
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ادب پارسي ةنام كهن
  132ـ  113، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

 بررسي چند شگرد نحوي در غزليات بيدل دهلوي

  *عباسعلي وفايي
  **سيده كوثر رهبان

  چكيده
وي  .بيدل دهلوي از شاعراني است كه شگرد سبكي و زباني خـاص خـود را دارد  

زباني  ،در مواردي با شكستن معيارهاي مرسوم و با دور شدن از اصول حاكم شعر
هاي صرفي و نحوي او در غزليـاتش جالـب    هنجارگريزي. دارد متفاوت عرضه مي

توجه، بررسي هر يك آنها بيانگر خالقيت زباني و ادبي او اسـت و ايـن شـگردها    
در ايـن مقالـه سـعي    . تر نهاده است ليگر تصاوير شاعرانه شعر او را تخيكنار دي در

شده است به ساختارهاي جديد نحوي در اشعار بيدل اشاره شود؛ ساختارهايي كه 
رغم نظر برخي كـه هنجـارگريزي را    اند و علي آنها توجه كرده پژوهان، كمتر به زبان

هـايي، تـأثير ايـن نـوع هنجـارگريزي در       دانند، با ارائة نمونـه  تأثير مي در محتوا بي
 .كردن زبان اثبات و مزان دخالت آن نشان داده شود بياد

 .سبك هندي، بيدل، هنجارگريزي نحوي، ضمير متصل، قيد اسمي :ها واژه كليد

 مقدمه

 در اين سبك. هاي گوناگوني ارزشمند و شايان توجه است سبك هندي يا اصفهاني، از جنبه

بـا  . يا كاركرد نـو يافـت   ادبي، بسياري از اصول شعري و صناعات و مضامين دگرگون شد
اي وارد شعر فارسي شد  شدن فضاي غالب اجتماعي و فرهنگي، حال و هواي تازه دگرگون

چه شماري از شاعران سبك هندي، از آنجـا كـه زبـان مادريشـان      اگر. و جلوة ديگر بخشيد
هاي زباني شـدند،   هاي دستوري و نادرستي فارسي نبود گهگاه در سرودن شعر دچار لغزش
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هاي ادب فارسي هرگـز   يافتند كه در بررسي دوره كنار اين فرودها به فرازهايي نيز دستدر 
  . توان از آنها چشم پوشيد نمي

ها تغيير يافت، هم  هم مضمون ـ يعني سبك عراقي ـ  اين سبك نسبت به دورة پيشين  در
كاررفـت و   نگاه سرايندگان به زندگي دگرگون شد، هم صنايع ادبي با كاركردهاي جديد بـه 
كـه   لتخيـ هم گرايش فراوان به بديع جاي خود را به گرايش فراوان به بيان داد و بر عنصر 

 پردازان از زمان يونانيان تاكنون مقوم ذاتي و اصلي شعر دانسته در نزد عموم اديبان و نظريه

هنـدي از برخـي    ةتـوان گفـت كـه شـعر دور     با اين همه، نمـي . شده است، بسيارتأكيد شد
هاي خاص شعر بيدل و وجوه امتياز  جا است كه ارزش بركنار مانده است؛ و از اين ها كاستي
هـاي وي هـم، بسـياري از     سـروده . شود ميان ديگر سرايندگان سبك هندي نمايان مي آن در

هايي چون  بدايع هنري سبك هندي را به شكلي غني و پررنگ در خود دارد و هم از كاستي
  .نبود، انسجام فكري كم و بيش در امان مانده است پريشاني محور عمودي سخن و

توان مباحـث   هرچند كه در بررسي شگردهاي ادبي يك شاعر در آفرينش اثر هنري نمي
،  محتوايي و فرمي را از هم جدا كرد و در پژوهشي جامع بايد به هر دو جنبة آنها توجه كرد

در بيشتر مطالعات صورت گرفته سرايي در زبان و دستور،  گويي يا غلط به خاطر تصور غلط
مطالعـات  . هاي معنايي و مفهومي آثار او پرداخته شده اسـت  باب شعر بيدل، دربارة جنبه در

روش از مسائل فرمي و محتـوايي   اي بي روي ابعاد گوناگون زبان شعر او، آميزه شده بر انجام
ورت روشـمند و  ص نظري مشخص و معتبري نداشته و بررسي آنها به ةاست كه هيج پشتوان

زباني اشعار بيـدل،   توجه به وجوه و خصايص. حدودي ناديده گرفته شده است پژوهشي تا
  .نقطة ثقل پژوهش است

مند و وقـوف ناخودآگـاه    اي است قاعده زبان پديده«شناسان با اذعان بر اين اصل كه  زبان
، )5: 1382باطبـايي،  ط(» نهايت جمله خلق كنـد  دهد تا بي آدمي بر قواعد آن، به او امكان مي

در ايـن  . كننـد  شناسي، دستور زبان و روابط معنايي بررسي قرار مي زبان را در سه سطحِ واج
 دانـد، در  فردي كـه زبـاني را مـي   «: كند راستا، طباطبايي از زبان نوآم چامسكي چنين بيان مي

اصـي بـه هـم    طريـق خ  حقيقت نظامي از قواعد را فراگرفته است؛ نظامي كه لفظ و معنا را به
ترين مفهوم، شناخت و توصيف و  دستور زبان در كلي«ترتيب،  بدين). همان(  ».دهند پيوند مي

  . شوند ؛ كه صرف و نحو، دو شاخة اصلي آن محسوب مي)همان(» تبيين همين قواعد است
شناختي است كه تنها در سه يا چهار  پژوهش زبان ةهاي عمد نحو، يكي از بخش حوزة «
) 3 :1374  زاده، غالمعلـي ( .»اسـت  شناسان مورد توجـه قـرار گرفتـه    ز سوي زباناخير ا ةده
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هـا، قـوانين پيونـد     مربوط به قوانين پيوند كلمات در داخـل تركيـب  «واقع، دانشي است  در
منظـور تشـكيل واحـدي     كلمات در داخل جمالت ساده و قوانين پيوند جمالت سـاده بـه  

شكل تغيير در ترتيب  تغييرات نحوي، به). 7: 1363شفائي،  (» تر، يعني جمالت مركب بزرگ
قويمي  )21: 1387  سارلي،( .شود و افزوده يا كم شدن تعداد اجزاي جمله و كالم پديدار مي

كند و براي آن نقشي اساسـي و مقيدكننـده    معتقد است كه نحو در شعر نقش مهمي ايفا مي
ي نسبت به آنهـا، بـراي خلـق يـك شـعر      اعتناي بي كارگيري قواعد يا  زيرا كه به«قائل است؛ 

