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  بررسي زبان در غزل نظيري نيشابوري
                1عصمت خوئيني

  ات فارسي، دانشگاه خوارزمي تهرانگروه زبان و ادبي عضو هيئت علمي
  چكيده 

در مقاله حاضر، نويسنده با بيان اينكه پس از حدود يك قرن فترت در شعر سدة نهم، سبك هنـدي  
ان فارسـي پديـد آورد، بـه جسـتجوي عوامـل ايـن نـو        حركت تازه اي را در شعر و به تبع آن در زب

پـردازد و از طريـق     مـي  -به عنوان يكي از نمايندگان برجسـتة ايـن سـبك    - شدگي در شعر نظيري
زباني و تجزيه و تحليـل  هاي متعددي از اين نوع تحوالت   غزل وي و جمع آوري نمونه 200بررسي

كنـد تـا زبـان شـعرش را بـا        شعر خود تـالش مـي   دهد كه شاعر چگونه در  نشان مي ،انه  ساختاري آ
تازه اسـت، راه   يمضامين نو همگام كند؛ به عبارتي، چون شاعر براي بيان مضامين تازه نيازمند زبان

هاي مختلفي از قبيل واژه سازي، تغيير در كاربرد كلمات رايج، معادل سـازي، وام گيـري از زبـان    
ج از هنجارهاي دستوري زبان را مي آزمايـد. برخـي   هاي غني شده و خرو  محاوره، ساخت تركيب

سـازد،    تر مـي   ها مانند واژه سازي و تغيير در كاربرد كلمات رايج، زبان شعر وي را غني  از اين شيوه
اما برخي ديگر نظير خروج از هنجارهاي صرفي و نحوي اغلب با موفقيت همراه نبوده، سبب ابهـام  

  و سستي زبان شعري او مي گردد.
 

 ، غزل.گريزي، واژه آفريني، برجسته سازينظيري، سبك هندي، هنجار  :هاي كليدي واژه

                                                                                                                   
  :04/1395:/30؛ تاريخ پذيرش15/10/1394تاريخ دريافت. 

1. E-mail: E. Khoeini @yahoo.com 
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 مقدمه                                                                                                                        

شعر فارسي پس از چندين قرن شكوفايي و تجربة راه هاي نو در حوزة محتـوا و لفـظ   
شود. قرن نهم   هاي نوين سخنوري، در قرن نهم دچار ركود و ايستايي مي  ستيابي به شيوهو د

تـرين    ها و ابتذال ادبي است؛ به طوري كـه شـعر برجسـته    در ادب فارسي عصر تكرار سبك
 شاعر اين دوره، يعني جامي نيز چيزي جز تكرار شيوة پيشينيان نيست.

براي فرار از تكرار، تجربه هاي جديـدي را در   شاعران فارسي زبان در پايان اين قرن 
كنند تا سخن خود را از پيروي شيوة گذشتگان رهايي بخشند و   حوزة محتوا و لفظ آغاز مي

  اي را به روي شعر فارسي بگشايند.   هاي تازه  افق
ها در فاصلة ميان قرن دهم تا اواسط قرن دوازدهم هجـري، شـيوه و    حاصل اين تالش

شـهرت يافتـه اسـت.     "سـبك هنـدي  "كه در سبك شناسي شعر فارسـي بـه    طرز نوي است
اصالت لفظ يا اصالت محتوا و ترجيح هر يك بر ديگـري كـه از مسـائل مهـم نقـد شـعر در       

   رسد.   ادوار مختلف بوده است در اين دوره به صورت غلبة محتوا بر لفظ به ظهور مي

كنـد، امـا     تر مـي  نسبت به لفظ سنگيندر اين شيوه گرچه توجه به محتوا، كفة معنا را  
، چنانكـه پيداسـت در   شود؛ زيرا  ماند و از آن متأثر مي  لفظ نيز از تحوالت محتوا بركنار نمي

زبان تابع تحوالت نظام بزرگتري به نـام ادبيـات اسـت و بـراي اشـتمال بـر معـاني         آثار ادبي
هاسـت؛ مشـابه بـا هـر نظـام        هادبيات نظام خاص نشان«زيرا جديد ناگزير از دگرگوني است؛ 

هـاي    امي نظـام ـا بـا تمـ  ـرهاي تجسـمي، اسـطوره و ... ، امـ   ـگونة ديگر چون زبان، هن  داللت
ادة اصـلي آن و سـاختار   ـاوت دارد: مـ ـي تفـ ـاي و هنرهـاي ديگـر در يـك نكتـة اصلـ       نشانه
رسد   ظر مي). به ن51: 1380(احمدي، »اش زبان است؛ يعني نظام داللت گونة ديگري  بنيادي

كه  لفظ و معنا در سخن چنان به هم پيوند خورده اند كه هرگونه تغيير در يكـي،  تغييـر در   
  كند.  ديگري را الزام مي

  توان چنين بيان كرد:                        عوامل ايجاد كننده تغيير در زبان شعر قرن نهم را به اختصار مي
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عران اين دوره مانند شاعران سبك عراقـي  . زبان شعر اين دوره زباني ساده است. شا1
امة مـردم بـه شـمار    ـازار و از عـ ـو خراساني اهل مدرسه و تحصيل نيستند، بلكه بيشتر اهل بـ 

روند و به همين سبب زبان شعر اين دوره و تصاوير و خياالت آن نيـز برخاسـته از مـردم      مي
از عناصر زبـاني و بيـاني زبـان    است و با زبان شاعران درس خوانده ادوار پيشين فرق دارد و 

هـا (در قالـب     عامه نظير استفاده از واژگان و اصطالحات محاوره، به كارگيري ضرب المثل
گرايي در تشـريح احـوال عاشـقانه و تجديـد عهـد بـا         اسلوب معادله)، حركت به سوي واقع

  ).448-441: 1375كوب، هاي فراواني دارد (زرين  زندگي (طرز وقوع ) بهره
. معيار سخنوري و سخن سنجي در اين عصر تصويرگري خياالت نو يا خيال بندي 2 

است؛ وسوسـة دسـتيابي بـه معـاني بكـر، شـاعر را بـه دامـن خيـاالت دور و دراز و باريـك           
ها، شاعر لفـظ    گونه افراط كاري  كشاند، به طوري كه گاه در پي اين  هاي افراطي مي  انديشي

  گردد.  ن شعرش دچار پيچيدگي و ابهام ميكند و زبا  را فداي معنا مي
. بر خالف غزل سبك عراقي كه تمـامي ابيـات آن در خـدمت بيـان يـك موضـوع       3

اي   است، در غزل سبك هندي ابيات با يكديگر ارتباط طولي ندارند و هـر بيـت درون مايـه   
سبب غزل  شود به همين  جداگانه دارد؛ استقالل معنايي ابيات، سبب تراكم معني در آنها مي

