
 

 کاربرد هنرمندانه قید در شعر سهراب سپهری با تکیه بر هشت کتاب
 

 1 وحید علی بیگی سرهالی

 2 فاطمه مدرسی

 چکیده
توانند آثار با کاربرد هنری آن، میکاربرد هنرمندانه قید یکی از شگردهای زیباسازی آثار ادبی است که شاعران و نویسندگان 

ادبی زیبایی را خلق کنند. سهراب سپهری از شاعرانی است که با استفاده از این مقوله دستوری و به کمک صور خیال، و  
برجسته سازی ، تمهیداتی را به کار گرفته است تا قید را در جایگاهی فراتر از دستور زبان به کار گیرد و در این راستا با 
استفاده از تشخیص، تشبیه، حس آمیزی، و افزایش موسیقی درونی شعر و عینی ساختن قید، راهی نو را در به کار گیری این 

توصیفی صورت گرفته و در آن با استفاده از منابع  -مقوله زبانی در پیش گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی
کاربرد هنرمندانه قید در شعر سهراب سپهری آشنا سازد. نتیایج تحقیق حاکی از آن است که  ای، تا مخاطبین را بیشتر باکتابخانه

با استفاده از هنجار افزایی  و  سهراب، از قید نه تنها از قید در جایگاه صور خیال بهره برده است بلکه، از این مقوله زبانی و
 راستا نگاه ویژه وی به قید زمان و قیود حالت، در خور توجه استهنجار گریزی، نگاهی متفاوت به قید ارائه داده که در این 

 : قید، دستور زبان فارسی، سهراب سپهری، هشت کتاب، زبان ادبی.کلید واژگان

 مقدمه
قید در دستور زبان فارسی از جایگاهی برخوردار است که توجه اندک به این مقوله دستوری از نظر نویسندگان و 

تا کمترین دیدگاهی در این زمینه و ارزش ادبی آن مطرح شود اما، بعضی از شاعران و شاعران باعث شده است 
اند که ارزش ادبی آثار خود را با استفاده تمهیداتی دست زده آن به  گوناگون هایظرفیت گرفتن کار نویسندگان با به

شاعران است که با استفاده از قید و های بارز این از این مبحث دستوری افزایش دهند. سهراب سپهری از نمونه
ساختار دستوری آن، تحولی در زیبا سازی متون شاعرانه خود ارائه داده که در نوع خود جالب توجه و در خور 
بررسی است. برای روشن شدن این مطلب ابتدا توضیحاتی مختصر درباره قید ارائه خواهیم داد تا مفهوم قید برای 

 متفاوت شکلی به را ادبی زبان که است هنرمندی شاعرانِ معدود از یکی حافظ، شود. مخاطبین بیش از پیش روشن

 گیرد می کار به ازدیگران
 چگونگی و حالت مکان، زمان، قبیل از چیزی به دیگر را قید یا دیگر کلمه یا فعل مفهوم که است ای کلمه قید،»

آقای مشکور نیز در توضیح قید چنین توضیحی ارائه (. 081: 0731قریب، «)باشد جمله اصلی از ارکان و سازد مقید
 قبیل از چیزی ا به ر آنها مفهوم و شوند افزوده دیگر قید یا فعل یا صفت به که هستند هایی کلمه قیود» داده است

 (.003: 0731مشکور، «)سازند مقید ...و حالت یا و مکان زمان،
 که است ای جمله یا گروه یا کلمه قید»قابل توجه است ی قید نیز در نوع خوداما توضیح آقای شریعت درباره

 مقید آن جز و تاکید کیفیت، حالت، مقدار، مکان، ، زمان قبیل از به چیزی ا ر ای جمله یا دیگر قید یا صفت یا فعل

: 0733شریعت، «)افزاید نمی چیزی اسم جانشین و اسم به ، صفت برخالف قید که گفت توانمی طور کلی به و کند
 یا کلمه قید»کنیم(. در ادامه نیز برای تکمیل این مبحث تعریف آقای انوری را درباره قید به وضوح بیان می111

