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Abstract  

      One of the important topics in stylistics and grammar is the recognition 

of noun phrases in a poem. In order to understand a poet’s personal style, 

along with other factors, the structure and style of the noun phrase used in 

his poetry must be well evaluated. Among the poets of the revolution, 

Nasrollah Mardani is one of the few who has done e imagery. Through a 

descriptive-analytical method, this study seeks to examine the structure of 

the noun phrases in the poems of Mardani. All the noun phrases are counted 

and reviewed in three types including pentapartite, quadripartite, and 

triplex. Also, the number and variety of those phases are shown in 

corresponding tables. The findings of the study show that Mardani has used 

actual and potential Persian language capacities to construct noun phrases. 

His views have gradually changed over time and, as a result, the number of 

the noun phrase has declined in his later poems. Placing adjectives at the 

beginning of noun phrases with extra fraction, making noun phrases 

without nouns, enlightening against the rules and creating phonetic 

proportions are the most important anomalies in the construction of the 

noun phrases in his poems. 
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 ل آنها در اشعار های گروه اسمی و سیر تحو  بررسی سبک سازه

   نصرالله مردانی

 پژوهشی( مقالة)
 رئیسی حسین

 یزد دانشگاه فارسی اتادبی  و زبان دکتری دانشجوی

 1 اریانضا نج  دردکتر محم  
 ثابتدکتر مهدی ملک

 ات فارسی دانشگاه یزدزبان و ادبی  اناستاد

  

 
 

 چکيده
 است. برای شناخت« گروه اسمی»شود، شناخت یکی از مباحث مهمی که در بررسی تحول زبان، ارزیابی می

نان، ر شعر آهای اسمی به کار رفاه دسبب  شصیی شارران باید در کنار روام  دیرر، ساخاار و سب  گروه

ویری های تیببآفرینیترکيب بهدر بين شببعرای انارا  به خوبی ارزیابی شببود. از آن ا که نیببرامره مردانی 

شده  توصيفی تدوینتحريری شود. این پژوهش به شيوۀ ت پژوهش در این زمينه آشکار میيّاست، اهمّ مشهور

 4جزئی،  5های اسمی در سه بصش گروههای اسمی اشعار مردانی، کريۀ اسبت. برای بررسبی سباخاار گروه

های مربوط نشان جزئی به صبور  کام  احیبا و بررسی گردیده و تعداد و تنوآ آنها در جدول 3جزئی و 

 داده شده است. 

های بامفع  و باماوۀ از ظرفيت ،های اسمیدهد که مردانی برای ساخت گروههای پژوهش نشبان مییافاه

( تغيير سازیست. دیدگاه وی به مرور زمان نسبت به ساخت گروه اسمی )ترکيبزبان فارسبی اسافاده کرده ا

های بعدی او کاساه شده است. آوردن صفت های اسمی، در اشعار دورهیافاه و به همين دمي  از شبمار گروه
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 یبيانی در ابادای گروه اسبمی با کسبرۀ افبافه، ساخت گروه اسمی بدون ح ور اسب، به کار بردن میمزّيزها

های مردانی در زمينۀ سبباخت گروه اسببمی ترین فراهن اریهای آوایی از مهبخراف قارده و ای اد تناسببب

 است.

  

 .مردانی نیرامره هن ارگریزی، زبانی، تحول اسمی، گروه ساخاار اسمی، گروههای کريدی: واژه

 

 مهمادّ -0

بان، مورد ل زیکي از مباحث مهمي اسننت كه در بررسنني تحوّ« گروه اسننمي»اخت شننن

گيرد. در زمينة تعریف و مشنصصنات گروه اسنمي، بيس دستورنویسان، بررسني ررار مي

گروه اسننمي از یا اسنن  به عنوان »اختلاف نظر وجود دارد. گروهي از آنها معتقدند كه 

تواند یا یا چند وابسننته بريرد. وجود وابسننته اختيار  شننود كه ميهسننته درسننت مي

گروهي دیرر،  .(056: 0503؛ ر.ک: باطني، 80: 0569مراني، )وحيدیان كاميار و ع« است

آورند و وجود اس  یا آنچه را كه در حک  اس  است به تنهایي گروه اسمي به شمار نمي

؛ 300: 0503)خانلر ،  دانندوابسنته را به همراه هسنته برا  تشنکير گروه ررور  مي

د  گيو  از یا جهت با انور  و احم .(556: 0560؛ فرشنننيدورد، 35: 0560ارژنگ، 

  اگروه اسمي به زنجيره»اند و از جهتي با دستة اول. به اعتقاد آنان، عقيدهدسنتة دوم ه 

شنود كه وجود هسته، برا  از یا اسن  به عنوان هسنته با یا یا چند وابسنته گفته مي

( 055: 0568)انور  و احمد  گيو ، « ها اختيار  است.گروه، اجبار ؛ و وجود وابسته

آن واحد نحو  است كه از یا یا چند واژة به »الدیني، معتقد است گروه اسمي مشنکوة

( به اعتقاد 003: 0560الدیني، ة)مشکو« آید و هسنتة آن اسن  اسنت.ه  مرتبط پدید مي

ه شمار گروه اسمي ب وپایه نيز جزفرشنيدورد علاوه بر وابسنته، بدل، تیكيد، تفسير و ه 

 .  (353:0566آیند )فرشيدورد، مي
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شنود كه گروه اسمي، یکي از واحدها  زبان برداشنت مي ،از مجموع تعاریف فوق

آید و هستة آن اس  یا جانشيس اس ، اسنت كه از یا یا چند واژة به ه  مرتبط پدید مي

 شود. نيز شناخته مي« تركيب»ا ، با نام است. چنيس سازه

-0538) لارانه، نصرالله مردانيدر ساخت تركيبات زیبا و خ برجستهیکي از شاعران 

تریس عوامر شنننهرت او هميس تركيبات فراوان اسنننت، تا جایي كه یکي از مه  (0563

ها  س مشصصهتریتركيبات تصویر  و تصاویر گسترش یافته در متس از برجسته»اسنت. 

شناخت انواع  ،از ایس رو  .(95، ص0560)رحمدل شرفشاهي، « شنعر  مرداني اسنت

ها  زباني ي )تركيب( از نظر سناختار، در شناخت سبا شعر و نوآور ها  اسنمگروه

 او بسيار مؤثر است. 

  هاها  اسمي تركيبي در سه بصش )گروهها  گروهدر ایس مقاله، به بررسني سازه

ای  و ها  گوناگون شننعر مرداني پرداختهجزئي( در دوره 5جزئي و  0جزئي،  3اسننمي 

در  جزوای . منظور از نشان داده –ول و به صورت آمار با رس  جد–سير تحول آنها را 

ایس مقاله، واژة مسنتقر اسنت؛ بنابرایس جملات وصفي یا مفافا اليهي، رمایر شصصي، 

اند. ایس مقاله درصنندد اجزا  گروه شننمارش نشننده جزوها  جمع، نکره و نشننانه«  »

 پاسصرویي به سؤالات زیر است:

 بيشتر به چه الروهایي نظر داشته است؟  ها  اسمي،مرداني در ساخت گروه (0

ها  اسمي در اشعار مرداني چرونه است، بدیس معني سنير تحول ساختار گروه (3

 آنها افزایش یافته است یا كاهش؟ كه در گذر زمان، تنوع و تعدد

هایي زدایيها و آشنننایيها  اسننمي چه هنجارگریز مرداني در سنناخت گروه (5

 داشته است؟ 
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 حثپيشينه ب -2

سنناز  و هرگاه از شننعر مرداني سننصس به ميان آید، ناخودآگاه بهس به سننمت تركيب

ا  را یافت هنامه و نوشتتوان كتاب، مقاله، پایانسصتي ميشود. بآفریني كشيده ميتركيب

اغي بصصوص از دیدگاه بل–كه اشعار مرداني را بررسي كرده باشد، ولي به تركيبات و  

 خته باشد. نپردا –شناسيو زیبایي

نصنننرالله مرداني، شننناعر حماسنننه و خون و اسنننتاد »پور در مقالة د مهد محمّن

ها  عناصنننر آور  تركيبات و شنننواهد لازم در حوزه( به جمع0560« )آفرینيتركينب

آفریني در حوزة فرهنگ دیني، سيما  امام آفریني با واژة خون، تركيبحماسني، تركيب

ساطير  در شعر مرداني پرداخته، بدون آن كه تحلير و عناصنر باسنتاني و ا )ره( خميني

  خاصي ارائه كرده باشد.