شـفيعي نيـز   ) 77  :1367 قـويمي، ( » .كند معنا، برداشت شاعر را از زبان ادبي مشخص مي پر
به اعتقاد او، امكانـات  . داند مي) syntax( نحو زبان ةزدايي را در حوز دشوارترين نوع آشنايي
، محدودترين امكانـات و  اختيار و انتخاب نحوي هر زبان از سويي ةنحوي هر زبان و حوز

  : وي به گفتة. جويي در زبان است  تنوع از سوي ديگر، بيشترين حوزة
انـد و   بعضي از بزرگان فالسفه در فرهنگ اسالمي تمام توجه خود را بدان معطوف داشـته 

بالغـت و  ــ   پرداز بالغت در ايران و اسالم است ترين نظريه كه بزرگ ـ عبدالقاهرجرجاني
 علـم معـاني النحـو   دانـد و آن را   زبـان مـي   سـاختارهاي نحـوي   ةر در حوزتأثير را منحص

   )30: 1379شفيعي كدكني، ( . خواند مي
شفيعي منظور جرجاني از علم معاني نحو را آگاهي شاعر و اديـب از كاربردهـاي نحـوي    

  ) نهما. (كند تواند داشته باشد، تلقي مي زبان و اينكه هر ساختاري در چه حالتي، چه نقشي مي
هاي نحوي جديدي برخـورديم   با توجه به اظهارات فوق، در بررسي اشعار بيدل، به ساختار

هايي كه كمتر بـا رويكـردي    كه شاعر آنها را در آفرينش اثر هنري خود به كار برده است؛ ساختار
در ضرورت نگارش ايـن  . شناختي مورد توجه پژوهشگران پيشين قرار گرفته است علمي و زبان

كه معتقد  شناسي به ادبيات زباناز  توان گفت كه برخالف اظهارات صفوي در كتاب نيز ميمقاله 
آورد، زيرا كاربرد آنها نشاندار  است هنجارگريزي نحوي، هيچ تغييري در محتواي زبان پديد نمي

در اين مقالـه سـعي شـده اسـت     ) 80  :1383صفوي، (دهد  نيست و زبان را تحت تأثير قرار نمي
نظيـر اثبـات آن نشـان     كردن زبان و پيدايش يك اثر هنري بي ن نوع هنجارگريزي در ادبيتأثير اي

انگيز زبان بيدل شامل مبحث ضمير، صفت، قيـد   در اين راستا، چند شگرد نحوي ابهام. داده شود
   .مند و بر اساس موازين علمي بررسي شده است و فعل به شكلي روش

  
  تحقيق ةپيشين

 هـا  شـاعر آيينـه  كه در آن، سبك و زبان بيدل بررسـي شـده، كتـاب     هايي از اولين پژوهش
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مورد از عوامل و شگردهاي  8است كه نويسنده از آن، به ) 1366(نگارش شفيعي كدكني  به
اين عوامل، مباحث بديعي و بيـاني و برخـي نكـات    . زا در زبان بيدل اشاره كرده است ابهام

هـاي صـرفي و    ستيزي سازي و عادت واژه«قالة در م) 1374(حبيب . گيرند برمي صرفي را در
هاي نحـوي شـاملِ جـايگزيني گـزارة جملـه در نهـاد و        به چند نمونه از پيچيدگي »نحوي
در بافـت محـور    »ضـرور اسـت   «اسـت و   »عبارات الزم«و  »ادات تشبيه«هايي چون  حذف

، يكي از عوامل خود »اضافه و تركيب اضافي« ةحسيني در مقال. كند همنشيني كالم اشاره مي
ايـن  ) 25: 1380  حسيني،. (داند هاي اضافي در آن مي پيچيدگي شعر بيدل را فراواني تركيب

طريـق معنـا و فلسـفة     درحالي است كه وي همانند پيشينيان در اشاره به اضـافات بيـدلي از  
 در. خاص شاعر به توضيح آنها برآمده و از مقولة محتوايي به اين واژگان توجه كرده اسـت 

زاي  كنـار چنـد مـورد ابهـام     ، در)1387(به نگارش پژمـان   »سبك بيدل در غزلسرايي«مقالة 
: هاي نحوي اشاره كرده است، از جملـه  هاي بيدل، به مواردي از پيچيدگي صرفي در سروده

. اي يا مفعولي، حذف يك فقره از جمله حذف يك جز از فعل مركب، حذف عبارت پسينه
لحاظ دشواري و ابهام به چهار دسته   ، اشعار بيدل را از)1387( ازكليد در بكاظمي در كتاب 

كـاظمي در بخـش   . تقسيم كرده و بعضي از نكات صرفي و نحـوي را توضـيح داده اسـت   
هاي زباني به عباراتي اشاره كرده و معتقد است بيدل آنها را جانشـين يـك كلمـه     هنرمندي

تر و با  ضر، به شكلي مدون، گستردهسازد كه در قسمت بسط و گسترش صفتي مقاله حا مي
از مـوارد ديگـري كـه    . اسـت  باره بحـث شـده   اين توجيه و توضيحات علمي و دستوري در
فعـل شـامل جـداكردن    (هـاي   ساختن بخش جدا: نويسنده به آنها اشاره كرده، عبارت اند از

ل و ؛ چند شكل از حذف در اشعار بيد)هاي فعل مركب يا فعل منفي از يكديگر است بخش
. دانـد  اي مربوط به حـوزة نحـو مـي    تر نارسايي زباني كه كاظمي آن را خصيصه از همه مهم
بخشي از جمله كه  ماندن آنها، حذف يا قطع ناخواستة جايي اجزاي جمله يا مبهم شامل جابه

نبودن  است نه يك ضرورت هنري و روشن به اعتقاد وي بر اثر تنگناي وزن و قافيه رخ داده
هاي انجـام شـدة ديگـر، عرفـان و مسـائل       در تحقيق. اضافه و ربط يا حروف نقش ضميرها

  .نگري اين شاعر كانون توجه قرار گرفته است محتوايي و جهان
  
  ضماير تشبيهي. 1

 هايي مثل م، ت، ش، و واج...  ها و مباني دستوري، كلماتي همانند ما، من، تو، با توجه به آموزه
ند كه هنگام پيوند و اتصال بـه اسـم، ضـمير ملكـي خوانـده      ضماير منفصل و متّصلي هست... 
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» كتـابم «و يا » كتاب من«اند؛ مانند  شوند و حق مالكيت آن اسم را براي شخص ضمير قائل مي
چنـين سـاختي   . آيـد  است كه نوعي اعادة مالكيت به حساب مـي » كتابي كه مال من«به معني 

