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  مقدمه

  زبان فارسي دري، يـك زبـان پيونـدي اسـت و اسـتفاده از حـروف اضـافه عضـو         
  .ناپذير اين پيكرة كهن سال استجدايي

اي بـه  ـ كه پيش از اين اشـاره » حروف اضافه«تر در اين تحقيق، كاركردهاي تازه
. شـود مطرح مـي » كاركرد بديع حرف اضافه در ادبيات معاصر«عنوان آن نشده است ـ با  

گير شـده و سـرانجام از دهـة    ادبيات ايران از دوران مشروطه به بعد دچار تحوالتي چشم
  .گزيندسي، عنوان ادبيات معاصر را براي خود بر مي

ه الزم به ذكر است نكاتي كه در اين تحقيق به عنوان كاربردهاي تازة حروف اضاف
اگرچـه  . تر مربوط به اشعار ادبيات معاصر ايران از دهة هفتاد به بعـد اسـت  شود، بيشمي

تـوان يافـت، امـا    هاي قبل از دهة هفتاد مـي هايي را در آثار به نشر رسيده در سالنمونه
  .هاي مذكور استگير شدن استعمال آن، در سالكثرت استفاده و همه

صالحي كه از شـاعران جريـان سـاز ادبيـات      اشعار آقاي علي باباچاهي و سيدعلي
  .هايي براي اثبات محتواي مقاله آورده شده استمعاصر هستند، به عنوان نمونه

  : توان نتيجه گرفت آن است كهمي چه از اين بررسيآن
در اشـعار ايـن دوره   » حروف اضافه و ربـط «بر اثر تحول زبان ادبي دوران معاصر 

حوزة دستور زبان خارج شده، وارد سه حـوزة معـاني، بيـان و    كاركردهايي تازه دارد و از 
  .استبديع شده 

پـور،  الزم به ذكر است كه معاني حروف اضافه در كتاب دستور زبـان دكتـر خيـام   
دكتر انوري و دكتر گيوي، دكتر محمدجواد شريعت و دكتر خطيب رهبـر بررسـي شـده    

صار يا تفصيل معاني، كاركردهـاي  ها كم و بيش با كمي اختاست و همة اين دستور زبان
اي از در اين تحقيق خالصه. شبيه به هم را براي حروف اضافه و ربط در نظر گرفته است

معاني حروف اضافه برگزيده شده از كتاب دستور زبـان دكتـر خطيـب رهبـر بـه عنـوان       
ضميمه ذكر شده است و با توجه به شباهت كتب ذكر شده، اين خالصه از كتـاب دكتـر   

  .رسديب رهبر جامع و كافي بنظر ميخط
هـا  حضور حرف اضافه و ربط در شعر معاصر، آثاري متعدد دارد كه در ضمن مثال

  شرح داده شده است، اما توضيح برخي از نكـات قبـل از ورود بـه بحـث اصـلي ضـروري       
  :نمايدمي
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  ايسبك؛ سبك دوره

. شـود رفتـه مـي  شناسي است كـه در ادبيـات بكارگ  اي از زبانشناسي شاخهسبك
  مسـتقيماً بـه ادبيـات    » شـارل بـايي  «شناسـي  شناسي نخستين يعني سـبك البته سبك

كند كه توسط زبان فراهم پردازد، زيرا خود را به عنوان  توصيف ابزار بيان تعريف مينمي
  . گيردشده است و جهت بررسي كاربردي در اختيار مؤلف قرار مي

هـاي سـبك شـناختي اسـت كـه      ردارندة ارزشزبان، در ب» شارل بايي«از ديدگاه 
  .يابدها را مهيا مينويسنده آن

شناسـي را در مـورد اثـر ادبـي ـ اغلـب يـك اثـر         سبك» لئواسپيتزر«چندي بعد 
  ريـزي  گرايـان بـه طـرح   مشخص يا حتي چند بيت شعر ـ انجام داد و در پي آن، صـورت  

  1.حه يا يك واژه دست زدندشناسي ادوار، انواع، مؤلفان، آثار، يك شعر، يك صفسبك
هنگامي كه آثار شبيه و مشترك يـك  . در واقع سبك، نوعي برجسته سازي است

شـود، بـه آن   هاي برجستة آن بيـان مـي  گيرد و ويژگيدورة خاص، مورد بررسي قرار مي
به عبارت ديگر در آثـار يـك دورة مشـخص تـاريخي، نـوعي      . گويندمي» ايسبك دوره«

  هـاي ديگـر يـا    شـود كـه در آثـار دوره   ك لفظي و ادبي ديـده مـي  وحدت و زمينة مشتر
  .تر است و يا نيسترنگكم

كـاركرد تـازه حـروف    «براساس همين تعريف در اين تحقيق ويژگـي سـبكي   

  .شودنام دارد بررسي مي» ادبيات معاصر«اي كه در دوره» اضافه

به  70دهه (صر هاي سبكي ادبيات معانبايد ناديده گرفت كه بوجود آمدن ويژگي
 70با اولين تحوالت شعري دهة سي ـ افسانة نيما ـ شكل گرفتـه اسـت، ايـن دورة      ) بعد

هايي گوناگون را با عناوين شعر نيمايي، شعر سپيد، شـعر گفتـار، شـعر آزاد،    ساله چالش
 70پشت سر گذاشـته تـا بـه دهـة     ... شعر موج نو، شعر پسانيمايي، مدرن، پست مدرن و

با هم، بسـتري   1370تا  1301هاي ها و تحوالت سالشك تمام جريان بي. رسيده است
  2.هاي سبكي شاخص شناخته شوداست كه اين دوره با ويژگي را ايجاد كرده