معمار  خيال در مجموعة آتش »غلامررنا رحمدل شنرفشناهي در بصشي از مقالة 

( به بررسنني تركيبات و عبارات تشننبيهي و تركيبات و عبارات اسننتعار  در 0560« )ني

 انيمب تبارشناسي» موروع با خود مةناپایان در احمد  زهرااست. شنعر مرداني پرداخته 

 و مرداني نصننرالله معل ، علي اشننعار بررسنني) مقدس دفاع شننعر در پایدار  ادبيات

سننناز  و تركيب ( در رنننمس مباحث خود،0593) (گرمارود  موسنننو  سنننيدعلي

را در شننعر او بررسي كرده است.  ابداع تركيبات و تصناویر بدیع مرداني وها  نوآور 

ها  اسننمي مرداني از دیدگاه پژوهيده، پژوهشنني در زمينة گروه كه آنجا ات اما نرارنده

 زباني صورت نررفته است. 

  

 چارچو  نظری و بحث  -3

 رناصر گروه اسمی -3-0

اجبار  آن است. هستة گروه اسمي معمولاً   جزوتریس عنصر گروه اسمي و مه « هسنته»

نيس بسيار  از صفات، با تغيير اسن  اسنت یا هر چه در حک  اس  باشد. رمایر و همچ
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توانند در جایراه هسنته بنشنينند. فرشيدورد و باطني، معتقدند كه هستة گروه مقوله، مي

ها  مشهود هسته در گروه ایس است یکي از ویژگي»باشد. « مصدر»اسمي، ممکس است 

قية ب كه امکان كاربرد آن، به صورت مستقر نيز وجود دارد. به عبارت دیرر، در حالي كه

توانند در درون گروه حفور نداشته باشند، وجود هسته لازم است و خود به عناصنر مي

 .(333: 0560)عليزاده، « تواند نمایندة كر گروه باشدتنهایي مي

توان ليس اسن  دارا  كسنرة ارافه را مياوّ»برا  تشنصي  هسنته در گروه اسنمي، 

اره به نوع مقولة آن معتقد است كه باطني بدون اش .(59: 0560)سمائي، « هسنته دانست

در  .(056: 0503)باطني، « گيرد، هسته استا  كه پس از آن، ارافه ررار ميليس كلمهاوّ»

در زبان فارسي »تریس راه تشنصي  هسنته است چون ، مه هكسنرة ارناف ،هر صنورت

)لبافان  «گيردها  پسيس آن، كسرة ارافه ررار ميهمواره بيس هستة گروه اسمي و وابسته

 .(001: 0591خوش و درز ، 

ها و به واژه»در تعریف وابسنننته، بيس دسنننتورنویسنننان اختلاف نظر وجود ندارد. 

ه ها  اس  گفتشوند، وابستههایي كه در گروه اسمي به همراه اس  )هسته( ظاهر ميگروه

 تر كرده اسننت.( فرشننيدورد، تعریف فوق را كامر005: 0560الدیني، ةشننود. )مشننکومي

واره یا گروه دیرر را واره یا گروهي اسننت كه معني كلمه یا جملهوابسننته،كلمه یا جمله»

ا آن آن كه بشننود كامر كند یا چيز  به معني هسننته بيفزاید، بيناميده مي« هسننته»كه 

و همکاران، پس از نسننب تارویرد ( 33: 0566سننان باشنند. )فرشننيدورد، پایه و ه ه 

  گروه هااند كه وابستهها به ایس نتيجه رسننيدهزمينة وابسنته بررسني اروال گوناگون در

ها  مقوله (0توان در موارد زیر خلاصننه كرد: ها مينمودن همة دیدگاهاسننمي را با لحا 

ها  صنننرفي؛ اند: الف( نشنننانهها  دسنننتور  كه خود دو دسنننتهمقوله (3واژگناني 

 (.09: 0593کاران، و هم نسبتارویرد بند موصولي ) (5نماها؛ و ب(نقش

ممکس است دو نوع وابسته وجود داشته باشد، پيشيس و پسيس.  ،در هر گروه اسنمي

به جا  پيشننيس و پسننيس اسننتفاده كرده است  «روپي»و  «پيشنرو»باطني از اصنللاحات 
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ها در هر گروه اسنننمي نظریات در خصنننوص تعنداد وابسنننته .(056: 0503)بناطني، 

ه حداكثر چهار وابسننت»مصتلف اسننت. از نظر باطني  دسننتورنویسننان اندكي با یکدیرر

: 0503)باطني، « تواند ربر از هسننتة گروه اسننمي ررار گيرد و پنب وابسننته بعد از آنمي

مرد. اول واژة مركب را وابسنته به حساب آورده است؛ آن دو نفر جوان وو  جز .(059

لدیني معتقد اسننت اةهسننته اسننت. مشننکو« مرد»از نظر و  در ایس گروه اسننمي، تکواژ 

فرشننيدورد نيز با  .(005: 0560تواند پيش از هسننته ررار گيرد )حداكثر سننه وابسننته مي

ها اختلافاتي بيس ایس دو مشننناهده عقيده اسنننت، هر چند كه در نوع وابسنننتهباطني ه 

در « ایس»و « آن»كند؛ ها  پيشيس را به ایس ترتيب معرفي ميشنود. و  چينش وابستهمي

آن هر »و سنپس عدد اصلي و آنراه روشنرر؛ مانند: « هر»آید و بعد از آن مي آغاز گروه

و « كدام»گيرند. ررار نمي« چه»و « كدام»ها  اشنننار ، پيش از كلمه«. دو جلند كتناب

« آیندپيش از عدد اصنننلي و روشننننرر مي« هميس»و « همان»و « هر»و « چه»و « فلان»

   .(351: 0566)فرشيدورد، 

شود، چهار وابسته یعني مشناهده مي« آن هر دو جلد كتاب»در مثال همان گونه كه 

صننفت اشنناره، صننفت مبه ، عدد اصننلي و روشنننرر، ربر از هسننتة گروه )كتاب( ررار 

 اند.گرفته

نظر ندارند.  اتّفاقها  پسننيس در گروه اسننمي، دسننتورنویسننان در زمينة وابسننته

در ایس زمينه اشاره كرده است.  صنحرایي در مقالة خود به نظر برخي از دسنتورنویسنان

ها  پسنيس اسن  را شنامر صنفت، اسنن / گروه اسمي و بند اغلب دسنتوریان، وابسنته»

برخي دیرر  .(0580و شفاهي،  0506؛ باطني، 0500؛ مشکور، 0580دانند )شنریعت، مي

انند. دها  پسيس اس  ميوابسنته ونکره را نيز جز«  »نيز علاوه بر موارد فوق، رنمير و 

؛ صادري 0580؛ شریعت، 0503؛ خيامپور، 0506؛ باطني، 0580انور  و احمد  گيو ، )

؛ رریب و دیرران )پنب اسنننتاد(، 0509؛ مشنننکور، 0500زاده، ؛ غلامعلي0536و ارژنگ، 

( فرشنيدورد نهه وابستة پسيس )با 055: 0569)صنحرایي، (« 0588الدیني، ة؛ مشنکو0585
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بيشتر صفات بياني، صفات عدد  »شنمارد. يكسنرة ارنافه و بدون كسنرة ارنافه( برم

به بدل ها، شها  پسنيس، بعفني از شننبه مفافا اليه، مفنافا اليه«م-ه»ترتيبي با پسنوند 

وارة بدلي، صفات اليهي، جملهوارة مفنافاوارة وصنفي، جمله)شناخ ( پسنيس، جمله

   .(330: 0566)فرشيدورد، « حصر  پایاني

، نکره«  »داند؛ صفت بياني، پسنيس را شنش ميها  سنمائي، تعداد وابسنتهمهد  

 .  (50: 0560)سمائي، « مفافا اليه، بدل، گروه حرف ارافه و جملة ربلي

ت. نشيني اسها  پيشيس و پسيس، بحث ه یکي از مسنائر مه  در خصوص وابسته

          صننفت، -0»شننمرد: ها  پسننيس را چنيس برميفرشننيدورد ترتيب ررارگفتس وابسننته

كوشش »مانند  ؛جملة وصنفي یا مفافا اليهي -0شنبه مفنافا اليه،  -5اليه، افمفن -3

: 0566)فرشيدورد، « شدپيرير مردم برا  اسنتقلال كه به وسنيلة آزادیصواهان رهبر  مي

ا  هها  پيشيس محدودیتها  پسنيس به خلاف وابسنتهوابسنته» ،از نظر سنمائي .(356

زمان پس از هسته ررار داد )سمائي، سنته را ه توان هر شنش وابنشنيني ندارند و ميه 

ارد: شننمنشننيني گروه با شننش وابسننتة پسننيس را چنيس برميو  ترتيب ه  .(01: 0560

اليه )خيابان شهر(، گروه حرف ارافه نکره )فرشي زیبا(، مفافا«  »صفت )فرش زیبا(، 

آرا  ررایي(، جملة )كتاب سودمندِ علي دربارة علوم(، بدل )نمایندة اول او در مدرسه، 

 .(01ربلي )نمایندة اول او در مدرسه، آرا  ررایي، كه سصنراني كرد.( )همان: 

