
 

 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)
 پژوهشی-علمی

  23شماره پیاپی-1393بهار-شماره اول-سال هفتم
  

 لغزشهاي بیانی و زبانی در شعر محمدعلی بهمنی
  )213-226ص(

 64یداهللا نصراللهی
  9/11/92یخ دریافت مقاله:تار

  28/1/93تاریخ قطعی پذیرش مقاله:
  

  چکیده
ی اي که آن را از نوپایشعر معاصر در کمتر از یک قرن، تغییر و تحوالت فراوانی را تجربه کرد؛ تجربه

به ثبات و پایداري رساند و اینک وقت آن رسیده که بدون حب و بغض، به ارزیابی و داوري آن 
رفانه طکه نگاه تمجیدي و طرد و رد آن، دیگر از رواج افتاده و باید به صورت بی پرداخت. باید گفت

به شناخت و پژوهش آن پرداخت. سوال اصلی این پژوهش این است که مختصات بیانی و لغزشهاي 
  زبانی در شعر بهمنی ، چگونه منعکس شده است؟

ر قالب سنتی، باالخص غزل نو فراوان محمدعلی بهمنی، از شاعران نوپرداز است که هم شعر نو و هم د
دارد. واقعیت آن است که از منظر مالحظات سالمت و اعتدال یا لغزش و خطاي زبانی ، در شعر او، 

ه زبان عامیان لغزشهاي زبانی و دستوري، عروضی وفنی مشهود است. برخی از این خطاها، برگرفته از
سنت فرهنگی و ادبیی است که شاعر،  ۀدان پشتوانست و برخی دیگر، ظاهراً در فقو محاوره و گفتاری

زیاد از آنها بهره نگرفته است. در توصیف شعر او نیز میتوان به وجود سادگی و صمیمت، تکرار، 
ساختارهاي نحوي امروزي و ... نیز اشاره کرد. تا حدا امکان سعی شده در مقاله، از داوریهاي جانبدارانه، 

توصیفی و با ذکر شاهد مثال و با استناد به منابع مختلف، ویژگیهاي  خودداري شود و بیشتر به صورت
  بیانی و زبانی و ضعف و خطاهاي مربوط را در شعر بهمنی، طبقه بندي و ارائه شود.

  شگردهاي بیانی، لغزشهاي زبانی، شعر، بهمنی، شعر معاصر، نوپرداز واژگان کلیدي:
    

                                                 
  Y_sasr.com@Yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ٦٤
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  مقدمه 
زیاد است که میتواند از منظرهاي مختلف، بررسی شود، و این تنوع در قدر تنوع و رنگارنگی شعر معاصر، آن

رین تریخ ادبیات ایران نیست. شاید مهمآن، لزوماً به معنی تایید کامل و ارجمند آن در مقایسه طولی تا
هدف و غایت شاعران نوپرداز معاصر، گریز و گسست از سنتهاي غنی و قوي شعر گذشته و حتی هم 

این جدایی و گسست را در شعر غالب آن  ةفراخ و گسترد ۀخود باشد به همین جهت، دامن قطاران نوپرداز
ها و محورهاي موجود ممکن، در اندیشه، صور ید. این جدایی و گسست در همه بخششاعران میتوان د

«  »نو« خیال، کاربرد زیاد، شکست وزن و قافیه و ... به وضوح مشاهده میشود تا بدانجا که براي اثبات 
خود گاهی خطاها و غلطهاي فاحش در غالب زمینه و بافتهاي شعر را میتوان دید. البته همه » پردازي

شاعران، اینطور نیستند، شاعران بزرگی چون ، خانلري، سایه، شفیعی کدکنی و ... به همان اندازه که بر 
نت کیب سازمند زیبایی از سموازین نو شعر تسلط دارند، در سرودن شعر سنتی نیز ید طوالیی دارند و تر

 ي زبانی وها یا ضعفهادند و هستند شاعران دیگري که غلطو نو در شعر آنها جلوه آرایی میکند. اما بو
شاعرانی است که در شعر او  ةخود از زمرر هویداست؛ شگفت آن است که نیما،وفوساختاري در شعر آنها ب

رهاي آزاد او [نیما]، زبانی مالحظه میشود که غیر در شع«انواع لغزش و ضعفهاي زبانی را میتوان دید 
فصیح و ناهموار است و عیب و ایرادهاي آن هم در حوزه کاربرد کلمات و ترکیبات و عبارت و هم در تألیف 
و ترکیب نحوي کالم در مقایسه با زبان ادبی ما، چندان زیاد است که شاید بتوان گفت هیچ شاعري را چه 

، 133م ابري است، پورنامداریان، ص (خانه ا». عاصران، نمیتوان با او مقایسه کرداز گذشتگان و چه از م
و نگاهی تازه به 16همچنین رك به مقالۀ ضعفهاي زبانی نیما .سبک شناسی نظم و نثر فارسی شمارة

  )8نیما.همان.شماره 
مل چاپ محمدعلی بهمنی، شاعر معاصر جنوب، که دفترهاي مختلف شعري از او در مجموعه اي کا

کاربرد و تکرار آنها در  ۀاز این گونه لغزش و ضعفهاي زبانی و سنتی شعر دارد و چون، دامن 65شده
ه شعر او به برخی از این موارد اشار ین تحقیق، فقط با استناد به گزیدةشعر او بسیار زیاد بوده ما در ا

