ﻧﻘﺶ ﺗﺨﻄّﯽ از ﻗﺎﻋﺪة ﺷﯿﻮة ﮔﺮاﯾﺲ در ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻨﯿﺖ ﺷﻌﺮ
ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺑﻮﮔﺮاﻧﺪ -درﺳﻠﺮ
ﻓﺮّخ ﻟﻄﯿﻒﻧﮋاد رودﺳﺮي
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ دﮐﺘﺮي زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺷﻬﯿﺪ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﯾﺮان

ﭼﮑﯿﺪه

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  -ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ -ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺴﺠﺎم و ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟّﻔﻪﻫﺎي آن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﻢ ﻫﻨﺠﺎر در ﺷﻌﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻧﯿﻤﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻣﺘﻨﯿﺖ ﺷﻌﺮ اوﺳﺖ .اﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮاﯾﺲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺎﻋﺪة ﮐﻤﯿﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺷﯿﻮه و رﺑﻂ اﺳﺖ .ﺑﻪ

ﻋﻘﯿﺪة ﺑﻮﮔﺮاﻧﺪ -درﺳﻠﺮ 1اﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮاﯾﺲ در زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺴﺠﺎم ،درﺟﮥ آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ و ﻣﺘﻨﯿﺖ 2ﻣﺘﻦ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

از اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺲ ﺗﺨﻄّﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺨﻄّﯽ از ﺳﻪ ﺷﺮط ﻗﺎﻋﺪة ﺷﯿﻮه ﯾﻌﻨﯽ »رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻼم«،

»ﮔﺰﯾﺪهﮔﻮﯾﯽ« و »دوري از اﺑﻬﺎم« ﺑﺮ اﻧﺴﺠﺎم و ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻨﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻧﯿﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﻣﯽﮔﺬارد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺎ از ﺳﻪ روش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﻢ ﻫﻨﺠﺎر ﮐﻼم ﯾﻌﻨﯽ
»ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎزهﻫﺎ« در ﮔﺮوه و ﺟﻤﻠﻪ» ،ﺟﻤﻼت ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ« و »ﻫﻤﭙﺎﯾﻪاﻓﺰاﯾﯽ« ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺷﻌﺮ

ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن اﻧﺴﺠﺎم ﺷﻌﺮي ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺗﺨﻄّﯽ از
ﻗﺎﻋﺪة ﺷﯿﻮه ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﯽ در ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠّﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ و

ﻣﺘﻨﯿﺖ ﺷﻌﺮ وي ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻧﯿﻤﺎ ،ﻣﺘﻨﯿﺖ ،ﺑﻮﮔﺮاﻧﺪ-درﺳﻠﺮ ،ﮔﺮاﯾﺲ ،ﻧﻈﻢ ﻫﻨﺠﺎر ،ﮔﺰﯾﺪهﮔﻮﯾﯽ ،اﺑﻬﺎم
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نقش تخطّی از قاعدۀ شیوۀ گرایس...

فرّخ لطیف نژاد رودسری

 .1مقدّمه
نیما پايهگذار شعر معاصر ،منادی استفاده از زبان طبیعی در شعر است (يوشیج،)53 :1531،
ولی زبان او به ويژه در شعرهای بلند معاصرش به قدری پیچیده و مشکل است که امکان
دريافت شعر را دشوار میکند و از التذاذ ادبی آن میکاهد ،بهطوری که درک شعر وی تنها با
دريافت شگردهای نحوی و قواعد انسجامی ممکن می شود .از نظر بوگراند  -درسلر هر متن با
هفت معیار انسجام  ،5پیوستگی  ،4هدفمندی  ،3قابلیّت پذيرش  ،6آگاهیبخشی  ،1موقعیّتمندی  5و
بینامتنیّت  ،9متنیّت میيابد .ضعف انسجام بر آگاهیبخشی متن تأثیر میگذارد و دسترسی به
اطّالعات الزم را در شعر نیما دشوار میکند .بوگراند  -درسلر قواعد گرايس

10

را برای

سنجش معیار انسجام متن پیشنهاد کردهاند (بوگراند و درسلر ،)103- 6 :2002،به همین دلیل
در پژوهش جاری اصل همکاری گرايس به عنوان معیاری زبانشن اختی میزان تخطّی شاعر
را از معیار انسجام و يکی از مؤلّفههای آن يعنی نظم هنجار را نشان میدهد تا تأثیر انحراف
از نظم هنجار را در میزان متنیّت شعر نیما بسنجد .با توجّه به مقدّمات فوق سؤاالت مطروحه
در پژوهش از اين قرار است؟
- 1تخطّی از کدام قاعدة گرايس در شعر منظومه به شهريار چشمگیرتر است؟
 - 2تخطّی از قاعدة شیوه چه کارکردهايی در شعر مذکور دارد؟
 - 5تخطّی از اصل همکاری گرايس چه تأثیری بر معیارها و میزان متنیّت شعر فوق دارد؟
فرضیّاتی که در پاسخ به سؤاالت فوق میتوان درنظر گرفت ،بدين ترتیب میآيند:
- 1نیما در شعر منظومه به شهريار از قاعدة شیوه تخطّی میکند .اين نوع تخطّی با تغییر
آرايش هنجار سازهها ،ابهام دستوری و طوالنی شدن جمالت ظاهر میشود.
 - 2- 2تخطّی از قاعدة شیوة گرايس برای خلق زبان جديد در شعر ،مالحظات سبکی و
سیاسی و تأکیدهای معنايی در شعر يادشده است.
- 3تخطّی از قاعدة شیوه سبب تأخیر در دريافت و ضعف آگاهی بخشی و تضعیف متنیّت
شعر مذکور میشود.
اين تحقیق به شیوة توصیفی  -تحلیلی و آماری بر اساس رويکرد متنی  -شناختی بوگراند
و درسلر صورت گرفته و از قواعد گرايس بهعنوان مبنای نظری واسطه استفاده شده است.
34
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جستارهای زبانی

قواعد گرايس بین انسجام و هدفمندی متن رابطه برقرار میکند و دارای نمودهای نحوی
است که بسامدگیری از آنها در شعر منظومه به شهريار نشاندهندة تخطّی از هر سه شرط
قاعدة شیوه يعنی نظم هنجار ،گزيدهگويی و دوری از ابهام است .سپس اهداف ضمنی تخطّی
بیان شده و تأثیر آن در تضعیف آگاهیبخشی و متنیّت شعر تبیین شده است.

 .2پیشینۀ تحقیق
مفهوم متنیّت و معیارهای تشکیل متن ابتدا توسّط بوگراند -درسلر ( )1951درکتاب مقدّمۀ
زبان شناسی
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متن ارائه شده و در ايران در کتب مبانی زبان شناسی متن پرويز البرزی

( )1556و تحلیل گفتمان انتقادی فردوس آقاگلزاده ( )109- 15 :1553مختصراً معرّفی شده
پس از آن مراحل چهارگانۀ شناختی دريافت متن در مقالۀ فرّخ لطیف نژاد و ديگران (:1595
 ) 163- 92در شعر سپهری معرّفی و بهکار گرفته شده است .يکی از معیارهای متینّت انسجام
است که به نیّت شاعر و هدف متن وابسته است .قواعد گرايس میتواند ارتباط بین انسجام و
هدفمندی را بررسی کند .طبق پژوهشهای پیشین قواعـد مکالمـۀ گرايس در نمايشنـامه،
خبرهای مطبوعاتی ،قـرآن مجیــد و طنز بهکاررفتهاست .تینا امرالهی در پاياننامۀ خود
( )1555و همچنین در مقالهای با فرزان سجودی ( ) 452- 35 :1590نشان داده است که نقض
قـواعد مکالمۀ گرايس ،در متون نمايشی معانی ضمنی مختلفی ايجاد میکنند .مريم دادخـواه
تهرانی ( ) 105- 21 :1590نقض قواعد گرايس را در ديالوگهای نمايشنامه ،عامل خلق اثر
نمايشی و شکلگیری روابط میان شخصیّتها میداند و از خالل آن رويارويی دو نوع
فمینیسم فردگرا و اجتماعی را توضیح میدهد .فردوس آقاگلزاده و ديگران ()23- 42 :1591
انگارهای سه سطحی برای نشر خبر تولید کردهاند که قواعد گرايس در سطح اوّل آن جای
دارد؛ اين قواعد سبب نگارش خبر در حجم و کیفیّت مطلوب می شود .غالمعبّاس سعیدی
( ،) 115- 91 :1591معتقد است که اصل همکاری گرايس و نظريّۀ ارتباط اسپربر و ويلسون
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می تواند شکاف انسجامی بین آيات قرآن را با توجّه به دانش برونمتنی و درونمتنی پر و
توجیه کند .او علّت تناسبگريزی (عدم ارتباط) آيات را توجّه به ظرافتهای بالغی و بیان
معانی ضمنی میداند .رضا خیرآبادی ( ) 59- 35: 1592نقض دو قاعدة کمّیّت و ربط گرايس را
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نقش تخطّی از قاعدۀ شیوۀ گرایس...

