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چکیده

زبان ،مهمترین عامل انتقاا فرنگاا ا ات ا رااعران در میرایا یاا

حیات زبان بهعگوان بستر فرنگا ،نقش تعیینکگگده دارند؛ بگاابرایان
نوع بهکارگیری زبان ا آگاان از تواننگادیناای آن ،از مهامتارین

ایژگ نای راعر ا ت .یکا از رااعران کاه رااید ازحیا زباان،

بهنوع «طرح نو درانداخته» ،پدر رعر نو ،نینا ت .ب تردید ،راعر

نینا که به بب پیشگام در جریان نوین رعر معاصر ،ندف پایه در
این پژانش بهرنار م راد ،با ایژگ ناای زباان ا ااختاری راعر

راعران کال یک ،بسیار متفاات ا ت ا این تفاات در ناوآاریناا،
باعا تشاابک اابک خاااع ایاان راااعر معاصاار ،بیشااتر درحااوز
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نگجارگریزینا رده ا ت .ندف از این پاژانش ،تبیاین مهامتارین

ظرفیتنای متگوع زبان رعر نینای در مقولهای بهنام نگجاارگریازی
زبان ا ت .مسئلۀ محوری این پژانش ،آن ا ت که آیا نینا در ایان

مقولۀ زبان  ،بهریوهای قاعدهمگد ا درچهاارچاوب مشابک ا ماگ م

پیش رفته ا ت ا آیا م توان به د تهبگدیای مگطقا ا پاریرفتگ از

نگجارگریزینای زبان در راعر ایان رااعر ر اید یاا خیار .در ایان

پااژانش ،بااهراایوهای تحلیلاا ا بااا رفنگااری در مبااان ن ااری

پژانشنای زبان  ،ایژگ نای زبان راعر نیناا را برر ا کارده ا

پساز مطالعۀ مبان ن ری ا مگطبقکردن آننا با رعرنای نینا ،به این

نتیجااه ر اایدهایاام کااه رااعر نینااا در رااعرکهن فار ا ریشااه دارد ا

رعرنای نوی ایان رااعر ،بیاانگر تاال اا بارای گشاودن رازناهای
جدیااد بااهرای زبااان فار اا ا اات .در رااعرنااای نینااا ،انااواع

نگجارگریزینای زباان  ،درقالاب د اتهبگادیای خااع نشاان داده
رده ا طبیعت اطراف راعر ،در ایجاد نوع خاع از نگجارگریزی،

بسیار مؤثر بوده ا ت .درپ برر

راعرناای نیناا درما یاابیم کاه

درک برخ رعرنای اا درگرا رگاخت نگجاارگریازیناای زباان

ا اات ا اگاار ابهااام در رااعر ایاان راااعر دیااده م ا رااود ،نار ا از

ننیننوع نگجارگریزینا ت .نتیجۀ ملنوس این مطالعه ،د تهبگادی

کل مهمترین نگجارگریزینای زبان رعر نینا درقالب چهار د اتۀ

کل ا ت.

واژههای کلیدی :نگجارگریزی ،نینا یوریج ،زبان ادب  ،ااختار
زبان.
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 .1مقدمه

رعر راعران ،آیگۀ تنام ننای فرنگا یک ملت ا ات؛ زیارا ایان نگرمگادان باا زباان خااع

خود ،درقالب خاع بهنام «ن م» ،بر غگای زبان م افزایگد ا حت آن را به دیگر ملتنا ما -
رگا انگد .ننونۀ تأثیر زبان بر ملتنای دیگر ،مهاجرت راعران ا بگوران ایران به ربهقار
نگد ا گستر دادن زبان فار

درآنجا ت .باا ایان حاا  ،در برناهناای مبتلا  ،ادیباان

بسیاری درعرصۀ حیاات ادبا ایان ارزمین ظهاور کاردهاناد ا نارکادام درحاوز راعر ا
کارکردنای متعدد زبان « ،طرح نو درانداخته» ا به بک خاع د ت یافتهاند .ب راک،
علت این تغییر رَایه ا دگرگون در رعر ،آگان کامل از جریاننای مبتل

ا تغییارناای

جهان بهایژه درحوز زبان ا نیز بازکاای فگون توانش زبان برای غگای آن ا ت؛ بگابراین،
به بب کارکردنای متعدد ا رازآمد زبان ،گاه در گوره ا کگار جهان ،ن ریهناای جدیاد
درحوز زبانرگا

ظهور م کگد ا از این جهت ،در ادبیات اماراز جهاان ،بیشاتر باه زباان

توجه م رود؛ بهگونهای که گوی رعر ،چیزی غیراز زبان نیست.
نینا از آن د ت راعران ا ت که با آگان از تواننگدینای زبان  ،در رکستن برخا
قواعد درقالب نگجارگریزی ا قاعدهافزای جسارت ارزیده ا برای گشودن رازناهای تاازه
در بافت رعر ا تغییرنای زبان  ،تحول چشمگیر ا ب

ابقه را صاورت داده ا ات .در ایان

پژانش ،درپ تبیین این مسئله نستیم که آیاا نیناا در ایان قاعادهافزایا ا نگجاارگریازی،
بهصورت قاعدهمگد عنل کرده ا ت یا خیر.
تاکگون ،دربار نینا ،تطاور زباان راعر نیناای ا ایژگا ناای زباان آن ،پاژانشناای
زیادی انجام رده که حاصل نگاه ایژ محققان ازمگ رنای مبتل
مهدی اخوان ثال

ا ت؛ ازجنله:

بهعگوان یکا از ناوپاردازان کاه خاود رااگرد نیناا باوده ا ات ،در

کتابنای بدعتنا ا بدایع نینا ( )0731ا عطا ا لقای نینا یوریج ( ،)0760دربار ظرفیات-
نا ا امکانات رعر نینا بن گفته ا مو یق بیران ا دیگار ایژگا ناای ااختاری زباان

رعر این راعر را تشریح کرده ا ت.
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تق پورنامداریان ( )0731در کتاب خانهام ابری ا ت ،ضنن د تهبگدی رعر نینا به اه

گونۀ گت  ،نینه گت ا آزاد ،به چگونگ جادای راعر اا از راعر کال ایک ا تحاو آن
به وی رعر نینای پرداخته ا ت.

عید حنیدیان ( )0710درکتاب دا تان دگردیسا در راعر نیناا ،ازمگ ار مکتابناای

ادب ننچون رئالیسم ،0نبولیسم 2ا رمانتیسم ،7ایژگ نای زبان رعر نینا را برر

کرده

ا برخ ابهامنای موجود در آن را تبیین کرده ا ت.

مهران نبوی ا بهزاد مهاجر ( )0736درکتاب به وی زباانرگا ا راعر ،باا رایکاردی

نقشگرایانه ،در گزار

چگد رعر کوتاه نینای ازگونۀ رعر آزاد کوریدهاند.

فاارزان ااجودی ( )0731در مقالااۀ «درآماادی باار نشااانهرگا ا رااعر» ،دربااار انااواع
نگجارگریزی ا بهایژه نوع معگای

بن گفته ا نشاان داده ا ات کاه راعر ازطریاق نناین

ایژگ نا رکل م گیرد.
مریم صالح نیا ( )0712در مقالۀ «نگجارگریزی نورتاری در رعر امراز» ،تگها به گوناه-
ای خاع از نگجارگریزی باعگوان «نگجارگریازی نوراتاری» ،بادان درن ارگارفتن مطالعاۀ
ن ریای مشبک پرداخته ا تکننونهنای را از رعرنای نینای در مقایسه با رعر راعران
ننچون راملو ،پهری ،فراغ ا طانره صفارزاده تحلیل کرده ا ت که ننگ ریزهخاواران
خوان رعر نینا نستگد.
در ا نای اخیر ،راحله عبداهللزاد برزا ( )0701در مقالۀ «نگجارگریزی زمان در رعر

اخوان ثال » ،رایکرد کهنگرای  4را در رعر این راعر معاصر برر ا کارده ا کورایده
ا ت نشان دند که رعر اخوان درااقع ،ادامۀ رعر گت فار

محند بیرانوندی ( )0711در پایاننامهای باعگوان برر

درقالب جدید ا ت.