اما هنگامي كه با موردي برخورد كنيم كه بتوان كامالً مطابق با هنجار و نرم مألوف زبان است؛ 
تـوان   زباني و دستوري از آن كرد، بـه يقـين، مـي    ةشد هاي پذيرفته دريافتي متفاوت از دريافت

در اين راسـتا، در بررسـي   . در زبان مواجه هستيم 1اي از هنجارگريزي نحوي گفت كه با گونه
زبان با ساختي از پيونـد   2ي محور همنشينيظاهر بررو اشعار بيدل، به مواردي برخورديم كه به

توان دريافت كـه نـوعي هنجـارگريزي در     اسم با ضمير ملكي مواجهيم ولي با دقتي بيشتر مي
هـا ديگـر معنـاي مالكيـت چيـزي را       اي كه اين تركيب گونه است، به اين محور صورت گرفته

در چنين مـواردي، وقتـي   . دواقع بين دو جزء رابطة تشبيهي تركيب وجود دار رسانند و در نمي
خواهـد بگويـد    نيست بلكه مي» غباري كه مال من است«منظور او ، »غبار من«گويد  بيدل مي

  : رجايي ةبه گفت» غبار«و » من«، يعني بيان شباهت بين »مني كه غبار هستم«
شاعر با يك جاكردن ضميري متكلم به اسمي، خويشتن را به مسما و مدلول آن اسم تشبيه 

بـه، خويشـتن خـويش را     ند، به بياني ديگر، او با آوردن ضمير متكلم بـه دنبـال مشـبه   ك مي
  )1386رجايي، . (شناساند مي» به مشبه«آن » مشبه«

  .است ناميده ضماير خاص تشبيهيوي چنين ضمايري را 
شـود، بـه يقـين، جـزو يكـي از       وفور مشاهده مي هاي بيدل به اين خصيصه كه در غزل

اي  هـر چنـد كـه از جنبـه    . شود اين شاعر در حوزة نحوي محسوب مي هاي سبكي ويژگي
شـده   هـاي انجـام   بـا بررسـي  . نيز در آن صورت گرفتـه اسـت   3ديگر، هنجارگريزي معنايي

مشخص شد كه اين هنجارگريزي در ضماير مخاطب و مـتكلم صـورت پذيرفتـه اسـت و     
بيشـترين تعـداد و ضـماير     ترتيـب  بـه » مـا «و » من«، »مَ –«كارگيري ضماير متكلم شامل  به

 اسـم ذات در تمامي آنها، اتصال ضمير با . ترين بسامد را دارند كم» تو«و » تَ –«مخاطب 

هاي گروه فاعلي در  همچنين، بيش از نيمي از اين تركيبات در نقش فاعل يا از وابسته. است
شـده در ايـن    ر بـرده كـا  به به الزم به ذكر است كه بيشترين مشبه. اند جمله نمود يافته ةزنجير
  . در باالترين مرتبه قرار داردگرد است و بعد از آن غبار  ها كلمه تركيب

  
  »من«منفصل  ضمير

 ز سـاحل برنگردانـد عنـان    موج مـن كـاش    خاك گرديدن حصول صدگهر جمعيت است
  )1996: 1386 ،بيدل. (مني كه مانند موج هستم: مشبه، يعني: به، من مشبه: موج
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 مكه گر سپهر شوم جز به خاك ننشـين   ايـن اسـت   غبار منو عهد به آستان ت
  )1633: همان(

 . مني كه مانند غبار هستم: مشبه، يعني: به، من مشبه: غبار

 سوزم مي  چار خويش شود چشمم دوكه هرجا مي  شـرار مـندانـم چـه آتـش بـر جگـر دارد       نمي
  )1862: همان(

 . ي كه مانند شرار هستممن: يعنيمشبه، : به، من مشبه: شرار

 مگــر از پــيش بــردارد نقــابش را غبــار مــن  به تدبير دگر زان جلوه نتـوان كـام دل بـردن
  )299: همان(

 .مني كه مانند غبار هستم: مشبه، يعني: به، من مشبه: غبار
  

  »ما«ضمير منفصل 
ــا ــه كمــين هــالك م ــاده زنــدگي ب  خاك ما كه وارسي به سرماست چندان  افت

  )101: نهما(
 .مايي كه مانند خاك هستيم: مشبه، يعني: به، ما مشبه: خاك

 چون اشك پر غريبيم در كشور تبسـم   زين بـاغ پـر فشـاند   شبنم ماآن به كه 
  )1630: همان(

 . مايي كه مانند شبنم هستيم: مشبه، يعني: به، ما مشبه: شبنم

 به پيـراهن رسـيد از چشـم پوشـيدن     حباب ما  امواجشدراين دريا كه عرياني است يكسر ساز
  )2096: همان(

 .مايي كه مانند حباب هستيم: مشبه، يعني: به،ما مشبه: حباب

ـاال   را بـرد بـه  غبار مـا  ز بعد مردن مگر نسيمي   سربلنديهيچ صورت ز دور گردون نصيب ما نيست به  ب
 . مايي كه مانند غبار هستيم: يعني مشبه،: مابه، مشبه: غبار

    )102: انهم(
  » تو«ضمير منفصل 

ــه وضــويي   خاكتنم دارد و گردي است ز  آب توتا  ــيمم ن ــه ت ــان ن ــد عرف  در معب
  )2216: همان(
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 .تويي كه مانند آب هستي: مشبه، يعني: به، تو مشبه: آب

 دمد ز زمين چيزي نمي غبار تونشاط به جز   نشاطدراين چمن مخور از رنگ و بو فريب
  )2063: همان(

 . تويي كه مانند غبار هستي: مشبه، يعني: به، تو مشبه: غبار

 نهال تـو پا بر همه داغِ سايه بست، سركشي   پـاخلق ز سعي نارسا سوخت جبين به نقش
  )2113: همان(

  . تويي كه مانند نهال هستي: مشبه، يعني: به،تو مشبه: نهال
 

  »م ـَ«ضمير متصل 
 باشـد روان نقش پاي موج هم با مـوج مـي  نشـان؟ كيسـت تـا يابـد     غبارمبعد مردن از

  )1996: همان(
  .مني كه مانند غبار هستم: مشبه، يعني: م ـَ ،به مشبه: غبار

 كــز شكســت دل دهــد آرايــش طــرف كــاله   امغنچه زين چمن رشكي است بر اقبال وضع
  )2158: همان(

 .ممني كه مانند غنچه هست: مشبه، يعني :م ـَ ،به مشبه: غنچه

 انـد  كـرده  خـارم هر كجا برق است نـذر مشـت     جنـونها خوش كـه در دشـتروزگار سوختن
  )817: همان(

