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 چکیده    
.در اید  میدان    چاپ و منتشر شده  اتدت   الت فراوانیشعر و تحوالت آن تاکنون کتابها و مقا دربارۀ

نشدان   در قیاس بدا شدعر کیتدی    انهازهایی دیگر رامعیارها و چشم  نو یبا حرکت ارتیپشعرِمعاصر
خد  تدیرر را  دی نهدود        خوددوار شعر دور  از اَدر هر  ی خاصها و صهاهایچهر ظهورِ با وداد  

 توانۀ فرهنگی  زمیندۀ شعر پارتی را در چهار خصیصه یعنی پش اگر قلهرو شعرر در تاریخِ لذا .تات
با بررتدی و داورر در   ؛گستردگی در جامعه و زیباییهار زبانی و هنرر و فنی تقسیم نهاییم انسانی 

نحطداط شداعرر   تا عظهت و اوج ی  شاعر و یا بی ارجی و اباشیم باب آن خطوط نامبرد  بایه قادر 
 اتدت  راز جهله شعرار نوپرداز لنگرودر طرفانه و علهی تعیی  نهاییم. شهسدیگر را به صورتی بی
ان  یکدی از عناصدر   زبههانگونه که میهانیم  .در قالب شعر تپیه عرضه شه  اتتکه اشعارش  اغلب 
ظات زبانی  شعر او از لغزشها و نارتاییهار زبانی و خطاهار نحور از منظر میح ؛مهم در شعر اتت

( 4ال اصلی پدووه  اید  اتدت کده     تؤ خالی نبود  و در اشعارش اینگونه ضعفها مشهود میباشنه.
ور بده چده   نارتداییهار آن در شدعر    (2عر شهس لنگرودر چگونده رقدم خدورد      خطوط زبانی ش

به صورت توصدیفی و بدا رکدر    بر آن بود که  مقاله تعی بنابرای  در ای   صورتی منعکس شه  اتت
. نهداییم ارزیابی  راآن در موجود شاعر و لغزشهار شعر شاهه مثال و اتتناد به منابع مختلف  ویوگیهار زبانی

 .نحو واژگان  ترکیب تازر و : دایرۀخواهه گرفتزبانی و تکنیکی نکات ریل مهّ نظر قرار خصایصِ در بررتی
   شعر تپیهشعر معاصر   زبان  شهس لنگرودر نارتاییهار زبانی  شعر :کلمات کلیدی

 

                                                           
marjan.mokhberian@ yahoo.com              دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد -1 

                 

  fekri@yahoo.com-Jahangirن و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان                                                     استاد گروه زبا -2 
 mazahernikkhah@gmail.com                    اسالمی واحد شهرکرددانشگاه آزاد استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی -3 



186 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی34-زمستان95

 مقدمه
دچدار   در باب شعر دورانِ اخیرِ زبانِ فارتی که تقریبأ تحت تأثیر ادبیات اروپایی و آمریکدایی داورر 

گرچده در اید     ادبیات ایران محسوب میشدود تاریخ  رکتی جهیه درحشه  اتت وتحول و دگرگونی 
ار یک  در ای  تحقیق گوشهل نیازمنه اتت ضیلی در مجالی دیگر تف یمختصر نهیگنجه و به بررتی

مددورد ارزیددابی زبددانی  از منظددرِ شددهس لنگددرودر معاصددر فارتددی امروز را در اشددعار شاعرِاز شددعرِ
. ههانگونده کده در   میپردازیم  موجود در آن میههیم و در آن به رکر نارتاییها و لغزشهار زبانیقرار

ریز از تنتهار غنی و قور معاصر در گُ خوا  ناخوا  شاعرانِ  ارتی دیه  میشودتحوالت شعر پ تاریخِ
دریافدت   ار متفداوت از شدعرار کیتدی    در نزد ایشان به شیو  شعر اتالیبِ عر پیشینیان بود  وش

هدا و  تدلطنت بدا چهدر     یعندی تدقوط    5911مشدرو یت تدا تدال     معاصر از قبلِ . شعرِشه  اتت
  مسدالل اصدلی و   ود که هری  از آنها بنا بده دوران معرفی میشکیتی   صهاهایی متنوع از شعرار 

برار بررتی ». میهارنهخصایص تکنیکی آن دور  را به لحاظ اجتهاعی و فرهنگی در شعر خود بیان 
  شداعر یدا ارجدی و    . عظهت و اوج ید ور  میتوان نهودار خاصی ترتیم کردشعر ی  شاعر یا ی  د
کده از چهدار   آورنده  ه مرزهار آن را خطو ی به وجود مدی ار اتت کدر پهنهانحطاط شاعرر دیگر 

 ( . 499 شفیعی کهکنی: ادوار شعر فارتی  . )  «شاعر به یکهیگر متصل میشونه پیرامون رات  نقطه

که اگر رات شاعر را در مرکز ای  پهنه بهانیم چهار نقطده در پیرامدون او قابدل میحظده     بهینگونه » 
نرر و امکانات هندرر اوتدت و نقطدۀ دیگدر منتهدی الیده       صعود ه : ی  نقطه منتهی الیه حهّاتت 
  مندا ق  مدردم ههدۀ ادوار و ههدۀ    نفور اوتت در میان قشرها و گروههار مردم روزگارش یا منطقۀ
منتهی الیه خطی اتدت کده    چهارم   نقطۀهق عا فی و تعالی انسانی اوتتتهی الیه عُتوم من نقطۀ

 ( 499. ) ههان ص  «فرهنگی او را نشان میههه پشتوانۀ
 یعندی توجده بده پشدتوانۀ     ار خصیصده فارتی را در چهد اگر قلهروهار شعرر در تاریخ شعربنابرای  

 هنرر و فنی تقسیم نهاییم  زبانی انسانی و بشرر  زیباییهار  رهنگی  گستردگی در جامعه  زمینۀف
ر وتدیع داشدته اتدت و در دوران معاصدر     یتی  به نسبت شعرار معاصدر قلهدرو  اشعارِ شعرار ک

فرهنگی و انسانی غالبدأ محدهودتری  قلهروهدا     خصایصِ ویوگیهار فنی و زبانی و ههچنی  به لحاظ 
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خطاهدا و    گدا   خدود اشته و شایه برار اثبات نوپردازیهار گونه نوآورر نههیچ محسوب میشونه که
     : زیر با توجه به نهودار چهارگانۀلذا . نهاینهی را با عنوان شعر به ادبیات عرضه فاحش غلطهار

 

 
ها و به شاعرانِ ی  بُعهر یا دو بُعهر یدا تده بُعدهر یدا     ز شاعران را به دور ها را و نیمیتوان دور » 

خیام . شداعران    مولور  حافظ :عهر ماننهشاعران چهار بُ. حتی هیچ بُعهر تقسیم کردعهر وچهاربُ
اقانی شاعران ی  بعهر ماننده  خ  صالب :تنایی شاعران دو بعهر ماننه  ناصرخسرو :عهر ماننهته بُ

