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عالیه مهرابی

چكیده
شعر در پی رسیدن به زیباترین نوع سخن است و شاعر از تمام ظرفیتهای زبانی و موسیقیایی و بالغی بهره
میبرد تا سخن خود را از منظر زیباییشناسی به اوج برساند .زیباییشناسی شعر در دو ساحت بیرونی ،شامل زبان،
موسیقی ،تخیل و ساحت درونی شامل محتوا ،عاطفه و اندیشه بررسی میشود .در این میان نقش هر یک از عناصر
متن در زیباییشناسی اثر میتواند مورد توجه قرار گیرد چرا که در یک متن ،تمامی اجزا و بخشها و عناصر مختلف
آن در خلق زیبایی اثر نقش آفرینند .صفتها نیز در شعر عالوه بر نقش دستوری و نحوی خود ،بار عاطفی و گفتمانی و
بالغی را در جهت زیبایی اثر به دوش میکشند .پس میتوان به صفتها در یک قطعه ادبی و شعر ،با توجه به نقشی
که ایفا میکنند ،نام هنرسازه را نهاد که به تمام عناصر شعری که در جمالشناسی متن مؤثرند اطالق میشود.
هنرسازه ( )Priemواژهای است روسی که فرمالیستهای روسی آن را پیشنهاد دادند اصلیترین سؤالی که این پژوهش
قصد پاسخگویی به آن را دارد این است که :جایگاه صفت از منظر زیباییشناسی در شعر نو چگونه است؟ در این مقاله
به بررسی نقش صفتها در زیباییشناسی شعر نو پرداخته شده است .مجموعه اشعار اخوان اصلیترین منبع این
تحقیق است .روش این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که مطالب آن از طریق کتابخانهای جمعآوری شده
است .نتایج این تحقیق نشان میدهد خالقیت شاعر در کاربرد صفت عالوه بر ایجاد موسیقی معنوی در شعر نو،
میتواند تأثیر فراوانی در ایجاد فضای احساسی و عاطفی شعر نیز داشته باشد .همچنین با توجه به بسامد باالی میزان
بهرهگیری شاعران از صفت در شعر نو برای تقویت موسیقی درونی و معنوی ،در کنار استفاده ایشان از شگرد
ترکیبسازی و خلق صفتهای مرکب؛ بر طراوت و پویایی زبان شعری آنها در مقایسه با شعر سنتی افزوده شده است.
كلیدواژه :زیباییشناسی ،شعر نو ،صفت ،هنرسازه ،دستور.

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یزد ،یزد ،ایران( .نویسنده مسوؤل)
تاریخ پذیرش99/71/1 :
تاریخ دریافت99/6/71 :
** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یزد ،یزد ،ایران.
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مقدمه
تازهای است که بین قرن هفدهم و هجدهم پیدا شده است و دردو
زیباییشناسی علم کامالً 

شاخهای از علوم

قرن گذشته تقویت یافته است.در قرن هجدهم"باومگارتن" آن را به عنوان
ثبت کرد.بعد از ایشان"فیشنر"زیباییشناسی را بر اساس بررسی تجربی یا استقرایی آثار هنری
پایهگذاری و روشهایآن را وضع نمود که هنوز در سراسر جهان به کار میرود.از لحاظ این که

شعر نیز یک هنرمتعالی ارزیابی میشود و هر اثر هنری در بنیان خود زیباست،میتوان آن را از
دیدگاهزیباییشناسی بررسی کرد.(موسویساداتی،:5931)08قطعاً نقشهریکازعناصر
متندرشکلگیریاینزیباییقابلبررسیاستوصفتهادراینمیانباتوجهبهکارکردهای

ژهایازمنظرزیباییشناسیدرشعردارند .«میتوانیمهر
حسیوعاطفیوگفتمانی نقشوی 
یاشکمک
عنصریرادرشعرفقطبهاینعنوانکهآیاتوانستهشعررادررسیدنبههدفاصل 
کندارزیابیکنیم».(پرین،:5939)589واحدهایساختاریشعردربخشروساختآنعبارت
از زبان (آواها ،واژگان ،ترکیبها ،صورتهای نحوی) ،موسیقی (بیرونی ،کناری ،درونی،
معنوی) و صور خیال است و در بخش ژرف ساخت یعنی آنچه مربوط به محتوا یا درونۀ
شعراست شامل عاطفه ،اندیشه و موضوع یا پیام اثر که در زیباییشناسی شعر مؤثر هستند.
صفتها از جمله عناصری هستند که در همه ساحتهای زیباییشناسی شعر ،قابل بررسی

هستند.صفتهاازنظرنحوییکعنصرمستقلمحسوبنمیشوندوهمیشهوابستهبهاسم
هستند .در کتب بالغی جز مواردی محدود از نقش صفت نام برده نشده است .اما به نظر
میرسدنقشصفتبیشاز آنچهکهتوسطبالغیونفارسیبهآنپرداختهشده،حایزاهمیت

هایاسمرامیرساند».(انوریو


حالتومقداروشماریایکیدیگرازچگونگی
است.صفت«
احمدی گیوی ، :5903 )90از نظر دستوری ،صفت یک عنصر مستقل در ساختار جمله
بستگیبهاسمبهدستمیآورد .اگربه

یشود بلکهواژهاین نقشرا درقبالوا
محسوبنم 
تعریف شعر از منظر شفیعی کدکنی که شعر را " گرهخوردگی عاطفه و تخیل در یک زبان
آهنگین"قایلباشیم،بهنقشمهمصفتدرشعرپیخواهیمبرد. 
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ژهایدر
رسدصفتهاباتوجهبهبارگفتمانیوعاطفیوزبانیخودنقشوی 


بهنظرمی
میتوانیمهرعنصریرادرشعرفقطبه
زیباییشناسیشعرداشتهباشند.بهگفتهالرنسپرین« 

یاش کمککندارزیابیکنیم».
اینعنوانکهآیاتوانستهاستشعررادررسیدنبههدفاصل 
(پرین ، :5939 )589تمام عناصری که هر اثر ادبی را از نظر زیباییشناسی تقویت میکند،
واژهای است روسی که فرمالیستهای روسی آن را
هنرسازه میگویند .هنرسازه ( )Priem 
پیشنهاد دادند .به گفتۀ شفیعی کدکنی این واژه تمامی شگردها و ابزارهای هنری شاعر و
میگیرد.یکتشبیه،یککنایه،یکحذفبالغی،جانشینکردنصفتبه
نویسندهرادربر  
یکهبرساحتجمالشناسیکمتنبیفزاید،مصادیقPriem

لها
جایموصوفوهرنوعوسی 
محسوب میشود .هر نوع ابداع و نوآوری در حوزه ساخت و صورتها زیر چتر گسترده
هنرسازهقراردارد.(شفیعیکدکنی،:5935)518 
بیان مسئله
مسئلهاصلیدراینپژوهش،بررسینقشصفتدرزیباییشناسیشعرنوبهعنوانیک

هنرسازه باتأکید  براشعاراحمدشاملو،فروغ فرخزاد،مهدیاخوانثالثوسهراب سپهری
است.جستارحاضرمیکوشدتابهاینپرسشهاپاسخدهد: 
ـجایگاهصفتهاازمنظرزیباییشناسیدرشعرنوچگونهاست؟ 

هاازمنظرجمالشناسیچهجایگاهیدرزیباییالیهبیرونیوظاهرشعردارند؟ 


ـصفت
ـجایگاهصفتدرزیباییالیهدرونیشعر(اندیشه،عاطفهوتخیل)چگونهاست؟
کتابخانهایوبهشیوۀتحلیلمحتواست. 