  با احتـرام بـه عقايـد بزرگـان ادبيـات، هـيچ عنـواني را بـراي ايـن دوره در نظـر           
: الزم بـه ذكـر اسـت   . كنـيم گيريم و تحت عنوان كلي ادبيات معاصـر از آن يـاد مـي   نمي

هاي بديعش را به عنوان ويژگي سبكي حروف اضافه در شعر، اولين قدماستفادة تازه از 

  .هاي آيندة شعر ايرانهايي كوچك است براي افروختن شعلهدارد كه خود جرقهبرمي
  .يكي از چند اثر حضور حروف اضافه و ربط در شعر، ايجاد نوعي ابهام است
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  ابهام

هفـت گونـه   «در كتـاب  ) 1906(، شاعر و منتقد انگليسـي متولـد   ويليام امپسون
او در اين كتاب بـا ظرافـت و دقتـي    . ، خود را به جامعة جهاني ادبيات معرفي كرد»ابهام

ابهام هر قطعه، زباني است كـه  «از ديدگاه امپسون . پردازدبسيار به توضيح اين مقوله مي
اين اصل بـه هـيچ عنـوان    . »گرددعث ميهاي متفاوت از يكديگر را در مخاطب باواكنش

خواهد مخاطب را با رنجي مطبـوع در  در شعر ندارد بلكه ابهام مي» معناييبي«داللت بر 
هـاي پنهـان   تر كه در اليهفضاي عاطفه و احساس، از صورت سادة شعر به معنايي عميق

  .نمايي كندذهن شاعر و مخاطب قرار دارد، راه
  .سطح توضيح داده شده است هاي امپسون در هفتابهام

آيد كه يك واژه يا ساختار در چندين سـطح،  زماني بوجود مي :هاي سطح اولابهام -1
باعث ايجاد تأثير معنايي شود، مثل بعضي تشبيهات كه برچنـدين نقطـة شـباهت    

مـثالً در قطعـه   . اشاره دارد يا در بعضي تضادهاي مبتني بر چنـدين نقطـة تفـاوت   
تشبيه چشم به ستاره معاني متعددي را بـه ذهـن   » ...ت كهاي اسچشمانت ستاره«

  ...كند، مثل اشاره به اشك، به درخشندگي به تصوير زيبا و دورمتبادر مي
هايي متعدد است كه بـا معنـاي مـورد نظـر     مربوط به داللت :هاي سطح دومابهام -2

ده امكـان  زمان از چندين استعاره يا مجاز به نويسناستفادة هم. مؤلف مطابقت دارد
زاد در هـا پـيش، فـروغ فـرخ    سـال . دهـد وارد شدن به اين فضاي ابهام گونه را مـي 

هـا در سـكوت بـاز    گـل سـرخ  «: نويسدتوصيف يك مدرسة مخصوص ناشنوايان مي
استفاده از يك صنعت استعاره مكنيه و يـك صـنعت تلمـيح در همـين     . »شوندمي

 .كندگسترده خلق مي متن كوتاه از يك جملة ساده مفهومي عميق و بسيار
حالتي است كه در آن دو انديشه توسط يك صـورت بيـان   شامل  :ابهام سطح سوم - 3

در ادبيات ايراني صنعت ايهام كه از صور خيـال شـناخته شـده اسـت، تـا      . شودمي
 .گر اين گونه ابهام استحدود زياد صورت

يا عاطفي هاي مختلف به منظور بيان حاالت روحي صورت :هاي سطح چهارمابهام - 4
 :به اين دو بيت دقت كنيم. شودشاعر با هم تركيب مي
ــه ــنل، انديشـ ــادروح و شـ   اي در بـ

ــوده از اول   ــرزمين زن بـ ــن سـ   ايـ
  

  قلبي كـه زن شـد بعـد هـم جـان داد      

ــي  ــده بـ ــري زاييـ ــاددر پيكـ   3فريـ
 

  

ها در خلق تصاوير حسي و شاعر براي بيان روحية خود، تقريباً از بسياري از تكنيك
گون در اين صورت شعر، ابهـامي جـايز   يك تركيب هم. استفاده كرده استانتزاعي 
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كند كه ضمن تثبيـت هويـت شـعر و تضـمين شـاعرانگي آن، در      در معنا خلق مي

  .گذاردهاي مختلف خيال، ابهام مورد نظر امپسون را به نمايش ميصورت
از نخسـت  چه را كـه  شاعر آن. دهداز يك ابهام مطلوب خبر مي: ابهام سطح پنجم -5

منـدان  اين گونه ابهام براي عالقه. كندخواست بگويد در حال نگارش كشف مينمي
ادبيات شرقي غريبه نيست، بلكه ركن اساسي شعر و به تعبيـر بسـياري ذات شـعر    

خيلـي  «: گويدسهراب سپهري مي. شودناميده مي» جوشش«است كه در اصطالح 
 .»امه سرودهكنم كه تازها خودم را در شعري كشف ميوقت

شـود، خواننـده   در اين گونه ابهام كه گونة متناقص خوانده مـي  : ابهام سطح ششم - 6
مـرگ  «اين تؤري كه در نهايت منجر به خلق تـؤري  . بايد خود سازندة تصوير باشد

كند كه حرف خـودش را بزنـد و   گرديد، براي شاعر اين فرصت را فراهم مي» مؤلف
اما در عين حال اين توانايي را داشته باشـد كـه    واگوي عاطفه و انديشة خود باشد،

 .مخاطب او، در برداشتي ديگر به معناي مورد نظر خود دست يابد

گر تقسيم دروني مؤلف در اين گونه ابهام تضاد معنايي، بيان: هاي سطح هفتمابهام - 7
  :به اين چند بيت دقت كنيم. است