اين دوره غزلي متراكم و انباشته از معناست كه در ظرف تنگ ابيات ريخته شده است؛ ايـن  
گونه بيان مضامين و خياالت تازة فراوان، وجـود    شود. بدين  امر سبب فشردگي زبان شعر مي

نياد، كند. اين زبان تازه، در بردارندة عناصر واژگاني و تركيبات نوب  اي را طلب مي  زبان تازه
  اي است.   نو الگو و غني شده و محاوره

هاي شـعري    نكتة قابل توجه ديگر دربارة شعر سبك هندي آن است كه از ميان قالب 
مختلف، غزل بيشتر مورد اقبال شاعران اين دوره است، زيرا پرداختن به قصيده و مثنوي نياز 

امر تنها براي تعداد كمي از  به ممارست و غور بيشتري در دواوين شعراي متقدم دارد و اين
هـايي كـه سـبب تمـايز       گردد. از همين رو اختصاصات و ويژگي  شاعران اين دوره ميسر مي

  سبك اين دوره از ادوار قبل گرديد، بيشتر در قالب غزل قابل مشاهده است.
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در نوشتة حاضر نويسنده بر آن است كـه بـا بررسـي دويسـت غـزل از ديـوان نظيـري        
هاي   هاي زباني شاعر را كه به تبع نوآوري  صر سازندة اين زبان تازه و خالقيتنيشابوري، عنا

 وريـابـ ـري نيشـد. نظيـ ـايـل نمـه و تحليـزيـررسي و تجـده، بـاد شـر او ايجـي در شعـايـمعن
ه . ق.)، شاعر بلند آوازة سدة دهم و اوايل سدة يازدهم هجري از جمله شاعراني  1021(م . 

هاي زباني شعر خـود توانسـته اسـت زبـان فارسـي را بـراي         ايش دادن ظرفيتاست كه با افز
هـاي    گنجايش معاني شعري فراوان ايـن دوره آمـاده سـازد. خالقيـت او در ايجـاد  ظرفيـت      

واژگاني و نحوي در زبان اين دوره قابل توجه و بررسي است. شـبلي نعمـاني در نقـد شـعر      
عزم اين شريعت [ابداع مفردات و تركيبـات جديـد] بـه    نظيري پيغمبر اولوال « نويسد:  وي مي

 »ازه پديد آورده استـد و تـشمار مي آيد. او هزاران الفاظ و مفردات نوين و تراكيب جدي
هـا و    تركيـب «گويـد:    ). نيز استاد صفا دربارة زبان شعري او مـي 121:  1368(شبلي نعماني، 

هاي خود يا در عرضه داشت احساساتش از آن   هتعبيرهاي نو فراوان دارد ... و در بيان انديش
  ). 90:5ج  ،1364(« كند  هاي تازه و مخلوق خويش به نيكي استفاده مي  تركيب

هـا و معيارهـاي سـخنوري و سـخن       براي لذت بردن از شعر سبك هندي بايد مـالك 
ز شعر هـر  التذاذ ا«نويسد:   سنجي همان عصر را در نظر داشته باشيم؛ چنانكه دكتر شفيعي مي

سـنت  "شاعر صاحب سبكي، عالوه بر معارف ادبي عمومي، تا حدي هم نيازمنـد شـناخت    
). و 10: 1389(شـفيعي كـدكني،  » اي است كه وي در درون آن پرورش يافتـه اسـت   "ادبي

  گردد، مگر آنكه زبان شعر اين دوره به درستي شناخته شود.  اين امر ميسر نمي

  پيشينه پژوهش
يك از آنها بـه بررسـي     عر او چندين مقاله نوشته شده است كه هيچدربارة نظيري و ش

  زبان شعر وي اختصاص ندارد.
  "در آيينة شعر دعبل خزاعـي و نظيـري نيشـابوري    (ع)سيماي امام رضا" از جمله مقالة 

چاپ شده است.  كاوش نامة ادبيات تطبيقي اثر علي اكبر احمدي چناري است كه در مجلة
موسيقي بيروني "چاپ شده اند عبارتند از:  مطالعات شبه قارهدر فصلنامه  سه مقالة ديگر كه
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اثر محمود عباسي كه موضوع آن در حيطـه وزن و موسـيقي شـعر      "اشعار نظيري نيشابوري
اسـت كـه رضـا     "نيشـابور نظيري شاعر سـبك هنـدي و   "نظيري است؛ مقاله ديگر با عنوان 

پردازد كه شـاعر از وطـنش، خراسـان و      مي مصطفوي سبزواري در آن به بررسي توصيفاتي
اي اسـت از احمـد رضـايي بـا       نيشابور در اشعار خود آورده است. و سومين پژوهش، مقالـه 

بررسي دستگاه مختصات زباني قصـيده اي از انـوري و اسـتقبال نظيـري نيشـابور از      "عنوان 
اي از   مقايسـه  قصـيده   . در اين اثر نويسنده بر اساس موازين نقد زبان شناسي هليدي بـه "آن

مي پردازد. نويسـنده   -كه به استقبال شعر انوري سروده شده است –انوري با قصيده نظيري 
به جهت   كند، ولي  اگرچه در اين مقاله اشارات گذرايي به واژگان و نحو زبان دو شاعر مي

  ماند.   باز ميوفاداري به معيارهاي نقد مذكور و نيز پيگيري هدف مقاله از بررسي دقيق آن 

   رابطة زبان و فرهنگ
هاي خاص در حيطة فرهنگ و تمـدن هـر     هر زباني نشان دهندة وجود انديشه واژگان

ملتي است. چنانكه گاه در يك زبان واژگاني وجود دارد كه در زبـان ديگـر معـادلي بـراي     
ر قـوم  يـان هـ  ها و مفـاهيم موجـود در م    دهد كه انديشه  آن موجود نيست. همين امر نشان مي

اي در يك زبان نشانگر آن است كـه    است و عدم وجود واژهنه  پديد آورندة واژگان زبان آ
هـاي علمـي، سياسـي، ادبـي و هنـري        انـد. پيشـرفت    اهل زبان به آن مفهوم خاص نينديشـيده 

تواند به گسترش دايرة واژگان زبان كمك كند. از اين   جوامع از جمله عواملي است كه مي
هـا را سـرعت     تواند آهنـگ تحـوالت زبـاني ملـت      زان رشد و بالندگي هر فرهنگي ميرو مي

  ها گردد.  بخشد و سبب غناي تاريخي زبان
تواند بر تغييرات زبـان مـؤثر باشـد؛      ادبيات و آثار ادبي از جمله عواملي هستند كه مي

زنـد.    زبـان مـي  شاعر و نويسنده گاه براي خلق يك اثر هنري دست به استفادة دگرگونـه از  
اين دگرگونگي در زبان همان است كه در زبان شناسـي و نقـد فرماليسـتي برجسـته سـازي      

