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چکیده
زبان طنز ،زبانی است موجز و موثر که بیشترین معانی را در کمترین الفاظ می گنجاند .طنزپرداز برای ساختن طنزهای موثر
خود ،بیانی را برمی گزیند که برای مردم ،مفهوم و آشنا باشد .طنز از متن اجتماع می جوشد و طنز پرداز اتز زبان اجتماع می
گوید با همان تعبیرات و اصطالحات طبقات مختلف جانعه و ضرب المثل ها و ترکیبات رایج در زبان .
ابوالقاسم حالت ،طنزپرداز نکته سنج معاصر ،کسی است که به زیبایی ،این مفهوم را دریافته و نوشداروی حقیقت گویی را در
قالب الفاظ ساده و زیبا عرضه داشته است و به خواننده نشان داده که سادگی نیز اگر سنجیده و هنرمندانه باشد می تواند زیور
کالم قرار گیرد.
واژگان کلیدی :ابوالقاسم حالت ،طنز ،زبان ،واژه

مقدمه
طنز ،زیباترین و موثرترین شیوه برای بیان ناگفتنی ها و کنار زدن نقاب عوامفریبی از مقابل سیمای حقیقت است
ابوالقاسم حالت ،از چهره های طنزپرداز معاصر است که جنبه همزبانی و همدلی با مردم در زبان طنز او بسیار قابل
توجه است و موجب انعکاس و تاثیر بیشتر در قلب عوام گردیده وی با استمداد از سالح خنده ،صریح و بی پروا
حضور بی رسمی هایی را که در جامعه به تجربه خوانندگان درآمده مطرح می سازد و گاه در اشعارش واژه های
محاوره ای را به کار می گیرد تا از دردهای مردم کوچه و بازار پرده بردارد از آنجایی که حالت از شاعرانی است که
کمتر ،در دوران اخیر بدان توجه شده بر آن شدیم تا در این گفتار ،به بررسی ویژگی های زبانی از قبیل کاربرد
واژگان محاوره ای ،اصطالحات عامیانه ،واژگان و ترکیبات عربی و فرنگی و چگونگی طنزآفرینی به وسیله آنها در
شعر این شاعر محبوب بپردازیم
واژگان محاوره ای
مهمترین جلوه هنرنمائی حالت ،در زبان شعر ،ورود وی به میدان وسیع واژگان محاوره ای است .حالت ،سخنان
نهفته در ضمیر مردم را با زبان ساده و بی پیرایه آنها بازگو می کند؛ وی نیک می داند که اگر بخواهد شعرش در دلها
نفوذ کند ،باید سرزمین احساس خود را با تپش نبض جامعه پیوند دهد و این کار ،میسر نسیت ،جز با سرودن به
زبان رایجی که مردم بدان سخن می گویند .
حالت ،اقشار مختلف جامعه را خوب می شناسد و شعر خود را وسیله ای قرار می دهد برای برقرای ارتباط
صمیمانه با ایشان .در اشعار او تپش قلب جامعه به گوش می رسد و بیانش سرشار از عشق است و لبریز از زندگی .
در این تکاپوی پر ماجرا ،گاهی گذارش به دکان بقالی می افتد و با دیده ای تیز بین ،فروشنده ناقال را می بیند؛ که
اجناس بنجل را با هزار بامبول ،به مشتری قالب می کندو گاه ،سرگذر با الت های قلتشن روبرو می شود ،که جز
جفنگ بافی و هوار کشیدن ،کار دیگری بلد نیستند؛ گاهی هم در لباس افراد مردنی ،از یوقور های چاقوکش قلدر و
الندگ های بی سر و پا گله می کند .