 اکم بر سنت ادبی را حسنخواهیم کرد.البته هستندکسانی که این شکست زبان و وزن و معیارهاي ح
میدانند و اصالً هنر را فقط و فقط در شکستن قواعد و قوانین میدانند و آن را باالترین نوع هنر میدانند 

قیتی(!) در را، چون هیچکدام از آنها خال و از این منظر کل شعر سنتی فارسی از فردوسی تا بهار
د باالخره این هم نظري است در عصر و دوره نظریه اند، شاعر نمیداننها نداشتهشکست این قواعد و نرم

، بهمنی و تحلیل شعر او ةپیشینه تحقیق، باید گفت که دربار ةاي و کثرتگرا. دربارپردازان فله
بط ادبیات معاصر و منابع مرت ةپژوهشهاي خاصی که متناسب با این تحقیق باشد، دیده نشد ولی دربار

تر از همه مقاله ي مقتضی بدانها استناد شد و مهمر بخشهابا نقد ادبی و سبک شناسی و شعر، د
  شیوه تحقیق، مؤثر واقع شد. ۀدر ارائ 66زبانی در اشعار نیمایوشیج يضعفها

                                                 
 ١٣٩٢انتشارات نگاه، چاپ دوم، مجموعھ اشعار، محمدعلی بھمنی، تھران، موسسھ ٦٥
ضعف ھای زبانی در اشعار نیمایوشیج، محبوبھ بسمل، سید ابوطالب میرعابدینی، فصلنامھ تخصصی سبک ٦٦

 ١۶، پیاپی ١٣٩١شناسی نظم و نثر فارسی ( بھار ادب)، سال پنجم شماره دوم، تابستان 
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اي و تحلیلی است که در آن با استناد به منابع پژوهش پژوهش این مقاله، توصیفی، مقایسه شیوة
  حاضر، تحقق یافته است.

  بحث
چاپ و  1377که در سال » شاعر شنیدنی است« دعلی بهمنی با عنوان گزینه اي از شعرهاي محم

در آن بهترین شعرهاي آن شاعر در خالل آن دفتر گنجانده شده است. آن گزیده مرکب است از 
شعرهاي شش دفتر متفاوت که میتوان صورت کامل آن را در مجموعه اشعار محمدعلی بهمنی دید 

  و خواند. 
این مقال، کوچک است به ناگزیر، کل اشعار موجود در آن گزینه فیش  از آنجا که حوصله و وسع
  اند و میتوان، آن موارد را به کل دیوان او تعمیم داد. برداري و بررسی شده

غالب شعرهاي آن گزینه، غزلهاي بهمنی هستند البته به غیر از غزل، شعرهاي نو یا بهتر است بگوییم 
و شاعر با  لب شعرهاي آزاد، پایبندي خاصی به وزن دیده نمیشودآزاد در آنها دیده میشود، در  غا

  بازي خاصی در استفاده از وزن ، بهره میجوید :دست و دل
  )67بی گل قالی / اتاق / به گلدانی خالی میماند   ( شاعر شنیدنی است، بهمنی: 

  و اینک برخی از مختصات غالب بیانی بهمنی مرور و ذکرمیشود : 
  و عامیانه  الف) زبان ساده

مهمترین شگرد بهمنی در شعر، استفاده او از زبان ساده و شفاف و در برخی موارد محاوره و عامیانه 
  اوست، خود او صراحتا بدین امر اشاره میکند :

من با زبان خانه / من با زبان کوچه و بازار/ من با زبان همشهریهایم/ مثل همیشه/ ساده و رك حرف 
  )134 – 133حجم ندارد/ جایی براي ایهام یا استعاره نیست . ( همان :  میزنم/ در شعر من که

ان/ مثل من این زبان ساده خود را / مدیون همزبانی با دژخیمانی هستم / که با زبان مسلسلهاش
  )134زنند.  ( همان : همیشه/ ساده و رك حرف می

  دیگر است، خود میگوید :  که شعر او چه اندازه، مطلب تازه و نو داشته باشد، بحثیو در این
  )99حرف تازه اي به خاطرم نمیرسد / ورنه ـ الل نیستم ( همان : 

شعر بهمنی ، آنقدر ساده و روان است که اصال در معدود مواردي، نمیتوان پشتوانه و سنت فرهنگی 
رهنگ ) را در آن دید، هر چه هست، ف210یا تاریخ فرهنگی ( راهنماي نظریه ادبی معاصر، سلدن، ص 

) است و فرهنگ شاعر، چیزي نیست جز احوال و تجربیات 90شاعر ( بوطیقاي ساختارگرا، تودروف: 
شخصی شاعر به زبان ساده و محاوره و به همین جهت، شاید آن عمق که در شعر شاعران بزرگ 

 کلمات شفاف ( معنی شناسی، ۀصاحب سبک است در شعر او وجود ندارد و زاللی و شفافی را در هال
) شعر او میتوان دید و خواند و به همین جهت، برقراري حس همدلی با شاعر، ( نظریه 76پالمر، ص 

) به دقت و درنگ و تامل چندانی نیاز ندارد و اصال شعر بهمنی چنان اقتضا 80ادبیات، ولک : ص 
 ز شعرهايمیکند که شعري از دل ساده توده مردم در دل ساده نفوذ میکند و رواج و استقبال برخی ا

  ست بر اثبات این مدعا:د گواه عدلیاو در فرهنگ و موسیقی مردم خو
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راستی با هواي شرجی هم / دیدن دوستان تماشایی است ، البته این شعر، هرچند به زبان عامه مردم 
نزدیک است ولی شاید نتوان، شعر بهمنی را فولکور دانست چون ادبیات فولکلور، معموال نثر گونه 

