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  چكيده 
هاي مدرن ادبي، زبان و ويژگيهاي آن  به عنوان  برخالف نظريات منتقدين گذشته، در نظريه
فرماليستهاي روسي، شعر و ادبيات را از طريـق  . يكي از محوريترين عناصر شعر مطرح است
ي زدايـي تنهـا بـه    البته هنجـارگريزي و آشـناي  . فرايند آشنايي زدايي در زبان تعريف كردند

صرف بيگانه نمايي و مخالفت با عادات زباني مخاطبان، هنري تلقي نميشود بلكه اين فرايند 
  . بايد نقشمند، جهتمند و هدفمند هم باشد تا بتوان آن را فعاليتي خالقانه دانست

 نيما يوشيج در اشعار آزاد خود نتوانست با انحراف از زبان معيار به زباني غنـي و سرشـار  
دست يابد  بلكه عدول از قراردادهاي پذيرفته شده، ناهمواريهاي بياني متعددي را در شعر او 

اين نقصان هم به محور جانشيني زبان يعني انتخاب واژگان و كاربرد درسـت  . به وجود آورد
نشيني زبان يعني تأليف واژگان بر اساس قواعد نحـوي را   آنها مربوط ميشود و هم محور هم

در اين مقاله برخي از مهمترين ضعفهاي زبـاني اشـعار نيمـا طـرح و بررسـي      . گيرددر بر مي
  .ميشود
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  مقدمه 
هاي ادبيـات و در برخـي مـوارد حتـي      در نظريات منتقدين گذشته، زبان تنها يكي از مولفه

ها از اين حيث  واژه« : الدراولسن در اين مورد گفته است . آنها شمرده ميشد  ترين اهميت كم
كه تحت كنترل ساير عناصر شعر هستند و به وسيله آنهـا تعيـين ميشـوند اهميـت انـدكي      

امــا روانشناســان زبــان و )157 ص ،ريكاامريدانشــنامه نظريــه هــاي ادبــي معاصــر،. (دارنــد
» .م سازي و بنابراين فهم ساختار شعر تحت كنترل زبان استمفهو« : معناشناسان معتقدند 

در زبـان   1زدايـي  تعريف شكلووسكي كه شعر و ادبيات را بر اساس آشـنايي ) 158،صهمان(
معرفي كرد نيز هم اهميت و هم گستردگي عنصر زبـان را در تئوريهـاي نـوين ادبـي نشـان      

موسـيقي  « يـز در آغـاز كتـاب    شفيعي كدكني ن) 46ص برتنس،مباني نظريه ادبي،. (ميدهد
اي ميداند  ضمن تأكيد بر ديدگاه شكلووسكي و تبيين آن به نوعي ديگر، شعر را حادثه» شعر

« او در اين ارتباط عبـارت  ) 3صشفيعي كدكني،  موسيقي شعر، . (كه در زبان روي ميدهد
ي زبـان در  هـا  را به كار ميبرد و از آن تمايز و تشخص بخشـيدن بـه واژه  » ها رستاخيز كلمه

ديدگاه شفيعي و شكلووسكي همان ديـدگاهي اسـت كـه    ) 4 ،صهمان. (شعر را مدنظر دارد
بـه اعتقـاد لـيچ    . انـد  بـر آن تأكيـد كـرده    2سـازي  ديگر صورتگرايان با طرح مسأله برجسـته 

از (يابـد   تجلـي مـي   4»قاعده افزايي« و  3»هنجار گريزي« سازي از طريق دو شيوه  برجسته
او تأكيد ميكند كه هنجارگريزي همه انحرافات زبـاني  ) 43ص ،صفويادبيات، زبانشناسي به 

را در بر نميگيرد زيرا گروهي از اين انحرافات تنها به ساختي غير دستوري منجـر ميشـود و   
از ديدگاه او هنجارگريزي زمـاني كـه نقشـمند، جهتمنـد و     . خالقيت هنري به شمار نميرود

ــد تواناييهــ ــغايتمنــد باشــد ميتوان ــان را ب ــالقوه زب ارور ســازد و زيبــايي آفــرين باشــد اي ب
  ) 47،صهمان(

آن يكـي از مسـائل    سابقه شـاعر در  عنصر زبان در اشعار نيما به جهت اعمال تصرّفات بي
اين ويژگي در اشعار آزاد نيما نسبت به ديگر اشعار چشمگيرتر . قابل تأمل و پر اهميت است

ت با فاصله گرفتن از سطح خودكاري زبان موجب قـوت  اما نيما در غالب موارد نتوانس. است
زبان شعر خود بشود بلكه قاعده گريزيهاي بي وجه و هنجار ستيزيهاي خارج از حد در اكثر 

پور نامداريان در . ها نارساييها و ضعفهاي جدي و عميقي را در شعر او ايجاد كرده است نمونه
: ر آزاد او اين گونـه گفتـه اسـت    ص زباني اشعامورد روند دگرگوني زبان در اشعار نيما و نواق

ترين شعرهاي نيما تا شعرهاي آزاد، سيري است از صـحت و سـالمت و    سير زبان از سنتي«
                                                 

1 - Defamilarization 
foregtounding- 2  

3 - extra regularity 
4 - Devation 
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شناسيم به سوي عدم فصاحت و نقصها و  فصاحت زبان آنگونه كه ما در شعر و ادب خود مي
نوشـتار هـم ايـن همـه      ناهمواريهاي متعدد كه گاهي حتي در زبان عادي و طبيعي گفتار و 

البتـه وي بـا   ) 135 ــ 136 صص،پورنامداريان ، خانه ام ابري است(» .بينيم عيب و ايراد نمي
توجه به تأكيدات مكرر نيما بر رواني زبان شعر بدون اينكـه بخواهـد ايـن نـوع نارسـاييها را      

ـ  1»گـذاري طبيعـي و جريـان زايـش طبيعـي      معني« موجه نشان دهد، توجه شاعر به  ه را ب
اما همانگونه كه گفته شد نه دليل مـذكور و  ) 167صهمان ، . (عنوان دليل ذكر كرده است

نه تالشهاي اخوان ثالث در يافتن شواهدي از اين ويژگيهـا در شـعر و ادب كهـن هيچكـدام     
در اين مقاله برخي از مهمتـرين  . نميتواند دليل قاطع و موجهي براي انبوه اين نقصانها باشد

  .نيما بررسي ميشوند ضعفهاي زباني
   

  تغيير ساختار افعال . 1
  ـ تغيير در همكرد افعال مركب و جزء فعلي ديگر افعال  1ـ1

يكي از ويژگيهايي كه به طور آشكار گريز نيما را از قواعد مسلم زبان فارسي نشـان ميدهـد   
نـوع  ايـن  . تغيير در همكرد فعلهاي مركب و يا تغيير در جزء فعلي ديگـر انـواع فعـل اسـت    

نشيني، افعال غير متعارف و نامطبوعي را در زبان شـعر نيمـا بـه وجـود      تصرف در محور هم
بـه   »تبديل يافتن«و » چشم بستن به» «نقشه بافتن«چون كاربرد افعالي . آورده است

