نقشهای هنری صفت در ایجاد زبان ادبی ،تصویرسازی و
کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملو
دکتر مهدی

دهرامی*

چکیده
صفت از انواع کلمه است که حالت ،مقدار و ویژگیهای دیگر اسم را نشان میدهد .این
کلمه از عناصر ایجاد زبان شاعرانه است و بیش از عناصر دیگر زبان بازتاب عاطفه و نوع برخورد
شاعر با پدیدهها و اشیاء است از همین روی میتواند ارزشهای هنری فراوانی در شعر داشته
باشد .هدف این مقاله تعیین کارکردهای هنری این مقوله در شعر و جایگاه آن در ادبیات و
برجستگی زبان و نقش آن در کیفیت عاطفی و تصویرپردازی در شعر شاملوست به همین خاطر
با روش استقرایی با تاکید بر شعر وی در سه حوزه زبانی ،معنوی و تصویری به این موضوع
پرداخته است .در حوزه نخست ساخت صفات تازه ،ایجاد موسیقی ،جابهجایی صفت ،کاربرد
صفات کهن و ...در برجستگی زبان موثر بوده است .از نظر معنوی صفت نمایانگر عاطفه و لحن
شاعر است و تناسب صفات موجب ایجاد انسجام و ساخت فضای منسجم شعری شده است.
عالوه بر آن نوع و کیفیت صفاتی که شاملو در مورد یک پدیده به کار گرفته اندیشه او را نسبت
به آن نشان میدهد .در حوزه تصویری نیز صفت در ایجاد حسآمیزی ،خلق استعاره و تشبیه،
پویایی توصیفات و ...موثر بوده است.
واژههاي کلیدي
صفت ،زیباشناسی دستور زبان ،دستور زبان فارسی ،مقولههای زبانی ،شاملو
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مقدمه
صفت یکی از مقولههای دستورزبان است که «حالت و مقداار و مدرار یدا یکدی دیزد از
چزونزیهای اسم را میرسانا» (انوری و احرای گیوی .)138 :1389 ،صفت عنص ی مسدتق
نیست بلکه وقتی از مقوله صفت محسوب میمود که وابسته به اسم باما زی ا کلردهای اسدت
که ب ای مقیاساختن اسم و به عبارتی دیز بد ای بیدان چزدونزی و حالدت اسدم وهد مدا
است( ».خیامپور )49 :1384 ،از هرین روی ب خی محققدان مبحیدی مسدتق بده آن اختصدا
نااد و آن را در مبحث اسم مورد ب رسی ق ار داد و از انواع وابستزان پیشین یدا پسدین اسدم
دانستهانا( .ر.ک .وحیایان کامیار و عر انی)39 :1387 ،
صفت یکی از مقولههای لغزان دستور زبان محسوب میمود چ ا که با تغیی ساختار جرله
مرکن است نقش آن نیز تغیی کنا .به عنوان میال اگ جانشین موصوف مود یا عالمدت جرد
بزی د تغیی نقش داد اسم میمود .گا نیز وارد مقوله قیا میمود :م دانه کار کن /کاری م دانه
کن« .حافاص اسم و صفت آن قار کم یا ظ یف است که گا گویی هیچ حای میانشان نیست
و یکی هستنا» (صایقیان )1049 :1355 ،این نوع کلره هردوار بده صدورط ق ددی در مقولده
صفت جای نریگی د .از هرین نظ است که در ف هنگهای فارسی گا در تدیدین ندوع کلرده،
میان صفت و مقولههای دیز اختالف نظد وجدود دارد( .ک یردیدوسدتان)189-188 :1386 ،
فه ستی از این کلراط را در مقالهای ذک و ب رسی ک د است.
صفت در دستورهای فارسی به صورطهای مختلفی تقسیم ما است .از حیدث مفهدوم آن
را در گ و هایی ماننا صفت بیانی ،امار  ،مرارمی ،پ سشی ،تدجبی و مبهم و از نظد تقدام و
تاخ به صفت پسین و پیشین و از حیث ساخت به ساد و م کب و گ و وصفی جای داد انا.
(ر.ک .انوری احرای گیوی )138 :1389 ،خیام پدور آن را در ذید پدنس دسدته م لدا ،امدار ،
مرار  ،استفهام و ابهام ب رسی ک د است .مد ع صه خالقیت و نوآوری اسدت و قواعداهای
رایس دستوری نریتوانا هره جنبه های مد را نشان دها .عالو ب نوع نزا رایس به مقولههای
دستوری ،میتوان از دیاگا هن ی و زیبامناسانه نیز بده مقولده صدفت پ داخدت و نقدشهدا و
کارک دهای تاز ای ب ای آن متصور ما.
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پیشینه تحقیق
عالو ب کتابهای دستور زبان فارسی ،در تحقیقاط دیز ی نیز بدا نزداهی جزیدیتد بده
مقوله صفت پ داخته ما است .نجاریان و رستری ( )1392در مقاله «مقایسده صدفت در زبدان
فارسی و ع بی» به تشابهاط و تفاوط های صفت در این دو زبان پ داخته و عالو ب آن نشدان
داد که م ابقت صفت و موصوف در زبان باستان و میانه غ بی نیز وجدود دامدته اسدت .امیدا
مجا ( )1390در مقالهای مدتقا است صفاتی که در زبان فارسی دارای تای تانیث است متأث از
زبان ع بی نیست .این مقاالط هیچ کاام به وجو هن ی و کارک دهای ادبی صفت نپ داختهانا.
در مقاله حاه نقش صفت را از منظ زبانی و مدنوی و تصوی ی مورد ب رسی واقد مدا تدا
جنبههای مختلف آن در مد ماملو نرایان گ دد.
الف) صفت و تخیل و تصویر

