کاربرد حروف اضافه در شعر معاصر فارسی
قاسم ساالری
رضا علی اکبری نظر
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چکیده
بسیاری از نحونويسان ودستور پژوهان (دكتر خیامپور ودكترخطیب رهبر واستاد محمد معین) در باره حروف اضافه و
كاركردهای آن در متون كالسیک فارسی و زبان فارسی با توجه به تطور سبک های ادبی ومكاتب شعری تحقیق و پژوهش
كرده اند  .اما آنچه موضوع تحقیق ما در اين نوشته هست نه معنای مختلف حروف اضافه ،كه كاربرد متفاوت اين حروف هم
در محور افقی شعر و هم كاربرد اين حروف با افع ال نامتعارف و با هم آمدن دوحرف اضافه بالفاصله باهم ،وكاركردهای
ديگر است  .در اين نوشته سعی بر آن است كه برای هركاركرد مختلف حروف اضافه  ،مثالهايی از چندتن ازشاعران
معاصرآورده شود كه قطعا با تعمق بیشتر در شعر معاصر هم كاركردهای ديگر وهم شاهد مثالهای بیشتری برای اين حروف
يافت می شود.
کلمات کلیدی:حروف اضافه،شعر معاصر ،كاربرد حروف

مقدمه:
باظهور نیما ،درشعر فارسی تحوالت بنیادين فراوانی رخ داد .نه اين كه فقط قالب شعر نشانه گرفته شد كه نگاه
شاعربه معنا وزبان ومحتوا ومفهوم شعركامال تغییر كرد.
ابتدا مشكالت انسان معاصر وخواسته هايش مورد توجه قرار گرفت وكم كم همه ی جنبه های ذهنی وزبانی شعر
مورد دستكاری-با نگاهی متفاوت -قرار گرفت.
يعنی "با شستن چشم ها" و"جور ديگر ديدن" هرشاعر سعی كرد در شعر فارسی طرحی نو دراندازد .يكی وزن
عروضی را به هیچ گرفت(شاملو) وديگری هم وغم خود را برجنبه های غنايی شعر متمر كزكرد(سید علی صالحی)
وديگری بر كاركردهای متفاوت زبان شعر ابرام ورزيد(احمدرضا احمدی) و...البته تغییرات درشعر فارسی خیلی
اساسی تراز اين موارد است به گونه ای كه مثال در قوالب شعری غزل -مثنوی وغزل سپیدو...به وجودآمد وگونه
های تاز ه ای چون شعر كانكريت،ترانک وطرح وشعر حركت و ..وارد شعر فارسی شد،كه منتقدين وتئوريسین های
شعر از آنها به "هنجار گريزان" ويا "هنجارستیزان" تعبیر می كنند.
خود نیما صدالبته يكی از اين هنجار ستیزان _ هم در حوزه ی زبان وهم درحوزه ی ذهن ونگاه شاعرانه_ است.
وی با ن گاهی متفاوت وبا نیم نگاهی به نحوزبان طبری طرحی نو درنحو زبان شعری خود در می اندازد ويكی از
داليل مشكل بودن زبان شعری وی نیز همین نگاه متفاوت می باشد .و گاه با كاربرد حروف اضافه به جای يكديگر
هنجار گريز می شود:
الف) كاربرد حرف اضافه به جای حرف اضافه ديگر:
(نیما يوشیج)737:1389،
بر گرد او به هرسر شاخی پرندگان (" به" به جای بر)
ب)حذف وتخفیف:
( همان)325 ،
هنگام كه گريه می دهد ساز(هنگامی)
دم زن كه بود چنان گرم سخن(آن دم كه )...
( همان585:
 1استاديار دانشگاه ياسوج
 2دانشجوی دكتری ادبیات فارسی دانشگاه ياسوج
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عده ای از شاعران معاصر بر اين عقیده اند كه بايد زبان شعر را برجسته كرد واصال هدف شعر نیز همین است!
اين عده كه به "زبان گراها" موسومند تنها ويا غالبا به زبان ورزی در حوزه ی شعر معاصر نظر دارند.
اين عده( براهنی ،رويايی،و)...بر آنند تا هنجار مالوف شعر معاصر را به هم ريخته ونحوی نامانوس را به شعر
عرضه كنند.
اين گروه وقتی دريافتند كه "قصب السبق" محتوا را ديگر شاعران ربوده اند برای عقب نماندن از گروه نوآوران
به ارگانیسم زبان شعر حمله ورشدند!
البته با رعايت انصاف در اين حوزه كاركردهای متفاوتی ازحروف اضافه وربط وفعل و...رخ داد وبه غنای زبان
فارسی در حوزه ی دستوركمک های شايانی شد .بسیاری از اين شاعران فراموش كرده بودند كه نو آوری در حوزه
ی ادبیات مانند آزادی در عرصه ی يک كشتی است كه اگر از اين عرصه زياد دور شدی حاصلی جز غرق شدن
ندارد!
