
  
  گريزي در شعر نيما نگاهي به هنجار

 مجله علوم ادبي) 124-101(

 1يداهللا بهمني مطلق

  2مريم سيوندي

  چكيده  
سـازد. شكسـتن يـا    صرفي و نحوي را در زبان مخـدوش مـي   ادبيات، وجود دارد كه قواعددر هاي بسياري پيام

اي ، از هر قاعدهسازد. زبان ادبي معموالً به طور آگاهانه و عمديپيام جديدي مي گذر از اين قواعد، مخاطب را متوجه
خوانـد و شـعر را    دار زبان و انقالب مداوم زبـان شايد بتوان ادبيات را به معناي گريز از اقت ،رود و به اين اعتبارفراتر مي

يابيم، شاعر با استفاده از ايـن شـگردها و فنـون، چـه     شمار. از طريق هنجارگريزي درميگذر از يك معنا به معناهاي بي
مندسـازي بهتـر آن، تقويـت بعـد موسـيقايي و      تر بخشيدن به شـعر، نظـام   و حال تازه، انسجام بيش اندازه در ايجاد حس

  تر آن موفق بوده است. ثيرگذاري عميقتأ
اصـطالحاتي اسـت    سازي، برجسته و ستيزي، كژتابي، عدول از هنجار گريزي، نحو فراهنجاري دستوري، هنجار

نگاهي دارد به انـواع هنجـارگريزي    ،حاضر اخير به محافل ادبي و متون نقد ادبي راه يافته است. مقاله  كه طي چند دهه
هـاي عينـي از اشـعار ايـن     ها و مصـداق نمونه يج و بر آن است كه با تعريف اين اصطالحات و ارائهشعر نيمايوش 23در 

تحليلي نشان دهد و ميزان خالقيت شاعر را  -اي توصيفي سبك ايران، كاركردهاي اين پديده را به شيوه شاعر صاحب
  هاي زباني بررسي نمايد. در آفرينش

  
  كليدي واژگان

  . افزاييگرايي، قاعده هنجارگريزي، صورتيوشيج،  نيما
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  مقدمه
گرايي در بررسي متون ادبي و بـه صـورت كلـي زبـان      يكي از مفاهيم مكتب صورت

عنـاويني چـون هنجـارزدايي و هنجـارآفريني بحـث       بـا سازي است كه ادبي، عنصر برجسته
نحـوي، نوشـتاري، آوايـي،    واژگـاني،   انواع هنجارگريزي را به هشت مقولـه » ليچ«شود.  مي

د گـرد معنايي، گويشـي، سـبكي و زمـاني تقسـيم كـرده اسـت. در ايـن مختصـر، سـعي مـي          
گرايي و با دو مفهـوم هنجـارزدايي و هنجـارآفريني،     شعرهاي نيمايوشيج از ديدگاه صورت

فرض تحقيق اين است كه شعرهاي معاصر به صورت عام و شعرهاي نيما  كاويده شود. پيش
  .  هستندتري را نسبت به اشعار شاعران ديگر دارا  ص، ظرفيت هنجارگريزي بيشخا به طور

انگليسي  شناس ، زبان»جفري ليچ«كه فراهنجاري يا انحراف از زبان، اصطالحي است 
شوند و زبان شـعر را  آن را براي ترفندهايي به كار برد كه موجب برجستگي كالم شاعر مي

سـازي   آن را برجسـته  "موكارفسـكي "؛ همـان چيـزي كـه    برنداز سطح زبان معيار فراتر مي
كند؛ امـا در شـعر،   سازي اجتناب مينامد. به اعتقاد وي، زبانِ معيار (زبان علم) از برجسته مي

شود تا زبان خود را به نمايش بگذارد، ولي بـه هـر حـال    زمينه رانده ميزبان ارتباطي به پس
  ) 90 :1371. (موكارفسكي، توان تمام عناصر زبان را برجسته ساختنمي
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هـاي عينـي از ايـن    هـاي زبـان ادبـي، نمونـه    در اين مقاله، با توضيح انواع فراهنجـاري 
 خاتمـه داده  دو نمودار، بـه بحـث   شده و با ارائه شعر منتخب نيما آورده 23ها از فراهنجاري
يادگـار،  پريده، منـت دونـان، اي شـب،    مثنوي رنگ شعر نيما شامل شعرهاي 23شده است. 

اسـت، آي   ام ابري كي، سيوليشه، هست شب، برفراز دشت، خانه محبس، غزل، افسانه، كك
ها، مرغ غم، واي بر من، ققنوس، تو را من چشم در راهم، بر سر قايقش، مهتـاب، شـب    آدم

  ). استهمه شب، داروگ، در كنار رودخانه و هاد 

  تحقيق   پيشينه
شناسـي   ررسي ادبيات از ديـدگاه زبـان   بي در يكي از مكاتب نقد اد ،فرماليسم روسي

انجمـن  "در پطرسبورگ (پطروگراد) تأسيس شـد موسـوم بـه     1916در سال انجمني است. 
 "شكلوفسـكي و يـاكوبنيكي   ،بـام بوريس آخن"در زبان ادبي. اعضاي معروف آن  "مطالعه

شناسـان مسـكو    انجمن زبان 1915 سال در "ياكوبسون"بودند. گروه ديگري هم به رياست 
شناسي داشت. آنان اثر ادبـي را   زبان تر جنبه ها بيشهاي آنرا تأسيس كرده بودند و فعاليت

بودنـد. (مقـدادي،    ادانستند و مخالف تقسيم مـتن بـه صـورت و معنـ    شكل (فرم) محض مي
  ) 4ش :1378

بـا  كتـابي   "تينيـانوف  يـوري "در اين زمينه مطالبي دارند.  "ولكرنه"و  "ياكوبسون"
منتشر كرد. بعدها نويسندگان معاصر ما نيز به تحقيـق و مطالعـه در    ي زبان ادبيمسألهعنوان 

هـايي در  كتب، مقـاالت و ترجمـه   ،شناسان هاي زباني نظريهاين موضوع پرداختند و بر پايه
 شناسي نـوين  مسائل زبان، »شعيري«از  معناشناسي نوينمانند: مباني  تدوين كردند؛ زمينهاين 

از زبانشناسـي بـه    ،»شميسـا «از  نقد ادبـي ، »گلدمن«از  نقد ساختارگرايي تكويني، »باطني«ز ا
-شـفيعي «از  موسـيقي شـعر  ، »شناسحق«از  شناختي مقاالت ادبي و زبان، »صفوي«از  ادبيات

» طـاهري  فرزانـه « ترجمه» رابرت اسكولز«از  درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات، »كدكني
  ». محمدرضا سنگري«از  خورشيد هپرسه در سايو 