نزاهی به صفاط در مد سنتی و مداص  ،نشان میدها دگ گدونیهدای زیدادی در صدفاط
روی داد است .از مهمت ین عوام تغیی صفت ،تخی آزاد در مد مداص اسدت کده موجدب
ما مبکه تااعیها به رکود و ایستایی مد سنتی نباما .منظور از مبکههای تدااعی آن اسدت
که در تخی ماع ان سنتی ب خی واژ ها تااعیکننا واژگان دیز نا ،آنچنان که اگد مداع در
مص عی «زلف» را ذک کنا ،تخی وی در مص ع دوم به سرت واژگانی ماننا سلسله یدا زنجید
یا صفاتی می پ یشان میرود و بهگونهای هرنی راب ه تشبیهی میسازد و یا آن را صفت اسدم
قب ق ار میدها .این موهوع موجب قالبی و ق اردادی مان تخی ماع ان میمود و واژگدانی
ثابت و حساب ما در کنار یکایز ق ار میدها و تصداوی ی آمدنا مدیسدازد .مد ف الداین
رامی ،کتاب انیس الدشاق خود را در هرین زمینه نزامته و تشبیهاط و استداراط ماع ان را در
مورد اعضای بان مدشوق در نوزد فص آورد است .مفیدی کاکنی بدا از آوردن میدالهدایی
از این کتاب میگویا « :آوردن این م الب بیشدت بد ای آن بدود کده دانسدته مدود ،مداع ان در
دور های بدا ،یدنی دور ای که مولدف کتداب در آن مدیزیسدته د قد ن هشدتم د نسدبت بده
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صورخیال ماع ان چه عقیدا منجردا و قدالبی مدزفتی دامدتهاندا و حدوز تصدوی هدا را در
موهوعاط مختلف تا چه انااز محاود و غی قاب گست ش تصور میک د انا .از نومته مولدف
چنین دانسته می مود که ماع ان حا ناارنا ب این صا صفت [صدفت مدوچ چیدزی بیفزایندا».
(مفیدیکاکنی )164 :1387 ،یکی از نوآوریهای نیرا در هرین ع صه است که توانسته قیدا و
بناهای سنتی را از تخی و حتی صفاط ب دارد .ه چنا ب خی ماع ان سنتگد ای مداصد در
هران حال و هوای سنتی و تخی قاما ق ار دارنا اما در امدار نیرایی و ندو آزادانده از صدفاط
تاز استفاد میکنا .به عنوان میال در مد سنتی کارب د صفت«آبی» ب ای چه رایس نیست اما
ماملو میگویا:
«آی عشا ،آی عشا /چه ۀ آبیاط پیاا نیست» (ماملو)738 :1389 ،
نیز صفت «دبش» (به مدنای مز ت ش و گس(مدین)) ب ای بوسه در س « :از طددم دبدش
بوسة بانوی او ،لوئیز» (هران )397 :صفتی تاز است چ ا که در امددار سدنتی مدردوالا صدفت
رایس« ،می ین» یا«تلخ» است.
نیز چشم در مد سنتی ماننا غزلهای سدای با صفاتی ماننا «فتان ،فتنهانزیز ،مسدت ،تد ،
خوش ،موخ و »...آما است و در مد مداصد مداملو صدفاتی مانندا «رومدن ،کبدود ،سد د،
پ خنا  ،ترامایی» نیز گ فته است .صفت در تصوی سازیهای مد ماملو نقش و کارک دهدای
موث ی دارد که میتوان آنها را در چنا کارک د ب رسی ک د.
1ـ صفت و حسآمیزی

حس آمیزی «آوردن لغاط م بوط به حسهای مختلدف کندار هدم اسدت» (مریسدا:1386 ،
 )112میو های ساخت حسآمیزی متنوع است و ب اساس ت کیدب حدسهدای مختلدف انجدام
میگی د .صفاط یکی از مهمت ین ابزارهای ایجاد حسآمیزی است زید ا هد یدز از حدسهدا
صفاتی متناسب با خود دارد و با کارب د صفت یز حس ب ای حس دیز میتوان حسآمیدزی
ایجاد ک د .در س :
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به خاط جار سپیا اب در آسران بزرگ آرام (ماملو)258 :1389 ،
ماع صفت «سپیا» که م بوط به حس بینایی است ب ای جار (حس منوایی) به کار گ فتده
است .رایست ین نوع حسآمیزی در مد ماملو از هرین ط یدا انجدام گ فتده و موجدب مدا
جلو های مختلفی از پیونا و تلفیا حس مک بزی د:
در پنا من به ظلرت خیس و غلیظ مب میپیوست (هران ،)258 :دوست دامتن بوی مور
آسران بنار (هران ،)59 :خواهش گ م تنها  /گدوشهدا را بده صدااهای درون کلبده /ندامح م
میک د( .هران)514 :
از ویژگیهای حسآمیزیهای ماملو تناسب صفت بدا بخدشهدای دیزد کدالم اسدت بده
گونهای که یز صفت عالو ب آن که موجب حسآمیزی ما با بخش دیزد ی از سدخن نیدز
متناسب است .در س های:
در ظلرت لب مور ساح  /به هجای مک ر موج گوش دادیم(هران)550:
صفت «لبمور» که در پیونا با «ظلرت» موجب تااخ حدس بیندایی و چشدایی مدا  ،بدا
ساح نیز متناسب است .جابهجایی و ح کت این صفت از ساح به ظلرت زبان را ماع انهت
ساخته آنچنان که اگ صفت بدا از ساح ق ار میگ فت بخشی از ارزشهدای هند ی مدد از
دست میرفت .باز از این نوع است س های زی :
و چناان که خش خش سپیا زمستانی دیز  /از ف اسوی هفتدههدای نزدیدز  /بده گدوش
آما(هران)568:
2ـ صفت و پویایی و تاثیرگذاری توصیفات شعر