  ميردرنگ در هر صورتي تصوير ميقانون خون، بي

  ميردگير ميخواند سحر دلمعشوق ميي كه بيعشق

  جنگم آن طوري كه فاتح كشته شد در جنگجنگ است، من مي

  ميرد؟ چه لفظ كوچكي وقتي خود شمشير مي...فاتح

  يا مرگ در تكرار من در تو و تو در نسترن يا رود

4ميرددير مي... مرد شاعري كه... قانون خون، اين طور
 

او . هاي انديشه در وجود خويش تقسيم شـده اسـت  صورتبينيم كه شاعر در مي
شده يابد، بلكه خود را در برابر چندين معناي گمبه يك ذهنيت واحد از مرگ دست نمي

هاي دروني شـاعر  تقسيم. داندكند و مخاطب را در اين رنج با خودش شريك ميپيدا مي
هـاي  آهنيـگ اري، خـوش در بسـي . كنـد قانوني خلق مـي در معناي شعر، نوعي تضاد و بي

در . دهداي از ابهام برابر مخاطب قرار ميشاعرانه، روح راست گو و مقدس شعر را در هاله
گيـرد كـه   هاي متفاوت قرار ميهايي از مه، در انديشهاين سطح از ابهام، مخاطب با چهره

  ...ها را بپذيرد و يامختار است يكي از آن
» حروف«شود و ت معاصر ايران بكار برده ميابهام با اشكال گوناگونش در ادبيا

  .از جمله ابزاري است كه در خلق ابهام در اختيار شاعر است
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 گرچـه ايجـاز در   . در شـعر اسـت  » ايجاز«يكي از كاركردهاي بديع حروف، ايجاد

توان حروف هاي اخير فقط مياي طوالني دارد، اما در آثار ادبي دههپيشينة ادبيات سابقه
  .ان ابزاري براي خلق ايجاز بكار بردرا به عنو

  ايجاز

اين ويژگي شعري را كه امروزه در ادبيات جاني دوباره يافته است، قدماي ادبيـات  
اند كـه حشـو سـه نـوع     و گفته كرده در ادبيات مطرح) حشو(ها پيش با عنوان ايران قرن

البتـه  . ايجاز استقبيح، متوسط و مليح كه رعايت هر يك از اين موارد سبب ايجاد : است
توان به عنوان اولـين منتقـد اروپـايي كـه     را مي) اليوت.اس.تي(در ادبيات جهان نظريات 

  .ايجاز را مطرح كرد، بررسي نمود
اصوالً زبان شعر بايد فشـرده  . ترين كلماتترين معاني با كمايجاز يعني بيان بيش

ر مرحله ابتدايي ايجاز، شـاعر  د. باشد با تأثيري شديد و اين يكي از وجوه برتري آن است
ها را بوسم و خياباندرياها را مي/ روم من راه مي«: كند، مثالًاز كلمات غيرالزم پرهيز مي

  شـكل  . هاي بعـدي حـذف شـده اسـت    ، واژه من در جمله»كشمدر استكان چايم سر مي
شـان  لها را بيش از حـد عـادي و معمـو   تر ايجاز آن وقتي است كه شاعر جملهرفتهپيش

ها را كـه ظـاهراً الزم بنظـر    كند و در واقع با حفظ رسايي زبان، بخشي از جملهكوتاه مي
  شـاعر بـا ايـن كـار در زبـان      . شـود كند و اتفـاقي شـاعرانه خلـق مـي    رسد حذف مينمي
كنـد چـه ايـن تـالش     تر از همه، مخاطب را در شعر شريك مـي جويي كرده و مهمصرفه

  : مثل. كندلق ميذهنيِ مخاطب، در او لذت خ
  شــليك در فــوج كبوترهــاي وحشــي

  

  خواه مـن بـود  زخم عميق آسمان خون 
 

ايـن  . به فوج كبوترهـاي وحشـي شـليك شـد    «: خواهد بگويدجا شاعر ميدر اين
حـاال كبـوتر كشـته    . شليك عالوه بر كبوتري وحشي، آسمان را هم عميقـاً زخمـي كـرد   

در آخـرين كلمـة شـعر، تـازه     . »سته استخواهي او برخاشده، اما آسمان زخمي به خون
شـاعر بـا حـذف ايـن دو     . شويم كه  كبوترِ كشته شده، جز شاعر كسي نيستمتوجه مي

  .قسمت در شعر ايجازي قدرتمند ايجاد كرده است
عالوه بر كبوترها، آسمان هم با همان تيـر زخمـي شـده    : زخم عميق آسمان: الف

  .است
شاعر خودش يكي از كبوترهـايي اسـت   : خواه من بودزخم عميق آسمان خون: ب

  .خوردكه در مصراع اول تير مي
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» زخـم عميـق آسـمان   «و » خواه منخون«هاي شويم شاعر، با تركيبمتوجه مي

كه در تصوير و معناي شعر خللي ايجاد شـود حـذف كـرده    اين دو جملة بلند را بدون آن
  .است

  .كندمي در ادب معاصر حروف در خلق ايجاز نقشي مهم را ايفا

ها و كاركردهاي تـازة حـروف   با توضيحي مختصر راجع به حروف، به بررسي مثال
  :پردازيممي

هـا يـا   ها معني مستقلي ندارد و در سخن بـراي پيونـد دادن كلمـه   بعضي از كلمه
اي در اي به كلمه ديگر يا نشان دادن نقش كلمـه ها به يكديگر يا نسبت دادن كلمهجمله