فرّخ لطیف نژاد رودسری

موجب غیرطبیعی شدن تعامل گفتمانی و خلـق موقعیّت طنز درپارهای از لطیفههای امروزی
موسوم به «پ نه پ» میداند ،از ديد وی اينگونه بررسیها اهمّیّت زبان شناختی و
جامعه شناختی دارند .بررسی های پیشین نقض قواعد گرايس را سبب القای معانی ضمنی و
مقاصد بالغی ،معیار ارزشگذاری متن و موجب تولید طنز دانسته و از ارتباط آن با متنیّت
متن غافل بودهاند .تنها لطیف نژاد رودسری و ديگران ( )31- 56 :1594به تأثیر آن بر متنیّت
اشاره کرده و نقض قاعدة کمیّت را سبب تقويت متنیّت در شعر سپهری دانستهاند ،درحالیکه
در اين مقاله نقض قاعدة شیوة گرايس در شعر نیما به تضعیف متنیّت میانجامد .تفاوت ديگر
اين تحقیق تطابق قواعد گرايس بر روابط انسجامی است که دو سطح نحو و معنا شناسی را به
هم ربط می دهد ،چنانکه برای تخطّی از هر شرط قاعدة شیوه ،نمود دستوری خاصّی
جستو جو شده است .امتیاز ديگر مقاله بسامدگیری دقیق و تحلیل آماری نمودهای نحوی
برای رسیدن به چگونگی نقض قواعد گرايس است و در پايان علل و عوامل متنی و بافتی
تخطّیه ا بررسی شده است تا تأثیر کلّی آن بر متنیّت توضیح داده شود.

 .3چارچوب نظری
چنانکه گفته شد متن رويدادی ارتباطی است که به وسیلۀ هفت معیار متنیّت شکل میگیرد،
اوّلین معیار ،انسجام است .منظور از انسجام ،وابستگیهای دستوری اجزا و عناصر سطح
متن است (بوگراند -درسلر .) 5 :2002،پیوستگی ،روابط مفهومی اجزای متن است که بین
محتوای جمالت ارتباط برقرار میکند (ريچاردز ) 91: 1554،و باعث تداوم مفاهیم در متن
می شود (بوگراند -درسلر .)14 :2002،در هدفمندی نويسنده از برقراری انسجام و پیوستگی
بین رويدادهای متن هدفی دارد که از موضع و نگرش خاصّ او حکايت میکند .قابلیّت پذيرش
درک پیوستگی هدفمند متن از ديد مخاطب است .آگاهیبخشی به کافیبودن میزان اطّالعات
متن برای دريافتکننده توجّه دارد و اينکه رويدادهای ارائهشده تا چه حد قابل پیشبینی،
مورد انتظار و قطعی هستند .موقعیّتمندی ارتباط بین متن و شرايط بافتی را درنظرمی گیرد.
بینامتنیّت به تأثیر متنهای مأخذ بر متن مورد بررسی و مقايسۀ آن با گونههای مشابهاش
میپردازد (همان.)5- 15 :
معیارهای هفتگانه همزمان در تشکیل متن دخالت و با هم ارتباط متقابل دارند .برای
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مثال نوع روابط انسجامی میتوان د بیانگر هدف نويسنده باشد .گرايس رابطۀ بین انسجام و
اهداف و معانی مکالمه را در اصل همکاری
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بیان کرده است .براساس فرضیّۀ استنباطی

گرايس ،گفتوگوهای ما معموالً زنجیرهای بههمپیوسته و مبتنی بر تالش و همیاری طرفین
مکالمه هستند .تئون ون دايک  14میگويد« :اگر چه کالم شفاهی دارای ماهیّت تعاملی است و در
آن نوعی واکنش متقابل بین گوينده و شنونده وجود دارد ،در متون نوشتاری هم کاربران به -
نحوی درگیر تعامل با متن هستند ،با اين تفاوت که منفعلتر از مکالمه عمل میکنند» (:1559
 .)15- 20ازاينرو میتوان قواعد گرايس را عالوه بر مکالمه برای متنهای نوشتاری نیز
استفاده کرد ،چون «همۀ انواع تفکّر شکل گفتوگويی دارند» (چندلر.)66 :1556 ،
گرايس (6- 43 :1913؛  )25 :1993درمقالۀ «منطق و مکالمه  »13میگويد :يک تعامل زبانی
درصورتی بهطور موفّق اراده می شود که طرفین آن به اهداف ارتباطی پایبند باشند .وی بر
اين اساس اصل همکاری را که ناظر برانسجـام و پیوستگی مکالمات ا ست ،مطرح و آن را در
قواعد نهگانۀ مکالمه در چهار گروه به شرح زير معرّفی کرد:
 - 1کمّیّت  :16قاعدة کمیّت بیانگر آن است که به اندازة الزم و براساس اهدا ف جاری مکالمه
اطّالعات ارائه دهید و بیشتر يا کمتر از حدّ درخواست شده کالمی برزبان نیاوريد
(گرايس.)43 :1913،
 - 2کیفیّت  :11قاعدة کیفیّـت به متکلّم توصیـه میکنـد که اطّالعاتی واقعی ،مستند ،غیـر -
جعلی و مبتنی برصدق ارائهدهـد و برای سخنان خود داليل و شواهد قانعکنندهای داشتهباشد
(همان.)46 :
 - 5ربط  :15قاعدة ربط دالّ بر مرتبطبودن

19

است؛ مرتبطبودن مکالمه به «موضوع»

مشخّص و آوردن معلوماتی که به هدف کالم مرتبط هستند ،نظر دارد (بوگراند و
درسلر.)102- 5 :2002،
21

- 4شیوه  :20گرايس قاعدة شیوه را در يک جمله خالصه میکند« :واضح بگويید»؛ يعنی
«طوری مطلب را بگويید که منظورتان را محقّق سازد» .اين تعبیر به توصیف اوّلیّۀ گرايس از
معنای هدفمند اشاره دارد که میگويد نیّت تولیدکنندة متن بهمنزلۀ «هدايت خودآگاه
شنونده» است (بوگراند و درسلر .) 105 :2002،حال اگر شرط وضوح

22

را به مطالب فوق

اضافه کنیم ،قاعدة شیوه را تعريف کردهايم « .قاعدة شیوه کیفیّت گفتهها و میزان وضوح
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نقش تخطّی از قاعدۀ شیوۀ گرایس...