انـد، زبـان شـعرهاي    شعر نيما تحقيق و اظهار نظـر كـرده   تقريباً تمام كساني كه درباره
اي بغرنج، نارسانا و ناهموار، خارج از هنجار سخن و باالخره زباني مـبهم و  آزاد او را پديده
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نيمـا و   ي كـه دربـاره  اند. صرف نظر از مقـاالت متعـدد  به دور از سالمت و فصاحت خوانده
مهـدي اخـوان ثالـث و تقـي پورنامـداريان اختصاصـاً در عطـا و لقـاي          ،كار او نوشـته شـده  
  اند. به تحليل و توجيه زبان شعر نيما پرداخته ست ام ابرينيمايوشيج و خانه

عطـا و لقـاي نيمـا، و    اخوان، شگردها و ترفندهاي زبـاني نيمـا را در دو اثـر بـا عنـوان      
هـايي از كـاربرد ايـن    بررسي كرده و ضمن استشهاد بـه نمونـه   بدايع در شعر نيماها و  بدعت

وي  سـابقه ترفندها در شعر سنتي پيش از نيما، در صدد توجيه كاربردهاي نادر و به نظـر بـي  
هـاي نيمـا در    برخـي هنجـارگريزي   نشان دادن سـابقه  ،اين كتاب نويسندهبرآمده است. هنر 

  ) 136-135: 1376آفريني در زبان است. (اخوان ثالث، ز بدعتشعر فارسي و تبرئه وي ا

  يوشيج فرم و ساختار در شعر نيما
هـاي شـعر و   تنها به شكستن وزن و درهم ريختن تساوي طـولي مصـراع   ،نوآوري نيما

نگـرش بـر جهـان و     شود. افزون بر زبان و بيان و نحـوه حذف قافيه از پايان آن محدود نمي
افكندن  در پي طرح ،متنوع در شعر، نيما نيز مثل هر شاعر مبدع و مبتكريايجاد فضايي نو و 

وي ضمن درهم ريخـتن فـرم  قالـب شـعر      ،ساختاري نو در شعر فارسي است. به همين دليل
 ،فرم جديدي در شعر نيز هست. بدين جهت شعر نو ابداعي نيمـا  كهن فارسي، در فكر ارائه

داراي فرم و ساختي  ويست و شعرهاي خوب و موفق به هيچ وجه از فرم و ساختار خالي ني
توان به سه گروه زيبا و محكم نيز هستند. با توجه به نقش فرم و ساختار، شعرهاي نيما را مي

  متمايز قسمت كرد: 

  شعرهاي داراي فرم ساده  الف) 
جو كـرد. شـاعر در    ترين فرم شعر را بايد در بين اين شعرها جستترين و ابتداييساده

اي در ابتـداي هـر بنـد و گـاه نيـز اتفـاقي، در       ن شعرها تنها با تكرار واژه، عبارت، ياگزارهاي
بخشـد كـه هميشـه هـم     ظاهري بـه شـعرش، فـرم مـي     آيد، به گونهجايي كه الزم به نظر مي

ايـن شـعرها تنهـا داراي نـوعي فـرم       ،به همين جهت .شودموجب انسجام استحكام شعر نمي
 . »هاآي آدم«ر محكم و مناسبي داشته باشند، مثل شعر كه ساختا آنهستند بي
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 اي  شعرهاي داراي فرم دايرهب) 

در اين شعرها، شاعر با تكرار عين مصـراع اول شـعر، در پايـان و در آخـرين مصـراع      
آورد كه هدف از آن ايجاد فـرم و انسـجام در   شعر، نوعي حركت دوراني در شعر پديد مي

دعوت از مخاطب براي بازخواني شعر. ايـن فـرم،    برايي است شعر و نيز پديد آوردن فضاي
يوشـيج، ايـن گونـه     نيما اي طوالني دارد. به احتمال زياددر بين شعرهاي سنتي فارسي سابقه

اي در آن دميـده و در القـاي انديشـه بـه     تكرار در شعر را از غزل فارسي گرفته اما روح تازه
 بهترين وجه از آن بهره برده است. 

 شعرهاي داراي فرم كاملج) 

اي از فرم در شعر به گونه ،اي باالبا استفاده از دو فرم ساده و دايره ،در اين شعرهانيما 
-رسد كه در حقيقت حد كمال فرم در شعر است. اين شعرهاي نيما را بايد بهترين نمونهمي

بـين اجـزا و    نزديـك ارتبـاط   بـا ايجـاد   ،در آنشـاعر  هاي شعر فرماليستي به شمار آورد كه 
زنـد كـه شـعرش    ها را چنان به هم گره مي آن ،عناصر شعر، تصويرها و فضاي گوناگون آن

بايد فـرم   اين رارسددر نهايت به وحدتي كامل و يكپارچه از نظر شكل بيروني و دروني مي
شـعرهايي    ،انجامد و از اين شـعرهاي نيمـا  فرمي كه سرانجام به ساختار شعر مي ؛كامل ناميد

بهتـرين شـعرهاي نيمـا را بايـد در بـين همـين شـعرها يافـت.         سازد. مي ساخت و فرم خوش
و ام ابري است، در شب سرد زمستاني، در كنار رودخانه، هست شب، تخانه"شعرهايي مثل 

 .)16 -15: 1381ك. ترابي، ن. ("بر فراز دشت و را من چشم در راهم

  ي زبان در شعر نيما  لهأمس
ي مبهمـي اسـت كـه خواننـده را غالبـاً      لهأمس ،در مجموعه آثار او وزبان، در شعر نيما 

شـود. از يـك   آور از دوگانگي زبان در آثار او ناشي مـي له تعجبأكند. اين مسمتعجب مي
سنتي سروده است، زباني  هاي سنتي و نيز تا حدودي نيمه در شعرهايي كه او در قالب ،طرف

در  ،از طـرف ديگـر   .بينيمنحو مي ف و هم در حوزهصر عيب و ايراد، هم در حوزه نسبتاً بي
فصيح و ناهموار است و عيب و ايرادهاي آن  شود كه غيرشعرهاي آزاد او زباني مالحظه مي
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كاربرد كلمات و تركيبات و عبارات و هم در تأليف و تركيـب نحـوي كـالم     هم در حوزه
ن گفـت هـيچ شـاعري را چـه از     در مقايسه با زبان ادبي ما چندان زياد است كـه شـايد بتـوا   

  ) 133: 1381توان با او مقايسه كرد. (پورنامداريان، گذشتگان و چه از معاصران نمي
تر بنمايد كه زبان شـعرهاي نيمـا را نـه بـر حسـب      شايد منطقي ،با توجه به آنچه گفتيم

  بندي كنيم: تاريج سرودن آنها، بلكه با توجه به قالب و صورت آنها تقسيم
  شعرهاي سنتيالف) 

هاي مشهور سنتي مثنوي، قطعه، رباعي، قصيده و غزل سروده شده  اين شعرها در قالب
سروده شده كه مثنوي بلند  1299است. نخستين آنها كه نخستين شعر نيما هم هست در سال 

  . 1330در سال  "حكايت جاهل و فلسفي"است و آخرين آنها،  "رنگ پريده قصه"
  سنتي ب) شعرهاي نيمه