). اما استفاده از عناصر زباني تازه و خروج از 76: 2، ج1390(صفوي، شود  زباني خوانده مي
سازي كالم و خلق زبان هنري نيست، بلكه عـالوه بـر     هنجارهاي زباني تنها به منظور برجسته
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آن شاعر در پي آن است كه بدين وسيله گنجايي زبان را بـراي بيـان مفـاهيم تـازه افـزايش      
كنـد كـه شـاعر بـا اعمـال        دهد. بررسي زبان شعر در سبك هندي اين گمان را تقويـت مـي  

گونـه    اسـت. ايـن   تغييراتي در زبان شعري گذشته به دنبال تأمين نيازهاي معنايي خـود بـوده  
  توان جستجوكرد.  ياري از شاعران نام آور اين دوره ميتغييرات را در شعر بس

اگر عناصـر سـازندة زبـان را اعـم از اصـوات، واژگـان و نحـو زبـان بـدانيم، بررسـي           
عملكرد زباني نظيري در دو مورد اخير براي پي بـردن بـه ميـزان تأثيرگـذاري وي بـر زبـان       

  عصر خويش ضروري است .

  زبان در غزل نظيري  
قاي مفاهيم و تصاوير جديد شعري خود  نياز به افزايش دادن ظرفيـت  نظيري براي ال  

هاي مختلفي همچون واژه سازي، تغيير در كاربرد  زبان دارد. وي براي رفع اين نياز از روش
هـاي غنـي شـده و      كلمات رايج، معادل سازي، وام گيري از زبان محاوره، سـاخت تركيـب  

  كند:  تفاده ميخروج از هنجارهاي دستوري به شرح ذيل اس

  الف: واژه سازي 
هاي نظيري در زبان شعري خود، ساخت واژگان جديد است. شـاعر    از جمله نوآوري

كنـد تـا بتوانـد دايـره مفـاهيم        در همة انواع واژگان زبان فارسي به ساخت واژه مبادرت مـي 
 اش را گسترش دهد. بررسي و تجزيـه و تحليـل تـالش وي در ايـن حـوزه بخشـي از        شعري

سـازد. نظيـري بـراي      هاي شاعران سبك هندي را با دقت بيشتري بر مـا روشـن مـي     نوآوري
  كند:  ساخت كلمات جديد به دو شيوه عمل مي

پـردازد؛    . دراغلب موارد مطابق با الگوهاي صرفي زبان فارسـي بـه سـاخت واژه مـي    1
در تركيـب    گونه مـوارد نـه در خلـق الگوهـاي جديـد، بلكـه نـوآوري         نوآوري وي در اين

سـازد    بـرد و تركيبـاتي مـي     موجود بهره مي "وندهاي"عناصر رايج است؛ يعني از واژگان و 
هـا    دانيم زبان هميشه از تمام ظرفيت  كه مي  كه ماحصل آن در زبان متداول نيست؛ زيرا چنان

كنـد؛ مـثًال در زبـان فارسـي پسـوند        و امكانات صرفي خود براي ساخت واژه اسـتفاده نمـي  
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كه  "گلوش"؛ اما مثالً كلمة  "مهوش"سازد مانند:  شود و صفت مي  به اسم اضافه مي "وش"
  همان ساخت را دارد در زبان فارسي رايج نيست. 
گونه است و چون واژگان جديد در زبان  برخي از واژگاني كه نظيري ساخته، از اين
ن سـاخته شـده توسـط    شـود، تمـام واژگـا     فارسي جز از طريق تركيب و اشتقاق حاصل نمي
  شاعر مركب، مشتق و يا تركيبي از اين دو است. 

وهاي زبـان عـدول   ـ. در موارد اندكي نيز شاعر براي ساخت واژگـان جديـد از الگـ   2
سازد كه منطبق با الگوهاي صرفي زبان فارسـي نيسـت و مـا ايـن نـوع        كند و كلماتي مي  مي

رسـي خـواهيم كـرد. از ميـان انـواع      اخير را در ضمن خروج از هنجارهـاي صـرفي زبـان بر   
  باالترين بسامد را دارد.  "صفت"كلماتي كه شاعر در شعر خود ساخته است،

  . صفت1الف. 
  شاعر ساخت برخي از انواع صفت را در شعر خود تجربه مي كند مانند:   

يكي از الگوهاي رايج صـفت در زبـان فارسـي كـه نظيـري در سـاخت        .1. 1الف.  
كند، اسم يا صفت + بن مضارع است كه حاصل تركيـب،    ز آن استفاده ميهاي تازه ا  صفت

  شود. نظيري كلمات زيبايي با اين الگو ساخته است.  صفت فاعلي مركب خوانده مي
  اند:هاي ذيل از آن جمله  نمونه 

 دلكوب:

شوخ طبعي، ز اختالط غير منعت چون كنم
  

 :بديهه رسان

سـت هوا بديهه رسان است و بـاغ مـوزون ا  
  

 دندان نما:

ي دندان نمـا نكـرد  يك دم خوشم به خنده
  

  
بيش از اين نتوان شنودن حرف دلكوب مرا

)24  /16(  
 
بــه هــر تــرنم مرغــي هــزار مضــمون اســت  

)88 /56 (  
 
تـــا كـــي نمايـــد آن گهـــر نـــانموده را     

)36/23 (  



 1395، بهار و تابستان 9 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   92

 

 

 قرآن نگار و محراب گرد:

خــــــط قــــــرآن نگــــــار او كــــــوفي   
  

 
ــت    ــرد او هندوســ ــراب گــ ــم محــ چشــ

)93  /59 (  
)، آگـاه  334/ 500( )، شـكرچش  49/32اند كلماتي نظير: عربده انگيـز (   و از اين قبيل

)، 521/347( تـر از   )، گلـبن 512/341) ، آرام پـذير ( 508/339( چـين   )، جرعه91/57( نشين
ــ ــدوزـنش ــر ( اط ان ــ536/357ت ـــ)، ب ــام ( 359/ 540ان (ـذله سنج ــيم آش )، 376/ 563)، جح
 )، خـويش فـروش  315/ 468( )، ورع سـوز 333/ 499( )، غلط نمـاي 368/ 553بين(  رنگـني
  ).23/ 36( )، خندة دندان نما47/ 73( )، صورت پرست42/ 66(

(يـك اسـم يـا صـفت+ يـك ونـد)        برخي ديگر از صـفت هـا از تركيـب    . 2.1الف.
نكـه تعـداد   دارد؛ امـا بـه دليـل آ    يهاي بسـيار   اند. اين الگو در زبان فارسي نمونه  ساخته شده

هاي ساخته شـده بـا پسـوند بيشـتر از       پسوندهاي فارسي بيش از پيشوندهاست، شمارة صفت
  شود:  هايي از اين دست ديده مي  صفات پيشوندي است. در ديوان نظيري صفت

  :بي روش
روشــي  هميشــه جلــوه تــر از رقيــب بــي 

  
  :آتشناك

گر به كفرستان بري اين روي آتشـناك را 
  

  
ــوه از آ  ــدام مي ــدي  ك ــارور چي ــل ب ن نخ

)528/352 (  
 

آيد كه حق با آتش است  برهمن در رقص مي
)77 /49 (  

)، هـم  501/335( )، هـم انـس  43/ 67)، كو رانـه ( 61/39( و نيز كلماتي مانند هم طبع
 )، و ناپالوده314/ 467( )، ناسودمند524/350( )، عربده ناك، وسوسه ناك322/ 479قران(

  .اند  ) از آن جمله22/ 35(
هايي كه از تركيب (صفت يا قيد + اسم) ساخته مي شـود وحاصـل     صفت .3.1الف.