 

  معرفی نیرامره مردانی -3-2

شده ( در ميان شناعران انقلاب و جنگ، از مردان شناخته0538-0563)ي نصنر الله مردان

 تحصننيلات و كودكي دوران. آمد دنيا به كازرون در 0538 سننال و نامي اسننت. و  در

 فرهنري، ها مسننئوليت بودن دارا دلير به برد، ولي بعداً پایان به جاهمان در را خود

   .گذراندمي تهران در را خود اورات از بسيار 
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 در شعرخواني منظور به شناعران سنفرها  از بسنيار  در» مقدس دفاع آغاز از و 

 در مقاومت و مقدس دفاع شننعر ها شننب در و داشننت شننركت جبهه مصتلف نقاط

اد ، آب)بيري حبيب «است داشته فعال حفور  مقدس دفاع شعر سراسر  ها همایش

 ها،روزنامه بيشننتر در شننعرهایش كه اسننت شنناعراني ةزمر در و  .(0103: 5، ج0563

 سننرپرسننتي ،همچنيسو  . اسننت یافته انتشننار ادبي، ها جنگ و هامجموعه مجلات،

 .ه استداشت برعهده را شيراز ياسلام انقلاب شاعران ادبي انجمس

 و شنناعران دواویس در تتبّع. »گرددمي باز 0550 سننال به شننعر به مرداني رویکرد

 زادة)نجف «گردید او شنناعرانة طبع سنناززمينه بوم، و مرز ایس زبردسننت هنرمندان

همزمان با دفاع مقدس، در رالب غزل، اشعار حماسي سرود كه . (360: 0503 بارفروش،

ريام »، «الماس آب»است. دفترها   80كتاب برگزیدة سال « خون نامة خاک» حاصنر آن

، «گر باغ آشنننایي»، «چشننمة شننفا»، «سننمند صنناعقه»، «رانون عشنن »، «آتش ني»، «نور

به صورت . اشعار او از دیرر آثار او هسننتند «مسنت برخاسنتران»و  «چهارده نور ازلي»

گردآمده كه مبنا  ایس پژوهش ررار .« گوید ..عشننن  مي»ا  به نام در مجموعنهیکجنا، 

 گرفته است.

 شعر در تصویر  تركيبات ساخت حماسني، ها غزل در مرداني شنهرت تریسمه 

ظير نها  تصنویر  در بيس شعرا  انقلاب اگر بيآفرینيدر تركيب» ا  كهاسنت به گونه

 و يزبان هنا آفرینيحنادثنه بنا» و  .(50: 0560)كنافي، « نظير اسنننتنبناشننند، ك 

 ارسرش اشعار  خل  با و كرد ایجاد انقلاب شعر در ليتحوّ شاعرانه، ها تصنویرسناز 

 در تازه طرز  خال  مصاطب، بهس تصننویر  بمباران و آورشننرفت و بکر تصنناویر از

 سایة كه طور  به كشناند؛ خود دنبال به را بسنيار  شناعران و شند مقدس دفاع شنعر

 مشنناهده حوزه ایس شنناعران دیرر شننعر در وانتمي را او خاص تصننویرها  و تركيبات

 .  (069: 0593 زاده،عظي  )صدري و «كرد
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 جزئی پنجهای اسمی( ترکيبا  )گروه -3-3

جزئي در اشنعار خویش اسننتفاده كرده است.  3نوع گروه اسنمي متفاوت  38مرداني از 

 ها عبارتند از:ها  ایس گروهویژگي

 09اسنن  در برابر  050ها  اسننمي )گروهغلبة اسنن  بر صننفت در سنناختمان  -3-3-0

 صفت(. 

دیرر.  ها  پيشيساسنتفادة بيشنتر از صنفات اشارة ایس و آن، نسبت به وابسته -3-3-2

بار از صفات مبه  و یا بار  3بار از صفات شمارشي،  6بار از صنفات اشناره،  06و  

 از صفت پرسشي استفاده كرده است. 

مورد( و  9« )ريام نور»ها  پيشيس در دفترها  ابستهبسنامد بيشنتر استفاده از و -3-3-3

نامة خاک، مورد(. بسامد كاربرد در دفترها  دیررعبارت است از: خون 6« )چشمة شفا»

 مورد. 3مورد و دفتر الماس آب،  5مورد، آتش ني و رانون عش ، هر كدام  0

ه پرا آنمانند ها؛ اسننتفاده از دو وابسننتة پيشننيس در سنناختمان برخي از گروه -3-3-4

 ها سننياره همه این سننتاره، درفش کدامين تابناک روح آنرسننتصيز كلام،  نصسبباين

 و  غول، این خوني شاخ دو دیریس، یار دو آن عال ، گریة دو هر بار سرگردان، سنريني

. ...   

 ز گَرد راه سنننوار  رسنننيند بنا هيبت

 
 غوِل در غبار شکست اینشاخ خوني  دو 

 (086، ص0566)مرداني،                    

تنوع صننفات بياني، ه  از حيث نوع و ه  از حيث سنناختار، در سنناختمان  -3-3-5

 ها  اسمي. گروه

 جنرجوینان دلناور، پيشنننتنازانِ دلير

 

 به پيش ،پهناورایس خاک  فاتحآرشاِن  

 (581)همان:                                
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ت و شنش نوع گروه اسمي سنداني از بيمر اسنمي. ها گروه سناختمان تنوع -3-3-3

 اس +  شيسپي وابستة+  بياني صفت+  اس ) اسمي گروه متفاوت استفاده كرده است. یا

( 0 و 8 ،3) گروه سه و دفتر سه در( 0 و 5 ،3) گروه سنه دفتر، پنب در( بياني صنفت+ 

اند. هكار رفتها  اسمي دیرر یا بار در اشعار و  به گروه. اندشده تکرار دفتر دو در نيز

ليس اشعار او )دفتر الماس آب( و پس از آن، در دوميس بيشنتریس تنوع گروه اسمي در اوّ

 شود. دفتر )ريام نور( دیده مي

شننده با پنب اسنن  و كاهش آن در گذر زمان. دفتر تعداد اندک تركيبات سنناخته -3-3-3

گروه، دفتر رانون عش ،  8گروه، دفتر آتش ني،  01گروه، دفتر ريام نور،  03الماس آب، 

 گروه. 0گروه و دفتر چشمة شفا،  0

ها  اسنمي در گذر زمان. پيچيدگي ساختمان تر شندن سناختمان گروهپيچيده -3-3-4

لية ها  پصتري و  نيز مه  و جالب توجه اسننت. در اشننعار اوّها در اشننعار دورهگروه

ط مرداني در شننناخت دهندة تسننلّشننود. ایس مورننوع، نشننانو ، ایس ویژگي دیده نمي

ها را از ها  اسنننمي متنوع اسنننت. و  واژهها و سننناخت گروهها و كاربرد واژهویژگي

ها  بدیع و نشاند و گروهها  مصتلف، از جمله حرف ارافه، در كنار یکدیرر ميمقوله

 آفریند. زیبا مي

 شيبِ درّۀ این جنر  سارگشاید به 

 

 ی ا ای ز شاخۀ ی  بيِد درهبسایهما  

 (99)همان:                                 

 شننننيدی  نغمة افلاک ،بنه گوش هوش

 
ِِ خساه در چاه   ی ا صبدایِ زخمیِ تاری

 (008)همان:                                

جزئي به تفکيا دفترها   3ها  اسننمي نما  كلي تعداد گروه 0در جدول شننمارة 

مرداني به سنناخت تركيب، در ایس جدول به خوبي شننود. تغيير نراه شننعر، مشنناهده مي

 كند.ها  اسمي طولاني رها ميرفته خود را از ريد و بند گروهآشکار است. و  رفته
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 جزئي 3ها  اسمي نما  تعداد و توزیع گروه -0جدول شمارة 
 الماس ها  اسمينمونه الرو  گروه 