  . مني كه مانند خار هستم: مشبه، يعني: م ـَ به، مشبه: خار
  

  »ت ـَ«ضمير متصل 
 باقي اسـت آرايـش دامـان صـحرا كـن      غبارت  پرسياي از محمل ليلي چه ميز خود نگذشته

 . تويي كه مانند غبار هستي: مشبه، يعني: ت ـَبه،  مشبه: غبار
  )1976: همان(

 جـاهي گـزين   رفته بر بـاد آسـمان  غبارتاي   دستگاه مشت خاك ناتوان پيداسـت چيسـت
  )2031: همان(
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  .تويي كه مانند غبار هستي: مشبه، يعني: ت ـَ به، مشبه: غبار
  )2031: همان(

  
  يصفت گسترش و بسط. 2
 و رديبگ نيپسي ها وابسته تواند يم هم گروه، كي ةهست عنوان به اسم م،يدان يم كه طور انهم
 از بعـد  هـم  و قبل هم كه است اسمي ها وابسته انواع ازي كي صفت. نيشيپي ها وابسته هم

 داشـته ي گـر يدي ها وابسته تواند يم زين خودي ا وابسته هر نيهمچن. دارد ظهور امكان هسته
طور مستقيم بـه   ، به]كسره ـ [ اضافه حرف با گر،يكدي باي وستگيپ بر عالوه يهمگ كه باشد

  .شوند هسته نيز مرتبط مي
بـا كسـره بـه    » واو«هايي كه به جـاي   صفت ،)هسته(پي براي موصوف در آوردن صفات پي

آورنـد و   رغم استقالل، يك بافت وصفي واحد را به وجـود مـي   يكديگر مرتبط شده، علي
   )109 :1378پور،  علي( . شوند ص زباني ميباعث نوعي تشخ

خـالف   اي مواجه شديم كـه بـر   هاي اسمي با گروهاشعار بيدل، در اين راستا، در بررسي 
هاي پذيرفته شده در زبان تشكيل  هاي اسمي معمول در زبان كه از يك هسته و وابسته گروه
يگـاه صـفت بـراي يـك     روي محور همنشيني زبان در جا هايي هستند كه بر شوند، گروه مي

هاي مختلفـي   نقش ،البته خود اين موصوف .گيرند موصوف قرار مي اسم، يا صفتي جانشينِ
توجـه و   قابـل  ةنكتـ . يابـد  در جمله دارد كه نقش زباني آن به اين گروه صـفتي انتقـال مـي   

سـت  هايي ناهمگون بسط يافته ا برانگيز در اين فرايند، اين است كه اين گروه با وابسته تأمل
 ،انـد  صورت مرتب و گاهي در ساختاري مشوش با يكديگر تركيب شده كه همگي گاهي به

اي  پيوسته در جايگاه يك واحـد بـراي هسـته    هم اي از عناصر به تر، مجموعه به عبارتي ساده
  :الزار ةبه گفت. كنند عمل مي ظاهر يا محذوف

اگر تنها يك واحـد معنـايي    ،هاي واژگاني كه در ارتباط نحوي با يكديگرند برخي از گروه
نوع خاصي از كلمات  ،هايي يگانه تلقي كرد؛ بدين ترتيب بسازند، بايد آنها را به عنوان واژه

  . )286: 1384 ،الزار(بناميم » پيوند هم«شود كه بهتر است آن را  مركب ساخته مي
، روي محور زبان و تركيب آنها بـراي تشـكيل يـك واحـد زبـاني      اين نوع همنشيني بر

نـوعي هنجـارگريزي و    ،در ايـن فراينـد   بلكـه گيرد؛  براساس هنجارهاي زبان صورت نمي
در اشـعار بيـدل،   . شود نحوي زبان مربوط مي ةاست كه به حوز رم صورت گرفتهخروج از نُ

چه بيشتر زبان اين شاعر به زبان ادبي شده  اين نوع هنجارگريزي كه عاملي براي نزديكي هر
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شناسي اين  در سبكو شود  هاي سبكي او محسوب مي از خصيصه باالبه دليل بسامد  است،
  :براي نمونه .زيادي دارداهميت ، شاعر

 ام]در دامـن افسـردگي آسـوده   [اخگري جـوالني مخـواهاز كف خاكستر من شـعله
  )1685 :همان(

  .هستم آسوده افسردگي در دامن اخگري

در دامـن چـه     ؛در كجـا؟ در دامـن    .ري كه آسوده استمن اخگري هستم؛ اخگ: يعني
بسـط  . 2عنصـري،   دوبسـط  . 1: تقسـيم كـرد   آنها را به چند دسته .چيز؟ در دامن افسردگي

ـ  ها اين گروه .عنصري پنجبسط . 4و در موارد معدودي  ،عنصري چهاربسط . 3عنصري، سه
در مـواردي در نقـش    همچنـين . نـد ا گاهي مرتب و گاهي مشـوش ـ  همانطور كه گفته شد

 )البته بـا همـان معنـاي صـفتي    (صفت يك اسم و گاهي در نقش مسند، فاعل يا قيد جمله 
كه هر چـه   زباني ثابت شد شناسي اين ويزگي هاي آماري و زيبايي با بررسي. كنند ظهور مي

اي كـه در   گونـه  تـر خواهـد بـود؛ بـه     بسط صفتي او گسـترده ، تر باشد هنر زباني شاعر قوي
و توليد  اين عناصر ةهايي با سه وابسته، زيبايي كالم و قدرت شاعر در آميزش هنرمندان بسط

  .استهايي با دو وابسته  زباني ادبي، مشهودتر از تركيب
  

  عنصري بسط دو
 باشي] به دعا رسيده[تو به وهم خويش دستي  سـتانيـازياجابـت بـه عـروج بـي ةخم طـر 

  )2299 :همان(
 بودن رسيده به دعا دستي

 را ]ز مژگان چكيده[فرصت كجاست اشك  ست بزم صـحبت مـا ورنـه در ميـانا خالي
  )282 :همان(

 فرصت بودن  چكيده ز مژگان اشك

 من؟ از كه خواهد داد] نگذشته بر لب[ةنال كشمجور گردون بيدل از دست ضعيفي مي
  )2018 :همان(

 خواستن  برلب نگذشته ةنال
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 ]اي كرده در ويرانه قيامت[ام جغدي  ناله ايافسانهام دارد جنونبي تو دل در سينه
  )2209 :همان(

