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 چکیده

 

ررفتاه اسات    ناا   « هنجاارررییی »یا « فراهنجاری»های زبان هنجار، انحراف از قواعد حاکم بر آن است که یکی از انحرافات مؤلفه

های برجستگی زبان و آشنازدایی در شعر و نثر است، از موضوعات مهم نقد ادبی نوین به حساا   هنجارررییی که از مؤثرترین روش

هنجارررییی یکی از مهمترین عوامل پیدایش سبک ادبیست کاه میایان آن را باا    ،  بسیاری از شاعران از آن بهره برده اندآید و می

یابیم، شاعر با استفاده از شگردها و فنون، چه از طریق هنجارررییی درمیتوان مشخص کرد   قوع آن در هر اثر میتوجه به بسامد و

مندسازی بهتار آن، تقویات بعاد موسایقایی و تأثیررا اری      تر بخشیدن به شعر، نظا اندازه در ایجاد حس و حال تازه، انسجا  بیش

اند که از حیث زباان و مساا ل زباانی،     دبی این سرزمین، تنها شاعرانی مورد توجه بودهدر طول حیات اتر آن موفق بوده است  عمیق

، نیماست؛ کسی که به واسطة زبان و « طرحی دیگر درانداخته»اند  یکی از این شاعران که به نوعی  هایی داشته ها و خالقیت نوآوری

فراهنجااری دساتوری، هنجاارررییی،     اصار ایاران باوده اسات     مسا ل زبانی همواره مورد توجه محققان ادبی و پژوهشگران شعر مع

اخیر به محافل ادبی و متون نقد ادبای راه   سازی، اصطالحاتی است که طی چند دههنحوستییی، کژتابی، عدول از هنجار و برجسته

که با تعریف این اصطالحات و  یافته است  مقاله حاضر، نگاهی دارد به انواع هنجارررییی در مجموعه اشعار نیمایوشیج و بر آن است

تحلیلای   -ای توصایفی  سبک ایران، کارکردهای این پدیاده را باه شایوه   های عینی از اشعار این شاعر صاحبها و مصداقارا ه نمونه

  های زبانی بررسی نماید نشان دهد و مییان خالقیت شاعر را در آفرینش

 

 ی زبانی هنجارررییی ، نوآورنیما ، شعر،  :گان کلیدی واژ
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Review of deviations in the lyrics Nima 
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Abstract 

 

One of the components of language variation norm, the deviation from the rules governing that 

"paranormal" or "deviation" has been called. The deviation of the most effective ways of prominence and 

Shnazdayy language in poetry and prose, is considered the most important issues of modern literary 

criticism and many poets have benefited from it, One of the main causes of style Adbyst the amount of 

deviation with respect to the frequency of their occurrence in each effect can be determined. We find 

through the deviation, the poet uses techniques and ways, how to create new moods, greater cohesion up 

the lyrics Systematically building better, deeper strengthening of the music and its influence has been 

successful . During the literary life of the country, only poets have been considered in terms of language 

and language issues, innovations and innovation respectively. One of the poets who somehow "Another 

proposal Drandakhth" Nymast; Who through language and language issues have always been of interest 

to literary scholars and researchers of contemporary Iranian poetry. Grammatical deviation, deviation, 

Nhvstyzy, distorts, deviating from the norm and Highlighting, terms that over the last decade texts of 

literary criticism, literary circles and the healthcare system. The present article looks at the types of 

deviations in the collection of poems Nima and that the definition of the term and providing samples and 

Evidence objective of poems Owner Light Iran, the functions of this phenomenon descriptive manner - 

demonstrate analytical and poetic creativity in language Creations review. 

 

Keywords: poetry, Nima, deviation, Linguistic innovation. 
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 مقدمه -1

غاز قرن بیسنم روند مطالعه زبان دساخوش تحاول و درجرراونی عظیمای رشات  آغااز ایان دررراونی باا آماوزش هاای                     در آ     

زبان شناس سو یسی ، سوسور همیمان رردید آموزش های سوسور پیش از همه بر فرمالیست اثر ر اشت  فرمالیست ها متون ادبی 

مصداق ، بررسی نشانه ها را مورد توجه قرار می دهد و در پی دستیابی باه مبناایی    را از دیدراهی ساختاری می نگرد و با رها کردن

برای نظریه ادبیات است  آنچه مشخصه زبان ادبی است و آن را از زبان معیار متمایی می کند این است که زبان معماول را باه روش   

 عمول نا آشنا می نمود های رونارون تغییر می دهد ، پس زبان غریب می شد و به تبع آن دنیای م

زبان شناس انگلیسی آن را برای ترفندهایی به کاار بارد کاه    « جفری لیچ » فراهنجاری یا انحراف از زبان ، اصطالحی است که      

 موجب برجستگی کال  شاعر می شوند و زبان شعر را از سطح زبان معیار فراتر می برند  

رهای پ یرفته شده در محور زبان است که در صورت کااربرد مناساب مای تواناد هناری      هنجار ررییی انحراف یا خروج از هنجا     

باشد که به برجسته سازی در زبان بیانجامد و به هنجارهای خودکار شده زبان کاه دیگار قاادر باه انتقاال زیباایی نیساتند خاتماه         

 (  46:  1335سالجقه ، «) دهند

قوله واژرانی ، نحوی ، نوشتاری ، آوایی ، معنایی ، رویشای ، سابکی و زماانی تقسایم      انواع هنجار ررییی را به هشت م« لیچ »      

کرده است  در این مختصر ، سعی می رردد شعرهای نیما از دیدراه صورت ررایی و با دو مفهو  هنجاار زدایای و هنجاار آفرینای ،     

های نیما به طور خاص ، ظرفیات هنجاار رریایی    کاویده شود  پیش فرض تحقیق این است که شعرهای معاصر به صورت عامو شعر

 بیش تری را نسبت به اشعار شاعران دیگر دارا هستند 

نیما به شکستن هنجارها و قواعد موجود در زبان پرداخت  او با استفاده از این هنجارررییی در پی دست یافتن به زباان شاعری        

بازتا  عقایدش و نمودار حاالت و روحیات تازه جویان باشاد هنجار رریایی در   دیگری بود که بیان کننده نگاه تازه او بود تا شعرش 

شع نیما از جنبه های مختلف قابل بررسی است  او از ترکیبات جدید واژرانی در شعر خود بهره جسته ، قواعد نحوی زبان معیاار را  

معیار متداول نبوده است   کلماتی از زبان محلی خود را در رعایت نکرده ، از نظر آوایی کلمات را به رونه ای به کار برده که در زبان 

شعرش آورده و کلمات و الفاظ اشعارش به افکار عامه مرد  بسیار نیدیک است   در این مقاله با توضیح انواع فراهنجاری هاای زباان   

 ادبی ، نمونه عینی از این فراهنجاری ها از مجموعه اشعار نیما آورده شده است 

پژوهاان   ویژه داناش  مندان به ادبیات معاصر فارسی، به ای نو به روی معاصرپژوهان و عالقه پژوهش در راستای رشودن دریچهاین      

کاه هنجاار و هنجاارررییی     ای با مسا ل مطرح شده در نقد ادبی نیی پیوند دارد؛ چنان زبان و ادبیات فارسی، است  این بحث به رونه

 است  « شکولوفسکی»و « لیچ»ازجمله  ها یکی از اصول فکری فرمالیست

 