صفت کلره ای است که به یز خصلت امار دارد و موجزتد ین ندوع توصدیف محسدوب
میمود .ه چنا متااول ت ین نوع تصوی  ،تصوی سازی دیااری است یدنی چیزی که بدا چشدم
دیا می مود اما تصوی را گست د ت از این موارد می داننا و ب خی مدتقاندا« :مرکدن اسدت
صاا ،بو ،تج بهای قاب لرس می سختی و رطوبت و س دی ،حسی دروندی مید گ سدنزی و
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تشنزی و تهوع ،و یا ح کت و کششی در عضالط یا مفاص باما( ».پ ین )46 :1379 ،استفاد
از صفاط بیانی که میتوانا نشانگ حسهای مختلف باما موجب مدیمدود بسدت و فضدایی
ف اهم مود که توصیفاط مد  ،حسهای مختلف مخاطب را درگی خود کنا و متأث ت گ دد:
که سی اب ک د بود  /خاک آن را  /از خون مور زبدا سدوارانش / ،کدام خدود را (مداملو،
)396 :1389
کارب د صفت «مور» ب ای «خون» در این مد  ،موجب درگی مان حس چشدایی مخاطدب
نیز میمود.
نوب گی ب عشقم جوانه میزنا  /و سایة خنکی ب ع ش جاویاان روحم میافتا (هران)274 :
صفت «خنز» حس المسه مخاطدب را نیدز درگید مدیسدازد .نیدز در سد های زید کده
توصیفاط به کرز صفت ،هره حسها را در ب گ فته است:
«خنا ها چون قصی خشکیا خشخش م گآور دارنا /.سد بازان مسدت در کوچدههدای
بُنبست ع با میکشنا  /و قحبهیی از قد مب با صاای بیرارش آوازی مداتری مدیخواندا/ .
علفهای تلخ در مزارع گنایا خواها رُست  /و بارانهای زه به کاریزهدای وید ان خواهدا
ریخت  /م ا لحظهیی تنها مزذار /م ا از زر ِ نوازمت رویینتدن کدن / .مدن بده ظلردت گد دن
نرینهم  /جهان را هره در پی اهن کوچزِ رومنت خالصه ک د ام» (هران)384 :
در این س ها عالو ب حسهای المسه (س

هفدتم) ،مدنوایی (س نخسدت) ،از ط یدا

صفت حسهای بینایی (رومن ،کوچز ،وی ان ،خشکیا ) ،چشایی (تلخ) و بویدایی (گنایدا )
نیز ذک ما و حسهای مخاطب را به خود مشغول میسازد.
3ـ صفت و تصویرهای استعاری

ب خی از تصاوی مد ی ماملو از رهزذر کارب د صفاط مک گ فته است .صدفت در ایدن
نوع تصاوی  ،تنها عام بسط و گست ش جرله نیست بلکه در کانون تصوی سازی ق ار میگید د
و حذف صفت موجب از بین رفتن تصوی میمود .در مدد مداملو اسدتداراط مکنیده از ندوع
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تشخیص ،به دو صورط مک گ فته است .نخست آن که صفاط انسانی به موجوداط بیجدان
داد ما و دوم آن که اجزای انسانی ب ای امیا بی جان در نظ گ فته ما است .نوع نخسدت
که از ترهیااط پ بساما ماملو در ساخت استدار مکنیه است صدفاط جاندااران بد ای اسدامی
غی انسانی استفاد ما از هرین منظ صفت ارزشهای بالغی مهری یافته است:
در خط عبوس باروی زناان مه نظ ک دم (ماملو)637 :1389 ،
صفت «عبوس» که صفتی انسانی است ب ای «خط باروی زناان» استفاد ما است .اهریت
بالغی این صفت بهگونهای است که با حذف آن ،تصوی مد نیز از بین خواها رفدت .نیدز در
این س ها:
انفجار بیحوصلهی خفّت جاودانه را  /در پیچ و تاب ریشخنای بیامان (هردان ،)901 :ای
مب تشنه! خاا کجاست؟ (هران ،)421 :مخر مالیزار  /رنگهدایش را بده قهد و آمدتی  /از
مب بیحوصله  /بازستانا( .هران)527 :
استدرال ب خی صفاط به ویژ صفاط نسبی گا موجب استنباط تشبیه از مد میمدود .در
مد زی :
و در دل مب قی ین  /چناان به ص احت آمکار بود( ...هران)551 :
قی ین صفتی است که در همنشینی با مب ،نوعی تشبیه به وجود آورد است .اگ آن را بدا
صفاط دیز ی ماننا «تاریز ،تار ،سیا و »...جابهجا کنیم استنباط تشدبیه از ایدن مدد از میدان
خواها رفت چ ا که «قی ین» در ارتباط با مب ،جنس را نشان نریدها بلکه مباهت را منظدور
دامته است .گا نیز صفت ق ینه استداری بودن را تقویت میکنا« :اگ مد گ  /هرده آن لحظده
آمناست که ساعت س خ  /از تپش باز میمانا (هران )529 :صدفت «سد خ» مدندای اسدتداری
«ساعت» (در مدنای قلب) را تقویت ک د است.
4ـ صفت و فضاسازی