هاي زير  در نمونه» تبديل شدن«و » چشم دوختن به«، »نقشه كشيدن«فعال رايج در جاي ا
  : ردند مثالهايي براي اين مو

 ،ديـوان  اشـعار  (كه به نزد بيدالن، نغز و پسنديده اسـت ميبـافي   / نقشه روياي شيريني 
  ) 475يوشيج،ص

  ) 351همان،ص(هر زمانيش زره ميجويم / من ولي چشم بر اين ره بسته 
  ) 327همان،ص(اكنون به يك جهنم تبديل يافته 

بـه  » آمـدن  ...به يـاد  «و » ادنتركيب د«، »ساز دادن«در مثالهاي زير نيز فعلهاي 
  : اند  به كار رفته» افتادن... به ياد « و » تركيب كردن«، »ساز كردن«جاي 

  )345همان،ص(مبهم حكايت عجبي ساز ميدهد 
  ) 390همان،ص(ميدهي تركيب / آور هاي خواب هاي غم انگيز، نغمه تو ز لحظه

  ) 396همان،ص(آيم  آن زماني كه به ياد روي و خوي تو مي
                                                 

آن اثـر    من عقيده ام اين است كه مخصوصاً شعر را از حيث طبيعت بيان آن بـه طبيعـت نثـر نزديـك كـنم و بـه      «: نيما در اين مورد گفته است  - 1
 )247ص يوشيج،شاعري،  و شعر درباره هنر(» .دلپذير نثر را بدهم
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  : هايي ديگر در اين مورد نمونه
، اميـد زنـدگي را خسـته ميـدارد     ميگدازد دل: »خسته كردن«به جاي  »خسته داشتن«ـ 
  )464همان،ص (

  ) 601همان،ص(پس دربگذر آواز مكن : »آواز خواندن«به جاي  »آواز كردن«ـ 
هــم در آن جاســت كــه جنــگ آوردنــد : » جنــگ كــردن«بــه جــاي » جنــگ آوردن«ـــ 

  ) 675همان،ص(
بسته در زمزمه / ش اكنونو آرزويي كه فلج آمده بود: » فلج شدن«به جاي » دنفلج آم«ـ 

  )689همان،ص(صبح نفس 
م چيسـت؟  رآنچـه درمـان مـرا دارد در كـا      : »درمان كردن« جاي به  »درمان داشتن«ـ 
  ) 523همان،ص(

  ) 546همان،ص(نگهش برد شتاب : »شتاب كردن«به جاي  »شتاب بردن«ـ 
قصه كم ميكند از راز نهاني كـه از او خواهـد شـد    : »تنقصه گف«به جاي  »قصه كردن « ـ

  )722همان،ص(شوريده 
بدر انـداخت چـه انديشـه دورم از راه    :  »از راه بدر كردن«جاي  به»از راه بدر انداختن« ـ
  )566 همان،ص(

ال بـه  اما نكته قابل تامل اين است كه نيما در آثار خود نيز در زمينه ساخت و كاربرد افع
يك قانون واحد نرسيد بلكه مكررا در اشعار خود براي اشاره به يك مفهوم، جزء اسمي را بـه  
صورت ثابت در افعال مركب با همكردهاي متفاوت و در ديگر افعال بـا پيشـوندها و عناصـر    

     دو فعـل  . يي را پديـد آورد افعـال نامـانوس و ناآشـنا    قفعلي متعدد همراه كرد و از اين طري
  : در نمونه هاي زير از جمله اين افعال هستند »نگاه بستن«و » گاه بردنن«

  )607همان،ص(بسته بر چهره معصومش نگاه ) 570همان،ص(چشم او برد نگاه 
همين گونه است نمونه هاي زيركه در آنها  شاعر به جـاي فعـل رايـج گـوش كـردن، از      

بهـره بـرده    »فكنـدن گوش ا«و » گوش بستن«، »گوش فرا بستن«افعال غريبي چـون  
  :است 

گـوش بسـته اسـت بـه حـرف مـادر       ) 350همـان،ص (ده فرو بسته بـر ايـن زمزمـه گـوش     
  )487همان،ص(

  )526همان،ص(چون مي افكند به هر آوا گوش 
» نظر كـردن « به جاي  »نظر بردن« و » نظر بستن« همين گونه است استعمال افعال 

  :               در نمونه هاي زير
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فارغ ز خشك و تر بسته ) 759همان،ص(سفرانم كه در اين واقعه ميبرد نظر يكي از هم 
  )327-328همان،صص(بر او نظر 

بـه جـاي    »خنـده برداشـتن  «و » خنـده بسـتن  «، »خنـده زدن «استعمال افعال 
  :»خنديدن«

خنـده ميبنـدد در چهـره شـب     ) 416همـان،ص (چون ماه خنـده ميزنـد از دور روي مـوج    
  )550همان،ص(شت اگر ابر سيه زود گريست خنده بردا،) 501همان،ص(

  
  تغيير در حروف اضافه افعال 2-1

اين روش نيز از جمله روشهايي است كه عدم تقيد نيما را بـه رعايـت قـوانين زبـاني نشـان      
چشـم بـه راه   «را به جاي  »چشم در راه بودن«چنانكه در نمونه زير شاعر عبارت  .ميدهد
  )552 همان،ص(چشم در راه تواند / كه هوا خواه تواند دوستانت : به كار برده است» بودن

  :هاي زير همچنين است نمونه
  رسيدن... به : رسيدن ... در  -

       رسيدي تـو بـه مـن در مـن آسـوده رسـيد      و آنچناني كه / ..../ هر كه نتواند اي مسكين مرد
  )531 همان،ص(
  )450همان،ص(،دستمبدادل دادن    گوشه اي را دل ... به :را دادن ... دل  -
بسته انديشـه ديگـر در كـار    / به كار بستن    در همه اين لحظات خود سر: در كار بستن -
  )693همان،ص(
  )565همان،ص(زن  به ياد آوردن وندر آن خانه او آمد بر يادش و: بريادآوردن -
بــر مــا نگــاه كــرد / نگــاه كــردن    چشــمش بــه رنــگ آب ... بــه : نگــاه كــردن... بــر  -
  )353ن،صهما(
  رو كردن... به : رو كردن... بر  -

  )364همان،ص(و آن زماني كه ابرهاي پر رطوبت بر سوي آن جايگه رو كرده بودند 
  
  تغيير در حرف اضافه و همكرد و جزء فعلي افعال 3-1

گاهي اوقات شاعر به موازات تغيير، حذف و يا اضافه كردن حرف اضـافه، در همكـرد و جـزء    
در نمونـه زيـر شـاعر بـا اعمـال همـين       . و ديگر افعال نيز تصرف ميكنـد  فعلي افعال مركب