ا تحلیل زبانرگاخت رعر نیناا

با تأکید بر ن ریۀ مکتب فرمالیسم ،بهصورت مفصّل دربار فرمالیسم 1ا مگطبقکاردن اصاو

آن با رعر نینای پرداخته ا ت ا البته گاه ارکا نای در پژانش ای دیده ما راود؛ ماالال
1. Realism
2. Symbolism
3. Romantism
4. Archaism
5. Formalism
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کاربرد جنعنای نامتداا مالل « ونا»« ،نانگجارنا»« ،بسایارناا»« ،نازار باارناا» ا ...را ذیال
عگوان نگجارگریزی اا گان آارده ا ت؛ درحاال کاه بهتار ا ات نگجاارگریازی نحاوی
بهرنار راند؛ در جای دیگر ،توال صفتنا را ازنوع نگجارگریازی نحاوی دانساته ا ات؛
درحال که این کاربرد ،درعرصۀ ادب فار
نن راد.0

 ،ابقه دارد ا بگابراین ،نگجارگریزی بهرانار

 .2بحث

در این ببش ،به مطالب ذیل م پردازیم:

 .2-1تعریف هنجار و هنجارگریزی

«نگجار» درلغت یعگ بهآیین ،قانوننگاد ا متعاارف ،ا «نگجاارگرایا » دراصاطال ،،عباارت
ا ت از رعایت اصو  ،فگون ا قواعد زبان متعارف ،مر وم ا معیار در رعر.
نگجااارگریاازی باارعکااس نگجااارگرایا ا عبااارت ا اات از بااهناامریبااتن ،رکسااتن ا

رپیچیدن از قوانین زبان متعارف ا معیار .لیچ 2نگجارگریزی را بهمعگای گازیگش عگاصاری
نامتعارف ازمیان امکانات بالقو زبان تعری

کرده ا ت (صفوی.)43 :0737 ،

 .2-2دستهبندی هنجارگریزی

نگجارگریزی باه دا صاورت نناود ما یاباد :نبسات نگجاارگریازی درحاوز لفا ا دام
نگجارگریزی درحوز معگ (مانگامه خااران .)001 :0731 ،نگجاارگریازی درحاوز لفا ،
انواع اا گان  ،نحاوی ،آاایا  ،نوراتاری ،گویشا  ،ابک ا زماان را دربار ما گیارد ا
نگجارگریزی درحوز معگ  ،بسیار گسترده ا ت ا محدادکردن آن به چگد د ته ،بهمگ اور

 .0برای برر

پیشیگۀ مطالعات زبان رگاخت در ادبیات معاصر با تأکید بر پایاننامهنای تحصیل نگاه کگید به ناصح،

 06 :0714تا .000
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تبیین ا رارنکردن این مقوله برای مباطب صورت م گیرد .ازجنله اقسام نگجاارگریازی
معگای م توان ا تعاره ،0نناد ،2متگاقضننا ،7حسآمیزی ا ...را نام برد.4

 .2-3هنجار ،هنجارگریزی و انواع آن

ننانگونه که م دانیم ،یک از اجوه تنایز نگرمگدان ا راعران از مردم عاادی ،غیاراز بیاان
راعرانه ،رایکرد زبان آنان ا ت ا دقت در این مقوله ،باع

زیبای ا نگرمگداناهتاررادن

آثار ادب م رود؛ به ننین دلیل ،بهایاژه در تعریا ناای متاأخر از راعر گفتاهاناد« :راعر،
حادثهای ا ت که در زبان رای م دند ا درحقیقت ،گویگد رعر ،عنل در زبان انجاام ما دناد

که خوانگده میاان زباان راعری اا ا زباان رازماره ا عاادی ،تناایزی احسااس ما کگاد» (رافیع
کدکگ  .)01 :0737 ،راعر م کورد تا حادثه ا تپش را در رعر ایجااد کگاد؛ زیارا تاپش ا
حادثه در زبان ،آن را از دامگه به قله م ر اند ا نتیجۀ چگین اعتالی  ،راعر ا ات ( اگگری،
 .)1 :0710درااقع ،رعر بهمعگای فرا ریباتن ا رکساتن قواعاد زباان متعاارف ا ر ایدن باه
قانوننگدینا ا نگجارنای فراتر ا ت تا بدین صورت ،تأثیر بن ،بیشتر ا طگاین ا داام آن
افزانتر رود.
مرز میان زبان گفتار ا زبان رعر ،نوع رفتار گویگده یا راعر باا اا هناا ا نیاز کاارکرد ا
تعامل اا هنا با یکدیگر ا ت؛ زیرا اگر میان اا هنا برخوردی صورت نگیرد ،رعر بهاجاود
نن آید .رعر از زمان فراتر م راد ا قواعد آن را درنم ما ریازد؛ بادین ترتیاب ،اا گاان
جابهجا م روند ا این یعگ برخورد اا هنا (نبوی ا مهاجر .)34 :0736 ،نوع رفتار رااعر باا
اا هنا باع

برجسته ازی ا نگجارگریزی زبان اا م رود ا در نر حا  ،انحراف ا خراج

از زبان معیار ،بب آرگای زدای (حقوق  14 :0761 ،تا  )16ا برجسته ازی ا بهدنباا آن،
جلب توجه مباطب م رود .صورتگرایان را

ا پس پیاراان مکتاب پارا  1عقیاده

دارتگد زبان ادب  ،عبارت ا ت از عدا از زبان معیار (رنیسا 030 :0736 ،تا .)010

 .4برای آگان از د تهبگدینای نگجارگریزی نگاه کگید به صفوی36 :0737 ،؛ لیچ.42 :0060 ،
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1. Metaphor
2. Symbol
3. Paradox
5. Prague
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نگجارگریزی درااقع ،نوع ا تفاده از زبان برای برجسته ازی ا ت؛ چگاانکاه مایکال

نلیدی 0معتقد ا ت صورتگرایاان برجساته اازی را عامال باهاجاودآمادن زباان ادبیاات
دانستهاند (نلیدی.)31 :0037 ،
در ایگجا ،نکتۀ مهم ،آن ا ت که ننۀ نگجارگریزینا بهگجار نیستگد ا کس که زباان را
خوب نشگا د ا با الیهنای گوناگون ،ظرفیتنا ،دگرگون نا ا ااختار آن آراگای عنیاق
ندارته بارد ،نن تواند به نگجارگریزی د ت یازد؛ زیرا این کار از قدرت خالقیتا خااع
نشأت م گیرد .درحوز نگجار گریازی نبایاد در ارتباای باین گویگاده ا مباطاب ،اخاتال
ایجاد راود؛ زیارا نگجاار گریازی بایاد قابال تعبیار باراد .رافیع کادکگ معتقاد ا ات در
نگجارگریزی ،راعر باید دا اصل ا ا

را رعایت کگد:

ال ا ) اصاال زیبااای رگا ا  :ایاان اصاال باادان معگا اات کااه خوانگااده یااا رااگونده ،از
نگجارگریزی یا برجسته ازی ،نوع زیبای را دریاباد ا علات ناکاام بعضا

ارایگدگان

رعر نو ،رعایتنکردن این اصل ا ت؛ زیرا رعر ،ر تاخیز کلناات ،نناراهباا ناوع زیباای
ا ت.
ب) اصل ر انگ یا ایصا  :ا ین اصل بادان معگا ات کاه خوانگاده یاا راگونده ،راعر را
ادراک کگد ا نگجارگریزی یا برجسته ازی ،باع

براز ابهاام ،گگگا یاا اخاتال در فهام

نشود (رفیع کدکگ .)07 :0737 ،
باارا اااس آنچااه گفتاایم ،ایژگا رااعر خااوب ،درانت ااارگرارااتن مباطااب ا درااقااع،

متوق کردن اا ت (رفیع کدکگ  13 :0731 ،تا  )01ا طبیعتا یکا از راهناای باهتأمال-
اادارتن مباطب ا درااقع ،درناآفریگ در اا ،نگجارگریزی ا ت.
 .3گونههای هنجارگریزی زبانی در شعر نیما

ننانگونه که پیشتر گفتایم ،یکا از راهناای زنادهکاردن ،ایجااد پویاای ا درعاین حاا ،
عادتزدای زبان ،خراج ا رپیچیدن از نگجار زبان ا ت .این مسئله نام باه پویاای زباان
کنک م کگد انم دامگۀ آن را گستر

م دند؛ زیرا یک از اجوه ادبا باودن یاا زیباای
1. M. A. K. Halliday
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زبان رعر ،ننین نگجارگریزینا ت .اگر زبان ،یر طبیع خود را در بیان راعر ط کگاد،
از اجه زیبای رگا