مد نیز ماننا هن های دیز بده فضدایی نیداز دارد کده در آن انایشده و موهدوع ،خدود را
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بپ ورانا و مک گی ی انااموار خود را به پیش بب د .فضا در ادبیاط «به تأثی اث ادبی یدا هند ی
م بوط میمود .در ادبیاط فضا و رنگ با حالت مسلط با ه مجروعهای س و کار دارنا کده از
صحنه ،توصیف و گفت و گو تشکی مدیمدود و عدالو بد جزییداط جسدرانی و رواندی آن
مجروعه ،تأثی مف وض ب خواننا را هم در ب میگی د( ».داد )361 :1380،ه نومتهای ادبدی
به حال و هوایی نیاز دارد که مخاطب بتوانا اث را حس کنا و با آن درگی مود .حتی میتدوان
گفت در ساخت ه مد  ،ولو یز ق ده کوچز ،اترسف و فضا نقش اصلی و تدیینکننا دارد
و باون وجود آن ،تأثی مد کاهش مییابا .ه چنا در ساخت فضا هرده عناصد مدد نقدش
دارنا اما از میان مقوله های زبانی ،صفت نقش موث ی در ایجاد و استر ار فضای مد دارد زی ا
تاریز د رومنی ،ایستایی و پویایی ،وهم آلودی و فضاهای دیز از ط یا صفاط که ویژگدی و
خصوصیاط اسامی را نشان میدها انجامپذی ت است .مداملو از نقدش صدفاط ،بده خصدو
صفاتی که دال ب رنگ دارنا در ساخت فضاهای مد به ف اوانی ب د است .در مد زی :
چون اب تی گذمت  /در سایه کبود ما  /میاان را دیام و کوچهها را  /که هشدتپدایی را
ماننا بود از ه جانبی پایی به خستزی رها ک د  /به گودابی تی ( ...ماملو)578 :1389 ،
عالو ب صفاتی ماننا «تی  ،کبود» صفاتی دیز ی که در این مد آما ماننا «سد د ،سدیا ،
کهنه ،مایوس ،خوفانزیز و »...فضای مناسبی ایجاد کد د کده مضدرون مدد در آن پ وراندا
مود .نیز در این س ور:
ما به سختی در هوای گنایا طاعونی دم میزدیدم و [ عد قریدزان  /در تالمدی نومیاانده
[پارو میکشیام  /ب پهنه خاموش دریای پوسیا [که س اسد  /پومدیا ز اجسدادیسدت [کده
چشران ایشان [هنوز  /از وحشت توفان بزرگچ ب گشاد است (هران)595 :
فضایی سخت ه اسناک و کییف و طاعونزد حس میمود .صفاط دریا نیز متناسب با این
فضا ق ار دارد« :پهنه خاموش دریای پوسیا »؛ دریدایی بداون هدیچ جندبش و ح کتدی .صدفت
«پوسیا » از یزسو ،لهمان اجساد را که گویی طاعون زد انا نشان میدها و از سوی دیز از
نظ لفظی با «پومیا » ارتباط ب ق ار میکنا و ت انبار مان اجساد را ب جسته میسازد .در مد
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زی نیز که ماع سدی دارد اوهاع زمانه و جامدده را وصدف کندا از ط یدا صدفاط ،فضدایی
دردانزیز ،چناشآور ،تی و عذابآور ایجاد میکنا:
نظار میکنا با سکوتی دردانزیز /خالی مان س

های زباله را در انبار خویش /و انبامته

مان را /از انزیز های مبتذل مادی گ بزان و سزان بی صاحب کوی /و پوز رهزذران را /که
چون از کنارش میگذرنا /به متاب /در دسترالهایی از درون و ب ون بشکه پلشدتتد  /پنهدان
میمونا /ای محتض ان /که امیای وقیح /خون به رگهایتان میگ دانا /...و وحشتهای ق ندی
چنین آلود نام ادی و ندام دی را /آنگونده بده دنبدال مدیکشدیا /کده مداد سدزی /بدوی تندا
ماچزیاش را /من از آن امیا بیهود سخن میگویم( »...ماملو)532-531 :1389 ،
باز به کرز صفاط ،وقتی در امدار غنایی از محیط آرام خانه سدخن مدیگویدا ایدنگونده
فضایی آرام و رویایی و پ ط اوط ایجاد میکنا:
خانهای آرام و  /امتیاق پ صااقت تو  /تا نخستین خواننا ی ه س ود تاز بامی  /چ ا که
ه ت انه  /ف زنایست که از نوازش دستهای گ م تو  /ن فه بسته است / ...میزی و چ اغدی،
 /کاغذهای سپیا و ماادهای ت امیا و از پیش آماد  / ،و بوسهیدی  /صدلة هد سد ودۀ ندو»/...
(هران )468-467 :نیز اسم و صفتهای «جاذبه ل یف ،جامه نودوز نوروزی ،انتظدار پ امدتیاق
و »...که در ادامه این مد به کارگ فته ما  ،در ساخت این فضا موث بود است.
ب) صفت و زبان

ماع در هنزام هیجاناط ذهنی و عاطفی ،احساساط و تروج مدانی از هرده ظ فیدتهدای
زبانی در راستای انتقال مدنا و القای عاطفه به میب د .واژگان در مد ابدزار و مدواد اولیده در
عینی ک دن و ب وز انایشه و عاطفه است .در مد  ،واژگان قارط خدود را نرایدان مدیسدازنا.
«آف یننا اث ادبی کلراتش را وادار به اهافهکاری میکنا .نه تنها مدنای ف هنگ لغت که صداها
مدناهای دیز به ذهن متبادر میمود و کلراط دیز  ،به هر ا آن دستههای هرنواخت اهریدت
دارنا .ادبیاط را میتوان سختکومی کلراط تد یف ک د .ادبیاط ،به کشدی از کلرداط اسدت»
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(ب جس )12 :1377 ،ب خی از مقوله های دستوری ماننا صفت نقش مؤث ی در ایجاد و ساخت
زبان و کیفیت انتقال مدنا دارد .صفت از عناص اصلی گست ش دهنا جرله است کده در زبدان
رسری و رایس با ذک خصوصیت و ویژگی یز می یا پایا میتوانا موجب مناخت دقیداتد
آن مود از هرین نظ در وهله نخست به نظ میرسا در مدد کده ابهدام و گسدت دگی مدندا و
اهریت القائاط مختلف ارزمرنا است کارب د صفت نوعی عیب محسوب مود زی ا به جای آن
که ماع بتوانا به میو هن ی و غی مستقیم مقاصا خود را باون محاودیت القا کنا به استفاد
از این مقوله زبانی آن را مستقیم ،محاود و س حی بیان کنا .اما ب رسی صفت نشدان مدیدهدا
این مقوله کارک دهای هن ی ف اوانی در مدد دارد و بخدش مهردی از خالقیدتهدای زبدانی و
مدنایی ماع از رهزذر رفتارهای او با صفت است تا حای که حذف صفت ،ادبیت کالم را از
میان میب د .مهمت ین این رفتارها را در حوز زبانی میتوان این موارد دانست.
1ـ آرکائیسم صفت