فرّخ لطیف نژاد رودسری

سخن را بررسی میکند و در واقع مبتنی بر چهار شرط دوری از پیچیدگی ،پرهیز از ابهام،
توصیه به گزيدهگويی (پرهیز از اطناب) و رعايت نظم و ترتیب کالم است (گرايس) 46 :1913،
که هريک بهطور جداگانه شرح داده میشود.
25

 - 1قاعدة شیوه حکم میکند که از کاربرد عبارات پیچیده پرهیز کنیم؛ عباراتی که مانع
تطابق ساخت متن با محتوای آن و درک نیّت گوينده می شوند و ارتباط با مخاطب را تضعیف
میکنند .پیچیدگی کالم ممکن است عمدی باشد ،مثالً گوينده ممکن است بنا به مصالحی
منظور خود را پنهان کند ،يا از نشر اطّالعات خودداری کند يا حتّی قصد فضل فروشی داشته -
باشد (بوگراند و درسلر.)105 :2002،
24

 - 2شرط ديگر قاعدة شیوه «خودداری از ابهام » است .بسیاری از عبارات زبانی ممکن
است در شرايط مختلف ،معانی متفاوتی داشته باشند ،ولی نمیتوان گفت که آنها دارای ابهام
هستند .ابهام تنها زمانی بهوجودمیآيد که نتوان گفت کداميک از معانی مورد نظر است .در
اين موارد طرفین گفت وگو میکوشند محتوا را با عباراتی ديگر در يک قالب روشنتر بیان
میکنند که به اين کار دگرگويی  23میگويند ،ولی اگر طرفین گفتوگو همچنان اصرار بر ابهام
داشتهباشند ،ارتباط تضعیف میشود (همان.)104:
26

 - 5شرط بعدی قاعدة شیوه «گزيدهگويی » (همان) و پرهیز از پرگويی غیرضروری
(االم .)212 :1556،قاعدة کمیّت به میزان ارائۀ اطّالعات میپردازد ،درحالیکه «گزيدهگويی» به
تعداد جمالت برای انتقال پیام اشاره دارد (بوگراند و درسلر.)104 :2002،
 - 4شرط آخر قاعدة شیوه «رعايت ترتیب  »21است؛ يعنی مطالب خود را بهترتیب ارائه
کنید و «منظّم حرف بزنید» (االم .)212 :1556 ،برای اين کار بايد راهبردهای نظم هنجار

25

را

در ذکر رويدادها و موقعیّتها بهکارببنديد.

مری لوئیس پرات 29در کتاب خود تحت عنوان به سوی نظريّۀ کنشهای گفتاری در
گفتمان ادبی ،نظريّات گرايس را وارد گفتمان ادبی کرد .از ديد او گرايس انسجام را ويژگی
متن نمیداند ،بلکه رابطهای میان پارهگفتارها میداند که خود ما بر متن اعمـال میکنیم .در
واقع گرايـس بر اين باور اسـت که گفتمـان شامل مجموعهای نامحدود از عوامل زبانی و
دانشنامهای و يا دانش جهان خارج است و تعیین میزان انسجامش به بافتهای ارتباطی
بستگی دارد .گوينده اين مجموعه را بهکارمیگیرد و انتظار دارد مخاطب نیز از آن برای
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دوره  ،----شماره  ،-----سال -----

جستارهای زبانی

رسیدن به معنای گوينده استفاده کند (هرمان ،1- 5 :1994،هرمان.)114 - 3 :1993 ،
در اين پژوهش میزان عدول از معیار انسجام ،بهويژه «آرايش هنجار سازهها» يا «نظم
هنجار» و هدف از اين تخطّی در شعر نیما سنجیده شده است:

 .4نقض قاعدۀ شیوۀ گرایس در شعر منظومه به شهریار
هر نوع تخطّی از اصول مکالمه ،سبب نشـاندارشدن 50متن میشود« .منظور از نشـانداری
کاربرد شیـوهای غیرمعمول در کالم است» (توالن .)131 :2001،متکلّم با بهتعلیقدرآوردن
قواعد مکالمۀ گرايس معانی ضمنی مورد نظر را القا میکند (االم .)215 :1556 ،شعر متنی
نشاندار محسوب می شود که قواعد گرايس تا حدودی در آن نقض میشود .نقض قاعدة

شیوه و شروط آن عاملی نمايان در شعرهای آزاد و بلند نیما به ويژه شعر منظومه به
شهريار است  .51نیما در اين شعر از سه شرط قاعدة شیوه يعنی «نظم و ترتیب کالم»،
«گزيدهگويی» و «دوری از ابهام» تخطّی میکند که با ذکر نمونههايی به شرح هريک
میپردازيم:

 .1- 4عدم رعایت ترتیب کالم و بازی با آرایش هنجار سازهها
واحدهای اصلی نحو گروهواژه ، 52جمله واره و جمله هستند که در يک زنجیرة خطّی پشت -
سرهم قرارمیگیرند و به سرعت قابل پردازش هستند (بوگراند و درسلر« .)43 :2002،رعايت
ترتیب کالم» ،پردازش و باز خوانی متن را آسانتر میکند و ذهن را در مرتّبکردن يک
چیدمان نامتعارف دچار زحمت نمیکند (همان .)103 :چیدمان غیرمعمول بر اثر جابهجايی
اجزای گروه اسمی يا جمله حاصل می شود .طبیعتاً در شعر ترتیب معمول سازهها درهممی -
ريزد و نظم هنجاری که در زبان عادی و منطقی وجود دارد ،شکسته می شود .نقض قاعدة
شیوه و عدم رعايت شرط ترتیب در شعر نیما بهصورت انواع جابهجايیهايی ظاهر میشود
که گاه منجر به ناهنجاری آگاهانه و ابهام نحوی  55می شود و در ادامۀ مطلب به ذکر انواع و
نمونههای آن میپردازيم.
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نقش تخطّی از قاعدۀ شیوۀ گرایس...

فرّخ لطیف نژاد رودسری

 .1- 1- 4جابهجایی
جابه جايی در سطح نحو در دو اليۀ ساختاری گروه و جمله بررسی شده است .جابه جايی در
گروههای اسمی در ترکیبات دوتايی و چندتايی صورت گرفته و در سطح جمله نیز جابهجايی
سازهها( 54جايگردانی) در انسجام متن مؤثّر است .جابهجايیها در گروه اسمی سبب دور -
شدن از زبان معیار شده و توان بر قراری ارتباط با متن را کمتر کرد ه است و اقسامی به
شرح زير دارد:
 .1- 1- 1- 4جابه جایی در گروه اسمی
 .1=1- 1- 1- 4جابهجايی ترکیب وصفی
زبان فارسی جزو زبانهای «هسته آغاز» 53است (طیّب)15: 1555،؛ يعنی هسته معموالً در
ابتدای گروه اسمی قرار میگیرد ،امّا «گاه به ضرورت شعری يا اهداف منظور شناختی جای
هسته و وابسته در گروه اسمی عوض میشود» (همان  .)11:جابه جايی در ترکیبات وصفی
شعر نیما به دو صورت «قلب» و «فاصله» صورت میگیرد .در شعر نیما قلبِ ترکیب وصفی،
معموالً با حذف کسرة اضافه همراه میشود ،امّا گاه تکواژ آزادِ کسره ،با وجود جابهجايی
باقی میماند:
از چه میگويی به سوی شهر جانان میروم هر دم تا بکاهم از فراوانْ غم (يوشیج)411 :1555،
(غمِ فراوان)
همچو خندانِ سپیده دم به بالین غمآلود سحر بنشین (همان.)419:
(سپیده دمِ خندان)
در اين مورد ممکن است چند صفت برای اسم وجود داشته باشد که همۀ آنها پیش از
موصوف ب یايند:
و دمی حتّی در آنجا کینه ور شیطان بد جوهر نه حاضر بود (همان.)465 :
(شیطان کینهور بد جوهر)
 .2- 1- 1- 1- 4جابه جايی در ترکیب وصفی -اضافی
گاه گروههای اسمی دارای يک يا چند صفت يا مضافالیه هستند که در اکثريّت قريببهاتّفاق
34. Cons t i t uent
35. Head Fi r st
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جستارهای زبانی

آنان ،فقط يک صفت از جای اصلی خود خارج شده و قبل از هسته قرار میگیرد:
بربساط پهنه ور دريای بیآرام (يوشیج.)463 :1555،
(بر بساط دريای پهنهور بیآرام)
با شکفته داستان دلکش آنها (همان.)465 :
(با داستان شکفتۀ دلکش آنها)
 .3- 1- 1- 1- 4جابه جايی ترکیب اضافی
نیما عالوه بر جابه جايی ترکیب وصفی ،ترکیب اضافی را با استفاده از دو شگرد جابهجا
میکند« :از جانشین کسرة اضافه»« ،رای فکّ اضافه»،
 «.1 - 3- 1- 1- 1- 4از» جانشین کسرة اضافه
در مگر نز شهر من وز خانۀ من بود بر سوی تو بگشاده (يوشیج.)419 :1555،
(مگر در شهر و [در] خانۀ من به سوی تو گشاده نبود).
که به ياد روزگارانی ،چو صحبت را میآغازی ،از تو اندر آتش حسرت جگر سوزد (همان.)452 :
(جگر در آتش حسرت تو می سوزد).
« .2 - 3- 1- 1- 1- 4را»ی فکّ اضافه
با تشخیص«را»ی فکّ اضافه ،بسیاری از پیچشهای نحوی شعر نیما گشوده میشود:
حرف من کايد مرا از دل به گوش دلش بپذيرد (همان.)451 :
(حرف من را که از دلم به گوش دلش آيد ،بپذيرد).
 .2- 1- 1- 4جابه جایی در جمله
 .1- 2- 1- 1- 4جابه جايی ضمیر در جمله
جابه جايی ضمیر از ويژگی های مشترک در زبان گفتار و زبان باستان است .در اين نوع جا -
به جايی ،ضماير دارای نقش مفعولی ،مضافٌ الیهی و متمّمی قبل يا بعد از محلّ اصلی خود
قرار میگیرند:
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نقش تخطّی از قاعدۀ شیوۀ گرایس...