  است در ويرانه قيامت كرده ناله، جغدي

  
 ايــم]مــزن صــله دم[گويــانِ  هــرزه نـــاقبولي رواج معنـــي ماســـت

 )1663 :همان(

 بودن  صله ندم مز گوي هرزه
  

  عنصري بسط سه
 ]بال دانه در عدمي بي[ ةقفس شكست چو من به دامگه عبرت اوفتاده كمـي

  )2223 :همان(
 .است در عدمي دانه بال بي اي كه قفس شكسته

  
 من]درآستين به هر سو دراز[دستي  دامن به چين شكست ز نوميدي رسا

 .من هست دراز سو هر به تيندر آسدستي كه 

  )2022:همان(
 مـا ]به تيغ تغافل دو نـيم [زخـم دل   ها به حسرت ديدار بـاز كـردآغوش

  )98 :همان(
 .است نيم دو تغافل به تيغ زخم دل ما كه

  
 اينهــا جنــون عشــق اســت مــا بــا كــه آشــناييم؟ مي]دستجام مي به[م يا ي]رنگ گل پرست[گر 

 .هستيم به دست مي جام اي پرست گل رنگما كه 

  )1646 :همان(
 ]كرده ميناييقدح كج[خمستان در بغل، اشك  دهـد در عـالم آبـمبه هر مژگان زدن سـر مـي

  )2204 :همان(
 .است مينايي كرده كج قدح اشكي كه
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  بسط چهارعنصري
 دارم] فكن به جان عالمي آتش[كه من برق ام غافـلگي بيدل مباش از نالهبه هر افسرد

  )1667: همان(
 .است فكن  آتش عالمي به جانبرقي كه 

  
 مـا را ] ةدر پس زانـوي دل نشسـت  [خيال  هــواي گلشــن فــردوس در قفــس بنشــاند

  .است نشسته دل زانوي در پس خيال ما كه
  )297 :همان(

 اي]مضمونكي بـه خـاطر عنقـا رسـيده    [ بيدل ز پهلوي چـه كمـال اسـت دعويـت
  .است رسيده عنقا به خاطر مضمونكي ي كها دعوي

  )2187 :همان(
  

  عنصري بسط پنج
ــ[ در حيرتم بـه راحـت منـزل چسـان رسـد ــه چشــم آبل ــده ةراهــي ب ــا ندي  ]اي پ

  . است نديده پا آبله به چشم راهيكسي كه 
  )2248: همان(

 مـن ] بوي گل پرورده نـاموس دمـاغ  [مزاج  ين آب و هوا بيدل به رنگ غنچه مختل شدااز
  . است دماغ ناموس پرورده گل بويمزاجي كه 

  )2003: همان(
ـ ام عـالمِ  دري حسرتيبنا[ لديـ بسـتمينحـوادثالبيسـ رِيتعم خلل  م]معمـور دي

     .هستم معمور اميد در عالم حسرتي بناي كه مني
  )1830 :همان(

  
  قيد اسمي . 3

  : نويسد قيد مي ةنقل از باطني در مقول الديني به ةمشكو
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 ةهاي قيد، برخي با نقش واژ واژه ميان در. دهد اصلي يا گروه قيدي را تشكيل مي ةقيد واژ ةواژ
قيـد يـا   ها برحسب كاربرد، ممكن اسـت   به بيان ديگر، برخي واژه ؛روند كار مي صفت نيز به

  )208 :1386، الديني ةمشكو( .قيد هستند ةهمواره واژ ،هاي ديگر برخي واژه ، وباشند صفت
  : نويسنده بيان همينبه 

در . كار رونـد  دستوري قيد به ةاست با رابط اي نيز ممكن اضافه گروه اسمي و گروه حرف
به جمله يا  مفاهيم قيدياي با اشاره به يكي از  اضافه اين حالت، گروه اسمي و گروه حرف

   .)209 :همان(گروه فعلي مربوط هستند 
زمان و مكـان، آغـاز يـا    : يكي از اين مفاهيم است ةرسانند ،معتقد است كه هر قيدي او

پايان يا مقصد زماني و مكاني، ترتيب، دقت و ترتيب، تكـرار، علّـت،   مبدأ زماني و مكاني، 
، حالت يا چگوني، مقدار و اندازه، استثنا، حصر، ترديد )در ظلم در تاريكي،(شرط، وضعيت

و احتمال، عوض و مبادله، تشبيه، سوگند، آرزو، دعا، تقابل و تباين، نتيجه و حاصل، ايجاب 
  :ترتيب بدين). همان(اعتراضو تأكيد، نفي و انكار، پرسش و 

هـاي   چرا كـه قيـد ذاتـاً توصـيفگر سـازه      ؛دارد مفهوم اسمرا با  غرابتبيشترين  ،قيد مفهوم
اسم بر اشخاص . اسم دارد ةهاي زيادي با طبق هاي مختلف، تفاوت اسمي است و از جنبه غير

م از قيـد بيشـتر   ثبات انـواع اسـ  . داردداللت (abstract)  نيو ذه )concrete( و چيزهاي عيني
هاي صـرفي اسـم و قيـد     ويژگي...  مقابل اسم است ةتوصيفگر فعل، نقط ، چرا كه قيد ؛است

هـاي   توانـد جايگـاه   اسم بنابر مقتضيات جمله مـي ] نيز[ لحاظ نحوي به. بسيار متفاوت است
...  ،فاعل، مفعول، مسند: هاي دستوري متفاوتي را بپذيرد؛ مانند متفاوتي را اشغال كند و نقش

  ).147 ـ 146 :1384، عظيمي(
فارسي اسـت كـه    در زبان قيد حالت تنها ،ميان انواع قيد به ذكر است كه در شايانالبته 

هـاي بـاطني در بـاال،     بنا بـر گفتـه  . قرار گيرد) اسم ةطبق(تواند توصيفگر فاعل يا مفعول  مي
هـاي   بـا برخـي مقولـه   قيدهاي مشترك كه . 1: نظر گرفت كلي براي قيد در ةتوان دو طبق مي

هرگـز، ناگهـان،   : مانند ،قيدهاي خاص كه تنها نقش قيدي دارند. 2دستوري اشتراك دارند؛ 
گـروه   ةدر حيطـ . صفت اسـت   ةبيشترين اشتراك قيد با طبق ،طور معمول به...  ،زود به زود

بر زمان و  معنايي نظر ازتوانند نقش قيد را در جمله ايفا كنند كه  ، بيشتر آنهايي مينيز اسمي
  :اعتقاد عظيمي به. دارندداللت  مكان

هـاي   در واقع، گـروه  ها، كنند كه اين اسم با استناد به متون قديم، ادعا مي ،دستورهاي سنتي
كـه بـودم،    خانه) در: (مانند ،اي هستند كه حرف اضافه آنها حذف شده است اضافه  حرف

كـه از ديـدگاه همزمـاني،     حـال آن  ،كردم مي كار غالب اوقات )در(يا . صدايشان را شنيدم
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توانند نقـش قيـدي را ايفـا كننـد و      صورت مستقيم مي واقع به هاي اسمي در گونه گروه اين
  ) 88 :همان. (اي باشيم شده حذف ةدليلي ندارد كه ما در اين زمينه قائل به حرف اضاف