درصده شداعران کتدابِ     58صدران محتدرم و   قاآنی و شاعران هیچ بعهر مثل بسیارر از معا تروش 
ارن دکتر خیامپور یعنی اغلب قهما به جز شاعران درجه ی  و دو و ته کده در هدیچ   تخنوفرهنگ 

و شناخت  ابعاد   در ای  میان بررتی شاعران (411) ههان ص  «   درخشان نیستنهی  از چهار خ
ای  نهودار اینگونه نیست که مثأل در آن بُعه تهام و کهدال بدود  و توفیدقِ    با توجه به   شعرر ایشان

 نصیب ایشان گردیه  اتت .کامل 
عهشان هم بسیار کم و محدهود اتدت . نده    عهر هستنه ی  بُوقتی میگوییم قاآنی و تروش ی  بُ» 

ار نقده  اگر در جامعده ( » 411ههان ص «) عه مولور و حافظ هستنهاینکه تصور شود در آن ی  بُ
یشرفت میکننه و رور هوشیارانه و علهی رواج نهاشته باشه معهوأل شعرار آن عصر رور ی  خ  پ

آن تشدویق شدود     دو یا ته خ  دیگر عقب نشینی میکننه زیرا اگر از ی  مسأله لذت ببرد یا در را
مثأل وقتی شعرار عصر صفور چون در جهت ایهداژ ) یکدی از    .تهام نیرور خود را صرف آن میکنه
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 «چنهان عظدیم  هر آنهم بعهر نهچهار عنصر ( تشویق میشهنه حاصل کارشان شعرر اتت ی  بعُ
 ( 415) ههان ص 

نیدز جدنس متفداوت تداختار و     بررتدی و  هدار گونداگون نقهو  فارتی به لحداظ شدیو    معاصر شعرِ 
شعرار پیرو خود را پرچههار گروهی از   ریانو در هر ججریانهایی را ایجاد کرد     ههوار محتوایی

بده بعده  شدعر مبدارز  و      93 دهدۀ یب اتیمی و از پی  از انق» قرار داد  اتت .  خاص  آن جریانِ
  گدرو   دیگدرِ    اخوان و کسرایی و... گرو  شداعران مبدارز بودنده در  درف     مقاومت اوج گرفت. شاملو
گدرو  شداعران    13 . از اواتد  دهدۀ  ی و تعیه تلطانپور قرارداشته اتدت شاعران چریکی با گلسرخ

   داهر  صدفارزاد  و   اوتتامهرداد   هایی چونچهر  گرا به صف شاعران مبارز پیوتتنه.انقیبی و دین
  )د  شداعر انقدیب   «علی معلّم از نخستی  کسانی بودنه که شدعر انقدیب اتدیمی را شدکل دادنده     

 .( 3ص کاظهی 
ار پا را فراتر نهداد  و   عهّ مختلفی بود.  شاهه جریانهار اصرِ ایران پس از نیهاشعرِ مع، بهی  ترتیب 

تدپیه  مدوج ندو  حجدم       شدعرِ جریانهایی چون:   فارتی شهنه معاصردر شعر یی جهیهبانی جریانها
هار غریب و عجیب و حرف پر از تعقیه و بیانِ حجم با آن زبانِ شعرِ . گونۀ پیچیهۀناب تجسهی  موجِ

نگونه چنی  اتت که ای »:درجایی میخوانیم که .نادرش در فضار شعر فارتی ناگهان به ظهور رتیه
چرا که گوینهگانِ آن با تعههر . ریاضی به وتیله واژگان اتت نوعی مسألۀعرها  دیگر شعر نیست ش

)شدعر و  « هر چه بیشتر و تصنعی هر چه تهامتر میکوشنه کیم را به جاندب ابهدام و تعقیده کشدنه    
 .   (92ص   حقوقی شاعران 

شدعر  لیک  لغزشها و ضعفهار زبانی و تداختارر در  بود  اتت جریان تاز   نیها یوشیجروشِ  گرچه
رک: صدفتهار زبدانی در اشدعار نیهایوشدیج: محبوبده بسدهل:        [گرفته شود. نادیه  ههیتوانننیز  ور

 هرگونه از ای بهی  ترتیب ( 4953نیز رک: نگاهی تاز  به جایگا  نیها در شعر نو  امیه مجه:  4934
گدام    بیدان و بیغدت   اصدولِ علدم   جهدت  مخدالف از  درکده  یهار نحور زبانی و ترپیچ ناهنجاریهار

 بیکدارِ  رهد ِ  حاصدلِ » هدا بسدیارر از آن معرفی نهیشونه بلکه اق هایی خلّجلو نه تنها   داشته اتتبر
 هدار گونداگونِ نقده    با توجه به شدیو   (112  شفیعی کهکنی ص )رتتاخیز کلهات « قرون وتطاس

 از نقده  خداص  ارگونهبا  خاص شعرر و یا شاعرر جریانهر  به ویو  شعر معاصر فارتی و آثار ادبی
ودر بده  میتوانه مورد ارزشیابی قرار گیرد. در ای  مقاله ههانگونه که اشار  شه اشدعار شدهس لنگدر   

  زبدانی  حوزۀضعف  شاعردر  نقاط  به داوررِو در آن  هنارزشیابی میشوعنوان یکی از شعرار موج نو  
 ور میپردازیم . شعرر  اتتناد به دفاترِبا 
 ی خداص او پووهشد راجع به شهس لنگرودر و تحلیدل شدعر    بایه گفت که تحقیق بارۀ پیشینۀدر   

لغزشهای زبانی و بیانی در شعر محمّدد    "   مقاالتتحقیق ای  شیوۀ الۀو در ار .دیه  نشه  اتت
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پدووه  در   شیوۀ. مؤثر واقع شه " 1شمسغزلیات فرا هنجاری نحوی در  "و  "  5علی بهمنی
حاضدر تحقدق    پدووه ِ  اتت که در آن با اتتناد به مندابعِ  تحلیلیار و   مقایسه  توصیفیای  مقاله

 یافته اتت .
  : دنلنگرودی مرور و ذکر میشو زبانینک برخی از مختصات ای

ها و میکهدا بسدیار   در باب ارزیابی خ  هنرر و زبانی شاعر و شناخت ایرادها و ضعفهار زبانی  نکته
وار اگدر بخدواهیم فهرتدت   »اشدار  میشدود.     مدوارد هر ی  از ای  به  دقیق اتت  که درای  پووه 

: زبدان  تخیدل    دهیم اینگونده معرفدی میشدونه   ی قرارخطوط هنرر و زبانی ی  شاعر را مورد ارزیاب
   میحظه وضعفهار زبانی شاعر  در ای  نوشتار(481:  4959) ر.ک شفیعی کهکنی   «شکل  آهنگ

 . ارزیابی خواهنه شه
 لغات (  ) دایرۀ( واژگان 5

ا چده حده محصدور و اندهک اتدت را      کاربرد لغات  چه مقهار وتعت دارد و ت حوزۀ  اینکه هر شاعر
  به دوگرو  تقسدیم   - یعنی لغات -زبان از نظر واژگان  »میتوان در ای  بخ  مورد بررتی قرار داد.