 تحقیق هپیشین -2

تقریبا تما  کسانی که درباره شعر نیما تحقیق و اظهار نظر کرده اند ، زبان شعرهای آزاد او را پدیده ای بغرنج ، نارسا و نااهموار       

در با  نیما و تطور زباان شاعر ناو نیماایی و     د  ، خارج از هنجار سخن و باالخره زبانی مبهم و به دور از سالمت و فصاحت خوانده ان

های متعددی انجا  ررفته که حاصل نگاه ویژة محققان از منظرهای مختلف است  کسانی چون  های زبانی آن تاکنون پژوهش ویژری
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« ا  ابری است خانه»، پورنامداریان در «موسیقی شعر»، شفیعی کدکنی در کتا  «شناسی به ادبیات از زبان»کورش صفوی در کتا  

شاناختی باه ایان مقولاه      ، مجموعه مقاالت ادبی و زبان«شناسی شعر به سوی زبان»، بهیاد نبوی و مهران مهاجر در «سفر در مه»و 

 اند  پرداخته

( از منظار مکاتاب ادبای از جملاه ر الیسام، سمبلیسام و       1331« )داساتان درردیسای شاعر نیماا    »سعید حمیدیان در کتاا        

 ای از ابهامات آن پرداخته است  های زبانی شعر نیما و تبیین پاره به ویژریرمانتیسیسم 

ویژه از نوع معنایی اشاره کارده   ها به ( به انواعی از هنجارررییی1373« )شناسی شعر درآمدی بر نشانه»فرزان سجودی در مقالة      

 آید  ها به سیالن درمی و نشان داده است که شعر از طریق همین ویژری

شاگردها و ترفنادهای   ( 1301« )عطا و لقای نیما یوشایج »( و 1374« )ها و بدایع نیما بدعت»های  در کتا  مهدی اخوان ثالث     

زبانی نیما را در این دو اثر بررسی کرده است  هنر نویسنده ، نشان دادن برخی هنجاررییی های نیما در شعر فارسی و تبر اه وی از  

  بدعت آفرینی در زبان است

ررایانه سعی در ریارش چند شاعر   (، با رویکردی نقش1370« )شناسی شعر به سوی زبان»مهران مهاجر و بهیاد نبوی در کتا       

 کوتاه نیمایی از رونة اشعار آزاد را دارند 

آزاد، باه چگاونگی   سانتی و   بندی شعر نیما به سانتی و نیماه    ( ضمن دسته1377« )ا  ابری است خانه»پورنامداریان در کتا       

 انفکاک شعر او از شعر کالسیک و سیاقت آن به سوی شعر نو نیمایی پرداخته است 

 

 هنجار گریزی   هنجار و تعریف -3

هنجار در لغت یعنی به آیین، قانونمند و متعارف و در اصطالح، هنجارررایی عبارت است از رعایت اصول و فنون و قواعاد زباان        

 یار در شعر متعارف، مرسو  و مع

هم ریختن و شکستن و عدول از قوانین و قواعد زبان متعارف و معیاار اسات     هنجارررییی عکس هنجارررایی و منظور از آن به     

 (57: 1373کند  )صفوی،  لیچ هنجارررییی را ریینش عناصری نامتعارف از میان امکانات بالقوة زبانی تعریف می

 هاز یاک نکتاه نبایاد غافال باود و آن اینکاه هما       و  ساازی اسات   زبانی به منظاور برجساته   هاستفادواقع نوعی  هنجارررییی در     

هاا، تحاوالت و سااختارش     های روناارون آن، ظرفیات   ها بهنجار نیستند  کسی که زبان را به درستی نشناسد و با الیه هنجارررییی

ریارد  بادیهی    یرا این کار از قدرت خالقیت خاصی نشاتت مای  تواند به هنجارررییی دست یازد؛ ز آشنایی عمیقی نداشته باشد، نمی

است در هنجارررییی نباید در ارتباط باین رویناده و مخاطاب اخاتالل ایجااد شاود؛ زیارا هنجاارررییی بایاد قابال تعبیار باشاد              

شناسای:   اصل زیبایی :الف( سازی شاعر باید دو اصل اساسی را رعایت کند کدکنی معتقد است که در هنجارررییی یا برجسته شفیعی

سازی، احساس نوعی زیبایی کند  ایشان علات عاد  توفیاق بعضای از      بدین معنی که خواننده یا شنونده از هنجارررییی یا برجسته

 کند  داند؛ چرا که شعر را رستاخیی کلمات توأ  با نوعی زیبایی تلقی می سرایندران شعر نو را رعایت نکردن این اصل می

ساازی باعاث ابهاا  یاا      ا ایصال: بدین معنی که خواننده یا شنونده، شعر را ادراک کند و هنجارررییی یا برجساته  ( اصل رسانگی ی

  (13: 1373)شفیعی کدکنی، «رنگی و اختالل در فهم نشود
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بارده اناد    هنجارررییی یکی از مؤثرترین روش های برجستگی و آشنایی زدایی در شعر است که بسیاری از شاعران از آن بهره      

در شعر معاصر، نیما نقش زیادی در پایه رییی این هنجارررییی ها داشته است و پیروان وی نیی از این روش بسیار اساتفاده کارده   

 اند  یکی ار شاعرانی که از روش هنجارررییی برای برجسته سازی شعر خود بهره ررفته است، سهرا  سپهری است  

ز قواعد حاکم بر زبان هنجار و عد  مطابقت و هماهنگی با زبان متعارف  این را نیی اضافه کنیم که هنجارررییی یعنی انحراف ا»     

هاای روناارون،    خاوبی بشناساند و باا الیاه     جا زیبا و پسندیده نیست، بلکه کسانی که زباان را باه   این انحراف از قواعد زبان در همه

ای مقبول و مطلو  از این ترفند استفاده کنناد  شااعر بایاد از     توانند به رونه ها و تحوالت و ساختار ژرف آن آشنا باشند، می ظرفیت

چنان قدرت خالقه و فکری و هنری برخوردار باشد تا از این هنر استفاده کند  الزمة استفاده از آن، پختگی فکری و آشنایی کامل با 

 (7: 1331اسرار و رموز زبان است  )سنگری، 

ا یعنی افیودن قواعادی بار قواعاد      افیایی سازی به دو شکل قاعده افیایی؛ زیرا برجسته شکنی است، نه قاعده هکار بیرگ نیما قاعد     

طور کاه رفتایم کاار     ریرد که البته همان ا صورت می  ا یعنی انحراف آراهانه از قواعد حاکم بر زبان  ا و هنجارررییی  حاکم بر زبان

شود بلکه این خود زبان است که با رعایات دو   از این منظر چییی به زبان اساساً افیوده نمیهنجارررییی است   هنیما بیشتر در حوز

 (234: 1331منش،  کند  )نیک شناسی، توجه خواننده را از پیا  به سوی خود زبان جلب می اصل رسانگی و زیبایی

اند  بدیهی اسات کاه هنجارشاکنی و     زبان دست زدهسازی  افیایی به برجسته قاعده هبسیاری از شاعران کالسیک ما فقط در حوز     

اناد؛   افیایای قابال تبیاین     قاعده هررییی فراتر از مسا لی همچون وزن، قافیه، ردیف، تناقض، عکس، و استعاره است که در حوز قاعده

رین مصاالح ادبیاات و شاعر،    ت های جامعه فراتر از این مسا ل است  به هر روی، از آنجا که مهم های آن و واقعیت زیرا درک پیچیدری