تركيب، فشرده شده يك جمله اسنادي است. ايـن سـاخت در زبـان فارسـي رايـج اسـت و       
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اخـالق، يعنـي آنكـه اخـالق      صفات فراواني از آن در زبان به كار مـي رونـد. ماننـد خـوش    
  اخت تركيبات جديد است:خوش دارد . نوآوري شاعر در اين الگو، س

و كم نگـه ،كوتـه قبـا و كـج كلـه بسيار ناز
  

به طامات و غزل ذوق آشناي كس نمي گردد
  

ـتي   خوش مي روي رقصان به ره سرو روان كيس
)523  /349 (  

به زيب عاريت تا كي كـنم هنگامـه آرايـي   
)551  /367 (  

ركيـب را نيـز بـا هـم     باال عالوه بر نو بودن تركيب، شـاعر جـاي دو بخـش ت    نمونه در
  عوض كرده است؛ يعني (آشناي ذوق)

تـوش تـرقهر از صفا پرجوش تر فاش از خفا در
  

ــت روزي ــت  بهشـ ــالغ محبـ ــا بـ ــت نـ نيسـ
  

ـتي     ـان كيس ـيرين زب تلخ از شكرخوش نوش تر ش
)523  /350 (  

كسي كه طفل بميرد مقامش اعـراف اسـت  
)79  /51 (  

،  )  16/  23(آنكـه لـذتش كـم اسـت) (      و از اين قبيل است كلماتي مانند: كم لـذت 
 482سيرمعني ( آنچه از معني پر و سير اسـت ) (  )،  50/  78، نوپرواز ( ) 4/ 5سهل قيمت ( 

  ).  312/  465، مقامر پيشه ( ) 324/  482خون بال (  )، 324/ 
برخي از صفت ها در ديوان نظيري از تركيـب (اسـم يـا صـفت + صـفت       . 4.1الف.
دانيم اين الگو از الگوهاي رايج صفت مفعولي است.  خته شده اند و چنانكه ميمفعولي) سا

  شاعر منطبق با اين الگو تركيبات تازه اي ساخته است.
  
 

 آب آلوده:
از كنايت گاه مستي منع آن لب چون كـنم 

  
  

  
اچكد بي خود حالوت قند آب آلـوده ر مي 

 )35  /23 (  
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 مكرر شنوده:
ــان   ــرر وز آن لبـ ــد مكـ ــيد قنـ ــوان چشـ نتـ

  
  دست بسته:

ــداد  ــل بيــ ــته   گــ ــت بســ ــت دســ اوســ
  

 
بتــــوان شــــنود تلــــخ مكــــرر شــــنوده را

)36  /23 (  
 
مهـــر در دل خســـك شكســـته ي اوســـت

)92  /58 (  
)، هجـران خليـده   58/ 92)، رسـن گسسـته (  58/ 92: صنم شكسته (و از اين قرار است

) ، 359/ 539ر كرده () ، اسي23/ 36)،كلفت زدوده (58/ 92)، خسك شكسته ( 352/  528(
 ). 23/  36كلفت زدوده (

همچنين نوعي صفت مفعولي در سخن وي ديده مي شود كـه از (اسـم +    . 5.1الف.
ي) ساخته شده است. در متون كالسيك فارسي اين ساخت نسبت بـه ديگـر سـاخت هـاي     

ن نوشـتار  صفت مفعولي استعمال كمتري دارد، اما امروز در زبان محاوره و به تبع آن در زبا
رواج بيشتري يافته و نمونه هاي زيادي از اين نوع در زبان سـاخته شـده اسـت. ماننـد كلمـه       

. "وام اعطـايي  "در تركيب  "اعطايي"و كلمه ي  "نامه هاي ارسالي"در تركيب  "ارسالي"
در زبان فارسي ساخت جديدي نيست و در ديوان نظيـري و   با اينكه اين نوع صفت مفعولي

ن در غزل حافظ نيز سابقه دارد، با اين حال در كتاب هاي دستور زبان فارسـي بـه   پيشتر از آ
اين ساخت صـفت مفعـولي در زبـان فارسـي اشـاره اي نشـده اسـت، جـز در كتـاب دكتـر           

  ). 277: 1382( فرشيدورد، دستور مفصل فرشيدورد با عنوان
 قادر نشد نظيري بر شـاخ وصـل دسـتم

  
 ددانـ عشق تو را چه مـي  شكاريكسي 

  

كز بـاغ بخـت چيـنم گلهـاي     انتخـابي  
)517  /345 (  

انشانه ديگر و زخمي دگر خدنگ تو ر 
)14 /10 (  

نوع ديگري از الگوهاي مورد استفاده نظيري درساخت صـفت، الگـوي    . 6.1 الف.
جابجايي اضافه تشبيهي است. اين نوع  صفت در واقع نوعي اضافه تشبيهي مقلوب با حذف 
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اركرد صـفتي دارد. ايـن گونـه تركيـب هـا سـبب       ـه در زبان فارسي كـ كسره اضافه است ك
صرفه جويي زباني و فشردگي كالم مي شوند؛ زيرا بيان مفهوم آن جز در اين قالب نيـاز بـه   
عناصر واژگاني بيشتري دارد. اين الگو اگر چه از الگوهـاي رايـج زبـان فارسـي اسـت، امـا       

  :نظيري تركيب هاي تازه اي از آن ساخته است
چشم نظيري روشن استيوسف رخي امشب از

  
ــارت  رام دل امنشــد شــرمنده زلــف ســيه م

  
يي نگذاشت گـردون تـا از آن بيـرون  فرجه
  روم

  

بــاز نــوري هســت در كاشــانه يعقــوب مــرا  
)24  /16 (  

از فســـون و دعـــوت ناســـودمند خويشـــتن
)467  /314 (  

پير كودك دل چه با قيد گرفتاران خوش اسـت 
 )78  /50 (  

) از ديگـر تركيبـات از ايـن دسـت      57/  89كهربـا رنـگ (    و ) 57/  89تهمتن زور (
   هستند.