یکی از عوام ایجاد زبان ماع انه در مد ماملو کارب د صفاط کهدن اسدت .ایدن کدارک د
موجب مکوهرنای سخن وی ما است .یکی از اهااف مداملو از کدارب د ایدن ندوع صدفاط
هرین ب جستهسازی است زی ا مدادل چنین صفاتی در زبان ام وزی وجود دارد .در س ور زی :
که روزی  /با چشران ب بسته  /به ح کت /نی ویش داد انا( .ماملو)899 :1389 ،
ماع به جای «بسته» از صفت «ب بسته» که نوعی باستانگ ایی محسوب مدیمدود ،اسدتفاد
ک د است .نیز در س های زی که از «صدب» و «پ آبله» در سخن خویش به جسته است:
به راهی سخت صدب ،م ا بارکش بود به مانههای زخرین و پایَکان پُ آبله( .هران)637 :
راهش  /از هفت دریای بیزنهار میگذرد( .هران ،)593 :و نسیری که ف ازآما از گ دنههای
صدب  /ب جساهایی بیهود وزیا (هران ،)853 :سف ی دمخوار و تلخ  /از دهلیزهای خمانار
خم و  /پیچانار پیچ (هران)618 :
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2ـ جابهجایی و ایجاد فاصله میان صفت و موصوف

صفت بیانی در زبان م سوم مدروالا بالفاصله بدا از موصوف خود میآیدا امدا ایدن قاعدا
هریشه در مد رعایت نریمود و با ایجاد فاصله یا جابهجایی میان صفت و موصدوف هنجدار
رایس زبانی مکسته میمود .در مد ماملو نرونههای مختلفی ماننا موصوف و صفت مقلدوب،
ایجاد فاصله میان موصوف و صفت با عناص دیزد  ،جدایززینی صدفت و موصدوف و ...دیدا
میمود .در س :
پس به هیاط گنجی درآمای بایسته و آزانزیز (ماملو )650 :1389 ،کده صدفاط «بایسدته و
آزانزیز» از موصوف خود (گنس) دورافتاد انا .یا در این س ها:
چنان زیبایم من  /که اهللاکب  /وصفیست ناگزی  /که از من میکنی (هران)670 :
میان «وصف» و «ناگزی » فد «است» فاصدله انااختده اسدت .بیشدت جابدهجدایی صدفت و
موصوف در مد ماملو به صورط مقلوب است که موجب مکو و فخیم بدودن سدخن مدا
است .صفت مقلوب در مد وی به دو صورط آما که ه دو نوعی کدارک د هند ی محسدوب
میمونا .در نوع نخست صفاتی است که با سکون در قب از موصوف میآیا و نقدش صدفتی
خود را از دست نریدها:
کنار من چسبیا به من در عظیمت فاصلهای از من (هران) 318 :
که مقصود «فاصله عظیمت ی» است .در این حالت صفت «عظیمت » در هران نقدش نحدوی
اصلی خود است.
خفته ب چ بی و پوسیاگی تی مغاک (هران ،)851 :پارانم را میبینم یزیز  /ت امناۀ آن
گَنا بُتی تو  /که م ا به وهن در ب اب ش به زانو میافکننا( .هران ،)855 :ابلهام دا  /عداوی تدو
نیستم من  /انکار تواَم (هران ،)870 :زر خ یا وار کنیزکی ب ای تو بودم (هران)892 :
در نوع دوم صفت به دلی خالقیت های ماع انه در ظاه و روساخت جرلده تغیید نقدش
نحوی میدها اما از نظ مدنایی صفت محسوب میمود:
من چه بیم مم اگ فانوس عر م را به رسدوایی نیداویزم  /بد بلنداِ کداج خشدزِ کوچدة
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بنبست( .هران)173 :
ماع با تقایم «بلنا» ب موصوف آن ،و تبای صفت به اسم ،مفهوم «بلنای» کاج را بیشدت
مورد تأکیا ق ار داد است .نیز در س های «در ق مز غ وب /،رسیانا  /از کدور را مد ق ،دو
دخت  ،کنار من (هران« )107 :غ وب ق مز» به صورط مقلوب آما اما به جای سکون میدان دو
کلره ،با کس به یکایز اهافه ما انا .نیز در س های« :میچکا سرفونی مدب /آرام /روی
دلتنزی خاموش غ وب» (هران« )409 :دلتنزدی خداموش غد وب» از نظد مدندا و مفهدوم بده
صورط «غ وب دلتنگ خاموش» بود است اما ماع به صفاط «دلتنگ و خاموش» کسد داد
و صفت نخست را در جایزا اسم آورد است.
3ـ ساخت و به کارگیری صفات تازه