ا ادب خارج م رود ا به وی زبان رازمره ا نگجارگارا پایش ما -

راد؛ عالاه بر این ،بین زبان رعری راعر ا زبان رازمره ،تنایزی اجود ندارد .نینا نیز درپ
بازآفریگ ا زنده کردن زبان ایساتا ا مارده (ایجااد ر اتاخیز در زباان) ا ات؛ بگاابرایان ،باه
نگجارگریزی درحوزهنای لف ا معگاا رای آارده ا ات کاه در ایگجاا ،باه اناواع آن ما -
پردازیم .رایان ذکر ا ت که در ا تبراج اناواع راواند نگجاارگریازیناا ،بارای پرنیاز از
طوالن ردن کالم ،تگها به ذکر یک یا دا ننونه بسگده کردهایم؛ ال برای نر ننونه ،رواند
بسیار م توان یافت.
 .3-1هنجارگریزی آوایی

گاه راعر اصو آاای اا گان را تغییر م دند ا اینگونه تغییر ،نگجاارگریازی آاایا ناام
دارد .در این ریوه ،راعر از اصو آاای اا گان ر م پیچاد ا تلفا اا گاان را باا تغییار
مصوتنا از رکل بهگجار آننا دار م کگاد (مانگاماۀ خاااران .)7 :0731 ،در ایان بباش،
انواع از اینگونه نگجارگریزی را برر

م کگیم:

 .3-1-1حذف واکه

0

ننونهنای اینگونه نگجارگریزی آاای در رعر نینا عبارتاند از :
 -آی آمد پدر  /ننه جانْش رتاب /بهنوای پسر

(.)427

 -جای که نه گیاه در آنجا ت نه دم  /ترْکیده آفتاب نج رای گانا

(.)716

 -بر بساط که بساط نیسات /در دران کوماۀ تاریاک مان کاه ذرهای باا آن ،نشااط

نیست /ا جدار دندهنای ن به دیوار اتاقم دارد از خشکیْش م ترکد (.)114

نکتۀ مهم دربار اینگونه نگجارگریزی ،آن ا ت که اتفاقا ایان ماوارد ،اعتقااد ا ایناان
ا توار رایگده را به ازن نشان م دنگد؛ زیرا اصل ترین عامل در براز چگین نگجارگریزی-
 .0تنام ننونهنا در این مقاله ،برگرفته از مأخر زیر ا ت ،لرا به ذکر رناره صفحه بسگده م رود:

مجنوعهآثار نینا یوریج( )0731بهانتنام یراس طانباز ،چاپ اا  ،تهران :نگاه.
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نای  ،ازن عراض ا مسائل مربوی به آن ا ت .نکتۀ دیگار ،ایان ا ات کاه رااعر ازمیاان
تلف نای داگانۀ اا ه ،گونۀ ادب تر را برگزیده ا ت.
 .3-1-2مشددکردن همخوان

ننونهنای اینگونه نگجارگریزی آاای در رعر نینا عبارتاند از:

 -جوی م خواند در در خنو  /با مهآلوده صبح ننبر /گوییاا خاناهتکاانی نهاان/

ریبته بر ر اا خاکستر (.)140

 -یک گفت :خم لینان ا ت /یک گفت :این دام ریطان ا ت (.)011

 -گیسوان دراز

ننچو خزه که بر آب /دار زد به رم /بهزباونی ا در تاک ا تااب

(.)622
 .3-1-3حذف «ی» متحرک وقایه میان کلمههای مختوم به مصوتهای بلند «ا» و «و»

ننونهنای اینگونه نگجارگریزی آاای در رعر نینا عبارتاند از:

 -مرد را نیچ نه یارای بن /ماند پاروْش به د ت /چون خیال پابست (.)411

 ... -الیک فکریش به ر م گررد /ننچو مرغ که بگیرد پرااز /نوس دانها

برده /م دند وی بچههاشْ آااز.)121( ...

از جاا

البته اینگونه نگجارگریزینا ازجنله ضرارتنای زباان محاااره ا ات کاه باه عرصاۀ
ادبیات اارد رده ا م توان ازمگ ری دیگر ،آننا را زیرمجنوعۀ نگجارگریازی ابک نیاز
قرار داد.
 .3-2هنجارگریزی واژگانی

گاه راعر با گریز از ریو معنول

اخت اا ه در زبان نگجار ،به ااخت اا گاان ای تاازه

د ت م یابد .این ریوه از نگجارگریازی ،مبتگا برآفاریگش اا جدیاد باا ااختاری ایاژه
ا ت ا ندف عنده از اینگونه نگجارراکگ  ،غگا
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گستر

دامگۀ آن ا ت .لیچ ایان جریاان را ناوپاردازی 0نامیاده ا معتقاد ا ات ناوپردازی،

بهمعگای گریز از قواعد اا ه ازی زبان نیست؛ بلکه عبارت ا ت از بهکاارگارفتن قاعادهای
موجود با تعنیم بیشتر (لیچ.)60 :0060 ،
کورا

صفوی نگجارگریزی اا گان را یک از ریوهنای دانسته ا ات کاه ازطریاق

آن ،راعر زبان خود را برجسته م کگد (صفوی.)40 :0737 ،
بهرهگیری از اا گان معنو ا ترکیب آننا با پسوندنا یا ترکیبات دیگر زبان فار ا ،
از عوامل رکلگیری اینگونه نگجارگریزی ا ت .در ادامه ،برخ از این اا گان را در اه
ببش ا م ،صفت ا فعل برر

م کگیم:

 .3-2-1اسم

زنرناااک ()023؛ خاکاادان ()261؛ کااارفاازا ()230؛ نهااانخانااه ()711؛ خااارزار ()704؛
ا تبوانخوار ()727؛ ا تبوانرنار ()777؛ زردنااک ()777؛ زنادانگاه ()777؛ صابحخگاد
()743؛ کار تان ()400؛ رتابانگیزکاران ()401؛ زندهدان ()477؛ رنگدان ( )213ا. ...
 .3-2-2صفت

نازک ن اره ()071؛ پاییزصولت ()023؛ خیا رکن ()203؛ حیلهاناداز ()274؛ کهگاهاناداد
()274؛ باادانگیاازان ()247؛ مهااربااار ()244؛ د آرا ()212؛ فرحگاااک ()214؛ لاارتآلااوده
()231؛ مر ننا ()216؛ عکسافکن ()201؛ ردیآرا ()206؛ خگادهنااک ()711؛ تگبلا -
آموز ()741؛ احشتآبااد ()732؛ آبآلاوده ()412؛ رارانآرای ()422؛ لارتگاک ()470؛
چگد انگیز ( )446ا. ...
 .3-2-3فعل

نگجارگریزی درحوز فعل ،بدین صورتنا در رعر نینا دیده م رود:
ال ) تصرف در اختنان فعل:

1. Neolojism
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نینا با ا تفاده از ذنن خالق خود ،فعلنای را ابداع کرده ا ت که درنوع خود ،گوناه-
ای نگجارگریزی اا گان بهرنار م راند .در ایان بباش ،راکل مصادری برخا از ایان
فعلنا را بیان م کگیم:
دا تانکردن ()741؛ ن ارهبستن ()023؛ غرقآاردن ()704؛ جابردن ()741؛ ن ارهباردن
()023؛ رنااادادن ()411؛ گااو افکگاادن ()410؛ ااازدارااتن ()726؛ باایمآاردن ()243؛
رخگااهبسااتن ()444؛ ااازدادن ()213؛ قاادآرا ااتن ()021؛ رقااک بردارااتن ( 022ا )441؛
بو هرکستن ()440؛ تعنیردادن ()261؛ راهبردارتن ()027؛ اندیشهبستن ()024؛ خگادهبساتن
()221؛ دردبااردن ()141؛ تکااانگاارفتن ()116؛ تصااویربسااتن ()226؛ لاابانگیبااتن ()021؛
خگدهآموختن ()061؛ فردادن ()443؛ خشکآمدن ( )212ا. ...
ب) تغییر در اخت فعل با مبالفت قیاس:
د تیابیدن ()021؛ ررتهبافیدن ()072؛ جدارکافیده ( )041ا ننونهنای دیگری مانگد:
نیابیدن( آن که م

گرید)؛ کانیدن( به رهریار)؛ افرازیدن( ننان)؛ صا

بیاراییادن( یااد)؛

رکافیدن( مانل ) ا. ...

