب  و ما همچنان/ دوره مي«ركرد را دارند: نماهاي ديگر نيز همين كا تكرار نقش
  بار تكرار شده و موسيقي ايجاد كرده است. سه» را«) كه 361: 1389(شاملو،  »راهنوز 
  

 نماها گرايي نقش . برجستگي زبان با باستان4

  شود.  كالم مي ها، نحو و عناصر ديگرِ باستاني، باعث برجستگي  كارگيري واژه گرايي در به باستان
دادن به زبان، كاربرد آركائيك  هاي تشخص ترين و پرتأثيرترين راه شايد پس از وزن و قافيه، معروف
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روند. اينكه زبان شعر هميشه  كارنمي زبان باشد؛ يعني استعمال الفاظي كه در زبان روزمره و عادي به
مين اصل باستان گرايي است زبان ممتاز از زبان كوچه و بازار بوده است، يكي از علل آن ه

  ). 24: 1386كدكني،  (شفيعي
  گرايي نبايد موجب غرابت استعمال گردد.  باستان

وظيفة شاعر آن است كه فضايي براي بيان احساس و تجربة خود ايجاد كند، پس از اينكه فضاآفريني 
بان گذشته باشد، نه زدايي با اجزايي از ز آغاز شد، بايد فضا و ساختار شعر خود، خود طالب آشنايي

: 1384دهد (عمرانپور،  هاي قبلي را در شعر جاي هاي دوره ها يا ساخت ها، عبارت اينكه شاعر آگاهانه واژه
102 .(  

بسياري از شاعران معاصر با آنكه سعي دارند به زبان امروزي سخن بگويند؛ اما از پشتوانه شعر 
 موجبهاي امروزي  هواژ كنار در كهنر زباني و عناص لغات چينش كنند و با پوشي نمي گذشته چشم

نماها كمتر دستخوش تغيير و  نظررسد نقش شايد در نگاه نخست، به .دنشو مي كالم شكوه و برجستگي
مانند و  تغيير باقي مي كند. درنتيجه ازنظر لفظي نيز بدون ها تغيير نمي تحول گردند؛ زيرا كاربريِ آن
ها ندارد؛ اما برخي معتقداند:  صطالحات تازه نقشي در تغيير آنها و ا اوضاع اجتماع و ورود واژه

شوند و  پذيرند، يعني بعضي متروك و منسوخ مي حروف بيش از كلمات ديگر طي زمان تحول مي«
نظر از كم يا زيادشدن حروف اضافه  . صرف3)212: 1382خانلري،  (ناتل» آيند مي وجود بعضي ازنو به

كم ازنظر لفظي دچار تغيير  دهد، بسياري از حروف دست ادبي نشان مي در زبان فارسي، بررسي آثار
ار( يا «صورت  كه به» در«، »از«، »اگر«هاي مختلف  اند. مانند صورت هاي مختلفي يافته و صورت  شده
كارگيريِ موارد اخير در شعر معاصر، نوعي برجستگي در  اند و به نيز كاربرد داشته» اندر«، »ز«، »گر)

  رود: شمارمي كند و كاركردي هنري به جاد ميكالم اي
  )؛ 9: 1391(اخوان، » زين تيره دل، ديو صفت مشتي شمر«
  )؛72:همان» (كه من ار مستم، اگر هوشيار«
  ).344: 1389(شاملو، » گو نشينم منكسر بر جاي/ ور ز جا چون باد برخيزم«

كه مخفف آن است، » در«و » راند«هاي  ، كه درمتون فارسي دري صورت»اندر«كاربردنِ  نيز به
افتد و تنها در شعر تا چند قرن بعد باقي  از رواج مي» اندر«تدريج، طي زمان  هردو وجود دارد؛ اما به

  ).245: 1382خانلري،  ماند (ناتل مي
: 1389(شاملو، » بينم كه افتاده باشد روزي اندر سينه مغرور پرچم محزونتان را /سخت/ دور مي«
339(  
ــن يآر« در مگو ـچيهـ و وشب   انيم ـنيا كاـن

  

و عشق شـور ز دل در ـده ـت   »ـسـتيآذر سوزن
  

  )59: 1384(فرخزاد، 

 
حكامي را نمي 3 نيز چنين ا ان  بته برخي محقق شد. رخالف اكثر دستورنويسان كه ميب«پذيرند و معتقدند: ال كامال محدود و معدود مي با روف  زياد و متعدد است تعداد اين ح ر  ا سي ن فارسي ب زبا اضافه در  ف  د حرو ين 13سيدوفايي،»(گو را مي53: 55 راي  ه تب ) اين تفاوت  مثل خانلري ب فرادي  توجيه كرد. ا ه  اف رف اض ه ح ز مقول ا حققان  لف اين م مخت داشت  بر وان براساس  زبانت ز  ت ا مانند  عي ژگاني  ا پايي و ، پهلو و «هاي ارو زير اسم مي...» روي،  ا  سيدوفايي آنها ر محققان ديگر مثل  فه و برخي  ضا . را حرف ا د شمارن  
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اين كاربرد از سبك خراساني وجود داشته است  نما براي يك متمم كه گيريِ دو نقش كار همچنين به
  برند: هره ميو هنوز نيز برخي شاعران براي برجستگي كالم از آن ب