روشکاردراینجستار،
پیشینه پژوهش
ارزشبالغیوزیباییشناسیصفت»به

احمدحسینپورسرکاریزیدرمقالهایباعنوان«
هادرزیباییشناسیپرداختهاستکهپژوهشارزشمندیاستاماباتأکید برشعر


نقشصفت
گذشتگانبودهوبسیاریازشگردهایهنریاستفادهازصفتهاکهدرشعرمعاصرموردتوجه
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استمغفولواقعشدهاست.خسروفرشیدورددومقالهدراینبارهباعنوان«صفاتادبیو
شاعرانهدردیوانحافظ»و«صفاتادبیوشاعرانهدردیوانحافظومقایسهآنباکارشاعران
بهرشتهتحریردرآوردهاستکههرچندبررسیصفتهامحدودبهاشعار

دیگرایرانوجهان»
امابهصورتخاص،بهنقشصفتهادرشعرمعاصر

حافظاستاماپژوهشیارزشمنداست.
بهویژهدرشعرنوپرداختهنشدهاست. 
ضرورت پژوهش
با گسترش علم زیباییشناسی و ظرفیتهای شعر و ادب فارسی ،پژوهشهای بیشتر در
هادرزیباییشناسیشعربهویژهشعرمعاصروبهصورت


زمینهنقشعناصرمختلفوهنرسازه
اخصشعرنوکهکمتربهآنتوجهوپرداختهشدهاستضروریبهنظرمیرسد. 
1ـ نقش صفت در زیبایی زبان شعر
«شعردارایزبانیاستویژهخودکهتقریباً هرفردی کهدستبهسرودن زدهاستاز
طریق غنی کردن آن به وسیله اصطالحات و مشتقات بیرونی ،چیزی بدان افزوده است».
یهایزبانیهرفرددرخلقآثارادبی،متفاوتاستوهمینتمایزو
(علیپور،:5903)80ویژگ 
تفاوت ،سبک شخصی هر فرد را شکل میدهد .زیبایی زبان شعر را در چهار بخش آوایی،
واژگانی،ترکیبوصورتهاینحویمیتوانبررسیکرد.درشعر"هر عنصر زبانی به یکی از
میشود".(تادیه،:5930)93 
صورتهایبالغی زبان شاعرانه تبدیل 

1ـ1ـ صفتها و بعد آوایی زبان
آواهاعالوهبرنقشزبانی،درموسیقیشعربهویژهموسیقیدرونینیزنقشآفرینند.اصوالً
صاحبنظرانیکزبانآهنگیناست.منظوراززبانآهنگین،لزوماً

زبانشعربهتعریفبسیاریاز
بهرهمندند.
بهمعنایرعایتوزنوقافیهنیستچهبسیاراشعارسپیدیکهازیکبافتآهنگین 
میتوانگفتآنچه
میآید. 
همنشینیبهدست 
موسیقیکالمازهارمونیکلماتوواژههادرمحور 

زبان گفتار را از زبان ادبی متمایز میکند همین موسیقی است .این هارمونی میتواند لفظی یا
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کنندوتناسبهاو


ها،ایجادیکموسیقیظاهریولفظیمی
واجآرایی
جناسها، 

معنوی باشد.
یرهاوتضادهاوپارادوکسهادرخلقموسیقیمعنویبسیارمهمهستند. 

مراعاتالنظ

باغبیبرگی 
خونیاستاشکآمیز 

خندهاش

جاودانبراسبیالافشانزردشمیچمددرآن 
پادشاهفصلهاپاییز!(باغمن،اخوان) 
هاومصوتها


درسطرسوم،شاعربهزیباییحرکتچمیدناسبرابافرازوفرودصامت
کندوبااستفادهازصامتهایسایشی"ز" "س" "ش" "ص"،صدایخرد


بهذهنمتبادرمی
هایپاییزیراتداعیمیکند. 

شدن 
برگ
ازدیگرشگردهایآواییپربسامددرشعرمعاصر،استفادهازصفتدرجایگاهصدامعناها
درشعراست.اینهمانمطلبیاستکه،سعیدحمیدیانازآنبهصدامعناییتعبیرکردهاعتقاد
دارد«درصدامعناییباتکراروهمنشینیواجیاهجایخاصی،صوتیویژهایجادمیشودکه
در پیوند کامل با مضمون و محتوا است .این نوع موسیقی عالیترین و ارزشمندترین نوع
موسیقیشعراست،زیراحاکیازوحدتمیانشکلومحتوااستونیازبهمهارتفراوانیدر
سخنوریدارد».(حمیدیان،:5909)914 
بارانجرجربودوضجهناودانهابود(اخوان،:5933)589 

تنهانقشبالغیصفتکهدربالغتسنتیبهآنپرداختهشدهاست«تنسیقالصفات»است
کهالبتهزیباییشناسیاینسازههنرینیزقابلبحثاست.گاهشاعرموصوفیراباچندصفت،

که هر کدام یکی از ویژگیهای آن را بیان میکند ،وصف میکند .این نوع از صفتآوری،
تنسیقالصّفات» نامیده میشود و تنسیقالصفات «آن است که شاعر چند وصف

اصطالحاً «
مختلفبرپییکدیگرداردویکچیزراچندصفتمختلفکند».(شمسقیسرازی،:5948
 )904تتابع صفتهای مکرر ،خود ایجاد موسیقی میکند که گاه این موسیقی با هارمونی و
هاوجودداردبسیارلذتبخشودلنشیناستوگاهطبق


بینصفت
تناسبلفظیومعنویکه 
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صاحتمحسوبمیشود.بااینحالشاعر،آگاهانهبادرکنارهم

نظربالغیونسنتی،مخلف
قراردادنصفتهایمکررومتوالیدرپیافزایشبارموسیقاییوهنریاثرخودهستند. 