 (32: 1331کامیار،  های آن فراتر از صورت آن است  )وحیدیان زبان است، بنابراین درک پیچیدری

ستیی  ستیی، هنجارستیی یا فصاحت نیما مبتنی بر هنجارررییی است و این هنجارررییی نه بدان معناست که نیما سنت هطرز تاز     

شناسی و  خود از منظری تازه و بدیع به شعر، زبان شعر و مبانی زیبایی هتاز هدادن به شیو ا در شکلاست، بلکه بدان معناست که نیم

شناسانه به شعر از نگاه سانتی   سنتی عوض شده، نگاه زیبایی هخورده، نگاه به قافی نگرد  در شعر نیما وزن دست فصاحت و بالغت می

 (230: 1331منش،  رشته است  )نیککه به تشبیه، استعاره، کنایه و    معطوف است، بر

از سوی دیگر، وسعت نظر هنرمند توسعه یافته است؛ چرا که بیشتر توانسته است از واژران استفاده کناد  مهام ایان اسات کاه           

دنیاا نگااه    های اطرافم و خطوط اصلی این من به دنیای اطرافم و آد »روید:  باره می این زاد در شاعر نترسد و مخترع باشد  فروغ فرخ

های تازه که مربوط به همان دنیا باشد  ارر  خواستم آن را بیان کنم، دید  کلمه الز  دار ؛ کلمه کرد ، آن را کشف کرد  و وقتی می

اش  ها را وارد کرد   به من چه که این کلمه هنوز شاعرانه نشده است  جان که دارد؛ شاعرانه مرد  اما نترسید ؛ کلمه ترسید ، می می

 (11: 1330کدکنی،  )شفیعی« کنیم  می

 

 بندی هنجارگریزی دسته -4

 ه)ماهناما  «معنای  هکند: الف( هنجارررییی در حوزة لفظ،  ( هنجاارررییی در حاوز   هنجارررییی به دو صورت نمود پیدا می»     

بکی و زماانی اسات    لفاظ شاامل واژراانی، نحاوی، آوایای، نوشاتاری، رویشای، سا         ه(  هنجارررییی در حاوز 114: 1376خاوران، 
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معنی بسیار رسترده است و محدود کردن آن به چند دسته، جهت تبیین و روشن ساختن این مقوله بارای   ههنجارررییی در حوز»

   (70: 1373صفوی، «)آمییی اشاره کرد توان به استعاره، نماد، پارادوکس و حس مخاطب است  از جملة آن می

 

 ماهای هنجارگریزی در شعر نی گونه -5

زدایی زبان، خروج و عدول از هنجار زبان است  این امر هام باه پویاایی     کردن، پویایی و در عین حال عادت  های زنده یکی از راه     

هاسات  ارار    افیاید؛ چرا که یکی از وجوه ادبیت یا زیبایی زبان در شعر همین هنجاارررییی  آن می هکند و هم بر دامن زبان کمک می

شناسی و ادبای خاارج و باه ساوی زباان روزماره و        خود را در بیان شاعر طی کند، بدیهی است که از وجه زیباییزبان سیر طبیعی 

 هشود  عالوه بر این، بین زبان شعری شاعر و زبان روزمره تماییی وجود نخواهد بود  نیما نیی از آنجا که در اندیشا  هنجارررا مایل می

ا دست زده است که در زیر به اناواع آن اشااره     معنا هلفظ و چه در حوز ها چه در حوز  یییبازآفرینی و تنوع زبان است، به هنجاررر

نمونه بسنده  چندکال  صرفاً به ذکر  هها برای پرهیی از اطال کنیم  الز  به یادآوری است که در استخراج انواع شواهد هنجارررییی می

 است  ایم و مطمتناً شواهد در هر نمونه بسیار فراوان  کرده

 

 هنجارگریزی آوایی -6

تغییر آواهای زبان، هنجارررییی آوایی است  شااعر در ایان شایوه از اصاول آوایای      »دهد   راه شاعر اصول آوایی واژران را تغییر می

اکناون باه    ( 13: 1376خاوران،  ه)ماهنام«کند ها از شکل هنجارین آن دور می زند و تلفظ واژران را با تغییر مصوت واژران رریی می

 : کنیم رونه هنجارررییی اشاره می انواعی از این

 

 ساکن کردن متحرک  -6-1

 ( 523:  1331) نیما ،  «/ به هوای پسرش / همه جانْش شتا  آی آمد پدرش» -

 ( 360) همان :  «/ ترْکیده آفتا  سمج روی سنگهاش جایی که نه ریاه در آنجاست، نه دمی» -

های نی به دیوار اتااق دارد   / و جدار دنده ای با آن نشاطی نیست، تاریک من که ذره ه/ در درون کوم ستبر بساطی که بساطی نی» -

  ( 465) همان : «ترکد از خشکیْش می

 

 مشدّد کردن کلمه - 2 – 6

 ( 451همان :  )«/ ریخته بر سر او خاکستر / روییا خانه تکانیّ نهان / با مه آلوده صبحی همبر خواند در درة خموش جوی می» -

 ( 134) همان : «/ یکی رفت: این دا  شیطانی است یکی رفت: خمّ سلیمانی است» -

  ( 022) همان : «/ به زبونیّ و در تک و تا  / دور زد به سر  ا همچو خیه که بر آ  ریسوان درازش» -
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 ر آخر آناشباع د« ی»غیرملفوظ و افزودن « ه»حذف کسرة اضافه در کلمات مختوم به  - 3 – 6

 ( 544) همان : «/ خسته اندا  / پیرنارشته براندازة سال / چه چرایم با تو؟ چه عقابت با من؟» -

 ( 315) همان :  «/ از کجا یا از چه کس دیریست    از درون پنجرة همسایه من، یا ز ناپیدای دیوار شکستة خانه من» -

 کند: مصوت بلند را از آخر کلمه ح ف می ،راهی نیما 

 ( 325:  1331) نیما ، «/ چه کسی آیا ندانسته ر ارد پا؟ ها جنبان / بر سر این کله سان در شبی تاریک از این» -

  ( 435) همان : «ها دلکش بندد به خوا  نقشه / چشم می لیک چون در پیکر خاکستری آتش» -

 

 «و »و «  ا »متحرک وقایه میان کلمات مختوم به مصوت بلند « ی»حذف  -6-4

 ( 544) همان : «/ چون خیالی پا بست / ماند پاروْش به دست مرد را هیچ نه یارای سخن» -

             «هاشْ آواز    دهد سوی بچه اش از جا برده// می / هوس دانه / همچو مرغی که بگیرد پرواز ر رد ولیک فکریش به سر می»     -

 (             426) همان : 

 

 هنجارگریزی سبکی -7

این امکان برای شاعر وجود دارد که از الیه اصلی شعر که رونه نوشتاری معیار است ، رریی بیند و از واژراان یاا سااخت هاای     »     

(  در میان شعرهای نیما ، نمونه های فراوان از ساختار رفتاار و سابک محااوره     51:  1373صفوی ، «) نحوی رفتاری استفاده کند

ن با توفیق همراه نشده است  این رریی زدن از هنجارهای ادبی و استفاده از هنجارهای عامیانه زبان ای لغات دیده می شود که چندا

، باعث آشفتگی و ناهمگونی زبان شعر نیما شده است   این هنجار ررییی را می توان در راستای اصل فاصله زدایی ، تلقای کارد تاا    