فرّخ لطیف نژاد رودسری

ضمیر مفعولی
وز ره مهر و صفا در کنار خود نشانیدم (همان.)413:
(مرا)
ضمیر مضافٌ الیهی
روزگاران جدايی کرد ديگر سان /اين جهانت پیش چشمان (همان.)414 :
(پیش چشمانت)
ضمیر متمّمی
روزی اينسان نزلشان خواهند دادن؟ (همان)
(به آنها)
اين نوع ضمیر در گذشته مفعولی و در زبانِ معیار امروز ،متمّمی به حساب میآيد.
 .2- 1- 4نحو ناهنجار
خروج از نظم معیار فار سی و «تقدّم و تأخّر نامعمول اجزای جمله در برخی از شعرهای نیما
سبب ضعف تألیف شده است» (حمیديان  )525 :1551،و گاه ناهنجاریهايی در ساخت و
معنای شعر ايجاد کردهاست .تغییر غیرعادی جای سازهها به همراه جابه جايی ترکیب وصفی،
اضافی ،جـابه جايی ضمیر و حذف و جابهجايیهای تحمیلیِ ناشی از وزن شعر ،امکان تشکیل
جملۀ معیار را در ذهن مخاطب به تعويق میاندازد ،بهطوریکه گاه خوانندة شعر نیما پس از
بازخوانی های مکرّر به معنای صحیح جمله در بافت شعری پی میبرد و دلیل آن استفـاده از
جابهجايیهای غیرمعمول در گروه و جمله است که نمونهای از آن آورده میشود:
راست است آيا که می باشد  /در فالخن اين شب ديجور را  /روشنی ز اين روشنان بس جلوه افزاتر
1 2

5

9

6

3

4

1

5

(آيا راست است که روشنی اين شب ديجور در فالخن اين روشنان بس جلوهافزاتر
است) .مفهوم کلّی جمله اين است که روشنايی شب ت اريک با نور ستارگان جلوة بیشتری پیدا
میکند.
مورد ديگر اينکه شاعر در جمالت همپايه و در موارد معدودی در جمالت مرکّب ،حرف
ربط را از جای اصلی خود که معموالً بین دو جمله است ،به وسط جملۀ دوم میبرد که در
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جستارهای زبانی

زبان عادی و حتّی در شعر امری غیرمعمول محسوب میشود که در منظومه به شهريار هم
بهکار رفته است:
گنج مرواريد آيا در حريم آسمانی میگشايند؟ /خازنان خلوت زيبا دالرام سحرگاهی /در
شبی مهتاب میکوبند يا قصر فلک را ؟ (همان) 414 :
(آيا خازنان خلوت زيبای دالرام سحرگاهی گنج مرواريد را در حريم آسمانی میگشايند
يا در شبی مهتابی قصر فلک را میکوبند؟)
 .3- 1- 4نحو خاص
گاه شاعر از ساختهای دستور تاريخی مانند ساختی که در جمالت دارای «را»ی مالکیّـت
معمول بوده ،استفاده میکند .به گفتۀ دبیـر مقدّم ( )114 - 13 :1515اين نوع «را» در فارسی
میانه کاربرد داشته و بـر وجود يا فقـدان چیـزی داللت میکردهاست ،مانند «پاپک را پسـری
هست» .صديقیان ( .)144- 3 :1555آن را «را»ی تعلّق نامیده است که بعد از نهاد و به همراه
فعلی از مشتقّات بودن میآيد ،مانند جملۀ زير:
و به خود گويد :نسیم صبحگاهان را دوامی نیست (يوشیج.)469 :1555،
(نسیم صبحگاهان دوامی ندارد)

 .2- 4تخطّی از گزیدهگویی
«گزيدهگويی» به تعداد جمالت برای انتقال پیام اشاره دارد و به پرهیز از پرگويی غیر -
ضروری توصیه میکند .نیما «با خالصهگويی درتوصیف به سبک کالسیکها موافق نیست»
(يوشیج( ،الف) .)413 :1565او بر خالف آنچه در قاعدة شیوه گفته شده معتقد است که
« وصف مدرن بايد طوالنی و ضرورتاً رمان وار باشد» ( حمیديان205:1551،به بعد؛ محمّدی و
ديگران.)11:1559،
نیما در اشـعار سمبـولیک خود از جمالت مرکّب طوالنیتری استفاده میکنـد که دارای
وابستههای بیشتری هستند .تعدّد وابستهها از اوّلین شعر سمبولیک نیما يعنی ققنوس آغاز
می شود و در شعرهای رمانگونهای مانند خانۀ سريويلی و اشعار بعد ادامه میيابد و در
منظومه به شهريار به اوج میرسد (حمیديان200- 11 : 1551،؛ آيتی ،دسترنجی.)66 :1555،
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نیما هنگام ارسال شعـر مذکور به شهريار ،امتیاز اصلی آن را آزادی از اطاعت بیقیدوشرط
زبان میداند که منجر به انعطافپذيری و تکامل زبـان و قدرت بیـان می شود (طاهباز:1565 ،
 .)109شعر منظومه به شهريار دارای « جمالت مرکّب درهمتنیده»ای است که با دو شگرد
استفاده از «جمالت معترضه» و «همپايهافزايی» طوالنی شدهاند:
 .1- 2- 4جملۀ معترضه
جملۀ معترضه

56

درج يک واحد زبانی است که روند عادی نحو را قطع میکند و در شعر

منظومه به شهريار بسامد بااليی دارد .بندهای کوچک توصیفی که بهصورت جمالت معترضه
در جملۀ اصلی قرار میگیرند ،سبب تأخیر در دريافت جملۀ اصلی می شوند .اين جملهوارهها
معموالً جانشین قید يا صفت هستند .شاعر در اين شعر  16بار از جملۀ معترضه استفاده می -
کند که نمونهای از آن را داخل کمانک میبینید:
هان .آن را با هزارن تیره کان دانید /بهره ور سازيد /.تا کسان که از پی هم رهسپارند( /همچو
سرگشته صفی از لک لکان کاشیان گیرند در يکسو) نپندارند /خستگی مانند پتک محکم
آهنگرانشان استخوان در تن نخواهد کوفت (يوشیج.)462 :1555،
 .2- 2- 4همپايهافزايی
همپايهافزايی