بدزر،  بده   گهدان ید  شداعر    بدی »  (25 :ادوار شدعر فارتدی  )  «ب. ترکیبات میشود: الف. مفردات 
فرهنگدی     دارد  و بر اثر داشت  پشدتوانۀ عوا ف و تخییت خوی ناتبت نیازمنهیهایی که در ارالۀم

 ی  شاعر اندهک مایده  مجهوعدۀ   ؛ در صورتیکه ار برخوردار اتتن وتیع و گسترد پهناور  از واژگا
ا تحلیدل و  واژگدان بخدواهیم شدعر ور ر    اگر در حوزۀ (32ههان ص «)  واژگان  بسیار انهک اتت.

. بده چشدم نهیخدورد    شدعر ور  واژگدانِ  گسدتردگی در حدوزۀ  ابتکار و تقریبأ هیچگونه داورر کنیم 
ه. نواژگدان آنگونده کده بایده غندی و ترشدار نهیباشد       چه به لحاظ به لحاظ ترکیبات و چه  بنابرای 

خوی  را در شدعر  مدرد   فرنگدی و یدا   اندواع کلهدات     مهعی در امر شعرمتأتفانه عهّ  ار از شعرار 
ی  شداعر را میتدوانیم در    ار برخورداریم . واژگانِاینکه ما از واژگان گسترد  به نشانۀ  مخلوط کرد 

 ابعاد مختلفی بررتی نهاییم : 
)کداربرد کلهدات      -ی فرنگدی  اینکه لغات فارتی اتت یا عربدی یدا حتّد    –ها واژ  .از لحاظ خانوادۀ4

   بیگانه ( 
 ها  واژ . جنبۀ ادبی بودن 2
 مردم و ادب عامه   . اخذ از زبان تودۀ9

                                                           
تخصصی سبک شناسی نظم و نثر  ۀهمنی، یدالله نصراللهی، فصلنامد علی بملغزشهای زبانی و بیانی در شعر مح   -1 

 . 31، پیاپی 3131اره اول ، بهار فارسی ) بهار ادب ( ، سال هفتم ،شم
هی شعر پژو ۀمنصور علی زاده بیگدیلو . مجل فراهنجاری نحوی در غزلیات شمس تبریزی ، خدابخش اسداللهی ، - 2 

 .  11. پیاپی 1332سوم ، پاییز  ۀبوستان ادب، سال پنجم ، شمار 
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مخا بدان  وابسدته    و بده حدوزۀ   ت و شخصیت  بقاتی شاعر.اینکه تا چه حه ای  واژگان به  بقا1
  (39اتت . ) ر. ک ههان ص 

 شاعر )ساده و عامیانه( گونۀ زبانی مورد استفادۀ  (5-5
ور از زبانی تاد  و شفاف و در برخی موارد محاور   ویوگی شعر شهس لنگرودر  اتتفادۀمههتری  

لبخنه  قصیهۀ "پس از کتابِ » و عامیانه بود  اتت . در جایی صراحتأ به ای  امر اشار  میشود که : 
تهریج توانست از تحت تأثیر بودن دیگران فاصله بگیرد و بدا تدادگی و رواندیِ    بود که ب "چاکچاک 

با آرمدانخواهی و   "هایی برار بلبل چوبینت "نزدی  شود. در کتابِ کیم و مفاهیم به زبان محاور  
نگا  ایهلولوژی  خهاحافظی و تعی در تاخت  جهان جهیهر در شعرش میکنه. زبان تاد   کوتدا   
نویسی   نز و پرداخت  به زنهگی روزمر  و پررندگ بدودن عشدق از ویوگدی اصدلی شدعرهار اخیدر        

زبدانِ شدعرر ور آنقدهر تداد  و روان      (2ردگان   تدهیعی :  )مانهگارر م« . شهس لنگرودر اتت 
اتت که در معهود مواردر نهیتوان شعرش را آنگونه خوانه که بتوانه تهام شگردها و ابزارهار زبانی 

لنگرودر از زبان محاور  را  یر چتر خود بگیرد. دلیل اتتفادۀعلوم بیغی ز و هنرر شاعر را در حوزۀ
وجیه نهاییم که چون توجّده شداعر در اشدعارش بده مسدایل جهدان و فقدر و        شایه بتوانیم اینگونه ت

مردم  با ههان زبان تاد  و تیّال اتت لذا  بود   در نتیجه بر آمه  از تودۀگرفتاریهار آدمی زادگان 
فرهنگی و زبانِ فاخر و با صدیبت پیشدینیان رندگ     ۀدر بیشتر موارد اههیت دادن به تنت و پشتوان

-4انده )ر.ک م از آن موارد در اشعار خود اتتفاد  کرد  اتت حضورر درخشان نهاشتهباخته و اگر ه
 سه با اشعارِ پخته و ورزیه  شهۀتلیهحات  بارد (  شعر ور به لحاط زبان و بیان شاعرانه در مقای 4-4

وگدرای  بده عامیانده گدویی در آن      باشهکیتی  از نظرمراعات  برخی مسالل زبانِ تنتی  غنی نهی
یار زیاد به چشم میخورد و از به کار بردن کلهات آرکالی  و ادبی آنگونه که بایه بهر  نبرد  اتت بس
  . 

از قهیم ههیشه دو نظریده   ه به ای  مسأله و رکر ای  نکته در اینجا ضرورر اتت  کهالبته توجّ
ار هدم  زبان ِروز بایده زبدانِ شدعر باشده و عده      » انه که زبانِ شعر وجود داشته و بعضی گفته دربارۀ

)شدفیعی کددکنی ،   « . عقیه  داشتنه که زبانِ روز هرگز نهیتوانده تبدهیل بده زبدانِ شدعر شدود       
بنابرای  در بیشتر اشعار شهس لنگرودر  برقرارر حدسِ ههدهلی بدا     (.511رستاخیز کلمات : ص 

 (  به درنگ و تأمل چنهانی نیاز نهارد:53ر ادبی  ول  : صظریهشاعر )ن
 او به من هدیه کردی   که همین فرصت کوتاه را به عالوۀچقدر دوستت دارم زندگی /     

 ( . 131شمس لنگرودی : ص) مجموعه اشعار، 
 با تو بودن/ در تو/ رازی دیگر است/ باغی پروازی دیگر است  .  گفتم غوغای جاودانۀ

 (594همان ص ) 
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ای ندارم/ اگرچه به بادم میدهند/ اگرچه بر آبم میسداارند / اگرچده فدرو    از باد و آب گله
 ( .168میرود که بر آید آفتاب/ تا شماره کند روزهایم را . ) همان ص 