 بدین وسیله خود را با مرد  مألوف و مأنوس سازد 

نوشتاری معیار به ساخت نحوة رفتار یا واژران رفتاری رریی بیند، دست باه هنجاارررییی سابکی زده اسات       هارر شاعر از رون     

تنها زیبا نیسات بلکاه افاق شاعر را میاان جادّ و تفانن         بدیهی است هنجارررییی سبکی ارر با فضاسازی مناسب صورت نگیرد، نه»

 (0: 1331)سنگری،  «مایة شعر کمک کند عر به اعتالی موسیقی یا القای بهتر درونکند  این هنجار باید در ش محدود می

 (707:  1331نیما ، « ) در کنار رودخانه می پلکد سنگ پشت پیر» -

 (772همان  : «   ) آسمان یک ریی می بارد»  -

 (743همان  : « ) یک تب سرکش ، تنها پکر  ساخته و دایم این را که چرا» -

 (031همان  : « ) فتح بر تختش لمیده است پادشاه» -

 (023همان  : «  ) قاپد هر آن صدای ریند از دهن / او را صدا بین» -

 (731همان  : «  ) در آخرین د  سوزش هر د  سماجتی است» -

از ساختار متعارف زبان  در نمونه های باال ، کلمات محاوره ای می پلکد ، یک ریی ، پکر ، لمیده و قاپد و سماجت ، هنجارررییی     

 ادبی به شمار می آید  نیما شاعری مردمی است  او می خواهد با زبان شعر بگوید تا فاصله بین خود و خوانندرانش را کم کند 
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 هساز انفعاالت خوانناده اسات؛ یعنای، زمینا     هماهنگی کلمات و زیبایی آنها و توازن جمالت نیی وسیله»روید:  ژان پل سارتر می     

« دهاد  چیند و همچون نیایش یا موسیقی یا رقص، عواطاف و احساساات او را نظام و نساق مای      آنکه هشیار شود، می هنی او را بیذ

(  با این حال، نیما در نوع هنجارررییی در استفاده از زبان رفتار و محاوره نهایت دقت را دارد؛ چرا که به نظار او  54: 1344)سارتر، 

ا  خورد ا نمی  ا که کار عادی اوست  ا و سبک متوسط  ا که مال کار عالی شاعر است فضای سبک عالی و فاخر استفاده از زبان عوا  با

هایی  (  اینک به نمونه54: 1303)یوشیج، «رود ها می دست اشعار به فهم پایین هبلکه مصالحی است که فقط در سبکی نازل برای تهی

 : کنیم رونه هنجارررییی اشاره می از این

 (562: 1331)نیما ،    «/ یک د  شده وا / یکی خنده نه از لبانش های صدا / رگ انگیخته از نهادش» -

 ( 023) همان :  «/ روز، روز آفتابی است پلکد سنگ پشت پیر در کنار رودخانه می» -

 ( 333) همان : «بر ره معین ناید / تا هیچکه پاید پاید، می / می افیاید / وندر دلشان امید می ست درست مردی به راهی هاندیش» -

 ( 022) همان :  «/ و مرا هرزه درا    توشة سفر  را و نمد زینم را  / راه ول کنید اسب مرا » -

 ارزش هنجارررییی سبکی از چند نظر قابل بررسی است :» 

 تغییر موسیقی شعر -1

 تغییر فضا در شعر ) مثال جد به طنی( -2

  (  243:  1330سنگری ، «) عرایجاد صمیمیت در زبان ش -3

در شعر سنتی ما ، روی آوردن به زبان عامه ، بیش تر در اشعار طنی آمیی دوره مشروطه دیده می شاود  شااید نیماا باه هماین           

 جهت سنت شکنی ، کم تر اجازه حضور کلمات عامیانه را در شعرش داده است :

 ( 463:  1331نیما ، « ) که چرا  یک شب سرکش ، تنها پکر  ساخته و دانم این را» -

 ( 467همان : « ) در کنار رودخانه می پلکد سنگ پشت پیر» -

 

 هنجارگریزی گویشی -8

زده  هایی را از رویش محلی خود که در زبان معیار نیست، وارد شعر کند، باه هنجاارررییی رویشای دسات     ارر شاعری ساخت     

ا  ها و اصطالحاتی را از زبان باومی  ارت دیگر، هنجارررییی رویشی آن است که شاعر واژهعب (؛ به113: 1376خاوران،  هاست )ماهنام

آفریند که شاید واژران زبان هنجاار تواناایی آن را نداشاته باشاد       محلی خود در شعر وارد کند  این شیوه، صمیمیتی را در شعر می

 (7: 1331)سنگری، 

های محلی و صداهای طبیعت در زبان اوسات کاه نیماا آن را نعمتای      ضور اشیا، نا های شعر نیما ح ترین ویژری یکی از شاخص     

« هاا  ها، هرکدا  نعمتی است، نترسید از اساتعمال آن  ها، حیوان ها، ریاه ها، اسم چییها، درخت وجو در کلمات دهاتی جست»داند:  می

بینیاد،   طاور کاه مای    سعی کنیاد هماان  »روید:  داند و می ررایی را در شعر الز  می (، او در جای دیگر، واقعیت73: 1303، یوشیج )

آفرینیاد،   تر از شما بدهد  وقتی شما مثل قدما، برخالف آنچه در خاارج قارار دارد، مای    بنویسید و سعی کنید شعر شما نشانی واضح

  (117: 1303، یوشیج « )آفرینش شما به شکلی زندری و طبیعت را فراموش کرده است
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ررایی، توجه به طبیعت پیرامون است  وقتی قرار باشد شعر به میاان جامعاه باازرردد، در     های واقعیت ی از جلوهبدیهی است یک     

 هآنها زندری کند، در میرعه با آنها عرق بریید، طبیعی است که با زبان آنها و با آنها سخن بگوید  نکتا  هکنار مرد  را  بردارد، در خان

اش باا پیراماون و    های محلی، نا  درختان، حیوانات و پرنادران در شاعرش از تمااس صاادقانه     ن نا دیگر اینکه رویکرد نیما به آورد

زادة کاوه  »او در برخورد با طبیعت صداقت ندارد  او خود را در این زمینه  های که هیچ شاعری به انداز شود؛ به رونه محیط ناشی می

 (15: 1331، یوشیج داند  ) می« ابر هو آورد

چه این شیوه در نگاه نخست عیبی برای زبان اثر به شمار می رود ، نیما آراهانه و هدفمناد از آن اساتفاده مای کناد و هار      ارر      

کدا  را نعمتی می خواند و تالش می کند با آوردن چنین واژه هایی ، زندری و طبیعت روزرار خود را در شعرش معرفی کناد   ناا    

و     ناا  کاوه هاایی چاون :           « کاراد  » ، « ، ریاس  « ، دارمج « چرده » ، « تالجن » ، « پلم » ، « اوزار » ریاهان و درختان مانند : 

،      « کاک کای   » و     و نا  حیوانات و پرندران و ماهی ها و حشارات و     مانناد :   « وازنا » ، « فراکش » ، « کپاچین » ، « ازاکوه » 

 و     نمونه هایی از این هنجار ررییی در شعر نیما هستند: « سیولیشه » ، « زیکیا » ، « زیک » ، « داروگ » ، « چکاو » ، « توکا » 