51

افزودن يک عنصر توضیحی همپايه يا مجاور به جملۀ اصلی است .در جملۀ

زير سه جمله وارة افزوده طول جمله را به نحو قابل توجّهی افزايش میدهند:
به سوی راهی رسیدم که به عمر خود نه آن را هیچگه پیموده بودم /آن زمان که نز شب نز
صبح روشنرو نشانی بود /و همه کارآوران اين جهان را کار اندر کارگاهان نهانی بود /و
گذشت روزگاران ز کف رفته  ...همچو ناقوسی بلند آوا در مقام دلستانی بود /.و ستارة
صبحگاهی چون نگینی از عقیق زرد /در کف سرد سحرگه میدرخشید (همان .)466:
 .3- 2- 4جمالت مرکّب درهمتنیده
جمالت مرکّب درهمتنیده دريافت متن را به تأخیر میاندازند ،زيرا دارای وابستههای متعدّدی
هستند که به صورت جملۀ معترضه يا همپايه در کنار جملۀ هسته يا وابسته قرار میگیرند.
36 . Par ent hes is
37
. Appos i t ion
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در اصطالح زبان شناسی به قرارگرفتن وابسته در داخل جملۀ هسته «النهگیری درونی»55
میگويند .اکنون يکی از طوالنیترين جمالت نیما در شعر منظومه به شهريار که در 52
مصرع شعر جای گرفته تحلیل میشود:
از کسانی که (شعف از دلگشای آهنگشان خیزد /و به شدّتهای شادیها میافزايد) مدد
جستم /تا سکوت تلخ را در درّه ها ديوار بشکافم /و اگر طوفانی آن گونه مرا مفلوک خواهد
داشت /،به صفای قوّت دل رخت بتوانم کشم بیر ون /.همچنین از بهر آن که جويم از هر کس
نشان راه /با کسان محشور گشتم که دل سرد و نهاده مردة آنان /آدمی را همچو يخ بر
جايگاهش بسته میدارد /و سخنهای کج و نادلنشین آن جماعت( /حاصل از خود خواهی و
حمق و ندانی)  /میگدازد دل ،امید زندگی را خسته میدارد /.لیک از سحری که با من بود و
تعويذی( /بسته بر بازوی من مادر) /يک سر آن هموار و ناهموار بر خود ساختم يکسان /و
غبار آن کدورت های پنهان را /که نشیند بر دل و چشمان گواهانند /،میزدودم از ره خاطر /تا
نپندارند آن مردم نه ز ايشانم /و سراسیمه به هم گردآمده گويند« /:مردم بیگانه را در راه ما
راه است»  ،و آزاريم جويند /با بد هر نا روايی آمدم همرنگ /.پـس چو امواجـی که از ساحل
گريزانند و هم بر سـوی ساحـل بازمی آيند /يا قطار دلربای روشنان در يک شب غمناک /،کز
بر اين الجورد اندوده حیرانند /،راه خود بگرفتم اندر پیش /.با جهانی دردِ پنهان ،بود اين نکته
به من معلوم /کز پی ديدارِ جانان رنجها بايست بگزيدن /بس ره نارفته میبايد بريدن /،سر
تهی می بايد از باد بروت خودپسندی داشت /همچو گوغلتان و همچو خس /بر بساط پهنهور
دريای بی آرام /تا کدامین لحظه سوی ساحل آيد باز (يوشیج.)465- 3 :1555،
در مثال فوق نیما از هر دو نوع جمالت وابسته استفاده کرده است که گاه با يکديگر
همپايهاند يا خود دارای وابستۀ ديگری هستند (رک جملۀ مرکّب :وحیديان:)112 :1555 ،
از کسانی (که شعف از دلگشای آهنگشان خیزد /و به شدّتهای شادیها میافزايد) مدد
جستم /تا سکوت تلخ را در درّهها ديوار بشکافم.
اگر جملۀ فوق به جملۀ معیار تبديل شود ،به صورت زير در میآيد:
از کسانی مدد جستم که شعف از آهنگ دلگشايشان خیزد و [آهنگشان] به شدّت شادیها
هسته

وابسته 1

میافزايد تا ديوار سکوت تلخ درّهها را بشکافم.
وابسته 2

وابسته 5
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هنگامیکه در يک جملۀ مرکّب ،جملۀ وابسته به صفت يا مصدر تأويل می شود ،وابسته
تبديل به بخشی از جملۀ هسته می شود (وحیديان .) 115 :1555 ،در جملۀ زير جمالت وابسته
 1و  2به دو صفت تأويل شدهاند:
از صاحبان آهنگ دلگشای شادیافزا مدد جستم تا ديوار سکوت تلخ درّهها را بشکافم.
جملۀ مرکّب درهم تنیدة فوق که از شش بند شعری تشکیل شده است ،ظاهراً در بند پنجم
به پايان می رسد ،ولی از نظر معنايی هنوز کامل نشده و در بند بعد پايان میيابد .علّت
گسستگی ظاهری حذف پیوند همپايهساز «و» بین بند پنجم و ششم است« .راه خود بگرفتم
اندر پیش [و] با جهانی درد پ نهان ،بود اين نکته به من معلوم» (يوشیج .)464 :1555،مفهوم
جملۀ اصلی حاصل از شش بند چنین است« :از کسانی مدد جستم تا بتوانم به ديدار جانان
نايل شوم».

 .3- 4ابهام
نقش نحو منظّم کردن چیدمان روساخت است تا نحوة چینـش مفاهیم و روابط را محدودتر
کند ،کار برد ناقص نحو پردازش آن را در ذهن دشوار میکند (بوگراند و درسلر؛- 4 :2002
 )155و موجب ابهام می شود ،چنانکه عدم رعايت نظم هنجار و آوردن جمالت مرکّب درهم -
تنیده سبب بروز «ابهام نحوی» در شعر نیما شده است« .ابهام نحوی به دلیل نوع همنشینی
واحد های واژگانی در جمله آشکار و به دو گونۀ ابهام گروهی و ساختاری تقسیم میشود»
(صفوی.)4 :1554،
 .1- 3- 4ابهام گروهی
اين نوع ابهام وقتی مطرح است که هم نشینی واحدهای سازندة يک گروه به تعابیر مختلفی
منجر شود (همان) .شقايق در نه فت خلوت کوه /خنده اندر کاسۀ خون دل خود بست
(يوشیج« .)463 :1555،نهفت» می تواند هسته يا صفت خلوت باشد .اگر آن را اسم و هسته در
نظر بگیريم( ،شقايق در پنهانگاه خلوت کوه) و اگر صفت بگیريم( ،شقايق در خلوت نهفتۀ کوه)
معنی خواهد داد.
جابه جايی اجزای ترکیب اضافی با «رای فکّ اضافه» و «از جانشین کسرة اضافه»،
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ازطريق تغییر در محور هم نشینی موجب ابهام گروهی می شود و با تشخیص آنها میتوان
ابهام را برطرف کرد.
 .2- 3- 4ابهام ساختاری
ابهام ساختاری در سطح جمله قابل طرح است و در آن روابط نحوی عناصر سازندة يک
جمله از تعبیرات مختلفی برخوردار است (صفوی .) 5 :1554،ابهام ساختاری در شعر نیما
بیشتر ناشی از نحوة چینش واحدهای سازنده است ،مانند مثال زير:
شهر جانان را در آن منظر /شد سواد دلربا برمن /همچو گیسويی به هر سو رفته جلوه -
گر (همان)410 :
برای برطرفکردن ابهام ،محتوا را با عباراتی ديگر بهصورت روشنتری بیان میکنیم .در
اين مورد بهطور همه جانبه از نحو استفاده میکنیم ،زيرا از طريق ديگر نمیتوانیم به پاسخ
قطعی برسیم (بوگراند و درسلر ،) 155- 4: 2002،جملۀ فوق پس از تبديل به نثر معیار چنین
میشود:
(در آن منظر ،سواد دلربای شهرجانان همچو گیسويی به هر سو رفته بر من جلوهگر
شد).
گاهی جابه جايی سازهها به نحوی است که حتّی پس از بازگشت به معیار نیز کامالً از
چینش درست آن اطمینان حاصل نمی شود و گاهی نیز ابهام بههیچ وجه قابل رفع نیست ،زيرا
نحوة خواندن ،نحوة چینش و معنی حاصل از آن مبهم است:
او ترا در خانه خندان جذبۀ نگاهش غرق آورده (همان)416 :
 1ـ او ،جذبۀ نگاهش تو را در خانه ،خندان غرق آورده است (خندان قید جمله).
2ـ او ،جذبه نگاه خندانش تو را در خانه غرق آورده است (خندان صفت نگاه).
 - 5او تو را در خانۀ خندان جذبۀ نگاهش غرق آوردهاست (خندان صفت خانه).
در مثال فوق ضمیر متّصل «ش» میتواند «مضافٌالیهِ مضافٌالیه» يا «مضافٌالیهِ صفت»
باشد و واژة خندان ممکن است قید جمله يا صفت نگاه و خانه باشد.
نوع ديگر ابهام ساختاری ابهام در مرجع ضمیری است که در جمله بهکار رفته است:
و بماندی هر زمانی نه کست غمخوارگی کرده (همان.)415:
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ضمیر «ت» ممکن است به «کس» يا «غمخوارگی» يا به هر دو ارجاع دهد:
نه کسانت غمخوارگی کردهاند.
نه کسی غمخوارگیات کردهاست.
نه کسانت برايت غمخوارگی کردهاند.
نوع ديگر ابهام ،افزودن جملۀ همپايهای به جملۀ قبلی است که روند عادی نحو را مختل و
تعیین وابستگی يا عدم وابستگی آن را به جملۀ قبل دشوار میکند:
و غبار آن کدورت های پنهان را /که نشیند بر دل و چشمان گواهانند /،میزدودم از ره
خاطر (همان.)464:
ابتدا بهنظر میرسد که (غبار کدورتهای پنهان بر دل و چشم مینشیند) ،ولی در اين
صورت (گواهانند) فاقد معنا خواهد بود ،بنابراين بهتر است بگويیم (کدورت بر دل مینشیند و
چشمها بر وجود کدورت قلبی گواهی میدهند) ،بهعبارت ديگر نارضايی قلبی در چشم ظاهر
میش ود .مفهوم کلّی جمله اين است که کدورت دل را از وجودم پاک میکردم و جملۀ
معترضۀ « چشمان گواهانند» که يک وابستۀ درونی در جملۀ مرکّب اصلی است ،در معنای کلّی
جمله اختالل ايجاد میکند.
گاه شاعر به ابهام زايی شعر خود توجّه داشته و با عاليم نگارشی آن را برطرف ساخته
است .در برخی از موارد فوق نحوة خواندن شعر و توجّه به واحدهای زبرزنجیری تکیه،
درنگ و آهنگ می تواند مشکل خوانش را برطرف سازد ،امّا مشکل اين است که نمیدانیم
منظور شاعر کدام يک از صورتهای احتمالی بودهاست.