 (533چه قدر تنهایی سخت است/ چه قدر بی تو به سر بردن دشوار است . ) همان ص 
که به نان طعم میداد/ پنیدر را بده سدفیدی     -ای میفهمم/ دستهای تو بودحاال که تو رفته

پاییز ناپدید میشوند . ) و عجید    ای / برگ درختان به بهانۀرفته برف میکرد/ حاالکه تو 
 ( 15ام میخوانند صکه شمس

 (تلمیحات بارد 5-5-5
البته در ههه جا چنان نیست که شاعر از توجه به تنت فرهنگدی و تداریخی در شدعر خدود غفلدت      
ورزیه  باشه لذا در برخی مواقع ولو بسیار تطحی و انهک میتوان تاریخِ گذشدته را در شدعر ور بده    

دیه گرچه بیشتر  تلهیحات  به دتدت آمده  از اشدعار شدهس لنگدرودر در پدی رد و انکدارِ         تلمیح
 گذشته بود  با لحنی تلخ و آمیخته با  نزر آشکار تاخته شه  اتت :   مفاخر

) بخندهیم .   اعجازها گذشته / عصایت را به چارلی چاپلی  ههیه ک  تا کهدی  دیر آمهر موتی دورۀ
 (122. ) ههان :   در دفتر کارش به تهاشا میگذاردتامرر موتی را خش  کرد ( گوتالۀ144ههان : 

 (  721. )ههان میهونه و نشان فلوت تو را میپرتنههار مسیح را میبینم که به دنبالم برّ 
 ( 549. ) ههان : جهیه را میخنهانه و ترگرم میکنه خهمتکاران مشتریان رتتم در جلیقۀ

 (593. ) مجهوعه اشعار ص گهنامی بهیرد د از آبها و گوشۀبه موتی عهران را  میههی که بگذر
خود دعوت کنم و بببینم کلهات تو را از تکلم شهس باز میشناتده.   به خانۀ نا رامیخواهم شبی موال

 (524) ههان : 
 (522.  ) ههان : تو را از عبادت عذرا باز میشناتهمیخواهم ببینم رقص 

رغ پریشدان بده   الطیر را بگویه که چگونه تدیه ار تیهرغی در آیه و حکایت منطقبسا از تخم پرنه 
 (137. ) ههان : یشودمرغ نهونه بهل م

 (174.) ههان : نگشت تلیهان / دیوان مرا هم ببنها
 (127نه .) ههان:اینان پسران نوح
 .    997/  495/  834/ 742/ 741/ 727/  759/  737/  131/  133نیز در صفحات 

 ( زبان آرکائیک )کهنه گرایی(1-5-5
غلبه دارد و واژگانِ بیگانه به ویو  فرنگدی   گرایی اتت که در آنیکی از ویوگیهار زبانِ ادبی  کهنه»

ههانگونه که اشار  شه توجده بده زبدانِ    (21مبانی درتت نویسی  نیکوبخت:«)کهتر اتتفاد  میشونه
که  ادبی در شعر ور بسیار تطحی و نازل بود  اتت امّدا در برخدی مدوارد بده کداربردنِ برخدی از       
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. مثأل شاعر به جار  به چشم میخورنه اشه در شعر اومیب "کهنگی زبان   "تعبیرات  نادر که نشان از 
 اتتفاد  کرد  اتت:  "عنقا "از  "تیهرغ  "و یا به جار  "هیجا  "از   "جنگ"

 ههددددی  و راهددددی کدددده خددددوش نددددوازد
 

 .هیجددددددا بدددددده برانگیددددددزش اگددددددر 
 (22:  ههان)                                       

 در آشددددددیانی کدددددده کددددددس نپایدددددده
 

 .عنقددددابدددده پددددار کددددرکس فتدددداد      
 (21) ههان :                                      

  (97(  احتضدار )  91)  (  کاهدل 28)   نَخشدب (21(  خیدل )  29یغهدا )   و یا مواردر چدون :  
(  17(  رعوندت ) 12  حنظدل )  (11)(  شَدیل  11(  بارو) 18(  کوتوال ) 91  هشت  ) (91)  خلعتی
(  482  دَلددو) (444متداع )  ( 438  غرامدت)  (438غریدو )   ( 432(  هیهده)  35التجدا)   ( 32نیدام ) 
(   ژندده  813(   مُرصددع )154(   شَددهَه )172(   متهددرّد )971(  اریکدده ) 951(  مزبلدده )228چَپَددر)

تعویدذ )   ( 138 انهرونده )  (117(  پانچده ) 525( دفینده ) 121( قوس و قدز  ) 122(   دوالپا)748)
 (  .32بی بال ص  گَزمه ) آوازهار فرشتۀ (5دتتهار تو ص رتم کردن 

 (واژگان و تعبیرهای ساده و عامیانه9-5-5
بده   –یکی از ویوگیهار زبانِ ادبی ای  اتت که اصوأل به دنبالِ زبان فاخر اتت و از کلهات  عامیانه »

( زبانِ 21مبانی درتت نویسی زبان فارتی معیار   نیکوبخت:.«) کهتر اتتفاد  میکنه  -ویو  در شعر
ار تعدابیر و اصدطیحات  عوامانده و گدا      ور شه  اتت و مشتهل بدر پدار   عامیانه از فرهنگ  عوام مایه

انِ کوچده  ( در ای  میان زبانِ شعر شهس لنگدرودر بده زبد   25کلهات رکی  و ناتزاتت)ههان ص 
 ار از واژگان شعر او برگرفته از زبانِ کوچه اتت : نزدی  میشود و درصه قابل میحظه

لولده / نداجور/ مضدح  / مدورر /     جِ / پیتیه  / بع بع / برّ  /  ویله / قا ر/ عوعدو / یداو  / وِ  
/ 213ر در / الر لتده  217/کپد  زد   218/ پدوک   413/ الشخوران  411/ پسکوچه  411قانقاریا 
/ تدفر   992چداقو  /  992مُچالده   –/ بخارر  941/ پچ پچ  941/ عروت   235/ پیشَم 255آروار  
 911/  دتتفروش  911/ دَکَل  912 شت  پیتتی    –/ پتو 993/ کورمال  997/ گودال    999

  ل/ دَال717/ گُدر گرفتده    195/ پدوز    957/ قوز کدرد    981/ ع فریتی 989/ زنگوله 984/ ترگیجه 
/  899ارزان  / میفدۀ  843/ زیدر دتدتی    158زد  /   زنگد 751/شدرّ پاپتیدان   184ترگردان  /  737

/  و... در اشدعار  121/  الر دندهان  751/روتدپیخانه  815/ پاشویه  811/ جلیقه  813جهول ضرب 
 شهس لنگرودر به وفور دیه  میشود.