جمعهیساکت 

جمعهیمتروک 

ایچونکوچههایکهنهغمانگیز 


جمعه
یاندیشههایتنبلبیمار 


جمعه
هایخمیازههایموذیکشدار(فرخزاد،:5931)548 


جمعه
درشعرجمعهفروغفرخزادازمجموعه«تولدیدیگر»،نقشصفتبهعنوانیکعنصر
بالغی قابل توجه است .در این شعر در چندین مورد با تتابع صفتها روبرو هستیم:
اندیشههایتنبلبیمار". 

خمیازههایموذیکشدار"و"

"
این تتابع صفتها در خدمت القای مفهوم تکرار جمعهها و کسالت روزمرگی است که
هانمایشگذاشتهاستواینکسرههایپیاپی


شاعرتصویراینروزمرگیراباخلقتتابعصفت
به زیبایی ،کشدار بودن لحظات را القا میکند .شاعر با ایجاد یک تمهید آوایی در پی القای
رونۀزبانمتعلقندامابرساختهایمعنایی

احساسومعناست.هرچندکه«تغییراتآواییبهب
نیزتأثیرمیگذارد».(فتوحی،:5938)890 

تاکههیچستاننهتویفراخاینغبارآلودبیغمرا 

باچکاچاکمهیبتیغهامانتیز...(اخوان،:5949)555 
نمونههای بسیار موفقی از تکرار صفت
در شعر امروز و بیش از همه در آثار "م .امید"  
طنینوضربههایموسیقاییکهازرهگذراینتکراردرزباناخوانبهوجود

یافتمیشود.
آمده،مشخصهخاصیرابهشعراوبخشیدهاست.(علیپور،:5903)558 
1ـ2ـ صفتها و ساحت واژگانی زبان
زبانبهصورتبالقوه،دارایگسترهبسیاروسیعیاستشاملواژگانوساختارهاینحوی
کهشاعریانویسندهازاینتوانشزبانیبهرهمیبردوازگسترهوسیعواژگانوساختارهای
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نحویدراختیارخود،تعدادمحدودیراانتخابمیکندکهدرحقیقتهمانمتغیرهایتعیین
بندیهایگوناگونمیتوانقرارداد:
واژگانرادردسته 

سبکفردیهرشاعریانویسندههستند.
حسی/انتزاعی،عموم/خصوص،حسی/ذهنی،صریح/ضمنی،روشن/تیرهو...(فتوحی،
هانیزازهمیندستهبندیپیرویمیکنند.کلماتوواژگانی


)ودراینمیانصفت
:5938818
کهیکشاعرازآنبهرهمیبرددرحقیقتدریچهایبهدنیایاندیشهواحساساوست.یکیاز
یژگیهایشعرنو،ورودوازگانیاستکهتاقبلازایندرادبیاتسابقهنداشتند. 
و 
الف) صفتهای محاوره
هایسبکیشعرمعاصر،بهرهگیریاززبانگفتاراستکهدراثراستعمال


یکیازویژگی
میگیرد: 
اصطالحات،واژگانوصفتهایزبانمحاورهوزبانگفتارشکل 

یبیهمهچیز(اخوان،:5934)580 
شبدرایندشتزمستانزده 

حادثهیبیجروجوش(اخوان،:5934)38 
عمربی 

دردشتهولودرندشتبیرحم(اخوان،:،5933)99 

یکابوطیارهقزمیتصدرحمتبهگاریبود(اخوان،:5933)40 
ب) صفتهای آركاییک
ازدیگرمشخصههایشعر نو،استفادهاززبانارکاییکاستکه دراشعار نیما،اخوانو

میگیرد وشاعر
شاملوبهچشممیخورد.آرکاییکزبانتوسطواژگانوساختارنحویشکل 
هابرایشکلدهیزبانآرکاییکبهرهمیبرد: 


آگاهانهازتمامظرفیت
آنزبردستدالورپیرشیرافکن(اخوان،:5933)35 
شباهتبهصفتهای


رشعر،شاعرازسهصفتمرکببهرهبردهاستکهبی
دراینسط
فردوسی در شاهنامه نیست .استفاده از ساخت صفت مقلوب که از ویژگی سبک خراسانی
است ،باعث شکلگیری یک بافت زبانی کهن شده است که شاعر این زبان را با توجه به
ساحتاندیشهومعنایشعرخودبرگزیدهاست. 
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1ـ3ـ صفتها و تركیبسازی
زیباترینترکیبسازیهارادرشعرمعاصردرصفتهایبدیعونومیبینیم.صفتهاییکه،
نگاهخاصوویژهشاعررانسبتبهیکپدیدهیاشینمایشمیدهد.اینصفتهاازآنجاکهبه
دورازتقلیدوکامالابداعذهنشاعراست،بیشترمیتوانددریچهایبراندیشهوذهنشاعرباشد: 

آندشنۀپنهانآشکار 
ازپیش 
حجتبهحقانیتاینرسالتیزدانیتمامکردهاست.(شاملو،:5908)88 
صفت «پنهان آشکار» یک صفت مرکب پارادوکسی است که از منظر زیباییشناسی قابل
بررسیاستچراکههمصفتبرساختهوغیرتقلیدیاستوهمباخلقپاردوکسیکهدر
همینترکیبسازیشکلگرفته،بهبالغتزبانافزودهاست. 
مشتهایآسمانکوب(اخوان،:5943)88 

شبیدرخوابهایماتفامکودکیدیدم(اخوان،:5933)589 

پنجرهدردردشادانجامخویش 
ازظلمتپادرعدمچیزینمیگوید(سپهری،هشتبهشت:)595 

درنیمههایاینرهشومآغاز(عصیان:)13 

1ـ4ـ صفتها و ساختار نحوی
هادرجملهودرمحورهمنشینی،بازتاباندیشههاوعواطفوسبک


چینشکلماتوواژه
مهمترینعاملدرروانیکالم،گذشتهازحسنانتخابواژگان،
فردینویسندهوشاعراست.« 
بهدنبالهمقراربگیرندکهمعنایکالماقتضامیکند».