 .5یافتههای نحوی
در تحلیل آماری  21مورد جابهجايی ترکیب اضافی شامل  11مورد «را»ی فکّ اضافه و 4
مورد «از» جانشین کسره اضافه 16 ،مورد ترکیبهای وصفی و اضافی مقلوب13 ،مورد
ترکیب وصفی مقلوب15 ،مورد جابه جايی ضمیر 6 ،مورد جملهبندیهايی با نحو خاص و 5
مورد خارج ساختن حرف ربط همپايه ساز يا وابستهساز از بین دو قسمت جملۀ مرکّب به
صورتی نامعمول 19 ،مورد ابهام نحوی 16 ،مورد جملۀ معترضه و  20مورد همپايهافزايی
وجود دارد.
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نمودار  :1بسامد موارد تخطّی از نظم هنجار در شعر منظومه به شهريار

چنانکه آمار نشان میدهد ،نیما در شعر منظومه به شهريار به نظام زبانی معیار معاصر
پای بند نیست و بر خالف نظريّهاش نتوانسته است به جريان طبیعی گفتار در شعر دست يابد.
وی «اصل همکاری گرايس را که زيربنای ساخت و درک پارهگفتارها در مکالمه محسوب
میشود» (توالن ،)131 :2001،نقض کرده و از قاعدة شیوه و سه شرط آن يعنی رعايت «نظم
و ترتیب کالم»« ،گزيدهگويی» و «دوری از ابـهام» سرپیچی کردهاست .عدم رعايت نظم و
ترتیب کالم با جابه جايی سازهها در ترکیب وصفی و اضافی ،جابه جايی ضمیر و حروف ربط
و استفـاده از نحو خاص صورت میگیرد .افزايش طول جمله با جمالت معترضه و همپايه -
افزايی ناقض شرط گزيدهگويی است .کار برد ابهام گروهی و ساختاری نیز تخطّی از شرط
دوری از ابهام است.
قواعد مکالمۀ گرايس انتخابهای افراد را در متن محدود میکنند و اين امکان را فراهم
میکنند که با حدّاقل تالش با مخاطب ارتباط بر قرار کنیم (امرالهی ،)11 - 5:1555،درحالیکه
شعر قواعد مکالمه را برنمیتابد .نیما با سر پیچی از قاعدة شیوه باعث جلب توجّه مخاطب
می شود و به معنايی بیش از آنچه میگويد ،اشاره میکند؛ او ضمن انتقال معنای ظاهری،
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معانی و اهداف ضمنی ديگری به شرح زير درنظر دارد.

 .6اهداف ضمنی تخطّی از قاعدۀ شیوه
 .1- 6در آمیختن زبان تاريخی و بومی
يکی از انتظارات خواننده از متن ،ترتیب قرارگیری اجزای جمله يا راهبردهای نظم هنجار است
که در آگاهیبخشی اهمّیّت دارد .نظم نحوی تابع قوانی نی است که به بعضی از انـواع چینشها
در جمله اولويّت میدهد ،امّا اين نظم میتواند در بافت مناسب تغییر کند؛ به شرط آنکه نحو
کارکرد تازهای در متن پیدا کند (بوگراند و درسلر .)123- 6 :2002،جابه جايی سازهها در
شعر منظومه به شهريار کارکردها و اهدافی دارد که يکی از آنها درآمیختن زبان تاريخی و
بومی در نحو است .کـاربرد ترکیبات وصفی مقلوب و جابه جاکردن عناصر سازندة جمله را
می توان نوعی رفتار زبانی در شعر نیما محسوب کرد که تحت تأثیر زبان بومی نیما يعنی
مازندرانی است که ريشه در زبان طبری قديم دارد .شمس لنگرودی( )11 :1550عقیده دارد
که « نیما از نحو کهنِ فارسی دری و گويش جغرافیايی ناحیۀ مازندران بهطور توأمان استفاده
کرده و علّت آن استفاده از زبان طبری است» که گونۀ تاريخی و معاصر آن در شعر نیما
ديده میشود .توجّه به زبان بومی ناشی از جريان بومیگرايی معاصر عصر نیما بود و
« نويسندگانی چون جمـالزاده و آل احمد در آن توفیق يافته بودند» (صديقی.)93 :1555 ،
بهکار بردن ترکیب اضافی مقلوب ،نحو خاص و جابه جايی ضمیر ناشی از کاربرد دستور
تاريخی است .کاربرد واژگان يا ساختهای نح وی مرده ،سبب هنجارگريزی زمانی يا
باستانگرايی می شود و « به عنوان اسباب ايجاد نظم و صرفاً برای حفظ وزن بهکار میرود»
(صفوی .)155 :1/1515،نیما از باستانگرايی برای خلق فضای سنّتی ،فخامت کالم ،رهايی از
چالشهای وزنی و ايجاد ابهام استفاده میکند .اگرچه با اين کار زبان قديمیتر از قبل جلوه
می کند ،شاعر در استفاده از امکانات تاريخی و گويشی زبان برای بیان جزئیّات آزادتر
می شود .حمیديان ( ) 529- 50 :1551معتقد است که نیما برای رسیدن به دستگاه زبانی مستقل
دو مرحلۀ روی آوردن به زبان قديم و ايجاد تغییرات درست و حساب شده در آن را طی کرده
است (حمیديان .)529- 50 :1551،
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 .2- 6تغییر ساخت مبتدا  -خبری زمینهساز تقویت آگاهیبخشی
يکی از جنبههای خاصّ ارتباط ،وجود ساخت مبتدا  -خبری است .نحوة چیدن کلمات در يک
جمله اهمّیّت و اولويّت برخی از واژهها ،عبارات و مطالب را نسبت به برخی ديگر بیـان
(بوگراند و درسلر )43 :2002،و محتـوای ژرف ساخـت متن را آشکـار میکنـد .بدينترتیب
«انسجام به پیش فرض پیوستگی وابسته است .اطّالعات کهنه ،آشنا ،قابل پیشبینی يا تثبیت -
شده در مبتدا بهصورت عبارات فاعلی می آيند و اطّالعات تازه در گزاره قرار میگیرند و اين
امر باعث می شود که گزاره در کانون توجّه واقع شود» (همان)66- 5 :؛ بهعبارت ديگر زنجیرة
رويدادهـا براساس میزان آگاهیبخشی آنها مرتّب می شود .عناصری که آگاهیبخشی کمتری
دارند ،در ابتدای جمله و عناصری که آگاهیبخشی بیشتری دارند ،در انتهای جمله میآيند.
گاهی اتّفاق میافتد که عناصر مبتدا ساز در آخر و عناصر سازندة خبر در اوّل بیايند .هدف از
اين کار غافلگیرکردن خواننده و افزايش جذّابیّت متن است ،زيرا اگر مؤلّف جمله را به ترتیب
معمولی آن بیاورد ،اثربخشی متن کاهش پیدا میکند (همان .)150- 1:جابه جايی ساخت مبتدا -
خبری در بسیاری از شعر های نیما آگاهانه بوده و شاعر بر خالف معمول قسمت تازه و
مؤکّد را مبتدا قرار دادهاست .مبتدا عنصر آغازين جمله است و گوينده میتواند آن را از
سازههای گوناگون بند برگزيند ،چنانکه فاعل ،متمّم و فعل میتوانند در جايگاه آغازين بند
قرار گیرند و همچون مبتدا عمل کنند ،زيرا « ساخت مبتداـ خبری گوينده محور  59است»
(مهاجر و نبوی ) 31 :1516 ،و استفاده از آن عالوه بر نشاندارساختن متن ،آزادی عمل
وسیعی را در بیانِ دقیق افکار و احساسات به شاعر میدهد و امکان تحوّالت زبانی را بیشتر
میسازد .اين تغییر که نوعی تخطّی از قاعدة شیوة گرايس است ،باعث می شود خوانندگان
دريافتهای مختلفی از شعر نیما داشتهباشند.