 کاربرد کلمات بیگانه  (1-5
و دگرگونی اتدت و ثابدت نهیباشده بندابرای  بدا تغییدرات زندهگی و         میهانیم که زبان در حال تغییر

بیگانده در   هر زبان  مقهارر لغت را از را  تاخت  و یا از را  قرض گرفت  از ید  زبدانِ  » نیازهار نو 
( در 32ههدان ص  .«) خود خارج میکنده  ههچنی  مقهارر لغت را از گردونۀ. آوردخود به وجود می
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 4ههزمانی و در زمانی میتوانیم به شناختی از تیر دگرگونی زبان دتت یابیم .ای  راتتا با مطالعات 
کاربرد افرا ی کلهات  غیر ضرور و بیگانه در حالیکه معادل فارتی آنها در زبان مردم متهاول اتدت  »

مبددانی درتددت نویسددی  « . ) از مددوارد انحددراف زبددان تلقددی میشددود و بایدده از آن خددوددارر کددرد 
واژگان نیدز مدورد بررتدی قدرار      به لحاظ خانوادۀدر مجهوعه اشعار ور  لغات ایرۀد( 442نیکوبخت:

   .زبان فارتی بود  اتت توت  شاعر در حوزۀ  مورد اتتعهال لغات  شگرفت  در اغلب اشعار
عربی نیز اتتفاد  کرد  اتت بدهون آنکده بده لحداظ       - دیه  شه  که از لغات فرنگینیز در مواردر 

لغات و واژگدان بیگانده نده     جا از برخی. بنابرای  اتتعهال نابتخیل و عا فی بهان نیازر داشته باشه
و مشدتی کلهدات بیگانده     از تنهدا اینگونه مینهایه که  شاعر را از ارج و قهر می انهازد بلکهتنها شعر 

 .  میباشه نامتناتب ترشار
 هار از ای  موارد اشار  میشود:هونهبه ن

   .(112دبستانها را پاک میکنه . ) مجهوعه اشعار ص  مسترا / که  مخلوعایزد بانویی 
 .(117هاتت . )ههان ص  یار  ابر زخم بنه  آتهان توراخ شه  از تنفس

 .(121) ههان ص  لکترالگورخرانی متوله میشونه با کارت ا
    خطاهای مفهومی در واژگان و عبارات (9-5
ر فرهندگ و ادب ایدران   که از نظدر معندا و مفهدوم در بسدت     منظور از ای  لغزشها  خطاهالی هستنه 

.  و یا در برخی موارد ( 224حهه علی بههنی  یهاللهی : . ) رک لغزشهار زبانی وبیانی ممنافات دارد
دادر کلهدات بدی اعتندا بدود  و آنهدا را در مفهدومی       مشاهه  میشود که شاعر نسبت به معنار قرار 

 نامتعارف به کار برد  اتت :
 که به معنی انبان و کیسده بده   زیر یکی از ای  موارد بود  اتت  در نهونۀ«  اندرونه » واژۀ

 .  بیگانه شه  اتت "داالن  "رفته اتت در صورتی که از معنار اصلی خود کار 
 .(131. ) مجهوعه اشعار ص نان پر کنم/ تااتتوارتر ترا بر گیرنهجنگاروان را از  ۀاندرونمگر که 
 را  بده کدار بدرد  اتدت کده  نامتعدارف و نارتدا        « انبدار  » ار دیگر شاعر ترکیب در نهونه

 مینهایانه و ههان معنار انبارر را دارد  :  
 (431از فاجعه و دروغ . ) ههان ص ای انبارهو آتهان دیگر چیزر نیست جز 

  مثالی دیگر شاعر تعبیرر نامتعارف از زای  را در عباراتی اینگونه بیان میهارد :در 
 (  121چپ حوّا گورخرانی متوله می شونه ... ) ههان ص  زاینه  / و از دنهۀدکها آدم میار

                                                           
بیشتر در این زمینه از مباحث زبانشناسی رجوع شود به کتاب کورش صفوی ، از زبانشناسی به ادبیات  برای مطالعۀ -1 

 .  2و1جلد 
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 میان مهلول و مصهاق به قهرر زیاد اتدت کده درک    ر برخی از تشبیهات ور نیز فاصلۀد
   :ا غامض مینهایانهآنه

 تشبیه گیسوان به جزیر  :          
 (11. ) مجهوعه اشعار ص ار اتتگیسوان شیل  جزیر         

 هار قطار  تشبیه روزها به کوپه         
 ( 13. ) رتم کردن دتتهار تو ص هار قطارنه روزهار م کوپه        

 تشبیه گرتنگی به پلنگ         
 (453) مجهوعه اشعار ص  گرتنگی چون پلنگی زبانم را میچرد .      
 ترکی  سازی (1
ار هسدتنه  معندی   ار کده دارار معندی جهاگانده   کده از دو کلهده  ترکیب  ی  خصلت زبانی اتت »

زم امکانداتی زیداد اتدت و    ای  نوع گزین   مستل( 25:  4959شفیعی کهکنی   «) جهیهر میسازد 
هدر   بهر  خواهده بدود.  ار بیچنی  پهیه امکانات لغور شاعر محهود باشه  بعأ شعر او از  اگر دایرۀ

در میان قهما خاقانی و نظامی ترکیبداتی    خود مقهارر ترکیب تاز  می آفرینه شاعرر در زبانِ شعر
 انه.  را به وجود آورد  انه که پس از ایشان نیز دیگر شعرا از آن ترکیبات در اشعار خود اتتفاد  کرد 

. در اید   اشعارش دارار ضعف و نارتدایی بدود  اتدت    در شهس لنگرودر از نظر تاخت مفردات  نو
اگرچده بده   که ور به تناتبِ شعر تاخته را  ترکیبهاییتازر در برخی موارد میان به لحاظ ترکیب 

  :به برخی از ای  موارد اشار  میشودت ترکیبی  نیرومنه و غنی نهیباشه  در اینجا لحاظ قهرت  امکانا
/  گلهیخ  984اایه  ص ن و نیز : تیاهخانۀ( 411تختی قلبت را میپوشانه ) ههان ص  ۀیخپار

/  439/ رنجآبده ص   434هدار پدذیرا ص   / زردگونه 55/ تپیه انهام ص  53چاله ص / تنگ 73ص 
 .  212/  پادوش ص 299/ گام صها ص  227هار فلزر ص / چشهخانه 471لب پَر ص 

دارار لغزشهار نحدور اتدت وعدارر از هرگونده ارزش ادبدی و       از ترکیبها برخی ای  میان در 
: مثأل در مواردر او صفت را مقهم بر موصوف و به صورتی غیر هنرر به کار  میباشنهخیقیت زبانی 

 برد  اتت . ماننه :
 : تاحل شوخ ( شوخ تاحل431ناپیها تاب میخورد. ) ص  شوخ تاحلکه بر زورق 