 .3-3هنجارگریزی سبکی

اگر راعر از گونۀ نورتاری معیار ،به اخت نحو گفتار یا اا گان گفتاری گریاز بزناد ،باه
نگجارگریزی بک رای آارده ا ت .نگجارگریزی بک اگر با ا تفاده از فضا اازیای
مگا ب صورت نگیرد ،نهتگها زیبا نیست؛ بلکه افق رعر را میان جد ا تفگن محداد ما کگاد.
اینگونه نگجارگریزی باید در رعر ،به اعتالی مو یق یا القای بهتر درانمایۀ راعر کناک
کگد ( گگری.)6 :0710 ،

ان پل ارتر 0معتقد ا ت:
ننانگگ کلنات ا زیبای آننا ا توازن جناالت نیاز ا ایله ااز انفعااالت خوانگاده
ا ت؛ یعگ زمیگۀ ذنگ اا را ب آنکه نشیار رود ،م چیگد ا ننچون نیایش یا مو یق
یا رقک ،عواط

ا احسا ات اا را ن م ا نسق م دند ( ارتر.)41 :0711 ،
1. Jean Paul Sartre
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با این حا  ،نینا در اینگونه نگجارگریزی ،نگگام ا تفاده از زباان محاااره ،باا دقات بسایار
عنل م کگد؛ زیرا بهن ر اا ،ا تفاده از زبان عوام ،با فضای بک عال ا فاخری کاه متعلاق
به کار عال راعر ا ت ا بک متو ط که کار عادی اا ت ،تگا ب ندارد؛ بلکه مصاالح
ا ت که تگها در بک ناز  ،برای تهیۀ ارعار به فهم پااییند اتناا ما راد (نیناا یورایج،
 .)41 :0731در ایگجا ،ننونهنای را از اینگونه نگجارگریزی در رعر نینا ذکر م کگیم:

 -انگیبته از نهاد  /ر نای صدا /یک خگده نه از لبانش /یک دم رده وا (.)412

 -درکگار رادخانه میپلکد گاپشت پیر /راز ،راز آفتاب ا ت (.)627

 -اندیشۀ مردی به رانیست در ت /ااندر دلشان ،امید م افزاید /م پایاد ،ما پایاد /تاا

هیچکه بر ره معیّن ناید ( 713ا .)711

 -ول کنید ا ب مرا /راهتورۀ فرم را ا نندزیگم را /ا مرا نرزهدرا 622( ...ا .)627

 .3-4هنجارگریزی زمانی

1

در اینگونه نگجارگریزی ،راعر از اصطالحات ،اا گان ا حتا حرافا ا اتفاده ما کگاد
که مربوی به زمان قبلاز داران زندگ اا ت؛ به عبارت دیگر ،در نگجارگریازی زماان ،
راعر اا گان کهن را بهکار م گیرد که در زبان نگجار تقریبا مگساو رادهاناد .ایانگوناه
نگجارگریزی نم جگبۀ اطاالعببشا دارد (حنیادیان )760 :0710 ،انام در غگاای زباان ا
زندهکردن اا گان ،مؤثر ا ت .نینا دربار این مسئله گفته ا ت:
تگوع اگستردگ اا هنا درحوز طبیعت ،ا اطیر ا تاریخ ا زندگ ا جامعاه ا دیگار
مفانیم ،چه برگرفته از میراث تاریب ا ادب کهن اچه برگرفته از فرنگا رافان ا
محل  ،اگر نه حاک از درگیری ا یع راعر با ابعاد مبتل

زندگ ا فرنگاا باراد،

که نست ،حد اقل حاک از گستردگ قلنرا نگاه اا باه فرنگاا ا زنادگ ا ات .اا
ازطریق این تگوع ا گستردگ اا هنا ،نم موفق م رود که معان ا عواط

حاصل از

لح هنای رهود راعرانۀ خویش را درجریان خالقیات راعر ،بادان برخاورد باا مواناع
جدی ،بهراان دربستر راعر ا زباان جااری کگاد انام موفاق ما راود باازنام بیشاتر

توازننای مو یقای رعر خود را افزایش دند (نینا یوریج.)43 :0767 ،
1. Archaism
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ای در جای دیگر گفته ا ت« :باید در نزاران کلنۀ آرکاییک که کهگه ردهاند ،کلنات مالیم
ا مأنوس با بک خود را بهد ت بیاارید .این ا ت که به رنا توصیه م کاگم از مطالعاۀ دقیاق در

ارعار قدما غفلت ندارته بارید» (نینا یوریج.)32 :0767 ،
در ایگجا ،انواع نگجارگریزی زمان را در رعر نیناا ،در اه مقولاه بادین رار ،برر ا
م کگیم :ا م ،صفت ا قید؛ فعل؛ حرف .نیناا ا رااعران پیارا اا ننچاون رااملو ا اخاوان
معتقدند ا ا ا کلنه ،رکل کهگه ا نو ندارد ا نر کلنه دارای چگان قدرت ذات ای ا ت که
م تواند در نر برنه از زمان ا تفاده رود؛ ال نگارندگان این مقاله معتقدناد باهکاارگیاری
موارد زیر درحوز کگون زبان ،گونهای گریز به زبان فار

متداا در ادهناای گرراته

بهرنار م راد ا درنگاه مباطب امرازی ،این موارد ،از نگجار ا معیار زباان امارازی ،دار
ا ت؛ بگابراین ،موارد زیر را م توان ذیل عگوان نگجارگریزی زمان قرار داد:
 .3-4-1اسم ،صفت و قید

کاربرد ا م نای ننچاون نزاز  ،فالخان ،راراگان ،جباین ،قااقم ،ا دناا ،تازیاناه ،خاکادان،
مسحوق ،فجره ،مشکوی ،لعل ،نعلین ،قگدیل ،اربا ،،ربساتان ،پتیااره ،تعویار ،اثااق ،غاره،
لخ ،دا

(بهمعگ دیشب) ،ررک ،نارزهدرا ،ماردم (باهمعگا مردماک چشام) ،جازع،

ا طرالب ،بگان ،جوع ،خگیاگر ،ا پیدار ،جانرکر ا ...در رعر ،از این مقوله ا ت.
ا تفاده از صفتنای ننچون همانگیز ،مبنور ،حدت ،دیجور ،نایل ،ود (بهمعگاای
اایاه) ،تعااب ،ااتوه ،نقر ا  ،غنااازه ،مانااده (بااهمعگا خسااته) ،حنقااا ،نغااز ا ...نیااز ازنااوع
نگجارگریزی زمان بهرنار م راد.
ا تفاده از قیدنای مانگد یکدم ،بُک ،بس ،پسین ،برعب  ،دم  ،یکسار ،باهعنادا ،
بس  ،زی ،نردم ،بینَر ،چارا به ،نمعگان ،مینگه ،میسره ا ...نیز از این مقوله ا ت.
 .3-4-2فعل

ازجنلااه فعاالنااای مصااداق نگجااارگریاازی زمااان  ،مااوارد ذیاال را م ا تااوان ذکاار کاارد:
د تیازیدن (د تدرازکردن) ،دمزدن ( بنگفتن) ،ربرکردن ( ربلگدکردن) ،تیرگشاد
(تیراندازی) ،درگرفتن (اثرگرارتن) ،تقریرکردن (درمعگای موردن ر حااف در راعر «دانا
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که چگا ا عود چه تقریر م کگگد ،)»...نز دادن ،بنکردن ،نمدا تانرادن ،تیناارداراتن،
یارای چیزی نبودن ا. ...
ال ) رکل کهن ماض نقل (فعلنای نیشابوری):

 -بننای بد ا نیک ننه خامان این ره را شنیدهاستم (راگیدهام) /پاس چگاان دانگاد

کز آن بر فلک باال برفتهاستند (برفتهاند) /تا بدانگدم کسان اکگاون رسیدهاستم (ر ایده-
ام) (.)742

 -من ز راه خود دار بودهاستم آیا؟ (.)411

 -من که راز اصل را لرت چشیدهاستم (.)420

 -آن زمان که پیش خود بیهوده پگدارید /که گرفتهاستید د ت ناتوان را (.)701

مو یق ا توازن 0موجود در این فعالناا نسابتباه راکل ماضا نقلا آنناا ،بیشاتر ا
مؤثرتر ا ت؛ بگابراین ،با توجه به این مسئله ا نیز بهعلت گرایش نینا به اگت گرراتۀ زباان
 ،بهآ ان م توان به چرای اینگونه نگجارگریزی در رعر اا پ برد.