ابااع واژ ام ی نیست که تنها مختص ماع ان باما بلکه اف اد عدوام نیدز گداهی از ط یدا
ابااع واژ  ،احساس و عواطف خود را بیان می کننا اما واژ ای که ماع بسازد ماناگارت است.
خلیلی جهانتیغ به نق از جف ی لیچ می نویسا« :ابااع کلرده در زبدان مداع مانداگارت اسدت
ب ای اینکه بارها و بارها خوانا می مود ،تک ار می گ دد ،مک ر در گوش ها طنین می انزیدزد
و روح میفته انسان را در مییابا» (خلیلی جهانتیغ )176 :1380 ،از هرین منظ مداع ان نقدش
موث ی در گست ش دای لغاط و یا رواج ب خی واژگان یز زبان دارنا .ماع گاهی ب ای بیدان
مقاصا خود به صورط عریا و دقیا ب خی واژگان تاز خلا میکندا .از میدان اندواع کلرداط،
میو های ساخت صفت تنوع و گوناگونی زیادی دارد (ر.ک .انوری و احردای گیدوی:1389 ،
 )184-138و هرین ام بست مناسبی ب ای خالقیتهای ماع انه ماملو به وجود آورد است:
رقص لنز ی در فضای مقاّر و ،آنزا  /نومیای میون آف ینی از آن دست؟ (ماملو:1389 ،
 ،)905دیوارهای عایا ،خوددار ،اخرناک! (هران ،)155 :و می آهنکو م دی از اینگونه عاما
(هران ،)826 :و با تکان س سامی خاط خیزش / ،س داب م مدوز قلدبم را از زوز هدای مدبهم
دردی کشنا میآکنا( .هران ،)276 :و دیوار ،در ح ارتی کیفناک ب بنیداد خدویش اسدتوارت
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میگ دد (هران ،)385 :که گذرگاهم را بهاری نابه خویش آذین میکندا( .هردان ،)869 :نفدس
خشمآگین م ا  /تنا و ب یا  /در آغوش میفشاری (هران ،)665 :به خداط ای اهد یرنمداد /
امارط میکنا( .هران)491 :
گاهی نیز ب ای خلا صفت تاز  ،با اسم ماننا صفت ب خورد ک د آنچنان که از اسم خدا
«آرش» صفت تفضیلی ساخته است:
و ماع ان  /از بیآرشت ین الفاظ  /چناان گنا واژ ت امیانا  /که بازجویان بهتندگآمدا /
میو دیز ک دنا.
نوع دیز از صفاط تاز در مد ماملو که موجب ادبیت کالم و ب جستزی سخن مدا اسدتفاد
از ب خی صفاط است که از ف هنگ و زبان م دم گ فته و وارد مد ما است .آمنایی وی بدا زبدان
و ف هنگ عامه که در کتاب ف هنگ کوچه نرایان است در مد او نیز تأثی نهاد است:
مت ادفهامان  /چه طنین پُ و پیرانی دارد! (هران ،)862 :ند اُزگَ ار زنجید ی (هردان:
 )978ب تارک سپیا این روز پا به زای (هران ،)653 :کم قاری آبزینة سستِ خُ ْمستی ناکامش
را( .هران ،)901 :ماع ی گ دنکش را ع یان میکنا (هران ،)872 :نقدش رمدهای  /بد مخرد
نخنرا (هران)643 :
4ـ صفت و ایجاد موسیقی

ایجاد موسیقیهای غی ع وهی یکی از ترهیااط اصلی ماملو در مدد سدپیا اسدت کده از
رهزذر هرسانی ها ،هارمونی و تناسباط آوایی به وجود میآورد .موسیقی آواها موجب تحد ک
بیشت واژگان و افدزایش جنبدههدای عداطفی آنهدا مدیمدود .تدداد و ع دف صدفاط یکدی از
راهکارهای ایجاد موسیقی در کالم است و موجب تک ار نقدشنردای صدفتی( )-یدا پیوندا(و)
میمود و موسقی گومنوازی در مد به وجود میآورد و گا نیز از ط یا تکد ار یدز صدفت،
موسیقی ایجاد میمود:
بادی متابناک گذر ک د  /ب خفتزان خاک  /افکنا آمیانة متد وک زاغ را  /از مداخة ب هنده
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انجی پی باغ( ...ماملو ،)330 :1389 ،جز اندکاس س دِ آهنگِ صبور این علفهای بیابدانی کده
میروینا (هران ،)334 :به غیاب دردناکِ تو سل ان مکستة کهکشانها خواهم انایشیا کده بده
افسون پلیای از پای درآمای؛ (هران ،)898 :جهان را هره در پی اهن کوچزِ رومنت خالصده
ک د ام (هران ،)908 :خوابی دیز  /به م دابی دیز  /خوما ماناابی دیز  /به ساحلی دیز به
دریددایی دیزد (هرددان ،)545 :قلبددت  /چددون پ وانددهای  /ظ یددف و کوچددز و عامددا اسددت.
(هران)540:
ج) صفت و عناصر معنوی

منظور از عناص مدنوی عناص ی ماننا عاطفه ،انایشه و لحن اسدت کده در پشدت صدحنه
مد ق ار دارد و ماننا یز بازیز دان عناص ظاه ی مد را ماننا واژگدان و موسدیقی و  ...در
کنار یکایز ق ار میدها و جنبش و تکاپو بین آنها ایجاد میکنا .صدفت یکدی از مهدمتد ین
واژگانی است که تبلور عناص مدنوی را در کالم نشان میدها.
1ـ صفت و عاطفه

صفت یکی از کلراتی است که نقش مؤث ی در انسجام مد دارد و مدروالا چامنی عداطفی
به مد می دها .صفت در راستای هراهنزی و انسجام بیش از واژگان دیز نشان دهنا عاطفه
ماع است و محرلی است که روحیاط ماع را می توانا بد دوش بکشدا زید ا مداع حدس
درونی خود را به واژ ها میبخشا و ب خورد عاطفی خود را نسبت به یز می یا پایدا نشدان
میدها« .استفاد از واژگان در بیان مدنا ه وری است اما صفت در ایدن انتقدال مدندا چامدنی
عاطفی و احساسی به کالم میدها» (ده امی و عر انپور )73 :1392 ،به عنوان میال در جرلده
«ستار در گذرگا ب مااری میگ دد» هیچ احساس و عاطفهای منتقد نردیمدود ولدی مداع
هرین س