 ( 417:  1331نیما ، « ) که می ریرند در شاخ تالجن سایه ها رنگ سیاهی » -

 ( 414همان : «   ) نعره می کشد از بیشه خموش / کک کی که مانده رم» -

 ( 412همان : « ) اکو ، اما / وازنا پیدا نیستصبح پیدا شد از آن طرف کوه از -

 ( 461) همان :  «/ یا ردارها که به جی صید نه کارشان است    ها ها و لونج / راش های دلیر از همین روی دیینی»     -

/ تان   درر همکااران / چون  ثمر آنجا تنها / بینجگر بی / نه کسی و نه سگی همد  او خود او در آیش// و زن او در نپاری تنهاست» -

چمد از پلمی خوک به  / می / هرچه خوابیده، همه چیی آرا  / دالنگ، دالنگ، ررسنه سگ او هم در خوا  او لخت و شماله در دست

 (422 - 425) همان : «لم

 

 ) باستان گرایی ( هنجارگریزی زمانی -9

است که شاعر از اصطالحات، واژراان و حتای حروفای کاه      صورت بدین»،  رویند می« آرکاییسم»این نوع هنجارررییی که بدان      

مربوط به زمانی قبل از زمان شاعر است، استفاده کند؛ به عبارت دیگر، در این نوع هنجارررییی شاعر واژران کهن و قادیمی را کاه   

)حمیادیان،   «بخشای دارد  العاطا  هبرد  بدیهی است این نوع هنجارررییی هم جنبا  اند، به کار می در زبان هنجار تقریباً منسوخ شده

 ( و هم در غنای زبان و زنده کردن واژران مؤثر است 301: 1331

ارار ناه     ها در حوزة طبیعت، اساطیر و تاریخ و زندری و جامعه و دیگر مفااهیم  تنوع و رستردری واژه»روید:  باره می نیما در این     

ا حاداقل حااکی از رساتردری قلمارو نگااه او باه        ا کاه هسات   هنگ باشدحاکی از درریری وسیع شاعر با ابعاد مختلف زندری و فر

هاای شاهود    شود معاانی و عواطاف حاصال از لحظاه     ها، هم موفق می فرهنگ و زندری است  او از طریق این تنوع و رستردری واژه

ن جااری کناد و هام موفاق     خویش را در جریان خالقیت شعر، بدون برخورد با موانع جدی به روانای در بساتر شاعر و زباا     هشاعران

بایاد در  »روید:  (  در جای دیگر، نیما می57: 1331،  )یوشیج« های موسیقایی شعر خود را افیایش دهد شود باز هم بیشتر توازن می
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اند، کلمات مالیم و مأنوس با سبک خود را به دست بیاوریاد  ایان اسات کاه باه شاما توصایه         آرکاییک که کهنه شده ههیاران کلم

 ( 72: 1331،  یوشیج«)دقیق در اشعار قدما غفلت نداشته باشید هاز مطالع کنم می

منظور از باستان ررایی واژران یعنی انتخا  آراهانه و هدفمند واژه ای کهنه در حالی که امکان کاربرد شکل اماروزی آن وجاود        

لمه کهنه و نو نادارد و هار کلماه دارای چناان قادرت      نیما و شارردانش، همچون شاملو و اخوان، معتقدند که اساساً ک داشته باشد 

کاارریری ماوارد زیار در     جا که به تواند در هر برهه از زمان مورد استفاده قرار ریرد ولی به اعتقاد نگارنده، از آن ای است که می ذاتی

زی ایان ماوارد باه دور از هنجاار و     ای رریی به زبان متداول قرون ر شتة فارسی است و در نگاه مخاطب امرو رونه کنونی زبان هحوز

    باستان ررایی در اشعار نیما در مواردی از این قبیل مشاهده می شود :شود معیار زبان امروز تلقی می

 

 حروف - 1 -9

توان در کاربرد حروف در زبان وی جست  در یک  هنجارررییی زمانی را می هشکل دیگر ررایش نیما به سبک خراسانی در حیط     

 ررایی در حروف عبارت است از سرپیچی شاعر از کاربرد حروف در مفهو  و ساختمان امروزین  یف ساده، باستانتوص

 پردازیم  ای از اشعار نیما می با این توصیف، اینک به بررسی تعدادی از حروف به سبک کالسیک در پاره

 

 «را»حرف  - 1 – 1 –9

رود ولی نیما راهی از آن به سبک قدما به عنوان حرف اضاافه باه معنای     به کار می این حرف در زبان امروز به عنوان نشانة مفعولی

 کند: استفاده می« برای»

 ( 435:  1331) نیما ،  «ای چند استراحت را مست بر جای آرمیده است لحظه» -

 ( 454) همان :  «ای است بندی با  و در او// مرگ را ل ت اندوخته استخوان» -

  ( 444) همان : «از من// کی مبارک د  او آور  این قو  به جان باخته را بلکه خبرخواهد  صبح می» -

 

 ی فک اضافه«را»  - 2 – 1 – 9

 ( 016) همان : «  درِ باغشان شکسته« * هایشان ویران// باغشان را درشکسته این زمان مانند زندان» -

 ( 433همان : «)  وار آمدهبوسِ دی پای« * بوس آمده دیواری را شان بیمار// پای نگه» -

هماان :  «) پیا ِ قافله به سوی اوست« * که به تعمیر دل خستة او قافله را// سوی اوست پیا  چنان شهر را بر لب از قافله نا // هم» -

477 )  
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 «در»به جای « اندر»کاربرد  - 3 – 1 – 9

 ( 026) همان : «راه خود را دارد اندر پیش / نوازد، در این دنیای ابراندود زن که دایم می  و به ره نی» -

 ( 012:  1331) نیما ، «/ چون صدای رودی از جا کنده، اندر صفحه، مردا  آنگه رم و به واریی طنین هر د  آمین رفتن مرد » -

 ( 066) همان : «/ آن چییهایش کاندر دل هست افیاید / وز سردی دی که بیم می کند د  سوزان رفته را تشییع می» -

 

 «به »در معنای « با »و « در»در معنای « به »کاربرد  - 3 – 1 – 9

 : «در»در معنای « به»* کاربرد 

 ( 033) همان : «/ روش بر زنگ کاروانستم / شب همه شب این منم مانده به زندان شب تیره که باز» -

 ( 414) همان : «/ و همه تیر مالمت به جگر بند  من هم رنج به دل می» -

 ( 036) همان : «/ کوبد پا / کوبد سر / چنان جهان که در تعب / که خفته روزرار پیر شب به تنگنای نیمه» -

 «:به»در معنای « با»* کاربرد 

 ( 015) همان : «/ امدادی ای رفیقان با من / و فاصله است آ  در راه پرمخافت این ساحل خرا » -

 ( 061) همان : «رد با غارتب / که خیال روشنی می و بیابان شب هوسی» -

 ( 441) همان : «پیوندد / جغد هم با من می بر خرابی که بر آن تپه بست» -

 

 «  لیک » و « زیراک » حرف ربط  - 4 – 1 – 9

 ( 533همان :    « ) تا صبحدمان / افروخته ا  چراغ / زیراک / می خواهم بر کشم بجا تر » -

 (343همان :    « ) لیک این د  ، اررش سود بود ضرر  » -

 

   اسم و صفت و قید - 5 – 1 –9

نُایل،  آهرمن ، ستخوان ، ناوه ، اسپیدار ، وثاق ، حکیم ، جوع ، مسامار ، سالخ ،   چون:  کهن فارسی تبار ، یا عربی  کاربرد اسامی     