  )121ا بخش کوچکی از آن منظوم است. ( ادبیات فولکلور ایران، سیپک: ص است و تنه
البته در این که شاعر به زبان روز یا به زبان حاکم بر سنت فرهنگی شعر بگوید از قدیم دو نظر متفاوت 

گرفتند و برخی دیگر از این نظر دیگر حمایت میکردند ( وجود داشته و برخی جانب آن را می
Erlich.p.263  125به نقل از رستاخیز کلمات، شفیعی کدکنی: ص(  

البته در همه جا چنان نیست که اصال سنت فرهنگی و فرهنگ تاریخی در شعر او بازتاب نیافته باشد 
و در برخی موارد ولو بسیار سطحی و ساده میتوان تاریخ و فرهنگ گذشته را نیز در آینه شعر او به 

  تلمیح دید: 
  )113هم بخواب ندیده است .( همان: صقاف مرا هنوز/ سیمرغ 

  )183در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من ( همان: ص 
  »چنگیز«اســت یا بارقه » تائیس« از آتش                    هیهات نمیدانم این شــعله که بر من زد ؟

  )200( همان: ص                                                                       
  و یا این شعر مشهور و زیبا : 
ــالهــاي تنهــایی          ،  چه   میکردیم      نبود گندم و شیطان اگر   من و تو واي از آن ســ

ــته تر ز حوایی           هبوط من نه ز سیب و  زگندم است آري ــایسـ ــه شـ ــوسـ   کدام وسـ
  )226: ص ( همان                                                                      

البته، عنصر غالب بیانی در شعر بهمنی استفاده از زبان محاوره و تعبیرات و فرهنگ عامیانه و روز 
است چنان که میتوان ، فهرست آنها را درخالل چندین صفحه ذکر کرد، این بدان معنی نیست که 

ه نشان عبیرات کدر شعر او، فرهنگ و سنت و میراث گذشته، اصال منعکس نشده است بلکه برخی از ت
از کهنگی زبان باشد در شعر او، ولو بسیار اندك دیده میشود، مثال شاعر به جاي کبوتر از حمام و 

  ها، خیام به کاربرده است. خیمه
  )37که بال اوج گزین حمام ما بسته است( همان :     تو قاصدي بفرست ـ اي رهاترین پرواز
  )38، نظر بر خیام ما بسته است(همان: کدام گرگ    کدام معجزه در شب چراغ روشن کرد

)، مسلخ 146)، مجذوب(22)، نجابت (22)، مضحک(21)، غرورمبتذل (20تعبیراتی چون مطبخ(
  ) و سیبستان و هبوط و عروج و ...167(

  )64سیبستانی که هبوط را عروج میدهد ( همان : ص 
اره ران معاصر یا پیش از خود اشناگفته پیداست که بهمنی صراحتاً و یا به تضمین به شعر برخی شاع

  کرده است به اقتضاي سعدي گفته است : 
  )65سر آن ندارم امشب میزبان کسی باشم ( همان ص 

  و یا با اشاره به بار امانت، تعبیر قرآنی و عرفانی گفته است : 
  )264سر آن بار امانت چه بال آورده اید ( همان : ص 
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  حافظ گفته است : و یا در مورد دیگر با اشاره به شعر 
  تر از آن شب مهتاب سرودیم از توخوش            از دور، دلی خوش کردیم  ايگرچه با بوسه

  )236( همان: ص                                                                        
ه و به تاثر از شفیعی ) را به کار برد246همان : ص» ( آیینه روبروي هم « و با استناد به اخوان، 

  ) را نیز بهره جسته است.96همان :  () و زمانه عسرت 152کدکنی، صحاري (همان، 
  ب) سادگی مضمون و حال و هوا

فراوانی مضامین ساده و تجربیات ابتدایی در شعر او آنقدر زیاد است که میتوان برخی از آن مفاهیم 
ست که براي توضیح ساده ترین تجربه انتزاعی به کار ساده را نام برد ، حتی تمثیلهاي او نیز ساده ا

  میبرد : 
  امهایی که غرقشان شدهاندچهرهدوستانی عمیق آمده

  
  کمالشان کالمدرباغاي که هنوزمنهاي رسیدهمیوه

  )204( همان : ص 
یا، کاي چون بختک، دهاتی، یه دفه، جازدن، قفل روي قفل زدن، بگم، نزدیکلمات و تعبیرات عامیانه

قلک، عروسک در شعر او فراوان است، شعر به زبان محاوره که حتی در آن قهرمانان بزرگ را نیز در 
  زبان و بیان عامی خود چنین به کار برده است :

  )53امیر ارسالن می شیم قلعه رو داغون می کنیم ( همان : 
  )53ما همون کاري که کرد رستم دستون می کنیم ( همان: 

  )122ها جا زد و رفت ( همان : خودشو تو مرده
  )46که نگهبان ها را / بز می کرد ( همان : 

  )122هواي تازه دلش می خواس ولی     آخر توي غبارازدو رفت ( همان : 
و در غزلی، این تعبیرهاي عامیانه، خیلی زیادند: پینه، طاقه طاقه، تاول، مخمل، ململ، ترك، شبنامه، 

نیز دارد و این شعر به زبان محاوره که پر است از » گپ«نوان امروزي تکثیر و .... وقتی شعري با ع
  این تعبیرات 