فار

ب) صرف مصدر «ا تن»:

 -نه تو زیبای ا بهتر بشرستی چه غن  /اندر زده به کاری که تورا ت (.)461

 تو بهپاس د ا میل زان خود راید در کارستی (.)461 -رب ننه رب رکسته خواب به چشنم /گو

بر زنا کارواناستم (.)677

البته ننانگونه که در چگد مورد اخیر دیدیم ،بسامد این کاربرد در رعر نینا خیلا کام
ا ت.
ج) کاربرد فعل ماض با الحاق «ب» مطابق بک خرا ان :

 گانای را گران /این زمان بشکافتند از نم (.)710 آفتاب از نگهش رد به خاک /پر -لرز

کرد ا برنجید ا برفت (.)701

آارد ا خو گرفت ا برفت /راز پادرنشیب د تبهکار (.)422

1. Harmony
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 .3-4-3حروف

رکل دیگر گرایش نینا به بک خرا ان درحاوز نگجاارگریازی زماان را ما تاوان در
کاربرد حراف در زبان ای یافت؛ بهبیان

اده ،با تانگرای در حاراف ،عباارت ا ات از

رپیچ راعر از کاربرد حراف درمفهاوم ا ااختنان امارازین .باا ایان توصای  ،ایگاک
تعدادی از حراف بهکاررفته به بک کال یک را در برخ رعرنای نینا برر

م کگیم:

ال ) حرف «را» :این حرف در زبان امراز ،بهعگوان نشانۀ مفعاو باهکاار ما راد؛ الا
نینا گان بهریو پیشیگیان ،از آن ،بهعگاوان حارفاضاافه ا باهمعگا «بارای» ا اتفاده کارده
ا ت:
 لح های چگد ا تراحت را مست بر جای آرمیده ا ت (.)174 -ا تبوانبگدی بام ا درِ اا /مر

را لرت انداختهای ا ت (.)141

 صبح م خواند از من /کز مباارک دم اا آارم ایان قاوم باهجاانباختاه را بلکاه خبار(.)111
ب) «را» ازنوع فکّ اضافه:
 اینزمان مانگد زنداننایشان ایران /باغشان را در رکسته (.)601یعگ  :در ِباغشان رکسته.
 نگهشان بینار /پایبوس آمده دیواری را (.)111یعگ  :پایبوسِ دیوار آمده.
 رهر را بر لب از قافله نام /ننچگانکه بهتعنیر د خستۀ اا قافله را /اوی اا ات پیاام(ناقوس.)133 :
یعگ  :پیامِ قافله به وی اا ت.
ج) کاربرد «اندر» بهجای «در»:

 -ا به ره ن زن که دائم م نوازد در این دنیای اباراناداد /راه خاود را دارد انادرپیش

(.)621

 -ا به ااریز طگین نردم آمینگفتن مردم /چون صدای رادی ازجاکگده ،انادر صافحۀ

مرداب آنگه گم (.)602
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 -تشییع م کگد دم اوزان رفتاه را /از اردی دی کاه بایم ما افزایاد /آن چیازناا

کاندر د نست (.)611

د) کاربرد «به» درمعگای «در» ا «با» درمعگای «به»:

 -این مگم مانده به زندان رب تیره که باز /رب ننه رب /گو

بر زنا کااراانا اتم

(.)677

 -من ننه رنج به د م بگدم /ا ننه تیر مالمت به جگر (.)101

 به تگگگای نینهرب /که خفته رازگار پیر /چگان جهان که در تعب /کوبد ار /کوبادپا (.)671

 -در راه پرمبافت این احل خراب /ا فاصله ا ات آب /امادادی ای رفیقاان باا مان

(.)604
 -ا بیابان رب نو

 /که خیا رارگ م برد با غارت (.)610

 بر خراب که بر آن تپه بست /جغد نم با من م پیوندد (.)110موارد اخیر را بادان دلیال ،ذیال نگجاارگریازی زماان ذکار کاردهایام کاه در ادبیاات
کال یک ،ننونهنای بسیاری از آننا اجود دارد:
 -با تو م گفتم ،نه با ایشان بن

ای بنببش ناو ا آنِ کهان (مولاوی:0710 ،

.)66 /7

در تاریخ بیهق م خوانیم« :نیچ نبشته نیست که آن به یکبار خوانادن نیارزد ا پاساز ایان

عصر ،مردمان دیگر عصر با آن رجوع کگگد» (بیهق .)060 /0 :0736 ،
 .3-5هنجارگریزی گویشی

اگر راعر اختنای را از گویش محل خود ا خارج از زباان معیاار ،اارد راعر کگاد ،باه
نگجارگریزیگویش رای آارده ا ت (مانگامۀ خاااران)007 :0731 ،؛ باه عباارت دیگار،
نگجارگریزی گویش  ،آن ا ت که راعر اا هناا ا اصاطالحات را از زباان باوم  -محلا
خود ،در رعر اارد کگد .این ریوه صنینیت را در رعر م آفریگاد کاه رااید اا گاان زباان
نگجار ،توانای پدیدآاردن آن را ندارته بارگد ( گگری.)3 :0710 ،
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یک از راخکترین ایژگ نای رعر نیناا ،حضاور ارایا ،ناامناای محلا ا صاداناای
طبیعت در زبان اا ت که خود نینا آن را نعنت دانسته ا ت« :جستجو در کلنات دناات ناا،

ا م چیزنا ،درختنا ،گیاهنا ،حیواننا ،نرکدام نعنتا ا ات .نتر اید از ا اتعنا آنناا » (نیناا
یوریج .)37 :0767 ،اا در جای دیگر ،ااقعیتگرای را در رعر ،الزم دانسته ا گفته ا ات:
« ع کگید ننان طور که م بیگید ،بگویسید ا ع کگید رعر رنا نشاان ااضاحتار از رانا بدناد.
اقت رنا مالل قدما برخالف آنچه در خارج قرار دارد ،م آفریگید ،آفریگش رنا بهراکل زنادگ

ا طبیعت را فرامو کرده ا ت» (طانباز.)003 :0761 ،
یک از جلوهنای ااقعیتگرای  ،توجه به طبیعت پیرامون ا ت .اقت قرار بارد رعر باه
میان جامعه بازگردد ،درکگار مردم گام بردارد ،در خانۀ آننا زنادگ کگاد ا در مزرعاه باا
آننا عرق بریزد ،طبیع ا ت که با آننا ا با ا تفاده از زبان آننا بن بگوید .نکتۀ دیگر
آن ا ت که رایکرد نینا به ا تفاده از نامنای محل  ،نام درختان ،حیوانات ا پرنادگان در
رعر ،از تناس صادقانۀ اا با محیط پیرامونش نار ما راود؛ باهگوناهای کاه نایچ رااعری
بهانداز اا در رایارای با طبیعات ،صاداقت نادارد .اا خاود را از ایان جهات« ،زاد کاوه ا

آارد ابر» دانسته ا ت (طانباز :0731 ،مقدمه).
با این تفا یر ،در این ببش ،نگجارگریزی گویش را در رعر نینا برر

م کگیم:0

  ...از ننین رای دیزنینای دلیر /راشنا ا لونجنا /یا گدارنا که بهجاز صاید ناهکارران ا ت.)110( ...