را بـه جـاي    »راه بـردن ... بر سـوي  «تصرفات، عبارت نامطبوع و نه چندان معني رسـان  
  :را به كار برده است» راه يافتن... به «عبارت متداول 
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  )469همان،ص(زان مكان بر سوي گلزاران خشك از بادهاي گرم ره برديم 
  :استخراج شده اند» مانلي« ين است نمونه هاي زير كه بيشتر از منظومه همچن

  سخن گفتن با : به سخن افتادن با 
  )528 همان،ص(به سخن با آن مه پاره دريا افتاد / پس به ناچار به لبها لرزان

  )529همان،ص(سخن گفتن با    كاين چنين با من آيي به سخن : به سخن آمدن با 
  )532همان،ص(به خشم آمدن   بر سر خشم اگر با تو درآيد دريا : نبر سر خشم درآمد

   )533همان،ص(به ستوه آمدن    با چه تشويشي گرديده ستوه اي مانلي : ستوه گرديدن
بــه يــاد آوردن   از پــي چيســت كــه بــر يــاد مــي انــدازد آن افســانه : بــر يــاد انــداختن

  )589همان،ص(
  )698همان،ص(هد مرهم با زخم دلش مرهم گذاشتن بر     ميد: مرهم دادن با

  )345 همان،ص(نگاه كردن    ليكن بر آن دو چون بري آرامتر نگاه .... به :  نگاه بردن... بر 
  

  افعال نو ظهور  4-1
افعال اين قلمرو بر مبناي تغيير همكرد، جزء فعلي و حرف اضافه افعـال متـداول بـه وجـود     

ا هسـتند كـه در زنجيـره زبـان هنجـار اسـتعمال       نيامدند بلكه افعالي كامال جديـد و ناآشـن  
نيما در مورد تغيير در ساختار افعال و همچنين در مورد آفرينش افعال جديد اين . نميشوند

نترسيد از استعمال آنها، خيال نكنيد قواعد مسلم زبـان در زبـان رسـمي    «: گونه گفته است
، » سـرخورد «ت مـثال بـه جـاي    به وجود آورده اسزور استعمال اين قواعد را . پايتخت است

را بـا كمـال   » چيزي را از جاي گرفت«، »چيزي را از جاي برداشت«و به جاي » سرگرفت«
يك توانگري بيشتر آن وقت براي شما پيـدا ميشـود كـه خودتـان     . اطمينان استعمال كنيد

نـر  درباره ه(» .ي مفهوم خود استعمال ميكنيدتسلط پيدا كرده كلمات را براي دفعه اول برا
البته نميتـوان تئـوري نيمـا را كـامال رد كـرد بلكـه       ) 159- 160صص يوشيج،شعروشاعري،

برعكس شاعر ميتواند در صورتي كه در زبان كلمه يا تركيبي كه مفهوم دقيـق مقصـود او را   
اما بـديهي  . آن را بسازد برساند وجود نداشته باشد با در نظر گرفتن ظرفيت و استعداد زبان،

عي بايد قابليت انتقال احساسات و عواطف شاعر را داشته باشد، در اين صورت است واژه ابدا
است كه ميتوان گفت شاعر با آفرينش واژه موجب غني شدن زبان شـده اسـت امـا كـاربرد     
افعال ابداعي نيما به جهت ناهماهنگي در تركيب اجزاء آنها به شدت به فصاحت زبان اشـعار  

نوان مثال در نمونه هاي زير هيچ علت بالغي يا موسـيقيايي  به ع. نيما لطمه وارد كرده است
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را  »ريختـه داشـتن  «و » ت داشتننشس«كه كاربرد افعال نامانوس و غير فصيحي چون 
  :ناگزير كرده باشد وجود ندارد

  )583 ديوان اشعار،  يوشيج،(ليك حرف ارچه به گوش به دلش داشت نشست 
  )463همان،ص(زميني را به سختي ريخته داريد و آن چنان در هر كجايي آبهاي آسماني و 

بـه   »سـوق گـرفتن  «و » سر بدر بردن«و » ده شدنفساني«در نمونه زير نيز افعال 
را به دشواري » پناه گرفتن«و » تشخيص دادن«، »شنيده شدن«عاني منظور يعني ترتيب م
  :ميرسانند

  )531همان،ص(ميشد آواش فسانيده به فرسنگ از او / بود دريا در كار 
  )759همان،ص(سر بدر ميبرم از دردم آسان كه ز چيست 

       در خالل سايه گسترهاي گوناگون گرفته سوق / مردم ناديدني آن صفا انگيز شهر شوق
  )476همان،ص(

دامنه اين نوع افعال بسيار گسترده است در زير برخي از آنها همراه با مفهوم مورد نظر 
  :شاعر آمده است

، ) 660همان،ص(ترسيدن : ، در بيم آمدن ) 483 همان،ص(برانگيختن  :انگيخته داشتن
، خاطر )439همان،ص(بازور و قهر بيرون رفتن : كردن، مقهور رفتن زندگي: داشتنزيست 
، به بيم ) 548همان،ص(نگاه كردن : ، در آمدن چشم)532همان،ص(دقت كردن : آوردن
نفور آوردن ) 665همان،ص(خيس شدن : ، خيسيدن)614همان،ص(ترسيدن : افتادن

، چشم باش )549همان،ص(نگاه كردن : ، در چشم افكندن)399همان،ص(نفرت داشتن «
  )634همان،ص(آغاز كردن : ، آغازيدن)554همان،ص(منتظر بودن : بودن
  

  تغيير معاني افعال -2
در اين موارد، فعل از جهت ساختاري و شيوه تاليف اجزاي آن در محور هـم نشـيني، فعلـي    

يج و متعارف است اما آنچه موجب عادت ستيزي و ناهمواري ميشود تغيير حـوزه معنـايي   را
داللت دارد در قطعـه زيـر در   » شناختن«كه بر  »به جاي آوردن«افعال است چنانكه فعل 

يــا بــه جــاي آري بــاتن جــان را : اســتعمال شــده اســت» بيــرون آوردن«مفهــومي معــادل 
  )554همان،ص(

» شكست دادن«كه متعلق به فعل متعدي » را«ذف  حرف نشانه در نمونه زير نيز با ح
  :به كار رفته است» شكافتن«، فعل مذكور در معناي »به«است و با استعمال حرف 

  )525همان،ص(به دل موج روان داد شكست / با تكان دادن پاروش به دست
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ب بـه ترتيـ   »ديـدار نمـودن  «و» مزه بخشـيدن «،»پرداختن«در شواهد زير نيز افعـال  
  :مفاهيمي معادل آماده شدن، خوشحال كردن و آشكار شدن را تداعي ميكنند

  )543همان،ص(به پذيره قدمت خواهم شادان پرداخت 
  )560همان،ص(نيستم تا مزه ات بخشم از حرف كه هست / ميشايست آنچناني كه كنون

  )527همان،ص(دلفريبنده درياي نهان  / چشمش ناگاهي ديدار نمود در بر
» راه يـافتن «در معـاني  »گشـودن «و» راه بردن«هاي زير نيز كاربرد فعلهـاي  در قطعه