گيرد اما اصـول و  برمي هاي جديد و ناآشناتر را در ها و صورت اين شعرها، انواع قالب
ها و نظـم مبتنـي بـر تكـرار قافيـه، در آنهـا رعايـت         ضوابط سنت، يعني تساوي وزني مصراع

-شود. زبان اين شعرها نسبت به شعرهاي سنتي از نظر نحوي و بافت كالم ناهموارتر مـي  مي

هـا و حكايـات گـروه اول    بـه زبـان مثنـوي    ،ي و مفـردات و تركيبـات  شود، اما از نظر صـرف 
تـر و مضـامين   كه از نظر معنايي، مـبهم  افسانهبلند  است. در ميان اين شعرها، منظومهنزديك 

هاي سنتي دورتر است، عيب و ايرادهاي زباني آن نوتر و از نظر قالب و صورت نيز از قالب
  نحو، نسبت به شعرهاي اين گروه بيشتر است.  حوزهصرف و هم در  آن نيز، هم در حوزه

  ج) شعرهاي آزاد
يابد. در ايـن  ادامه مي 1337و تا سال شود ميآغاز  1316از سال  ققنوساين شعرها، با 

از نظـر   ؛گـردد تر مـي زبان از نظر نحوي نسبت به دو گروه قبلي ناهموارتر و معيوب ،شعرها
تر آسيب  دستي آن بيش كند و يكتري پيدا مي اد بيشمفردات و تركيبات و عبارات نيز اير

تــوان در كنــار بــه طــوري كــه گــاهي كاربردهــاي مهجــور و بســيار كهــن را مــي ؛بينــدمــي
  ) 135 -134همان: اي مالحظه كرد. (ترين كاربردهاي زبان محاوره متداول
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  تصرفات زباني  
ريباً وجود نـدارد و در  ستيز زباني كه در شعرهاي سنتي نيما تق هاي فصاحت ناهمواري
شود، در شعرهاي آزادكـه شـاعر از قيـد و بنـدهاي تسـاوي      سنتي گاه ديده ميشعرهاي نيمه
گيرتـر   شـگفتي اسـت كـه چشـم     ، مايـه ا و رعايت نظـم قافيـه هـم آزاد شـده    هوزني مصراع

 قالـب و  ميان آزادي از قيد و بندهاي سـنتي در حـوزه   ،رسد در شعر نيماشود. به نظر مي مي
نسبتي مسـتقيم برقـرار اسـت. گـويي نيمـا بـا        ،زبان ادبي صورت، و خروج از قواعد پذيرفته

شكستن قواعد صورت شعر كالسيك، زبان را هم از قيد و چـارچوبي كـه در آن محبـوس    
خواهد آزاد كند. بهتر است بـه  ت آن درآورده بود، ميأها به هي شده و خود را در طول قرن

م. بخشي از اين نـوكردن  يها و تصرفات زباني در آثار نيما اشاره كنديهايي از اين آزانمونه
زبان، به افزايش قواعدي براي زبان كه مستلزم خروج از بعضي قواعد زبان نيز هست مربوط 

صـرف بـه حسـاب آورد كـه بـه سـبب        توان آنها را در شمار تصرفات در حوزهشود ميمي
  ) 140(همان: شود. عرهاي آزاد نيما محسوب ميسبكي زبان ش هاي ويژگيتكرار، از جمله 

  انواع هنجارگريزي در شعر نيما

  هنجارگريزي واژگاني . 1
اين نوع هنجارگريزي، انحراف از فرم و منطق ساخت واژگاني در شعر اسـت كـه بـه    

با استفاده از قواعد سـاخت   ،يعني شاعر يا نويسنده انجامد؛خلق كلمات با ساخت جديد مي
از جمله شاعراني اسـت   نيما آفريند.جديد مي هواژ ،ن هنجار و از طريق قياس با آنهازبا واژه

 نيمـا  در غناي واژگاني زبان فارسي سهيم است.، فردوسي، نظامي، خاقاني و حافظ كه چون
  گويد: خود مي

نمـادگرايي   .آفرينـد تـري مـي   گـري بـيش   دگرگوني زباني، براي شاعر توان
كند. استعمال كلمـات، بـه ثـروت شـما از     جديد مياشعار، تقاضاي كلمات 

افزايـد، خيـال نكنيـد، قواعـد مسـلم زبـان در زبـان رسـمي         حيث مصالح مي
  زور استعمال، اين قواعد را به وجود آورده است. ؛پايتخت است
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  گويد:نيز مي
شاعري كـه شخصـيت فكـري دارد، توانـايي خلـق كلمـات جديـد را دارد.        

   )109: 1375يوشيج،  نيما(
  ) 119: 1389، (نيما "هاها! اين حكايتاي خدا! يك زن، يك زن تنها را  اين فقارت"
  ) 150همان: ( "كوه با آن همه نعايم وجود / با چنان مهماني عام"
همـان:  (  "خاطر اين گونه فراسوده مساز / بگذران سهل در آن دم كه به ناچار تو را"

520 (  
  ) 361همان: ( "سره بر باد ! رودشان زندگي يكبه سنگستان / مي"

سـاخت   ،»سـنگالخ «و » فرسـوده « ،»هـا نعمـت «، »فقرهـا «ها، به جـاي  نيما در اين نمونه
برد كه باعث درنگ خواننده و به تعويق افتادن ارتبـاط بـا زبـان    واژگاني جديدي به كار مي

  شود. شعر مي
ن، زبـان خـود را   از طريق آ هايي است كه شاعرهنجارگريزي واژگاني، يكي از شيوه

اي سازد؛ بدين ترتيب كه بر حسـب قيـاس و گريـز از قواعـد زبـان هنجـار، واژه      برجسته مي
  ) 46: 1383بندد. (صفوي، آفريند و به كار ميجديد مي

شكني را با تعمدي كه براي سنت» غرابت استعمال«و » مخالفت با قياس« نيما دو شيوه
  برد. عادت خود در زبان براي هنرآفريني به كار ميخالف انتظار و  دارد و نيز با شيوه

  مخالفت با قياس -1-1
  داد: توان در فعل، قيد، صفت و... نشان مياين گونه مخالفت با ساخت قياسي واژه را 

  فعل و مشتقات فعلي -1-1-1
  يافتن: به جاي كاسته، بافته و دست ،يابيدندستو  مانند كاربرد كاهيده، بافيده

  )                                   301: 1370، (نيما "يابيدن به دشمن...ن كه مست هستيد از خيال دستآن زما"
  )                                      308(همان:  "ز پهناي اميد مانده روشن... ،ها كه بود بافيدهبرم آن رشتهمي"
  صفات مبهم -2-1-1

هـاي  به جـاي هـركس و هـر چيـز، از ويژگـي     » چههر«و » هركه«كاربرد صفات مبهم 
: سبكي شعر نيما به شمار مي   رود؛ مثالً
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  )                                      492(همان:  "گويد...هاي خود را هر كه با آن محرم هوشيار ميسرگذشته"
  ) 469(همان:  "هر چه در كار خود است..."
  »جا كه«و » كه دم«قيدهاي  -3-1-1

توانـد داشـته   ساختار اين قيدهاي زمان و مكان، به تعبير اخـوان ثالـث، دو توجيـه مـي    
  باشد: 

  ؛كهكه، جايييعني: دمي ،از ميان هر كدام» يا«حذف  اول،
-جا كه. (اخوانآن ،كه از آغاز هر كدام، يعني: آن دم» آن« حذف صفت اشاره دوم،

  )  32 -29: 1376ثالث، 
  قيد:  هايي از اين نوعنمونه

  دم كه فكرش شده سوي ديگر"
  ) 415: 1370(يوشيج،  "گردن خود، تن خود خارد و در وحشت دل افكند او.