  )؛143: 1390(اخوان، » اندرسنگ  بهنوشته بر سر هريك «
  ). 324: 1389(شاملو،  »نگر/ تا به چشم زرد خورشيد اندر/ نظري نكني«
  

  نما  . تغيير مفهوم نقش5
اگرچه خود جزء اقسام «دانند. اين حروف  حروف اضافه را در زبان فارسي فاقد معناي مستقل مي

شمار  ها به واژه د معناي مستقل هستند؛ اما عاملي در القاء و تعيين معناي گروهوابسته كالم و فاق
هايي  كننده به گروه اسمي نيز از شيوه ). تغيير مفهوم و معناي القاء31: 1389(احمدي و شريفي، » آيند مي

مفهوم  نما، سازد. در زبان مرسوم، هر نقش است كه شاعر با استفاده از آن، سخن خود را برجسته مي
كند كه ممكن است در متون ادبي رعايت نشود. شاعران معاصر گاهي از مفاهيم گذشتة  خاصي القاء مي

شده،  گرفته» را«و » به«نماي متمم  اند. براي نمونه، به مفاهيم مختلفي كه از نقش نماها استفاده كرده نقش
كه  كند، همچنان حالت را بيان مي در معني اصلي، جهت جريان فعل يا» «به«شود. حرف اضافة  اشاره مي

دهد؛ اما در يك عبارت، اين كلمه معاني و موارد استعمال متعددي  مبدأ جريان را نشان مي» از«حرف 
  است:» به«) در شعر معاصر نيز بسياري از معاني سنتي برگرفته از 237: 1382خانلري،  (ناتل دارد

  ).332: 1389شاملو، » (خون را به سنگ فرش ببينيد»: «روي«در مفهوم 
زند  اي مي ام/ به هر تپش قلب من/ كنون/ بيدار باش قافله كنم/ در هر رگ احساس مي»: «با«در مفهوم 

  ).333: همان» (جرس
كاررفته است (ر.ك.  در گذشته نيز به معني قصد و نيت به»: قصد و نيت«در مفهوم » به«
  )237:  1382خانلري،  ناتل

  )724: همانبه نو كردن ماه بر بام شدم («)؛ نيز 358: 1389(شاملو، » شتكسي به تماشا سر برندا«
 زبان برجستگي به رسيدن براي راهي و شود ديده مي فراوان معاصر شعر در دست، ازاين مواردي

نماي مفعول صريح  عنوان نقش ـــ كه در زبان رسمي امروز به» را«شيوه سنتي، از  گاه شاعران به است.
عنوان  اند. براي نمونه، به ) ـــ در كاركردهاي ديگري نيز بهره برده247:  1382نلري، است (ر.ك. خا

اي براي  نماي متمم. نمونه عنوان نقش اليه+ را+ مضاف) و نيز به نماي اضافه در ساختار (مضاف نقش
  كاركرد نخست:

  )100: 1389(اخوان، » آورترين فرزند بلوغ آفرينش را شگفت«
  )120: 1390(همو، » رين را فروزندههم فروغ و فر دي«

  نمونه براي كاركرد دوم:
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نماي  است كه نقش» براي«معناي  در اينجا به» را) «289: 1389(شاملو، » مرا/ تو بي سببي نيستي«
  رود. شمارمي متمم به

  ) 339: 1386، سپهري( »است تاريكي شب، را راستي: گفت خواهد رهگذاري«
  )340: همان(» !غوك دارد يشكوه چه: گفت خواهم را مار«
به » را«) در اين موارد 359: 1389(شاملو، » آسمان را بگو از الماس ستارگانش خنجري به من دهد«

  نماي متمم است. و نقش» به«معناي 
  

  نماي پيوند . شروع شعر، سطر و عنوان با نقش6
اند،  ر شعر خويش بهره بردهنما د ها و كاركردهاي سنتي نقش بر اينكه شاعران معاصر از ظرفيت افرون

اي نداشته است. يكي از  اند كه در گذشته سابقه اي با اين نوع كلمات داشته برخي مواقع رفتارهاي تازه
نماهاي پيوند است.  آيد ـــ شروع شعر با نقش مي شمار ها ـــ كه درواقع فني زباني نيز به اين خالقيت
اژة لخت كالم، بند يا جمله است؛ اما گاهي بدون آنكه پيش از نماي پيوند، پيوند دو يا چند و وظيفه نقش