كاربرده  خود به به نوع قيدهايي كه بيدل در اشعار ، در نگاهي كلياين مطالببا توجه به 
ـ  از  ،رفته كار قيدهاي بهبيشتر توان گفت كه  ، مياست  اسـم  ةنوع قيدهاي مشـترك و از مقول

هـاي اسـمي    ها و گـروه  با اسم ،كه در بررسي اين قيود اين استقابل تأمل  ةاما نكتهستند؛ 
مله در جايگاه قيد ج ،روي محور همنشيني زبان نظر نحوي بر كنيم كه هرچند از برخورد مي
زيـرا  . يك از مفاهيم قيدي مـألوف در زبـان نيسـتند    ازنظر معنايي برآمده از هيچ ،قرار دارند

 ،عبارت ديگر، ايـن قيـدها   به ،شوند قيد مي زماني و مكانيهاي اسمي اغلب در معناي  گروه
روي  بـر   واقـع  هاي نوعي و صرفي اسمي هسـتند كـه در   با مشخصه هاي اسمي اسم و گروه

زبـان در   همنشـيني روي محـور   و بر اند شده 5صفت انتخابجاي  زبان به  4جانشينيمحور 
  .اند شده 6تركيبجمله  ةبا ديگر اجزاي سازند قيد جايگاه

 آمديم آوازرفتيم آنقدر از خود كه  سرمه كشـدما بر شكست ساز محمل ميةنغم
  )2031 :همان(

  » سرمه رفتن و آواز آمدن«
بـراي  ( صـدا  هـاي خـاموش، آرام و بـي    جاي صـفت  ا شاعر بهشايد بتوان گفت اين دو اسم ر

شود،  طور كه مالحظه مي بدين ترتيب، همان. است كار برده به) براي آواز( ناآرام و و پرصدا) سرمه
كنـار   در ،اسـت   كـار بـرده   نحو زبان بـه  ةكه شاعر در حوز 8و هنجارگريزي 7زدايي اين نوع آشنايي

زبـان   ةشود، هرچه بيشتر زبان شاعر را بـه حـوز   اثر ادبي ميعوامل ديگري كه سبب آفرينش يك 
ـار دور مـي   ايـن ويژگـي كـه شـايد بتـوان گفـت از خصـايص        . كنـد  ادب نزديك و از زبان معي

  .شود ساز وي محسوب مي عنوان يكي از عوامل سبك فرد گفتار بيدل است، به به منحصر
  

  اسم
 برآشكريچ و سراپا چون ني به ناله پ ايحــالوت درد آشــنا نــهةبــا نشــئ

  )326 :همان(
   .شيرين و شكرگون برآمدن: برآمدن» شكر«

ـ  گردعالمي در نفس سوخته خون مي  آيـي  مـي  اثـر پـرواز   ةتا تو يك نال
  )2286 :همان(
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  .مأثر و تأثيرگذار آمدن: آمدن» اثر«
 برون آرنگخوني به جگر جمع كن و  سـتاگـدازيآب رخ گلزار وفا وقـف

  )88 :همان(

  .آمدن رنگين بيرون: آمدن برون» رنگ«
 باده شور انگيخـت، بيـرون خـم راز آمـديم     بازآمديمجنونعشق هويي زد به صد مستي، 

  )1877 :همان(
  .مجنون بازآمدن: بازآمدن» جنون«

  
  اسمي  گروه

 برون آپاي لنگتك درستت اگر نيست  يـن ورطـه نااميـد رهـاييامباش بيدل از
  ) 88 :همان(

   .آمدن لنگان برون: آمدن برون» اي لنگپ«
 ، سـر بـر در تبسـم   يا خفته خاكسـاري  خيالشةخط جوش خضر دارد بر چشم

  )1630 :همان(

  .بودن متبسم: بودن» سر بر در تبسم«
 آيـي  مـي  ها بسته به دامـان شـرر  سنگ درد فرصت ز هجوم املت بـاز نداشـت

  )2286 :همان(

  .آمدنو استوار سريع و جهنده : دنآم» ها بسته به دامان شرر سنگ«
 آيـي  مـي آب بقـا  روي و  مـي موج گل رفتن و آمدنت آمد و رفتـي دگـر اسـت

  )2202 :همان(

  .آمدن سريع و ناپايدار رفتن و آهسته و سخت: آمدن»آب بقا«رفتن و »موج گل
 دل در كف تغافل، گل بر سـر تبسـم   آمــد ز گلشــن راز آن جــوهر تبســم

  ) 1630 :همان(

  .غافل و سرخوش و خندان آمدن: آمدن» گل بر سر تبسم« ،»ل در كف تغافلد«
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  معلوم ةنيقر بدون فعل حذف .4
 دو از زبـان  دري ا جمله هر جمله، ساخت در زبان مألوفي الگو براساس م،يدان يم كه طور همان
 رنـد دا قرار جمله گزاره بخش در زيني فعل گروه و فعل و است شده ليتشك گزاره و نهاد بخش

 بـا ي گـاه  فعـل  دورد،يفرشـ  ةگفت به. هستند حذف قابلي نيقرا وجود با اجزا نيا از كدام هر كه
 فعـل  كـه  رديگ يم صورتي زمان نهيقر با فعل حذف و شود يم حذف نهيقر بدوني گاه و نهيقر
 امـا . دارد وجـود  حـذف  امكـان  ،يحالت نيدرچن) 439 :1382 ،دورديفرش( .دشو تكرار جمله در
ـ يقر بـدون  آن فعل كه ستا يا واره جمله اي جمله فعل، يب ةوار جمله اي جمله از مراد«  يلفظـ  ةن

 نيچنـ  انـه، يعام طـور  بـه  و دسـتورها  ازي بعضـ  در) 145 :1375 ،دورديفرش(» .باشد شده حذف
 در دورديفرشـ  نـه، يزم نيـ ا در كه است ذكر شايان. اند دهينام يمعنو ةنيقر با حذف گاه راي حذف
 عوامل و حذف انواعدربارة  مفصل طور به خود »يفارس زبان در آن تحول و فعل يب ةجمل«ة مقال
 افعـال ي براي كلي ژگيو چند توان يم موجود، منابع در كاوش و مطالعه با. است بحث كرده آنها

ي ربطـ  افعـال  در هـا  حذف نياي همگ باًيتقر نكهيا ابتدا :درنظرگرفت يمعنو نيقرا با شده حذف
 صورت به( است موجود يجمالت نيچن در نهاد نكهيا دوم .رديگ يم صورت )... ،شد بود، است،(