(همـان:   "سوزد دل مرده چراغ/ كار هر چيز تمام است، بريده اسـت دوام جا كه مي"
417 (  

  هاي مخالفت با قياس، عبارت است از: بسامدتر از شيوهكم از نمونه
  به عدد: » تر«مت صفت تفضيلي افزودن عال )الف

(همـان:   "كـن...  تـر زنـدگاني  قد برآور، باز شو، از هم دو تا شو، با خيال من يكي" -
500 (  

  نشان جمع به معدود:  ي»ها«افزودن  )ب
  )  315(همان:  "ام كه...به او هزار بارها / ز روي پند، گفته" -
  غرابت استعمال -2-1

ي مقابل مخالفت با قيـاس اسـت؛   يا كاربرد ناآشنا، نقطهدر حقيقت، غرابت استعمال، 
كـاربرد ايـن    -كه زباني تركيبي است -اما موافقتي كه كاربرد نداشته است. در زبان فارسي

شـاعران خـالق مسـلط بـر      پذير است؛ آن هم بـه وسـيله  شيوه، تنها در كلمات مركب امكان
  ) 109: 1368زبان و استعدادهاي آن. (يوشيج، 
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توان ميها و افعال، گريزي واژگاني نيما را به سه بخش كلمات مركب، تركيبهنجار
  بندي كرد: دسته

  كلمات مركب الف) 
هــاي پســوندي و تــرين نــوآوري نيمــا در ســاخت كلمــات مركــب، در مركــب  بــيش

دان، نـاك، زنـده  هاي فاعلي مركب مرخم است. كلمات مركب پسوندي مانند: لذت صفت
-شـكن، خلـق  مرخم ماننـد: كـام   مركب هاي فاعليوار و... و صفتفتافسا، دودناك، آدل

  .آرايان، صداپرداز و... انگيز، دوزخافزاي، چندش
  هاب) تركيب

قلب و  جزئي به شيوه هاي دو يا سههاي نو، معموالً به صورت تركيبگونه تركيباين
: تاريكي .اندمركب، ساخته شده پيشين، در ساخت واژه يا به ياري شيوه آور شب، نگاه مثالً

  .افسا و... آور شب زمستاني، دام دلشهر، سرديسرايسوزان، بدانگيزانفجار، آرامچشم
  ج) فعل

كاربرد ناآشناي افعال (غرابت استعمال)، كاربرد آشـناي فعلـي را بـراي    نيما در عرصه
بـان خـود را برجسـته    دهد و از ايـن طريـق ز  اي خاص با كاربرد فعلي ناآشنا، تغيير ميجمله
جديد نيست، بلكه سخن  پيداست كه در اين شيوه، سخن از تركيب و ساخت واژه .كندمي

نقـش و تـأثير شـگرفي در زبـان      ،از كاربرد آشـنازداي فعـل، بـراي جملـه اسـت؛ ايـن كـار       
  گويد:سمبوليك شاعر دارد. نيما خود مي

سـت؛ زور اسـتعمال،   خيال نكنيد قواعد مسلّم زبان، در زبان رسمي پايتخت ا
و  "سرگرفت"، "سرخورد"اين قواعد را به وجود آورده است. مثالً به جاي 

، را بـا كمـال   "چيزي را از جـا گرفـت  "، "چيزي را از جا برداشت"به جاي 
  ) 109: 1368اطمينان، استعمال كنيد. (طاهباز، 

  توجه كنيد: » مهتاب«براي نمونه، به بند اول شعر آشناي  
دم شكند خواب بـه چشـم كـس و     درخشد شبتاب /  نيست يكتاب / ميتراود مهمي

)                                                                 444: 1370 ،شكند...  (يوشيجچند، خواب در چشم ترم مي ليك / غم اين خفته
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تراويـدن  «كاربرد هيچ فعلي از اين بند شعر، براي مسنداليه آن كاربرد آشنايي نيست؛ 
ــاب  ــراي مهت ــبتاب  «، »ب ــراي ش ــيدن ب ــه    «و » درخش ــن گون ــم. اي ــواب در چش ــتن خ شكس

  سازد. هايي است كه شاعر از طريق آن زبان خود را برجسته ميهنجارگريزي يكي از شيوه

  ي نحويهنجارگريز. 2
جملـه، از قواعـد نحـوي     جا كردن عناصر سازندهبا جابه ،تواند در شعر خودشاعر مي

 ) 46: 1383زبان هنجار، گريز بزند و زبان خود را از زبان هنجار، متمايز سازد. (صفوي، 

نشيني بايد گفت كه در فرآيند اول، شاعر نوعي نظام  در بررسي فرآيند جانشيني و هم
ي عـواملي تشـبيه كـرد كـه     توان بـه مجموعـه  گيرد. چنين نظامي را ميبه كار ميرا » يا... يا«

اي يكـديگر بنشـينند. بـه    ارتباط بين آنها از نوع انفصالي است و قادرند در يك بافت بـه جـ  
 نزديـك نام گرفته است. شاعر با ايجاد ارتبـاط   "نظام جانشيني"اين نظام زباني همين دليل، 

پردازد كه در آن هر عامـل بـا عامـل ديگـر     مي "همگني دنيايي"عي بين عوامل، به ايجاد نو
در فرآيند همنشيني نظام حاكم بر زبان است؛ يعنـي عوامـل   » و... و«نظام خواني دارد. اما  هم

گيرند و امكان حـذف يكـي و جانشـيني    دخيل در داستان و وقايع در كنار يكديگر قرار مي
: 1391 ،در كنار يكديگر ضروري است. (شعيريعوامل زباني  ديگري نيست و حضور همه

108- 109 (  
و  "نحـوي "گيـري نيازمنـد دو نـوع سـاختار اسـت:      محتوا براي شـكل  ،به نظر شعيري

هـر كجـا پـاي ارتبـاط      ،با وجود اين .با يكديگر هستند نزديك. اين دو در ارتباط "معنايي"
  ) 142با ساختار نحوي سروكار داريم. (همان:  ،در ميان باشد») و... و« نشيني (رابطه هم

امكانـات نحـوي هـر     زيراي نحو زبان است؛ در حوزه ،زداييدشوارترين نوع آشنايي
 ،اختيار و انتخاب نحوي هر زبان، بيشترين محدوديت را دارد. از طـرف ديگـر   و حوزه زبان
اصلي هنجارگريزي نيما نحو است. محور  جويي در زبان، همين حوزهتنوع ترين حوزه بيش