نسبي ( اسم + ي) بـراي سـاخت    ترين الگوي صفتبهره گيري از پربسامد .7.1الف.
نسبت به برخي  "ي"هاي زباني نظيري است. وي با افزودن هاي جديد از ديگر ويژگيواژه

ها و كاربرد نداشته است . اين نمونهسازد كه پيش از ازيبايي  ميهاي نسبي ها، صفتاز اسم
  در شعر او بسامد بااليي ندارد. مانند: 

دريـــغ از دي و نـــوروز دهـــر بايـــد رفـــت
  

مكـاهي و رنـگ   لولـويي گل ز بهـر اشـك   
  

ــهي جگــري  ــي و گري ــههــاي خزان ــه گون ب
)533  /356 (  

در بلــورين حقــه دارد كهربــاي ســوده را   
)35  /23 (  
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  . فعل2الف.
ر ـه كمتـ ـام كلمـ ـاير اقسـ ـه سـ ـارسي نسـبت بـ  ـان فـ ـازه در زبـ ـل تـبا آنكه ساخت فع

ود وي بـه نظـر   ـاي خـ ـهـ   شود، اما برخي از افعال مركب در غزل نظيري از ساخته  ده ميــدي
  رسد؛ هر چند بسامد آن در شعر او نيز زياد نيست.   مي

ضـــمير پـــر هنـــر دارم قـــرين ابـــر نيســـاني
  
فتم كه مستان بگذرم در خدمت پير مغـان ر
  

ــه ــاهباز خام ــا ش ــروازي  ي م ــرش پ ــدع كن
  

سخن را مستمع خواهم كه چون دريا كنـد گوشـي   
)540  /360 (  

گلبانگ آزادي كشم روشن زنـم  تسـليم را 
)32  /21 (  

ت راسـت آب و دانـه در منقـار مـا    مرغ جنّ
)48  /31 (  

  . اسم3الف.
ت هاي جديد اسـمي  در غـزل نظيـري از بسـامد بـااليي      به طور كلي استفاده از ظرفي 

برخوردار نيست و محدود به چند نمونه اسم مكان اسـت. شـاعر ايـن كلمـات  را بـا پسـوند       
  ساخته است:  "گه"و  "زار"

ــده ــژه ديـــ ــواناز مـــ ــتزارارغـــ اســـ
  

حادثــه از هــزار ســو راه نشــاط بســته اســت 
  

ــده    ــارچين نشــــ ــاغ خــــ ــن بــــ در ايــــ
)508  /339 (  

غمزده را طربگهي جـز سـر كـوي يـار كـو     
)492 /30(  

           اما ساخت اسـم مصـدر بـيش از سـاير انـواع اسـم اسـت. اسـم مصـدرها از الگـوي              
هـا    گونه ساختقابل توجه در اين  ةاند؛ نكتوندهاي رايج اسم مصدر) ساخته شدهصفت + (

هسـتند و ايـن امـر سـبب     هاي به كار رفته در آنها مركب   اين است كه در تمام موارد صفت
شود؛ اما همان طور كه پيشتر نيز اشاره شد اين نـوع تركيبـات     دراز شدن حاصل تركيب مي

  گردد. مانند:  سبب فشردگي زبان و انباشتگي معنا درلفظ مي
روز عشرت به صداع سر مخمور گذشت

  
ــا  ــاغم ز تنــك جــامي  ه ــد دم ــر نگردي ت

)59  /38 (  
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به خيال نقش و رنگم زدو ديده خواب برده
  

بــــــرديم بــــــه آخــــــرت ز دنيــــــا   
  

خم ابروي نگارين چـو شـب   نگاربنـدان 
)464  /311 (  

دل گرســــــنگي و چشــــــم ســــــيري
 )534  /356 (  

 )، سـاده اوراقـي  38/ 59هايي چون: كهن دامي، سبك گامي، سبك آرامي( و نيز واژه
پــذير   (دل پــذيرايي   )، دل321/ 477(  )، آب پاشــان553/361( )، غفلــت انــدايي541/361(

  ).368/ 553( ) و هنگامه آرايي366/ 55( شدن

  يجاد تغيير در كاربرد كلمات رايجب. ا
بارز آشنايي زدايي در هنركالمي، كاربرد واژگان زبان درغير معناي  اديقيكي از مص

 انـد   خوانـده  "معنـي بيگانـه  "ما وضع له است. شاعران سـبك هنـدي ايـن نـوع كاربردهـا را      
وع كاربردهــا ـري گــاه بــه مـواردي از ايــن نــ ـر نظيـ ـ). در شعــ98: 1391 كــدكني،يـ(شفيعـ 

  خوريم:                                                                                                                                           رميـب

  كاربرد متفاوت صفت .1ب .    
ن ـود را تعييـ ـواژگـان پـس از خـ   در علم معناشناسي كـاربرد هـر واژه در جملـه دايـرة      

كنـيم، دايـرة     آغـاز مـي   "درخـت "اي را با كلمـة    كند؛  مثالً در زبان عادي  وقتي كه جمله  مي
توانيم هر صفت يا هر فعلي را بـراي آن    ايم و نمي  هاي جمله را محدود تر كرده  ها و فعل  صفت

، مگر آنكـه از كاربردهـاي   "كند  مي درخت ِخردمند مطالعه" بياوريم. مثالً نمي توانيم بگوييم
خروج از نرم معنايي واژگان، بخشي از طرز تازة نظيري است؛ بـدين   .عادي زبان خارج شويم

بـرد كـه از دايـرة معنـايي       هايي به كـار مـي    معنا كه وي برخي از صفات زبان را براي موصوف
نسـبت   "بـو "اسـت بـه   بودن كه صفت انسان  "عبوس" زبان خارج است. چنانكه در مثال ذيل

  داده شده است:
عــارف شـهرم دمـاغ ســوختبـوي عبـوس

  
ــپند كـــن   ــر سـ ــر و فكـ ــار مجمـ ــادم بيـ خـ

)476/320(  
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ر شـاهد فريبـي مـي كنـدعشق حيلـه گـ  باز 
  

ــال    ــازي خي ــدن از نقــش ب ــد آم ــاز خواه ب
  

ـر دم بكـش   خشك ميساغر نظيري كم بكش زين  ه
  

يوسفي هر لحظه در چه بي رسن خواهد شدن
)473  /318(  

اين دو چشم بتگر من بت شكن خواهد شـدن 
)473  /318(  

ـاره    اي  كت موم ازو شد آهني كت لعـل ازو شـد خ
)563  /376(  

)، 317/ 471( )، گلـة دراز كـردن  33/ 51( مانند درازي خـواب  ايييا تركيبات وصف
  )26/  41)، صوت كج ( 7/ 10) ، غم بنده پرور(3/ 3خمار بي پروا (

  اي خاص. كاربرد مميزه2ب .
هاي زيباي نظيري كه در شعر ساير شـعراي سـبك هنـدي نيـز ديـده        از جمله نوآوري