 درباره و افزایدمی مصدر یا و دیگر قید یا مسند صفت یا مفهوم به گاهی نیز و فعل مفهوم به مفهومی که است گروهی

 (108: 0731کند)انوری، می مقید جدید آن مفهوم با ا ر آنها و دهد می توضیح آنها

با توجه به توضیحاتی که در باال بیان شد باید گفت که قید مفهوم اصلی هسته جمله را از نظر کیفیت، کمیت، 
آورد که کند و ارتباطی دقیق و عمیق را در شاعر و مخاطب به وجود میحالت، زمان و... برای مخاطبین بیان می

                                                            
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهدانشجوی دکتری  0
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه 1
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کند. سهراب سپهری در اشعار خود از ر ادبی تاثیر زیادی در برقرای این ارتباط ایجاد میکاربرد هنرمندانه آن در آثا
بیشتر ظرفیتهای این مقوله دستوری بهره برده و در این راستا زیبایی اشعارش را دوچندان ساخته که در این پژوهش 

 قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است.

 مسئله تحقیق
ای، بهره گیری تفاده شاعران و نویسندگان از این مقوله دستوری به عنوان یک مقوله کلیشهبا توجه به کاربرد قید و اس

 سهراب سپهری در اشعارش از این مقوله به چه صورت است؟

 فرضیه تحقیق
های ای صورت نگرفته است و در این راستا وی تمام ظرفیتاستفاده سهراب سپهری از قید تنها به صورت کلیشه

 به کار گرفته و از آن در زیبا سازی اشعار خود به صورت مطلوبی بهره برده است.ذهنی خود را 
 پیشینه پژوهش.

 زیر به انجام رسیده است: درباره پژوهش مورد بحث تاکنون مقاله
.فصلنامه پژوهشهای ادبی، دکترمحمدرضا عمران پور∗کارکرد هنری قید و گروه های قیدی در اشعار شاملو -0

 .011-33صص.  0783..زمستان.08شماره.  5سال 

انجام شده که در باال بیان شد، باید گفت در این راستا پژوهش جامعی در  پژوهش بنابراین با توجه به پیشینه
 این مبحث صورت نگرفته و این پژوهش در نوع خود کامال بدیع و نو است.

 .صور خیال1
کوشش ذهنی شاعر برای برقراری نسبت خیال یا تصویر که عنصر اساسی شعر است، عبارت است از: »

ای از طبیعت هزاران  گی انسان با گوشهای از زند و ایجاد تصرف ذهنی در این مفاهیم. هر گوشه طبیعت و انسان میان
کند و در برابر آن بیدار  ی این پیوندهای گوناگون ذهنی، شاعر گاه یکی را احساس می پیوند و ارتباط دارد که از همه

های گوناگونی (.عنصر خیال از راه7: 0731)شفیعی کدکنی، .«هدد شود و حاصل این بیداری را به ما نشان می می
نمایش گذاشته می شود . به طوری که شاعران و نویسندگان به طُرُق مختلف برای بیان احساسات و پرورده و به 

اند. سهراب سپهری از این مقوله مستثنی نیست و با استفاده از ارتباط خویش با محیط اطراف از آن بهره برده
-ست که به توضیح و تبیین آن میصور خیال، )قید( را با روشهای گوناگون بالغی به کار برده اروشهای مختلف 

 پردازیم.