ایناستکهاجزایکالمبههمانترتیبی
(موحد،:5930) 599شاعرونویسندهدرپیرسیدنبهزیباترینچینشدستبههنجارشکنی
میزند که ابداعی و خالقانه است .شاعر در به هم ریختن ساختار نحوی در پی رسیدن به

زیباترینموسیقیوهارمونیاست.اینموسیقیدرشعرکالسیک،وزنعروضیاستودر
صفتها نیز در آفرینش زیبایی نحوی درشعر بیبهره

اشعار نو ،موسیقی درونی و معنوی .
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میدهد و به عروض تبدیل
نیستند .به گفتۀ روالن بارت دستور زبان هدف خود را از دست  
میشود.(بارت،:5909)43 

صفت به جای اسم
درنجیبپرشکوهآسمانپروازمیکردم(اخوان،:5943)585 
میگیردواینتغییروجابجایی
دراینساختارنحوی،صفتدرجایگاهاسم(مضاف)قرار 
صفت درجمله ،درمعنانیزتأثیرگزاراستوصفت،معنایاسممصدررامییابد .این نوع
ساختار نحوی برای اولین بار توسط نیما کشف و تثبیت شد .(علیپور ، )559ظاهر ساختار
جدیدهرچندشبیهبهترکیبوصفیمقلوباستامادرحوزهمعناوکارکردایندوباهم
اینساختاردرشعرشاعرانبعدازنیمانیزدیدهمیشود.نیماخوددر

بسیارمتفاوتهستند.
مورد استفاده آگاهانه از این نوع کارکرد صفت اعتقاد دارد ،استعمال صفت به جای اسم به
ثروتشاعرازحیثمصالحسرودنمیافزاید.(نیما،:5949)39 

شناسیایننوعکارکردصفترامیتواندرمواردزیرخالصهکرذ: 


اهدافزیبایی
الف) ایجاد ابهام در معنا
این هنجارشکنی در کارکرد صفت ،شاعر را در پی یافتن شبکههای تداعی در جمله که
مرتبطبااینکارکردصفهستندبهتکاپووامیدارد. 

ب) توسع معنایی و حسی صفت
اگربخوهیمصفتنجیبدر"آسماننجیب"ونجیبآسمان"رامقایسهکنیم،نجابترادر
ساختاردومبامعنایوسیعترمیبینیم. 

ج) افزایش خیالانگیزی
در سطر زیر صفت "بلند" ،در ابتدای سطردر جایگاه اسم قرار گرفته و توسع معنایی و
بیشترینسبتبهکارکردعادیصفتحسمیشود. 

حسی
منچهبیشرمماگرفانوسعمرمرابهرسوایینیاویزم 

بربلندکاجخشککوچهیبنبست(شاملو،:5938)583 
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اتصال ضمیر ملكی به موصوف به جای صفت
واژهایبانقشخاصملحقشونداماتوانایی
ضمایرشخصیمتصل،هرچندبایدبهانتهای 
جابجایی در میان ارکان شعر را دارند و ممکن است بنا به چند ضرورت با حفظ موقعیت
دستوری،بهانتهایواژهایدیگربانقشدستوریدیگرمتصلشوند.دالیلاینتغییرساختاری

میتواندمواردذیلباشد: 

الف)درشعرکالسیکبهضرورتوزنشعر ،
ب)استفادهاگاهانهتوسطشاعربرایمقاصدزیباییشناسی .

درشعرنو،باتوجهبهاینکهضرورتوزنشعریکمتروجوددارد،تغییراتساختارنحوی
ازنظرزیباییشناسیاینساختار،باعثپررنگشدن

میگیرد.
باهدفزیباییشناسیصورت 

طفهشدیدتردرمخاطبمیشود. 

صفتدربافتکالموایجادحسوعا
باچکاچاکمهیبتیغهامانتیز 
غرشزهرهدرانکوسهامان،سهم 
پرشخاراشکافتیرهامان،تندبگشاییم(:5943)08 
آنچه این پاره را از نظر بافت و استحکام زبان برجسته کرده است تا حد زیادی کاربرد
ساختابداعینیمادرسازهاضافهاست:(تیغهامانتیز/کوسهامانسهم/تیرهامانتند)تأکیدو
ها(تیز،سهم،تند)نهفتهاستحیرتانگیزاست.موسیقی


هایپایانمصراع

ایکهدرصفت

تکیه
حاصل شده در این سطرها مدیون تأکید و طنین نهفته در این صفت هاست .هریک از این
یانمصراعهاوارتباطآهنگینآنها

صفتهایکهجایکشیدهاستکهقرارگرفتنآنهادرپا

)عالوهبراینبهنظرمیرسداینساختاردر

ذاتاایجادطنینوضرباهنگمیکند.(علیپور:31
شناسیدیگر،موازنهایاستکهدراین

آرکاییکشدنبافتزبانبسیارمؤثراست.نکتهزیبایی
شعروجوددارد. 
مگرآهشسیاهوسرد،اینآمیغدودودرد 
بپیمایدرهآزادیافالکزندانی(اخوان،:5933)18 
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در" آهش سیاه"  ،این هنجارشکنی نحوی را میبینیم . شاعر با استفاده از این کارکرد
نحوی ،بار موسیقی شعر را ازطریق قافیه درونی بین کلمات"سرد" و "درد" ایجاد کرده
استکهاگرساختارنحویعادیراپیادهمی کرد،شعرازاینموسیقیبیبهرهبود.جدایاز
این نکته،تأکید  بر صفت و به تبع آن القای احساس و عاطفه بسیار بیشتر از ساختار نحو
عادیزباناستونکتهدیگراینکهضمیرمتصل"ش"  کهقبلازسیاهوسردآمدهاست،از
نظرآواییبسیارخوشنشستهاستوبا عثتشدیددرصدایصفیری"س" درکلمهسیاه
شدهاست. 
فاصله بین صفت و موصوف
«همانبهرامورجاوند
کهپیشازروزرستاخیزخواهدخاست 
نامآور 
هزارانکارخواهدکرد 
هزارانطرفهخواهدزادازاوبشکوه»(اخوانثالث،،5904ب:.)508 
فاصله انداختن بین صفت و موصوف در این شعرعالوه بر اینکه به بافت آرکاییک زبان
بسیارکمککردهاست،تأکید بیشتریرابرصفتدارد.بهنوعیشاعر،بااینساختارنحوی،
قصدداردجهتتمرکزمخاطبراازرویدادبهصفتوویژگیخاصرویدادیاشیمتمرکز
کند.ایننوعساختارنحوی،دراشعارنیماهمدیدهمیشودواخوانکهخودنیزازاینساختار
نیماپیرویکردهاستمیگوید:" خیلیهمسادهوهمزیباست.بالغتیبلیغرامتضمناست.

خواهید؟اینشیوهضمنبرجستهکردنصفتتکیهوتأکیدبرآنرا


تردیگرچهمی

ازاینساده
نبهسببنقشویژهایاستکهصفتدرمیانمجموعۀعناصرنحویبر

نیزمدنظردارد.ای
عهدهدارد».(اخوان::5945)159 
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قید و اسم در نقش صفت
ـ«آهایباتوأم،دریچهیبیدار 
همیشهترینهرگزوهنوز 

ازکوچهی
آهایباتو......میشنوی؟»(اخوانثالث،:5904.)839 
وآنجنگلهولهمچنانبرجا 
شبمیترسیموروزمیترسیم(ازایناوستا،:5943)09 
به کارگیری قید و اسم در جایگاه صفت نوعی هنجارشکنی نحوی است که با هدف
میگیرد: 
زیباییشناسیصورت 

الف) آشناییزدایی :این شگرد که قید را در جایگاه صفت قرار میدهد باعث خلق
سازههایهنری
شودکهذهنمخاطبرابهتکاپووامیدارد. 