خانه /   417/ ترانگانِ پریشیه  صار مهربان بالِ فرشته(   981. ) ص   اربال مهربان فرشته
 .  93خها = صاحبخانه  ص 

 ( نحو  9
ادوار شعر «) ر جهله به تناتبی که نیاز داردنحو یعنی میزان توانایی شاعر در  رز قرار دادن اجزا» 

جا کدردن عناصدر ید  جهلده بسدیار اتدت و از اید  لحداظ         در زبانِ فارتی امکان جاب( 39: فارتی
شاعرر ت جهله به تناتب حاالت در شعر هرجهله و امکانا بیغت (93انعطافی زیاد دارد.) ههان ص 
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ار از بیغت کیم میباشه یعنی برخدی از شدعرا از رمدوز بیغدت جهلده      نشان از آگاهی ور به درجه
ر تصدرف در  بندابرای  الزمده  . ر چندهانی نهارنده   یی بهدر تواندا برخی دیگراز ای  تسل  وو   آگاهنه

به عنوان »اتت .  از تاختارر نحور در کیم  گوینه  بی  از حهّ تاختهان جهله و نحو آن توانایی
  ضدعیف کده در حدوزۀ     شدعرهایی  شه  در کنار شعرهار قور ی  شاعر کلی بایه معترف ی  قاعهۀ

کده   نحور و واژگانیِ آشدفته میباشدنه  وجدود دارد    تاختار  تنها ی  بیغت و اصول و تاختار کیم
ت ادبی چیزر از تنّفرنگی شکل میگیرنه و هضم نشهۀ عارر از خیقیت شاعر  تحت تأثیر ی  بیان

  ( . گداهی شداعر  484  ص ) رتتاخیز کلهات  شفیعی کدهکنی «ها در آن نیستو بیغت و هنرتاز 
از زبدان شناتدی بده    یگیرد و دتت به آفرین  شدعر میزنده. )  حاکم بر زبان را نادیه  م نحورِ قواعه 

    (53  صفور ص 2ادبیات ج 
از ای  قاعه  مسدتثنی نبدود  و در کندار      شعر عنوان شاعرر پرکار در حوزۀ شهس لنگرودر نیز به 

از اید  منظدر    و اشعارر که به نه  خوب ترود  اتت  شعرهایی نیدز دارد کده آشدفته و پریشداننه    
. به  ور کلی تغییر در تاختهانِ جهله کار دشوارر اتدت و توفیدق   ضعف بسیارر اتت دارار نقاط

 ر شدهس لنگدرودر بده دلیدل اتدتفادۀ     در مجهوعه اشعا البته در ای  را کهتر نصیب کسی میشود .
در اید   امّا کهتر دتت به تصرف زد   4روزمر   ور در محور هم نشینی شاعر از زبان عامیانه و تادۀ

 تکرارِ   دتدتورر و هنجارشدکنیهار نامتعدادل   لغزشهار زبانیگذارر  آشفتگی در عییم نشانه  میان
کیمد    نحور از جهله ناههگونیهایی اتت که در تاختارِ مکانیکی  لغزش در کاربرد افعال و تعقیه

 :دیه  شه  اتت 
    ر  اتدتفاد  "از  اتدت  ازجهله آشفتگی مههی که در شعر لنگرودر میحظده میشدود عبدارت

» و } و    و !  و  )( . بدود  اتدت کده     –   باالخص خ  فاصدله    "گذاررشاعر از عییم نشانه
لغزشهار زبانی و بیانی در اشعار محهه علدی  «.) ردکاربرد آنها اصی توجیه منطقی و هنرر نها

اندهک   در ای  بخ  به تعهادر ر او به قهرر زیاد اتت کهاشعا(  ای  موارد در 4939بههنی   
 از آنها اشار  خواهه شه :  

(  57ههدان ص   (  ار شدرم ! ) 11صمجهوعه اشعار   )  -بزر، و تهاشایی  –ت قصرر اتت به هیأ
ظهدر   –( وقتی که ظهر 35گفت : ) ههان ص  –(  خنهیه 39قرار ! ) ههان ص ار درد ! ار درد بی

(  ) 431) ههدان ص   – ههانگونده کده دیگدر خلدق را بدود      -( 432) ههدان ص   –ن وحشی تابستا
بداور   –( . 447( .)آیدا بهدار دروغ اتدت ( ) ههدان ص     448تاعتها کنار ثانیه میترکه ( ) ههان ص 
                                                           

از جمله اصطالحاتی است ساخته شده توسط زبانشناس سوئیسی به نام فردینان دو سوسور که در آن روابط کلمات و  - 1 
واحدهایی از زبان میپردازد که در ترکیب با  همنشینی به مطالعۀ هد . در محورواژگان را بایکدیگر مورد سنجش قرار مید

هم قرار میگیرند و یک جمله را ایجاد میکنند اما در محور جانشینی به گزینش کلمات پرداخته میشود . ) برای مطالعه 
 (22بیشتر ر.ک به کتاب از زبانشناسی به ادبیات ،صفوی،  جلد دوم صفحه 
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کودکدان زمدی  ! )    -(  422( آ . شدوق پریدهن ! ) ههدان ص    429کنیه خنجر نیست ) ههدان ص  
پیراهندی بسدود  بدا     (  )427پایان ) ههدان ص  هاتت   در ظلهاتی بیمادر آت  –( 428ههان ص 

(  211یدخ پدارو میکشده . ) ههدان ص      صخرۀ –(  که بر آت  493خون () ههان ص  هار تازۀلکه
به مدویم بنگدر ! ) ههدان     -(   911) ههان ص  –( انگار چیزر 215) ص  –پوواک گهشهگان دریا 

 (  173ص 
   لغزش در کاربرد افعال 

تغییر در تاختار آنها اگر قابلیدت انتقدال احساتدات     نوس و غیر فصیح بر مبنارکاربرد  افعالی نامأ  
شاعر را نهاشته باشه نه تنها خیقانه و هنرر نهیباشه بلکه خواننده  را بدا نداههوارر و نارتدایی در     
فهم شعر مواجه میسازد اما کاربرد افعالی ابهاعی که درآن شداعر بدا ناههداهنگی در تداخت فعدل و      

ار سازد نه تنها بده فصداحت زبدان لطهده    قیت را در زبان ایجاد میترکیب اجزاء آن  نوعی هنر و خی
. لدیک  در  و غیرمتعارف  تب  تاز نیز میباشده وارد نهیکنه بلکه با اتتعهال اینگونه افعالِ نوظهور 

هایی از تداخت   افعدال را مشداهه  مینهداییم کده گدویی نوظهدور بدود  و در         خیل اشعار ور گونه
 :  انهدتتورر خود بهون هیچگونه علت بیغی و مبنار هنرر تاخته شه  هار نحور وتاخت

تغییدر تداختار افعدال ) تغییدر در      (75. ) مجهوعه اشدعار ص   مسکن کنمدر آلبوم قهیهی تارها 
 تاختار افعال مرکب ( مسک  کنم به جار مسک  تاخت  . 