 آب

 ريام

 نور

 نامه خون

 خاک

 آتش

 ني

 رانون

 عش 

 چشمه

 فاش

 0 0  0 0 0 گلبانگ آسماني آن روح سرمد  0

   0 0  3 یاب كویركام تشنة صحرا  آب 3

خوردة ها  تاکِ بارانصننفا  خوشننه 5

 صبح

0 0 0    

   0  0 0 بو  شعر شاعران شهر گر 0

   0   5 صدا  ریزش مرطوب آبشار اف  3

   0  0  ها  شهر عش رهرمان راستيس رصه 8

 0   0   ها  سرگردانه سيارهدرفش ایس هم 0

      0 كرانة شبعم  جلرة خاموش بي 6

      0 اساطير هميشه باشکوه شاعر طوس 9

      0 پایانوسعت روشس ایس آبي بي 01

     3  گير لحظة پروازایس هوا  نفس 00

     0  آن روح تابناک كداميس ستاره 03

     0  سکوت سنري مردان ایس دیار 05

     0  رامت ایس شب پروحشت شيون 00

     0  ا  رلعة شيلان بزرگدرِ افسانه 03

      0 زلال چشمة جوشان شعر ناب 08

    0   همان صاحب كاخ شعر بلند 00

   0    آن پراه نصستيس رستصيز كلام 06

   0    آن رهبر بيداردل اعل  اسلام 09

  0     پا  پير  ایس شير بيشه 31

  0     پيکر صد چاک دل عاش  30

  0     صدا  زخمي تاریخ خسته در چاه 33
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 0      سنريني بار هر دو عال  35

 0      شيب درّة ایس جنرر سترگ 30

 0      یرانه فاتح ارلي  ملا دلها 33

 0      ا  ز شاخة یا بيد دره سایه 38

 

 جزئی چهار های اسمیگروه -3-4

جزئي متفاوت به كاربرده است. تركيب اس  +  0ه تركيب )گروه اسنمي( گون 55مرداني 

 صفت بياني + اس  + اس ، بيشتر از تركيبات دیرر در شعر و  كاربرد دارد. 

 گذردبه چش  خستة ما خواب سنگ مي

 
 گذردمي حبدیبث کهنبۀ تباریِ نن  

 (060: 0566)مرداني،                  

 ني + اس  در جایراه دوم ررار دارد.تركيب اس  + اس  + صفت بيا

 دبرشایي کاا  قیببۀ شببيرین رش 

 

 پردازمكننه مس ز تيرة فرهنناد رصنننه 

 (508)همان:                            

 و تتابع ارافات )اس  + اس  + اس  + اس ( جایراه سوم را دارد.

 هایِ روساایِ خيالرروسِ پریتو چون 

 

 كننننار سنننناحننر مننهننتننابي اهورایي 

 (368)همان:                            

 دهد: ها  زیر را نشان ميها ویژگيبررسي مجموع آن

 ها ها  اشنار  )آن و ایس( و اعداد اصلي بيشتر از وابستهاسنتفاده از صنفت -3-4-0

مورد، عالي و مبه ، هر كدام  00مورد، صفات شمارشي،  33پيشيس دیرر. صفات اشاره، 

ت يّآمده كه جذاب« تریسهيچ»ها  پيشيس، یا مورد صفت عالي ابسنتهدو مورد. در بيس و

 خاصي دارد. از یا سو صفت مبه  است و از سو  دیرر، صفت عالي است.

 دریننایي  اینحنبنناب  ترینهيچمننا 

 

 ا  از گننذشنننتننه و فردایي افسنننانننه 

 (308)همان:                              
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 رصيدة جاوید خون سرود ترینجاری

 

 سر، خدا  خونستارة بي سومين آن 

 (300)همان:                              

گاهي بعد از »ها  اسننمي. )تمييز / روشنننرر( در سنناختار گروه« مميّز»وجود  -3-4-2

آورند كه بر عدد )= صنفت شنمارشني( و ربر از معدود اصلي )= موصوف( كلماتي مي

نویسننان ایس حالت را چنيس كند. دسننتوريمقدار یا شنناخ  وجود  هر چيز  دلالت م

كننند كنه بعند از عندد را معندود كلي و پس از آن را تمييز ینا حالت تمييز  تعبير مي

ها  اسننمي زیبایي با اسننتفاده از عدد و گروه. (393-390: 0503 )شننریعت،« گویندمي

ة تاراند؛ مانند یا كهکشنان سنتارة ميصا، صنند كهکشان سمميز )روشننرر( پدید آمده

 جوشيده، یا آسمان ستارة نوراني و ... .گرفته، صد دشت شقای ِ ز خونآتش

 ميصا شکفته است ساارۀ کهکشان ی 

 

 در آسنننمان سنننبزه به اطراف ماه گر 

 (038، ص0566)مرداني،               

فتِ و آبي ص« آبي»صفتِ « باز»، «هاانتها  آبي باز اف »كاربرد صنفتِ صنفت؛  -3-4-3

 است.  « انتها»

 افننقننهننا ببباز آبببیِدر انننتننهننا  

 

 خورشنيد سننريس و صبور كهکشاني 

 (080)همان:                              

ط بسنني»و « بسننيط جنرر زرّیس نور»آغاز گروه اسننمي با صننفت بياني؛ مانند  -3-4-4

 )هر دو از دفتر الماس آب(.« جنرر انبوه مه

 بسببيبن جبنبرب  انبببوه مببها  

 

 هننا  سنننبننزارانا  نننوا  نننا  بنن 

 (509)همان:                              

 

سناخت گروه با اسنتفاده از حرف ارنافه و یا پيشننوند. ایس ویژگي در اشعار  -3-4-5

شنننود و با گذشنننت ها  اولية مرداني )دفترها  الماس آب و ريام نور( دیده نميدوره

 شود. زمان، بر تعداد آنها افزوده مي
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مسنافرانِ سنفركرده در سراب كویر، بو  شيخ عاشِ  از  :بارتند ازها  مزبور عگروه

ا  از باغ تس پارهنامة خاک(، تسجوشيده )دفتر خوندد ملول، صند دشنت شقای ِ ز خون

ها  كوتاه، شنهر دربسته از دست گمشندگان )دفتر آتش ني(، غروب گمشنده در سنایه

سته در ها  شکآفتاب در ماه، غبار آینهتر از بال بلندا  خيال، طلوع مشرري بيداد، بالنده

 آه و هول غربت غوغایيانِ در فردا )دفتر رانون عش (. 

 جوشيدهز خون شاای ِصند دشنت 

 

 ز داغ تو شکفت ،با داغ سه خورشيد 

 (055)همان:                            

 جزئي 0ها  اسمي نما  تعداد و توزیع گروه -3جدول شمارة 
 تعداد چشمه رانون آتش خون ريام الماس جزئي 0ا  اسمي هنمونه گروه 

 56 0 0 6 0 05 6 علر خوش گلشس سجّاده 0

 53 3  0 01 03 0 بزم دختر خنياگر فلا 3

 55  0 0 8 9 01 اف  چشمها  هاجر گر 5

 31 5  3 0 5 3 ها  سرگردانگریز سایة سياره 0

 05  0 5  3 0 صدا  زخمي تاریخ خسته 3

 00  0 3 5 3  ا  آن شب جار هاف  8

 0  0 0 3 3 0 پيکر صد چاک لاله 0

 8 0  0 0 0 3 انقلاب تابناک سرخ عش  6

 8  0 0 3 3  تریس رصيدة جاوید خونجار  9

 3    3 5  آخریس ستارة خونيس خاكي 01

 0   0 3 0  ها  روانآن سو  اف  00

 0   0 3 0  تهگرفصد كهکشان ستارة آتش 03

 0   3   3 آن سو  مرزها  خيال 00

 3      3 بسيط جنرر زرّیس نور 03

 3   3    تریس حباب ایس دریاهيچ 08

 3   0   0 یا سبد ترانة تنهایي 00



 44 های گروه اسمی و سير تحوّل آنها در اشعار نیرامره مردانیی سب  سازهبررس

 

 

 

 3  0   0  پا  ایس هفت آسمان 06

 3  0  0   آن رسول هميشه نوراني 09

 3    3   سرا  ایس هيچستانملا عدم 31

 3 0 0     دمنتيجة لبصند یا  30

 3  0 0    انتهالب ایس جار  بي 33

 3  3     شيدایي بس عش  آتشناک 35

 0     0  هاانتها  آبي باز اف  30

 0  0     سرآن سوميس ستارة بي 33

 0   0    رلة هميشه رفيع شجاعت 38

آوران زخ  عمي  و كهنننة رزم 30

 خل 

 0     0 

 0     0  دگانا  از باغ تس گمشپارهتس 36

 0     0  شهر دربسته از دست بيداد 39

 0     0  ها  شکسته در آهغبار آینه 51

 0   0    بو  شيخ عاش ِ از دد ملول 50

ها  غروب گمشننده در سننایه 53

 كوتاه

    0  0 

 0  0     طلوع مشرري آفتاب در ماه 55

 

 های اسمی سه جزئیگروه-3-5

ها  پيشننيس، جالب توجه اسننت؛ دفتر الماس آب امد وابسننتهدر ایس بصش، تنوع و بسنن

نامة (، دفتر خون0، پرسننشنني0، عالي0، اشنناره 6(، دفتر ريام نور )عدد 0، عالي 3)عدد 

(، دفتر رانون 8، اشاره 6( دفتر آتش ني )عدد0، پرسشي0، اشاره 8، عالي 00خاک )عدد 

ها  (. بسامد وابسته3، مبه 5د، عد0( و چشمة شفا )اشاره5، عالي0، عدد6عش  )اشاره 
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بار، پرسشي و  00بار، عالي  53بار، اشاره  03پيشنيس، در اشعار مرداني چنيس است؛ عدد

 مبه  هر كدام دو بار. 