  اركان جمله برهم خورده است:  ذيلهاي كه در نمونهچنان ؛نحو زبان بوده نيز در حوزه
.  "من تيرهايي / كه بـه زهـر كينـه آلـوده اسـت      كند آماده بهر سينهواي بر من! مي" -
  ) 346: 1389يوشيج،  (نيما
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/ چـه كسـي آيـا     هـا جنبـان  واي بر من / در شبي تاريك از اين سان / بر سـر كلـه  " -
  "ندانسته گذارد پا؟

يك ستاره از فساد خاك وارسته / روشنايي كي دهد آيا / ايـن شـب تاريـك دل    " -
  ) 347(همان:  "را؟

هايي چنـد از هنجـارگريزي نحـوي را در آن    هيچ شعري از نيما نيست كه نتوان نمونه
ر ايـن نـوع هنجـارگريزي از بـين     كرد. در زبان شعر نيما، فرم خودكار زبان تحت تـأثي نپيدا 

  ممكن كرده است. ناها را دشوار و  رفته تا جايي كه فهم بسياري از مصراع
  ترين روش هنجارگريزي نحوي، بر هم زدن ترتيب اركان جمله است. اصلي

  : م فعل تقد -2-1
  ) 418: 1370(يوشيج،   "انگيزكاران كاروانان...گذشتند آن شتاب" -
  ) 491(گوش پنهان جهان دردمند ما)  (همان:  "بين نهاناننهانشناسد آن مي" -
متصــل كــه در جايگــاه نحــوي آشــناي خــود واقــع  ضــمايري :ضــماير رقصــان -2-2
  اند:  نشده

  ) 412(همان:  "ما مشت برنج/ بكنم با چه زباني آرام؟  نيست در كپه" -
  : هاي وصفيدر تركيب» ي«حرف  -2-3

ند صفت معطوف، ياي نكره، ياي وحدت بايد به آخرين هاي وصفي، با چدر تركيب
چه شـب مـوذي و   "گويد: آوري بود. اما نيما ميشب تاريك و چندش: صفت بچسبد. مثالً

  ) 415(همان:  "گرمي و سمج...
هــاي وصــفي، بايــد بــه دنبــال صــفت ذكــر شــود. ريخــت ضــمير متصــل در تركيــب 

   آن را در شعر نيما مشاهده كنيد: هنجارگريخته
  ) 511(همان:   "با تنش گرم بيابان دراز..." -
  ) 490(همان:   "زمين با جايگاهش تنگ..." -

  و ضمير منفصل مانند: 
  ) 453(همان:   "انگيز...هاي من ماللي انديشههمچنان كاندر غباراندوده" -
  شود: گاه در تركيبي اضافي، ديده مياين نكته چنين  هم
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  ) 514(همان:   ".هايش دريايي..دريادوست/ با نغمه نهادهيك مرغ دل" -
كنـد كـه   اي را پيـدا مـي  صله تركيب وصفي، با فاصل شدن ضمير متصل، حكم جمله

  فعل آن حذف شده است: 
كشـي كـه   ميهمان خانه(يعني: ميهمان   "كش روزش تاريك...ميهمان خانهميهمان" -

      )          512روزش تاريك است. )  (همان: 

  هنجارگريزي نوشتاري. 3
شـوند كـه پيـام    ها طوري خلـق مـي   در اين نوع آشنازدايي حروف، كلمات يا مصراع

مشخص يا تصويري خاص را روي كاغـذ شـكل دهنـد. شـعري كـه از ايـن هنجـارگريزي        
  ) 323: 1376نام دارد. (ميرصادقي، » شعر انگاره«كند، پيروي مي

برد كه معادل آوايي ندارد و تغييـري  وشتار به كار مياي را در نجا شاعر شيوه در اين  
افزايـد.  مـي  آورد، بلكـه مفهـومي ثـانوي بـر مفهـوم اصـلي واژه      در تلفظ واژه به وجود نمي

  ) 47: 1383(صفوي، 
  سره دينگ دانگ... يك"

  از ميمنه تا ميسره
  ) 346: 1389(يوشيج،  "آن بافته گسيخت... و اهريمن پليد، برچيده گشت...

در » دينگ دانگ«اگر يك شب زمستاني را دوازده ساعت فرض كنيم, هر بار تكرار 
سپري شدن يك ساعت از شب و دوازده بار تكـرار شـدن ايـن صـدا،      دهنده نشان ،اين شعر

حاكي از آن است كه نيما در آن شب تا صبح بيدار مانـده و مشـغول خلـق ايـن شـعر بـوده       
  ) 57: 1377است. (پورنامداريان، 

ته بايد بپذيريم كه نيما از اولين شاعراني است كه فرم نوشتاري شعر فارسي را براي الب
ها و خارج كردن شعر از بيان معاني ثانوي مورد نظر بر هم زدند. كوتاه و بلند كردن مصراع

هـا در راه عـدول از هنجـار    اولـين گـام   ،آن ي نوشتاري  مرسوم و معمول چندين سالهشيوه
  شود. گامان آن محسوب مي و نيما از  پيش است رسينوشتاري شعر فا
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  هنجارگريزي آوايي. 4
تر بـراي ايجـاد انسـجام     كاهش، افزايش، قلب و ابدال، بيش فرآيندهاي واجي از قبيل
برنـد و از ايـن   شود و اغلب شاعران تا حدودي از آن بهـره مـي  در موسيقي شعر استفاده مي

دهنـد و صـورتي را بـه كـار     قواعد آوايي را تغيير مي  زنند،از قواعد هنجار گريز مي ،طريق
  ) 47: 1383برند كه از نظر آوايي، در زبان هنجار متداول نيست. (صفوي، مي

  نيما از اين شيوه به چند صورت بهره برده است: 
  ساكن كردن يك يا چند حرف متحرك:  -4-1
  )                                                         301: 1370(يوشيج،  "فرو... خونش اين زمان بالَش در "...
  ) 332(همان:  "شتاب جانش آمد پدرش،  همه" -
  )                                                 222(همان:   "هاش آفتاب سمج، روي سنگ تَركيده" -
  ك:  روف متحرك كردن حروف ساكن و ساكن كردن ح متحر -4-2
  ) 416(همان:   "ها گرسنه هستند مرا / بروم بينمشان روي دمي...بچه" -
هـاي  هايي از زنـان / تـن  گذرد ده، جدار راه / چيده شده است با تنزير شماله مي" -

  ) 423(همان:  "برهنه...هاي مردها، تن
  تشديد مخفف:  -4-3
  ) 274(همان:  "ه...بپرّيدعقل او از سر " -
آن زمان كه پيش خود بيهوده پنداريد / كه گرفتستيد دست ناتواني را / تا توانايي " -