هايي بنديبراي مبحث حرف، دسته. گويندمي» حرف«ها را اين كلمه. دروجمله بكار مي
تـوان حـرف را بـه سـه     بنـدي آن، مـي  ترين تقسيماند كه در دقيقمختلف در نظر گرفته

  .هاي نشانههاي اضافه و حرفهاي ربط، حرفحرف: شاخه تقسيم نمود

  هاي ربطحرف

اي كند و يا جملـه ا را هم پايه ميدهد و آنهدو كلمه يا دو جمله را به هم ربط مي
  .كنددهد و يكي را وابستة ديگري ميرا به جملة ديگر ربط مي

اگر ـ اما ـ پس ـ چون ـ چه ـ خواه ـ زيرا ـ كه ـ ليكن ـ نه ـ نيز ـ و ـ ولي ـ هـم      : شامل
  .ـ يا 

  ...جا كه ـ از اين روي كه ـ از بس كه ـ وانگهي ـ وقتي كه وآن: حرف ربط مركب شامل

  هاي اضافهحرف

را وابسـته بـه كلمـه ديگـر     كلماتي است كه قبل از اسم يا جانشين اسم آيد و آن
  .كند

  ...ايدون ـ در و را ـ اال ـ اندر ـ: حروف اضافه ساده مانند
  ...براي ـ بجز ـ جز از ـ مگر از و: حروف اضافه مركب مانند

  هاي نشانهحرف

: انـد هاي نشانه سه دسـته حرف. آيدر جمله ميهاي نشانه براي تعيين نقش كلمه دحرف
  .نشانه ندا، مفعول، اضافه و صفت

  !)يا رب(ـ يا !) اي خدايا(ـ اي !) اي خدايا: (!) (هاي نشانه نداحرف
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  .آيد، نقش مفعولي داردمي) را(كلمه يا گروهي كه پيش از ): را: (حرف نشانه مفعول

اي كه اين نشانه در آخرش بيايـد يـا   كلمه): ـِ ، كسره اضافه: ( حرف نشانه اضافه و صفت
  )غير از تركيبات مقلوب. (مو صوف است يا مضاف

بـا  . معاني تمام حروف ذكر شده در پايان مقاله به عنوان ضميمه ذكر شـده اسـت  
اي به اندازه دوره ادبيات معاصـر  بينيم در هيچ دورهبررسي معاني حروف ادب فارسي، مي

هـايي  در نمونه. هايي مهم و اساسي را برعهده نداشته استقشحروف ن) به بعد 70دهه (
شويم كه حـروف در ادبيـات معاصـر، وارد حـوزه معـاني و      كه ذكر خواهد شد متوجه مي
اي كوچك كه فقط به دستور زبان تعلق داشت خارج شده بيان و بديع شده و از محدوده

هـاي معنـايي را سـبب    و اليـه  در واقع حضور حروف در جمله، ايجاز، ابهام، تشبيه. است
  .شودمي

و ) مرگ مولف(هايي جديد مانند ابهام الزم به ذكر است كه در اين تحقيق، مقوله
در حوزة علم معاني قـرار داده شـده   ) شودكه سبب معناي تازه مي(هنجارگريزي از زبان 

ائه مفاهيم هاي مختلف ارها تأثير گذار است و شيوهاست، چرا كه در معنا و مفهوم جمله
  .شودتر ميها اين مطلب روشنبا بررسي نمونه. است

  مثال اول

تقويم را براي وسوسة انگشتاني كه احياناً روز تولـد تـو   / ساعت را براي اهل خانه 
هـاي  براي رقص/ هاي خودت كه پيدا كني مرده منحصر به فردي راو تو را براي چشم/ را

  5.ي جان برويمبرويم عل/ كه قبر آبرومندي را/ خودت

  حوزة معاني

با حضورش در جمله، حرف را از حوزة دسـتور بـه حـوزة معـاني     ) را(حرف نشانه 
آن فراتـر از  . مفعولي است، اما وجودش در جمله ضـروري اسـت  ) را(حرف . كندوارد مي

  .كندي مفعولي نقش آفريني مي)را(يك 
  .كندباعث حذف فعل جمله است و در جمله ايجاز ايجاد مي )1(
 .كنديجاد ابهام و تأكيد در جمله ميا )2(
دغدغه حـذف كنـد، چـه    باعث شده است شاعر بتواند فعل جمله را بي) را(حرف 

كـه قبـر   : كـرد نبود، حيطه گزينش فعل توسط مخاطـب بكلـي فـرق مـي    ) را(اگر حرف 
  ...)آورد وبهتر است ـ بزرگي مي(آبرومند 
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ا با قرينه لفظي يا معنوي بتواند دهد تبه شاعر اين مجال را مي) را(در واقع حرف 

  اگر با قرينه لفظي حذف فعـل صـورت بگيـرد، باعـث تأكيـد جملـه       . جمله را حذف كند
در چند سطر قبل نوشته شده اسـت و ذهـن مخاطـب    ) پيدا كني(شود، چرا كه فعل مي
اگـر بـا قرينـه معنـوي     ). پيدا كني(كه قبر آبرومندي را : گونه معنايش كنداين(تواند مي

كـه قبـر   «شـود چـرا كـه بعـد از عبـارت      فعل جمله را حذف كند، باعث ابهام جمله مي
/ بخـري (كه قبر آبرومندي را : مثل. تواند هر فعلي را برگزيندمخاطب مي» ...آبرومندي را

در يك نگاه اجمالي به آثار شاعر، مورد دوم در مورد كاركرد حـرف  ). انتخاب كني/ ببيني
كنـد امكـان گـزينش معـاني     تر آثـارش سـعي مـي   شاعر در بيشپذير است و امكان) را(