 ، وثاق، غرّه، سالخ، جایع، اساطرال ،    فالخن، جبین، قاقم، اژدها، تازیانه، مسحوق، فجره، مشکوی، لعل، نعلین، قندیل، اشباح، تعوی

 بنان، جوع، خنیارر و   

انگیی، مخمور، حدّت، دیجاور، هایال، ساود )در معنای سایاه(، تعاب،        سهم: فسانیده ، بسترده ، مانده )خسته ( ، صفاتی از قبیل      

 ستوه، نقرسی، غمازه، مانده )در معنی خسته(، حمقا، نغی و   

عناان، میمناه،    مر، چاراسبه، هم ، سبک، بس، پسین، برعبث، دمی، یکسر، به عمداش، بسی، زی، هرد ، بیقیدهایی مانند: یکد      

 از این نوع محسو  می شوند  میسره و   
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 فعل - 6 – 1 – 9

نا شاناس ،   نیما در عرصه کاربرد ناآشنای افعال ) غرابت استعمال ( ، کاربرد آشنای فعلی را برای جمله ای خاص با کاربرد فعلی     

تغییر می دهد و از این طریق زبان  خود را برجسته می کند  پیداست که در ایان شایوه ، ساخن از ترکیاب و سااخت واژه جدیاد       

نیست ، بلکه سخن از کاربرد آشنازدای فعل ، برای جمله است ؛ این کار ، نقاش و تاأثیر شاگرفی در زباان سامبولیک شااعر دارد        

 نیماخود می روید :

خیال نکنید قواعد مسلم زبان ، در زبان رسمی پایتخت است ؛ زور استعمال ، این قواعد را به وجود آورده است  مثال باه جاای   »     

، باا کماال اطمیناان ، اساتعمال     « چییی را از جا ررفت » ، « چییی را از جا بر داشت » و به جای « سر ررفت » ، « سر خورد » 

   (  161:  1303نیما ، « ) کنید 

 

 در ساختمان فعلو تغییر تصرف  -1 – 6 – 1 – 9

روناد  در   شامار مای   ای هنجاارررییی واژراانی باه    نیما با استفاده از ذهن خالق خود افعالی را آفریده است که در نوع خود رونه     

 کنیم  ادامه، به شکل مصدری برخی از این افعال اشاره می

برداشاتن )ساوی شاهر خااموش و نیای ماانلی(،        آراستن )ساوی شاهر خااموش(، رقاص     دهد ساز(، قد سازدادن )هنگا  که رریه می

بساتن )درفروبناد(، درد    بستن )همان(، خناده  برداشتن )سوی شهر خاموش(، اندیشه شکستن )مانلی(، تعمیر دادن )آهنگر(، راه بوسه

آموختن )خندة سارد(، سافر دادن    اه فتح(، خندهانگیختن )پادش ررفتن )مرگ کاکلی(، تصویر بستن )آقاتوکا(، لب بردن )قایق(، تکان

 آمدن )داروگ( و    )مانلی(، خشک

 (361:  1331نیما ، « ) آن زمان که مست هستید از خیال دست یازیدن به دشمن» -

 ( 363همان : « ) می بر  آن رشته ها که بود بافیده ، ز پهنای امید روشن» -

 

 «ل نیشابوریافعا»شکل کهن ماضی نقلی  -2 – 6 – 1 – 9

ا (// پاس چناان دانناد کای آن بار فلاک بااال برفتساتند )           های بد و نیک همه خامان این ره را شنیدساتم )  شانیده   سخن»     

 (352) همان : «ا  ستم )  رسیده اند(// تا بدانند  کسان اکنون رسیده برفته

 ( 564) همان : « من ز راه خود دور بودستم آیا؟» -

 ( 521) همان :  «ل را چشیدستممن که روز وص» -

 ( 313) همان : «/ که ررفتستید دست ناتوانی را آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید» -

له و نیای  أبه شکل ماضی نقلی آن بیشتر و مؤثرتر است؛ ل ا با توجه به این مس  بدیهی است موسیقی و هارمونی این افعال نسبت     

  برد  رونه هنجارررییی پی توان به چرایی این زبان فارسی، به خوبی می ه شتبه خاطر ررایش نیما به سنت ر
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 «استن»صرف مصدر  -3 – 6 – 1 – 9

 ( 033:  1331) نیما ، ««/ روش بر زنگ کاروانستم شب همه شب شکسته خوا  به چشمم» -

 (504) همان : «/ اندر زده به کاری که تراست نه تو زیبایی و بهتر بشرستی چه غمی» -

  ( 503) همان : «تو به پاس دل و میل زان خود شاید در کارستی» -

 

 سابک خراساانی   بر سر فعل ماضی به پیروی از«   » یا به تعبیر دیگر آوردن « ب»کاربرد فعل ماضی با الحاق -4 – 6 – 1 – 9

 مانند :

 ( 567بنشسته آفت واری ، در پیش / دست بر دستی با من غمناک ) همان : » -

 ( 341) همان :  «هایی را رران// این زمان بشکافتند از هم سنگ» -

 ( 313) همان :  «/ پرش کرد و برنجید و برفت آفتا  از نگهش سرد به خاک» -

 ( 522) همان :  «/ روز پا در نشیب دست به کار لرزش آورد و خو ررفت و برفت» -

 

 ترکیب های مقلوب وصفی و اضافی   – 7 – 1 – 9

:» رد ترکیب هایی از این دست در شعر نیما به تداعی فضایی باستان ررایانه و به دور از هنجار امروزین کماک کارده اسات    کارب     

 و    « پهنه ور دیوار » ، « پسین درمان » ، « تاریکی آور شب » ، « ور  کرده تن 

 «زیبا صنمان» و « تاریکخانه » ، « مرده ماران » این ترکیب ها ، راه به صورت کلمات مرکبی در آمده اند : 

 

 هنجارگریزی نحوی -11

وراو   تار فات   نشینی تکواژها بر روی زنجیرة رفتار و ساختن واحادهای بایرگ   شود که از چگونگی هم نحو به قواعدی رفته می»     

جارررییی نحوی دست یازیده نشینی تکواژها اختالل آراهانه ایجاد کند، به هن (  حال ارر شاعر در هم154: 1336)باقری،  «کند می

صورت است که شاعر با جا به جایی ارکاان   هنجارررییی نحوی بدین»سازی است؛ به عبارت بهتر،  و این خود یکی از عوامل برجسته

 ( 117: 1376خاوران،  ه)ماهنام«رود جمله در شعر، از قواعد نحوی زبان عادی و معیار فراتر می

، با جا به جا کردن عناصر سازنده جمله ، از قواعد نحوی زبان هنجار ، رریی بیند و زبان خاود را از   شاعر می تواند در شعر خود»     

 (  50:  1373صفوی ، «) زبان هنجار ، متمایی سازد

یارا  ( اتفاق افتد؛ زsyntaxزدایی آن است که در قلمرو نحو ) کدکنی در این مورد عقیده دارد که دشوارترین نوع آشنایی شفیعی     

هاای   امکانات نحوی هر زبانی و حوزة اختیار و انتخا  به یک حسا ، محدودترین امکاناات اسات  در هار صاورت، بیشاترین حاوزه      

 (36: 1330کدکنی،  جویی در همین حوزه است  )شفیعی تنوع

مانناد زباان معیاار و مکتاو  باا آن      توان  رود، نمی ا نحوی فراتر می  از آنجا که شعر آزاد نیمایی، از قواعد دست و پاریر عروضی     