  :نارسا و خالف قاعده است» كندن«و
  )522همان،ص(راه ميبرد به درياي گران آن شب نيز / من همين دانم كان موال مرد
  )558همان،ص(اندك از پخته برنجي بگشاد 

  
  ايجاد فاصله ميان موصوف و صفت  -3

طبـق  . صفت بعد از موصوف قرار ميگيرد و با كسره به موصـوف اضـافه ميـود   در زبان معيار 
قاعده رايج، ضمير و يا كلمه ديگري ميان اين دو جزء قرار نميگيرد اما نيما با حذف كسره و 
آوردن ضماير متصل، منفصل و كلمات ديگر ميان اين دو ركـن، سـاختار نحـوي معمـول را     

  :تغيير داده است
به تنم خسـته  / به دل سوخته من ماند/ مرده را ماند در گوش تنگ/ ن درازبا تنش گرم بيابا

  )776همان،ص(هست شب، آري شب / كه ميسوزد از هيبت تب
به جاي اتصال به صـفات  » م«و » ش«در بند فوق چنانكه مالحظه شد به ترتيب ضماير 

. شده است گرم تنگ و خسته ميان موصوف و صفت قرار گرفته اند و كسره اضافه نيز حذف
البته اين نوع استعمال تركيبات وصفي عليرغم مخالفتي كه بـا قاعـده دارد بـه جهـت عـدم      
اختالل در معني رساني و همين طور بر جسته كردن صـفت، پـذيرفتني و حتـي در برخـي     

اين ويژگي به جهت فراواني تامل مالحظه يكي از شاخصه . موارد بليغ و شيوا به نظر ميرسد
  :نيما تلقي ميشودهاي سبكي شعر 

، قدش ) 632همان،ص(، همسايه ام مسكين ) 637همان،ص(صبحگاهش تيره و تاريك 
ــگ  ــان،ص(لن ــران  )729هم ــدانهايش وي ــان،ص(، زن ــود   )746هم ــي س ــان ب ، تكاپوهايش

كجــي آورده هاشــان زشــت ) 748همــان،ص(، كجــي آورده هاشــان شــوم )746همــان،ص(
) 779همــان،ص(ه هــايش دريـايي  ، نغمـ )778همــان،ص(، روزش تاريـك  )748همـان،ص (

ــتاني   ــش زمس ــان،ص(روزان ــرد  )436هم ــش س ــان،ص(، نگه ــياه  )444هم ــا س ــون م ، خ
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و ) 739همان،ص(، جايگاهش تنگ )632همان،ص(، خواب نقشه ها دلكش )517همان،ص(
...  
  تقدم صفت بر موصوف بدون حذف كسره . 4

مقـدم شـود، كسـره     بر طبق قوانين رايج در دستور زبان فارسي، هرگاه صـفت بـر موصـوف   
اما نيما در اين نوع تركيبات يعني در تركيبات وصفي مقلـوب  . اضافي بين آنها حذف ميشود

از شعر او نمونه هايي را ميتوان ارائـه كـرد كـه در آنهـا بـا      . بر خالف قاعده عمل كرده است
بـه   »آرامِ سـراي «تركيـب  . وجود تقدم صفت بر موصوف، كسره اضافي حذف نشده اسـت 

         :  در مصراع زيـر نمونـه اي بـراي ايـن مـورد اسـت      » سرايِ آرام«يا » سراي آرام«جاي 
  )634همان،ص(وندر آرام سراي شهر نو تعمير خود پويا 

نيز به جهت نمونه هاي فـراوان آن ميتـوان يكـي از خصوصـيات      را اين نوع كاربرد زباني
  :كيبات آمده استدر زير برخي از اين تر. برجسته سبك نيما به شمار آورد

ايـن خانـه   ، غـم آلـودة   )640همـان،ص (بحي ص ة، مه آلود)633همان،ص(دالويزِ سراي 
 ، غبـار انـدودة  )663همـان،ص (، نازك آراي تن )660همان،ص(، خرابِ تن )657همان،ص(
همـان،ص  (سركشِ هـر مـوج   ) 689همان،ص(، راه كوتاه كنِ آوايش)677همان،ص(ديشه ان

، )394(، روشـنِ روز  )374همـان،ص (، كشته هاي آرزوها )365همان،ص(سبز  ، تيرة) 708
ــوت  ــاي خلـ ــان،ص(دلربـ ــركينِ شـــب )447 همـ ــان،ص(، چـ ــاك روز )442همـ ،  غمنـ

 همـان،ص (، مـارپيچِ كوهسـارش   )478همـان،ص (، آتش انگيـزِ سـخنهاش   )447همان،ص(
  . ...و ) 545همان،ص(، نازك ِمنقار )523همان،ص(، سركشِ دريا )480

  
  زائد» به/ ب« استعمال . 5

به صورت زائد غير ضروري نيز يكي ديگـر از عوامـل فصـاحت    ) به/ب(عمال حرف اضافه است
نيما اين حرف را در اول يا وسط برخي از صفات مركـب بـه كـار بـرده     . ستيز زبان نيماست

به جاي زنده تن و شيرين زبـان در   »شيرين به زبان«و » زنده به تن«صفاتي چون . است
  :مثالهايي براي اين موردنددو مصراع زير 

  )558همان،ص(باشد  از كارت بر من / تا من زنده به تن
  )583همان،ص(گرم از اين گونه و شيرين به زبان / ين زن ز گروه پرياننكند باشد ا

در ادب كهن چندان مسبوق  به سابقه نبود و يـا اگـر هـم    ) ب/به(اين نوع كاربرد حرف 
نيامده است در حـالي كـه    در قاعده رايج در زبان فارسي سابقه كاربرد داشته به صورت يك
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اين گونه تصرف در زبان هنجار به جهت فراواني قابل توجه يكي از شاخصه هاي سبكي شعر 
  :برخي ديگر از اين نمونه ها. نيما محسوب ميشود
ــه دل آســوده  ــرده ) 560همــان،ص(ب ــه جــان م ــده ) 568همــان،ص(، ب ــن مان ــه ت ، ب

، دسـته  )643همـان،ص (، گرسـنه بـه دل   )591همـان،ص (ل شـيفته  ، به د)578همان،ص(
، )695همـان،ص (، گران بـار بـه تـن    )663همان،ص(، به جان باخته )645همان،ص(ببسته 

، گـل آلـوده بـه تـن     )712همـان،ص (، بـه زنـگ بسـته    )697همـان،ص (شوريده به خـاطر  
گشـاده  ، روي ب)394همـان،ص (، دل بسـوز  )367همان،ص(، گوشه بگرفته )715همان،ص(
، زنده بـه جـان   )458همان،ص(، دل بيفسرده )449همان،ص(، تن بپرورده )401همان،ص(
  .... و ) 437همان،ص(، به نوك آلوده )423همان،ص(، تن بشسته )554همان،ص(