 1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بافق
 2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد میبد
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کاربرد این گونه کلمات در شعر حالت ،عالوه بر ایجاد سهولت در بیان مقصود ،موجب آفرینش فضایی صمیمانه بین
شاعر و خواننده می شود و تصویری زنده از حضور پرشور اقشار مختلف جامعه را برای خواننده مجسم می کند.
هم اکنون برای آشنایی بیشتر با زبان شعر حالت ،ابیاتی را به عنوان شاهد می آوریم .
باااه هماااه رناااگ درآیااام ،نخاااود هااار آشااام
گاااه ،باای دیاان و گهاای ،زاهااد و گااه ،عیاشاام
پاایش نیکااو عمااالن ،خااوب تاار از هاار خااوبم

نااز بابااا شاام ن ،داش تاار از هاار داشاام
(دیوان)65:

داش و بابا شمل ،به معنای لوطی و همه فن حریف محله است
تملااق را اگاار باااور نماای کااردم ،چااه ماای کااردم
اگر با چاپلوسان سار نمای کاردم ،چاه مای کاردم
 ...چااو ماای رفااتم بااه پشاات میااز،از بهاار سااخنرانی

اگاار پیوسااته قمپااز در یمیکااردم چااه میکااردم
(دیوان )152 :

قمپز در کردن ،به معنای الف زدن است.
در شعر حالت ،عالوه بر وفور واژگان محاوره ای ،گاه نیز شکستگی واژگان؛ یعنی کتابت آنها به همان شکل که تلفظ
می شود ،به چشم می خورد :
لجااانااای شااد کاات و شااالوارم و انااادام و باارم
 ...نهمین نحسی ام این شاد کاه باه جااوی افااتادم
 ...دهمااین نحساای ام ایاان بااود کااه در آب افاااتاد

کاایفم از جیاابم و پاانصاااد تاومااانی ،شااد ضااررم
( دیوان )252 :

 ...گره که می زنی به این سبزه ها
دفع کند صد بال
هو وی تو دست به سر عمه جون!

شود به لطف خدا
بود چو مشکل گشا
بیا برو سیزده به در ،عمه جون!
(دیوان )252 :
کاربرد{ک}به نشانه تصغیر و تقلیل که در زبان محاوره و رایج است ،گاهی در آثار حالت مالحظه می گرد د:
 ...بهااار ایااان ماااااشین و ایااان ناااان و نماااک
گشااته ام مااااامد وح ایشااااان کاام کاااامک
(دیوان )262 :

اصط حات عامیایه
استفاده فراوان از اصطالحات و تعبیرات کنایی زبان گفتار ،یکی از ویژگی های سبکی شعر حالت است .آثار وی،
ادبیات معاصر ایران را در حفظ کنایات ،ضرب المثل ها و ترکیبات رایج زبان ،یاری می دهد و این سرمایه عظیم را
به نسلهای بعد منتقل می سازد.
اصطالحات عامیانه که همچون مرواریدهایی گرانبها ،زالل اندیشه حالت را زینت می بخشد ،رشته اتصالی است بین
عواطف شاعر و سینه های ماالمال از اسرار پنهان جامعه .وی با استفاده از این اصطالحات به بیان شرح حال طبقات
مختلف جامعه و تکیه کالم های خاص ایشان ،می پردازد و برای هر طبقه ،از عباراتی استفاده می کند که بیانگر
فرهنگ و موقعیت اجتماعی خاص ،یا معرف ابعاد پنهان شخصیت ایشان است.
هم اکنون ،به عنوان نمونه ،به بررسی برخی از این کنایات و اصطالحات ،می پردازیم
آش دهن سوز یبودن :دلچسب و مطلوب و مورد پسند نبودن.
 ...دوش گفتی  :ندهم کااام تاو ،زیاان داس بسااوز
رک بگاویم  :کاه تاو آن آش دهان ساوز ،نااه ای
(دیوان )222 :
از آب ،کره گرفتن :از هر موقعیتی ،به سود خود بهره جستن.
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 ...زین بینوای مابتال ،خاواهاد جاواهاار یااا طااال

ایان هامسر ظاا لم باال ،کاز آب مایگایرد کااره
(دیوان )275 :

از بیخ عرب شدن :تظاهر به نفهمی.
گافتم  :کاه ز خااوان کارماات ،قسامت ماا کاو

از بیخ ،عرب گشت و به مان گفات  :کاه ،ماا کاو
(دیوان )203 :

از بی کفنی زیده بودن :کنایه از نهایت فقر
مااااااان ماافلساااام و زیاااده ام از بااای کفنااای