 دهد: مي ها  جدول نشانداده

)اس  + صفت بياني + اس ( با اختلاف فراوان، بيشتریس  0گروه اسنمي شمارة  -3-5-0

دارد؛ هفت گروه اسمي در همة دفترها وجود دارند و هجده  بسنامد را در شنعر مرداني

 اند.گروه اسمي فقط یا بار در اشعار مرداني به كار رفته

ا  اسمي هدفتر الماس آب، به نسبت تعداد ابيات، بيشتریس تنوع و تعدد گروه -3-5-2

 شود. سه جزئي را دارد و به تدریب از تعداد آنها كاسته مي

از گروها  اسننمي با صننفات بياني در مقایسننه با گروهها  ربلي. افزایش آغ -3-5-3

يشيس ها  پهجده گروه با اسن ، نهه گروه با صنفت بياني و هفت گروه با یکي از وابسته

 اند.آغاز شده

 كننمننانيطننلننوع خننننندة رنننرننيننس

 

 آسننننمنناننني کببرانِبببی بببرببنببدِ 

   (533)همان:                              

 ن گشاید پرآسنما صبد کرانۀبیبه 

 

 هننا  نرنناه تو در غبننار اف پنرنننده 

 (363)همان:                              

 جاودانی هایاندیشببه جاریدر 

 

 شنندبر پا  انسننان در زميس زنجير مي 

 (053)همان:                              

د، صفات مور 50مورد، صفات اشاره،  58ها  پيشنيس؛ اعداد، تنوع در وابسنته -3-5-4

 مورد. 3مورد، صفات پرسشي و مبه ، هر كدام  00عالي، 

 !آیيچه باشننکوه ز آفاق عش  مي

 

 يمنشب یلدا گر شهاب ترینشبببه  

 (360)همان:                              
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 گر گلوله شنننکافد اگر دهان تو خواند

 
 رصننيدة خونيس ترینخونينخون تو سننپاه 

 (319)همان:                                

كاربرد ريد هميشه به جا  هميشري به جا  اس ؛ فاتح هميشة تاریخ، اسلورة  -3-5-5

 هميشة والایي و ... .

 هننا  غنزل، حنناف بنر اوج رنلننه

 

 والننایي اسننننت هميشبببۀاسنننلورة  

 (366)همان:                                

ر نصستيس، بيدارتریس خفتة سناخت گروه اسنمي بدون اسن ؛ طغيانرر خودسن -3-5-3

 تریس و ... .ناخفته

 ترینبناخفاه خفاۀ بيدارترینمس كه 

 

 رین تاز نسنني  نفس سننبز تو بشننکفته 

 (503)همان:                                

 

 جزئي 5ها  اسمي نما  تعداد و توزیع گروه -5جدول شمارة 
 5گروهها  اسمي نمونه 

 جزئي

 تعداد چشمه رانون آتش مهناخون ريام الماس

 000 6 58 51 010 038 61 چيس چش پَرچيس گر 0

 381 0 09 53 86 08 80 ها  آفتابشراب خوشه 3

 60 3 00 9 00 50 31 ها  سبزكاروان لحظه 5

 50 3 3 3 00 9 3 هزار بغض كهس 0

 30 5 8 0 0 0 5 گویاتریس ترانة شيدایي 3

 00 5 3 3 3 0 0 دیار كداميس ستاره 8

 08 3 3 0 3 5 5 زلال خون زميس 0

 08  5 0 0 0 0 سرچشمة زلال محال 6
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آواز و صبور خورشنيد گر 9

 سحر

3 5 0    9 

 3  3 3   0 كران آسمانبلند بي 01

 8   0  3 5 مهتاب پریده در سياهي 00

 0  0 3   0 صد دهان فریاد 03

 0   5 0   سينة مرغانِ در رفس 05

 3     3  غری  خستة غرراب 00

 3   0  0  ها  پاکدنيایي از اندیشه 03

 3  3     ها  جاودانيجار  اندیشه 08

 3 0 0     جامِ در غبار فرورفتة غ  00

سننرفرش كوچة آشوب و  06

 ازدحام

 3     3 

 0      0 كرانة صد آسمانبي 09

 0    0   ایس هزارة خونيس 31

 0     0  یخفاتح هميشة تار 30

 3    0  0 گر هميشه بهار 33

 0     0  سنررِ ایمانِ به خون آبیس 35

 0   0    آن آخریس نراه 30

-بيندارتریس خفتنة نناخفته 33

 تریس

    0  0 

 0  0     خسته از گردش آسمان 38

 0  0     شهر دریا  درخود پریشان 30

 0  0     فریادِ بلندِ با تو بودن 36

 0 0      يانرر خودسر نصستيسطغ 39
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 0 0      پيدا  در فردا  مس 51

 0      0 شکوه بهاران خرم و رنريس 50

 0      0 لبریز از بو  درخت 53

 0      0 تریس شب یلداشب 55

 

 های اسمی مردانیهای گروهترین ویژگیمهب -3-3

ها  زیر را در آنها ژگيتوان ویها  اسننمي در اشننعار مرداني، ميپس از بررسنني گروه

 یافت:

ت در ها  اسمي. مرداني برا  ایجاد جذابيّ اسنتفاده از صنفات متعدد در گروه -3-3-0

ا  هها  بياني و وابستهتركيبات خویش و همچنيس رابر فه  بودن آنها، از انواع صننفت

 پيشيس، استفاده كرده است.

 گروه اسمي با چهار صفت: -5-8-0-0

 و نرنجي در وه  حندّ خنندایيّمرز بي

 
 پبایانیبی آبیِ این روشببنِوسنننعنتِ  

 (306)همان:                                

 گروه اسمي با سه صفت:-5-8-0-3

  ایمبهبآغاز  ی  میهرِسببربهما رازِ 

 

 یعني در ایس سنننراچنة بنازیچه، آدمي  

 (99)همان:                                  

گروه اسنمي در اشعار مرداني با صفات  55مي با صنفت بياني. آغاز گروه اسن -3-3-2

 ند.  اكرانه، پيدا و ... ( به عنوان هسته، آغاز شدهبياني )زلال، بسيط، بلند، غری ، جار ، بي

 تریس رصنننة كتاب منيتو جناودانه

 

 مني نا شننعر  جوشببانچشننمة  زمالِ 

 (365)همان:                                
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چنيس صننورتي، وابسننتة پيشننيس، ها  پيشننيس. در اسننتفادة دوگانه از وابسننته -3-3-3

 اليه هسته و وابستة پيشيس اس  بعد است.مفافا
 ها  سنننرگردانسنننياره همه ایندرفشِ 

 
 كاشتميكه دید صنبح ازل دست غيب،چون 

 (591)همان:                                 

 ؟سنننتاره بود کدامينآن روحِ تنابناکِ 

 

 روشنننس نمود ظلمنت منا در دیارِ مرگ؟ 

 (090)همان:                              

ها  هایي طولاني با اسننتفاده از یا گروه اسننمي. در مجموعهسنناخت مصننراع-3-3-4

اوليه، بصصنوص دفتر الماس آب، اشعار  وجود دارد كه اغلب رریب به اتفاق مصراعها 

 )شننش« بهاره»)هفت بيت(، « رؤیا  سننبز»، )هفت بيت(« باغ آب»یا تركيب اسننت؛ 

 )هجده بيت(. « بادة لبصند»)هشت بيت( و « ارلي  وجود»)ده بيت(، « علر یاد»بيت(، 

 كرانة شببه عمِ  جلرة خاموِش بي

 

 طلوعِ خوشنننة رنريسِ منناهتننابِ مني 

 (356)همان:                                

ها  و  )دفتر ود و در آخریس سننرودهشننایس ویژگي، با گذشننت زمان، كمرنگ مي

 خورد.  چشمة شفا(، به ندرت به چش  مي

 رهرمان، رلة هميشه مرد بهار، آن هميشه آوردن ريد صنفت در گروه اسمي؛ گر-3-3-5

 طوسي و ... . شاعرِ باشکوهِ هميشه شجاعت، اساطيرِ رفيع هميشه

 باشکوهِ شاعِر طوسي هميشهاساطيرِ 

 

 ر افسانة مایيسنکوتِ سنایة سيمرغ د 

 (510)همان:                              

 

 های اسمی بررسی درصد تنوآ و تعدد گروه -3-3

اختصاص  «الماس آب»بيشنتریس درصند تنوع تركيبات، به اوليس دفتر شعر مرداني یعني 

ليس ها  اسننمي را داراسننت. اوّكمتریس درصنند تنوع گروه« خوننامة خاک»دارد و دفتر 
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او از نظر درصد تركيبات سه و پنب جزئي، نسبت به رتبة بعد ، اختلاف فاحشي اشنعار 

 دارند. 