  )53حاال که این کلکا خنجرو از پشت می زنن ( همان :
  ج) ساختار نحوي زبان امروزي 

در کتابهاي دستور زبان فاسی، اصطالحی است که دکتر خیام پور، آن را جمله کوچک و بزرگ نامیده 
  )25ن فارسی، خیام پور: ص است (دستور زبا

این ساختار نحوي، ظاهراً برگرفته از نحو زبان عربی است و در شعر گذشته فارسی به کار رفته ، مثالً 
  سعدي گفته

  غـریـق بـحـر مـودت مـالمـتـش مــکنیــد        
  

ــت و پـا بزنـد هر که در میان ماند      کـه دسـ
  )25( همان: 
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دالیه جمله بزرگ بر میگردد و این در چنین ساختاري در جمله کوچک، ضمیري است که به مسن
نوع کاربرد در زبان عام امروزي، فراوان به کار میرود و بهمنی نیز در شعر خود از این، ساختار بهره 

  برده است .
  )147دوست من ، دیدنش آسان نبود  ( همان: 

ــن  ــت م ــظــرة دوســ ــن ــه اش  ، م ــت   بســ
  

ــبــود      ــوان ن ــل ای ــر گ ــی از پ ــارم   ط
  )147( همان: 

  د) تکرار 
سنجان علم بدیع و بالغت، همیشه تکرار را مخل فصاحت ندانسته اند و برخی از آنها را چون سخن 

)، را با 72-67ردالقافیه و ردالعجز علی الصدر یا رد المطلع ( فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: 
ستفاده ا اند در شعر بهمنی نوعی تکرار خاص و بیش از حد دیده میشود که غلظتذکر مثالهایی ستوده

حسن آن میکاهد در این دو بیت، سه بار شاعر  ۀاز این شگرد را بیشتر و قویتر نشان میدهد و از درج
  را التزام دانسته است: » وقتی غروب میشد« 

ــددر آن هواي دلگیر، وقتی غروب می   شــ
  وقتی غروب میشــــد وقتی غروب میشــــد

  

  گویی به جاي خورشید من زخم خورده بودم
ــاد بــرده بــودم کــاش آن غــروبــهــا   را از ی

  )164( همان:
  و یا 

  )166آري! همین فردا، همین فردا تو را دیدار خواهم کرد ( همان : ص 
  اگر چه : را به عنوان قید ر آخر مصرع به کار برده است : « و یا این شعر که عالوه بر تکرار شاید، 

  )174شاید و یا شاید هزاران شاید دیگر اگر چه    (همان، ص 
ید این دو نمونه دیگر را بتوان، نوعی تکرار مستحسن در شعر او دانست که اولی از زبان عامه شا

  اقتباس شده و از دومی به خالقیت شاعرمیتوان تعبیر کرد : 
ــوق تــو را نــعــره مــیزنم    از قلــه قلــه، شـ

  
ــن    ــار م ــر بشــــود روزگ ــا دره دره ک   ت

  )172( همان: ص 
ــت         ــم ــدان ــی ــه م ــادث ــن ح ــری ــت ــوب   خ

ـ    ــا ن ــد مــن و تو مـن و تـو ت ــاشــ   فـس ب
  )194خوبترین حــادثــه میــدانیم ( همــان: 

  )95من و تو در قفس باشد من و تو ( همان: 

عالقه شاعر به تکرار میتوان چنین گفت که او این تعبیر را که در زبان عامه به مثل دربارة   
 مردست که بی در شعر من زنی«  یک بار در شعر  »گاهی دلم براي خودم تنگ میشود« بدل شد 

به کار برده و بعد چند بار دیگر آن را تکرار کرده است و حتی عنوان یکی از دفتر » مانده است 
  )252شعرهاي خود را نیز به این تعبیر اختصاص داده است. (همان:

  هـ) ترکیب سازي
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 ٧شگردھای بیانی و لغزشھای زبانی در شعر محمدعلی بھمنی/

 

 
 

بهمنی به تناسب شعر، برخی از ترکیبات ( اسم + اسم / اسم + صفت/ اسم + ...) ساخته است و برخی 
)، پرسه هاي 86)، موجآوا ( 78)، خواب آواز ( 62ز آنها خوبند و قابل اعتنا از جمله : تابسایه ( همان، ا

). برخی از ترکیبات، واقعاً 165)، سکوت آباد (152)، داغیاد (115)، باغسار سبز تغزل(104آرامش ( 
  زیبایند و ظاهراً برساخته خود شاعرند از جمله : 

  )205و  150هم بغض (
  )150بغض! کالم آخرین را .... ( همان: ص  هم

  )205پر میکشم به جانب هم بغض هر شبم  ( همان: ص 
) در موردي نیز او صفت 179برخی ترکیبات، نیز داراي لغزش نحویست مثالً : دفتر همیشه ( همان: 

  را مقدم بر موصوف، البته به صورت غیر هنري، بکار برده است : 
  )     جاري خون : خون جاري143ري خون دارد  ( همان: باغی که طراوت را از جا

  و) متناقض نما
نما، کارکرد نقیضی خود را از دست میدهد و ظاهراً جا که در زبان عامه، پارادوکس یا متناقضاز آن

بدان دلیل است که در زبان و فرهنگ عامه، بسامد استعاره از شگردهاي بالغی، کم و ناچیز است و 
ید و اگر هم باشد بسیار بارد و ضعیف است، این شگرد  در شعر بهمنی نیز واضح است آبه چشم نمی