ها به عنـوان واحـدهاي شـمارش اسـت كـه در زبـان معمـول          شود، استفاده از برخي واژه  مي
بـه   -ا را مميزهاي شـاعرانه ناميـد   نه  توان آ  كه مي -چنين كاربردي ندارند. اين گونه مميزها 

  هاي شمارشي خود تناسب معنايي دارند. مانند:   ف صفتنوعي با موصو
در صفا چون صبحدم در تازه رويي چون بهار

  
ــزار مصــر شــك  ر صــرف منعمــان ســازند ه

  
  ) 342/ 514و نيز: نيم اشارت ادا (

صد گلستان سنبل و گـل  در گريبـان آمـده   
)511  /340(  

ــه ــراف اســت    نوال ــد اس ــر ار دهن ــه فقي اي ب
 )79 /51(  

 
مصر و اشارت در زبان فارسي به عنوان مميـز كـاربرد ندارنـد،     ،مانند گلستان كلماتي

اما شاعر از آنها به عنوان واحدي براي شمارش گل و شكر و ادا استفاده كرده است؛ به اين 
  مناسبت كه گل با گلستان و شكر با مصر و ادا با اشارت ارتباط معنايي دارد.
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  ج. معادل سازي
شعري نظيري كلماتي هستند كه معادلشـان در زبـان رواج دارد،   گروهي از واژه هاي 

  اما شاعر به كارگيري آنها را بر واژگان رايج ترجيح داده است. مانند: 
 به جاي ديوانگي:"ديوانه آرايي"كلمة 

گهــي گــل ريــزدم در برگهــي ســنگم زنــد برســر
 :"پدر كشتگي"، معادل "قرابت كشتگي"يا 

داردت كشـتگي  قرابـ نه گردوني كه با عـالم  
  معادل ساختگي: "ساخته"
نگــــه بيهــــده بــــر دامــــن مژگــــان دوزي 

  

  
بلي مي زيبد از مستان چنـين  ديوانـه آرايـي  

)551  /367 (  
چرا هر چند زاري بشنوي كين توزتر باشـي 

)536  /357 (  
خندةســـاخته بـــر گوشـــة لـــب بنـــد كنـــي

)546  /364 (  
  )359/  539ر: علف هرزه (كا  )، گياه بي361/  561جاي نازك: جاي حساس (

  د. وام گيري از زبان محاوره
رانه، ظرفيـت زبـاني وسـيعي را    ـاالت شاعـ ـو و خيـ ـگستردگي معنا، فراواني تصاوير ن

رة لغـات شـعر خـود را    ـون دايـ ـهاي گوناگ  شود كه از راه  طلبد. بنابراين شاعر ناگزير مي  مي
ركيبــات و ره بــرداري از واژگــان، تهــاي تــأمين ايــن نيــاز بهــ  د؛ يكــي از راهـوســعت بخشــ

ست. گرچه اين نوع برداشت پيش از وي در آثار بزرگاني چـون  اصطالحات زبان محاوره ا
هاي سبكي نظيري نمـوده    سعدي نيز سابقه داشته، اما بسامد باالي اين امر آن را جزء ويژگي

  هاي زير نگاه كنيد:  است. به نمونه
بـــــه ادب زي كـــــه ســـــر مســـــتان را

  
كسـي مفـت نگيـرد   تـو ردش كنـي    هر كه

  
به سـر بـاده فروشـان كـه بـه مسـجد نـرويم       

  

بـــد كمنـــدي  بـــه گلـــو افتـــاده اســـت    
)96 /60(  

اي  چون تو بهـا كـرده   هم تو به هيچش بخر
)561  /374 (  

ــة ماســت    ــه پيمان ــي در ت ــه نم ــه ميخان ــا ب ت
)74  /47(  
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ــرك ــم پرتــ ــي برســ ــه ذوقــ ــه بــ ده كــ
  

كـه نتـوان بـرد    درهمـم  ز رشك غير چنـان 
  

ـنود نـه   از خوي تند و سركشت كس ايمن و خش
  

دشـمن جاننـد   همه در غشق او از رشك با من
  

مـــركبم تـــا بـــه گلســـتان ايـــن اســـت     
)89 /56 (  

بــه بــزم وصــل تــو امشــب بــه التمــاس مــرا 
)29 /19(  

صد بار رنجيدي ز ما مـا را گنـاهي بـود نـه    
 )515  /343 (  

كه بـا مـن مهربـان سـازد دل نامهربـانش را     
)20  /14 (  

   .)7/  10)، نيم ساعت (27/  43)، طول دادن ( 36/  57ضربت دو دستي (و همين طور: 

   ه . ساخت تركيبات غني شده
هاي زباني شعر نظيري ساختن تركيبات انباشته از معني است. تـازگي    يكي از ويژگي 

د. اين ل تركيب در زبان فارسي سابقه ندارـها بيشتر به جهت آن است كه ماحص  اين تركيب
اند. آنچه در اين تركيب ها قابل توجه است،   هاي وصفي و گاه اضافي  ها گاه تركيب  تركيب

طوالني بودن آنهاست؛ شاعر براي فشرده كردن كالم خـود، جملـه هـا و عبـارت هـا را در      
كند تا بتواند در لفظ اندك، معني فراواني را جاي دهد. اين   ها خالصه مي  قالب اين تركيب

انـد.    سـاخته شـده   يا صفتي + يك يا چند وابسـتة پسـين  يك هستة اسمي ها اغلب از   بتركي
  توان ديد:  هايي از اين تركيبات را در ابيات ذيل مي  نمونه

ــي ــور م ــتان نف ــودك ز دبس ــو ك ــمچ ترس
  

ــحري    ــوذن سـ ــول ز بانـــگ مـ شـــب خمـ
)533  /356 (  

  ن نفرت دارد)معادل اين تركيب يك جمله است :( مثل كودكي كه از دبستا
بســــــملة گوشــــــة ابــــــروي تــــــو

  
ــارش     ــگ رخسـ ــه رنـ ــد بـ ــا برآيـ تـ

  

فاتحـــــــة شـــــــرح تمنـــــــاي مـــــــن 
 )483  /324 (  

ــت ــتة  اوســ ــون دل نشســ ــاده در خــ بــ
 )29 /58 (  
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فارغ نمي شويم كه در آب و خاك ما
  

چــو ذره محــرم جاويــد آفتــاب شــدم 
  

ــاده  اي ــي   نهــ ــزار دل نگرانــ ــم هــ تخــ
 )559  /373(  

ــرا ــا ر م ــه ك ــرر  چ ــنايي مشــت ش ــه آش ب
   )26  /17 (  

  هايي مانند:   و تركيب
)، فغان آسمان گـرد  16/ 24)، ناز پرورد وصال (372/ 560( رويي پر از خاص و خدم