ها  اول پيروز  انقلاب اسلامي، مرداني ترجيح داده كمتر به تنوع در اوج هيجانات سال

ع از نظر درصنند تنو« نامة خاکخون»در تركيبات خویش بپردازد؛ در نتيجه اشننعار دفتر 

رفتس گتریس رتبه ررار دارد. به تدریب با فاصلهنب جزئي( در پایيستركيبات )سه، چهار و پ

ها  آغازیس دفاع مقدس، دوباره به تركيبات طولاني رو  از التهابات زمان انقلاب و سال

ه  از حيث محتوا و ه  از حيث زبان، با اشننعار « چشننمة شننفا»آورد. اشننعار دفتر مي

د انمذهبي اشعار دوباره به شاعر، مجال داده پيشيس، تفاوت آشکار  دارند؛ حال و هوا 

 تا به تركيبات طولاني رو  آورد. 

 

 ها  اسميدرصد تنوع گروه -3جدول شمارة 
 مجموع پنب جزئي چهار جزئي سه جزئي كتاب

 8/03 0/5 3/0 0/0 الماس آب

 3/9 3 0/0 00/5 ريام نور

 0/8 0/0 9/3 0/3 خاک ةنامخون

 0/00 5/3 0 0/3 آتش ني

 3/05 3/0 0/3 8 رانون عش 

 3/53 8/9 8/9 08 چشمه شفا

، با اختلاف بسيار در رتبة «الماس آب»ها  اسمي، نيز دفتر از نظر درصد تعدد گروه

ها  نصسننت ررار دارد. نکتة رابر توجه در ایس زمينه، ایس اسننت كه درصنند تعدد گروه

ا  كه دفتر رانون عش  در هاسنمي، به اسنتثنا  چشنمة شنفا، روند كاهشي دارد، به گون

 تریس رتبه ررار دارد. مجموع، در پایيس

ها  متعدد و ررار دادن آنها در یا آور  واژهمرداني متوجه ایس نکته شنننده كه پي

آور اسننت. افراط در ساخت تركيبات تركيب، برا  شناعر، دشنوار و برا  خواننده ملال



 44 ۀ، شمار0411تابساان ، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفیرنامۀ ررمی  53

 

ادبي و برانريزاندن احسنناسننات و  طولاني، شنناعر را از هدف اصننلي خویش كه التذاب

دارد، چون كه خواننده در پيچ و تاب درک و دریافت عواطف خوانننده اسنننت، باز مي

 تواند با شاعر همراه شود. شود و نميها گرفتار ميارتباط بيس واژه

هایي ناهمرون، معدود و مشنننص  و ایجاد تركيباتي گروهي كنه بنا جابجایي واژه

، دشود، به دلير عدم ارتباط با خواننده، بلافاصله پس از تولّ ک، خل  ناساز و غير رابر در

ها  پایاني حيات مرداني در هميس نکتة مه  ميرد. راز مانایي بسننيار  از اشننعار دورهمي

از بسننيار  جهات زباني، از جمله كاهش « رانون عشنن »و اسنناسنني نهفته اسننت. دفتر 

 است.  تر از اشعار دیرر تركيبات طولاني، كامر

 

 ها  اسميدرصد تعدد گروه -8جدول شمارة 

 مجموع پنب جزئي چهار جزئي سه جزئي كتاب

 9/011 9/0 06 06 الماس آب

 3/65 3/3 05 86 ريام نور

 3/81 0/0 0/9 31 خاک ةنامخون

 5/33 5/3 08 50 آتش ني

 6/00 3/0 5/6 53 رانون عش 

 0/80 8/9 3/00 05 چشمه شفا

 

 های اسمیزدایی در ساخت گروهیزی و آشناییهن ارگر -3-3

ها  خلاف معمول زبان، استفاده كند، تشناعر، ناگزیر اسنت برا  آفرینش شعر از ظرفيّ

وان در تچون كه تفاوت شنعر و نثر در چرونري استفاده از زبان است. زبان شعر را نمي

شکند، زبان بي را ميها  رالشنعر راعده»ا  جا  داد چون كه ها  رالبي و كليشنهراعده

كند، عادت ما را در نررش به جهان، هسننتي و خویش، و از ایس رهرذر، مي« ویران»را 
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« اسننت« زدایيآشنننایي»كنندة شننعر همان كند ... سننویة دگرگونخود را با ما عوض مي

 كار صننورتررایان، نظر از»( كه صننورتررایان، بر آن، تیكيد دارند. 03: 0566)احمد ، 

( از نظر 03: 0590)شفيعي كدكني، «« عادت غبار» زدودن و اسنت زدایيشننایيآ هنرمند

 ا شيوه به ما عملي و خودكار ادراک شيوة كردن دگرگون هنر  اثر هدف»شکلوفسکي 

 (  09: 0560)سلدن و ویدوسون، . است هنر 

زدایي را نتيجة توازن شنناس انرليسي، آشنایي، زبان(Geoffrey Leech) جفر  ليچ

افزایي )افزودن رواعد  بر اصنننول و روانيس زبان معيار( و فراهنجار  )گریز از راعده یا

و  هنجارگریز   .(69: 0590زاده، داند )ررباناصننول و روانيس حاك  بر زبان معيار( مي

را به هشننت دسننتة اصننلي تقسنني  كرده اسننت: واژگاني، نحو ، معنایي، آوایي، زماني، 

منظور ليچ از هنجارگریز   .(05-01: 0505فو ، سننبکي، گویشنني و نوشننتار  )صنن

نحو ، بره  زدن آرایش رواعد زبان و تغيير در سنناختار نحو  زبان اسننت. بره  زدن 

ها  آوایي در تركيبات مرداني هنجارگریز  نحو  و تناسب وسناختار گروه اسمي، جز

 افزایي است. راعده جزو

و یا تغيير در سنناختارها  معمول مرداني با جابجایي برخي از اجزا  گروه اسننمي 

نهد و دست به شود؛ هنجارها  آن را به سویي ميآن، آگاهانه از زبان خودكار خارج مي

كوشنند كه از ایس طری ، تا حدود  به زند. و  ميسنناز  ميزدایي و برجسننتهآشنننایي

زبان هر شننناعر در نتيجة دخالت آگاهانة او در »سنننبا و زبان ویژة خود دسنننت یابد. 

كنندة آید و در ایس رویارویي، اندیشننة شنناعر، تعييسهنجارها  عاد  زبان به وجود مي

   .(010: 0591پور، )علي« سلح و عم  دخر و تصرف شاعر در رراردادها  زباني است

  آوردن صفت بيانی در ابادای گروه اسمی با کسرۀ افافه-3-3-0

سي، كسرة ارافه پس از هسته شندة گروه اسمي در زبان فاربر اسناس سناختار شنناخته

تواند در جایراه هسته هاست و نميوابسنته جزوآید و از سنو  دیرر، صنفت بياني مي

 زوجبنشنننينند، مرر ایس كه  تغيير مقوله دهد. فرشنننيدورد، برخي از صنننفات بياني را 
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« یرانه»ها  بياني از ربير بعفي از صفت» ،ها  گردان دانسنته است. به نظر و وابسنته

مرد روزگار، مصتصنننركار ، گردان اسنننت، مثال: یرانه« خوب»و « بد»و « مصتصنننر»و 

كاررفته در اشعار مرداني، ( اما صفات به350: 0566)فرشنيدورد، «. آدميبدمرد ، خوب

ها در اصر صفت مقلوب برا  اس  پس از خود هسنتة گروه اسنمي نيسنتند و اغلب آن

 اند. هستند كه با كسرة ارافه همراه شده

زدن سناختار و جابجایي صفت با اس ، زبان خویش را برجسته كرده مرداني با بره 

و ... در ابتدا  برخي از « بلند»، «جار »، «آبي»، «بسننيط»، «زلال»اسننت. صننفات بياني 

زلال چشمة جوشان »با كسرة ارافه همراه هستند؛  ،اند و در همة ایس مواردها آمدهگروه

دا و آبي پي»و « بسيط جنرر انبوه مه»، «زلال چشمة نور»، «یشهزلال بادة اند»، «شنعر ناب

دوبارة ميلاد »)دفتر چشمة شفا(، « زلال چشنمة جان»)دفتر الماس آب(، « ناپيدا  چشن 

ایس »، «ها  جاودانيجار  اندیشننه»، «جار  كلام تو»نامة خاک( و )دفتر خون« دمسننرخ

 )دفتر رانون عش (. « انتهاجار  بي

پا را از ایس ه  فراتر گذاشننته و دو « كرانِ آسننمانبلندِ بي»گروه اسننمي  مرداني در

 صفت بياني را با كسرة ارافه ربر از هسته آورده است.