 فعل «، دورديفرش انيب به. زد حدس توان را مي فعل شخص گريد عبارت به ؛)ريضم اي ظاهر اسم
ي تمـام ) 156: همان( ».است مفرد شخص سوم شتريب فعل يبي ها جمله و ها واره جمله محذوف
ي رو بـر  جمله ساختي هنجارها مطابق و شده رفتهيپذ ستا ينيانقو براساس شده مطرح مباحث
 وزدن  حـدس  قابـل  ايـ  اسـت  ا موجـود ي شده حذف فعل ةنيقر آنها در كه زباني نيهمنش محور
 آن خـالف  اگر اما ؛شود يم يتلق نشان يبي ساخت ،يفارس در اي يواژگان شيآرا نيچن. صيتشخ

  .شد خواهد نشاندارجمله يا عبارت  ساخت م،يكن مشاهدهرا  آن بيترت دري خوردگ بهم اي و
 ميدخـور  بـر ي موارد هبدر تجزية بافت جمالت ابيات بيدل،  كه ستاين ا توجه قابل ةنكت

 منابع و دستورها از كي چيه در و نگرفته صورت برده نام نيقرا از كي چيه براساس حذف كه
ي نـوع  ،يشناسـ  زبـان ي ها هينظر براساس ،يموارد نيچن در. است نشده اشاره آن بهي دستور

ي نحـو ي زيهنجارگر ةحوز در كه است  گرفته صورت زباني نيهمنش محور دري زيهنجارگر
 نيچند و است شده حذف آنها فعل كه ميهست رو هروبي جمالت با اين موارد، در. رديگ يم قرار

 نيا در. ستين شخصم زين افعال نيا شخص همچنين ؛دارد وجود محذوف فعلي برا حدس
  .است جمله مسند اي مفعول موجود عنصر تنها ،جمالت

 بـه  شدن كينزد و اريمع زبان اصول ازي ريگ فاصلهي نوع واقع در كهرا  ساختار در تحول نيا
 قطـع،   به راستا، نيا در. كرد محسوب اثر خالق كي يزباني هنرها جزو توان يم باشد يمي ادب زبان
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 شـتر يب هرچه تا است كرده جاديا زبان در را تحول نيا كه ان است شاعر معدود از دليب گفت ديبا
  : ديگو يم دليب نمونه،ي برا. كند دور اريمع زبان از و كينزدي ادب زبان به را شيخو زبان

 ]ييزانـو  كنج[ ندارم، گريدي آتش گرفتم رب؟ايكنديكتايآوارگپريسودا سر
  )2203 :همان(

 ،است كامل جمالت و مشخص رگوليو از قبل المكي اجزاي تمام نقش ،تيباين  در
 جـاد يا ذهـن  و كـالم  دري ا وقفـه  ناخودآگاهاين،  ميرس يم» ييزانو كنج« ةكلم بهي وقت اما
 تنهـا  نقش نييتع و محذوف فعل صيتشخ عدم ازي ناش رسد يم نظر به تأمل، نيا. شود يم

ـ  ةطـ يح وارد شـاعر  گفـت  توان يم كه ستا نجايا در. باشد جمله از ماندهي باق عنصر ي ادب
 بـه  را خواننـده   و اسـت   كـرده  جاديا او كالم در راي دگيچيپ و ابهام وقفه نيا و شده زبان
 فعـل  ازي نـ يچن نيـ اي انتخـاب  بـا  مـا  ب،يـ ترت نيبد. كند يم وادار شاعر شعر دري ادب يمكث

اين  لفع گاهيجا در فرض شيپ عنوان به توان يم آنها از هركدام كه ميهست مواجه محذوف
   .داد قرار جمله
شده مشخص شد كه فعل معموالً بعد از اسم معنا حذف شده است  هاي انجام يبررس در

  :است و تنها در موارد معدودي اين حذف بعد از اسم ذات صورت گرفته
 كن ادتيع راي چند ماريب نظرقطعزگل ]ينرگسستانريس[ ستين گر گلشنت دماغ

  )2078 :همان(
  »بخواه بكن، ،يدار هست،«

ـ كنج[ طيمحـ ازمييصـباانتخـابحسـرت ما ـ  ويدل ـ آرم نفـس  كي  ]يا دهي
  )2248 :همان(

  بده م،يخواه يم م،يدار«
 ]يدســتار[ آبلـه  از امــا، فلكـم  بـر  سـر  هـايبلنـداقبـالاسـتميتسلمركز در

  )2115 :همان(
  »بده دارم، خواهم، يم«
 مـا  مياديـ فر چـه تـا  آخـر  گفـت  خواهـدرمهس ميشو خاكستر كه ]يصبر[ دادرسي ا سپند چون

  )324 :همان(
  »بكن م،يخواه يم م،يدار بده،«
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 نــازم ةمانــيپ آنبــهي رنگــ رســد گــردشازكــه ]يامداد[ فرصتي ا روم يم ازخودي چشم ادي به
  ) 1835 :همان(

  »بده خواهم، يم بكن،«
ــن طــراوت وقــف ــب م ــم[ دلي  آمــدمشــكربارت لعــل كــامتشــنهپــر ]يتبس

  ) 1665 :همان(

  »يدار خواهم، يم بكن،«
 كـنم  يمـ  دايـ پ رنـگ  نيـ ا بهار چونيسالبعد كنم يم وا گل آغوش باز كه]يوجد[ طربي ا

  )1650 :همان(

  »خواهم يم دارم، ،يدار بكن،«
ــ[ دهــر ةكــد جنــون مطــربي ا ــا ]يهمت ــهت ــلنال ــد گ ــس كن ــاتوان نف ــا ن  م

  )97 :همان(

  »بده خواهم، يم دارم، بكن،«
قطـع، معتـرف    ، به هاي نحوي زبان بيدل، اين اشاره كافي است كه نگارنده گيژمورد وي در

هاي نحوي بيدل ناكرانمندتر از آن است كه در اين مختصـر جـاي    ها و نوآوري است كه بازي
  .تري از بيدل راهگشا باشد هاي بهتر و علمي اميد است اين موجز بتواند در شرح. گيرد

 

 گيري نتيجه

سرايندگان آنها را در  ةتوان گرايش فزايند وضوح مي ي گذرا به اشعار سبك هندي، بهبا نگاه
كارگيري شگردها و فنون شاعري نسبت بـه پيشـينيان دريافـت؛ فنـون و ابـزاري كـه در        به

 ةروي زنجيـر  گيري گفتار سـراينده، بـر   ، سبب فاصله)شكلي و محتوايي( هاي مختلف جنبه
اين درحـالي اسـت   . شود ر و نزديكي آن به زبان ادب و شعر ميزبان، از هنجار و زبان معيا