 -خود اا در آیش /ا زن اا در نپاری تگها ت /نه کس انه گ ننادم اا /بینجگار

ب ثنر آنجا تگها /چون دگر ننکاران /تن اا لبات ا شاماله در د ات /دالگاا ،دالگاا،

گر گه ا اا نم در خواب /نرچه خوابیده ،ننه چیز آرام /م چند از پلمی خاوک باه

لم ( 122تا .)124

 .0برای آگان از توضیح اا گان بوم  -محل رعرنا نگاه کگید به مبتاری 224 :0730 ،تا .271
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 .3-6هنجارگریزی نحوی

در این ببش ،برای آرگای ذنن خوانگده ،نبست تعریف از نحو بهد ت م دنیم ا پس-
آن را درحوز نگجارگریزی برر

م کگیم« :نحو به قواعدی گفته م راود کاه از چگاونگ

نمنشیگ تکاا نا بررای زنجیر گفتار ا اختن ااحدنای بزر تر گفتگاو ما کگاد» (بااقری،

 .)041 :0711حا اگر راعر در نمنشیگ تکاا نا ،بهصورت آگانانه اختال ایجاد کگاد،
نگجارگریزی نحوی صورت م گیرد که خاود ،یکا از عوامال برجساته اازی ا ات؛ باه
عبارت دیگر ،نگجارگریزی نحوی بدین صورت رای م دند که راعر با جابهجای ارکان
جنله در رعر ،از قواعد نحوی زباان معیاار ،فراتار ما راد (مانگاماۀ خاااران.)003 :0731 ،

رفیع کدکگ معتقد ا ت دروارترین نوع آرگای زدای  ،آن ا ت که درقلنرا نحو 0رای
دند؛ زیرا امکانات نحوی نر زبان ا نیز حوز اختیار راعر ازجهت  ،محادادتارین امکاناات
برای اا بهرنار م راد ا در نر صورت ،بیشترین میزان تگاوعجاوی در نناین حاوزه رای
م دند (رفیع کدکگ .)71 :0731 ،
رعر نینای  ،از قواعد د تاپاگیر عراض  -نحوی فراتر ما راد؛ بگاابرایان ننا تاوان
مانگد زبان معیار ا مکتوب ،با آن رفتار کرد ا قواعد قراردادی د تور زباان را باا آن انطبااق
داد .از وی دیگر ،نزدیکردن زبان رعر به زبان محااره باع

م رود راعر تااحادادی،

از بسایاری از قااوانین د ااتوری چشامپورا کگااد .ازن ار نینااا ،طاار ،راعر اماارازین باارای
فرانمکردن رعر خطاب  ،توصیف ا تجسمببش ا ت ا بارنامزدن ازنناا ازحیا

مقادار

افاعیاال عراضا ا قواعااد آن باارای درک تگا ااب بهتاار بااا معگا ا نیااز آ ااانراادن کااار،
درصورت لزام ،بدین مگ ور رای م دند (نینا یوریج.)71 :0711 ،
در نر صورت ،مالک چگونه اختن ،خود رااعر ا ات؛ ناه قاوانین نحاوی .نیناا خاود
دربار این مسئله گفته ا ت:
 ...آنچه ذاق رنا بر آن صحه م گرارد ،رّ توفیاق مرماوزی ا ات .بارطباق دقات ا
ن ن که در آن اندیشیدهاید ،انجام بدنید؛ الو برخالف نرگونه مقررات ناو اکهگاه،

1. Syntax
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بدان کاا

در رموز این فعالیات باارآارده ا بااز تکارار ما کاگم بادان کااا . ...

بگرارید این کاا را دیگران دارته بارگد (نینا یوریج 12 :0711 ،ا .)17
در پایان ،ذکر این نکته الزم ا ت که در رعر گت  ،بهضرارت ازن ،بسایاری تقادیم ا
تأخیرنا درحوز نحو صورت م گیرد؛ درحال که در راعر ناو ا باهصاورت مشابک ،در
رعر نینای  ،تقدیم ا تأخیر لزاما به ضرارت ازن رای نن دند؛ بلکه بیشتر ازرای عناد ا
باانگیز نگجارگریزی نحوی اتفاق م افتد .در ادامه ،اقساام ایانگوناه نگجاارگریازی را در
رعرنای نینا برر

م کگیم.

 .3-6-1تقدیم فعل بر دیگر ارکان جمله

ننونهنای اینگونه نگجارگریزی نحوی در رعر نینا بدین رر ،ا ت:

 -مانده از ربنای دارادار /بر مسایر خاامش جگگال /اگاچیگا از اجااق خارد/

اندرا خاکستر ردی (.)161

 -رستگاری بخش ای مرغ ربانگگام ما را /ا به ماا بگناای راه ماا باه اوی عافیتگاان

(.)611

 -میگریزد رااننای دراغ( /پای تا ر رکنشان) /که از آنان باه فساون دارات تان

خاک فراغ (.)136
رایان ذکر ا ت که اینگونه کاربرد ،بیشتر بهدلیل رایکرد نینا به زبان محاااره اتفااق
افتاده ا ت؛ زیرا در زبان گفتاری رازمره ،توال اا گان در زنجیر گفتار بهنام ما ریازد؛
بدین رر ،که در زبان فار

 -که جزء زباننای صرف ا ت -اا ه در محاور نامنشایگ ،

ازلحاظ محل قرارگرفتن ،آزاد ا ت؛ پس در این زبان ،برنامخاوردن تاوال اجازای جنلاۀ
غالب ،ننیشه با انگیز بالغ صاورت ننا گیارد ا باهایاژه در زباان راعر ،ازن عراضا ،
مو یق بیران ا ظهور طبیع تفکر درقالب زبان ،منکان ا ات ایانگوناه تاوال را ایجااد
کگد که بهن ر ما ،بهنمریبتگ توال غالب ا ت.
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 .3-6-2حذف فعل

ننونهنای اینگونه نگجارگریزی نحوی در رعر نینا بدین رر ،ا ت:
 ریویل گفت :مقصودت از اینگونه بننا؟ /ازچه در این نیمراب ،آ اودگان رارنجهکردن؟ (.)711
در بگد اا این رعر ،فعل «چیست» بهقریگۀ معگوی حرف رده ا ت.
 -با اا کلید صبح ننایان /از اا رب یاه به پایان (.)443

در ایگجا نیز فعل ربط «ا ت» حرف رده ا ت.
 الیکا نادره چوپان جوان ا رعگا /در کنانداری مانگد ندارت /آرگایانش اا را دمخاور(.)713
در بگد وم این رعر ،فعل «بودند» حرف رده ا ت.
حرف فعل بهقریگهنای معگوی ا لف
لف

 ،بهدلیل ترجیح عقل رای ما دناد؛ ناه تارجیح

؛ زیرا درحوز بالغت ،دلیل عقل بر دلیل لف

ترجیح داده م رود ا بدین صاورت،

ایجاز رکل م گیرد .در زبان محااره نیز اینگونه کاربرد اجود دارد ا اینگونه حارفناا
نار از رایکرد نینا به زبان محااره ا ت.
 .3-6-3تقدیم مسند بر مسندالیه

ننونهنای اینگونه نگجارگریزی نحوی در رعر نینا بدین رر ،ا ت:
 زرد م گردد رای دریاا /بااق قرمازی راز ما مکاد /ما نشاانگد در آن گوراۀ دار(.)773
در این ننونه« ،زرد» مسگد مقدّم ا «رای دریا» مسگدالیه مؤخر ا ت.
 نگران با من ا تاده حر /صبح م خواناد از مان /کاز مباارک دم اا آارم ایان قاومبهجانباخته را بلکه خبر (.)111
در این ننونه» ،نگران» مسگد مقدّم ا « حر» مسگدالیه مؤخر ا ت.
 چرکین چرا ت صورت مهتاب؟ /ک مانده چشنش بیدار /خوابآرگا کاه نسات اچرا خواب؟ (.)113
در این ننونه« ،چرکین» مسگد مقدّم ا «صورت مهتاب» مسگدالیه مؤخر ا ت.
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 .3-6-4ضمیرهای رقصان یا متغیر

این گراه ،ضنیرنای نستگد که در جایگاه اصل خود ااقع نشدهاند ا بر کلناهناای دیگار
اارد م روند .ننونهنای از این ضنیرنا در رعر نینا:

 -م راد نامعلوم /م خرارد نردم /تا کجاش آبشبور 160( ...ا .)131

 نازکآرای تن اق گل  /که بهجانش کِشاتم /ا باهجاان دادماش آب /ای دِریغاابهبرم م رکگد (.)111

 -پشهاش م مکد از خون تن لبت ا یاه /تا دم صبح صدا م زند اا (.)124

 .3-6-5فاصلهافتادن بین اجزای سازندۀ ترکیب وصفی

ننونهنای اینگونه نگجارگریزی نحوی در رعر نینا بدین رر ،ا ت:

 -کاج کرده ا ت غمین باال را ت /م نشیگد بهبار اا ااحل /اباری از آن ره کوناان

برخا ت (.)472
در این ننونه ،کاج غنین ،باال را ت کرده ا ت.

 -نیچ آاای نن آید از آن مردی که در آن پگجاره نار راز /چشامدرراه شابی مانگاد

امشب بود بارانی (.)626

یعگ  :چشمبهراه رب باران مانگد امشب بود.