 فت  به جار آشیان تاخت  . ( آشیان گر13. ) ههان ص  آشیان میگیردام قطبی در ترانه پرنهۀ
ار ( مصهر جعلی اتت از کوچ کردن. و گونده 58در خوی  خوشترم . ) ههان ص  کوچیدن م  به

       فعل نوظهور اتت.
 مانهن در معنار رها کردن .    ( 11. )ههان ص  ناشناخته بماندو اورا 

 (    83) ههان ص  مانبدل کردهای  چنی  خواتت  به زنهانی 
 (  تر نخواهه داد. 839) ههان ص  .نخواهد سر دادو بلبل چوبی که آوازر 

 (  از زیست  . 133. ) ههان ص  زیندمیبهار بی پروانه و بی 
  ظهدور    آمدهن  در معندار فرارتدیهن   "در رتده "(  891. ) ههان ص  در رسدباشه که بهی  باد 

  آن فعل مذکور را در محور ههنشدینی « در». شاعر با اتتعهال حرف کردن و تجلی کردن میباشه 
 ی متفاوت منظور کرد  اتت.در معنای را

 بر انگیخت   آمه  اتت .  (  از 755. ) ههان ص بر مینگیززنبورهار خسته را از گل رویاها 
ید   شهس در برخی مواقع به ماننه بهر  بردن از کلهات و ترکیبات عامیانده در کداربرد افعدال نیدز ا    

 متعهدر میکنه :  « ان »ثیر از زبان روزمر  فعل الزم را با   اتت و به تأشیو  را بکار برد
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« ان» ایانهن درتت شه  اتت . و با (  از نه14) ههان ص نهایانهمی برفپوش امیهر بیهار تپیهش
 اتت. نیز متعهد گشته 

 (831) ههان ص  میرویانی .تکرار ک  هر آنچه را که 
 (  43. ) و عجیب که شهس ام میخواننه ص میتارانی از درخت انار اروا  اجنه را 

 (798. ) مجهوعه اشعار ص  رتانیه م  زمی  چرخیه و تو را به خانۀ
را « می» ( در ای  نهونه شاعر پسونه اتتهرارر 789که پرنهگانت ببوینه . ) ههان ص  اممیگذاشته

 به گونه ار نامتعارف به فعل متصل تاخته اتت . 
   هنجارشکنیهای نامتعادل 

اصدلی هندر    و عناصر مألوف را میتوان وظیفدۀ  تغییر شکل در واقعیت و نا آشنا کردن واژگانِ ادبی  
هرچنه که کار شعر شکسدت  نُدرم زبدان    . (4  قادرر ص بان ادبی به عنوان نظام نشانه هادانست ) ز

ا و آشنایی زداییها امرر نسدبی  (  اما اینگونه بهعته213اتت ) موتیقی شعر   شفیعی کهکنی : ص
( بدهعتهار دتدتورر و زبدانی در شدعرِ شداعران      433اتت ) رتتاخیز کلهات   شفیعی کهکنی ص 

ههیشه خیقانه و زیبا نبود  و گا  بود  که از مرز هنجارهار زبان عهول کرد  و بده تدهت و تدور    
عر و ادب اتدت و معلدوم نیسدت      تنها کدار نوابدش شد   عهول از قواعه رایج» برداشته .  ناهنجارر گام

ارهدایی  )گفت« کسانی که چنی  تغییراتی در تاختهان دتتورر زبان میههنه از اید  زمدر  باشدنه    
( در مورد شعر شدهس لنگدرودر بایده گفدت کده در      993ص د  فرشیهوردتتور زبان فارتی دربار 

نوع   شدعر ور را بده لحداظ    برخی از اشعارِ ور نیز مواردر از ای  دتت تربرآورد  و اغی ی از ای  
 تاختارر دچار لغزش تاخته اتت . 

که در آن   آغاز میکنه« و» حرف رب  ِ   مصرع و یا بنه شعرر را بادر خیلی از موارد شاعر (4
شعر  ۀمفتو  تلفظ میشود و در آغاز شعر آمه  و شروع کننه« و» در آغاز جهله به صورت « و» 

 :بود  اتت 
 (  97خوی  باز تتاییه . ) مجهوعه اشعار ص  خهاونهان را در احتضار لئیهانۀ و

 ( 13و خوابهار مرجانی  بیهاررِ گذرار جوانیهان بود ) ههان ص 
هدار  تاری  خیر  انه / در شداخه  ریچۀو تپشهار بهار را میشهارم / در قلب پرنهگان / وقتی که از د

  /14/12/18/11/17/84/88/443/295/984فحات ( و نیز در ص811برف شکسته . ) ههان ص 
 نامناس    کاربرد حروف اضافۀ(1

و گرچه منتقهان ادبی هر گونده کداربرد نامتعدارف  زبدانی را تدبب دورر از تدیمت لفدظ میهاننده         
ات اینگونده مسدامح  امّدا   اندهازد فاصله می که بی  تأثیر گذارر و زیبایی آفرینی خاص شاعرمعتقهنه 

  در ای  موارد اینگونه نبود  اتت :لیک  و ار نو آورر اتتعه زبانی از دیه 
 ( با = در71کعبه ار دور رفته باشه . ) ص  با بی آنکه ایهانهان
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 (  به = با  52هم گرد آینه . ) ص  بهزمستان و آت  چون 
 (  با = به  155ر آتشی  نیست . ) مجهوعه اشعار ص هیچ اعتهادر با ای  باد چرخه

 (23درمان نهیگیرد . ) ههان ص  رفتارِ توأم به م دیگرقلب گرفتار
 ( به = در 889ار از جهان از یاد رفته اتت . ) ههان ص گوشه به ار از ازل  کهتکه

 ( به = با  884ر باغ را ببنهم . ) ههان ص چرخ  قلهی درواز  به و
 ( به = با  842تر آتتین  نم چشهان  را میگیرد . ) ههان ص به 

 ( به = با  73هیچ زمانی بر نیامه . ) ههان ص به فراز آمهر چنهان که آفتابی دیگر 
 ( به = با  79ار هزارگونه دلم را به تسکینی خواهانی ) ههان ص لبخنه  به

 ( 47صهار م  آوازم میههه . ) تعادل روز بر انگشتم ص  با به صهار شبآهنگی دلخوشم که زیر زبانم
 تعقید(  لیف، ابهام معنایی )ضعف تأ 

ابهامِ معنایی یعنی مفهوم نبودنِ معنی و مقصود  نویسنه  به دلیلِ ایجاز و اختصار و یا کداربرد   »      
مبانی درتت نویسی زبان فارتدی  «) کلهات در غیر معنی مصطلح آنها  یا نقص در تاخت  جهله و...