شود شااعر   رو شد و قواعد قراردادی دستوری را بر آن پیاده کرد  از سوی دیگر، نیدیک شدن زبان شعر به زبان محاوره باعث می روبه
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بی، منظاور فاراهم کاردن شاعر خطاا      طرح شعر امروزین باه »پوشی کند  در نظر نیما  از بسیاری از قوانین دستوری تا حدودی چشم

هم زدن اوزان از حیث مقدار افاعیل عروضی و قواعد آن برای درک یک تناسب بهتر با معنی و برای  بخش است  به توصیفی و تجسم

  (34: 1336)یوشیج، «تسهیل کار در این منظور است؛ در صورتی که لیو  پیدا کند

آنچه ذوق شاما  »    روید:  باره می نحوی  نیما خود دراین در هر صورت، مالک و معیار چگونه ساختن خود شاعر است، نه قوانین     

اید، انجاا  بدهیاد ولاو بارخالف هرروناه       ر ارد، سرّ توفیق مرموزی است  بر طبق دقت و نظمی که در آن اندیشیده بر آن صحه می

گ ارید این کاوش را دیگاران داشاته   کم بدون کاوش    ب مقررات نو و کهنه، بدون کاوش در رموز این فعالیت بار آورده و باز تکرار می

  (42-43: همان ) «باشند

دشوارترین نوع آشنازدایی ، در حوزه نحو زبان است ؛ زیرا امکانات نحوی هر زبان و حوزه اختیاار و انتخاا  نحاوی هار زباان ،           

در شاعر سانتی باه    نحاو اسات     بیشترین محدودیت را دارد   از طرف دیگر ، بیش ترین حوزه تنوع جویی در زبان ، هماین حاوزه  

که در شعر نو مشخصاً در شاعر نیماایی تقادیم و تاأخر      ریرد؛ درحالی ضرورت وزن بسیاری تقدیم و تأخرها در حوزة نحو صورت می

محور اصالی هنجاارررییی   ریرد   بلکه بیشتر به قصد و عمد و به انگییة هنجارررییی نحوی صورت می ،لیو  به ضرورت وزن نیست

 در حوزه نحو زبان بوده ، چنان که در نمونه های ذیل ارکان جمله بر هم خورده است : نیما نیی

 ( 350:  1331نیما ، «) وای برمن می کند آماده بهر سینه من تیرهایی / که به زهر کینه آلوده است » -

 ( 350همان : « )  ارد پا ؟وای بر من / در شبی تاریک از این سان / بر سر کله ها جنبان / چه کسی آیا ندانسته ر» -

 ( 357همان : « ) یک ستاره از فساد خاک وارسته / روشنایی کی دهد آیا / این شب تاریک دل را ؟» -

هیچ شعری از نیما نیست که نتوان نمونه هایی چند از هنجار ررییی نحوی را در آن پیدا نکرد  در زبان شعر نیما ، فر  خودکار      

ایناک باه   نوع هنجارررییی از بین رفته تا جایی که فهم بسیاری از مصراع ها را دشوار و ناممکن کارده اسات     زبان تحت تأثیر این

  پردازیم: بررسی این نوع هنجارررییی در اشعار نیما می

 

 تقدیم فعل بر سایر ارکان جمله -11-1

 ( 513همان : «) شتا  انگیی کاران کاروانان     » ر شتند آ»  -

 ( 404) همان : «/ اندرو خاکستر سردی چینی از اجاقی خرد / سنگ / بر مسیر خامش جنگل های دورادور ز شبمانده ا» -

 ( 511روش پنهان جهان دردمند ما ( ) همان : « ) می شناسد آن نهان بین نهانان »  -

 (063همان :  )«سوی عافیتگاهی / و به ما بنمای راه ما به ا ما را ا ای مرغ شباهنگا  بخش رستگاری» -

 ( 470) همان : «های دروغ// )پای تا سر شکمشان(// که از آنان به فسون داشت تن خاک فروغ رریید روان می» -

 

 ضمایر رقصان -11-2

اند و بر کلماات دیگار    اصلی خود واقع نشده نحوی آشنای منظور از ضمایر رقصان یا ضمایر متغیر، ضمایری است که در جایگاه     

 : شوند وارد می
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 ( 513:  1331نیما ، « ) نیست در کپه ما مشت برنج / بکنم با چه زبانی آرا ؟»  -

 ( 411همان : «) با تنش رر  بیابان دراز     »  -

 (516همان : «) زمین با جایگاهش تنگ     »  -

 (401) همان :  «/ تا کجاش آبشخور    خروشد هرد  / می رود نامعلو  می» -

 (444) همان : «شکند / ای دریغا به بر  می / و به جان دادمش آ  / که به جانش کشتم ن ساق رلیآرای ت نازک» -

 (425) همان : «زند او / تا د  صبح صدا می مکد از خون تن لخت و سیاه اش می پشه» -

 

 حذف فعل -11-3

 (344) همان : «نجه کردن؟شب آسودران را ر ها؟// از چه در این نیم رونه سخن سریویلی رفت: مقصودت از این»

 معنوی ح ف شده است  هبه قرین« چیست»* در بند اول فعل 

 (557:  1331) نیما ، «با او کلید صبح نمایان// از او شب سیاه به پایان» -

 مح وف است « است»* در اینجا نیی فعل ربطی 

 (337) همان : «نش او را دمخورداری مانند نداشت// آشنایا الیکا نادره چوپان جوان و رعنا// در کمان» -

 مح وف است « بودند»* در بند سو  فعل 

ح ف افعال به قراین معنوی و لفظی به دلیل ترجیح عقلی است نه لفظی؛ زیرا در بالغت، دلیل عقلی بار دلیال لفظای تارجیح          

ها ناشای از رویکارد نیماا باه زباان       قبیل ح ف شود  ما در محاوره نیی همین کاربرد را داریم و این دارد که این خود باعث ایجاز می

 محاوره است 

 

 تقدیم مسند بر مسندالیه -11-4

 (337) همان : «نشانند در آن روشة دور / می مکد / باقی قرمیی روز می رردد روی دریا زرد می» -

 * زرد  مسند مقد ، * روی دریا  مسندالیه مؤخر

:  1331) نیماا ،  «/ کی مبارک د  او آور  این قو  به جان باخته را بلکاه خبار   خواهد از من / صبح می نگران با من استاده سحر » -

44) 

 * نگران  مسند مقد ، * سحر  مسندالیه مؤخر

 (437) همان : «/ خوا  آشنا که هست و چرا خوا ؟ / کی مانده چشمش بیدار، چرکین چراست صورت مهتا ؟» -

   مسندالیه مؤخر* چرکین  مسند مقد ، * صورت مهتا 

 

 فاصله افتادن بین ترکیب وصفی -11-5 

 (543همان : « ) همچنان کاندر غبار اندوده ی اندیشه های من مالل انگیی     »  -
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 (415همان : « ) یک مرغ دل نهاده ، در یادوست / با نغمه هایش دریایی     »  -

 (532) همان : «/ ابری از آن ره کوهان برخاست لنشیند به بر او ساح / می کاج کرده است غمین باال راست» -

 * کاج غمین باال راست کرده است 

 (020همان : «) آید از آن مردی که در آن پنجر هر روز// چشم در راه شبی مانند امشب بود بارانی هیچ آوایی نمی» -

 * چشم به راه شبی بارانی مانند امشب بود 

 «زند سوسو منیل می / در تاریک ا با من ا امیدانگیی / نگاه چشم سوزانش زند در پنجرة من و مانند چراغ من که سوسو می»     -