دارم غااااااام باااااااای کفشاای و بااای پایارهااانی

او مااااای دهادم خاااابر ،کااااه در ماااااه دگااار

رایااج شاااود اساکاااااناس پاااا نصاد تاااوماانی
(دیوان )224:

از دماغ فیل افتادن :بسیار مغرور و خودخواه بودن.
سارکش و خاودخاواه و نااساز و ثاقایل افاتاده ام

از دماااااغ حاااضارت آقااای فااایل ،افااااتاده ام

(دیوان )221:
به ریش کسی خندیدن :کسی را مورد ریشخند و استهزا قرار دادن
 ...هاارکو وکیاال گشاات و خاار او ز پاال گذشاات
خناادد بااه ریااش ملاات بیچاااره ،قاااه قاااه
(دیوان)210 :
به ساز کسی رقصیدن :مطابق میل کسی رفتار کدن و بازچه او شدن.
 ...بگفتمش :که چاه عیبای در ایان زماان ،هناری اسات

جااواب داد :بااه ساااز خبیاای ،رقصاایدن

(دیوان)242:
چناکه مالحظه می شود زبان شعر حالت ،زبان همدلی روحی است لطیف و مهربان ،که دست خواننده را می گیرد و
او را در سفر پرماجرای زندگی ،با خود همراه می سازد .او با ویژگی های روحی ،عواطف و سلیقه های مختلف،
آشناست و با چابکی ،به انتخاب طرفه ترین ترکیبات می پردازد؛ تا شربت گوارای سخنان خویش را ارزانی طبع
خوانندگان دارد.
واژگان و ترکیبات عربی رایج
زبان عربی از زمان فتح ایران به دست مسلمانان_ همراه با اسالم_ وارد ایران شد و از آنجا که زبان فارسی استعداد
قابل توجهی در جذب عربی دارد ،اندک اندک برخی از واژگان آن را پذیرا شد و به مرور زمان در طی قرنها و
اعصار ،این واژگان ،چنان با زبان فارسی در آمیخت؛ که آثار آن تا کنون برجاست.
حالت از وازگان عربی به همان اندازه ای بهره جسته ،که در زبان معیار معاصر ،رایج است و حتی برای کم سواد
ترین مردم نیز قابل درک می باشد  .اگر گاهی هم واژه مهجوری به کار گرفته به جهت محدودیت های ردیف و
قافیه است .عربی و فارسی در شعر حالت_ در اغلب موارد_ چون شیر و شکر به هم آمیخته و کام تشنه خوانندگان
را سیراب می سازد .
واژگان عربی را در آثار وی  ،بر اساس نوع کاربرد ،می توان به سه دسته تقسیم کرد :
الف) واژگان و ترکیبات رایج :این واژگان و ترکیبات ،همراه با جریان عادی زبان و به طور غیر عمد ،وارد شعر
گردیده است؛ که به عنوان نمومه می توان به ایت ابیات اشاره کرد :
خر اگر آدم به ضرب چوب می شد ،خوب می شاد
گفتمش  :چندان که خواهی ،کن مارا تاوبیخ ،گفتاا:
گفتم :این درویش آمااده اسات؛ تاا خادمت نمایاد

گفت :ریشت گر مرا جاروب می شد ،خوب می شد
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آخاار آن کرساای معجااز اثاار از دسااتم رفاات

(دیوان)114:
وه کااه ناناادانی باای دردر ساار از دسااتم رفاات

ایتخاباااات ،باااه یکمرتباااه باطااال گردیاااد

رای هااایی کااه خریاادم بااه زر از دسااتم رفاات
(دیوان)51:

برخی از کلمات عربی ،همراه با زندگی ماشینی ،ساخته شده و دریافت زبان جا گرفته اند مانند:
بناااااده دکتااااار طمااااااع و محیلااااات نکناااااد
ای الهاااای کااااه خداونااااد ،ذلیلاااات نکنااااد
بااار هاار باای ساار و پااا را ننهااد باار دوشاات

لنگااااااه بااااااارکش و جرثقیلاااااات نکنااااااد
(دیوان)125:

قیدها و اصوات عربی نیز در آثار حالت بسیار خوب جاافتاده است:
دود آن ،صاابح خالیااق را چااو شااام تااار کاارد
آفااات سااایگار ،کاااار مااارد و زن را زار کااارد
ای عجاا ! بااا بیااوه زنهااا حساارت شااوهر نکاارد

آنچاااه باااا سااایگارکش هاااا آفااات سااایگار کااارد

(دیوان)110:
ب)واژگان و ترکیبات مهجور :حالت نیز همچون شعرای دیگر ،گاه در تنگنای قافیه  ،ردیف و اوزان شعری قرار
می گیرد و برای رهایی یافتن از این مشکل ،واژگان و ترکیباتی را به کار می برد که اندکی ثقیل تر از زبان عادی
شعر او هستند؛ اما تعداد آنها بسیار محدود است و می توان انصاف داد که همین واژگان نیز ،بسیار سنجیده انتخاب
شده اند
دوش ،در ظلماااات شااااب ،آب حیاااااتم دادنااااد
راه ،در محضاااار خاااااص حضااااراتم دادنااااد
لطاااف کردناااد بسااای در حقااام آقاااای مااادیر

زان کاااه باااا دسااات مباااارک ،شاااوکوالتم دادناااد

شوهر شاش پیارزن گشاته اسات ،ماردی یاک تناه

(دیوان)27:
زین سبب ،معاروف مای باشاد باه مارد شاش زناه

 ...گر زنی هشتاد و نه ساله؛ اسات مای گویاد بادو

گااار بیاااایی ساااال دیگااار ،بهتااار از هذالسااانه

(دیوان)224:
در تمامی ابیات فوق ،علت به کارگیری واژگان و ترکیبات عربی ،قرار گرفتن در تنگنای ردیف و قافیه است اما
گاهی نیز شاعر در تنگنای وزن ،از این گونه واژگان استفاده کرده
ج)واژگان عربی ،در خدمت طنز :در این بخش ،واژگان و ترکیباتی قرار می گیرند؛ که شاعر هنرمندانه آنها را جهت
ایجاد فضای طنزآمیز ،به کار گرفته:
 ...زور و پشتیبانی آن یار ،شیرم کرده بود یعره هل من مبارز ،گر من ترسو زدم
(دیوان)222:
قراردادن (ال) عربی کنار واژگان فارسی ،در ادبیات زیر ،از شیوه های طنزآفرینی شاعر است:
الشاامو و القماار ،بااه وجاهاات هااووی دوساات
القنااد و العساال ،لااب همچااون لبااوی دوساات
الهااای  ،رحااام آن ماااه و الپاااو  ،قاااول وی

المااااه ،روی دلبااار و المشاااک ،روی دوسااات

الفاااایو و باااااد ،الزمااااه راه و رساااام یااااار

العطاار و پااودر ،واسااطه رنااگ و بااوی دوساات

البیناااااوا ،خاااااران گرفتاااااار باااااار عشاااااق

البیحیااااا ،سااااگان ساااار چارسااااوی دوساااات

المساااات و الملناا ا  ،مقیمااااان باااازم یااااار

 ،گااادایان کاااوی دوسااات

الکاااور و ال ااا

(دیوان)25:
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یکی دیگر از شگردهای حالت در آفرینش طنز با واژگان عربی ،کنار هم قراردادن دو واژه فارسی و عربی است که
بدینوسیله ترکیباتی تازه می سازد و این نیز ،نوعی هنجار گریزی آگاهانه است:
وی دو چشااام پرفساااونت ،یابکاااار السااااحرین
ای جماااال بااای نظیااارت ،یوبهاااار الناااا رین
زورق جااان ،در یاام عشااقت ،غریااا الزورقااات