 (441معیار  نیکوبخت ص 
باشده   خروج از اعتدهال  د ومتعارف صورت پذیرناار تغییر محل  بیعی ارکان جهله اگر به شیو     

ار هنجارشکنی   گونهلنگرودر در برخی از اشعارش ل تاخته و دچار آشفتگی میسازد .را مختزبان 
دل و ار نامتعدا جایی ارکانِ جهله بده شدیو   ا به کار برد  اتت که در آن جابو آشنایی زدایی نحور ر

البتده  انجامده.  و آشفتگی در معندی رتدانی بده مخا دب مدی      نادرتت به کار رفته که به کج فههی
بده تصدرف نپرداختده و    تر اشعارش در محور ههنشینی کیم شهس در بیش  ههانگونه که اشار  شه

چین  واژگان معهوال بر رور ای  محور به قاعه  بود  اتت لیک  در برخی موارد با تصدرف در اید    
 اتت: انجامیه  که به تعقیه نوعی هنجارگریزر را در نحو جهیت پهیه آورد  اتت  محور

( بده جدار اینکده    13بود . ) مجهوعده اشدعار ص    گذرار جوانی مانو خوابهار مرجانی  / بیهارر 
 بگویه جوانی در حال گذر اینگونه ارکان را بر هم میریزد .  

 پرنهگان  . (  منظور : رهایی 84ن حرکت ای  قوم . ) ههان ص تنها نشا پرنهگان رهاییدر تهام شهر خون 
 (   منظور : آواز مارا ههیشه ناتهام گذاشتی  .  74آواز ههیشه ما را ناتهام گذاشتی . ) ههان ص 

 ابرو .   ( به اشارۀ71اشارتی . ) ههان ص به ابروانه 
 دروغ پیدامبرر / کده موتدی را بده     بی تببی فریاد روتتایی آن ههه چوپدان هیچ نیست مگر 

  (437لعنت کردنه . ) ههان ص 
 تکرار 
  در هرالگور زبانی از جهله مواردر بدود  کده در کندار آفرینندهگی زبدانِ ادبدی وخلدق        تکرار  

صناعاتی ههچون تکرارهار گوناگون آوایی و واژگانی و نحور و ردالعجز علی الصدهر و ردالقافیده یدا    
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(  میتوانه مخل فصاحت نیز بود  باشده  در  12 -71ت و صناعات ادبی ههایی: ردالهطلع ) فنون بیغ
علِم زبانشناتی اصطی ِ) تکرار مکدانیکی(  را بدرار آن نامیده  انده کده فاقده هرگونده ارزش ادبدی         

( در شدعر شدهس لنگدرودر نیدز     471  کدورش صدفور ص   4میباشه. ) از زبانشناتی به ادبیات ج 
ی مدوارد دارار حُسد  و میحدت    ارش میحظه میشود اگرچده در برخد  تکرارهار خاصی که در اشع

حُسد  آن کاتدته و از زیبدایی     رارهدایی را شدامل شده  کده از درجدۀ     انه امّا در برخی مواقع تکبود 
را التدزام  « آتد   »    شاعر ته بار ت شاعر نیز خبرر نبود  اتت  در ای  بیتخیقیشناتی ادبی و 
 دانسته اتت :  

 (  24نشه مهاوا . ) مجهوعه اشعار ص  آتش م  که جز به آتش در زد آتشی چه
 و یا :

دتدت از  / بگذار م  تنها بهانم / بگذار در یلهار رویاهار خود ویرانه گردم /  دتت از دلم بردار
 (25) ههان ص  دلم بردار
 ( 81ص  تابوتی بر دتتها و گورر در دلها در بارانی یکریز . ) ههان دریغا   دریش   دریشکه 

 ( 71شبنهی پنهانی ) ههان ص  و از تیلۀر آفتابی   تخوابی   تو از تیله ۀتو از تیل
 ( 478و ملهل دل . ) ههان ص  تشوی  ۀ  خار  تشوی تشوی 

 (194) ههان ص تیا هامان / خا ر  تیا  هامان/ پنجر  تیا  ت  پوشهامان
  زنده هدار خیابدان /   تنگ زنه  باددفتر مشق م  /  زنه  باد/  زنه  باد !آفتاب تحر /  زنه  باد

 (  537/ ) ههان :  زنه  بادعشق تو محبوبم  باد
 ( .  115. ) ههان :  انهپیراه  پار / تکه تکه و خونی  پیراه  پار  انهابرهار پاییزر 

 ( .  873شکلی خود . ) ههان : به بی نگا  میکنه نگا  میکنه
 ( .  912. ) ههان :   دیوار دیوار دیواردرهار بسته 

 . 471/  419/ 493/  448/  991 / 721/ 733/  137/  191نیز در صفحات 
 
 نتیجه  

بده شدهار    بررتی و تحلیل خطوط  هنرر و زبانی ی  شاعر از جهله مههتری  مواضع در نقده ادبدی  
نقاط ضعف   مقاله. ای    ارزشیابی میشودگونه از نقه  زبانِ شعر با توجه به خصایص آندر اینآیه. می

قدرار داد  اتدت.    ارزیدابی و داورر مدورد  تا حدهودر   را شهس لنگرودر در شعر و کاتتیهار زبانی
شداعر را   د اتدتفادۀ زبانی مدور  گونۀلغات پرداختیم و درای  نوشتار  نخست به بررتی واژگان و دایرۀ

ه ای  نتیجه رتیهیم کده شدعر   ب و  تاد  و عامیانه متهایل بود که به زبانِ تاختیم  دانستیم نهایان 
از زبدان عامیانده و تعبیراتدی     به اتدتفاد  ناگزیردارد ار تتگاهی مردمی و تود به دلیل اینکه خاور 
  و عامیانه نهود دیگرر از گوندۀ زبدانی   . تلهیحات  بارد و زبانِ آرکالی  و واژگان تادبود  اتت تاد 

چشم . کاربرد کلهات بیگانه و خطاهار مفهومی نیز در اشعار ور به مطر  شهنه شاعر مورد اتتفادۀ
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گرچه ترکیبات بایه در شهارِ واژگدان   پرداختیم او تازر در اشعار میخورنه. تپس به بررتی ترکیب
و بده اید     نده گرفت جهاگانه مورد بحد  قدرار    به حساب آیه ولی از ای  باب که دارار اههیت اتت

منظدر  زبدان شدعرر    قور عهل نکدرد  اتدت و از اید       تاخت ترکیبات ور درنتیجه رتیهیم که 
به لحاظ نحو  میدزانِ تواندایی شداعر را      بعه از نقه زبانی . در مرحلۀودغنی محسوب نهیش لنگرودر

د اشعار ور پرداختیم از جهله : لغزش در کاربر تنجیهیم و در آن به آشفتگیهار موجود در تاختارِ
 و هنجارشکنیهار نامتعادل.   معنایی  تعقیه در جهیت و تکرارهار مکانیکی و بارد  ابهامات افعال
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