  )                                                                            301(همان:   "بهتر را پديد آريد...
  ملفوظ:  ي غير»ها«اضافه در كلمات مختوم به حذف كسره -4-4
  ) 297من... (همان:  خانه من، يا ز ناپيداي ديوار شكسته همسايه رهاز درون پنج" -
  ) 309(همان:  "سرد شب در راه... زير كله" -
  ت بلند و ضماير متصل:  ك ميان كلمات مختوم به مصو ي متحر»يا«حذف  -4-5
 "پـر، كـه همـه رنـج و جـوش بـود...      مـرغ شكسـته   كه همين آرزوش بود مانند آن" -
  ) 305(همان: 
  )     433(همان:  "اي...در معرض نگاه اميد آشناش نيست / جز پوستواره"
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  . هنجارگريزي معنايي5
دهـد، چيـزي جـز نـوعي رابطـه نيسـت       آنچه نحو و معنا را در مقابل يكديگر قرار مي

كه داري است  فرايند جهت دهنده نشاني بدون جهت). بنابراين نحو، دار رابطه جهت  (رابطه
شناختي كالمي، نحو و معنا در تضاد بـا   سازد. پس در نظام معنايابي به معنا را ميسر مي دست

شـوند تـا معناشناسـي شـكل بگيـرد. (شـعيري،       يكديگر نيستند بلكه با يكديگر تركيـب مـي  
1391 :143(  

شناس كشف اين انسـجام   اي منسجم است و معناشناسي، كالم مجموعه از ديدگاه معنا
كـه   چنـين كشـفي ممكـن نيسـت مگـر ايـن       شك بيآن را در كالم بر عهده دارد.  و بررسي

فرآيندي متمركـز كنـد كـه در آن حيـات يـا موجوديـت        شناس توجه خود را بر مطالعه معنا
 ) 6 -5خورد. اين فرايند همان عمل گفتمان است. (همان: كالم رقم مي

بـيش از ديگـر سـطوح زبـان در      پذيرترين سطح زبان،، به عنوان انعطافامعن حوزهاز 
ها بر اسـاس قواعـد معنـايي حـاكم بـر زبـان       نشيني واژه . همشودسازي ادبي استفاده برجسته

اسـتعاره، مجـاز،    هنجار، تابع محدوديت خاص خود اسـت. بـدين ترتيـب صـنايعي از قبيـل     
تشخيص، پارادوكس و جز آن كه بـه صـورت سـنتي در چهـارچوب بـديع معنـوي و بيـان        

:  1383انـد. (صـفوي،   تر در قالب هنجـارگريزي معنـايي قابـل بررسـي     شوند، بيشميمطرح 
48 (  

كـه   ،عامل اصلي شعرآفريني است. ايـن هنجـارگريزي معنـايي   هنجارگريزي معنايي، 
هاي آشـنا و پذيرفتـه شـده در نقـش ارجـاعي جـدا        هاي زباني را به كلي از قيد مدلولنشانه
انـدازد.  دهد و معنا را براي هميشه به تعويق ميشناختي ميشانهها، استقالل ن كند و به دال مي

  ) 23: 1378(سجودي، 
كـه   شعر نيما جزء اشعار سمبليك زبان فارسـي اسـت و بـا توجـه بـه ايـن      كه جا  از آن

دارد و خود او نيز از كساني است كـه شـعري    گير چشماستعاره و تشخيص در شعر او نمود 
كند، اين نوع هنجارگريزي در اشـعارش بيشـترين   شد تبليغ ميشعري داشته با را كه جوهره
   :كاربرد را دارد

و بادي گرم در ميدان دويده، بر زمين افكنده پيكر / با دمـش خشـك و عبـوس و    " -
  ) 687: 1389(يوشيج،  "بار مرگ

  ) 68(همان:   "ليك افسوس چون مارم اين درد / ميگزد بند هر بند جان را..." -
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  ) 50(همان:   "غم... به رخساره جز سرشكي" -
  ) 51(همان:  "رفت / بودش از تو به لب داستاني...ليك موجي كه آشفته مي" -
  )  71(همان:  "بس شبان اندر او ماه غمگين..." -
) / 776(همـان:   ") /  يـك شـب دم كـرده   70هاي صبح طربناك (همان: ص نفس" -

 "جرسش را به جا ماند شيون") /  761ان: (هم "پيچدگردنه خرد و خراب و مست، باد مي"
) /  55 (همان:  "اي طفل محزون باد سردي دميد از بر كوه // گفت با من كه") / 62 (همان: 

) 446 (همـان:   "ساحل خاموش") /  61(همان:  "ي آسمانسينه") /  60(همان:  "دل كلبه"
دو چشـم  ") /  68(همـان:   "كشـد بـاد، محكـم غريـوي    مـي ") /  54 (همـان:  "رخ سبزه"/  

تر  آنكه كم") /  28(همان:  "آرنده بودنفرتش از حق و حق") /  326(همان:  "درشت شب
شـادي و غـم   ") /  28(همـان:   "قدر تو داند درست // در ميان خـويش و نزديكـان توسـت   

اي شـب شـوم و     هـان ") / 41(همـان:   "خواه آسـان خـواه سـخت   ")  /  41(همان:  "بگذرد
 "به نـاخن آهـن تفتـه بريـدن    "/   "هازدن با مژه بر مويي گره") /  42(همان:  "نگيزا وحشت
) /  104(همان: ص "چشمشان چو چشم خروس") /  104(همان:  "برنا پير و") /  46(همان: 

 "همه شب در غم آنم كه چـه زايـد روزم  ") /  108(همان:  "دست من بسته، پاي من بسته"
فـاش  ") /  870(همـان:   "نه لب از خنده جدا ليك چو شـب  همچو صبحم") / 870(همان: 

  ) 870. (همان: "نيما مكن اين نكته ز كار بد و نيك

  هنجارگريزي گويشي. 6
هايي را از گويش خود كه در زبان هنجار نيست وارد شعر سازد، به اگر شاعر ساخت

با فضا و مكان هنجارگريزي گويشي دست زده است. استفاده از واژگان محلي، مخاطب را 
آفريند كه شايد واژگان زبان هنجـار  كند؛ اين شيوه، صميميتي را ميشعر و شاعر آشناتر مي

  ) 260: 1386توانايي آن را نداشته باشد. (سنگري، 
تر از بينيد، بنويسيد و سعي كنيد شعر شما، نشاني واضحطور كه مي سعي كنيد، همان«

  ) 163: 1375شما بدهد. (يوشيج، 
نيمـا آگاهانـه و    ،رودچه اين شيوه در نگاه نخست عيبي براي زبان اثر به شمار مي اگر

كنـد بـا آوردن   خواند و تـالش مـي  كند و هر كدام را نعمتي ميمند از آن استفاده مي هدف
زندگي و طبيعت روزگار خود را در شـعرش معرفـي كنـد. نـام گياهـان و       ،هاييچنين واژه
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، »كــراد«، »ريــس«، »دارمــج«، »چــرده«، »جيــرز«، »تالجــن«، »لــمپ«، »اوزار«درختــان ماننــد: 
و... » وازنا«، »نوبن«، »فراكش«، »كپاچين«، »ازاكوه«هايي چون: و... نام كوه» لم«، »كرگويج«