  و پارادوکسهاي بارد در شعر او موج میزند  :
  )163من زنده بودم اما انگار مرده بودم   ( همان: ص
  تنهایئم را با تو قسمت می کنم سهم کمی نیست

  
  گسترده از عالم تنهایی من عالمی نیست

  )173(همان: 
ــ ــاور دارم  م ــدم و ب ــاوی ــه ک ــن ــه در آی   ن ک
  

ــت   ــده جدول با اوسـ   حـل ال ینحـل این گمشـ
  )220( همان: 

  تو هم سکوت مرا پاسخی نخواهی داشت
  

  چه بی جواب سوالیست بی سوالی من
  )248( همان: 

 »انباهمش« را با » بسوزانمشان « برخی عیوب قافیه نیز در شعر بهمنی، نمودار است، مثال در غزلی، 
  )208و207هم قافیه کرده است ( همان: »  سوزاندمشان« و 

از شگردهاي بیانی بهمنی، الاقل در غزل میتوان، به فقدان بیت و کلمه تخلص نیز اشاره کرد اصالً 
  ظاهراً او هیچوقت به نام شاعري خود اشاره نکرده است :

  )107باشد ( همان : من شاعري بدون تخلص هستم/ با این یقین که شعر/ باید در انحصار ن
به من شخصی خود اشاره کرده و نام فرزند » هزار مرتبه کوچکتر« و » ها فتح طلسم« فقط در شعر 

خود، بهمن، را در شعر آورده است. نکته قابل ذکر دیگر در شعر او نبود تاریخ خاص و مکان خاص 
ر ممکن است و نقطه اوج سرودن شعر است و به همین جهت تحلیل و طبقه بندي تاریخی شعر او غی

و کمال و ضعف شعر او به استناد به تاریخ دقیق سرودن شعر، قابل اثبات نخواهد بود. بحث بعدي 
مهم، در شعر او این است که بهمنی، عنوان شعر خود را از مصرع کل شعر بر میگزیند و غالب این 
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ص نیز به مطالعه و تحقیق در عنوانها، نیز طوالنی و به صورت جمله است که میتوان از منظري خا
آن پرداخت. از شگردهاي دیگر شعرگویی بهمنی، میتوان بدین نکته نیز اشاره کرد که او ابتدا شعري 
در پنج مصرع به شعر نو آغاز میکند و بعد آن را به شکل و فرم غزل ادامه میدهد و ظاهراً چنین امري 

  )153ن : را دیگر شاعران نوپرداز، انجام نداده اند. ( هما
  لغزشهاي زبانی در شعر بهمنی 

شعرهاي ضعیفی  شعرهاي قوي خوددر جنب  ياگر این قانون کلی و مطلق را بپذیریم که هر شاعر
اگر در شعر او شعرهایی از این نوع است که به نمط .، بهمنی نیز از این قاعده مستثنی نیستهم دارد

  عالی سروده شده اند : 
  ات کند/ رویاها اي معیارهایش نیست/ بچرخ / بگذار با خوابها مقایسهمعماري معاصر اندامت/آشن

  )64مغلوب تو خواهند شد/ تا انگور به سماعم حسادت کند ـ بچرخ ( همان : 
  )84بانگ اقیانوس دارد/ صدف شعرم/ خواب تو را / زمزمه جوباري کافیست ( همان: 

  اند:له خواندن این دورهدر گزینه شعر او، شعرهایی هم هستند که، خارج از حوص
من به دنبال چه هستم امشب؟ / [ از خودم می پرسم] / از خیابان تا کوچه / از کوچه تا خانه  ( 

  )33همان: 
از آشفتگی و پریشانیهاي مهمی که در شعر بهمنی مالحظه میشود، عبارتند از دست و دلبازي خاص 

فاصله ـ و [ ] ؛ که کاربرد آنها اصالً هیچ توجیه شاعر در استفاده از عالیم نشانه گذاري باالخص، خط 
منطقی و هنري ندارد و آن قدر هم در شعر او زیاد است که دیگر نیازي به شاهد آوردن نیست؛ مثالً از 

ها توجه شود : اما، / ـ دلیر کوچک من / ـ بهمن ـ / [ هم نام شاهزاده ي همان آغاز دفتر، به این نشانه
  )14مان: آن قصه هاي خوب ] (ه

 قدراما نکته مهم این مقال، لغزشهاي زبانی و دستوري است که در شعر او بوفور دیده میشود؛ آن
فراوانند که باید پذیرفت یا شاعر به قواعد زبان معیار آگاه نبوده یا عمدي در کار داشته که آن قواعد 

به اجمال و تناسب حوصله را چنین به سخره گرفته و زیرپا گذاشته است به برخی از این خطاها، 
  مقال اشاره میکنیم.