 ساخت گروه اسمی بدون ح ور اسب-3-3-2

آن »و « آن خوب نایاب»، «تریسبيدارتریس خفتة ناخفته»ها  اسنننمي ها در گروههسنننته

 هستند. « دلاور»و « خوب« »خفته»ها  بياني به ترتيب، صفت« دلاور ایراني

 ها بنه جان صنننميميت و سنننادگي

 

 را دوسنننت دارم نایا  خو  آنمس  

 (081، ص0566)مرداني،                

 جزوكه  «تریسناخفته»، صننفت عالي «تریسبيدارتریس خفتة ناخفته»در گروه اسننمي 

 تة پسيس آمده است. ها  پيشيس است، پس از هسته و به عنوان وابسوابسته

  ترینبناخفاه خفاۀ بيدارترینمس كه 

 

 رین تبشننکفتهاز نسنني  نفس سننبز تو  

 (050)همان:                                
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چندیس بار صفت عالي را به عنوان « شعاع شدن»مرداني علاوه بر ایس مورد در غزل 

تریس. ر ناسفتهتریس و گوهنهفتهتریس، آتش بوابسنتة پسنيس به كار برده است؛ رصة ناگفته

 (كه به شاعرانري زبان و  كما شایاني كرده است.050همان: )

  به کاربردن مميّزهای خراف قارده -3-3-3

چيز  كه »یادآور سنبا شناعران سبا هند  است.  راعده، خلاف اسنتفاده از مميّزها 

یس نوع اسننتعمال گيرد تنوع بيش از حد ادر سننبا هند  اسنناس و محور بيان ررار مي

« اسنننت، آن ه  در موارد  كنه گناه یکي از دو عامر بعد از عدد امر  انتزاعي اسنننت

هنا  اسنننمي زیبایي با اسنننتفاده از عدد و مميز گروه. (08: 0563)شنننفيعي كندكني، 

اند؛ مانند یا كهکشنان سنتارة ميصا و یا آسمان ستارة نوراني )روشننرر( پدید آمده

ده )دفتر جوشيگرفته، صد دشت شقایِ  ز خونشان ستارة آتش)دفتر ريام نور(. صد كهک

نامة خاک(، صندهزاران كهکشنان خورشنيد، صد دهان فریاد و صد رافله سيارة نو خون

 )دفتر آتش ني( صد بغر گر و یا سبد ترانة تنهایي )دفتر رانون عش (.

 های آوایی تناسب  -3-3-4

زدایي از راه ساز  و آشنایيني، برجسنتهها  اسنمي مرداها  گروهیکي دیرر از ویژگي

 در آرایيواج»ها  گروه اسننمي اسننت. آرایي بيس سننازهها  آوایي و واجایجاد تناسننب

 حاصننر ه  به مسننجّع یا متجانس كلمة دو كردنارننافه از مرداني شننعر  ها تركيب

 و هاصامت تکرار از یا و پاک خاک و رزم روز زخمه، زخ  خون، خوان مانند شنود؛مي

 بانو  و نور نعرة فاجعه، هجا  خورشننيد، شننورش مانند تركيب؛ اجزا  در هامصننوت

  .  (095-093: 0593 زاده،عظي  و )صدري« باورار

 و كلمات موسنيقي او راه خفننر»ایس شنررد به حد  مورد علارة مرداني اسنت كه 

 هماهنري او با كه را دیرر كلمات خودخودبه اولي، كلمة كه سننان بدیس اسننت؛ الفا 

 ار آن موسننيقي ببيند، را كلمه معني كه آن از بيش او...  كندمي احفننار او برا  دارند،

 .  یافت هاتركيب در توانمي راحتيب را لهمسی ایس. شنودمي
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 روعش حرف یا با مثلاً دارند؛ هماهنري ه  با اكثراً هاتركيب دهندةتشنکير كلمات

 مشننترک آنها در حرف دو یا یا حدارر یا دشننونمي مشننت  یکدیرر از یا و شننوندمي

و مصننوت در طول ابيات و مصنناریع، به  تکرار صننامت .(083: 0585پور، )اميس« اسننت

آنها  آفریسصنننورت پراكنده، كاربرد فراواني دارد، ولي مرداني با تکرار آگاهانه و زیبایي

 در ساختار گروه اسمي )تركيب(، بر موسيقي سصس خویش افزوده است.

اسنناس نظر كورش صننفو ، توازن واجي از ایس نظر كه دارا  ارزش موسننيقایي  بر

مرداني در  .(089-086: 0565)ر. ک صفو ،  شند، به هفت گروه، رابر تقسني  اسنتبا

خواني كامر، استفاده ها  اسمي خویش، از شش نوع آنها، به جز تکرار ه ساختار گروه

 كرده است.

 خوان آغازینتکرار هب -5-3-4-0

هایي كه با یا صامت آغاز شوند و بتوانند بار معنایي كلام را حف  كنند، كار یافتس واژه

  اا  نيسنت. ایس نوع تکرار آوا در اشعار مرداني، بيشتریس بسامد را دارد، به گونهسناده

 خوری  كه چنيس تکرار  در آن وجود نداشه باشد. اسمي برمي كه به ندرت به گروه

 ایةس گریز سپيده، سمند س ّ خوان آغازیس عبارتند از: صدا کرار ه هایي از تنمونه

 يریسش شهد خيال، بلندا  بال از تربالنده یلدا، شب شکفتس شوق سنرگردان، ها سنياره

 شپرخرو شهر كيهاني، تنرة تنرنا  خروشان، خل  خشن  طوفان، طبر طنيس شنهادت،

 ا،ش بلند بام ایثار، سرخ ها صنصره غرراب، خسنتة غری  تکبير، تندر بانگ شنهادت،

  خاک و ... . خزان طلس 
 هادت گر بود افلارتانشنننيریس شنننهد شننن  داران، نوش باددر كنار خوان آتش، روزه

 (581، ص0566)مرداني،                        

 آید پيده ميسننمند سنن ّ سننه دا  صنن
 

 آیننددریننده ميیلي كننه سنننينننة ظلمننت 

 (568)همان:                                  
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 ایتکرار واکه -3-3-4-2

ها نيز علاوه بر كما به القا  معنا در افزایش موسنيقي سصس بسيار مؤثر تکرار مصنوت

ر از تها  فراوان و زیبایي دارد؛ بالندههسننتند. در شننعر مرداني، ایس نوع تکرار نيز نمونه

سننوز عود ها  نهان، مویهخوردة صننبحها  تاکِ بارانبال بلندا  خيال، صننفا  خوشننه

 سوز روز و ... .آتش ني، پا  پير  ایس شير بيشه، شکوه كوكب شب

 رشنننن  آپننر تننشآن تننيننر آمننس 

 

 كننه در هنر كنمننان كنژ  راسنننت  

 (033)همان:                              

 ام آبشنننصور غزالان شننند نراه تشننننه

 

 ه كنيدشه گریير بيس شیا  ريبه پا  پ 

   (035)همان:                              

 پایانی خوانهب تکرار -3-3-4-3

قش شود كه نت ایس نوع تکرار، در افزایش موسنيقي شنعر، زماني بيشنتر آشکار مييّاهمّ

ا  هها  پایاني در گروهخوانبند  شننعر فارسنني، ارزیابي كني . تکرار ه آن را در رافيه

ت؛ حدیث كهنة تاریخ تلخ، حدیث كهنة اسننمي زیر، از نظر موسننيقي حائز اهميت اسنن

ال آبیس، آواز زلنشان، رود نيلرون شبشنعر، بهار سنرزميس بي بکر ها تاریخ تلخ، واژه

ها، بانگ تندر تکبير و زار كينهروز، رزمراه مهيب غروب، ريام ردی  خون، حصنار شعله

. ... 