طااااایر دل در هوایاااات ،بیقاااارار الطااااایرین

در میااان جمااع ،خالاات ،مهااره البخاات حقیاار

وان دو زلااف حلقااه اناادر حلقااه ،مااار السااایرین

ماای کشاام بااار تااو و افسااارم اناادر دساات توساات

عشاااق آورده اسااات ماااارا ،در قطاااار القااااطرین

در غمااات افتااااده از پاااا ،پایااادار الرهاااروان

در غمت رفتاه اسات از دسات اختیاار الصاابرین

شاااعران از داس مضاامون ،جملگاای دق ماای کننااد

گاار نباشااد وصااف رخسااارت ،شااعار الشاااعرین

اساااااااایریم در دام جمعاااااااای فسااااااااونگر

(دیوان)266:
یکاااای اباااان میمااااون ،یکاااای آل عنتاااار

 ...پااااای حباااااه ای قناااااد ،نبندناااااد ایناااااان

کمااااار از پااااای قتااااال ابااااان چ نااااادر

قشاااااون بنااااای حاااااق بپاشاااااند ایناااااان

چاااااو گاااااردد اباااااازور یاااااار ابااااای زر

دهااااد هاااارکو ایاااان ناکسااااان را سااااواری

زنسااال بنااای قااااطر اسااات و بنااای خااار

(دیوان)135:
در ابیات باال ((حق)) در اصل ،واژه ای است عربی ،که در زبان فارسی ،کامال جا افتاده؛ اما((بنی حق)) ترکیبی است
جدید و ساخته ذهن شاعر.
تقلید از ساختار صرفی و نحوی زبان عربی نیز در شعر حالت ،موجب آفرینش الفاظ و عبارات طیبت آمیز می گردد:
بگرفاااات صاااافای دگاااار ایاااان باااااس مصاااافا
چااااون گشاااات زمااااان دگاااار و دوره دیگاااار
نیمااای ز بااادن گشااات باااه شااالوار مشااالور

نیمااای دگااارش نیاااز ،باااه کااات گشااات مکتاااا

اماااروز ،دگااار گشاااته باااه روغااان متاااروغن

آن ماااوی کاااه روزی باااه حناااا باااود محناااا

 ...ای دوست! اگار وضاع ماد اماروز چناین اسات

هشاااادار کااااه غافاااال نتااااوان بااااود زفااااردا

شااااید کاااه شاااود ،بااااز باااه دساااتار ،مدساااتر

هاار چهااره کااه از ریااش و ساابیل اساات مباارا

(دیوان)20:
در ابیات ذکر شده ،شاعر مطابق با دستور زبان عربی ،از واژگان((شلوار ،کت ،روغن ،حنی ،دستار ،کاله و ریش)) که
در اصل فارسی و انگلیسی هستند-اسم مفعول عربی ساخته و با کلمات مضحکی که حاصل این هنرنمایی است؛
خصلت زشت مدپرستی را مورد تمسخر قرار داده است.
اوخ ز هجاااااارکم کااااااه اشااااااد العااااااذابنی
 ...شاااد طااااقتم بااارای بتاااان وجیاااه ،طااااق
 ...قلب الحازین اگار کاه شاود فای الغمات کبااب

البااااک لااای ،کاااه آن ماااژه سااای الکباااابنی

از بااااو بااااه شااااوقکم دل داعاااای مطپطاااا

فااای الوصااال نیاااز کااام نشاااود اضاااطرابنی

(دیوان)223 :
در ابیات مذکور  ،شاعر ،با آگاهی کامل و به شیوه ای لبتکاری ،ساختار نحوی واژگان دو زبان را در هم آمیخته و
موضوع سراسر عاطفی عشق را نیز ،به عرصه پهناور طنز ،فرا خوانده است .
ساختن جمعهای مکسر نامتعارف با کلمات فارسی و عربی نیز ،گاهی با تردستی خاصی در ساختار سخن قرار
گرفته ،شاعر را در بیان مقصود یاری می دهد:
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شاااااادم رو باااااارو در یکاااااای از معااااااابر