 تشخیص .1-1
تشخیص یا جاندارانگارانه از عناصر مهم در صورخیال و یکی از کاربردی ترین صنعتی است که شاعران از آن برای 

تشخیص زیر مجموعه استعاره کنایی است و  به »برند.زیبا سازی متون خود و باالبردن قدرت تخیل از آن بهره می
 (.051.: 0733شمیسا، «)استعاره انسان مدارانه استاصطالح، 

سهراب سپهری با توجه به قید  از صنعت تشخیص  نهایت بهره را برده است و در اشعار خود به صورت مکرر از 
ای نباشد،  تشخیص یا این استعاره اسان مدارانه  بهره برده . با عنایت به این نکته که بهره گیری وی از عناصر کلیشه

 در نوع خود جالب توجه است.« قید»در این میان توجه وی به مقوله که
سهراب سپهری، به قید زمان، )شب( شخصیت بخشیده و آن را به انسانی مانند کرده که او را  با نفسهای آن پیوندی 

 است :
 .بایدم دست به دیوار گرفت

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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 :است پیوندی های شبمبا نفس
 (33: 0788)سپهری،  قصه ام دیگر زنگار گرفت.

را به « غروب»شود، بلکه در جایی دیگر قید زمان ی وی به جاندار نگاری قید زمان تنها به اینجا ختم نمینگاه ویژه
 زند:کندکه  ازکوه پر میای مانند  میپرنده

 .کوه از زده پر غروب

 (31) همان، .هگذررا و راه تصویر شده گم چشم به
را « شب»است، زیرا وی « شب»سازی سپهری برای جاندارانگاری قید زماننکته قابل توجه در این مبحث، تصویر 

از نکات قابل «پستان» های زنانه  سود جسته که داشتنمانند کرده است و برای آن از ویژگی« زن»در جاندارانگاری به
 ی ریهنظ در مهم دستاوردِ توجه برای سهراب است و این ویژگی برای )شب( در این مبحث جالب توجه است:

 می کندتر را خواننده حرکت و گذارد می مانع خود راه مخاطبِ سر بر ناب هنرِ و ادبیات که است این زدایی آشنایی

 .داردمی وا تأمل و مکث به را او و کند
 را شب پستان مکم می

 نیالوده تن افسون به رنگی پی وز

 ( 38)همان، کاوم می خویش نگاه با را خاکسترش پر چشم
گیرد و به صورت پیوسته از آن بهره برای شخصیت بخشیدن به قید، محدوده زمانی خاصی را در نظر نمیسهراب 

برد. وی در بیت زیر نه تنها به قید زمان )شب( شخصیت بخشیده و آن را به انسانی مانند کرده که دست از می
به گیسوی)سحر(  است که خود اسم دارد، بلکه این دست برداشتن از دامان شب برای دست آویزی دامانش برمی

 قیود زمان است:
 دست از دامان شب برداشتم

 (10)همان، سحر. یسویبه گ زمیاویتا ب
-تشیبه )شب( و شخصیت بخشی به آن که چهره یک سارق را در برابر چشم خواننده قرار داده است از دیگر نمونه

 و نغز های ترکیب و واژگان کنیم:میهای شخصیت بخشی سهراب به اسم  است که در بیت زیر مشاهده 
 سازی مضمون محورهای توالی آن، احساسی ی بستره وگسترش شعر عاطفی بار به افزودن بر پراحساسی عالوه

 .دهد می نشان وآرام متین وزنی قالبِ در را شاعر
 ستین ی، در کوچه ما آواز یما زمزمه ا یدر سرا

 ( 105)همان،گلدان پنجرهء ما را ربوده است. شب،

 تشبیه .2-1

، 0رادویانی.ج«)دچیزی را در صفتی به چیزی دیگر مانند کنن»تعریف تشبیه در کتب بالغی فارسی آن است که 
)شمس قیس رازی،  «و در این مانند کردن، میان مشبّه و مشبّهٌ به باید معنایی مشترک وجود داشته باشد(. »33: 0731

که در باب تشبیه و تعاریف آن بیان شد باید گفت که سهراب سپهری از این (.با توجه به توضیحاتی 735: 0778. 0ج
مبحث علم بیان در بخش دستور زبان نیز بهره برده و با آمیختن بیان و بالغت با دستور زبان فارسی آن هم در مقوله 