را در مورد س نومت انسان اینگونه بیان میکنا:

و ستار پُ متاب  /در گذرگاهی مأیوس  /ب مااری جاودانه میگ دد( .ماملو)366 :1389 ،
مد با افزود مان صفت پ متاب و مأیوس ،حس و حال و جانی دیز مییابا و انسدان
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را در فضایی مأیوس آنچنانکه ماع احساس ک د است ق ار میدها .اهریت صفت «جاودانه»
نیز کرت از صفاط دیز نیست و حس یأسی هریشزی و دایری به مد القا ک د است .صدفت
نشان از درک عاطفی یز موهوع یا می است و ارتباط تنزاتنگ و منسجری از نظ مدندایی و
عاطفی و تااعی با بخشهای دیز مد دارد.
از آنجا که صفاط ب خورد عاطفی با یز موهوع را نشان مدی دهدا پدس هد وری اسدت
صفاتی که در ج یان مد در مورد یز پایا یا موهوع بیان می مدود بدا هدم سدازگار و القدا
کننا یز نوع حالت عاطفی خا

بامنا .اگ عاطفده عنصد غالدب هند ی بامدا و در طدول

آف ینش اث تغیی نکنا ناخودآگا هره عناص دیز را به هم پیونا میدها .مفیدی کاکنی یکی
از مهمت ین عناص مد را عاطفه میدانا و مینویسا« :در یز مد کام و زنا  ،نخست بایدا
دیا که عنص عاطفه چه قار ب دیز عناص تسدلط دارد ...تدا عواطدف انسدانی و جلدو هدای
حیاط بش ی ب دیز عناص د موسیقی ،تخی  ،زبان ،مک د ف مانرواست ،زیانی به حال مد
ناارد( ».مفیدی کاکنی )99 :1390 ،یکی از جلو های انسجام عاطفی مد در صفاط هدمروح
نرایان میمود .به سخن دیز تناسب و هم روح بودن صفاط یز پایا در مد نشان دهندا
عاطفه یکسان ،منسجم و مستر ماع است .ماملو در مد «دیوارها» صفاتی را بد ای «دیدوار»
میآورد که هرزی القاگ حس نف ط ماع از آن است:
«دیوارهای عایا ،خوددار ،اخرناک!  /دیوارهای س حا با ما و س نومت!  /اناود با سیاهی
بسیار س گذمت  /دیوارهای زمت!» (ماملو)155 :1389 ،
این صفاط ،و صفاتی دیز ماننا «سیا  ،تنا ،کهنه ،گنگ ،بامنظ  ،بای  ،خشز و س د و»...
که در مورد دیوار در س اس مد پ اکنا ما حس و عاطفده مداع را اسدتر ار مدیبخشدا و
موجب انسجام عاطفی مد میمود .این نوع کیفیت در مد «نزا کن» نیز دیدا مدیمدود کده
ماع به اقتضای مضرون مد که پی امون سال کودتای  1328است صفاتی منفی بده ایدن سدال
داد و این صفاط متداد در کنار جرالط کوتا لحنی تنا به مد بخشیا است:
سال با  /سال باد  /سال امز  /سال مز / .سال روزهای دراز و استقامتهای کم  /سالی
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که غ ور گاایی ک د / .سال پست  /سال درد  /سال عزا  /سال امزِ پوری  /سال خون م تضدا
 /سال کبیسه( ...ماملو) 209 :1389 ،
2ـ صفت و اندیشه

ادبیاط تلفیا هن ی و رقیا فلسفه و انایشه و خیال و عاطفه اسدت و نردیتدوان هند ی را
یافت که در پس آن جلو ای از تفک اط و انایشهها وجود ناامته باما .انایشده از مهدمتد ین
عناص مدنوی مد محسوب میمود .این عنص «بیان عقیا  ،نظ و جهان بینی مداع در مدورد
یز موهوع است و ماکله فک ی اث را به وجود می آورد و حکم استخوان بنای مدد را دارد
که لباسی و پوستی از جنس هن و عاطفه ب آن پومیا مدا اسدت» (عرد انپدور و ده امدی،
 )83 :1392ب خی مدتقانا« :ه چه ماع ف هیختهت باما و ه چه فلسدفه او نظدام یافتدهتد و
سنجیا ت  ،عاطفه او پ ورد ت میمود یا دست کم عاطفه قوی و پ ورد ماع بیشت و بیشت و
به ویژ سنجیا ت و سنجیا ت مجال ب وز و ظهور مییابا و در خلا ماهکارهایی توفیدا پیداا
میکنا که از یز سو جلو گا بینش و انایشه اسدت و از سدویی دیزد نرایندا هند ی کردال
یافته( ».دادبه)20-19 :1375 ،
یکی از مدیارهای تدالی انایشه در مد انسجام و استر ار آن در مد است کده بد اسداس
آن یز تفک خا