بااااه بااااد شاااااعری ،ننااااگ کاااال شااااواعر

 ...بااااه هاااام بافتااااه شااااعر هااااای چرناااادی

بااااااه وصااااااف رخ دلبااااااری از دالباااااار

هماااای خااااورد سااااوگند در بااااین یاااااران

بااااه روح غوائاااا  ،بااااه جااااان حواضاااار

 ...مااااارا عنصاااااری ،بناااااده ای از بناااااادی

ماااااارا انااااااوری ،چاااااااکری از چااااااواکر

بااه علماام چااه حاجاات چااو ماان شااعر گااویم

کااااه هساااات ایاااان هناااار ،بهتاااارین هنااااائر

دختارم زشاات اسات و خواهااد ماادر او ،کااز درمااا

(دیوان)171:
مااارد ثروتمناااد و زیباااایی در آیاااد خواساااتگارا

شااااااوره زاری دارم و از ابلهاااااای امیاااااادوارم

تااا از آن ساانبل برویااد ،صااد هاازارا صااد هاازارا

(دیوان)22:
افزودن تنوین عربی به واژگان فارسی ،در میان فارسی زبانان اشتباهی رایج است؛ اما ساختار منسجم ابیات فوق،
گواه روشنی است بر این که حالت ،واژگان((خواستگارا)) و ((صد هزارا)) را از روی عمد و به جهت ایجاد تنوع در
کالم به کار برده .
البته نباید از نظر دور داشت؛ که این گونه هنجارگریزی ها را علمای علم معانی و بیان(( عیوب مخل فصاحت و
بالغت)) نامیده اند .اما از آنجایی که دنیای طنز ،دنیایی است وارونه .شیوه بیان آن نیز شیوه ای خاص می باشد.
طنز پرداز ،فصیح سخن می گوید اما هر گز در قید هنجار های رایج زبان ،گرفتار نمی ماند بلکه گاهی ،قوانین و
معیار های مرسوم را به هم ریخته ،طرحی نو می آفریند و به کمک اکسیر طنز ،عیب را به حسن ،نقص را به کمال و
مو را به طال تبدیل می کند .
واژگان فریگی:
ورود واژگان فرنگی به زبان فارسی ،یکی از دستاورد های انقالب مشروطه است .در جریان این انقالب ،تحولی
عظیم در فرهنگ و ادب ایران زمین به وقوع پیوست شعرا و نویسندگان ،برای نخستین بار_ از طریق ترجمه_ با آثار
نویسندگان اروپایی آشنا شدند ،که همین آشنایی راهی بود برای ورود گروهی از واژگان فرنگی به زبان فارسی.
بعالوه ،ورود برخی از مظاهر تمدن غرب مانند قانون اساسی و تشکیل نهاد های سیاسی ،مطابق با الگوهای فرنگی
در کشور ،موجب انتقال واژگانی چون سناتور ،کابینه ،دموکراسی ،و  ...به زبان فارسی شد .
سفر به اروپا و آشنایی با دنیای صنعتی پیشرفته و به اصطالح متمدن غرب و انتقال برخی از دستاوردهای فریزر،
سنتور ،سینما ،فیلم و  ...که در زبان فارسی معادل روشنی نداشتند به این زبان راه پیدا کنند و اندک اندک ،در متن
زبان جای گیرند.
گروهی از واژگان ،مانند سکرتور ،سوپروایزر ،مادام ،مستر و  ...نیز ،متاسفانه بی هیچ ضرورتی بوسیله پشت میز
نشینان ادارات؛ که چند صباحی در اروپا به سر برده و جز عیاشی در کاباره ها و اتوکردن یقه و بستن کراوات ،چیز
دیگری نیاموخته بودند؛ به این سرزمین  ،راه یافته و اغلب ،جز فض فروشی کاربرد دیگری نداشته اند.
کاربرد واژگان فریگی در شعر حالت به سه بخش تقسیم می شود:
و تمدن ایشان وارد زبان شده است

الف) واژگایی که همراه با دییای ماشینی غرب و مظاهر فرهن
 ...دوش پرساایدم از ابلاایو ،کجااا هسااتی گفاات:
راه در مجلاااااو شاااااورا و سااااانا یافتاااااه ام
 ...فکاار هااا ای اسااکنا

از بهاار دیاادارت کاانم

(دیوان)204:
تااا بااه چنگااات آرم و خاار قاااز یااارت کااانم
(دیوان)241:
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ب) واژگان مختص به زبایهای خارجی:
کاربرد اینگونه واژگان در زبان فارسی رایج نیست و درک مفهوم آنها برای عامه ،مردم ،اندکی دشوار است این
واژگان در شعر حالت به میزانی بسیار محدود ولی کامال سنجیده و متناسب با موضوع ،به کار رفته است:
چون به درویشان رسایدم ،حاق حاق و هوهاو زدم
 ...بااا فرنگاای مساالکان ،باان ژور گفااتم یااا هلااو
 ...چااون ماای رسااد کساای بااه مقااام مبااارکی