ترکیبهایوصفیبدیعوزیبامی

نو و جدید از آنجا که در ذهن مخاطب کمتر مسبوق به سابقه است ،لذت بیشتری را به
مخاطبمیدهد. 

ب) توسع در وصف :درترکیب "جنگلهول" شاعربه جایصفتازاسمبهرهبردهاست
وسیعتر و
که عالوه بر آشناییزدایی باعث ایجاد توسع در وصف شده است .واژه "هول"  
هولناکیاهولانگیز"درجایگاهصفتقرارگرفتهاست. 

گستردهترازصفت"



صفتهای طوالنی یا گروه وصفی
درشعرنو،استفادهازصفتهایطوالنیوپیدرپییاآوردنشبهجملهدرجایگاهصفت

شناسیصفتهایمتعددوپیدرپیدربخشآواییموردبررسی


زیبایی
بسیارپربسامداست.
قرارگرفتکهعالوهبرنقشموسیقیایی،باعثایجادشتابوحرکتوپویاییدرجملهمیشود. 
بهکاربردنصفتهایطوالنی، 

کهمـیگویدکـهزیبانیست

اغبیبرگی
د 
سربهگـردونسـایاینکخفتهدرتابوتپَستخاکمیگوید(اخوان،

داستانازمیوههای

:5904)519 
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صفت"سربهگردونسایاینکخفتهدرتابوتپستخاک" برای"میوه" باایجادایجاز
میوههایسربه
درکالم،زیبانشستهاست.شاعریکجملهرادرنقشوصفیقراردادهاست:" 
ونکتهمهماینکهدرجملهایکهخودبه

گردونسایکهاینکدرتابوتپستخاکخفتهاند"

عنوانصفتقرارگرفته،صفتدیگری،"تابوتپست"وجودداردکهمشبهبهیکتشبیهاست
وازمنظرزیباییشناسیقابلتأملاست. 

درکوچههایچهشبهاکهاکنونهمهکور(اخوان،:5943)31 

درکوچههایمهآلودبسگفتگوها(آاخوان،:5943)39 

ایدرختانعقیمریشهتاندرخاکهایهرزگیمستور(اخوان،ازایناوستا،:5943)39 

در این سطر ،درختان با صفت" عقیم ریشه تان در خاکهای هرزگی مستور" نشان دار
شدهاند.موسیقیحاصلازایننوعساختاربسیارزیباوریتمیکاست. 

1ـ نقش صفت در موسیقی شعر نو
مقولهعنوانمیکند: 

شفیعیکدکنیدرکتابموسیقیشعر،آنرادر9
موسیقیبیرونی(عروض) 
موسیقیکناری(قافیهوردیف) 
واجآرایی) 
موسیقیداخلی(جناس،قافیهمیانی، 
مراعاتالنظیر و)... 

موسیقی معنوی (انواع هماهنگی معنوی درونی ،تضاد ،طباق ،
(شفیعیکدکنی،:5935)835 
هاعلیرغماینکهدرشعرنومیتواننددرجایگاهقافیهقرارگیرندودرموسیقیشعر


صفت
مؤثر باشند اما عمده تأثیر خود را در تقویت موسیقی درونی و معنوی شعر دارند .یکی از
هامیباشد،
بخشهایمهمموسیقیشعر،کهنتیجۀترکیبوتکرارمتناوبومنظمحروفوواژه 

موسیقیدرونیاست.درمیاناجزایتشکیلدهندۀموسیقیدرونی،آنچهدرانتقالوتأثیرپیام
شاعراهمیتبیشتریدارد،میزانداللتهایموسیقیاییوآواییکلماتدربافتشعراست. 
ترمیشدوخاموش(اخوان،:5933)589 


خشکخزان
وزیرگامهایمخشخش
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واجآرایی بسیاردرخشاندرترکیبوصفیاینسطرشعروهمخوانیبافضایتصویری

شعرازمنظرزیباییشناسیقابلتأملاست."خشخشخشکخزان" کهتکرارواج"ش"،

صدایشکستهشدنوخردشدنبرگهارادرپاییزتداعیمیکند. 

مالشناسی شعر جدید بر این تکیه میکند که شعر قدیم زیباییاش از تناسبها و
«ج 
هماهنگی هابرخاستهدرصورتیکهزیباییشعرجدید،یعنیشعرمدرن،حاصلگرهخوردن

متناقضاتاست».(شفیعیکدکنی،:5935)849 
2ـ تخیل
صفتهادرشکلگیریبسیاریازآرایههایبالغینقشدارند،«درمیاناغراضشعری،فن
وصفدرعرصهادبیات،جایگاهویژهایرابهخوداختصاصدادهاست.دراهمیتاینفنهمین

بسکهبرخیرااعتقادبرایناستکهوصف،عمودوپایهشعراست».(ابنرشیق،:5311)839
وگاهخودبهصورتمستقل،نقشیبالغیرابهعهدهمیگیرند.میتوانگفتدریکشعرویا
یکقطعهادبی،صفتها خودنقشیکتصویریاایماژراایفامیکنند.فتوحیدرکتاببالغت

ترینصورتخیال،تشبیهاستامابهنظرمیرسدباید


ترینوساده

تصویراعتقادداردکهعادی
ترینصورتخیالراصفتهابنامیم.تصویرزبانییاواقعیچهارجنبهدارد: 


ساده
5ـمصداقخارجی ،
8ـدالیانشانه ،
9ـعکسذهنی(ایماژ) ،
9ـمفهوم. 
کارکرد ذهن در سیر شکلگیری یک مفهوم از نظر ساموئل تیلر کالریج منتقد انگلیسی، 
شودکهدرنازلترینسطحادراکحسیقراردارد.برپایههمیننظر،


نامیدهمی
"تخیلاولیه" 
)پسمیتوانگفتکه

هاراایماژمیداند.(فتوحی:93ـ90


هاوصفت
سیدیلوییسهمهنام
اینصفتهاهستند

صفتهاحتیدرکارکردعادیزباننیزبهعنوانایماژقابلطرحهستند.