ايمان بياوريم «برد. فروغ در شعر  كارمي ها را به ها موردي براي پيوند وجود داشته باشد، شاعر آن آن
شروع كرده است گويي پيش از آن سخناني » و«نماي پيوند  شعر خود را با نقش» به آغاز فصل سرد
 »سرد يفصلة آستان در/ تنها يزن/ منم نيا و«ها را درك كند  مخاطب خود بايد آن ناگفته مانده است و

  ).423: 1384(فرخزاد، 
در » اما«داشته و با آوردن » آنگاه پس از تندر«نما در شعرِ  اخوان نيز همين برخورد تازه را با نقش

داني چه  اما نمي«هد:  د سرآغازِ شعر، شروعي ناگهاني داشته است كه تشويش درون شاعر را نشان مي
  ).42: 1391(اخوان، » هاي من آنكه يك دم مهربان باشند با هم پلك هايي سحر كردم/ بي شب

  هاي زير كه در سرآغاز شعر قرار دارد: همچنين در نمونه
  ).755: 1389(شاملو، » اما/ تنها/ يكي خنجر كج بر سفره سور/ در ديس بزرگ بدل چيني«
  ).523: همان» (ايد ي چنين دور دست به دنيا آمدهو شما كه به ساليان«
  ).250همان:» (و عشق سرخ يك زهر/ در بلور قلب يك جام«
  ).369: 1384(فرخزاد، » و چهره شگفت از آن سوي دريچه به من گفت...«

و تباهي «اند، مانند  همچنين، برخي شاعران اسامي اشعار خود را نيز با حرف اضافه شروع كرده
: همان» (و چون نوبت به مالحان ما فرا رسد«)، 665: همان» (و حسرتي«)، 9:  1389(شاملو، » آغاز شد

و شكستم و «)، 213:  1389(سپهري، » و پيامي در راه) «854: همان» (كه زندان مرا بارو مبادا«)، 846
را حرف  ). سپهري حتي نام يكي اشعار خود162: همان» (و چه تنها«)، 158: همان» (دويدم و فتادم

  ).153، 144: همانقرار داده است (» تا«و شعر ديگري را » و«عطف 
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شود. شاملو در برخي اشعار خود سطرهاي  نما تكرار مي براين، گاهي در آغازِ چندسطر، نقش افزون
شاملو «دانند.  كند. برخي اين شيوة شاملو را متأثر از تورات مي نماي پيوند آغاز مي متوالي را با نقش

تنها ازنظر زبان ترجمة فارسي كتاب مزبور،  تأثير كتاب مقدس بوده است و اين تأثير را نه ها تحت مدت
). اين شيوه 371:  1381(پورنامداريان، » بينيم بلكه ازنظر فضا و حال و هواي آن نيز در شعرهاي او مي

  شود:  در اين شعر ديده مي
ه خود به غرش او پنهان بود بر جانداران همه چيره شد/ و جانداران همه از غريو او بهراسيدند/ و غروري ك

  ).542: 1389و آدمي جانوران را همه در راه نهاد/ و از ايشان برگذشت/ و بر ايشان سر شد (شاملو، 
  به هم پيوند خورده است:» واو«نيز در شعري كه سيزده سطر با 

پوشيد  نظاره كرد/ و به آفتاب كه روي در ميآدم، ابوالبشر، به پيرامن خويش نظاره كرد/ و بر زمين عريان 
جنبيد/ و  جا بر خاك مي ها همه جنبيد/ و سايه نظاره كرد/ و در اين هنگام بادهاي سرد بر خاك برهنه مي

خليد/ و روح تاريكي بر قالب خاك منتشر بود/  اي عظيم مي اي درآمده، در سايه هرچيز ديدني به هيئت سايه
ه وهمي ديگرگونه بود/ و آدم، ابوالبشر، به جفت خويش درنگريست/ و او در ماي و هرچيز بسودني دست

هاي جفت خويش نظركرد كه در آن ترس بود/ و در خاموشي در او نظر كرد/ و تاريكي در جان او  چشم
  ).432: همان( بار بود، بر زمين و در همة آسمان، كه گفتني سخني ناگفته ماند نشست/  و اين نخستين

  

  نما ن شعر و سطر با نقش. پايا7
نما نيز از وجوه خالقيت شاعران در استفاده از اين عنصر است. در برخي اشعار،  اين نوع كاركرد نقش
پذيرد و  نماهايي كه در زبان مرسوم و رسمي نيازمند ادامة كالم است، پايان مي شعر ناگهان با نقش