 ر شنننع ربک هننا ا  كلننامننت واژه
 

 غنچة سنننرخ شنننرابا  لبنت گنر 

 (503)همان:                           

   آغازین خوانهب و واکه تکرار -3-3-4-4

ها  سننجع متوازن در ایس مقوله برخي از گونه»از نظر ارزش موسننيقایي، هميس بس كه 

بسامد فراوان ایس نوع تکرار آوایي در اشعار  .(003: 0565)ر.ک صفو ، « گيردجا  مي

 ةرج یثير موسنيقایي آن، آگاهي داشنته است؛ صدا دهد كه و  به تمرداني، نشنان مي

نام نامي روحاني عج ،  گر، هزارة شنننکوفایي سنننرخ سنننرود زجر، رلعة زنجيریان
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 شهد غرراب، خسنتة غری  خون، غرّا  خلبة خلوط خون، جاوید رصنيدة تریسجار 

 شهادت و ... . شيریس

 ر زجة زنجيریان رلعة رننجّصنندا  

 

 شکستسکوت سنري مردان ایس دیار  

 (080، ص0566)مرداني،                

 آید روس مرگ مينالنة نناصننندا  

 

 گذردغروب خسننته ز دنيا  رنگ مي 

 (066، ص0566)مرداني،                

 پایانی خوانهب و واکه تکرار -3-3-4-5

رافيه و یا دارا  سنجع متواز  در سنناختار گروه اسمي ها  ه در ایس گونه تکرار، واژه

لهيب رود خورشنيد اميد، نسني  خفتة بسنتان خاموشان، بو  پایان زمان  گيرند؛رار مير

ها  خروشان آبشاران، صدا  پا  گر، شکوه كوكب انتظار، خواب رنريس زميس، رصيده

خيال، ژرفنا  كورة  روسننتا  پریها  عروس سننوز روز، نوا  نا  بارانها  سننبز،شننب

 و ... . ها  دلنشيسسوزان نازیان، طنيس نغمه

 ، ميلاد نور  يسزم يسدر خواب رنر
 

 بر محور هسنننتي، عبور كهکشنننناني 

   (083، ص0566)مرداني،                

 ا  بسنننيننط جنننننرننر انبوه مننه 
 

 سننننبننز ا هننبنناران ا ننن ا ا  نننو 

 (509)همان:                                

 ه ایی کام  تکرار -3-3-4-3

: 0590كامر سنصت آوایي هجاست )روحاني و عنایتي، ایس نوع تکرار در اصنر، تکرار 

ا  هپزرچينبيشه، بو   شببير  ایس پيرگر، پا   شبهرشناعران  شبعر(؛ مانند بو  019

 .شهيدان و ..  خاک پاکچش ،  چينپزرچين گ ، زمال محالتمشا، سرچشمة  پیرچين

 از نظر موسيقي، بسيار ارزشمند است. در شعر مرداني بسامد 

 هننا  پهرچيس تمشنننا بو  پَرچيس
 

 دهيبننو  كشننننت نننوبننهنناران مي 

 (309، ص0566)مرداني،                
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شننود. در بسننيار  از ها  آوایي در شننعر مرداني به موارد فوق محدود نميتناسننب

ها  اسنمي و ، صامت پایاني واژه با صامت آغازیس واژة بعد، یکسان است كه از گروه

 آن ،هسك کخا افسانة كهکشان، هورظ زپررا است؛ آغازنظر موسنيقي، دلنشيس و اثرگذار 

 غول و ... . ایس ونيخ خشا دو ستاره، داميسك کتابنا روح

 

 های اسمی در اشعار مردانیاشکاما  گروه -3-3-5

سنناز ، در كنار همة محاسننس خویش، خالي از عيب علارة بيش از حد مرداني به تركيب

وارد است، تکلف و تصنع حاك  بر آن است كه نصستيس ایراد  كه بر ایس كار »نيسنت. 

یرر اینکه ایس سصاوت در خرج كردن تركيبات، ... دكند غزل را از صنميميت سارط مي

سنبب مي شود كه شاعر نتواند سنجيده عمر كند و دو سو  تركيب ارتباط و هماهنري 

ها سرگردان و مصاطب در انبوه تركيب .(09: 0590)وليئي، « لازم را با ه  نداشنته باشند

تواند تصنویر درسنت و روشنني در بهس خود بسازد. از شنود و نميدر نتيجه دلزده مي

شنود و ناخواسته برا  پركردن سنو  دیرر، گاه شنيرازة كار از دسنت شناعر خارج مي

دهد كه هایي را در سنناختار گروه اسننمي جا  ميوزن، ایجاد تناسننب آوایي و ... واژه

 حشو هستند.

ي مانند اشا دیده، لهيب گرم، طلوع مشرري آفتاب، شاخ شکربار نبات و در تركيبات

ها زاید اسننت. دو سننو  تركيباتي مانند درخت تشنننة گر، نسنني  خون، ... یکي از واژه

ها  بسنته، سنرچشمة زلال محال، بيشة مغشوش نسي ، كربلا  روشس خون، انتها  اف 

بي درتي  خواني ندارند.یرر ه جوشننند و ... با یکدصننندا  سنننبز تو چون رود باد مي

توان در بيت زیر نشنننيني آنها در كنار یکدیرر را ميمرداني در سننناخنت تركيب و ه 

 آشکارا دید:  

 ها روان، بلور سنننپيد بنه جویبار اف 

 

 ها  شنف  سننركشد زبانة صبحز بركه 

 (085، ص0566)مرداني،                
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ورد، نه از آم طلوع )فل ( سننر بر ميبدیهي اسننت كه صننبح از سننرخي آفتاب هنرا

 شف .

 

 گيریناي ه -4

گيری  كه از نظر تعداد، دفتر الماس آب، بيشتریس شده نتيجه مياز مجموع مباحث ملرح

از تعداد آنها كاسنننته  ،تدریبمي را دارد و از دفترها  بعد ، بتنوع و تعندد گروه اسننن

زولي دارد؛ ولي اشنعار مذهبي شنود. درصند تعدد گروهها  اسنمي به تدریب سنير نمي

يبات، . بيشتریس درصد تنوع تركهستندمرداني در دفتر چشنمة شفا از ایس راعده مستثني 

 «نامة خاکخون»اختصنناص دارد و دفتر « الماس آب»به اوليس دفتر شننعر مرداني یعني 

 . درصد تنوع گروهها  اسمي را داردكمتریس 

بيسنت و شش نوع در اشعار خویش به  جزئي در 3گروه اسنمي  05مرداني، تعداد 

ا، ص، صپ، ا، »كار برده اسنت. نوزده گروه، فقط یا بار در اشعار او آمده است. گروه 

)گلبانگ آسننماني آن روح سننرمد ( بيشننتریس بسننامد را در ایس بصش دارد. در « ص

 لية مرداني، اشنعار  وجود دارد كه هر مصراع آنها یا گروه اسمي است امادفترها  اوّ

 شود.به تدریب ایس ویژگي كمرنگ مي

جزئي در سي و سه گونه در اشعار مرداني وجود دارد كه  0گروه اسمي  309تعداد 

ها صفتها  اشار  و اند. در ساختمان ایس گروهده نوع از آنها فقط یا بار اسنتفاده شده

 خوش گلشننس)علر « ا، ص، ا، ا»اند. گروه ها  دیرر به كار رفتهعدد بيشننتر از وابسننته

 سجاده( بيشتریس بسامد را دارد. 

جزئي در سي و چهار گونه در مجموع اشعار مرداني به كار رفته كه  5گروه اسمي  

كرانة شننب( با )مرداب بي« ا، ص، ا»هجده گروه از آنها فقط یا بار آمده اسننت. گروه 

و  اشار  )ایس اختلاف بسنيار، بيشنتریس كاربرد را در اشعار مرداني دارد. اعداد و صفات
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 اند. دو نوع گروه اسننمي سه جزئي،ها  پيشنيس دیرر به كار رفتهآن( بيشنتر از وابسنته

 بدون وجود اس ، ساخته شده است. 

يش اليه برا  اس  پها  پيشنيس استفادة دوگانه كرده است؛ مفافا مرداني از وابسنته

 از خود و وابسته پيشيس برا  اس  پس از خود. 

ها  بعد  بيشنتر شنده اسننت. ساخت گروه با ا  اسنمي در دورههپيچيدگي گروه

ه یابد. آغاز گروحرف ارنافه و پيشنوند به تدریب در اشعار مرداني ظهور و گسترش مي

ه ها  اسمي مرداني است. نه اسنمي با صفت بياني و كسرة ارافه یکي از ویژگيها  گروه

 .گروه با صفت بياني همراه با كسرة ارافه آغاز شده است

آوردن صفت بياني در ابتدا  گروه اسمي با كسرة ارافه، ساخت گروه اسمي بدون 

تریس ها  آوایي از مه حفنور اسن ، به كار بردن مميزها  خلاف راعده و ایجاد تناسب

 ها  مرداني در زمينة ساخت گروه اسمي است.زدایيها و آشنایيهنجارگریز
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