پردازندبهگونهایکهمخاطببه

کهباجزییپردازیبهخلقتصویرهایحسیوملموسمی
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راحتیمیتواندآنشییارویدادیاصحنهرامجسمکندانگارکهبرپردهسینمااینتصاویر

ملموسوحسیببیند.«بهترینوصف،وصفیاستکهبیشترینمعانیموصوفخودرادربر
داشتهاستوموصوفراطوریبهتصویرمیکشدمثلاینکهدرمقابلدیدگانتآنرامشاهده

میکنی».(فروخ،:5300)05 

انگشتهایچابکوخوشطرح 

باناخنحنایی 
چونشبهایروشنکنارهم(اخوان،:5933)83 

گیریازصفتهایزبانیوبدونکارکردمجازیدرپیخلق


شاعردراینسطرهابابهره
تصویریعینیوملموسوحسیبرایمخاطباست.«وصفتجریهیاشی،فرایندیاست
میگیرد و توجه مخاطب را به
دیداری ،تجزیه کننده و پرشتاب که از ادراکی سطحی مایه  
جزییاتپیاپیدرسطحشیجلبمیکند».(فتوحیرودمعجنی،:5909)98 

هایهنریجدیددستمییازد .فروغدرشعر

گاهشاعر بااستفادهاز صفتبه خلقسازه
ازهمینتصاویرجزییبااستفادهازصفتهابهرهبردهاست: 

"ایمانبیاوریمبهآغازفصلسرد"
گیریگلهامیاندیشم 


منبهجفت
ساقهایالغرکمخون(فروغفرخزاد،:5909)898 
بهغنچههاییبا 

شاعردراینسطرهابااسنادصفتهایانسانی(الغروکمخون)بهیک"گیاه"باعثخلق

یکاستعارهمکنیهزیباشدهاست.شاعرحتیدرگزینشموصوفنیزبسیارشاعرانهومتناسب
عمل کرده و تداعی ناشی از شباهت ظاهری واژگان "ساق" و "ساقه" به زیبایی آن افزوده
است.« اهمیتصفتدرتصویربهحدیاستکهبعضیازمعاصرانماآنرابهانواعتشبیهو
اندومعتقدندکهبهترینوشایستهترینوسایلبیانتصویری،آوردن


هبرتریداده
مجازواستعار
اوصاف است و حتی مجازها و انواع تشبیه را بتهای بالغت شرقی خواندهاند ».(شفیعی
کدکنی ، :5904 )54در شعرهای سهراب سپهری ،کارکرد صفت در جان بخشی بیشتر نمود
دارد. 

  11نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیباییشناسی شعرنو

فانوسپرشتاب(سپهری ، :5949)05ستونهای بی سایه (سپهری، :5949)09ریگزار
عفیف (سپهری ، :5949 )998در استعاره های مکنیه سپهری بیش از آنکه از اعضای بدن
انسانبرایجانبخشیبهرهببردچندانکهدرادبیاتگذشتهبیشترمرسومبودهاست،از
حاالتوصفت هایانسانیبهرهبردهاستکهاینشیوه درشاعرانمعاصربسامدباالیی
دارد. 
هایمتناقضبهخلقپارادوکسدستمیزند: 


گاهشاعربایکانتخابصفت
درخوابهایمن 

آبهایاهلیوحشت 

تاچشمبیندکاروانهولوهذیاناست(اخوان،ازایناوستا،:5943)98 
چندنکتهزیباییشناسیدارد.لذتکشفتداعی

آبهایاهلیوحشت" 
ترکیبوصفی"  
میرسد و تداعی معنایی ،خود نقش
که مخاطب از کلمه "وحشت" به واژه "وحشی"  
گیریاینتداعیدرذهن،مخاطببهزیباییدیگریمیرسد:


داردپسازشکل
زیباییشناسی 

پارادوکسناشیازتداعیمعانیدراینترکیبوصفی. 
مندرشاخوبرگخانهیتوست(فروغفرخزاد،:5909)885 

مرغصداطالیی
دراینسطر،شاعردرخلقصفتخودازحسآمیزیبهرهبردهاست.درترکیبوصفی

"مرغصداطالیی" پیوندرنگوصداکهمربوطبهدوحسشنواییودیداریاستباعثخلق
یک حسآمیزی بسیار زیباشده است .عالوه بر آن هماوایی در مصوت "الف" در "صدا "و
"طال"خودقابلتأملاست. 
دوستداشتندرکارگاهقالیبافی 
رنگها(قطعنامه،)18 
زمزمهخاموش 
دراینسطرآنچهخودنماییمیکندپارادوکسبسیارزیباییاستکهباتصویرشعربسیار

تلفیقصداورنگمربوطبهدوحسدیداریوشنیداریحسآمیزیخوبی

هماهنگاست.
رقمزدهاستکهنکتهجالبتوجهدراینترکیبوصفی،پارادوکسبینموصوفوصفت
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رنگها رامثل
است(زمزمهخاموش)کهزیباییآنرادوچندانکردهاستودقیقاهارمونی 
صداییخاموشازگلویرجهاییکقالیبهتصویرکشیدهاست. 

گیریاستعارههادرشعربسیارپررنگاست، 


نقشصفتدرشکل
جزیرههایبلورینبهقیرگوندریا(اخوان،:5943)10 

درحقیقتترکیبوصفیمقلوبیاستکهشاعربهعنواناستعارهایبرای

"قیرگوندریا" 
شباستفادهکردهاست.اینترکیبوصفیبرپایهیکتشبیهاستوارشدهاست. 
مشبه 

دریا 

مشبهبه 

قیر 

اداتتشبیه 

گون 

نقش صفت در آیرونی كالم
هایتأویلپذیریمتن،با

«آیرونی نوعی صنعت ادبی است که در آن شاعر،صرف نظر از 
جنبه
ایمیپردازد ».(رستگار

ظرفیتهای تازه

استفاده از شیو ههایزبانی،فکری و هنری به ایجاد
فسایی،:5908)98 
آیرونی کالمی در حقیقت نوعی مجاز وارونگی یاوارونه گویی در واژه،عبارت،جمله یا کل
(بهرهمند،:5903)88بنیاد
میرسد. 
متن است به طوری که معنای کالم عکس ظاهر آنبه نظر  
آیرونیبرناسازگاریمیانسخنباموقعیتبیانآناست.ظاهراینسخنجدیوراستگونه
بهنظرمیرسد. 

دربخشیازشعر"بهباغهمسفران"سهرابسپهریمیخوانیم: 
بگودربنادرچهاجناسمعصومیازراهواردشد 
چهعلمیبهموسیقیمثبتبویباروتپیبرد(سپهری،)5949 
صفت"مثبت" برایموسیقیباروتوصفت"معصوم" برای اجناسواراداتیکه شامل
بمبوادواتجنگیاستدربردارندهتضادیاستکهبیشترجنبهآیرونیکیدارد. 

  11نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیباییشناسی شعرنو

1ـ نقش اندیشگانی صفت در شعر نو
صناعاتدرخدمتمعناوتصویر(ایماژ)تابعاندیشهشاعرانهاستونقشخدمتگزارمعنا
را به عهده دارد .صناعات ادبی در حکم ابزارهایی هستند برای شرح و بیان و لباسی برای
هاوفعلهاییکهدرزبانعامیانهو


)اغلبصفت
آراستنمعنا.(فتوحیرودمعجنی،:590981
رودنشانداراستوبارارزشی(منفییامثبت)درآنهاقویاست.