  رساند: به پايان مي گونه دهد. سپهري شعري را اين كالم را برجسته نشان مي
(سپهري، » دريا، همه صدا/ شب، گيج در تالطم امواج، باد هراس پيكر/ رو مي كند به ساحل و...«
1389 :40(  

كه بند يا سطر آخر ازنظر لفظي، معنايي، عاطفي، روايي، وغيره  رساندن شعر هنگامي پايان اين نوع به
دهد كه  قرارمي اي اشته باشد، شعر را در دايرهبا بندهاي آغازين يا مياني شعر شباهت و يكساني د

گردد و اين بازگشت هربار  پاياني ندارد. ذهن مخاطب در پايان شعر ناگهان به مراحل پيشين بازمي
گرداند و اين شعر در  عطف كالم پاياني را به آغاز شعر بازمي» و«شود. در شعر سپهري نيز  تكرار مي

  شود: هاي غزل معاصر نيز ديده مي نماي پيوند در قالب شعر با نقشچرخد. پايان  وار مي محيطي دايره
  بينــي كــه ســال بهــار آمــده مــي يــك بعــد«

  

ــده  ــار آم ــه ب ــرار ب ــاز تك ــي مــي ب ــه بين   »ك
  

  )17: 1390(نظري، 
مل به آغاز مصراع معنايي كا» بيني كه مي«جايي رديف  توان با جابه البته در اين موارد مي

بيني كه بعد از يك سال بهار آمده)؛ اما گاهي بخشي از جمله ـــ كه پس از حرف پيوند  آورد (مي دست به
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اي ناتمام رها  شاعر گاهي شعر خود را به گونه«گويند:  باره مي  قرار دارد ـــ حذف شده است. دراين
). مانند اين ابيات 462: 1386لي،  (حسن» كند تا خواننده هرگونه كه بخواهد پايان آن را بازسازي كند مي

  لي نيز به آن اشاره كرده است: كه در مقطع غزل قرارگرفته و حسن
  گفـت  پريشـان  و آمـد  حـرف  به مرده مرد و«

  

  ...»شـهر شـوم، شـيطان و     ايـن  بـر  حاكمند دو
  

  ).77: 1378(ميرزايي، 
  ـردميــ  رود و مـي  مــــورد، مــي   و مــرد بـي «

  

  »تأسـف كـه...   خـورد  مـي  مــردن، از پيش و
  

 ).15: همان(

هاي  گيرد كه اين مورد نيز خالي از نقش نما در پايان سطرهاي شعر قرارمي در برخي اشعار، نقش
در نماي پيوند  زيباشناختي و هنري نيست. پايان سطرهاي شعر، همراه با اندكي مكث است و اگر نقش

  تر ايجاد شود: هاي كالم  تفكيكي واضح شود ميان لخت پايان شعر قرارگيرد، موجب مي
  ام خرد و خراب و خسته جواني خود را پشت سر نهاده«

  با عصاي پيران و     
  وحشت از فردا و                      

  ).235: 1389(شاملو، » نفرت از شما                                   
هاي متوالي در شعر ايجاد شده باشد،  ر در هر لخت گفتار، تصويري وجود داشته باشد يا تقابلاگ

شود؛ زيرا باآنكه شعر از چند تصوير شكل گرفته است؛ اما  اهميت واو در پايان سطر بيشتر حس مي
تقل صورت مستقل به خواننده من شود و حس و عاطفة هر تصوير به ازدحام و انباشت تصوير حس نمي

  شود:  مي
  با تو يك علف و «

  ها همه جنگل                 
  با تو يك گام و 
  راهي به ابديت...

  با تو يك سكوت و 
  )236: 1389(شاملو، » هزار فرياد                          

  يا در اين شعرِ صالحي:
  كار دريغا كبوتركُشانِ كهنه«

  سليمه به سنگسار و 
  خواهرم به خانة مرد

  دكانم به كابل وكو
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  » شويم به كويت
واو «ها به  ها در نابهنگاميِ ختم آن بريدگي مصرع«گويد:  كه سيمين بهبهاني دربارة اين شعر مي

(بيرانوند، » كشد گداز را به تصوير ديداري و شنيداري مي هاي جان هاي عاطفي و جدايي بريدگي» عطف
1389 :364 .(  
  

  نما جايي جايگاه نقش . جابه8
نماهاي پيوند در زبان رسمي در آغاز  كند. نقش نما نيز زبان را ادبي مي ي تغييردادن جايگاه نقشگاه

 اما من«كند:  دهد و زبان را برجسته مي ها را تغيير مي گيرند؛ اما گاهي شاعر محل آن جمله قرارمي
ام/  د رباخواري /نبستهراه بر مر امامن «)، 107: 1389(شاملو، » ندادم بدانان يجواب و/ خواندم همچنان