 قید، اشعار زیبایی را سروده است.
کند و پاهای خود را در آن قیر زمان)شب( را به قیر مانند میقید « سیاهی»سهراب با استفاده از علم بیان و وجه شبه 

 بیند:سیاه شب، فرو رفته می
 خواند، می مرا دور از بانگی

 (08: 0788)سپهری، است شب قیر در پاهایم لیک
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کند که در آن آتشی برافروخته شده است و این ای همچو آتشدان مانند میوی در جایی دیگر )شب( را به وسیله
 ه برای شب که قید زمان است در نوع خود درخور توجه است:تشبی

 شب، بافسون دارد راه چشمی که دانم می گرچه

 :خوش خوابی هاینروز ز بینم می لیک

 (71)همان، .شب درون روشن آتشی
اوج هنرنمایی سهراب در تشبیه  اسم زمان ، به امری عینی است. وی در اشعار خود با تشبیهی زیبا)شب( را به 

 نوشیدنی مانند نموده است و آن را می نوشد :
 ام نوشیده را شب      

 (81)همان، .گریممی شکسته هایشاخه این بر و
نمونه دیگر از کاربرد تشبیه در شعر سهراب در زمینه این مقوله دستوری، استفاده اضافه تشبیهی در قید حالت است. 

 وسات( را با اضافه تشبیهی به صورت زیر بیان کرده است:سهراب سپهری با ترکیبی اضافی، قید حالت)وحشت ن
 است دهیپرده ما ، در وحشت نوسان خشک

 (103دهد)همان، می پهنا را جهان ابهام لبخندی!  لبها مهھ یا نجا،یا

 ایجاد موسیقی .9-1
خواجه نصیرالدین طوسی یکی از عناصر ایجاد انفعال »شود.موسیقی در شعر از عناصر اصلی و مهم آن محسوب می

سینا نیز متذکر شده است که لحن در نفس تأثیر بسزایی  دانست و پیش از او ابن شعر می موسیقی وزن ونفسانی را 
که خاص اوست، باید بیان کرد. پیوند موسیقی با عاطفه و توانایی آن در برانگیختن دارد و هر غرضی را با لحنی 

(. بنابراین شاعران و 85: 0780پورنامداریان، «)دانفعال نفسانی چندان واضح است که نیازی به توضیح ندار
اند. سهراب سپهری در نویسندگان از راههای گوناگونی سعی در برانگیختن هر چه بهتر موسیقی در آثار خود کرده

اشعار خود از این حیطه مستثنی نیست و برای زیبا سازی اشعار خود موسیقی شعر خود را افزوده است و در این 
رده است. مهمترین بخشی که وی از آن استفاده کرده، دستور زبان فارسی و های زبان بهره براستا از تمام جنبه

استفاده وی از مقوله قید است. وی با استفاده از مقوله قید به خوبی توانسته است موسیقی شعر خویش را بهبود 
 های زیر گواه این مطلب است.ببخشد و در این مسیر به خوبی از عهده آن برآمده است که نمونه

ابیات زیر با استفاده از قید)کو( که همان صورت عامیانه )کجا( است، قافیه درونی را در شعر خویش ایجاد کرده  در
 است که در نوع خود درخور توجه است:

 زم؟یکو که به دل انگ یخنده ا
 زم؟یر ایکو که به در یا قطره

 (73)همان،زم؟یکو که بدان آو یا صخره
تواند از ده از قیدزمان)شبها( و قید حالت)غربتها( نوعی قافیه سازی انجام داده که میهمچنین در ابیات زیر با استفا

 جنبه موسیقی کناری قابل بررسی باشد:
  شبها چراغی بی

  غربتها خاکی بستر   
 (051) همان، .آتشهاست فراموشی    

افزایش یابد و مخاطبین را بیشتر همچنین استفاده سهراب از قید)نفی( در ابیات زیر باعث شده تا موسیقی شعر 
 تحت تاثیر قرار دهد:

 .پناه دامان به نه گریز، بند به نه نیاویزیم،

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
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 (031)همان،  .دور مھمب سمت به نه ، نزدیک روشن سوی به نه ، نشتابیم
کناری شعر و حتی استفاده از قید)نفی: هیچ( که در ابیات زیر به عنوان ردیف قرار داده است باعث شده تا موسیقی 

 سهراب بیش از پیش متصور شود:
 (031)همان چیھ برابر در شدیم خم ، یچھ برابر در ماندیم

 حس آمیزی برای قید .8-1

رفته حس آمیزی از آغاز شعر و شاعری در ادب فارسی کاربرد داشته و در زبان شاعران به طور ناخوداگاه به کار می»
حس آمیزی به هیچ وجه ساخته » باره حس آمیزی معتقد است که(.دکتر تجلیل در05: 0783شفیعی کدکنی، «.)است

حس »(.برخی از ادب پژوهان 33: 0783تجلیل، «)و پرداخته ادبیات غرب نیست بلکه ریشه در ادب ایران زمین دارد
( و بعضی دیگر 38: 0738داد، «)شوددانند که از آمیختن دو حس با یکدیگر ایجاد میامیزی را قسمتی از مجاز می

(. 173: 0783ابودیب، «)حس آمیزی را بر اساس تشابه در تاثیرات ادراکی یا عاطفی نوعی استعاره دانسته اند»نیز 
بنابراین و با توجه به توضیحات مختصری که در باب حس آمیزی برای روشنتر شدن این مطلب بیان شد باید گفت 

آمیزند، باعث ها را در هم میون در آن انواع حسکه حس آمیزی برای مخیل کردن شعر بسیار تاثیر گذار است و چ
شود. سهراب سپهری از این شیوه بهره برده است اما شیوه وی در به کار بردن این صنعت جذابیت در آثار ادبی می

بالغی در نوع خود بسیار جالب توجه است زیرا وی از قید که یک مقوله دستوری است با استفاده از عناصر خیال، 
 خاصی به اشعارش بخشیده که در این بخش قابل بررسی است.زیبایی 

سهراب برای قید زمان صفت نمناکی قرار داده است که وجود این صفت برای امور عینی قابل کاربرد است نه برای 
امور ذهنی اما وی با استفاده از حس آمیزی و به کار بردن صفت نمناک شعر خویش را به خوبی جذاب ساخته 

 است:
 .این است که شب نمناک استمثل 

 دل، به ستھ غم مھدیگران را 
 (.78: 0788)سپهری،  غم من ، لیک، غمی غمناک است

 و یا در بیت زیر نیز چنین موردی به خوبی مشهود است: 
 گذرد، می زمان نمناک باد

 (35)همان،ما پیکر از ریزد می رنگ
بخش از آن یاد کرد، بیت زیر است که در آن سهراب با توان به عنوان شاهد مثال برای این نمونه دیگری که می

استفاده از صفت)تند( برای قیدکیفیت )روشنی( حس آمیزی زیبایی را برای این مقوله دستوری به کار برده است که 
 بر زیبایی اشعارش افزوده است:

 برخاست وزشی

 :گشود ام خیرگی بر ای دریچه

 (005)همان، .آمد باغ به تندی روشنی
توان به عنوان شاهد مثال برای این بخش از آن یاد کرد بیت زیر است که سهراب در بیت زیر نمونه دیگری که می

 شود:را آورده که نوعی حس آمیزی برای قید محسوب می« آرام»برای قید زمان )شب( صفت 
 ؟ خواب در ام لغزیده کجا من