(دیوان)222:
پشاااات اتاااااق خااااویش نشاااااند عروسااااکی

عناااوان ایااان عروساااک زیباسااات ساااکرتر

شااوخی کااه هاای آدامااو جااود یااا لواشااکی
(دیوان)224:

ج) واژگان فریگی در خدمت طنز:
حالت ،در مواردی بسیار محدود ،برای ساختن آرایه های ادبی از واژگان فرنگی مدد جسته و طنز هایی گزنده
ساخته:
حسن تعلیل:
انگااال ایااان دیاااار ویاااران اسااات
شاااارکت نفاااات انگلاااایو امااااروز
ورنااااااه عنااااااوان تلگرافاااااای آن

زچااااه روی ایگلیااااران اساااات
(دیوان)22:

جناس:
 ...ماان ناادانم چیساات میاادان سیاساات کاناادر آن

هرکه اول چون لار آماد عاقبات شاد لارد و رفات
(دیوان)52:

تشبیه و تناسب:
 ...زلف خود را راست هچاون بار ایفال سااختی

خاااوب سااار کاااردی در آثاااار فرنگااای ،آفااارین!
(دیوان)245:

باستان گرایی واژگایی
حالت ،شاعری است فاضل و عالقمند به آثار پیشینیان ،وی آثار بسیاری از شعرای بزرگ را مطالعه کرده و در
سرودن شعر ،از ایشان تاثیر پذیرفته است .گاهی نیز برای تفنن و شاید هم در تنگنای قافیه ،از واژگان قدیمی یا تلفظ
قدیمی واژگان ،استفاده کرده:
شوخ :گستاخ.
دایاام بااه یکاای دختاار گاال چهااره زنااد ناایش
دیااادم پساااری شاااوخ ،باااه روی پااال تجاااریش
(دیوان)222:
امروزه این واژه به معنای ((بذله گو)) به کار می رود اما در بیت فوق ،چنین معنایی مقصود نیست.
سمر :قصه ،داستان ،اقسایه آشکار.
بیایااد آنکااه روزی ،شاااخ باای بااار دموکراساای

به طارف ایان گلساتان ،در ثمار دادن سامر گاردد
(دیوان)42:
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هنجار گریزی و طنز آفرینی
همان گونه که پیش از این اشاره کردیم ،گاهی طنز پرداز ،آگاهانه از قواعد دستوری رایج زبان ،عدول می کندو
حاصل این عمل را در آفرینش مفاهیم طرب انگیز ،به خدمت می گیرد.
ما در مبحث (( واژگان و ترکیبات عربی)) انواع شگردهایی را که شاعر در عرصه این زبان به نمایش گذاشته بررسی
کردیم و اینک هنجار گریزی های وی در گستره زبان فارسی را مورد بحث قرار می دیم:
بااه هاار دقیقااه بااه قاادر سااه ماان ،غذاییااده اساات
خااوش آن کااه باار ماار جااوع ،مبت ییااده اساات
بااه حیاارتم کااه چااه سااان میاال آبگوشاات کنااد

لبااای کاااه باااا پلاااو و آش ،آشاااناییده اسااات

 ...فاادای ساابلت صااوفی کااه پرخااوری مخصااوص

باااه ایااان جماعااات دلقیاااده و رداییاااده اسااات

کسااای کاااه وقااات غاااذا فکااار دوساااتان باشاااد

بااه قااول سااورچران هااا ،بساای خطاییااده اساات

(دیوان)25
در ابیات باال افعال" مبتالییده است""،غذاییده است" و  ...به جای صورت رایج آنها یعنی "مبتالشده شده""،غذا
خورده" و  ...به کار رفته و در واقع ریشخندی است به صوفی نمایان و سورچرانان شکم پرست .
نگشاااته هااایچکو ،یاااک دوسااااله ثروتمناااد
مگااار کسااای کاااه زآغااااز ،باااوده سااارقتمند
کساای کااه هاایچ ناادارد بااه جیااب ،جااز سااوراخ