)، رخ  350/  525)، به خود انـس داده (  57/  90( )، طبع مغرور ز خود خرسند 355/  532(
 543( ، يك رنگ صفت) 351/  526( )، بوي پيراهن شناس 58/  92از آب باده شستة او ( 

  ). 45/  69)، گل باغ دل ما (  370/  555)، سگ خانه زاد عشق (  362/ 

  و . خروج از هنجارهاي دستوري
هـاي صـرفي و نحـوي      هاي سبكي نظيري مربوط بـه هنجـار گريـزي     برخي از ويژگي

كند كه خـروج    است؛ هر زبان در حوزة ساخت واژه و جمله از الگوهاي خاصي پيروي مي
از آنها در كاربردهاي عادي مجاز نيست و سبب ابهام و عدم رسانايي زبان مي شود، امـا در  
زبان ادبي سرپيچي از قواعد دستوري براي آشنايي زدايي و ايجاد لذت هنـري در مخاطـب   

  امكان پذير است.
نظيري در بسياري از موارد، قواعد دسـتور زبـان را تحـت الشـعاع شـيوة سـخن خـود        

شود، امـا    كند. وي در اين شيوه گرچه اغلب موفق به خلق زيبايي در سخن مي  دگرگون مي
هـاي وي    زيـار گريـگردد. هنج  در پاره اي از موارد نيز كالمش دچار پيچيدگي و ابهام مي

  توان بررسي كرد:  را در سه سطح مي

  سطح اول: خروج از هنجارهاي صرفي
دايـرة هنجارهـاي صـرفي پـا بيـرون       هـاي نـو از    هر چند شاعر گاه براي ساخت صفت

قواعد   گذاشته و واژه هايي با الگوي تازه است، اما نسبت نوآوري هاي شاعر در چارچوب
رسد كه حاصـل ايـن نـوع هنجـار       هاي اوست؛ به نظر مي  صرفي بسيار بيشتر از هنجار شكني
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يي از اين موارد نگاه ها نيز هميشه منجر به زيباتر شدن كالم او نشده است. به نمونه ها  شكني
  كنيد:   

من از شغل تو سرگردان شدم در ابجـد دانـش
  

تو در علم نظر هر دم نكات آمـوزت ر باشـي  
)536  /357 (

گـاه بـه صـورت جمـع بـه كـار        چـوع تركيب هيـزء نخست اين نـارسي جـان فـدر زب
  رود.  نمي

تـو و بيـداد خـوي توسـترنجش طبيعتـي
  

ــر      ــر تزوي ــلح از س ــق ص ــا خل ــي ب ــي  م كن
 )548  /365 (

اين كلمه را ساخته است؛ كه آوردن اسم مصـدر   "رنجور طبع"در مثال فوق به جاي 
آورده  "طبـع  "را به جاي "طبيعت"در جزء اول به جاي صفت معمول نيست و در جزء دوم

  است. 
يكي به گرد گلستان خويش سـيري كـن -
  

ببين كه يك گل بي صد هزارداغ كجاست 
)71  /45 (  

 "بـي سـواد  "سازد. مانند  شود و صفت مي  عموماً با اسم ساده تركيب مي "بي"پيشوند 
با اسمي كه خود داراي صفت شمارشـي اسـت تركيـب     "بي"در اين تركيب  "بي ادب "و

 شده و صفت بلندي ساخته است.

كند و كلماتي   گاه شاعر در ساخت اسم مصدرهاي نو از هنجارهاي زبان عدول مي -
(بـه معنـي    "آفتـابي " سازد. به عنوان مثال در بيت ذيل كلمة  قواعد صرفي زبان مي خارج از

ايد از (صـفت+ ي) سـاخته   ـكـه بـ    آفتاب شدن) از ( اسم + ي ) ساخته شده است؛ در حـالي 
  شد.   مي

گــر پرتــو درونــم عكــس افكنــد بــه بيــرون
  

ــابي  ــه  آفتـ ــزد بـ ــاكم خيـ ــر ذرهاي ز خـ هـ
)517  /345 (

پذيري) كه از (صفت + ي) ساخته شده است؛ اما   (به معني دل "ذيراييدل پ"يا كلمة 
است و ايـن   "ا  "صفت به كار رفته در اين تركيب بر خالف معمول صفت فاعلي با پسوند 

  پذيري را به كار مي برد.   كند. در غير اين صورت بايد دل  امر تركيب را غير معمول مي
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عشق همراه خـويش مـي آرد
  

دل پــــذيرايي   ســــازگاري و
)550  /366 (

جمع بستن صفت از موارد ديگري است كه سبب خروج شاعر از قواعد زبان شـده   -
  توان در ابيات ذيل ديد:  كند. نمونة آن را مي  است و اين گاه كالم وي را دلپذير مي

نزد ما همه نقد است نسيه ها
  

يا : گرديد نديم غم نظيـري 
  

 ديرها جمله هست زود اينجا 
)2  /2 (  

 خــواري نرســد يگانــه هــا را
)12  /9 (  

  سطح دوم: خروج از هنجارهاي نحوي
انجامد و تنهـا    هاي نحوي در كالم نظيري اغلب به ابهام و پيچيدگي بيت مي  جابجايي

هاي موفـق ايـن شـيوه،      شود. نمونه  مي ر از اين راه موفق به خلق زيباييدر موارد اندكي شاع
هـاي جمـال     كند؛ اما برخالف سعدي كه يكي از پايـه   سعدي نزديك مي شعر او را به كالم

  شناسي شعرش جابجايي اركان نحوي جمله است، در غزل وي چندان موفقيت آميز نيست.
  شود .  در ذيل به دو نمونة موفق از اين نوع اشاره مي 

از نسل خوباني قمـر وز قسـم حـوراني بشـر
  (قمري از نسل خوباني و ...)

  
زگلـــم مشـــام هـــا قـــوت امتيـــاز نـــي پـــر

  

روشن كنـد فـرّت نظـر از دودمـان كيسـتي      
 

 )523  /349 (  
خـورم حاصـل انتظـار كـو      عشوة يـاس مـي  

)492  /330 (
  گردد:  وم و مبهم ميـالمش نامفهـده و كـانـاما در بسياري از موارد شاعردراين شيوه ناكام م

ــا مقصــد مقــام ــود ت ــا ب ــر م بــي نهايــت از ب
  )ما تا مقصد بي نهايت مقام بود از بر  (

  
نه كج ز مستي مي كـرده قبلـه بـاده فـروش    

  )اده فروش از مستي مي قبله كج نكرده است (ب
  

منزل كونين طي كرديم و اول منـزل اسـت   
 

)81  /52 (  
ــ    ــل افتادس ــه ماي ــة ميخان ــه گوش ــش ب تدل

 
)95  /60 (  
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نشــد كــه طعمــة زاغــي دهــي همــايم را
  )گرچه صد بر دولت ز بالم برچيدي  (