 .3- 6واسازی زبان
نیما قصد داشته «در شعر از زبان طبیعی نثر استفاده کند» (يوشیج ،)53 :1531،امّا جابهجايی
سازههـا و دگرگويی غیرمعمول جمالت ،افعال ،اسامی و صفات در شعرش ساختار معمول
زبان را درهمريخته و از تأثیر عاطفی شعرش کاسته است« .در شعرهای آزاد بلند نیما کار -
بردهای مهجور کالسیک و ترکیبات فعلـی نامتعارف و درهمريختگیهای نحوی حدّومرزی
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نمی شناسند» (پورنامداريان .)131- 2 :1559 ،بـهنظر میرسد نیما دغدغۀ ارتباط صريح با
مخاطب را نداشته است ،حتّی او تخريب ساختار زبان را نوعی نوآوری میداند که باعث
ايجاد توانايی بیشتر در شاعر میشود و در اين زمینه مشوّق بدعتهای نحوی به ويژه در
زمینـۀ ساخت فعل است و میگويد« :نترسید از استعمال آنها ،خیال نکنید قواعد مسلـّم زبـان
در زبان رسمی پايتخت است  ...مثالً به جای "سرخورد"" ،سرگرفت"و  ...را با کمال اطمینان
استعمال کنید .يک توانگری بیشتر آن وقت برای شما پیدا میشود که خودتان تسلّط پیدا
کرده کلمات را برای دفعۀ اوّل برای مفهوم خود استعمال میکنید» (يوشیج(1565 ،ب).) 109:

 .4- 6تأثیرپذیری از سبک هندی
مهاجرت شاعران فارسیزبان به هند باعث شکلگیری گويش خاصّی شد که ازنظر نحوی
تفاوتهايی با گويش معمول عصر صفــوی داشت .ورود زبان گفتار و برهمزدن نظم هنجار
در شعر به ناهنجاری نحــوی منجــر شد« .ناهنجاریهای نحوی از شاخصههای سبک هندی
است که ادراک معنا را به تأخیر میاندازد» (فتوحی .)601 :1555،در پارهای از موارد محوريّت
معنا ،نحو شعر نیما را تحتالشّعاع قرار دادهاست .محوريّت معنا در اصل همکاری گرايس با
پیروی ازقاعدة کیفیّت میسّر میشود « .قاعدة کیفیّت از قواعد ديگر مهمتر و ساير قواعد
وابسته به آن هستند» (گرايس .)41 :1913 ،بهنظر میرسد تخطّی نیما از قاعدة شیوه نیز به
دلیل حفظ قاعدة کیفیّت و ترجیحدادن آن بر ساير قواعد است ،زيرا گاهی «تخطّی از يک قاعده
به دلیل مغايرت با قواعد ديگر صورت میگیرد» (همان.)49 :

 .5- 6فشار سیاسی
يکی ديگر از علل ناهنجاریهای نحوی در شعر نیما موقعیّت تاريخی عصر وی است .شاعر با
تخطّی از قواعد گرايس و با برهمزدن نظم هنجار و ايجاد ابهام در خوانش و تولید معانی
ضمنی می خواهد نارضايتی خود را از نظام ديکتاتوری حاکم بر جامعه نشان دهد ،زيرا
«عوامل موقعیّتی سبب پیدايش متنهای آشفته و فا قد انسجام می شوند ،به همین دلیل گوينده
در پارهای از موارد بنا به مصالحی منظور خود را پنهان میکند» (بوگراند و درسلر:2002،
)95؛ به عبارت ديگر «علّت نقض قاعدة شیوه فريب دادن مخاطب است» (گرايس )49 :1913،تا
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دولت اختناق از قصد گوينده آگاه نشود.

 .6- 6تأثیر رمانگونگی شعر بر طول جمالت
افزايش طول جمالت ،شعر را مشابه نثرهای منشیانهای میکند که يادآور عصر ابوالمعالی و
ادامـهدهندة سنّت عصر صفوی است .هدف نیما از آوردن جمالت مرکّب درهمتنیده در شعر -
های رمانگونه ،جلب توجّه و افزودن بر بار معنايی کالم است؛ بهعبارت ديگر وی خواننده را
وامی دارد تا طیّ تالش برای يافتن پیوستگی متن به معانی ضمنی آن پی ببرد ،زيرا «جستو -
جو برای يافتن پیوستگی در بازيابی معانی ضمنی يک پارهگفتار نقش مهمّی دارد ،ازطرفی
قابلیّت پذيرش گفتمان با پیوستگی رابطۀ متقابل دارد» (بلیکمور .)102 :2001،اگر چه افزايش
طول جمالت مرکّب به شاعر فرصت میدهد تا در شعرهای روايی خود توصیفاتی مفصّل و
رمانگونه بیاورد « ،بیان روايی محملی برای ايجاد فضايی شاعرانه است که به خطّ روايی تن
درنمیدهد ،زيرا زبان شعر زبان حکايتگری نی ست ،بلکه غالباً بیان عاطفی انديشه نسبت به
وضعیّت مورد توصیفی است که شاعر در ذهن دارد» (خواجات،)91 :1559،
ازطرفی«النهگیری درونی از قابلیّت درک جمله میکاهد و علّت روان شناسی آن وجود
محدوديّت حاکم بر حافظه است ،زيرا ذهن زبانور قبل از رسیدن به فعل جملۀ اصلی بايد
جملۀ ديگری را پردازش کند» (درزی .)35- 9 :1553 ،از اينرو تطويل و اطنابهای نیمايی
سبـب ضعف آگاهیبخشی و متنیّت شعر میشود.

 .7نتیجهگیری
از آنجا که هدف از پژوهش تنها تطبیق نظريّه بر متن نیست ،در اين مقاله سعی شده تا
پیشنهاد تئوری بوگراند و درسلر در ا ستفاده از اصل همکاری برای رسیدن به هدفمندی
متن عملی شود ،در مرحلۀ نخست چگونگی ارتباط قواعد گرايس و اصول انسجامی تشخیص