  
  » ها«به جاي » ان«استعمال  -6

ن ي  جمع است در مواردي كه آ»ها«يكي ديگر از ويژگيهاي هنجار ستيز زبان نيما، كاربرد 
و » شـب «براي اين مـورد مـي تـوان دو واژه    . جمع بسته شود» ان«واژه علي القاعده بايد با 

تركيب شده اند به عنوان مثالهـايي  » ان«ب موارد بر خالف قاعده رايج با را كه در اغل» روز«
  :پرتكرار ذكر كرد

نگين ، منجمد با تن او مانده شبان سـ )683همان،ص(در نهانخانه روزان و شبان دلسرد 
  )695همان،ص(

  )398همان،ص(ننگرد در لذت روزان شيرين 
قرمـزان ، روشـنان، كوهـان و    در نمونه هاي زير نيز شاعر با كـاربرد كلمـاتي چـون    

، كوهها و تيرگيها از زبان شعر خـود عـادت زدايـي كـرده     به جاي قرمزها، روشنيها تيرگان
  :است

ــران     ــبح حي ــزان ص ــص قرم ــه رق ــاريني ب ــان،ص(نگ ــتابانند  ، ) 595هم ــنان را ميش روش
، كه از آن تيرگان شب دگر )501همان،ص(ابري از آن ره كوهان برخاست  ،)365همان،ص(

  )401همان،ص(سانندهو هو 
  
  حذف عناصر الزم . 7

حذف جزء يـا اجزائـي از كـالم اگـر موجبـات فصـاحت و شـيوايي سـخن را فـراهم آورد از          
     لبـا عنصـر يـا عناصـري از سـخن حـذف       اما در شعر نيمـا غا . محسنات كالم تلقي مي شود

اين ويژگي كـه در پديـد آمـدن اغلـب     . اند كه ذكر  آنها در جمله الزم مي نموده است شده



  45/عفهاي زباني در اشعار نيما يوشيجض
 

 

   هاي آن نمي توان محدوديتهاي وزنـي را ناديـده گرفـت از سـويي هـم بـه شـدت بـه          نمونه
هاي معني رساني شعر لطمه وارد كرده است و هم زباني نازيبا و نامطبوع را بـه وجـود    جنبه

در دل چه مي كني در حـالي  : در مثال زير مفهوم مورد نظر شاعر اين است كه. آورده است
  :كه به سر خاموشي اما حذف عناصر متعدد، جمله را تا اين حد نارسا و معيوب كرده است

  )531همان،ص(ي چه كني دل به سر خاموش
در دو تركيـب وصـفي   چنانكـه در دو مثـال زيـر    . حذف در شعر نيما انواع متفـاوت دارد 

  :كسره ميان موصوف و صفت حذف شده است» كبود ةصفح«و » داستانهاي كهنه«
  )36همان،ص(آن زمان كه از پليدان داستانها كهنه ميخواندند 

  ) 588همان،ص(ميرود  بر سر اين صفحه كبود  
كه معطوف به هـم  » دوزخي«و » جزغال شده«ميان صفات  كسره اضافيونه زير در نم

  : هستند حذف شده است
  ) 693همان،ص(و پس از آنكه كند قامت جزغال شده دوزخي كوتهشان 

حذف فعل بدون قرينه و يا حذف اجزائي از فعل نيز در شعر نيما نمونـه هـاي متعـددي    
» آبـادان «بعد از جزء اسمي فعل يعنـي   »شود«يا » گردد«در نمونه هاي زير همكرد . دارد

  :حذف شده است
  )647همان،ص(بود بازيچه دست هوسي / فكر كين خانه چه وقت آبادا ن 

 ، جـزء فعلـي آن يعنـي   »فـرورفتن «و يا نمونه هاي زير كـه در آنهـا از فعـل پيشـوندي     
  :حذف شده است» بر«، پيشوند آن »برخاستن«و از فعل » رفتن«

  )545همان،ص(بود هر لحظه پريشانتر و در فكر فرو / دم  ليك در اين
  )700همان،ص(خاسته افسرده وار از جا / اش در گوش اما آن كه او اين قصه

افعـال حـذف   . بدون قرينه موجب نارسايي جمله شده استحذف فعل در موارد زير نيز 
  :شده داخل پرانتز آمده است

كه بـه هـم ميفشـرد    ) است(ه دهان جانوري خفته درند/ گويي آن جا به چنان ويرانهاش
  )564همان،ص(دندانهاش 

  )523همان،ص(ناو ميراند به دريا آرام ) افتد(من در اميد كه صيدش به دام  
  )372همان،ص(و با سرشت تو جوانمردي است توام ) هستي(وانگهي تو از تبار كوهيان 

  :شان ميدهدمثالهاي زير ديگر نمونه هاي حذفهاي فعل را در شعر نيما ن
  :در آغاز مصراع» كه« قبل از حرف ربط   »كسي«حذف ضمير مبهم  -
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بـه چشـم دل نشسـته در    / كه تنها در شبستان ديده بر راه است/ كه ميخندد براي ماست -
  )595همان،ص/ (كه بر آن چنگ تاراز پوست مرغ طرب بسته است/ هواي ماست

  )535همان،ص(ور آمده اي راه د: در ابتداي كالم  »از« حذف حرف اضافه  -
طبيعي است حذف عناصر سخن اگر با ضعف تاليف هم تـوام شـود بيشـتر بـه روانـي و      

ل زير شاعر با حـذف بـي دليـل حـرف     چنانكه در مثا. قاعده مندي كالم لطمه وارد مي كند
و فاصله است آب : فاصله است را اين گونه گفته است» تا آب«جمله ي  و ضعف تاليف،» تا«
  )753صهمان،(

از ميان بعضـي از حـروف ربـط     »ي«اما يكي از مصاديق بارز حذف در شعر نيما، حذف 
در نمونـه هـاي زيرشـاعر بـا همـين روش       . از ابتداي آنهاست» آن«مركب و يا حذف ضمير 

  :تركيبات غير متعارفي چون وقت كه، دم كه، هنگام كه و جا كه ارائه كرده است
دم كـه زن بـود   ) 562همان،ص(از كار سحر دود اندود  بود/ وقت كين معركه بود و نبود

جا كه نام از چـه  )679همان،ص(هنگام كه نيل چشم دريا )585همان،ص(چنان گرم سخن 
  )532همان،ص(گذرد  كسان مي

در محـور هـم   » زخـم «و » شـت م«از كلمات  يائ  نكرهدر نمونه زيرنيز شاعر با حذف 
  :نشيني كالم تصرف كرده است

  )356همان،ص(برمشت استخوان نشسته / از حرص الشخواري/ پيرو نحيفنددو الشخور كه 
  )581همان،ص(چه ز من ميجويد / جاي درمانش بر زخم كه هست

  
  كاربرد عناصر زائد در كالم. 8

، ضماير و حروفي كه به صورت غير الزم در شعر نيما حاضر ميشوند نيز يكـي  كاربرد كلمات
در غالـب  . روج نيما از معيارهاي پذيرفته زبان ميشـود ديگر از ويژگيهايي است كه موجب خ