گفتاریفارسیبهکارمی
هایمثبتیامنفیدرواژههاینشاندار


)وجودمعانیضمنیوتداعی
(فتوحی،:5935849
سبب میشود که این واژهها در بردارنده دیدگاه و نگرش شخصی و تلقیهای ایدیولوژیک
باشند.«اگرایدیولوژیرا"محتوا" بدانیم،صناعاتبالغی،غالباتابعیازمحتوایمتنهستند،
اما همین صناعات با آن که تابعند عمیقا در شکل دادن به واقعیات دخالت دارند .زمانی که
نویسندهی ایدئولوژیست بخواهد اطالعاتی را که برای "گروه خودی" ناخوشایند است

بیاهمیتجلوهدهدوبراوصافمنفی" گروهرقیب" تأکید کند،بهشگردهایبالغیدست

مییازدوصناعاتیمانندمبالغهبزرگنمایی،تخفیف،حسنتعبیر،تکرار،طنز،کنایهوتحکمرا

تریبامدلهای


وکنایهواستعاره،رابطهنزدیک
میگیرد.صناعاتمعناییماننداغراق
بهخدمت 
ایدِیولوژیکواعتقاداتاجتماعیدارند».(فتوحی،:5935)948 
فروغ در اشعارش به معرفی زنان ،عالیق و تمایالت آنان میپردازد و ابعاد و تصاویر
یابند،ازگروههایمتفاوتجامعه


زنانیکهدرشعراونمودمی
هاارائهمیدهد.


متنوعیازآن
زخمخوردۀ جنسیت زنانه میداند ،همنوعان خود را مهمترین موضوع
هستند .او که خود را  
اشراخطابقرارمیدهد.


دهدودروهلۀنخست،زنانخانواده

خویشقرارمی
شعرانتقادی 

شناسیشعرزنان،نشانمیدهدکه«بسامدقیدوصفتدرکالمزنانبیشاز


نکتهمهمدرسبک
مردان است چرا که بیشتر بیانگر عواطف هستند و شاید دلیل دیگر آن تمایل بیشتر زنان به
شرحجزییاتوارایهتوضیحاتبیشتراست(فتوحی،:5935930و:)988
وخواهرمکهدوستگلهابود 

«
حرفهایسادهیقلبشرا 
و 
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وقتیکهمادراورامیزد 

هامیبرد 


بهجمعمهربانوساکتآن
ماهیهارا 
وگاهگاهخانوادهی 
بهآفتابوشیرینیمهمانمیکرد. 

اوخانهاشدرآنسویشهراست. 

مصنوعیاَش 

اودرمیانخانهی
باماهیانمصنوعیاَش 

ودرپناهعشقهمسرمصنوعیاَش 

وزیرشاخههایدرختانسیبمصنوعی 

آوازهایمصنوعیمیخواند 

طبیعیمیسازد. 

وبچههای

اوهروقتکهبهدیدنمامیآید،آبستناست»(فروغفرخزاد،:5909.)803 

تکرارصفت"مصنوعی" دراینشعر،جهانبینیشاعررانسبتبهزناناطرافخویشبه
معرضتماشامیگذارد.صفتیکهباتکرارشدندرمحورعمودیشعر،باورعمیقشاعرراالقا

ژگانولغاتیکزباندارایدرجهتأثیرگزارییکسانینیستندوگاهاینصفتها

میکند.وا
بندیواژههاعواملزیادیدر


دردسته
هستندکهبهآنهاسمتوسووحدّتوشدتمیدهند.
گزینش واژگان شاعر نقش دارد از جمله«شخصیت فردی شاعر به ویژه حاالت روحی او،
مخاطبانشعر،سنتومیراثادبی،گذشتهتاریخ،محیطشاعرواوضاعسیاسیواجتماعی
هامیتواننداطالعخوبومناسبیازجامعه


)درحقیقتصفت
زمان».(پورنامداریان،:590898
شاعرودیدگاهوینسبتبهمثلثخدا،انسانوجهانیاطبیعتداشت. 
عالوهبرآن،درجاتصفاتبیانی(مطلق،تفضیلی،عالی)از لحاظبیانکیفیتموضوعیا
مقایسه آن با امری دیگر ،دربردارنده دیدگاه مطلق گوینده درباره موضوع یا برابر انگاری،
)شاعربانوعصفتیکهبهکارمیبرددر

برترنگاریواَبَرنگاریاست.(فتوحی،:5935838
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ایبرایمخاطبمیگشایدتابهکیفیتاندیشهوجهانبینیاودریکموضوع


حقیقتدریچه
خاصدستیابد. 
2ـ جایگاه صفت در عاطفه شعر
یکیازعناصرمهمزیبایی شناسیشعر،عاطفهاستکهبهتعبیریروحوجاناثرادبیرا
شکلمیدهد.هیچاندیشه ایتاازعنصرعاطفهبهرهنبردنمیتوانددردلهانفوذداشتهباشد
سخنبرترنامیدند،درحقیقتاستفادهازتمهیداتوسازههای

ویکیازدالیلاینکهشعررا 
هنری و ادبی برای افزایش عاطفه است .دکترشفیعی کدکنی در کتاب صور خیال در شعر
فارسیدرتعریفعاطفهمینویسد:« منظورازعاطفه،اندوهیاحالتحماسییااعجابیاست

کهشاعرازرویدادحادثهایدرخویشاحساسمی کندوازخوانندهیاشنوندهمیخواهدکه
با وی در این احساس شراکت داشته باشد ».(شفیعی کدکنی ، :5904 )89صفتهای
به کارگرفتهیکشاعریانویسنده،دریچه ایبهدنیایاحساساتوعواطفویاست.شاعراز
دامنهوسیعواژگانزبان(توانشزبانی)باحسوعاطفهشخصیدستبه انتخابمیزندکه
ایندایرهواژگانی،کنشزبانیویراشکلمیدهد.صفت هاحتیدرکارکردواقعیزباننیز،
تصویرسازهستند.تصویرهاییکهحسوعاطفهشعرراشکلمیدهند.«نویسندگانداستان
هرچهازواژههایخاص تربیشتریاستفادهکنند،سبکشانحسیتروتصویریترمیشود».
(فتوحی،:5935)818 
شعر زمستان اخوان یکی از نمونههایی است که شاعر با بهرهگیری از صفتها ،به خلق
تصویر پرداخته و عواطف غلیظ شعر خویش را به مخاطب انتقال میدهد .عبارات و
ترکیبهاییچونترسایپیرپیرهنچرکین،لولیوشمغموم 