، »چكــاو«، »توكــا«، »كــيكــك«... ماننــد: و هــا، حشــراتو نــام حيوانــات، پرنــدگان، مــاهي
اين هنجـارگريزي در شـعر نيمـا    هايي از نمونه ،.و..» سيوليشه«، »زيكزا«، »زيك«، »داروگ«

   هستند:
  ) 517: 1370(يوشيج،   "ها رنگ سياهي...، شاخهتالجنگيرند در شاخ كه مي" -
  ) 515(همان:  "كه مانده گم... كيككي خموش / كشد از بيشهنعره مي" -
  ) 512(همان:   "، اما / وازنا پيدا نيست...ازاكوه صبح پيدا شده از آن طرف كوه" -

  هنجارگريزي سبكي . 7 
نوشـتاري معيـار    كـه گونـه   اصـلي شـعر   اين امكان براي شاعر وجود دارد كه از اليـه 

هـاي نحـوي گفتـاري اسـتفاده كنـد. (صـفوي،       گريـز بزنـد و از واژگـان يـا سـاخت      ،است
اي هـاي فـراوان از سـاختار گفتـار و سـبك محـاوره      ) در ميان شعرهاي نيما، نمونه49 :1383

زدن از هنجارهاي ادبـي   شود كه چندان با توفيق همراه نشده است. اين گريزلغات ديده مي
باعـث آشـفتگي و نـاهمگوني زبـان شـعر نيمـا شـده         ،ي زبانو استفاده از هنجارهاي عاميانه
زدايي، تلقي كرد تا بـدين وسـيله   توان در راستاي اصل فاصلهاست. اين هنجارگريزي را مي

 ردم مألوف و مأنوس سازد. خود را با م

  ) 767:  1389، نيما(  "پشت پير. پلكد سنگدر كنار رودخانه مي" -
  ) 772همان: ( "بارد.ريز ميآسمان يك" -
  ) 758همان: ( "يك تب سركش، تنها پكرم ساخته و دانم اين را كه چرا." -
  ) 631همان: (  "پادشاه فتح بر تختش لميده است." -
  ) 628همان: (  "صداي گزند از دهن / او را صدا بزن.قاپد هر آن " -
  ) 731همان: ( "در آخرين دم سوزش هر دم سماجتي است." -

 و قاپـد  و ريـز، پكـر، لميـده    پلكـد، يـك  اي مـي كلمـات محـاوره   ،هـاي بـاال  در نمونه
. نيمـا شـاعري مردمـي    آيد به شمار ميهنجارگريزي از ساختار متعارف زبان ادبي  ،سماجت

  بين خود و خوانندگانش را كم كند.  خواهد با زبان مردم شعر بگويد تا فاصلهاو مياست. 
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خود را با گفتار اجتمـاعي جامعـه حفـظ نمايـد، در      نزديكهر زبان ادبي كه نخواهد 
  ) 62: 1964معرض اين خطر قرار دارد كه به چيزي مجرد انتزاعي تبديل شود. (بارت، 

  ظر قابل بررسي است: ارزش هنجارگريزي سبكي از چند ن
  ؛تغيير موسيقي شعر .1
  ؛تغيير فضا در شعر (مثالً از جد به طنز) .2

 ) 258: 1386ايجاد صميميت در زبان شعر. (سنگري،  .3

مشـروطه   تر در اشـعار طنزآميـز دوره   بيش ،آوردن به زبان عامهدر شعر سنتي ما، روي
حضور كلمات عاميانـه را   اجازهتر  شكني ، كمبه همين جهت سنتنيما شايد  .شودديده مي

 در شعرش داده است: 

: 1370(يوشـيج،   "يك تب سركش، تنها پكرم سـاخته و دانـم ايـن را كـه چـرا...     " -
503 (  

 ) 507(همان:  "پشت پير...پلكد سنگدر كنار رودخانه مي" -

  گرايي) هنجارگريزي زماني (باستان. 8 
هاي تشـخص دادن بـه زبـان،    رتأثيرترين راهترين و پ شايد بعد از وزن و قافيه، معروف

الفاظي كـه در زبـان روزمـره و عـادي بـه       كاربردكاربرد عناصر آركائيك زبان باشد؛ يعني 
شـود.  هايي كه در دسترس عامه نيست، سـبب تشـخص زبـان مـي    روند. احياي واژهكار نمي
  ) 24: 1386كدكني، (شفيعي

هايي را بـه كـار ببـرد كـه     بگريزد و صورت زماني زبان هنجار تواند از گونهشاعر مي
اند. هاي نحوي مردهاند و امروز ديگر واژگان يا ساختزبان متداول بوده تر در گذشته پيش

  ) 50: 1383(صفوي، 
  گرايي در شعر نيما:  انواع باستان

  ها) ها و تركيب(واژه گرايي واژگانيباستان -8-1
گرايي در محور جانشيني است؛ يعني انتخـاب  تانگرايي واژگاني، باسمنظور از باستان
كه كـه امكـان كـاربرد شـكل امـروزي آن وجـود        اي كهنه در حاليآگاهانه و هدفمند واژه
  شود:گرايي در اشعار نيما در مواردي از اين قبيل مشاهده ميداشته باشد. اين باستان
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وب وصـفي و  هـاي مقلـ  تركيـب «و » فعـل «، »اسم و صفت و قيد«، »حروف و اصوات«
  »اضافي.
  : حروف و اصوات -

  »: اندر« حرف اضافه
  ) 505(همان:   "پيش... اندر در اين دنياي ابراندود، راه خود را دارد" -

  »: از بهر« حرف اضافه
  )                                           353(همان:   "ام بود عذاب؟...چهاز بهر ور آب / به چه ره رفتم و كه در پهنه" -

  »: چونچنان« حرف اضافه
  ) 490(همان:   "اي در گور. مرده چونچنانشب است، / جهان با آن، " -

  »: زيراك«حرف ربط 
(همـان:   "خواهم بركشـم بجـاتر...  / مي زيراكام چراغ،  تا صبحدمان / افروخته" -

488 (  
  »: ليك«حرف ربط 

  )                                        353(همان:  "اين دم، اگرش سود و گر بود ضرر... ليك" -
  »: اينت«صوت 

)                                                          373(همان:  "اي مرد... ابزار،  اينتاگرت از كف بيرون شده باشد، پارو / " -
  ت و قيد: اسم، صف

، »نـاو «، »سـتخوان «، »آهـرمن « تبار، عربي يـا تركـي، ماننـد   كاربرد اسامي كهن فارسي
و صـفاتي چـون:   » حمقـا « و »سـلخ «، »غـزه «، »مسـمار «، »جـوع «، »حكيم«، »وثاق«، »اسپيدار«
و... از اين نـوع محسـوب   » بس«و قيدهايي مانند: » بسترده«و » بتر«، »فسانيده«مانده (خسته)، «

  ند. شومي
  : فعل

  فعل، مانند استفاده از فعل دعايي باد:  كاربرد شكل كهنه
  ) 493(همان:  "گويد: / در دل او آرزوي او محالش باد...مرغ مي" -