  ).ابهام(مختلف را به ذهن مخاطب القا كند 

  مثال دوم

  6.ديدممن ريواس را جز از روييدنش به خويش در خاموشي هيچ خاكي نمي -
  .كندمبحث را وارد حوزه معاني و بيان مي) به(حرف اضافه 

  حوزه معاني

راهي روييدن با حـرف  هم. راه استهم) با/در(ضافه بطور معمول روييدن با حرف ا
  . كنـد يك هنجارگريزي زباني است و يك معني تـازه در ذهـن مخاطـب ايجـاد مـي     ) به(

اگـر فعـل   . اسـت ) بـه (چه اهميت دارد، گسترش و عمق معنايي جمله بخـاطر حـرف   آن
ـ    هم) با/در(روييدن با  ) ريـواس (ه راه بود، معناي فعل محدودبود و فعـل روييـدن فقـط ب
اين فعل عالوه بر ريواس، عناصر ناشمرده ديگـري  ) به(شد، اما با آوردن حرف مربوط مي

شـود  يعني فقط در درون خودش روييده مـي ) در خويش روييدن. (گيردرا هم در بر مي
عالوه بـراين خصوصـيت فطـري    ) به خويش روييدن. (كه خصوصيت فطري ريواس است

...) آب، خاك، نـور و (گيرد مثل ويش نسبت دارد، در بر ميهمة چيزهاي ديگر را كه با خ
شاعر، براي فعل روييدن، . اين عناصر را معنوي كرده است) خويش(شاعر با آوردن كلمه 

  ).ابهام(چند الية معنايي كه به برداشت ذهن مخاطب بستگي دارد ايجاد كرده است 

  حوزة بيان

سـت چـرا كـه جنبـة معنـوي      ا) خـويش (و ) بـه (عمق معنايي جمله از همراهي 
يـك تشـبيه   ) روييدن بـه خـويش  (در واقع زير ساخت عبارت . كندروييدن را مطرح مي
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) انسان تلميح به خلقـت آدم از ريـواس  (است، چه خويش، مجاز از بعد معنوي و روحاني 

  .توان در آن روييدبعد معنوي و دروني انسان، مانند زميني عميق است كه مي. است

  مثال سوم

  7.نهان گريز قيد و قاعده را اختياري از آبروي آينه نيستپ -
  .شوددر اين جمله وارد حوزة معنايي مي) از(حرف اضافة 

  در حوزه معنايي

ايجاد ابهام در معنا كرده اسـت و براسـاس   ) از(حرف اضافه ): مرگ مولف(ابهام  -
ه يك معنـاي  كند كتؤري مرگ مؤلف، خواننده به معنايي از ذهن خودش دست پيدا مي

آورده ) اختيـار (راه را هم) از(كامالً شخصي است و شاعر هم دقيقاً به همين منظور حرف 
  بكـار  ) اختيـار در آبـرو داشـتن   (يـا  ) اختياري بر آبروي داشـتن : (است، چه بطور معمول

شـود،  استعمال مي) اختيار از آبروداشتن(رود و هنگامي كه با يك هنجارگريزي زباني مي
  .عمد شاعر از ايجاد ابهام، گسترش معناستنشانه ت

  مثال چهارم

اين را بايد قبالً قبـل از سـفر   / ايمخودمان كمي آن طرف تر از خودمان ايستاده -
قـدر در خانـه خودمـان    چه/ دانستيم، اما از اين طرف كه بگيريمهاي كاغذي ميبا كشتي

  8.خانه برگرديم زودتر از خودمان به/ قدر به انتظار خودمان با توچه/ را
در جمله باعـث شـده اسـت حـروف از     ) را(و حرف نشانه ) به(حضور حرف اضافه 

  .حوزة دستور وارد حوزة بديع شود

  در حوزه بديعي 

در جملـه  ) را(اگـر حـرف   . سبب حذف فعـل شـده اسـت   ) به(و ) را(حرف : ايجاز
شـود، امـا حـرف     شود فعلي را ذكر كند تا مانع از پريشان گـويي نباشد، شاعر مجبور مي

كـه  نتيجـه آن ). قدر در خانه خودمان را زديمچه. (كندوضعيت جمله را مشخص مي) را(
ي مفعولي عمل كرده و در ايجاز شعر از طريـق حـذف بـه رسـايي معنـا      )را(فراتر از يك 

قدر به انتظار خودمـان  چه. (هم سبب حذف فعل شده است) به(حرف . كمك كرده است
  اسـت و ايـن دو كلمـه    ) انتظـار (راه از حروفي است كه هميشه هـم ) به(البته ). ايستاديم

  .شودديگر باعث ايجاز جمله ميراه همهم



 
        ����  209 شعر معاصر اضافه و ربط درتحول كاركردهاي حروف 

  

  
  مثال پنجم

  9.نماييديا چيزي كه شما تحملش مي/ اي بايددير و زودش را ترانه -
  :شود، وارد حوزه بديع مي)را(حرف اضافه 

  در حوزه بديعي

است اما اتفاقي تازه كه از حرف اضافه در شـعر  ) يبرا(به معناي ) را(حرف : ايجاز
معنـايي، جملـه در ذهـن    ) ژرف سـاخت (در اليـه دوم  . رخ داده است، حذف مصدر است

اگـر  ). اي سـرود بـراي ديـر و زود كـردنش بايـد ترانـه     : (بنددگونه شكل ميمخاطب اين
تـوان  لبته نميا). اي بايددير و زودش ترانه: (حذفش كنيم، مجال حذف فعل وجود ندارد