 (065) همان :  * نگاه امیدانگیی چشم سوزانش 

 

 مطابقت صفت و موصوف -11-6

 (330: ) همان  «ها با  و در و دیوارها کندن    ها سنگ و درخت و خاک روبیدن// وز ره صدها دل آرا دیه از میان دره» -

 (434) همان : «درکاران / ز آمد و رفت هیاران دست اش برپاست غوغاها در دالوییی سینه» -

 (575) همان : «سازان مرغان / نغمه رقص برداشته تا رفته ز هوش» -

 (557) همان : «ها فسایان رل سراید به نوایی آهنگ/ دل می» -

  (427) همان : «د  از آنان، فرو بر خاک/ پرها دی انگییکاران کاردانان ر شتند آن شتا » -

 

 موصول و فعل مرتبط با آن« که»حذف  -11-7

 زا در شعر نیماست  باید اعتراف کرد این کاربرد از عوامل ابها 

 (311:  1331) نیما ، «رردد چنان به جای افتاده، بس مدهوش / پخش می کوبد به روی ساحل خموش موج می» -

 ه( مستی بر جای افتاده )باشد( رردد چنان )ک * پخش می

  (337) همان : «ست درست / اندیشة مردمی به راهی بلعد هرکجا بیند می» -

 * اندیشة مردمی )که( به راهی درست است 

  (333) همان : «/ در ساحت غبار پر از شکل جانور افیاید / تردید می کند های درر روی می او به رنگ» -

 از شکل جانور )است( * در ساحت غباری )که( پر 

 

 «یک» هـ وحدت و آوردن حرف نکر  ی نکره« یا»حذف  -11-8

  (024) همان :  «در کنار راه    یک با  سفالینهای آوییان  بارد// روی بندرراه// روی دنده آسمان یکریی می» -

 (525:  1331) نیما ، «رردد در نقشة آ  خرا // ماه سرد غمگین// خرد می یکی قلعهپیش دوار » -

  (371) همان : «که بخندد// تنها نشسته در کشش این شب دراز یک هوسهیچش نه » -
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 ساز منفی« نه»کاربرد -11-9

 الف( به عنوان نشانة نفی در جمالت اسمیه با ح ف فعل

  (061(           ) همان :  هراسان نبود )«/ ررچه نگاه او نه هراسان اول درآمد از در» -

  (060) همان :  «/ نوبت روز رشایش را   ) نیست (  رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آ  و دانهبازرشته » -

  (537) به خوا  نیست (   ) همان : «خوا  است / کی خفتگان یکی نه به لیکن کنون بگو که چه افتاد» -

  (371) همان : «یک هوس که بخنددنه / هیچش  تا که ره سپرد میلش نه/  با موی دلربایش بر جای او» -

 

 «نه»صفت با  -11-11 

 (310(     ) همان : ناپیدا )«در سراسر چشم مرد  نه پیدا/  کوبد، اما طال در رنج خود می»

 (306:  1331) نیما ، «شب هست و جهان تاریک / نیمه)نابرجا ( ست فکر و پنداری برجا نهوانگهی این »

 (373( ) همان : ناآشناست )«هایشان همة مرد  نه آشناست / با حرف مردمان / از چشم و آنجا کسان دیگر هستند کان کسان»

 

 

  هنجارگریزی آوایی -11

فرآیندهای واجی از قبیل کاهش ، افیایش ، قلب و ابدال ، بیش تر برای ایجاد انسجا  در موسیقی شاعر اساتفاده مای شاود و     »     

طریق ، از قواعد هنجار رریی مای زنناد ، قواعاد آوایای را تغییار مای دهناد و         اغلب شاعران تا حدودی از آن بهره می برند و از این

 ( 57:  1373صفوی ، «) صورتی را به کار می برند که از نظر آوایی ، در زبان هنجار متداول نیست

 نیما از این شیوه به چند صورت بهره برده است :

 

 ساکن کردن یک یا چند حرف متحرک   -1 -11

 ( 361:  1331نیما ،    « ) فرو  خونشان بالَش در این زم    »  -

 ( 361همان : « ) شتا   جانشآمد پدرش ، همه »  -

 (332همان : « ) آفتا  سمج ، روی سنگ هاش ترکیده »  -

 

 تشدید مخفف   - 2 – 11

 (257) همان : ... « عقل او از سر نپرّیده»  -

 (361همان : «) فتستید دست ناتوانی را / تا توانایی بهتر را پدید آرید     آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید / که رر»  -
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 ی غیر ملفوظ  « ها » حذف کسره اضافه در کلمات مختوم به  - 3 – 11

 (217همان : « ) از درون پنجره همسایه من ، یا ز ناپیدای دیوار شکسته خانه من     »  -

 (361:  همان« ) زیر کله سرد شب در راه     »  -

 

 متحرک کردن حروف ساکن و ساکن کردن حروف متحرک   - 4 – 11

 (510همان : « ) هستند مرا / برو  بینمشان روی دمی      گرسِنِهبچه ها »  -

 (523همان :     «)  برهنه زیر شماله می ر رد ده ، جدار راه / چیده شده است با تن هایی از زنان / تن های مردها ، تن های»  -

 

 ی متحرک میان کلمات مختوم به مصوت بلند و ضمایر متصل « یا » حذف  - 5 – 11

 (364:  1331) نیما ، «مانند آن که همین آرزوش بود مرغ شکسته پر ، که همه رنج و جوش بود ... »  -

 (533) همان : «   در معرض نگاه امید آشناش نیست / جی پوستواره ای    »  -

 

 گیری نتیجه -12

نیما به عنوان یک شاعر سبک ساز ، به صورت و زبان ادبی شعر خود اهمیت می داده اسات ؛ زیارا پیشاینه تتوریاک اشاعارش           

نشان می دهد ، شاعر به فر  زبان توجه خاص دارد  آفرینش سبک مستقل و خلق رونه ها ، بستگی تا  باه هنجاار رریایی از نُار      

انی است که با به کار ریری هنجارررییی و هنجار افیایای در حاوزه معناا ، زباان و فار  ، باه       پ یرفته شده دارد  نیما از جمله شاعر

 تشخص سبکی راه یافته اند 

نیما در رویکرد نوینش مبتنی بر ترکیب همة عناصر در شعر است  واقعیت این است که بسیاری از مشکالت و ابهامات  هطرز تاز     

هاست و بیشتر مربوط به آن دسته از اشعارش است که در دوران سراسار تاالش و تجرباه     رریییزبانی شعر او ناشی از همین هنجار

کشید، دقیقاً در روزراری کاه باه دلیال     های تازه در شکل و زبان شعر، ریاضت می هایی که وی درپی کشف افق اند؛ سال سروده شده

کارد، وررناه    تهاجمی که او را از حداقل آرامش محارو  مای  ررفت؛  جسارت و شهامت از هر سو مورد تهاجم و طعن و طرد قرار می

هاای زباانی بااقی     شعرهای پخته و منسجم او چندان از کمال، وحدت درونی و معماری زبان برخوردارناد کاه جاایی بارای نقیصاه     

خاطب ، زباان شاعری   با درهم شکستن قواعد نحوی و با ساخت شکنی های دستوری ، برای تأثیر بیشتر بر منیما در واقع  ماند  نمی

 خاص خود را می آفریند که او را از دیگر شاعران هم عصرش متمایی می سازد 
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