» بشكوفيداگر تان  از زره جامه«)، 334: همان» (ام هاي شب/ ز بامي بر سر بامي نجسته نيمه امامن 
  ).631: همان» (آيي مي اگربا كليدي «)، 117: همان(

زند. در بيشتر اشعار نيما،  ها به نحو و رواني زبان آسيب مي جايي البته گاهي اين تغييرات و جابه
يه با معنا و نحو زبان پيوند يافته است، بدون آنكه به يكديگر آسيبي رسانده باشند؛ اما همواره اين قاف

اجبار انجام گرفته است. گاهي  خواني وجود ندارد و كوتاهي و بلندي سطرها به تناسب و هم
اهي نيز رسد، سطري بيهوده شكسته شده تا بقية معنا دوباره از آغاز وزن شروع شود و گ نظرمي به

  رسيدن به نحو شده است: نما و آسيب تأكيد بر رعايت قافيه، موجب تغيير جاي نقش
 و مادر بي دو آن/.سوزند يم جا به داده يگرسنگ و تب دست در دست/ناخوش،  ييتا دو تو يها بچه

  ).613: 1389نيما، ( ...اند شده اي كجا به/ ده، يخواب كجا در/ ها آن سراغ به آنجا برو/ !مرد/اند،  شده تنها
را به سطر   كه متعلق به كل سطر است و آن آمده؛ درصورتي» اند شده«پيش از فعل » يا«نماي پيوند  نقش

  را به محل نامناسبي كشانده است. زند و بايد در آغاز جمله بيايد؛ اما تأكيد بر رعايت قافيه، آن  پيشين پيوندمي
  

  نما مورد نقش . تعدد و حذف بي9
گرا و پيشرو سعي دارند هنجارهاي زبان رسمي را تا جاي ممكن بشكنند. براهني  زبانشاعران 

  نويسد:  مي
هاي جديد زباني را با قرار  معناشدن غرق كند تا حوزه زبان براي زبان شدن بايد مدام خود را در خطر بي

ه مرگ زبان، به مرگ ها قابل لمس كند. زبان بايد ب ها در دور دست، با كش دادن درك لذت آن دادن آن
  ).181: 1386لي،  از حسن نقل وجد و شعف زبان، هوشيار شود (به

ها را براي ايجاد زبان شعري و رسيدن به فرم خاص شعري  ترين حوزه ترين و متنوع نما گسترده نقش
در اختيار اين شاعران نهاده است. در شعر شاعران پيشرو و شاعراني كه زبان را در مركز 
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كه گاهي  شود تاجايي نما ديده مي اند، نوعي استفاده غيررايج از نقش ي شعري خود قراردادهها خالقيت
نما بنا شده است كه طي آن،  رسد، هويت و ساختار يك شعر، بر پايه برخورد شاعر با نقش نظرمي به

آورد يا  مي ها نيازي باشد، در كنار يكديگر آنكه ازنظر معنايي به وجود آن نما را بدون شاعر چند نقش
كند. اينكه در عنوان اين  نمايي كه براي درك معنا، وجودش ضروري باشد، از جمله حذف مي آنكه نقش

شده است، ناظربه معناي آن است نه خالقيت زباني؛ زيرا ازنظر معنايي   آورده» مورد بي«بخش صفت 
ته از شاعران براي رسيدن به زبان كند. ولي اين دس نما، اختالل معنايي ايجاد مي اين نوع برخورد با نقش

  رود: شمارمي اند. اين شعر يداهللا رويايي از اين نوع به يا فرم خاص از آن بهره برده
/ گويم وقتي سخن از تو مي/ به آزادي از تو سخن از/ از تو سخن از به تو گفتن/ از تو سخن از به آرامي
من با گذر / از فكر عبور در به تنهايي/ واهم داشتاز خ/  دارم از دوستت/  گويم از عاشق از عارفانه مي

/  خواهم ماند من با به تمناي تو/ خواهم زيست/  من با سفر سياه چشم تو زيباست/ كردم از دل تو مي
از لذت /  ما خاطره از گريختن در ياد/ گيريم ما خاطره از شبانه مي/ خواهم خواند/  من با سخن از تو

/ اي جلوه ي از به آرامي/  من دوست دارم از تو بگويم را/ نجواها طره ايم از بهما خا/  ارمغان در پنهان
بر ديده تشنه ام / زيبايي تو از به شباهت از به/ تو لذت نادر شنيدن باش/ دارم از تو شنيدن را من دوست

  ).66- 64: 1347(رويايي،  تو ديدن باش
نماها،  روست كه با نقش به گرا رو و و زبانشود كه با يك شعر پيشر مخاطب از همان آغاز متوجه مي