الزم به ذكراست كه شاعران زبان گرا بر خالف شاعران مفهوم گرا بر آنند تا نحوی جديد را در حوزه ی شعر
ارائه دهند ودلیل اين كار را در اين نكته توجیه می كنند كه مفاهیم دنیای مدرن نحوی متفاوت را می طلبد وزبانی
متفاوت را!
" شعر يک هنر زبانی است وطنین كلمه ها موثرتر از معانی ومفهوم آنها!"( يداله رويايی45:1340،
چه بسیار شاعرانی كه با برجسته كردن اين گرايش،زبان گرايی در شعر،آنقدر دخل وتصرف در نحو وصرف زبان
شعر نمودند كه گويا كمر به قتل مفهوم شعر بسته اند وبه همین دلیل نیز شاعران "معنا گريز" لقب گرفتند.
آنها البته اين معنا گريزی را برای خود حسن می دانستند".اين خرده گیران بی انكه بدانند دارند مارا تحسین می
كنند ( ".همان )47،براهنی در تاكید اين معنا گريزی اشاره می كند كه ":اگر با معنا سروكار داشته باشیم ،جهانی كه از
آن حرف می زنیم جهانی ايستاست"( براهنی)175: 1380:
تخريب زبان معمول و در هم ريختن گفتار معمول ابتدا توسط فرم الیست های روسی مطرح شد مانند  :تیتانوف ،
توماشفسكی  ،ياكوبسنو  ...علی بابا چاهی ؛ 132 :1377
غور وتتبع دراين حوزه(البته به صورتی غیر اريبانه) گاه هنجار گريزی وهنجارستیزی را به نوعی"هذيان زبانی"
منجر كرد:
وبعد شیر آب را می فشاند برريش من/وعور روی سینه من/او او می افتد/وشیر می خورد/ومی گويد توشیر
بیشه بارانی منی/منی واتفاق می افتد.../
همان؛صص 84-85
گويا اينان به اين جمله ی معروف مارسل پروست ايمان آورده اند كه:
"نوشتن وآفريدن زبان درزبان ،وخلق زبان جديد درزبان است"
الزم به ذكر است كه نحوستیزی وكاركرد جديد از حروف اضافه وربط عمری دارد به درازای عمر شعر
فارسی .
دكتر شفیعی كد كنی معتقد است كه ":می توان در مورد "واو" های شعر سعدی رساله ای جدا گانه نوشت".
شفیعی كدكنی؛671:1373
ما نتوانیم وعشق پنجه درانداختن
سعدی؛671:1372
همان747:
شكنجه صبر ندارم بريز خونم ورستی
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عده ای باور دارند كه دصورت زدايی از دو عنصر كالس یک ورمانتیک آينده ی شعر را رقم می زنند واين البته
حداقل كاراست.
شعری كه مورد نظر ماست شعری است كه" بايد از بیا درون(اظهاريه) وبیان بیرون( محاكات) خالی شود ،پس
آن چه می ماند نفس زبان است وصناعت كه در خدمت هیچ چیز ديگری نیست لذا دستور زبان از میان بر می
خیزد" علی انصاری فرد؛65:1378
آقای افشین دشتی جواب اين اظهار نظر را اين گونه می دهد كه"نحو مالوف وسنگ شده ی فارسی مورد
پذيرش هیچ اديبسی نیست اما نمی شود به هیچ نحوی نیز پای بند نبود" افشین دشتی؛65:1378
مايا كوفسكی نیز معتقد است كه اين اصول وقواعد را( صرف ونحو) شاعر است كه می سازد.
مخلص كالم اين كه از همه ی موارد نحو ستیزی وهنجار گريزی چه در حوزه ی ذهن وچه در حوزه ی زبان بر
آنیم تا به بررسی كاركردهای متفاوت حروف اضافه در شعر چند تن از شاعران معاصر بپردازيم.
كاركردهای متفاوت حروف اضافه درشعر معاصر:
-1آورد ن حروف اضافه بافعل ؛ كه معمول آن است كه اين حرف اضافه بايد با مصدر به كاربرود:
يداله رويايی؛172:1379
دوست دارم از تو بگويم را...
همان؛173
از خواهم داشت به........
-2به كار بردن دو حرف اضافه باهم؛ كه يكی نقش حرف اضافه را بازی میكند وديگری نقش اسم بعد از حرف
همان؛172
اضافه را از به تو گفتن يا :ازبه شباهت
همان؛172
از به زيبايی و....
 -3به كاربردن حرف اضافه با كلمات نامتعارف ونامتناسب با آن حرف اضافه:هر چه در شباهت /از مدار می افتد
يداله رويايی؛78:1379
كه اين گونه تركیبا ت بايد به جمله ای ديگر تاويل شوند كه نگارنده نام اين حروف را"حروف اضافه ی تاويلی"
می گذارم.