 ،خود را در طی آثار یز ماع نشان میدها و نوعی هربستزی و انسدجام

را در س اس بهوجود میآورد .در مد ماع انی که دستزا فک ی منسجری دارنا این موهدوع
به وهوح دیا میمود .ماملو از آن دسته ماع ان است که توانسته بده چندین سد حی دسدت
یابا .صفاط یکی از مدیارهایی است که میتوانا نوع عقیا و ب خدورد مداع را بدا پایدا یدا
موهوعی نشان دها .به سخن دیز  ،با ب رسی صفاتی که که یز مداع در مدورد پایدا هدای
مختلف ماننا عشا ،وطن ،زناگی ،م گ ،انسان و ...به کار گ فته میتوان به جهان بیندی وی در
مورد آنها پی ب د .به عنوان میال صفاط مب (نراد اوهاع جامده ماع ) صفاتی منفی است کده
نشانگ عام سازشگ ی ماع است:
ه چنا من نایا ام این کور بیخیال  /این گنگِ مب که گیس و عبوس است  /خدود را بده
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رومن سح  /نزدیزت کنا /،لیکن منیا ام که مب تی د ه چه هسدت  /آخد ز تنزدههدای
سح گه گذر کنا( ...ماملو ،)130 :1389 ،بامها  /زی فشار مب  /کس / ،کوچه  /از آما و رفتِ
مب باچشم سرس  /خستهست( .هران)426 :
نیز صفاط دیز ی ماننا مب سیا و س د و ناپیاا ( )104خسته و س مکسته ( ،)117مدب
انایشناک خسته ( ،)129مبهای سح سوخته ( ،)181مب سنزین و سد د و طوفدانی (،)258
مب بی مکاف ( ،)272مبی این چنین بیستار ( ،)303مب تشنه ( )421پ از دمنه و دمدرن
( ،)425مبی بی تسال ( )926و. ...
در امدار اجتراعی او که خانه (نراد وطن) ،مه (مجاز از وطن و مح مبارزاط) با صفاتی
آما که نشان دهنا دغاغه عریا او نسبت به اوهاع نابهسامان آن است:
ما دیز به جانب مه تاریز بازنریگ دیم  /و من هردة جهدان را در پید اهن رومدن تدو
خالصه میکنم( .ماملو )383 :1389 ،نیز صفاتی ماننا خردوش ( ،)168سد د ،)168( ،تاریدز
( ،)246تار ( ،)314خاموش ( ،)369سدیا ( ،)816دلزید ( )873بد ای خانده و صدفاتی مانندا
بیب گ و باد ( )413بیخیابان ( ،)805س د ( ،)382خسته ( )121و ...ب ای مه نشانگ دیاگا
ماع در مورد این پایا هاست.
نیز ماملو انسان را دارای بدای میبت و متدالی میبینا که این موهوع از صفاتی (ساد یدا
مؤول به صفت) که در مورد آن به کار گ فته نرایان میمود:
آدمها همتالش حقیقتنا  /آدمها هرزادِ ابایتانا  /من با ابدایت بیزانده نیسدتم( .مداملو،
 ،)222 :1389از انسانی که من دوست میدامتم  /که من دوست میدارم( .هردان ،)228 :قلبدی
که بزویا ،قلبی که جواب بزویا  /قلبی ب ای من ،قلبی ب ای انسانی که من میخدواهم (هردان:
 ،)230و انسان د که کهنهرنا خااییست بیگران (هران)427 :
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نتیجه
صفت در مد ماملو ارزش های بالغی و زیبامناسانه ف اواندی یافتده بده گوندهای کده گدا
حذف آنها به ادبیت سخن آسیب میرسانا .ایدن ارزشهدا در سده حدوز زبدانی ،تصدوی ی و
مدنوی دیا می مود .در حوز نخست ،صفت بست ی ب ای بلناپ وازیهای تخی ماع فد اهم
آورد است .ماملو از یز سو کومیا صفاط کلیشهای امدار سنتی در مورد پایا هدا را کرتد
به کار گی د و از سوی دیز به کرز صفاط ،تصوی های متنوعی ایجداد کد د اسدت .صدفاط
یکی از مهمت ین ابزارهای ایجاد حسآمیزی در مد محسوب میمود که ماع بده کردز آن،
صفاط مختص به حسهای مختلف را در هم آمیختده اسدت .صدفاط مخدتص بده حدسهدای
مختلف ،توصیفاط ماع را نیز موث ت ساخته و نه تنها حس بینایی بلکه حسهای دیز را نیدز
درگی خود ساخته است .عالو ب آن ایجاد صفاط انسانی به امیا بیجان موجب تح ک مدد
و خلا استداراط ما و گا صفاط ،نوعی راب ه تشبیهی به وجود آورد است .بخش عرا ای
از فضای مد ماملو نیز متأث از صفاط است که مبکهای منسدجم بده وجدود آورد و حدال و
هوایی مناسب با عاطفه و انایشه ماع ب مد حاکم ساخته است .در حوز مدنوی صدفت بدا
افزودن چامنی عاطفی به مد عاطفه ماع را بازتاب داد است .پیونا و تناسب صفاط با هدم
موجب استر ار و انسجام عاطفه د که یکی از عناص تدالی بخش مد است د مدا اسدت .از
سویی ب رسی صفاط ماع در مورد پایا های مختلف نشانگد انسدجام انایشدزانی مداع و
مندکس کننا عقایا و جهانبینی وی در ع صههای مختلف است و از ط یا رصا صدفاط بده
کارگ فته ما در مورد یز پایا میتوان به انایشه و نوع ب خورد مداع در مدورد آن پایدا
پی ب د .در حوزهزبانی کارب د صفاط کهن موجب مدکوهرنای سدخن او مدا اسدت .لغدزان
بودن جایزدا صدفت در مدد او کده قبد و بددا از موصدوف بدا فواصد مختلدف آمدا در
ب جستهسازی س های مد او موث بود است .این جابهجایی گا از منظ زبانی موجب تغیید
نقش نحوی صفت ما است .از کارکاهای دیز صفت در حوز زبان ،ساخت صفاط تداز و
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یا به کارگی ی صفاط عامیانه در مد است که از یز سو موجدب ایجداد تددادل میدان عناصد
آرکائیز و مداص ما و از سوی دیز دای لغاط مد ی او را گسدت ش داد اسدت .تدداد و
ع ف صفاط در مد سپیا ماملو یکدی از عناصد مهدم و پ بسداما ایجداد موسدیقی در مدد
اوست.
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ادبیات تطبیقی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان ،سال چهارم ،شماره.1392 ،8
18ـ وحیدیان کامیار ،تقی؛ عمرانی ،غالمرضا .دستور زبان فارسـی ،چـاپ یـازدهم ،تهـران :سـمت،
.1387
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