چاااه بهاااره مااای بااارد از آن رخ م حتمناااد

باار او چااه سااان ماان باای پااول نامااه بنویساام

کااه پااول خواهنااد ،کاغااذ فااروش و پاکتمنااد

 ...بااه تیاار او همااه کااو سااینه را سااپر نکنااد

مگاار کساای کااه بااود همچااو ماان شااجاعتمند

(دیوان)22:
در ابیات مذکور به کار بردن"سرقتمند""،مالحتمند"و"شجاعتمند" به جای "سارق""،ملیح"و"شجاع" و همچنین
افزودن پسوند فارسی((مند)) به واژه فرنگی((پاکت)) در خور تامل است:
یگاهی به ساختار یحوی شعر حالت
در ساختار نحوی شعر حالت ،دو ویژگی سادگی و فصاحت ،ارزنده ترین زینت کالم به شمار می آید .در این آثار،
هرچند ،واژگان و اصطالحات خاص زبان گفتار به وفور یافت می شود اما هرگز این فراوانی ،زبان را به ابتذال
نکشانده؛ بلکه آن را جذاب تر و دلپذیرتر ساخته است .جابه جایی ارکان جمله در آثار وی کمتر به چشم می خورد
و غالبا ساختار جمالت به حدی مرتب است که شعر را با وجود داشتن وزن و قافیه و ردیف به نثری شیوا ،روان و
آهنگین همانند می سازد و ارتباطی دوستانه و محبت آمیز با خواننده برقرار می کند .در ابیات زیر ،این ویژگی قابل
رویت است:
بوق ماشاین ،چاون زباان اوسات باا صادها ساخن
ای کااه گفتاای :بااوق پاای در پاای نماای بایااد زدن
 ...گاار زن ساار در هااوایی غافاال از ماشااین توساات

بااوق یعناای؛ چشاام خااود را بااازکن ای پیاار زن!

نااره غااولی ناگهااان؛ گاار پاایش ماشااین پریااد

بااوق یعناای؛ کااور هسااتی یااا کااری ای قلتشاان

(دیوان)260:
گاهی شاعر برای ایجاد جذابیت در کالم از روی عمد ،جمالت پیرو را پیش از پایه می آورد و با این شگرد بر تاثیر
کالم در ضمیر خواننده می افزاید:
دختااار ترشااایده اش را خواساااتگاری مااای کااانم
 ...تاااا مااادیر کااال مقاااام بناااده را بااااال بااارد
(دیوان)243:
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ذکاااار ارزان شاااادن خرباااازه و ساااایب مکاااان

تاااا کاااه مجااارم نشاااوی ،نشااار کاذیاااب مکااان

(دیوان)227:
این نکته را نیز باید متذکر شد که دشواری های حاصل از قرار گرفتن در تنگنای اوزان شعری گاهی شاعر را ناگزیر
به پیروی از ساختار نحوی آثار گذشتگان می شازد که ابیاتی از این قبیل را به عنوان مثال ،ذکر می کنیم:
کاربرد((را)) فک اضافه:
آتااااش بیااااداد ،در بیاااادادگر خواهااااد فتاااااد
سااوی مااا روزی عاادالت را یظااز خواهااد فتاااد
(دیوان)46:
افزودن ضمیر مفعولی ((ش)) به حرف ربط((ک)):
 ...زشت رخی است چون خسی ،که هی بزک کند بسی

چون رنگ ،کش زند کسای ،باه صاندوق زبالاه ای
(دیوان)205:

منابع و مآخذ:
-

حالت ،ابوالقاسم( ،)1272دیوان اشعار (مجموعه پنج کتاب) ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
همایی ،جالل الدین ( ،)1240فنون بالغت و صناعات ادبی ،تهران :نشرها
معین ،محمد( ،)1262فرهنگ فارسی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
یاحقی ،محمدجعفر و ناصح ،محمدمهدی( ،)1271راهنمایی نگارش و ویرایش ،چاپ پانزدهم ،مشهد :انتشارات
آستان قدس رضوی