 (031) همان، .آیینه آرام شب در مھنگا سرگردان مانده
 . عینی ساختن قید5-0

از دیگر بخشهایی که سهراب سپهری در مورد قید به کار گرفته، مبحث عینی ساختن قید و تجسم ساختن آن در 
برابر چشم مخاطب است. این شیوه با روشهای گوناگونی نظیر تشبیه و ... قابل انجام است. سهراب با استفاده از 
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شود تا خواننده شب را به ی مانند کرده که با آوردن)بام( آن موجب میاصنعت تشبیه، قید زمان)شب( را به خانه
 صورت یک مفهوم عینی در برابر چشم خویش مجسم کند:

 دور ایھھرا از آمده سیاه مرغی

 (30)همان،.شکست شب بام بلندی از خواند می
خواننده این فرود آمدن را ناخوداگاه ای ترسیم کرده است که و یا فرود آمدن قید زمان را در بیت زیر،  به گونه

 کند:دربرابر دیدگان خود مجسم می
 : گشودی را چشمانت     

 (031)همان، .آمد فرود من در شب
توان به آن اشاره کرد، بیت زیر است که سهراب با زیبایی خاصی برای قید زمان )شب( یک نمونه دیگری که می

ارد و آغاز آن در ذهن خواننده تصور جاده و مسیری خاص را متبلور مسیری تصور کرده است که آغاز و پایانی د
 ساخته است:

 شد، آغاز شب از راه
 رسید، آفتاب به  

 (031)همان،.گذردمی تاریکی مرز از اکنون و
کند که آن را لبریز از آویشن ساخته و این تصویر وی با استفاده از صنعت تشبیه شب را همچو جامی تصور می

 بندد:شود که عینی ساختن آن بی اختیار در ذهن خواننده نقش میای تصور میید زمان)شب( به گونهسازی از ق
 :آوایش لبریز کند می را شب جام

 (055)همان، .چشم از کنید پنهانرا آیینه برگ زیر
ذهنی و کند که ناخوداگاه برای آن یک تصویر و یا در بیت زیر شب را که یک قید زمان است طوری توصیف می

 بندد:عینی ملموس در ذهن مخاطب نقش می
 ، کشیدم شب سراسر به را دستم

 (058) همان، .تراوید انگشتانم بیداری در نیایش زمزمه
تصور کرده « سایه»های عینی ساختن قید، بیت زیر است که در آن سهراب برای قید حالت)افسوس( از دیگر نمونه

 را به صورت یک شیء در برابر دیدگان خواننده  مجسم کرده است: که با این توصیف زیبا ، قید )افسوس(
 افتاد یانھما طالیی خواب در ای ستاره

 گسست عطری رشته
 (101)همان، شد پر افسوسی سایه از آب       

کند که سهراب با توجه به قدرت خالقی که در ذهن  دارد، قید حالت)شادی( را به صورت یک شیشه تصور می
آن در کنج زمان پیچیده است و در ادامه با مجسم کردن زیبایی، پاره پاره کردن آن را در برابر  صدای شکستن

کشد تا این تصور ذهنی که خود قیدهای حالت و تدریج هستند به صورت یک تصویر عینی خواننده به تصویر می
 شود: در برابر مخاطب به صورت محسوسی مجسم می

 ، شب در دیشا ء شیشه شدن متالشی صدای و

 ، زیبایی کاغذ شدن پاره پاره

 (117)همان،باد از غربت ء کاسه شدن خالی و پر

 . برجسته سازی2
فرآیند برجسته سازی  شود.میکاربرد شگردهای غیرمنتظره ای است که موجب تشخّص زبان ادبی  برجسته سازی

زمانی که از زبان برای ارتباطات معمولی استفاده : » گویدمیدر این باره هاورانک »عامل شکل گیری زبان ادبی است. 
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کند و آن ی بیان جلب نظر میکنیم و هیچ توجّه به شیوه ی بیان نداریم، زبان خودکار است. امّا در زبان ادبی شیوهمی
 پذیرد.می صورت طریق دو به سازی برجسته. (031: 0781شمیسا، «  ) هم به سبب برجسته سازی است