داده شد و طیّ آن پاسخ به سؤال اوّل تحقیق مبنی بر اينکه در شعر منظومه به شهريار
بیشتر از کداميک از قواعد چهارگانۀ گرايس تخطّی شده است ،بهدست آمد و مشخّص شد که
تخطّی از قاعدة شیوه در شعر مذکور نسبت به سه قاعدة ديگر آشکارتر است .قاعدة شیوه
سه شرط دارد که نیما در شعر منظومه به شهريار با «جابه جايی سازهها» در گروه و جمله،
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« جمالت معترضه» و «همپايهافزايی» از شرط اوّل يعنی «رعايت نظم هنجار» تخطّی میکند.
شرط دوم «گزيدهگويی» است که با توصیفات طوالنی رمانگونه از آن فراروی میکند و
شرط سوم دوری از ابهام است که با ابهام نحوی از آن سرپیچی میکند .هر مورد از
نمودهای نحوی تخطّی ،بسامدگیری و علل و عوامل متنی و بافتی آن تحلیل شد« .جابهجايی
سازهها» به علّت بومیگرايی نیما ،تأکید بر بخشی از کالم و ديگر اهداف منظور شناختی
صورت گرفته است .سرپیچی از «گزيدهگويی» به دلیل رمانگونه بودن شعر و نیاز آن به
توضیحات مفصّل است« .ابهام» نحوی گروهی و ساختاری ناشی از تمايل نیما به مبهم بودن
شعر است .پس به س ؤال دوم در شعر مذکور پاسخ داده می شود که کارکردهای تخطّی از
قاعدة شیوه را خلق زبان شعری جديد ،جلب توجّه مخاطب به بخش خاصّی از جمله و
مالحظات سبکی و سیاسی میداند .در پايان تأثیر تخطّی بر آگاهیبخشی ،هدفمندی و متنیّت
متن سنجیده شد که در واقع پاسخ سؤال سوم است؛ نیما به قصد دستيابی به امکانات زبانی
تازه تر ،قواعد زبان را تغییر داده است ،امّا با اين کار از انسجام و بهتبع آن از آگاهی بخشی
و هدفمندی شعر کاسته است ،زيرا کاربرد جمالت مبهم ،طوالنیکردن جمالت و
النهگیریهای درونی متعدّد  ،سبب درگیری ذهن و کاهش «آگاهیبخشی» شعر می شود و از
«هدفمندی» و « قابلیّت پذيرش» کالم و درنتیجه «متنیّت» آن میکاهد .بدين ترتیب در تحقیق
حاضر اصول انسجامی نشانگر استفاده يا انحراف از قواعد معناشناختی گرايس هستند و
مجموعاً در خدمت رويکرد متنی -شناختی بوگراند -درسلر قرار گرفتهاند ،در حالیکه بوگراند -
درسلر عمالً بیشتر از مدلهای هوش مصنوعی برای نشاندادن انسجام نحوی و روشهای
حل مسئله ،مذاکره و الگوهای عام و طرحريزی تعاملی برای رسیدن به هدفمندی و متنیّت
استفاده کردهاند.

 . 8پینوشتها
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دوم) .چاپ سوم .تهران :مرواريد.
 سعیدی ،غالمعبّاس« .)1591( .بررسی زبان شناختی تناسب آيات بر پايۀ اصل همکاری
گرايس» .آموزههای قرآنی .دانشگاه علوم اسالمی رضوی .ش  ،13بهار  -تابستان .صص
.115- 191
 سجودی ،فرزان و امرالهی ،تینا « .)1590( .قواعد مکالمۀ گرايس ،معنای ضمنی و

شخصیّتپردازی در متون نمايشی با نگاهی به آثار اکبر رادی» .نامۀ نقد :مجموعه مقاالت
نخستین همايش ملّی نظريّه و نقد ادبی در ايران .دفتر اوّل .به کوشش محمود فتوحی.
تهران :خانۀ کتاب .چاپ اوّل .صص.452 - 435
 چندلر ،دانیل .)1556( .مبانی نشانه شناسی .ترجمۀ مهدی پارسا ،چاپ اوّل .تهران:
انتشارات سورة مهر ،وابسته به حوزة هنری.
 حمیديان ،سعید .)1551( .داستان دگرديسی (روند دگرگونیهای شعر نیما يوشیج) .چاپ
اوّل .تهران :نیلوفر.
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 خواجات ،بهزاد« .)1559( .عوامل ايجاد ابهام در شعر معاصر فارسی» .نشرّيۀ زبان و
ادبیّات فارسی ،)11( 4 ،تابستان .صص.13- 91
 خیرآبادی ،رضا « .)1592( .نقش تخطّی از اصول گرايس در ايجاد نسل جديد لطیفههای
ايرانی» .جستارهای زبانی( )5( 43 .پیاپی  ،)13پايیز .صص .59- 35
 دادخواه تهرانی ،مريم« .)1590( .بازتاب فمینیسم از رهگذر کارکرد اصول همکاری
گرايس در نمايشنامۀ ساالر زنان» .پژوهش ادبیّات معاصر جهان ،)65( 11 .پايیز.
صص.105- 121
 دبیر مقدّم ،محمّد .)1515( .زبان شناسی نظری (پیدايش و تکوين دستور زايشی) .چاپ
اوّل .تهران :سخن.
 درزی ،علی .)1553( .شیوة استدالل نحوی .چاپ دوم .تهران :سمت.
 ريچاردز ،جک کرافت .)1554( .فرهنگ توصیفی آموزش زبان و زبان شناسی کاربردی.
(ويراست سوم) .ترجمۀ ابراهیم چگینی .تهران :رهنما (چاپ به زبان اصلی 1945م.).
 صادقی
 صديقی ،علیرضا« )1555( .بومیگرايی و تأثیر آن بر ادبیّات داستانی معاصر ايران از
 1520تا  .»1531پژوهش زبان و ادبیّات فارسی» .ش  ،13زمستان .صص .93- 116

 صديقیان ،مهیندخت .)1555( .ويژگی های نحوی زبان فارسی در قرن پنجم و ششم
هجری .زير نظرپرويز ناتل خانلری .تهران :فرهنگستان زبان فارسی.
 صفوی ،کورش .)1554( .فرهنگ توصیفی معنی شناسی .چاپ اوّل .تهران :فرهنگ معاصر.
 ـــــــــــــــــــــــــ .)1515( . .از زبان شناسی به ادبیّات( .ج .)1 .نظم .تهران :چشمه.
 طاهباز ،سیروس.)1565( .

يادمان نیمايوشیج .بهکوشش سیروس طاهباز .چاپ اوّل.

تهران :مؤسّسۀ فرهنگی -هنری گسترش هنر.
 طیّب ،سیّد محمّدتقی« .)1555( .برخی ساختارهای دستوری گونۀ شعری زبان فارسی».
ويژهنامۀ فرهنگستان( .ج .)1 .ش ،1اسفند .صص.63- 11
 فتوحی رودمعجنی ،محمود .)1595(.آيین نگارش مقالۀ علمی  -پژوهشی( .ويراست سوم).
چاپ يازدهم .تهران :سخن.
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فرّخ لطیف نژاد رودسری

 ـــــــــــــــــــــــــ  « .)1555( .سبک هندی» .در دانشنامۀ ادب فارسی .چاپ اوّل.
تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی .ج .5صص.391- 603
 لطیف نژاد ،فرّخ؛ سجودی ،فرزان؛ پور خالقی چترودی ،مهدخت« .)1595( .مراحل دريافت
متن در شعر سپهری براساس رويکرد بوگراند و درسلر» .جستارهای زبانی( )5( 3 .پیاپی
 ،)19مهر و آبان .صص.163- 192
 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ؛ هاشمی ،محمّد رضا.
( « .)1594نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری» .پژوهشهای ادبی.
 ،)49( 12پايیز .صص .31- 56
 لنگرودی ،شمس .)1550( .نیما يوشیج .چاپ اوّل .تهران :نشر قصّه.
 محمّدی ،عبّاسقلی؛ فاطمی ،سید حسین؛ پارسا ،شمسی« .)1559( .بررسی تکنیکهای بیانی
توصیف در اشعار نیما يوشیج» .جستارهای ادبی (ادبیّات و علوم انسانی سابق)45 .
( ،)165بهار .صص .1- 25
 مهاجر ،مهران و نبوی ،محمّد .)1516( .به سوی زبان شناسی شعر :رهيافتی نقشگرا.
تهران :مرکز.
 وحیديان کامیار ،تقی .)1555( .دستور زبان فارسی ( .)1چاپ ششم .تهران :سمت
 ون دايک ،تئون ای .)1559( .مطالعاتی در تحلیل گفتمان .گروه مترجمان .مهران مهاجر و
محمّد نبوی (ويراستاران) .چاپ سوم .تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.
 يوشیج ،نیما .)1555( .مجموعه کامل اشعار .گرد آوری سیروس طاهباز ،چاپ نهم .تهران:
نگاه
 ــــــــــ .)1565( .ب .در بارة شعر و شاعری از مجموعه آثار نیما يوشیج .گردآورری،
نسخه برداری و تدوين سیروس طاهباز .چاپ اوّل .تهران :دفترهای زمانه.
 ــــــــــ  .)1565( .الف .نامهها (از مجموعه آثار نیما يوشیج) گردآوری ،نسخهبرداری،
تدوين سیروس طاهباز .چاپ اوّل .تهران :دفترهای زمانه.
 ــــــــــ  .)1531 ( .حرفهای همسايه  ،به کوشش سیروس طاهباز .تهران :دنیا.
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