 ... -ا مانگد چراغ منکه و و م زند در پگجر من /نگاه چشم اوزانش امیادانگیز

با من /در تاریک مگز م زند و و (.)614
یعگ  :نگاه امیدانگیز چشم وزانش.
 .3-6-6حذف «که» موصول و فعل مرتبط با آن

این کاربرد از عوامل ابهامزا در رعر نینا بهرنار م راد .مالا :
 موج م کوبد بهرای احل خنو  /پبش م گردد چگان بهجایافتاده بس مدنو(.)700
یعگ  :پبش م گردد چگان(که) مست برجای افتاده (بارد).
 -م بلعد نرکجا بیگد /اندیشۀ مردم به رانیست در ت (.)713
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یعگ  :اندیشۀ مردم (که) به ران در ت ا ت.

 -اا به رنانای دگر رای م کگد /تردید م افزاید /در احت غبار پر از رکل جاانور

(.)717

یعگ  :در احت غباری (که) پر از رکل جانور (ا ت).

 .3-6-7کاربرد «نه» ازنوع منفیساز

این اا ه در رعر نینا بدین صورتنا بهکار رفته ا ت:

ال ) بهعگوان نشانۀ نف در جنلهنای ا نیه با حرف فعل:
 -اا درآمد از در /گرچه نگاه اا نه نرا ان (.)610

یعگ  :گرچه نگاه اا نرا ان نبود.

 -بازگشته رغباتش دیگار ز رنجاوری ناه اوی آب ا داناه /نوبات راز گشاایش را...

(.)616

یعگ  :رغبتش ...وی آب ا دانه نیست.

 -لیکن کگون بگو که چه افتاد /کز خفتگان ،یک نه به خواب ا ت (.)473

یعگ  :یک به خواب نیست.

 -با موی د ربایش بر جای اا /میلش نه تا کاه ره اپرد /نایچش ناه یاک ناوس کاه

ببگدد (.)730

یعگ  :میلش نیست که ره پارد ا نیچ نو ش نیست که ببگدد.
ب) اختن صفت با ا تفاده از اا «نه»:

 -طال در گگج خود م کوبد؛ اما /نه پیدا در را ر چشم مردم (.)706

در این ننونه« ،نه پیدا» یعگ «ناپیدا».

 -اانگه این نهبرجا فکر ا پگداریست /نینهرب نست ا جهان تاریک (.)761

«نهبرجا فکر ا پگدار» یعگ فکر ا پگدار نابرجا.

 -آنجا کسان دیگر نستگد کان کسان /از چشم مردمان /با حرفنایشان نناۀ ماردم ناه

آشناست (.)731

«نه آرگا ت» یعگ ناآرگا ت.
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اقت اا گان ا تفاده نشوند ،کمکم به نت فرامور  ،پو یدگ ا آنگاه مردن ما راناد.

از آن وی ،ننانگونه که گفتیم ،ندف راعر ،زندهکردن ا باز ازی دابار کلنهنا ات.
نینا نیز در عصر تجدد ،ننین کار را انجام داد ا بسیاری از اا گان مبتک زمانناای بسایار
دار ا رایج در ادب کهن فار

را در محتوای جدید ا فضای نو ،درکگار دیگار اا گاان

معنو ا حت خاع مگطقهای بهکار گرفت .رگفت آنکاه اا ایان کاار را چگاان ا اتادانه ا
عالنانه انجام داد که این کلنهنای کهن درکگار اا گان ا مفانیم جدید ،باهاصاطال ،تاوی
ذاق نن زند اگان از آننا تفکیکناپریر ا ت؛ بهگونهای که خوانگاد آراگا باا راعر ،باا
این اا گان ،بیشتر احساس صنینیت م کگد .البته این دگردیسا ا ناوآاری در راعر نیناا
بدان معگا نیست که نوآاری اا لزاما با دارریباتن اا گاان کهان ،مهنالگراراتن آنناا ا
جایگزیگ ران با اا گان نو تحقق یابد؛ بلکه باید در ایان کاار گازیگش کارد .نیناا نیاز باه
ننین صورت عنل کرده ا اا گان دارای ارز

زندهردن را داباره زنده کرده ا ات .ان

درایدن ،0از مگتقدان معاصر در این حوزه ،معتقد ا ت« :اقت کلنهای قدین به بب آنگاا ا
معگ خود ،ا تحقاق زندهردن را دارد ،من آنقدر حرمت معقو برای قدمت آن ،قائلم کاه آن را

به زبان رایج بازگردانم ا نر چیزی ارای این ،خرافه ا ت» (دیچز.)741 :0761 ،
کار مهم نینا قاعدهرکگ ا ت؛ نه قاعدهافزای ؛ زیرا برجسته ازی به دا رکل صاورت
م گیرد :یک قاعاده افزایا یعگا افازادن قواعادی بار قواعاد حااکم بار زباان ا دیگاری
نگجارگریزی یعگ انحراف آگانانه از قواعد حاکم بر زبان؛ البته ننانگونه که گفتیم ،نیناا

بیشتر درحوز نگجارگریزی کوریده ا ت ا از این مگ ر ،ا ا ا چیزی به زبان افزاده نن -
رود؛ بلکه خود زبان با رعایت دا اصل ر انگ ا زیبای رگا

 ،توجه خوانگاده را از پیاام،

به وی خود جلب م کگد (نیکمگش.)211 :0710 ،
بسیاری از راعران کال یک فار

تگها درحاوز قاعادهافزایا  ،باه برجساته اازی در

زبان پرداختهاند .نگجاررکگ ا قاعدهگریزی ،فراتر از مسائل ننچون ازن ،قافیه ،ردیا ،
تگاقض ،عکس ،ا تعاره ا ...صورت م گیرد که درحوز قاعادهافزایا  ،قابال تبیاین ا ات؛
1. John Dryden
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زیرا درک پیچیدگ نای آن ا ااقعیتنای جامعه ،فراتر از این مسائل ا ات .باه نار حاا ،
مهمترین مصالح ادبیات ا رعر ،زبان ا ت ا بگاابرایان ،درک پیچیادگ ناای آن ،فراتار از
صورت آن ا ت( .احیدیان کامیار.)72 :0710 ،
ریو تاز نینا مبتگ بر نگجارگریزی ا ت ا البته این نگجارگریزی بدان معگا نیسات کاه
اا گت تیز ،نگجار تیز یا فصاحت تیز ا ات؛ بلکاه مگ اور ،آن ا ات کاه ایان رااعر در
رکلدادن به ریو تاز خود ،ازمگ ری تازه باه راعر ،زباان راعر ،ا مباان زیباای رگا ا ا
فصاحت ا بالغت م نگرد .در رعر نینا ،ازن د ت خورده ،نگاه به قافیۀ گت عوض راده
ا نگر

زیبای رگاخت به رعر ازمگ ر گت ا معطوف به تشبیه ،ا تعاره ،کگایه ا ...برگشاته

ا ت (نیکمگش.)216 :0710 ،
بدین ترتیب ،راعران م توانگد به اطراف خود بگگرند ا اا ه بیافریگگد .به نار حاا اگار
راعر امراز بهنوع موظ

ا ت از زبان غیراز زبان معنو ا تفاده کگد ،بدان جهت ا ات

که ما خواناد بار غگاا ا تو اعۀ زباان بیفزایاد ،باه اا گاان ،خاصایت اطاالعببشا بدناد
(حنیدیان )704 :0710 ،ا از ننه مهمتر ،در کالمش برجستگ ایجاد کگاد؛ پاس باه زباان
جدا از زبان گفتار ا معنو

بن م گوید؛ درنتیجه ،ناوع دگرگاون در زباان باهاجاود

م آارد ا آن را از راا عادیا

جدا م کگاد؛ ماالال در زباان عاادی ،نرگاز از ترکیباات

مانگد «نازکآرا»« ،داد ررت» « ،ایهپرارد»« ،رابانگگام»« ،فریابآار» ا ...ا اتفاده ننا -
کگیم؛ ال راعری مانگد نینا که بهدنبا زبان راعرانه ا خاع ا ت ،نگجاررکگ ما کگاد
ا ترکیبات چگین بدیع م

ازد .درااقع ،ذنن خالق نینا ا امالاا اا باعا

گساتر

قلنارا

زبان ا رنای آن از رکود م رود .نگگام که زبان در حالت ایستا قرار گیارد ا زباان ادبا
به زبان خودکار تبدیل رود ،ضرارت دگرگون ا نگجاررکگ احساس م راود ا نااگزیر
از پریر

دگرگون نا نستیم؛ زیرا تگها راعری ننچون نینا عصایان ننا کگاد؛ بلکاه انال

زبان نیز به چگین عصیان رای م آارند؛ مانگد« :چرت فالن پاره رد» یا «فالنا از خاواب
پرید» بهجای «بیدارردن» .این عصیان ا نگجاررکگ باع