 .افزایی هنجار و هنجارگریزی

 هنجارگریزی. 2-1
. )آرالتو، «آیدپدید می هرگاه انحراف غایتمند از هنجارها و قواعد حاکم بر زبان معیار صورت پذیرد، هنجارگریزی»

انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت » عبارت است از:  در تعریفی دیگر هنجارگریزی. ( 03: 0737
ای انجام شود در . اگر هنجارگریزی به صورت عالمانه و حرفه( 0335: 0733انوشه، « ) و هماهنگی با زبان متعارف

ن راستا از قید که زیبایی آثار ادبی بسیار سودمند خواهد بود. سهراب سپهری از هنجار گریزی استفاده کرده و در ای
 یک مبحث در دستور زبان است بهره جسته است.

توان بیت زیر را به عنوان مثال ذکر کرد که در آن سهراب سپهری از قید شمارشی و زمان به عنوان برای نمونه می
 تواند خروج از معیار عادی زبان باشد:معیاری برای فاصله استفاده کرده که در نوع خود می

 .ها ستآتش فراموشی ،هاغربت خاکی بستر ، هابش چراغی بی

 (051: 0788)سپهری، هاستجو و جست «شب یک و زارھ »ما  میان
همچنین در بیت زیر برای )شب( که قید زمان است و معموال سیاهی از صفات بارز آن است ، صفت)سبز( را برای 

خارج ساخته و خروج از هنجار عادی زبان را  ایآن به کار برده که با این عمل قید زمان)شب( را از حالت کلیشه
 انجام داده است:

 زدم صدایت هاشبکه سبز شب در
 (033)همان، .هامرمر آفتاب در رودخانه، سحر در   

توان از آن نام برد بیت زیر است که سهراب با استفاده از عدول از هنجار عادی زبان،  قید نمونه دیگری که می
یخیزم( به کار برده است در حالی که قید مناسب این فعل)سریع( است و جابه جایی در حالت)تند( را برای )برم

 شود و در بخش هنجار گریزی قابل بحث و بررسی است:کاربرد این افعال عدول از زبان معیار محسوب می
 خیزم برمی تند     

 چیز مهھ آن در که لحظه مینھ دیوار به تا

 (50)همان، آویزم، ، دارد لذت رنگ
خورد، تناقض قرار دادن قید حالت است، نمونه دیگری که برای هنجارگریزی قید در شعر سهراب به چشم می

سهراب غمگین بودن گیاه را با تبسم یکی دانسته است که قرار دادن آنها در کنار هم هنجار گریزی را به وجود 
 آورده است:

 .است گیاه نگاه پوشیده تبسم غم و

 (.707)همان، .اشیاست وحدت رد به محوی اشاره غم و

 هنجارافزایی.2-2

برخالف هنجارگریزی، انحراف از قواعد زبان هنجار نیست، بلکه اعمال قواعدی اضافی بر قواعد » هنجارافزایی 
.هنجار ( 51: 0ج ، 0781صفوی، « ) رود و به این ترتیب ماهیتاً از هنجارگریزی متمایز است.زبان هنجار به شمار می

شود. سهراب سپهری در اشعار خود از قائده هنجار ایی معموال با موسیقیایی شعر از طریق تکرار و.... انجام میافز
توان به بیت زیر افزایی در زمینه قید استفاده کرده و به اشعار خویش زیبایی خاصی بخشیده است. برای نمونه می

غمین( که نقش قید کیفیت را دارند نوعی تکرار قید  -تلخ -خشک -اشاره کرد که سهراب با آوردن صفتهای)سرد
 انجام داده و شعرش را موسیقیایی کرده است:



 1931 همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر فارسی آذر/      818

 خاموش دره خوف ز

 پیکر جنبش نهفته

 (.38: 0788) سپهری، .غمین تلخ، ، خشک سرد، نگرد می راه به
ر وی را از حالت و همچنین کاربرد متوالی قیدهای حالت در بیت زیر، نمایی خاص به شعرش بخشیده است و شع