از «نماي  شكسته است. در سطر نخست دو نقش خالف معيار رفتار شده و هنجارهاي نحوي را درهم
غيرضروري است. با توجه به فعل جمله كه در چند » از«در كنار يكديگر آمده است كه ازنظر معنايي » به

، در سطر دوم و سوم نيز همين »گويم خن از تو به آرامي ميس«سطر بعد آمده است، در معنا بايد گفت: 
در سطر » با«در سطر هشت و » به«نماي متمم  ساختار انجام گرفته است. بازآوردن غيرضروري نقش

درك است. اين  ها سطرها ازنظر معنايي و نحوي قابل نهم اختالل معنايي ايجاد كرده است و بدون آن
شكستن عمدي هنجارهاي دستوريِ  بر معنا نشان دهد و با درهم شعر سعي دارد برتري زبان را

پيش از جملة پيرو توضيحي » كه«نماي پيوند  نما، در معنا اختالل ايجاد كند. در سطر ده، حذف نقش نقش
و » با«نماي  عمد، مبهم ساخته است. در سطر دوازدهم، جمله با هريك از دو نقش شعر را به» زيباست«
است. در  نظر معنايي و نحوي صحيح است؛ اما شاعر هردو را در كنار يكديگر قراردادهكه آمده از» به«

غيرضروري و حتي مخل معنا و نحو است. شاعر در سطر نوزدهم » با«نماي  سطر سيزدهم نقش
» از تو بگويم«داشته و آن را پس از جملة پيرو غيرتوضيحي » را«نماي مفعولي  اي با نقش برخورد تازه

پس از آن نياز » را«گيرد و آوردن  ست. اگرچه اين جمله پيرو پس از تأويل، نقش مفعول ميآورده ا
  كاربرده است.  نما را به ، اين نقش»بگويم«است؛ اما شاعر بدون تأويل و ساخت مصدر از فعل 

گرا  هاي شعر رويايي و برخي شاعران زبان نما، يكي از ويژگي رفتارهاي غيررايج با نقش
شكستن نحو زبان و  نما، بستر مناسبي براي درهم دهد نقش رود و اين موضوع نشان مي شمارمي به
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  رسيدن به زبان شعري خاص است:
گيرم/ مثل/  هايي هست/ من در تو نيستم/ وقتي كه از تو فاصله در من مي در من از تو فاصله«

  ).73: 1384(رويايي، » جدايي تو از با من
ام از/  ها. چه خسته د تا بميرند كه/ از شناسنامه از سرزمين. از اضافههايشان ما را بياورن در حرف«

  ).28: 1380پور،  (علي» از مردم كجا هستم از تولدم در چه سالي از/ اتفاق كوچكي به خاك افتاد
روند و  شمارمي نماها ـــ كه لوالي سخن به ويژه ازراه نقش عمد نحو زبان را به اين نوع شاعران به

  ريزند. هم مي زنند ـــ به به هم پيوند مياجزا را 
  

  تأكيد بر معنانما و  . نقش10
سازي ذهن  نما ابزاري است كه شاعر از آن براي تأكيد معنايي خاص و آماده در بسياري از موارد، نقش

كند. برخي حروف ربط، تقابل ميان دو پاره و لخت كالم را  مخاطب براي شنيدن آن معنا استفاده مي
تر از گفتار است؛  دهند. برخي معتقداند استفاده از اين نوع كلمات ربط آشكار در نوشتار رايج ينشان م

شود (ر.ك.  هاي فرازباني استفاده مي زيرا در گفتار از امكانات بافت موقعيت، مثل آهنگ و نشانه
عر نوعي نظر استفاده از اين حروف در ش ). ازاينKortmann, 1997: 46؛ 247: 1392نغزگوي كهن، 

كند. در اين  تر و مؤكدتر بيان مي هاي تقابل را واضح كند و جفت تأكيد و برجستگي معنايي ايجاد مي
كاربرد بيشتري دارند و شاعر با تقطيع مناسب » اما، تا، حتي، و...«نماهاي پيوند مانند  حوزه، بيشتر نقش

تر  صورت برجسته يد، لخت دوم كالم را بهكند و با اين تمه اي ايجاد مي و قراردادن آن در يك سطر، وقفه
  آورد. براي نمونه: و مؤكدتري مي

  گفتم: بگذاريد«
  من نيازهايم را

  با انشگتان دستانم بشمارم
  اما

  ).71: 1383(احمدي، » ام ديدم دستانم را گم كرده
اخته آهنگي كه ايجاد كرده معناي جمله بعد را برجسته س در يك سطر بيان آمده و با ضرب» اما«