اين موارد نيز بدون هيچ توجيه بالغي محكم و قانع كننـده اي تنهـا حفـظ مايـه وزنـي بـه       
« به عنوان مثال در طرح زير هيچ دليل بالغي ذكـر واژه  . عنوان مهمترين عامل مطرح است

  :را در ابتداي كالم ناگزير نكرده است »سنگ
  )468 همان،ص(نگي عبث با سنگ ديگرتنگي آورده سنگ هر س

من « : در مثال زير نيز جمله به صورت روان و قاعده مند مي بايست اين گونه بيان شود
كه كامال غيـر  »سفيدم به تن«ديگر عناصر سخن مثل بنابراين » سفيدتر و نرم ترم يا زن تو

ر سفيدم كه بايد بـه قرينـه   د» م«و همين طور ضمير » من به تنم« فصيح و ناهنجار است،
  :      لفظي حذف شود جزء زوائد كالم هستند
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  ) 536 همان،ص(من سفيدم به تن و نرمترم يا زن تو 
نه تنهـا  » تيرگيهايي«و » آلودگيهايي«از واژه هاي  »يي«در نمونه زير نيز حذف هجاي 

آواي حاصـل  . يـد باعث فصاحت و رواني بيشتر كالم ميشود بلكه به بالغت سخن نيز مي افزا
با عاطفه و تاثيري كه در شعر مطرح است هماهنگي بيشتري دارد و اين نوع »  آ«از مصوت 

پايان بندي سبب ميشود طنين سخن شاعر را كه در نتيجه اندوه كم كم فرو مينشيند و در 
ميان همين دروني حالت گم ميشود كامال احساس كنيم ضمن اينكه حذف هجاي مذكور از 

  :نيز هيچ خللي در شعر ايجاد نميكند نظر وزني
آخـر نكبـت فرســودگيهايي   / كوشـيدن بســيار / لـش او /  نيسـت جـز آلودگيهــايي  زنـدگاني  

  )389همان،ص(
اين رفتار ويژه زباني كه به جهت فراواني قابل مالحظه آن از ويژگيهاي اصلي سبك نيما 

در زير . رجسته تر استتلقي مي شود در اكثر شعرهاي او به خصوص در منظومه هاي بلند ب
  :برخي نمونه هاي ديگر از زوائد كالم آمده است

  ) 525همان،ص(در سر او همه انديشه اش اين  :در انديشه اش »ش«ضمير  -
كز رگش هوشش بـرد  / افسون و فريب وزپي خواب دل آگنده به: در هوشش »ش«ضمير  -
  )697همان،ص(
  )598همان،ص(بر آن نشست خاموش   وز غارت دستبرد ايام جغديم: در جغديم  »م« -
  )625همان،ص(با نوايش از او ره آمد پر :  »از او« تركيب  -
  )574همان،ص(كس نبود از خورش صيدش بي بهره شده :  »شده«واژه  -

  :  » پنهاني«و » نيكاني«در واژه هاي » ي«همچنين است 
نيكوكـار پنهـاني   هـان اي ارواح  ) 390همـان،ص (زشت ميگويي بـه نيكـاني   : من شنيدستم

  )372همان،ص(
نمونه زير يكي از ايـن  . است حروف زائداما يكي از مصاديق بارز كاربرد زوائد، استعمال 

  :رواني طبيعي جمله را بر هم زده است» سگ خود«بعد از  »را«موارد است كه در آن حرف 
  )565همان،ص(سگ خود را پاپلي را لميده به پلم ديد كه او 

نه زير كه در آن به غير از در هم ريختگي نحـوي كـالم و فاصـله اي    هم چنين است نمو
به عنوان مضاف و مضاف اليه ايجـاد شـده اسـت،    » ما«و » كار«بين » به«حرف اضافه  كه با

بـر  / وشب عبوس و سـرد : نيز فصاحت كالم را مخدوش كرده است »بر«كاربرد حرف اضافه 
  )729همان،ص(ما به كار مينگرد 

  :زائد است» نيم مردگان«نمونه زير كه پس از فاعل يعني  در »را«رف هم چنين است ح
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  )422 همان،ص(كافسرده شوقشان هم از او با خبر شوند /تا نيم مردگان را 
» روزگار سـپري كـردن  «به جاي » روزگار بردن«نامانوس  در نمونه زير به غير از عبارت

  :ضاف اليه غير ضروري و زائد استبه عنوان مضاف و م» خود«و » روزگار«بين »از«كاربرد 
  )550همان،ص(روزگار از خود اين گونه مبر 

در نمونه » حوصله«پيش از  »در«در شواهد زير نيز يكي از نقايص كالم به كاربرد حرف 
  :هاي دوم و سوم است در نمونه »را« و  »بر«اول و حروف 

د تـو را خواهـد بـود    اين چـه در خـور  ) 574همان،ص(هيچش اندر دل در حوصله كار نبود 
  )558همان،ص(

  )637همان،ص(و به تاريكي درون جاده تصويرهاي بر غلط در چشم ميبندد 
  
  ضعف تاليف. 9

تغيير محل طبيعي اركان جمله اگر به منظور جلب توجه خواننده و دقت او بر روي كلمه يا 
كـالم و نشـان   كلمه هايي خاص و يا در جهت القاي عاطفه اي ويژه به او باشد از محسـنات  

دهنده بالغت و شيوايي آن است اما اگر اين ويژگي از حد اعتدال بيرون آيد ميتواند زبان را 
آشفتگي نحوي كالم نيز يكي از ضعفهاي . نابسامان و كاركرد معني رساني آن را مختل كند

  له كهبنابراين به عنوان مثال در نمونه زير شاعر به جاي اين جم. عمده زباني شعر نيما است
  :       اين گونه گفته است» ولي از ما دلي خراب ببرد «

  )600 همان،ص(دلي از ما ولي خراب ببرد 
كه فاعـل جملـه اسـت و    » كوري« همين گونه است جمله زير كه با تاخر بي مورد واژه 

ن را دچار تغيير و نـاهمواري كـرده   ، آ»انگشت نهادن« ايجاد فاصله بين اجزاي فعل مركب 
  :است

  )736همان،ص(انگشت كه عيبهاست با آن / برساخته ام نهاده كوري
» به پسر ك بنمايد) را(در سر تا پاي افسون شده تا پدر ما«اي ديگر جمله  و يا در نمونه

  :اين گونه ارائه شده است» ك«با تقدم و تاخرهاي بي وجه در واژه ها و پسوند 
  )488همان،ص(پدرك به پسر تا بنمايد / پاي تا سر شده مادر افسون 

به هم زدن ساختار طبيعي عناصر جمله در منظومه هاي بلند نيما بـه صـورت برجسـته    
تري ظاهر شده است لذا زبان در اين منظومه ها ناهموارتر و معنا نيـز دشـوارتر بيـان شـده     

  :است» خانه سريويلي«مثال زير نمونه اي از . است
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جــوانمردي اســت افزونتــر ســخن آور از / از جــوانمردي هــر آن كــس بهــره اش كمتــر 
  )382 همان،ص(