سرايي در ساختارها و الگوهاي زباني و  گويي و غلط هاي غلط دليل تهمت كه پژوهشگران به
عيـار از ايـن    هاي زباني بيدل كه گويي تنديسي تمام دستوري، كمتر به اين وجه از خالقيت

از آنجـا كـه دشـواري و    . انـد  وجـه كـرده  شود، در آفرينش اثري ادبـي ت  سبك محسوب مي
كردن ذهن به تأمل و مكثي هنري براي دريافت معنا، از خصايص بـارز   گويي و وادار پيچيده

قالـب ايجـازي    آيد، بيدل نيـز در مبحـث ضـماير ايـن ويژگـي را در      شمار مي اين سبك به
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خواننـده در   كـه در اتصـال ضـمير بـه اسـم،      اي گونـه  نمود گذاشته است، به انگيز به شگفت
رو اسـت، سـاختاري كـه در آن     ساختي تشبيهي روبه روساخت، با عبارتي ملكي ولي ژرف

ايـن در حـالي   . انگيز برجستگي خاصي يافته است تشبيهي ساده در قالبي غيرمألوف و ابهام
است كه در مبحث صفات، شاعر سعي كرده است با بسط اين پيچيدگي، كـاوش ذهنـي را   

همچنين در . نتيجه بسيار هنرمندانه گفتار خويش را نشاندار كند يجاد و دربراي خوانندة اثر ا
سراينده نوع جديدي از قيـد را خلـق كـرده كـه      ـ طور كه نشان داده شد همان ـ مبحث قيد

تبع آن سبب نشانداري  زبان است و به  شدة خالف الگوهاي پذيرفته همچون موارد پيشين بر
هاي نـامعلوم نيـز شـاعر بـه خلـق شـگرد        در بخش فعل. گفتار و برجستگي آن شده است

گفتـار دسـت زده كـه بـا      ةجديدي از حذف فعل بر روي محور همنشيني زبـان در زنجيـر  
ها و شرايط خاصي براي اين نـوع از حـذف بيـان شـده      بررسي و تحليل اين افعال، ويژگي

كنندة معنايي خـالف   نتمامي اين موارد كه عالوه بر هنجارگريز و نشاندار بودن يا بيا. است
كنندة مفاهيمي مبهم و چندگانه براي خواننده است، به ذهـن   معناي ظاهري عبارت و يا القا

اثر داللت دارد كه بررسي مدون و روشمند آنها قطعاً سبب دريافت  خالق و پوياي آفرينندة 
  .هاي بهتري از بيدل خواهد بود تري از مفهوم عبارات و در نتيجه شرح درست

  
  نوشت يپ
بـا  «جا كند و بـه عبـارت ديگـر،     را جابه) ها سازه(هرگاه شاعر در شعر خود عناصر سازندة جمله  .1

هنجارگريزيِ ) 80: 1383  ،صفوي (» گرفتن قواعد نحويِ زبان خودكار به شعرآفريني بپردازد ناديده
ارمتمـايز  شاعر بدين طريـق زبـان اثـر خـود را از زبـان خودك     . گيرد زبان صورت مي اي در نحوي

  .سازي دست زده است نوعي برجسته وجود آورده و به ساخته و ساختي نشاندار به
در اين محـور  . شود اين محور كه برگرفته از آراي سوسور است، به محور افقي زبان مربوط مي .2

. قـرار دارنـد  ) 20: 1380 ،احمدي (» توالي خطي«اند و در  كنار هم قرار گرفته فرضي، كلمات در
روابط كلمات . گفتار در ارتباط است ةزباني با واحدهاي پس و پيش از خود در زنجير هر واحد

  .در اين محور بالفعل وجود دارد و بين آنها تناسبات دستوري و معنايي برقرار است
هاي معنايي خود و بـا توجـه بـه قواعـد      دار زبان برحسب مؤلفه در زبان خودكار، هر واحد معني« .3

» هايي در كاربرد اسـت  هنگام همنشيني با واحدهاي ديگر، تابع محدوديت ، بهپذيري معنايي تركيب
 پذيري ؛ كه هرگاه شاعر در سرودن شعر خود از اين اصول عدول كند و قواعد تركيب)84: همان(

 . اي را رعايت نكند، نوعي هنجاگريزيِ معنايي رخ داده است معنايي چنين همنشيني

دهندة رابطة موجود ميان  مودي در زبان مربوط است، نشاناين محور كه به فرض يك محور ع .4
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة ادب پارسي كهن

شـوند و در همـان سـطح، واحـد      جاي هم در زنجيرة گفتار انتخاب مـي  واحدهايي است كه به
شناسـي   دورة زبـان (البته سوسور در هـيچ جـاي كتـاب معـروف خـود      . آورند اي پديد مي  تازه

اشاره كرده است كه با رابطة » متداعي«ح اصطالح استفاده نكرده، بلكه به اصطال از اين) عمومي
  .رود تفاوت محسوسي دارد كار مي اي كه امروز به جانشيني

5. Selection ،    فرآيندي است كه در آن شاعر از ميان موارد متعدد و مشابه از اجزاي كـالم كـه بـه
  .زند شود، دست به انتخاب و گزينش مي محور همنشيني زبان مربوط مي

6. Combination ،گفتـار كـه    ند پيوستگي و برقراري ارتباط ميان واژگان و واحدهاي زنجيـرة فراي
  .شود ناميده مي» تركيب«گيرد،  روي محور همنشيني زبان صورت مي بر

هـاي ادبـي مطـرح     ها دربارة شكل و ساخت بيان ترين مفاهيمي است كه فرماليست يكي از مهم .7
و شگردهاي گونـاگون، غبـار عـادت را از    كمك ابزارها  در اين شيوه خالق اثر هنري به. كردند

كنـد و بـا    زدايد و در دريافت اتوماتيك خواننده از متن وقفـه ايجـاد مـي    چهرة مفاهيم آشنا مي
  .ماية كار ادبيات است شود؛ و اين بن كردن روش بيان سبب ادبي شدن زبان مي نامتعارف

آيد كه  شمار مي سان فرماليست بهشنا ترين نظريات زبان ترين و بنياني هنجارگريزي، يكي از مهم .8
هاي روسي  اين مفهوم، اولين بار از سوي فرماليست. شود سازي محسوب مي اي از برجسته گونه

و سپس در مكتب پراگ مطرح شد، به انحراف و عدول از قواعد حاكم بر زبـان معيـار اطـالق    
  .اي آن قائل هستندشود و از ابزارها و شگردهاي آفرينش شعر است كه انواع مختلفي بر مي
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