 یکنواختی خارج ساخته است و این عمل جز با افزدون هنجار به زبان عادی ممکن نخواهد بود:
 شب آن

 آمد نمی ره از یچکسھ

 .بود شکفتن کار در که رنگی آن از آرد خبر تا

 (33)همان،.،خونسرد سرگران ، سنگین :کوه
تکرار قید مکان)آنجا( به هنجار افزایی دست زده است و  سهراب با استفاده از صنعت تکرار در قید حالت)تنها( و

 کند:مخیل کردن قید را با استفاده از هنجار افزایی برای مخاطب ترسیم می
 بود تنهایی، تنها

 .بود پیدا ناپیدا،

 (113د)همان، بو آنجا آنجا، «او  »
زند زیرا که همین تکرار خود موجب گاهی اوقات شاعر با استفاده از صنعت تکرار، دست به هنجار افزایی می

شود. سهراب در بیت زیر قید مکان)پشت سر( را به صورت متوالی تکرار کرده است و بر زیباسازی آثار ادبی می
 زیبایی شعر خویش افزدوه است:

   زنده ییفضا ستیپشت سر ن

   خواند یسر مرغ نم پشت

    یدآ یسر باد نم پشت

     سر پنجره ء سبز صنوبر بسته است پشت

       است نشسته خاک ها فرفره مهھ یسر رو پشت

         است خیتار یسر خستگ پشت

    (710د)همان، زیر یسر خاطره ء موج به ساحل صدف سرد سکون م پشت
بررسی بود که در این های هنجار گریزی و هنجار افزایی در این بخش برای مخیل کردن )قید( قابل بنابراین نمونه

 ایم.بخش تا حد ممکن به آن پرداخته

 نتیجه.
کارکرد هنرمندانه قید از شگردهای هنری این مقوله دستوری در شعر سهراب است که وی با استفاده از آن سعی در 

ت و زیبا سازی اشعار خود کرده است. سهراب به کمک صور خیال از قید در بخشهای مختلف  بالغی بهره برده اس
با قرار دادن قید در جایگاه تشبیه و شخصیت بخشی به این مقوله دستوری، نگاه ویژه خود را به آن معطوف ساخته 
است. وی با عینی ساختن قید و مجسم ساختن تصور ذهنی آن در برابر خواننده، قید را از حالت ذهنی و یکنواختی 

ملموس برای مخاطبین تصور کرده است. سهراب به قید  خارج ساخته است و آن را به صورت یک امر عینی و قابل
ای خارج ساخته و این کار با کمک آرایه حس آمیزی و مصور هایی بخشیده است که آن را از حالت کلیشهویژگی

های گوناگون برای این مقوله دستوری، به انجام رسیده است. وی با استفاده از هنجار گریزی و هنجار ساختن حس
زند و با به کار گیری قید در این بخش، کاربرد هنرنمندانه آن را بیش از بیش در ساختارگرایی گریز می افزایی به

برابر خواننده مجسم کرده است. در این راستا و در به کار گیری قید در بخشهای مختلف صور خیال، نگاه سهراب 
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،نگاهی ویژه و «شب»میان نگاه سهراب به قید زمان به قید زمان و قید حالت بیشتر از سایر انواع قید است و در این 
 قابل بررسی است.
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 .یرضو

 دوم. اپچ .انتشارات فردوس :تهران .نقد ادبی(. 0781).روسیس سا،یشم -

 انتشارات فردوس. . تهران:انیب(.0731.)-----، ----- -

 اشرفی)واژه(. انتشارات تهران:سازماناستاد.  پنج فارسی زبان دستور (.0731دیگران) عبدالعظیم،و قریب، -

رق.موسسه مطبوعاتی مش :، تهراندستور نامه (.0731)محمدجواد مشکور، -
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