هر آن كـس از جـوانمردي بهـره    «: توان با مرتب كردن اجزاي آن اين گونه گفت كه مي
البته بديهي است جمله مـذكور نيـز بـا    »  .ونتر از جوانمردي سخن آورتر استاش كمتر، افز

وارتر و قاعـده  حفظ كلمات و تركيبات حفظ شاعر مرتب شده است و گرنه مي بايسـت همـ  
اي چوپان كه شاعر به جـ » پي دارو«ينطور است جمله زير از مجموعه هم. مند تر بيان شود

  : اين گونه گفته است» جاي آني كه اگر كسان را دردي باشد درمان كني«
  )576-577همان،صص(دردي ار باشد درمان كسي / جاي آني كه كني

نلي بـاور كـن مـن بـه دل دوسـتت      ما «كه جمله» مانلي«همين گونه است مثال زير از 
  )577همان،ص(مانلي باور كن من به دلت دارم دوست : اين گونه ارائه شده است»دارم

همانگونه كه گفته شد اينگونه تصرف در محور هم نشيني كالم از ويژگيهاي اصلي شـعر  
. يسـت نيما محسوب ميشود و براي ارائه دادن نمونه هايي از آن نياز به جستجوي چنـداني ن 

  :مثالهاي ديگر در اين مورد
  )558 همان،ص(كز تو باشم خرسند / باشد از كارت بر من / تا من زنده به تن  -

 .تن از كارت بر من خرسند باشم باشد تا من زنده به

  چماز ولم ره دادندش كاسان گذرد)  570همان،ص(ره چماز ولم  دادندش كاسان گذرد  -
اگر از اين، تو را رنج آمـد، غمـت   )  585همان،ص(ا آمد اگر نه غمت باشد از اين رنج تو ر -

 نباشد 

 .گويي مستي اي بود كه گذشت) 589همان،ص(مستي اي بود كه گويي و گذشت -

 .پي چه كاري در اين ره بودم) 569همان،ص(پي كاري چه در اين ره بودم  -

 .اب داشتجز هيكلي كه به ره شت) 483همان،ص(هيكلي جز به ره شتاب كه داشت  -

يكي از مصاديق به هم ريختگي كالم، ايجاد فاصله  غير متعارف بين دو جزء فعل مركب 
در مثالهاي زير نيـز فاصـله   . و يا فاصله بين اجزاي فعلهاي پيشوندي و عبارتهاي فعلي است

قصـد  «و» راه جسـتن «،»هـالك شـدن  «، »دل بسـتن «، »آغـاز كـردن  «بين اجزاي فعلهاي 
  : زبان را برهم زده است ساختار طبيعي »داشتن

اي خـاموش   ،دل به طرف گوشه) 479همان،ص(كردم افسانه همه از اين شب تاريكدل آغاز 
  ) 439همان،ص(بسته 

،جسته در مسكن بيـداران  ) 453همان،ص(هاي گرم خواهد شد  روز تابستان هالك از خنده
  )   695همان،ص(راه 

  )  576همان،ص(دارد اكنون بر سر خاكستر قصد گذار 
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  تغيير معناي حروف . 10
برخي نقايص و عيوب زباني شعر نيما از عدم دقت شاعر در كـاربرد حـروف در معنـاي غيـر     

      كـه حـرف اضـافه و بـه معنـي       »همچـو « همچون مثال زير كه در آن . رايج نشأت ميگيرد
  : به كار رفته است» گونهاين«يا » چنين«است به جاي » مثل و مانند«

و / ام مچو پندارند كه چو من لـب بسـته  ه/ كه ايشان راست بيزاري ز بينايين كور ديدگا
  )392همان،ص(ام  مرده/ ابم از پنهانبه بازي عروسك وارشان ميپ

ميدهـد  » به قـدري و طـوري   آنقدر و«كه قيد است و معناي  »چنان«و يا در نمونه زير 
  :را ميرساند كه نارساست» همچون، مثل يا مانند«معناي 

رنجـي  / در خواب و خـورد او / مرغان ديگرار به سر آيد/ و چنان كند كه زندگي احس مي
  ) 326ـ  327همان،صص(بود كز آن نتوانند برد نام 

  : در زير برخي ديگر از كاربردهاي غير متداول حروف آمده است 
 اما نيما آن را در موارد متعـددي در  .دارد» از كنار«و » از پيش«معموالً معناي  »وزبر«

  : به كار برده است » از باالي«معني 
وزبر موج روان رفت به هر زحمـت كـرده   ) 353همان،ص(نزديك آمد از بر آن كوههاي دور 

  ) 525همان،ص(تكمين 
استخراج شده » مانلي«ست اما در نمونه زير كه از شعر ا» در كنارِ«مفيد معناي : »در بر«ـ 

  : از آن مستفاد ميشود» به رويرو «توجه به فضاي شعر معنايي معادل است با 
  ) 576همان،ص(در برديد ) يا نه نمودار زني(او زني 

  ) 593همان،ص(چراغي ديدي از راهي اگر پيرايه مند سر دري بود :  به معني در »از«ـ 
  )615همان،ص(به آن شيوه كه در ميل تو آن بود : »به« به معني  »در«ـ 
  ) 597همان،ص(بيدار و بهوش پاسبانان / اشتم بازاز هر در آن گم: »بر« به معني  »از«ـ 
  ) 560همان،ص(ه راه وي داد از كف دادش هم اين مرد كه هر چه ب: »در«به معني  »به«ـ 
  : »چگونه«به معني  »چه«ـ 

و ندانستم زمان چه رفـت و شـبها چـه    / هاي شور انگيز او دادم  من همينكه دل به نكته
  ) 478 همان،ص(گذشتند 

  
  ر ساختار واژگان تغيي. 11

اين . تغيير در دستگاه واژگاني زبان نيز يكي ديگر از روشهاي آشنايي زدايي در آثار نيماست
ژگـان  البته تغيير در وا. روش، صورتهاي نامتعارفي از كلمات را در آثار او به وجود آورد است
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ژه در ادب به خصوص از آغاز وا 1، تخفيف مشدد و حذف واجبا روشهايي چون تشديد مخفّف
كليـات سـبك شناسـي،    (هـايي دارد   نمونـه كهن به خصوص در زبان خشن سبك خراساني 

ها تنها استثناهاي نادري هستند و هرگز بـه صـورت    اما اين نمونه) 196ـ 198صصشميسا، 
نشيني واجهاي يك  حال آنكه نيما مكرراً زنجيره هم. يك اصل مسلم در زبان پذيرفته نشدند

بـه جـاي    عشّـقه تعويض جاي تشديد در نمونه زيـر و اسـتعمال   . ده استكلمه را تغيير دا
  : اي براي اين مورد است  عشقّه نمونه

  ) 364ديوان اشعار، يوشيج،ص(ها  آشيان ميساختند آن خوشنوايان در ميان عشّقه
تشـديد مخفـف   اي غيـر متعـارف ،   در مثالهاي زير نيز در كلمات مشخص شده به گونـه 