سنگتیپاخوردهرنجور،اسکلتهایبلورآجین،تابوتستبرظلمتنهتویمرگاندود 

شاعردرتمامروایتاینشعرازصفتهابرایترسیمزمستانیسردوتاریککهسوزش

استخوانهای مخاطب را بلرزاند بهره برده است .اگر صفتها را از این شعر حذف کنیم،

شاعرانگیوعاطفهسرشارآنراگرفتهایم. 
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صفتهاحتیوقتیدرکارکردواقعیزبانمورداستفادهقرارمیگیرندنیزتصویرآفرینندو
در انتقال احساس و عاطفه مؤثرند در ترکیب وصفی "ترسای پیر" صفت پیر به واژه ترسا،
تشخصبیشتریبخشیدهاستوذهنمخاطبآنراباجزییاتبیشتریبهتصویرمیکشد.
ت،نقشصفتدرجزییپردازیوخاصشدنونشاندار

یکیازکارکردهایزیباشناسیصف
شدنواژگانخنثیاستکهباعثتأثیرعاطفیوحسیبیشترمیشود. 
تواندرجهبندیکرد.برخیصفتهادارایبار

صفتهاییراکهشاعراستفادهمیکندنیزمی
احساسیبیشتریهستندمثلگرموآتشینکههردوصفتیبرایبیانداغی وگرماهستنداما
درجهحدّت"آتشین"،بسیاربیشترازصفت"گرم" است.یادرشعرزمستاناخوانشاعربا
آوردنصفت"نهتو"برای"ظلمت"،شاعرعمقاینسیاهیواحساسخودرابهزیباییانتقال
دادهاست.شاعربرایافزایشتأثیرگزاریتصویرخودواقایحسوعاطفهبههمیننیز قانع
هایپیاپیسعیداردپنجرهایبهآنچهدرذهنخوددارد،درمقابلچشم


شودوباصفت
نمی
مخاطببگشاید.تااورادرتمامیاحساسخویششریککندواینچنینصفتمرگاندودنیز
بهاینترکیباضافهمیشود."تابوت" یکواژهاستکهدرذهنمخاطب،تصویرمشخصی
داردامابا  اضافهشدنصفتستبر،جزییاتبیشتریدرذهنمخاطبشکلمیگیرد.صفتنه
هایآنراپیشچشممخاطبشعرترسیممیکند


توبرایظلمت،عمقسیاهیوتاریکیوالیه
ودرنهایتتداعیهایمکرراینعبارتوصفیباعثشکلگیریمفهوماستعاریآندرذهن

مخاطبمیشود. 
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نتیجه
زیباییشناسی شعر مربوط به تمام عناصر و هنرسازهها است که در شعر با مقاصد

زیباییشناسی شعر را در دوساحت بیرونی و درونی میتوان

زیباییشناسی به کار میروند .

بررسیکردکهزیباییبیرونیوظاهریشعرمربوطبهحوزهزبان،موسیقیوتخیلاستو
ساحتدرونیمربوطبهمحتواوموضوعوپیاماثراست.برایبررسینقشیکهنرسازهدر
زیباییشعربایدنقشآنرادرهردوساحتبررسیکرد.صفتها،وابستههایاسمیهستند
کههمراهبااسمآمدهوآنراوصفمیکنند.جایگاهصفتدربالغتسنتیفقطدرحدتنسیق
اینمقولهدستوری،نقشیبسیارفراتروگستردهتردر

الصفاتپرداختهشدهاست،درحالیکه
شعرایفامیکند.صفتهاحتیدرکارکردحقیقیزبانهممیتوانندبهعنوانیکهنرسازهو
حتی زیر مجموعه ایماژها پذیرفته شوند چرا که در بسیاری از اشعار ،صفتها هستند که
تصویرهایشعرراخلقمیکنند.مخصوصادرشعرنوکهشاعرازتمامظرفیتهایزبانیبرای

موسیقاییکردناثرخودبهرهمیبرد. 
شاعران معاصر با هنجارشکنی یا هنجارافزاییهای آوایی ،واژگانی و نحوی همچون
ترکیبسازیها،فاصلهانداختنبینصفتوموصوفیااضافهکردنضمیرمتصلبهموصوفیا

قرار گرفتن صفت در جایگاه اسم ،در پی رسیدن به اهداف زیباییشناسی هستند .عمده این
شگردهاباعثتقویتموسیقیوهارمونیشعرمیشود.بهرهگیریشاعرانازصفتدرشعرنو
برایتقویتموسیقیدرونیومعنویبسیارپربسامداست.استفادهازشگردترکیبسازیوخلق
صفتهایمرکبومشتقازشگردهایشاعراندرجهتطراوتوپویاییزبانشعریاست.
صفتهادرحوزهتخیلنیزنقشمؤثریدارند،ازصفتهاییکهخوداستعارههستندتا جایگاه
هاواستعارههایمکنیه. 


هاوپارادوکس
گیریوجهشبهدرتشبیهوخلقحسآمیزی

آنهادرشکل
دهندهی
کهبیشازسایرواژگان،انعکاس 

درساحتدرونیشعرنیز،صفتهاباتوجهبهاین
ازآنجاکهاسمهایخنثی

اندیشههاوذهنیاتواحساساتشاعربهیکشییارویدادهستندو

راجهتدارونشاندارمیکننددرتقویتعنصرعاطفهواحساسشعر،بسیارنقشآفرینند.
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میتوان گفت صفتهای به کار رفته توسط یک شاعر یا نویسنده ،دریچهای است به دنیای

درونی وی؛ از این جهت ،نحوه استفاده یک شاعر یا نویسنده از هنرسازهی صفتها در
تشخیصسبکیویبسیارقابلتأملاست. 
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The Role of Adjective as a Device in the Aesthetics Of
Modern Poetry
Hadi Heydarinia Naini Ph.D.*3
Alie Mehrabi**4
Abstract
Poetry seeks to achieve the most beautiful kind of speech and poet uses all
his linguistic, musical, and eloquent abilities to elevate his speech from the
aesthetics point of view. The aesthetics of poetry is examined in two aspects.
External aspect including language, music, imagination, and internal aspect
including content, emotion, and thought. In the Meanwhile, the role of each
text's element in the aesthetics of the work can be noticed because in one text
all its components and different elements have a role in the creation of work's
beauty. Adjectives in poetry, in addition to their grammatical and syntactic
roles, also have emotional, discursive, and eloquent meaning in direction of
work's beauty. Therefore, adjectives in literary piece or poetry, according to
the role they have, can be named as device which applies to all the elements
of poetry that are effective in the aesthetics of the text. In this article the role
of adjectives in the aesthetics of modern poetry has been examined. The
method of this research is descriptiveـanalytical that its contents have been
collected through a library. The results of this study show that the poet's
creativity in using adjective, in addition to creating spiritual music in the
modern poetry, can have a great effect on the creation of emotional
atmosphere of modern poetry.
Keywords: aesthetics, Device, Modern Poetry, Adjective, grammer.
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