/ كـردن (راهـي هميشـگي بـا    هاي دير و زود و ترانه چشم پوشيد، چه به علت هـم از واژه
  .رسانددر حذف فعل به ما ياري مي) سرودن

  مثال ششم

سرخ، بوي ني، بوي ارديبهشـت،  بوي دوات گل/ بوي عقيق، بوي غبار بال پروانه -
ي مـي دو سـاله و مرمـر مـذاب     بو/ بوي ماه، بوي سورة حضرت مريم، بوي عسطة حباب
هـاي  بـوي سـپيد بوسـه در گريـه    / آب، بوي جريان حيات شبنم سرخ در مسكرات صبح

  10.درنگ
  :شودوارد حوزه بديع و معاني مي) كسرة اضافه(

  در حوزه بديع و معاني

در واقـع دو  . هـاي بـاال شـده اسـت    باعث حذف فعل در تمام جمله) كسرة اضافه(
) بـو (است و اگر كسرة اضافه را از كلمـة  ) كسرة اضافه(و ) عطر= و ب(كليد اين شعر، واژة 

طور اگـر كسـرة   همين. سرخبو دوات گل/ بو عميق: شودمعنا ميجدا كنيم، تمام شعر بي
علـت كنـار   شود كه بياضافه را از جمله حذف كنيم، جمله تبديل به كلماتي پريشان مي

هـا  بو سپيد بوسه در گريه/ پرغبار پروانه: دكنهم چيده شده و هيچ معنايي را منتقل نمي
معنايي ندارد، شود و حاصلي جز بيهايش قطع ميدر واقع ارتباط هسته با وابسته. درنگ

  اما كسرة اضافه با حضورش در جمله امكان با معنـا و مـوجز سـخن گفـتن را بـه شـاعر       
  .دهدمي
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  جـاز جملـه كمـك    بـا حـذف اركـان تشـبيه، از طرفـي در اي     ) كسرة اضافه(البته 

بـوي سـپيد   (مـثالً  : رسـاند كند و از طرفي در ارائه تصاوير تشبيهي به شاعر ياري ميمي
كه در اين جمله خالصه ) گل مريم(يعني بوسه مانند بوي خوش گلي سپيد رنگ ) بوسه

، با هم تشبيهي را كه در نظر شاعر است، بيان و هـم ايجـاز   )بوي سپيد بوسه(شده است 
  .كندرا رعايت مي

  مثال هفتم

شوي از آبشارهاي فرضي در اوج هـوا و  گاه و نه سرازير ميديگر از اين كوچه هيچ
  11.شود به خيابان ديگرشوي به خياباني كه وصل ميگاه وصل مينه هيچ
گـاه  ديگـر از ايـن كوچـه هـيچ    (جملة . حرف ربط مركب هم پايه ساز است): ونه(

: و در واقـع بايـد جملـه چنـين باشـد     ...) اوج هواشوي از آبشارهاي فرضي در سرازير مي
شوي توي آبشارهاي فرضـي  و نه سرازير مي) گذريمي(گاه ديگر از اين كوچه هيچ) ونه(

  .در اوج هوا
در ژرف سـاخت وارد  ) ونه(هاي معنايي اين شعر را كنار بزنيم، حرف ربط اگر اليه

  .شودحوزة بديع و معاني مي

  در حوزه بديع

در ) ونـه (چرا كه با وجود حرف . حذف فعل با استفاده از حرف ربط اول جمله :ايجاز) 1(
  .شودها مياول جمله دوم مخاطب متوجه مفهوم هم پايه اين جمله

  در حوزه معاني

دهـد كـه معـاني    اين جمله به مخاطب اين امكان را مـي ): مرگ مولف(ابهام ) 2(
ديگـر  ) ونه: (گونه خواندوان جمله را اينتبه عبارتي مي. مختلفي را از متن دريافت نمايد

  )شويشوي ـ شاعر نميگذري ـ بزرگ نميآيي ـ نمينمي(گاه ها هيچاز اين كوچه
كه اين حرف ربط توانسته است از حوزة دستوري زبان خارج شـده و بـا   نتيجه آن

ة حـروف  ايجاد ايجاز و ابهام در جمله، وارد حوزه معاني و بديع شود كه اين كـاركرد تـاز  
را از جمله حذف كنيم، شاعر امكان انتقـال  ) ونه(اگر حرف ربط . شوداضافه محسوب مي

  .يك از موارد فوق را نداردهيچ
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  مثال هشتم

ريـز  يك/ رومو نمي/ روممي/ رومجا به سادگي اصالً نميمن كه از اين/ شما بمانيد
  / رسـم و بتـه كـه مـي   رسـم ال كنيـد نمـي  به هر كجاي زمان بخـواهم اگـر فكـر مـي    / اگر
  12.رسمنمي

گـاه حـرف ربـط    رود و جايهايي است كه براي شرط بكار مياز حرف ربط» اگر«
در آخـر جملـه و تكـرار آن    » اگـر «جا شاعر با قـراردادن  در آخر جمله نيست، اما در اين

 كاركردي تازه را از حرف ارائه داده است و حرف را از حوزة دستور زبان وارد حوزه معاني
  .كرده است

  :در اين جمله
  كنيـد  به هر كجاي زمـان بخـواهم اگـر فكـر مـي     / ريز اگرروم يكنمي/ روم ومي(

  ...)رسم البتهنمي
  :شكل دستورمند به اين صورت است

  »رسمكنيد نميروم به هر كجاي زمان بخواهم فكر ميروم و نمياگر يكريز مي«

  در حوزة علم معاني

جايي و تكرار در جمله در خوانش اول، ايجاد ابهـام  جابه با» اگر«حرف ربط : ابهام
جايي مقصـد جملـه   كند كه در مرحله دوم خوانش، مخاطب با كمي جابهدر مخاطب مي