بر سر فعـل ماضـي بـه پيـروي از     » بـ«يا به تعبير ديگر آوردن » بـ«كاربرد فعل ماضي با 
  .و... » بسترده«، »بنشسته«، »تصوير بگرفته«، »بگرفته قرار«سبك خراساني مانند: 
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  ) 407(همان:  "واري، در پيش / دست بر دستي با من غمناك...آفتبنشسته " -
  :»دركاستي«، »بشرستي«مانند: » استن«صرف مصدر 

  ) 517(همان: " .كاروانستمگوش بر زنگ " -
  »بودستم.«، »رسيدستم«ماضي نقلي (فعل نيشابوري) مانند:  استفاده از شكل كهنه

  ) 260(همان:   "از مردم خاكي، چه درشت... شنيدستمچه با همه، آن" -
   و...:» فكنيد«و » فتاده«عل مانند: آغازين ف حذف همزه

  ) 393(همان:    "از پا / آيم از زخم دگر، نيز به جا...فتادم،  گر به زخم تو" -
(در معنـي   »آمـدن «، »آواز دادن«، »جـواب كـردن  «زنده كـردن افعـال منسـوخ ماننـد:     

   :(در معني ماندن)» ايستادگي«شدن)، 
  ) 444(همان:  "سحر... استاده نگران با من" -

  : هاي مقلوب وصفي و اضافيتركيب
گرايانه و به دور هايي از اين دست در شعر نيما به تداعي فضايي باستانكاربرد تركيب

، »درمـان پسـين «، »شـب آورتـاريكي «، »تـن كرده ورم«از هنجار امروزين كمك كرده است: 
  .و... » ور ديوارپهنه«

 و »تاريكخانه«، »مارانمرده«اند: ها، گاه به صورت كلمات مركبي درآمدهاين تركيب
  »زيباصنمان.«

   گرايي نحوي باستان -8-2
هنجـارگريزي اسـت.    نيما در عرصهي از شگردهابر هم زدن ساختار نحوي جمالت، 

  توان فضايي كهنه را در شعر تداعي كرد. اين شيوه مي گرايي نيز بادر بحث از باستان
  هايي از آن در شعر نيما توجه كنيد: به نمونه

  در آغاز جمله: » واو« -
 كـه يـادآور سـبك خراسـاني و بـه ويـژه شـيوه       –در آغـاز برخـي سـطرها    » واو«ذكر 

 ،با اين كـاربرد در شعر نيما از بسامد بااليي برخوردار است. نيما  ،فردوسي در شاهنامه است
 عالوه بر نوعي هنجارگريزي، مجـالي بـه وجـودآورده تـا شـعر، آزادانـه و بـه همـان شـيوه         

اي از ايـن كـاربرد، در   . به نمونـه است كه بارها از آن ياد كردهسخن بگويد نزديك به نثري 
  پردازيم: مي» فوالدم دل«شعر 
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ل نظر، در 

از  ســتفاده 
  زند: مي

4 (  

  ) 424ن: 

  ست: 
كه به سر 

  
 

مایدر شعر ن یزیر

برد سهلو گر/ 

 امــا نيمــا بــا اس
بر هم م -كهن 

5 (  
495    (همان:

تراحت) (همانس

عل ذكر شده اس
ر دنيا از كاري ك

خابي نيما

گر به هنجار یگاه

 را دل فوالد اگ
13 :508 (  

ــاربردي نــدارد
زديك به شيوه

17. )   (همان: 
تر باد. )شكسته

. (براي اس"ميده

فاصله از فع كي
(كار "ت تمام...

ي در اشعار انتخ

نگ

گذر / باشد او
370(يوشيج،  "

ار امــروزي كــا
به شكلي نز -را

شم در راه توأم.
(در باغشان، ش "

ست بر جا آرم

اندكشعر نيما، با
استدارد گشته

(  

393 (  
39 (  

واع هنجارگريزي

ش باشد هر راهگ
"ها آسان... كل

  
ه در زبــان معيــا

، نحو جمله ر»ا
(چش " در راهم
"تر...در شكسته

  ه:
ستراحت را/ مس

  بطي:
عال ربطي در ش
اري كه به سر د

)356)  (همان:
  جمله:  هنه

(همان: "ن ده.
5(همان:  "من.

بسامد وقوع انو

تواند گذرشمي
بگيرد مشك وب /

ي فك اضافه:
ي فــك اضــافه

ر«، از اين نوع
تو را من چشم
بادا باغشان را د
ي حرف اضافه

اي چند، الحظه
ي كردن فعل رب
ي نشان نفي افع
كار دنيا نه ز كا
 نگشته است. )
د از ريخت كه
دست خود با من
چشم ميدار به م

: ب1نمودار 

 
 

م" -
بد و خوب

ي»را«
ي»را«

آركائيك،
ت" -
با" -
ي»را«
لح" -

منفي
گاهي

ك" -
دارد، تمام
تقليد

د" -
چ" -

  



 

  

د اهميـت     
ـه خـاص    
رفته شده 
  در حـوزه  

 نوشتاري 
رگريزي     
رگريزي 
اقـع او بـا   

 ،مخاطـب   
  سازد. ي

 

 ر انتخابي نيما

بـي شـعر خـود
فرم زبـان توجـ
يزي از نرم پذير
هنجـارافزايي د

 هنجارگريزي
د وقـوع هنجـا
ودن ميزان هنجا

در وا .شـود مـي 
ثير بيشـتر بـر م

متمايز ميصرش 

  )1394تان

ريزي در اشعار

ورت و زبان اد
دهد، شاعر به  ف
ام به هنجارگري
ه نجارگريزي و

بسامدترين و پر
اال بـودن بسـامد

اما باال بو ؛ست
وي محسوب م
ستوري، براي تأ
عصر شاعران هم

 

بهار و تابستا، 7ره

 انواع هنجارگر

به صو ،سازبك
درش نشان مي

ها، بستگي تانه
كارگيري هنج  به

  اند. يافته
گريزي معنايي پ
عار نيماست. با

تخيل اوس درت
ص زبان شعري و

هاي دسشكنيت
ه او را از ديگر
  

، شمار4(سال  بي

: درصد وقوع2

ن يك شاعر سب
تئوريك اشعا ه

تقل و خلق گو
ني است كه با
ص سبكي راه ي

هنجارگ ، شده
رگريزي در اشع
نياي شاعر و قد

خاص ويژگيك
وي و با ساخت

آفريند كهرا مي

علوم اد وفصلنامه

2نمودار 

يوشيج به عنوان
پيشينه زيراست؛

ينش سبك مست
 از جمله شاعران

 و فرم، به تشخص
 پژوهش انجام
رين نوع هنجار
وياي وسعت د
 اشعار نيما، يك
ستن قواعد نحو
ي خاص خود ر
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  نتيجه
ي نيما

داده استمي
دارد. آفرين
دارد. نيما ا
معنا، زبان
طبق

بسامدتر كم
گو ، معنايي

نحوي در ا
درهم شكس
زبان شعري
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