-4حرف اضافه+اسم+فعل الزم:
همان؛178
از سرعت ايستادم
كه "سرعت" به جای دويدن به كاررفته است كه اين بند شعر هم تاويل می شود به:
از سرعت خود يا از شتاب خود كم كردم
 -5حرف اضافه(از) +اسم=فعل نامتعارف:
از ترس بودم /از شرم بودم /از حیف/از نفس بودم .....يداله رويايی ؛69:1374
فروغ فرخزاد؛69:1374
فروغ فرخزاد می گويد :من از تو می مردم
 -6آمدن حف اضافه بین دو كلمه كه ايندو كلمه جای خودرا در ساختار زنجیره ای (افقی) جمله جا به جا
كردهاند
وقتی فرار /رسم در دايره می كرد يعنی :در دايره رسم می كرد .يداله رويايی؛145:1379
همان145:
تا شكل فرار گم در رسم شود يعنی :دررسم گم شود
-7آوردن دو حرف اضافه با هم به طوری كه دومی زايد به نظر می رسد:
همان159:
با توشه ای از نگاه /بی از دست.....بی دست
 -8به كاربردن حرف اضافه به جای حرف اضافه ای ديگر:
در ولع.......به جای با ولع
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يداله رويايی؛212:1374

كه آفتاب در ولع تشنه ی كوير
 -9به كاررفتن حرف اضافه به جای يک كلمه!
مثال حرف اضافه ای جای رديف را در يک شعر می گیرد:
اگر اگر اين تو،تووتو،بی من،با
من از من امده باشی ووقت رفتن با
به جز كه كه من بروی اين معادله هرگز
نمی رسد به جوابی توبی من ومن با
محمد سعید میرزايی؛34:1382
و.....
يا:
تو روزهايی راشب شدی كه فردا بی
گلی كه بی باران ،ماهی ای كه دريا بی
تو تور پاره ی خود را كشیدی از دريا
نه يک پری شدی ونه دختری كه چشم آبی
تورا حروف اضافه گره زدند به خود
همان240 :
وهیچ اجازه ندادند متن خود را بی........
 -10به كاررفتن دوحرف اضافه با هم كه يكی نقش حرف اضافه را دارد وديگری نقش اسم را(متمم)
براهنی؛145:1374
بی با نه/بانه/بابا...
كه می خورم خون ازچرخ ،می خورو از چرخ
محمد سعید میرزايی؛242ك1382
كه می خورو از"از" می خورم-اضافه ی بد!
 -11حرف اضافه ای كه تشخص می يابد وجای اسم يا شی يا انسان قرار می گیرد ونقش نحوی پیدا می كند:
من در عبور فاصله ها را شناختم
محمد علی بهمنی؛23:1380
"بی "را شناختم من و"با " را شناختم
كه دوحرف اضافه نقش مفعولی گرفته اند
يا:
ماهی-قشنگ حجله ی دريا ،عروس من
رضا علی اكبری؛44:1385
"بی" را نداشت دوست كه با"با" نشسته بود
كه حرف اضافه اولی نقش مفعولی ودومی نقسش متممی دارد.
 -12به كاررفتن دو حرف اضافه با هم كه هیچ كدام را نمی شود حذف كرد وجمله با بودن هر دوحرف
اضافه معنا پیدا می كند:
يعنی ما خاطره های نجوا شده ايم رويايی؛173:1379
ما خاطر هايم از به نجواها
نكته :ممكن است اين قسمت با مثالهای شماره ( )2اشتباه گرفته شود اما دو تفاوت اساسی با هم دارند:
 -1آن جا می شد حف اضافه ی اول را حذف كرد :از به تو گفتن....از تو گفتن
 -2ان جا حرف اضافه جلو يک عبارت اسمی يا فعلی می امد:
از به ارامی (عبارت اسمی)
از به تو گفتن (عبارت فعلی)
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نتیجه گیری:
شاعران هماره علیه زبان عادی شورش كرده اند واتفاقا يكی از تعاريف شعر نیز همین است .يا كوبسن روسی شعر
را هجومی سازمان يافته علیه زبان روزمره می داند.
هر شاعری در يک سطح وبا توجه به ذوق خود به زبان حمله ور می شود! يكی در سطح صرف ،يكی در حوزه ی
نحو،و....
مولوی بزرگ به اسم پسوند "تر" اضافه می كند وكاركردی شبیه صفت را از اسم می گیردك
ای می بترم از تو ،من باده ترم ازتو
شاملو پسوند"ناك" را به اسم ذ ات اضافه می كند :نمی رقصانمت در دودناك عنبر امید
شاملو؛137:1335
و....
اين نوشته مختصر به بررسی حروف اضافه با كاركردهای نامتعارف می پردازد ونشان می دهد كه می شود
به زبان حتی در سطح حروف نگاهی نو داشت بی آن كه زبان به سخره گرفته شود.
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