  .يابدرا مي

  مثال نهم

آب و آسـمان  هذيان هجرت مرگ را مگر اراده آوازهات، ورنه سپنج خويش را بـي 
  13.خواهي ديد

اعث شده است، حرف از حوزة دسـتور وارد حـوزة   ب) را(در اين شعر، حذف نشانة 
  :معاني و بديع شود

  در حوزه بديع

با حضورش در جمله به شـاعر امكـان حـذف فعـل را داده     ) را(حرف نشانه : ايجاز
بخوانيم تا متوجه شـويم بـدون   ) را(براي اثبات آن كافي است جمله را بدون حرف . است

  .اين حرف جمله حتماً به فعل نياز دارد
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  )بود/ است(ذيان هجرت مرگ مگر اراده آوازهات ه

  .و همين حذف فعل باعث ايجاز در جمله شده است

  در حوزه معاني

دهد كه حتماً ذهـن  كه نشانه مفعولي است نشان ميبه دليل اين) را(حرف : ابهام
هايي مختلـف  تواند فعلكند، اما هر مخاطبي ميمخاطب يك فعل متعدي را گزينش مي

هذيان هجرت مرگ را مرگ اراده آوازهـات  . ذهن و برداشت شخصي برگزيند را براساس
  ...)بخشكاند ـ بميراند ـ نفس بكشد ـ بنوشد و(

كند تا معني فرديش را برداشـت كنـد، باعـث    كه مخاطب در متن دخالت مياين
  .ابهام در جمله است

  مثال دهم

  .دانستاين راز را مادرم مي. ما با هم برويم
  بلند از بادهاي رو به شمالاي و جاده

  14.گذشتكه از نرماي ماه و نازكاي آوازها مي
در هر دو جمله از حوزة دستور زبـان خـارج و وارد حـوزه بيـان شـده      ) از(حرف 

  .است

  حوزة بيان

براي تعيين جـنس اسـت و   ) از(در اين جمله : اي بلند از بادهاي روبه شمالجاده
اي از جـنس بادهـاي رو بـه    جـاده (شود شاهده مياين كاركرد در ادبيات كالسيك هم م

ها مانند بادهـاي  جنس جاده. (دهد، اما همين تعيين جنس يك تشبيه را ارائه مي)شمال
در ) از(حـرف اضـافه   . گذشـت كه از نرماي ماه و نازكاي آوازهـايم مـي  ) روبه شمال است

امـا  . جـود دارد است و ايـن كـاركرد در ادبيـات كالسـيك هـم و     ) مكاني، ظرفيت(جا اين
نرماي ماه و نازكاي آوازهـا  : ، تشبيه جديدي را خلق كرده است)از(همين كاركرد مكانيِ 

  به قرينه جمله بـاال كـه جـاده آمـده اسـت      . شود از آن گذشتمانند شهري است كه مي
: تشبيه دو جمله پشت سر هم چنين اسـت ). شهر است(شود، تشخيص داد مشبه به مي
د بادهاي روبه شمال است از نرماي ماه و نازكاي آوازهـا كـه ماننـد    جنس جاده كه مانن«

  را حـذف كنـيم،   ) مكـاني : از) (تعيـين جـنس  : از(اگر حرف اضـافه  » گذردشهر است مي
  .توان ژرف ساخت تشبيهي را دريافتنمي
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  توضيحات

از دكتـر  » دستور زبان فارسي حـروف اضـافه ربـط   «معاني حروف اضافه در كتاب 
  :خطيب رهبر

  :معنا 28) از(معاني حرف اضافه 

اختصـاص ـ   ). دربرگـرفتن (ابتـداي غايـت در مكـان و زمـان ـ احتـواء و تضـمن        
استعانت و واسطه ـ انتساب ـ تبعيض ـ تبيين جنس ـ تعريف ـ تعليل ـ تفصيل ـ تكثير        
در صفت ـ توالي و تعاقب ـ توضيح حال ـ سـوي و جانـب ـ ظرفيـت ـ عـوض و بـدل ـ            

مفعـولي ـ متـرادف دربـاره ـ متـرادف كسـره        ) را(ـ مترادف ) بر(مترادف فصل و تميز ـ  
مقدار و اندازه ـ مترادف   مصاحبت و معيت ـ مقابله ـ مقايسه و نسبت ـ    اضافه ـ مجاورت ـ  

  .كه ـ موافقت و مطابقتبراي اين

  :معنا 28) به(معاني حروف اضافه 

ي غايت ـ تعليل ـ تقسيم   الصاق ـ انتها  استعانت ـ استغراق جنس و بيان وحدت ـ  
مفعولي و تعديـه ـ سـوي و جانـب ـ ؟ ـ قسـم ـ         ) را(ـ توالي و تعاقب ـ توضيح ـ حال ـ    
ــ متـرادف بـه عنـوان و     ) بر(ـ مجاوزت ـ مترادف  ) از(ظرفيت ـ عوض و بدل ـ مترادف   

ـ مصاحبت و معيت ـ مضـادت ـ    ) درباره(ـ مشابهت ـ مترادف  ) برعهده(مشابه ـ مترادف  
  .مقدار و اندازه ـ مترادف كسره اضافه مقايسه و نسبت ـ له ـ موافقت و مطابقت ـمقاب

  :معنا 18) با(معاني حرف اضافه 

مفعـولي و تعديـه ـ    ) را(اختصـاص ـ اسـتدراك ـ اسـتعانت و واسـطه ـ حـال ـ           
ـ متـرادف  ) بر(ـ مترادف ) از(ـ مترادف ) به(صيرورت ـ ظرفيت ـ عوض و بدل ـ مترادف    