  الف) لغزش در کاربرد افعال
ی، آید بهمنآید؛ یعنی ابتدا مفعول و بعد متمم می، مفعول و متمم می» دریغ کردن « با فعل مرکب 

  این ساختار را شکسته و میگوید : 
  دریغ مکن )  منظورش این است : رودها را از من63از رودها دریغم مکن ( همان: ص 

  )64از دریاهاي ته نشین شده دریغم مکن ( همان: ص 
  بین دو رکن فعل دعایی، معموال ضمیر نمی آید ولی در شعر بهمنی، این امر کاربرد دارد 

  )157مرگمان باد و مباد آن .... ( همان: ص 
  )263و ایتان باد؛ بجستید و چنین پیر شدم (همان: ص 

  ت فعلی (!) به جستجو بودن را بکار برده است و یا به جاي جستجو کردن، عبار
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  )101تمام دیشب را / درون دفتر حافظ / به جستجو بودم ( همان : 
  ، دور گرفتن را ساخته است : "دور کردن"به جاي فعل مرکب 

  )131چشم از چراغ دور گرفتم (همان: 
  ممکن است توجه شود که این کاربرد برگرفته از زبان جنوب است 

  )92هیچ قرصی به خواب نمیروي ( همان :  و تو با
  ظاهرا شاعر در موردي که باید ماضی نقلی به کار میبرده، از ماضی مطلق استفاده کرده است : 

  )95من و تو، آدم و حوا نبودیم  ( همان: ص 
  را به کار برده است :» گریید« ، » گریست« و یا این غلط فاحش که به جاي 

  )126اي دگر گریید ( همان : ص تو خنده کردي و همسایه
به همان اندازه که شاعر در حوزه مفردات کلمات و ترکیبات و ساختار و نحو، از زبان روزمره و عامیانه 
بهره میگیرد در کاربرد افعال، نیز از این شیوه تبعیت میکند؛ او به تأثیر از زبان روزمره ، فعل الزم را با 

  متعدي میکند» ان«
  )117ریشه بخشکانی   ( همان:  این باغ را از

  )118برگی به رنگ عشق برویانم ( همان : 
  )118با یک نگاه بازبگیرانی  ( همان:

آورد و جا بر عکس موارد باید فعل را به صیغه متعدي می)  در این86خرامی ( همان : تو کلمات را می
  یا این تعبیر محاوره اي که : 

  )126این سفره، بستنی ست مگر ( همان: 
  بر خالف این مورد باز در شعري دیگر : 

  )136هر لهجه اي شنیدن دارد ( همان : 
  به جاي هر لهجه اي شنیدنی است . 

  آید میتوان به این نمونه ها نیز اشاره کرد.از بدعتهاي بهمنی در شعر که به چشم می
  )154چه دانم اینجا چرا را زدند(همان: 
  :اي ساخته استه به معنی فریاد است او با یکی از آنها، فعل و جملهو یا در این مصرع، داد و بیداد ک

  )237اي هست داد از این دارم (همان: همیشه فاصله
را به فعل الحاق کرده و شکل و معنی فعل را وارونه به » م « در کاربرد فعل، بهمنی، ضمیر متصل 

  کار برده است:
  )242تو اشتباه بزرگ منی ببخشایم (همان: 

  مرا ببخش  ¬شایم ببخ
از غلطهاي مصطلح در کاربرد فعل مرکب، افتادن فاصله بین دو رکن آن است شعر بهمنی نیز از این 

  لغزش دور نبوده است:
  )248اند (همان: مرا مثال به چیزي که نیستم زده
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  )229خواهم (همان: هم از تو هیچ در این رهگذر نمی
  ب) خطاهاي مفهومی و مصداقی 

ند که از نظر معنا و مفهوم در بستر فرهنگ و ادب ایران، منافات ین لغزش ها، خطاهائیمنظور از ا
  دارند مثالً شاعر روي زیبا را به ماهی تشبیه میکند : 

  )70ام   ( همان: صپرنده و ماهی / برایت دیده دختري به گونۀ
  تی بودنشان مانند میکند(؟)و از اینکه سربداران، قهرمانان بی باك دینیند او خود را به آنها و بهش

  )97من و تو سربداران بهشتیم ( همان: 
  و یا این تعبیر ناساز : 

  )161زخم آن چنان بزن که به رستم شغاد زد ( همان: 
  و یا باز ساختی غلط از فعل : 

  )213پسندیدت نیست حاشا کن خودت را ( همان: 
د ممکن است برخی براي این سه کلمه چندین و یا فهم و قبول این تعبیر، واقعاً حوصله بر است هرچن

  جلد شرح بنویسند :
  )76از تمامم میگذري ( همان : 

  و یا این عنوان شعر که مصرعی از شعر است و واقعا عجیب و غریب:
  )74رویایی بیرون آمده از خواب   ( همان : 

  و ضعف و گسست فکر و اندیشه را نیز میتوان در اینجا نیز دید: 
  چیکار کنم ؟       خواب و نمیشه که ندیدخواب دیدم 

  و این تعبیر که بر خالف فرهنگ امروزي، معناي خوبی ندارد:
ــت زین بیش     بـیــا دیــگــر مــجــالم نیســ

  
ــبــز درویش  ــه بــرگ سـ   قــنــاعــت کــن ب

  )213( همان: 
  ج) هنجار شکنیهاي نامتعادل 

) و غالب شاعران 270هر چند که کار شعر، شکستن نرم زبان است ( موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: 
اند، ولی فقط معدود به اقتضاي زمان و مکان خود، از این منظر براي خود سبک آفرینی کرده

آفرینشگران ادبیند که با شگردهاي مختلف، خواننده خود را از چند و چون و جنس و سنخ پیشینیه 
در قوانین دستوري و  ) بدعت23آگاه میکنند ( مقاالت ادبی و زبان شناختی، حق شناس،  پیام خود

عدول از قواعد رایج، تنها کار نوابغ شعر و ادب است و معلوم نیست کسانی که چنین تغییراتی در 
گفتارهایی درباره دستور زبان فارسی، » ( ساختمان دستوري زبان میدهند از این زمره باشند 