  است. نيز در اين شعر:
  نماند جا به چيزي«

  حتي                      
  نفريني كه

  ).976: 1389(شاملو، » كند راهم ي بدرقه             
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كند، مخاطب را حساس و آمادة  اي كه هنگام خواندن ايجاد مي در يك سطر و وقفه» حتي«قرارگيري 
  عر:شنيدن معناي مهمي كرده است. يا در اين ش

  اي  آينه«
  ات برابر آينه              

  گذارم مي
  تا

  با تو       
  )377: 1389(شاملو، » ابديتي بسازم                   

اي است براي رسيدن به اوج  براي بيان نتيجه استفاده شده است و لخت نخست كالم مقدمه» تا«
شده را  آهنگ خود، نتيجة بيان ك سطر و ضرببا قرارگيري در ي» تا». «با تو ابديتي بسازم«شعر يعني 

  نما در برجستگي معناي لخت دوم نقش دارد: هاي زير نيز نقش برجسته تر ساخته است. در نمونه
 و مرد يپف به چراغش«

 درنشست جانش به ظلمت

 اما                                  

           جهان اندازِ چشم

  ).977: 1389(شاملو،  »ماند شناور انهمچن                    
پور،  (امين» او سبز بود و گرم كه/ افتاد اما/افتد/  افتاد/آن سان كه مرگ/ ـــ آن اتفاق سردـــ /مي«
1379 :10.(    
 نه/ جهان گرد بر گرد/ اما/، يآر ييبارو/ .استخوانم بر كه يپوست جز/مباد بارو مرا زندان كه«

691: 1389(شاملو، » جانم ييِتنها فراگرد.(  
خبر باشي، اما، اما، /  خوش«سازد براي گفتن سخني مهم:  بستري مي» اما«در اين سطرها نيز تكرار 

  ).164: 1389(اخوان، » گردي ثمر مي گرد بام و در من/ بي
را در يك سطر آورده و با درنگي كه ايجاد كرده، سخن » و«نماي پيوند  شاملو در شعر زير نقش

  رفتن و مردن نازلي است، مؤكد ساخته است:اصلي كه 
  نازلي بنفشه بود«

  گل داد و                
  مژده داد: زمستان شكست                        

  و                                                         
  ).134: 1389 (شاملو،» رفت                                                          
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نما كاركردهاي زيباشناختي فراواني در شعر دارند و  توان پي برد، نقش بنابر آنچه گفته شد، مي
  اند. هاي فراواني برده هاي فراوان اين نوع كلمه بهره شاعران خالق از ظرفيت

  

  گيري . نتيجه11
 و شعري زبان ساخت درها  آن از بالغيهاي  انگيزه با شاعر كه هستند ثرؤم هايابزار نماها نقش
 در كلمه نوع اين اهميت گفت توان مي كه تاحدي ؛گيرد مي بهره معنايي و زبانيهاي  خالقيت دادن نشان
 اصلي ابزار جزو نماها اشعار، نقش برخي در .نيست كمتر ديگر واژگان از كالم ثيرأت و شعر زبان

ها  آن با شاعر كه اي ويژه رفتارهايتن گرف درنظر بدونكه  چنان آن اند، انزب ةحيط در شاعر خالقيت
 زيباشناختي كاركردهاي ترين مهم. داد خواهد ازدست را خود ثيرگذاريأت و برجستگي شعر ،است داشته

همچنين  نماهاي عطف، اضافه و صفت است؛ با تكرار نقش موسيقي ايجاد در شعر معاصر، كلمه نوع اين
نماها به شيوة اشعار سنتي، بايد جزو كاركردهاي  نقش را با كاربرد زبان گرايي باستان و برجستگي
پذيري  با تمهيداتي مانند شروع يا پايان تازه فرم به رسيدن و شعر فرم در خالقيت نما دانست. مهمِ نقش

 معنا بر تأكيدنماها در شعر،  مورد نقش نماهاي پيوند و يا تعدد و حذف بي شعر و سطر با برخي از نقش
  آيند. شمارمي نما به ترين كاركردهاي نقش نيز از مهم، نما قعِ نقشمو با كاربرد به

  

  ها نوشت . پي12
1. Andre Martinet 

وجودآمد كه شاعرانِ آن  اي به هاي زباني، جريان شعري كارگيري ظرفيت در دوران معاصر درراستايِ به .2
گويي براي  معني اشت كه اتهام بياي اهميت د ها تااندازه تأكيد زيادي بر زبان داشتند. توجه به زبان نزد آن

  ).37: 1379؛ رويايي، 79- 76: 1386رفت (ر.ك. حسن لي،  شمارمي ها تحسين به آن
برخالف اكثر دستورنويسان كه «پذيرند و معتقداند:  البته برخي پژوهشگران نيز چنين احكامي را نمي .3