محاذات ـ مصاحبت و معيـت ـ مضـادت ـ مقابلـه ـ موافقـت و       ) درباره(مترادف  ـ) براي(
  .مطابقت

  :معنا 27) بر(معاني حرف اضافه 

مفعولي و تعديـه ـ تكثيـر در وصـف ـ      ) را(استعانت و واسطه ـ استعالء ـ الصاق ـ    
تعليل ـ تقسيم ـ توالي و تعاقب ـ توضيح و تفسير ـ حال ـ ظرفيـت ـ سـوي و جانـب ـ           

ــ مجـاورت ـ    ) بـا (ـ عهده و ذمـه ـ متـرادف    ) از(ـ مترادف ) به(ض و بدل ـ مترادف  عو
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ـ )كسره اضافه(ـ مقابله ـ مضادت ـ مترادف   ) درباره(ـ مترادف ) براي(محاذات ـ مترادف  

  .مقدار و اندازه ـ موافقت و مطابقت

  :معنا 3) براي(معاني حروف اضافه 

  اختصاص ـ تعليل ـ تاكيد

  :معنا 1) بعداز(ف اضافه معاني شبه حر

  )استثناء(براي ) جز(به معني 

  ):بلكه(معني حرف اضافه 

  .رودبكار مي) ضراب(و براي ) كه+ بل (بلكه حرف اضافه مركب ساخته شده از 

  :معنا 2) بهر(معاني حرف اضافه 

  اختصاص ـ تعليل

  :معنا 9) تا(معاني حرف اضافه و ربط 

  :حرف ربط) تا(

هاي غايت ـ تردد و شك ـ تفسـير و شـرح ـ شـرط ـ متـرادف         ابتداي غايت ـ انت 
ـ مقصـد و منظورــ   ) يا(عطف ـ مترادف  ) و(عطف ـ مترادف  ) حتي(كه ـ مترادف  چندان

  .كهتعارنت زماني ـ مترادف همين  نتيجه ـ از اصوات ـ معادل قيد ـ 

  :معنا 21) در(معاني حرف اضافه 

مفعولي و تعديه ـ سوي و  ) را(ـ حال ـ  الصاق ـ تعليل ـ تكثير در وصف ـ توضيح     
ــ متـرادف   ) بـر (جانب ـ ظرفيت ـ عوض و بدل ـ وسـعت ـ مقـدار و انـدازه ـ متـرادف          

مصـاحبت و معيـت   ) از(متـرادف   ـ مقايسه و نسبت ـ محاذات ـ  ) درباره(ـ مترادف )براي(
  .ـ مترادف كسره اضافه) به(موافقت و مطابقت ـ مترادف ـ 

  :معنا 17) ار(معاني حرف اضافه 

ــ  ) بـه (ـ مترادف ) از(اختصاص ـ استعانت و واسطه ـ تعليل ـ توضيح ـ مترادف     
انتهـا ـ   ) تـا (ـ متـرادف  ) درباره(ـ مترادف ) بر(ـ مترادف ) با(قسم ـ مترادف  ) با(مترادف 
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ــ  ) نـزد، پـيش  (ــ متـرادف   ) دربرابر(ـ مترادف ) درباره(ظرفيت ـ مترادف  ) در(مترادف 

  .ن مضاف اليهي ـ نشان مفعوليموافقت ـ نشا

  :معنا 13) كسره اضافه(معاني حرف اضافه 

احتواء و تضمن ـ اختصاص ـ انتساب ـ توصيف ـ سببيت ـ ظرفيـت ـ فاعليـت ـ          
  ).درباره(مفعوليت ـ مترادف  ـ ) براي(ـ مترادف ) به(ـ مترادف ) از(عطف بيان ـ مترادف 

  :معنا 5) كه(معاني حرف ربط و اضافه 

  :حرف ربط معاني

) واو(براي شرط ـ متـرادف   ) اگر(حال ـ مترادف   تعليل ـ   اضراب ـ تفسير و شرح ـ  
ــ متـرادف   ) كـه چنان(مقايسه ـ مترادف    عطف ـ مقصود و منظور ـ نتيجه ـ استدراك ـ    

  ).يعني كه(ـ مترادف ) كه(ـ مترادف ) ليكن(ـ مترادف ) كهچندان(

  :معني حرف اضافه

  اي تعريف يا معرفي متمم صفت تضمينيبر) از(مترادف ) كه(
كيمياي (چه به نفس مسعده رسد البد بهتر باشد كه آنچه به سينه رسد ليكن آن

  )سعادت

  :معنا 15) و(معاني حرف ربط و حرف اضافه 

  :حرف ربط

فوريـت و عـدم     عطف ـ  استدراك ـ استيناف ـ اضراب ـ تخمين و تقريب ـ حال ـ  
  )يا(تراخي ـ به معني 

  :ضافهحرف ا

متـرادف    قسـم ـ  ) واو(ــ  ) در(مالزمت ـ متـرادف     ـ معادله ـ مقابله ـ  ) با(مترادف 
  )از(
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  :معنا 8) يا(معاني حرف ربط 

عطـف ـ   ) و(ــ متـرادف   ) اگـر (اباحه ـ تغيير ـ تردد و شك و استفهام ـ متـرادف     
  .ـ ترادف و برابري) بلكه(مترادف 

ساده به اضافه اسم، صـفت، حـرف   حرف ربط و اضافه مركب از حرف اضافه : نكته
  از براي: مانند. شودساخته مي
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