حش هنجارشکنی پر است، ) ؛ متاسفانه باید گفت دفتر شعر بهمنی از غلطهاي فا339فرشیدورد: ص 
تمام میکند و یا آغاز مصرع » و « در خیلی از موارد شاعر، مصرع را با حرف ربط، آن هم حرف ربط 

  را نیز با چنین سیاقی شروع میکند : 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

 ١١شگردھای بیانی و لغزشھای زبانی در شعر محمدعلی بھمنی/
 

 
 

  67)73اي برگذشته از آب و / خاك و / هوا و / آتش ت اي شعر !  ( همان : 
  )240فصلها حوصله سوزند   بپرهیز که تا / ( همان : 

  » (!)بهمنی ، غزلی دارد با ردیف : را، حتّا 
دریغ می کنی از من ــــــ نگــاه را حتــّا   

                                                                           
ــّا        ــت ــاه را ح ــاه گ ــه گ ــزم ــز زم ــی   و ن

  )241( همان : 
  را به کار برده : » اگر چه « و در آخر مصرع، 
ــاید و یا ــاید دیگر اگرچه شـ ــاید هزاران شـ   شـ

  
  اینک به گوش انتظارم جز صـداي مبهمی نیست   

  )174( همان : 
حرف ربطی است که در آغاز مصرع دوم به کار میرود و هر چند که ظاهراً در » و « البته این غیر از 

د نه تلفظ میشو»  wo «سنت شعر گذشته سابقه اي دارد هرچند که در آنجا ظاهراً به صورت صوت 
 »va  «  

ــی   ــحر باشـ ــود سـ ــبـانه هاي مرا میشـ   شـ
  

ــی    ــود کــه از این نیز خوبتر بــاشـ   و میشـ
  )217( همان:

دوباره گفته میشود که شاید کسانی، به خاطر همین شگردها، بهمنی را صاحب سبک بدانند و در آن 
  صورت شاعران بزرگ دیگر، نیز در این زمینه به گردپاي بهمنی نمیرسند.

  د) حذف و اسقاط
هاي تعلیق و ... استفاده کرده است معدود بهمنی، شاعریست که در شعر خود، بیش از حد، از نشانه

را خیلی استفاده کرده و در آن » ها « کار نبرده باشد او از صوتهاي رایج ، ا را بهست که او آنشعری
  است  معموالً ... تعلیق را به عنوان نشانه حذف و اسقاط به کار برده» ها « بعد از 

ــیــم خوب من  ــه کــجــا مــیــکشـ   هــا ... ب
  

ــیــم     ــیــمــان ــه پشــ ــی ب ــان   هــا... نــکشــ
  )194( همان : 

  )109چل تکه اي بدوزي ـ زیبا / و میتوانی حتّی .... ( همان : 
و  »ناخوش « ، » ناخوشی « برخی حذفهاي بهمنی، واقعاً قابل توجیه نیستند در شعر زیر، به جاي 

  ه و گفته است : بعد موصوف صفت عالی را نیز حذف کرد
  )184همان:  0چرا باید به ناخوش بگذرانم  ـ خوشترین را ، هم  (

را به ناصواب نگه » من«اي را شاعر بعد از آسانی حذف نموده و فقط، و یا در این شعر، ظاهراً جمله
  داشته است : 

  )224ان : هیچ کس ـ هیچ زمان نیز ـ به آسانی من  ( هم  به همان قله دشوار که فتح اش نکند 
  و یا حذف فعل و جمله ، چنین جلوه یافته است : 

  )225( همان :   من و همیشه هنوزي چنین تماشایی   

                                                 
شناسی در آن خود اویند و فصلنامھ سبکغلطھای امالئی موجود در شعر بھمنی برگرفتھ از امالی اشتباه  ٦٧

  نقشی ندارد،غلطھایی مانند آتش ت.در این بیت و فتح اش در بیت صفحة بعد
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  )232یک چشمه غزل از او در فصل عطش سالی  ( همان : 
  را حذف کرده : » به « و یا در این جا ، حرف اضافه 

  ببین چه دلخوشـــی ســـاده اي : همینم بس
  

ــیکـه یـاد من بـه هر اندا    ــر باشـ   زه مختصـ
  )218( همان :  

  یاد من            به یاد من
درست است که سبک اصلی و فردي سعدي در غزل به حذف است ولی واقعاً حذف در غزل سعدي 

  تا شعر بهمنی، فرقی دارد از کجا تا به کجا.
  هـ) حرف اضافه در معنی دیگر 

  طوري به کار برده که به چشم میزند : نه، برت مختار خود را در این زمیظاهراً بهمنی، توسع و قد
  ) 174اینک به گوش انتظارم جز صداي مبهمی نیست ( همان : 

  به گوش    :   در گوش 
  و یا این شعر : 

  )239گوش کن از من و بر هم چون منی گوش مکن   ( همان : 
  برهم چو منی   :   به هم چون منی 

  و) جابجایی ارکان جمله 
نجار زدایی و ه، چنین آشنایی "تنگ بی ماهی"یا  "قفس بی پرنده "ي اینکه بگویددر شعر زیر، جا

  شکنی کرده است : 
  )71ترین تنگ   ( همان : ترین قفس /بی ماهیبی پرنده

  و نیز این خالقیت و نوآوري ( ! ) که : 
  )198هاي مگویم را ( همان : و منتظر تا بگویم گفتنی
  توده بهره برده است.  که ظاهراً از زبان محاوره و
  ز) لغزش در کاربرد قید 

ر تتفضیلی، صرف کرده و در معنی خوش خوشا، قید است از صفت خوش، بهمنی خوشا را به صفت 
وزن ، شاید او را بدین کار وا داشته است ولی از ده است البته درست است که ضرورت به کار بر

ه وده تا چه برسد بدر قید رعایت سالمت زبان نب لغزشهاي موجود اینچنینی، توان گفت که او ظاهراً
حفظ تناسب وزن.