را عهـد صـحبت بـود     پـدرم / ثـل اينكـه از نخسـتين روز بـا آنـان      م: صورت گرفته اسـت 
  ) 376همان،ص(

  ) 379همان،ص(هاي زندگاني  آنها چون تو در فكر جاللند وزو زرينه همه
چشـمهاتان   حدقـه در تـك تاريـك گـور    ) 381(بـا هـم   نـد  ميچـر در سكوت شـب چـو   

  ) 440همان،ص(
  : دهند يير واج را نشان ميهاي زير نيز هر كدام حذف ،اضافه و يا تغ نمونه

 : »سـر گذشـته  «، )558همان،ص(گوارا : » گوار«، )558همان،ص(استخوان : »ستخوان«
لبخنــد   :»لبخنــده«، )412همــان،ص(آواز  :»آوازه« ، )713و 743همان،صــص(سرگذشــت 

« ، )578همان،ص(مانند  :»ماننده«، ) 535همان،ص(وده فرس: »فراسوده«، )439همان،ص(
ــان،ص( زاري :»زاره ــارو«، )536هم ــارو  :»روي ب ــان،ص(روي ــداني«، )549هم ــاداني  :»ن ن

از همـــين رو  :»از همـــين ره« ، )691همـــان،ص(اي  پـــاره: »پـــاري«، )398همـــان،ص(
) 511همان،ص(هر آينه : »هر آيين«، )581همان،ص(ازين رو : »ازين ره«، )377همان،ص(

  . ...و 
  تغيير مفهوم واژگان و عبارات . 12

هاي متعددي كه ميتوان از شعر او استخراج كرد نشان داده است كه نسبت به  مونهنيما در ن
اعتناسـت و آنهـا را بنـا بـه ذوق و سـليقه شخصـي خـود در         معناي قراردادي كلمات نيز بي
  : هاست مصراع زير يكي از اين نمونهدر » پيرايه مند«واژه . مفهومي نامتعارف به كار ميبرد

                                                 
حـذف ميشـود يكـي از    » قـرآن «زير كه در اثناي خواندن، همزه از واژه  مثال. هاي فراواني دارد اين ويژگيها به خصوص در شعر ناصر خسرو نمونه - ١

 : استاين موارد 
  ) 44شرح سي قصيده ناصر خسرو،  محقق، ص(ناصبي گر خر نباشد زوش چون بايد رميد؟    خازن علم قرآن فرزند شير ايزد است 

  : تخفيف مشدد را نشان ميدهد» تبت«زير از منوچهري نيز واژه   در نمونه
  )12ديوان منوچهري،   بيت ( نو بهار آمد و آورد گل و ياسمنا     باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا 
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  ) 594همان،ص... (ر پيرايه مند سر دري بود چراغي ديدي از راهي اگ
» داراي پيراسـتگي «ميتوان  پسوند دارندگي و اتّصاف است بنابراين پيرايه مند را» مند«

ه مذكور در مصراع فـوق بـه معنـي    شود واژ اما چنانكه مالحظه مي. معني كرد» پيراسته«يا 
به «ونه اي ديگر، شاعر تركيب و يا در نم. به كار رفته است» پيرابه بخشنده يا زينت بخش«

  : به كار برده كه نارسا مينمايد» از طرف باال و از باال«را به معني  »ره باال
  ) 522همان،ص(پردازي بودش به راه باال ماه  چهره/ يك شب خلوت بود 

به عنـوان  » پهناور«است در مفهوم  »تنومند«كه به معني  »تناور«در مثال زير نيز واژه 
  :1مينها به كار رفته استصفت براي ز

  ) 399همان،ص(كه زده بر سينه خود چاك / بس زمينهاي تناور را
را به ذهن متبادر ميكند؛ چنانكه در شعر » خشمگين«بيشتر مفهوم » ازجا شده«تركيب 

 بلنـد «ناي آن را در معناي نا آش  اما نيما 2و ادب گذشته نيز در همين معنا به كار رفته است
  : به كار برده است» شده و برخاسته

بـاد از جـا   / كه به درياي گران / از شب و مختصر از روشني ماه در آن / ليك ديري نگذشت
  ) 523همان،ص(شده زين سوي بدان سوي رها داد لجام 

  : آشنا نيست  رسان و چندان معني» مدتها«در معني  »ديرها«در قطعه زير نيز كاربرد واژه 
  ) 581همان،ص(ره در اين راه دراز بودم آوا/ ديرها بود كه من 

در . در راستاي تصرف در معاني كلمات است كه گاه طبقه دستوري آنها نيز تغيير ميكند
اين موارد گاه اسم در مفهوم صفت و يا برعكس صفت در معناي اسم و قيد اسـتعمال شـده   

عـدد آن در شـعر   البته موارد نادري از اين دست را ميتوان در ادب كهن نيز يافت اما ت. است
ر از ايـن  در زيـر برخـي ديگـ   . اي است كه نپذيرفتني و غيرقابل اغمـاض اسـت   نيما به اندازه

  :ها آورده شده است نمونه
  : )صفت(به جاي شيطاني ) اسم( شيطنت

  ) 512همان،ص(با آن گرفته خوي / در خوابهاي شيطنتي كه جهانخوران
  ) 512همان،ص(اي  ه شانه زخمش فتادهو افتاده يا ب  ): صفت(به جاي زخمي ) اسم( زخم
بـرق سـياه تـابش تصـويري از خـراب      ) :  اسـم مصـدر  (بـه جـاي خرابـي    ) صـفت ( خراب

  ) 763همان،ص(
                                                 

قمري بي جفت مانده ميكند نظاره از شـاخي  : استعمال كرده است» تنومند«البته نيما در مواردي نيز واژه مذكور را در معناي درست خود يعني  - 1
  )399همان ،ص(تناور 

 )23، ص1تاريخ بيهقي،  ج . (صورت كردند تا نيك آزار گرفت و از جاي شد و حسنك را قرمطي خواندچند گونه « - 2
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  ) 747همان،ص(با چنان آبادشان از روي بيداري  ) :اسم(به جاي ابادي ) صفت( آباد
  ) :اسم(به جاي گشادي ) صفت( گشاد 

بـر پـاي صـف زده رده بسـته     / آبـادي دروغـي   /  كز هـر گشـاد آن  / روي نماي ساختمانها 
  ) 643همان،ص(

  
  نتيجه 

در شعر نيما دگرگوني در عنصر زبان به صورت گريز از هنجار و منطق متعـارف آن متجلـي   
نيما بر آن بود تا با طغيان عليه قواعد و تجويزات زبان امكانات بالقوه آن را بـارور سـازد   . شد

هاي زباني نه تنها پذيرفتني تلقي نشد بلكه در اغلب موارد به اما اين تصرفات و هنجار ستيزي
جهت اختالل در كاركرد طبيعي زبان و مغشوش ساختن بافت و ساخت آن موجب نقـص و  

  . نارسايي در شعر او شده است
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