گــرم چــه صــد بــر دولــت ز بــال برچيــدي 
 

)528  /353 (
هاي نحوي در شعر نظيري به كاربردن صفت به جاي اسم و   يكي ديگر از فرا هنجاري

اسم به جاي صفت است. اين نوع كاربرد با موفقيـت همـراه بـوده و تـأثير سـخن وي را دو      
  هاي زير توجه كنيد:  كند. به نمونه  چندان مي

ــهد ــان ضــعف دل ب ــب نوشــخندرم كــنل
  

حرفي بگو و مشك و گالبـي بـه قنـد كـن     
)476  /320 (

 ( نوشخند به قياس نيشخند اسم است و به جاي صفت نوش خنده به كار رفته است)      

بـــه قهـــر تـــا نگـــدازي بـــه مهـــر ننـــوازي
  (هالك سخن تلخ توام)

ــه  صــبح نگــه كــن در ســبو بگشــا  صــافب
  ( هواي صاف صبح )

ير از رنگ و بويي نيست اين عشق مجازي رابه غ
 (عشق بازي حقيقي را)

ــا شــكر چــه كــار مــرا   تلــخ تــوام ب هــالك
)26  /17 (  

ــا   ــو بگشـ ــادند راه جـ ــمه گشـ ــان چشـ دهـ
)44  /28 (  

عطا كن لذت طعمم حقيقت عشق بـازي را 
)42  /26 (  

  : فرا هنجاري در حذفسطح سوم
غـي اسـت. حـذف گـاه بـه قرينـة       حذف عناصر و اجزاي جمله يكي از شگردهاي بال

گيرد. هر چند هر دو نوع حذف منجر به ايجاز كالم   لفظي و گاه به قرينة معنوي صورت مي
هاي سعدي در   حذفم همواره بيشتر از نوع نخست است. شود، اما تأثير و زيبايي نوع دو  مي

  هاست.   غزل  نمونه هاي زيباي اين گونه از حذف
ــه ــه گوشـ ــه بـ ــتم كـ ــگفـ ــنگياي چـ و سـ

  
ــنم]   ــوار[ كــ ــه ديــ ــينم و روي دل بــ بنشــ

)520: 1363(سعدي،  
هـا  و يـادآور    ذفـونه حـ ـتـوان در زمـرة ايـن گـ      هـاي نظيـري را مـي     برخي از حذف

  هاي سعدي دانست.   حذف
كوته است ايام گلشن رايگان نتوان نشسـت

  
ديدن گل منع اگر باشد نـواي بلبلـي[   بشـنويم]  

)544 /362 (
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كي شـودفرض صبحم گر قضا گردد صبوحي
  

اشقان شودهر المي كه صعب تر [ است ] روزي ع
  

ــد    ــو آميختنــ ــك تــ ــا مشــ ــي مــ ــا مــ بــ
  

چار قل خوا نم تمام شـب بـه عشـق غلغلـي    
)544  /362 (  

طعمــه ز اســتخوان ســزد حوصــلة همــاي را
)41  /26 (  

رنــــگ مــــا نگرفتــــي و مــــا بــــوي تــــو
)488  /327(

ز تركيب به قرينة لفظي اسـت. در ايـن   هاي نظيري حذف يك لخت ا  برخي از حذف
كنـد و ايـن امـر سـبب نـوآوري در        نوع، شاعر بخشي از تركيبات و عبـارات را حـذف مـي   

  شود. مانند:    تركيبات وي مي
غير از نظيري نيست كـسصاحب ذوق و دلامروز 

  (يعني صاحب ذوق و صاحب دل )
  

اسـت جسم و جان كاه مكش مالل نظيري كه 
  و جان كاه )(يعني جسم كاه 

آيـد بـه خـواب   هـر شـبم بـي خواسـت مـي     
 (يعني مشك آگند و عبير آگند )

اررشك است بر كاخ گدا سلطان هفت اقليم  
)32 /21 (  

ــاب   زالل جــام كــش و عمــر جــاودان دري
)64 /41 (  

ــت ــد   اوسـ ــر آگنـ ــك و عبيـ ــترم مشـ بسـ
)90  /57 (  

 شود.  اما در موارد اندكي حذف در كالم وي باعث ابهام مي

دم گـــــــــرم و رخ زرد از كـــــــــه داري
  (يعني فداي سرت گردم )

ــي    ــته م ــوج گش ــن مفل ــان در ت ــه ج ــانم  ب م
  (يعني در ماندنم ننگ است )

ــه داري    ــه دل درد از كـ ــردم بـ ــرت گـ سـ
)532  /355 (  

كه در بر آمدنم رنج و مانـدنم ننـگ اسـت   
)80  /51 (  
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  گيري نتيجه
ة سازندة سبك هـر اثـر هنـري در شـعر     گان  از بررسي زبان به عنوان يكي از عناصر سه

توان نتيجه گرفت كه شـاعر بـراي  افـزايش ظرفيـت زبـاني شـعر خـود          نظيري نيشابوري مي
كنـد و بـا نـوآوري در هـر يـك از ايـن دو         عناصر صرفي و نحوي زبان را دست كاري مـي 

ين تـالش  دهـد. بيشـتر    محور توانايي زبان را در بيان خياالت نو و تصاوير تـازه افـزايش مـي   
شاعر در حوزة صرف، بر واژه سازي متمركز است. وي از دو طريق موفق به خلـق كلمـات   

روج از شود: نخست بـا وفـاداري بـه الگوهـاي واژگـاني زبـان و دوم بـا خـ          تازه در زبان مي
امد بـااليي دارد. امـا عـالوه بـر     ـزل او بسـ ـان غـ ـسـازي در زبـ  الگوهاي موجود صرفي. واژه

عر از طريق ساخت تركيبات فشـرده، ايجـاد تغييـر در معنـاي واژگـان رايـج،       سازي، شا  واژه
گيري از زبان محاوره به غناي واژگـان و تركيبـات     معادل سازي براي كلمات موجود و وام

  كند.  زبان كمك مي
كنـد؛ وي در ايـن حيطـه فقـط بـه        در حيطة نحو، شاعر كمتر مجال نوآوري پيدا مـي  

زند كه در مجمـوع    ف و كاربرد دگرگونه عناصر نحوي دست ميهاي نحوي، حذ  جابجايي
امد بااليي برخوردار نيست. نظيري در هر يك از سه مورد يـاد  ـنسبت به موارد صرفي از بس
شـود و در برخـي ديگـر تـالش وي       ها موفق به خلق زيبايي مـي   شده، تنها در برخي از نمونه

هـاي نحـوي و نيـز حـذف بعضـي از عناصـر         ييماند؛ به طوري كه برخي از جابجـا   ناكام مي
  سازد.  كند، بلكه كالم او را دچار ابهام مي  جمله، نه تنها به زيبايي شعر او كمك نمي
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