ــتــه  ــب بسـ   نیــازمنــد توام مثــل زخم ل
  

  خوشـــاتر آن که تو گهگاه نیشـــتر باشـــی  
  )218( همان ص 

جا که قلمرو ادب و شعر و هنر، مملکت جان است و قلمرو به اندازة بیکران وسیع و گسترده است؛ از آن
شاعران را نیز صواب دانند و به نحوي از انحاء، به توجیه آن بپردازند؛  شاید برخی باشند که خطاي
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اگر چنان، باز و وسیع به بحث شعر و نقد و داوري آن بنگریم؛ دیگر چه چیزي غیر شعر است یا 
م که اي بدانیضعیف است و یا مبتذل؟ چرا باید هر جریان نو و خاص ادبی و شعري را تافته جدا بافته

باید در مقابل آن تعظیم کنیم و به تحسین و تمجید آن بپردازیم و چرا شعر و در نظریه  در وهله اول
هاي مرتبط با آن که از غنا و  ثروت بیکرانی برخورداریم، به ناگزیر و با استناد به برخی نظریه هاي 

و آن را از رواج افتاده آن سوي آب، به زور آنها را در عرض شعرهاي عالی گذشته و نو قرار دهیم 
گرایی بدانیم و مسأله ها یا سؤالهاي بیشتري در این باب است و این مقال، بی آنکه نشانۀ کثرت

بخواهد به شعر شاعر نوپرداز آن توهینی کند فقط شعر او یعنی منتخب و گزیده بهترین اشعار او را 
رزشداوري متعصبانه در ترازوي سالمت و اعتدال  زبان معیار گذاشت و برکشید و تا حد امکان از ا

اندك در جهت ارتقاء و سیر تکاملی شعر و فرهنگ  خودداري ورزید امید است که بتواند گامی ولو
ات ادبی ةاهمیت زبان به عنوان ماد کارکرد و نقش و درجۀایرانی برداشته باشد. ایدون باد. این مقال 

ن، ارائه میدهد و بر آن است در شعر بهمنی به صورت توصیفی و مختصات بیانی آن را در حد امکا
که دستکاري و مسامحه و بی اعتنایی شاعر به این ماده و وسیله مهم ادبیات یعنی زبان، را با ذکر 

  شاهد و مثال نشان دهد.
  نتیجه

هر چند که امروز، دیگر، پروندة جنجالی و بانگ آفرین شعر نو، بسته شده است و همه موافقان و 
قبال این جریان نوادبی، به نقطۀ مشترك پذیرش معتدل آن رسیده اند؛ مخالفان معتدل شعر نو در 

ولی باز میتوان از منظرهاي مختلف، به ارزیابی و شناخت جریانها، مکتبها و تحلیل شعري شاعران 
نوپرداز پرداخت؛ محمدعلی بهمنی و شعر او که خاستگاه کامالً مردمی و توده اي دارد و به ناگزیر از 

ات و واژگان و ساختار و نحو زبان روز در شعر خود بهره برده است و مثل مردم ساده و زبان و تعبیر
میکند و سادگی تجربه، حال و هوا و زبان را گی را در شعر خود، آین صمیمی جنوب، سادگی و زاللی
 وناگزیر، چون شعر او بیشتر به زبان گفتار نزدیک است؛ لغزشها دید؛ در شعر او بوضوح تمام میتوان

 غلطهاي«خطاهاي متعدد زبانی، مفهومی، فنی و ... دارد؛ بخش عظیمی از این لغزشها برگرفته از آن 
ست که در زبان جاري امروز رایج است؛ البته بدان معنی نیست که در شعر او هیچ نقطۀ »  مصطلحی

و در محافل  اند و پیش از خداوند خود نمردهاوج یا ناب وجود ندارد برخی شعرهاي او که مثل شده
مختلف از موسیقی تا فرهنگ عامه وارد گشته اند؛ گواهی هستند که ارج و اعتبار شعر او را نشان 
میدهند. در شعر او به تناسب و اقتضاي بیان عامه، عالوه بر سادگی و وضوح، تکرار، شفافیت کلمه، 

او، از حد تعادل خارج گشته  نبود ایهام و ابهام، نیز دیده میشود که در برخی از این شگردهاي بیانی
است و این مقاله به بخشی از خطاهاي شاعر در کاربرد افعال، قید، ساختار نحوي و هنجارشکنیهاي 
نابهنجار اشاره کرده و با گوشزد کردن آن نکته ها حتی االمکان، غث و سمین شعر نو و باالخص شعر 

همچنین غلطهاي امالئی فاحش از نموده است.بهمنی را در بستر تاریخ ادبیات ایران و ادب معاصر، ب
هاي بهمنی از نقاط بسیار بزرگ ضعف شعر اوست.ضعفی که فراتر از شعر یک شاعر،مخدوش در نوشته

  کردن خط یک کشور را نشانه میگیرد.
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