جانببش به بسیاری از کلنهناا

م رود.
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 .5نتیجهگیری

رایکرد نوین نیناا مبتگا بار ترکیاب نناۀ عگاصار در راعر ا ات .بسایاری از مشاکالت ا
ابهامنای زبان رعر اا از ننین نگجارگریازیناا نشاأت ما گیارد ا بیشاتر باه آن د اته از
رعرنایش مربوی ا ات کاه در داران را ار تاال
ا نای که ای برای کش

ا تجرباه اراده رادهاناد؛ یعگا در

افقنای تازه در رکل ا زباان راعر ما کوراید؛ در ات در

رازگاری که بهدلیل جسارت ا رهامت ،از نر و موردتهاجم ،طعن ا طرد قرار م گرفات
ا از کنترین میزان آرامش محرام م رد؛ اگرنه رعرنای پبتاه ا مگساجم اا کاه امارازه،
قطعااات نااو نینااای نامیااده ما رااوند ،چگاادان از کنااا  ،احاادت درانا ا معناااری زبااان
برخوردارند که جای برای براز کا ت نای زبان در آننا بااق ننا ماناد .درپا برر ا
مهمترین نگجارگریزینای زبان در رعر نینا ،نتایج بدین رر ،بهد ت آمده ا ت:
ال ) برخ نگجارگریزی نا نارا از کشا
راعران بزر  ،بر اریائ که کشا

ا راهود رااعر ا ات؛ زیارا اا مالال نناۀ

ما کگاد ،ناام ما نهاد یاا آنناا را اصا

ما کگاد.

نگجارگریزینای اا گان ننچون «نازکآرا»« ،داز آرا»« ،رارانآرا» ا ...کاه در نناۀ
آننا بن مضارع «آرا» اجود دارد ،در این د ته جاای ما گیرناد .ایانگوناه بهارهمگادی از
ریشهنای فعل در رعر نینا کم نیست ا به ابداع اا گان زیبا ا درخشان م انجامد یاا ابب
اخت اا گان ا ترکیبات اصف مانگد «بهجانباخته»« ،باهناوکآلاوده»« ،باهتانرساته» ا...
م رود.
ب) برخ نگجارگریزینا نار از تعلق ذاق ا ابک نیناا باه بسایاری از اگتناای
زبان

بک کال یک ا بهصورت مشبک ،بک خرا ان ا ت؛ زیرا نینا پیشاز آنکه به

تجربهای جدید درقلنرا رعر معاصر رای آارد ،راعری آرگا به گتنای زباان ا ابک
خرا ان ا ت .نگجارگریزینای بک ا برخ نگجارگریزینای آاای مانگد ا اتفاده از
«ی» ارباعرد اکن بهجای کسر اضافه ،تبادیل حاراف متحارک یاک اا ه باه حاراف
اکن ،ا ...ذیل این قسنت ااقع م روند.
ج) برخ نگجارگریزینا نار از حضور اریا ا طبیعت پیرامون راعر در راعر اا ات.
طبیعت رعر نینا ببش از طبیعات اجاودی اا ات .ای نایچ مگ ارهای را ازدریچاۀ تجرباۀ
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دیگااران ا ازدیاادگاه آنااان نن ا نگاارد؛ بااه ننااین دلیاال در آثااار اا ا بااهایااژه در ببااش
نگجارگریزینا ،رارنترین جلوهنای عیگ طبیعت م درخشاد ا تجرباه باهجاای احسااس
صرف خودننای م کگد .نینا دربار این مسئله گفته ا ت « :ع کگید نناان طاور کاه ما -
بیگید ،بگویسید ا ع کگید رعر رنا نشان ااضحتر از رنا بدند .اقتا رانا مالال قادما بارخالف
آنچه در خارج قرار دارد ،م آفریگید ،آفریگش رنا بهرکل  ،زندگ ا طبیعات را فراماو

کارده

ا ت» (طانباز .)06 :0761 ،نگجارگریزینای گویش نینا اینگونهاند ا نرچگد برخ ناام-
نای رعر اا معاد فار

ندارند ،معاد فار

آننا نرگز بار معگای ا محتاوای فرنگگا

الزم را در مقایسه با نامنای محل ندارد.
د) برخ نگجارگریزینا نار از تأثیر زبان محاااره ا طبیعات نالار ا ات ا ایان عامال،
خود از ارتبای مستقیم راعر با خوانگده رچشانه ما گیارد .در راعر اماراز ،نیناا نبساتین
کس ا ت که رهامت بنگفتن با مردم را پساز یک دار طوالن جدای رعر از ماردم
دارد .اا توصیه کرده ا ت« :اگار ببوانیاد راعرتان را فاالن نیازمراکن یاا برزگار ببواناد ،یاا

نیزمرکن یا برزگر باراید» (نیناا یورایج)40 :0711 ،؛ بادین صاورت ،اا بیشاتر از دیگاران،
عالاهبر ااردکردن اا گان ا اصطالحات باوم  -محلا باه حاوز احسااس ا زباان خاود،
راخساری از نها زبانش را به گفتار پیوند داده ا ت ا مهمترین نناود ااخت محاااره در
رعر این راعر ،یعگ

اخت گفتگو 0را م توان در مگ ومۀ «مرغ آماین» ،باه درخشاانتارین

صورت دید.
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 رفیع کدکگ  ،محندرضا ( .)0710ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت .چااپاا  .تهران :توس.

 .)0737( ------------------ -شاعر آینهها .چاپ اا  .تهران :آگاه.

 .)0731( ------------------ -موسیقی شعر .چاپ اا  .تهران :آگاه.

 رنیسا ،یراس ( .)0736کلیات سبکشناسی .چاپ وم .تهران :فرداس. .)0731( ---------- -نقد ادبی .چاپ اا  .تهران :فرداس.

 صالح نیا ،مریم (« .)0712نگجارگریزی نورتاری در رعر امراز» .پژوهشهاای ادبای .س.0 ..0 .
 -صفوی ،کورا

( .)0737از زبانشناسی به ادبیات .تهران :چشنه.

 -طانباز ،یراس ( .)0761دربارۀ شعر و شاعری .چاپ وم .تهران :دفترنای زمانه.

 -عبداهللزاد برزا ،راحله (« .)0701نگجارگریزی زمان در رعر اخوان ثال » .رشد آموزش زبان

و ادب فارسی .س.6 .

.01 .

 -مبتاری ،محند ( .)0730نیما و شعر امروز .چاپ دام .تهران :توس ا فصل بز.
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 مولوی ،جال الدین محند ( .)0710مثنوی معنوی .تصحیح ریگولد نیکلسون .چاپ اا  .تهاران:امیرکبیر.
 -ناصااح ،محناادامااین (« .)0714پااژانشنااای زبااانرااگاخت ادبیااات معاصاار بااا رایکااردی بااه

پایاننامهنای تحصیل » .نامۀ فرهنگستان .س.7 .

.21 .

 -نبوی ،مهران ا بهزاد مهاجر ( .)0736بهسوی زبانشناسی شعر .چاپ اا  .تهران :نشر مرکز.

 -نیکماگش ،مهادی (« .)0710نگاان زباانرگا اانه باه راعر نیناا» .مجموعاهمقااتت هماایش

نیماشناسی .ج .2 .چاپ اا  .مازندران :دانشگاه مازندران.

 -نینا یوریج ( .)0767حرفهای همسایه .چاپ پگجم .تهران :دنیا.

  .)0731( -------مجموعهآثار نیما یوشیج .بهانتنام یراس طانباز .چاپ اا  .تهران :نگاه. .)0731( ------- -ارزش احساسات و پنج مقالۀ دیگر .چاپ وم .تهران :گوتگبر .

  .)0711( -------تعریف و تبصره و یادداشتهای دیگر .چاپ وم .تهران :امیرکبیر. احیدیان کامیار ،تق (« .)0710کشا .03

یک ااقعیت دربار نقشنای زبان» .مجلۀ زبانشناسای.

 .2 .ع.27 .

 -الک ،رنه ( .)0737تاری نقد جدید .ترجنۀ عید اربابریران  .چاپ اا  .تهران :نیلوفر.

 -ماهنامۀ خاوران (« .)0731گونهنای نگجارگریزی در رعر» .س.0 .

 3 .ا  .1ع.001 .
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