اد اين حروف كامالً محدود و معدود گويند، حروف اضافه در زبان فارسي بسيار زياد و متعدد است، تعد مي
توان براساس برداشت مختلف اين پژوهشگران از مقولة  ). اين تفاوت رأي را مي53: 1355(سيدوفايي، » است

، »روي«هايي مانند  هاي اروپايي، واژه پيروي از زبان خانلري به حرف اضافه توجيه كرد. افرادي مانند ناتل
  شمارند. ها را اسم مي برخي پژوهشگران ديگر مانند سيدوفايي، آناضافه و  را حرف» پهلو«، »زير«
  

  . منابع13
 . تهران: افكار.عزيز من). 1383احمدي، احمدرضا ( •

هاي ساختواژي زبان روسي در  بررسي سببي). «1389( احمدي، مريال و شلير ابراهيم شريفي •
ها براي فارسي  بيان آن و مشكالت مربوط به» ot«هاي پايدار داراي حرف اضافة  واژه گروه
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  .3. ش1. دهاي زبان و ادبيات تطبيقي نامة پژوهش فصل». زبانان
 . تهران: زمستان.22. چآخر شاهنامه). 1389ثالث، مهدي ( اخوان •

 . تهران: زمستان.18چ از اين اوستا.). 1391ـــــــــــــــــــ (  •

 ن.. تهران: زمستا28. چزمستان ).1390ـــــــــــــــــــ (  •

. 3. ش3. دنامه فرهنگستان». هاي بدن پيدايش حروف اضافه از نام اندام). «1386استاجي، اعظم ( •
 .51-40صص

 . چاپ سوم، تهران: سروش.تنفس صبح). 1379پور، قيصر ( امين •

 .روزگار: تهران. حاشيه شرح .)1389( بيرانوند، احمد •

  . تهران: نگاه.سفر در مه). 1381پورنامداريان، تقي ( •
 . تهران: ثالث.2چ .در شعر معاصر يهاي نوآور گونه. )1386( كاووس، يل حسن •

 . تهران: ستوده.14. چدستور زبان فارسي). 1388پور، عبدالرسول ( خيام •

و » در«بررسي شبكه معنايي حروف اضافة ). «1392مهند، محمد و نفيسه رنجبر ضرابي ( راسخ •
  .111-95. صص. 5. ش3. سشناسي تطبيقي هاي زبان نشريه پژوهش»». سر«

  . تهران: روزن.از دوستت دارم). 1347رويايي، يداهللا ( •
  سرا. . تهران: داستانهفتاد سنگ قبر). 1384ــــــــــــــ (  •
 . تهران: شهرزاد.هشت كتاب). 1389سپهري، سهراب ( •

حروف اضافه در زبان فارسي معاصر(موارد استعمال و خصوصيات نحوي ). «1355سيدوفايي ( •
  .87-49. صص117. ش نشرية ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)». ها آن

 . تهران: نگاه.9. چمجموعه آثار؛ دفتر يكم: شعرها). 1389شاملو، احمد ( •

  . تهران: آگه.10. چموسيقي شعر). 1386كدكني، محمدرضا ( شفيعي •
علوم  بيات ونشريه دانشكده اد». حروف اضافه در فارسي معاصر). «1349اشرف ( صادقي، علي •

  .470-441. صص 95. شانساني تبريز
  نگاه. . تهران: نيمبه دفتر شطرنجي 54). 1380پور، هرمز ( علي •
نشريه دانشكده ادبيات و ». گرا در شعر اخوان هاي كهن ساخت). «1384عمرانپور، محمدرضا ( •

  .124-99). صص 15(پياپي 18. دوره جديد. شعلوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
  . تهران: مجيد.ديوان فروغ فرخزاد). 1384فرخزاد، فروغ ( •
  . تهران: سخن.3. چدستور مفصل امروز). 1388فرشيدورد، خسرو ( •
  . تهران: توس.5. چدستور تاريخي زبان فارسي). 1382خانلري، پرويز( ناتل •
  .تسم: تهران .11چ. فارسي زبان دستور. )1387(و غالمرضا عمراني  كاميار، تقي يديانحو •
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 . تهران: نادي.مورد مرد بي). 1378ميرزايي، محمدسعيد ( •

  . تهران: سوره مهر.15. چها آن). 1390نظري، فاضل ( •
». ها بررسي كلمات ربط تقابلي فارسي و چگونگي تكوين آن). «1392كهن، مهرداد ( نغزگوي •

 .265-245). صص 16(پياپي 4. ش4. دجستارهاي زباني

 كوشش سيروس طاهباز. چاپ دهم. تهران: نگاه. . بهامل اشعارمجموعه ك). 1389( جيوشي ماين •

 تهران: علمي.. 14. چچشمه روشن). 1371يوسفي، غالمحسين ( •
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