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تاريخ دريافت ،1396 /11/04 :تاريخ پذيرش1397/03/27:

چکیده
هنجارگريزی نحوی از جمله شگردهايی است که در برجستهسازی يک متن ادبی دخیل است؛ چرا که
برگرفته از عدم پايبندی شاعر به برخی قواعد صرفی يا نحوی کالم است که از روی قصد برای اهداف و
غاياتی صورت میگیرد .بهرهمندی از اين فرايند به آفرينش زيبايی سخن میانجامد به گونهای که سبب
توجه دوچندان مخاطب به متن میگردد .شاعران معاصر در تالشاند تا با به کارگیری اين تکنیک در
اشعار خود به نوعی حسی تازه و شگرف در مخاطب ايجاد کرده و در برهم زدن نظم معمول اشیاء،
آنها را به گونه ای جديد و تازه به مخاطب بنمايانند .از اين رهگذر شاعر نوگرای عراق ،بدرشاکر سیاب،
که شعر معاصر عربی بخش عمده ای از وجودخود را مرهون نبوغ ادبی او می داند به غنا و توسعه زبان
شعری خود پرداخته ،تأمل مخاطب را درشعر خود برانگیخته است .وی به تأثیر از فرهنگ و ادبیات غربی
و نگاه ناقد به میراث شعر عربی ،گامهای مؤثر در زبان شعری برداشته است .اين پژوهش درصدد آن
است با ارائه نمونه هايی از کارکردهای هنجارگريزی نحوی و بالغی ،مخاطب را به هدف اصلی شاعر و
بازنمايی اليه های پنهان آثارش سوق دهد تا از اين رهگذر شگردهای نحوی او در جهت غريبه سازی و
ممتاز نمودن اشعارش بدست آيد .نتايج تحقیق حاکی از آن است که تقديم و تأخیر هدفمند ،حذف و
کاربرد جديد حروف  ،عطف و عدم عطف و استفاده از کلمات دورازذهن وقديمی از پربسامدترين
نمونههای هنجارگريزی نحوی و بالغی دراشعار بدر شاکر سیاب به شمار میآيند و ديگرکارکردهای
نحوی درجايگاههای بعدی قرار میگیرند .از اين رو سیاب با بهرهگیری از چنین شگردهايی سیمای
متمايز به سبک شعری خود بخشیده و موجبات تازگی شکل بیان و افزايش دشواری فهم و گستردگی
زمان ادراک حسی خواننده را فراهم آورده است.
واژههای کلیدی :شعر معاصر عراق ،تحلیل گفتمان،تحلیل زيبايی شناختی ،هنجارگريزی نحوی-
بالغی ،بدرشاکر سیاب.
* .رايانامة نويسندة مسئولallahi.parvin@mail.um.ac.ir :
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 .1مقدمه
سخن همیشه بر پاية قواعد معمولی و شناختهشدة زبان بیان نمیشود .گاه قواعد زبان
فرو میريزد تا سخن نظم ديگر بیابد و بهتر و مؤثرتر در جان مخاطب نشیند .تالش برای
شکافتن سقف عادتها و ايجاد افقهای تازه در زبان و به عبارتی ديگر ،انحراف از قواعد
حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی با زبان متعارف« ،گريز از هنجار» نام
دارد .گفتنی است که اگر گريز از هنجار ،عالمانه و زيبا رخ دهد ،به شکوفايی ،بالندگی و

پويايی زبان منجر میشود .هنجارگريزی در زبان عربی ،با واژه «االنزایح» شناخته می
شود و مقصود از آن ،دورشدن از کاربرد معمول زبان و به معنای انحراف از نُرم است (لوط،

 .)11 :2011انحراف از نرم در حوزة زبانشناسی به هرنوع استفادلة زبانی ازکاربرد
معناشناسیک تا ساختار جمله که مناسبات عادی و متعارف زبان در آن رعايت نشود
اشاره دارد (داد .)540 :1383 ،جدا افتادن صفت از موصوف و شبه جمله از متعلق خود،
تقديم و تأخیر ،حذف و اضافه و التفات در افعال و يا اسامی و کاربرد واژههای کهن را
میتوان از مصاديق هنجارگريزی نحوی دانست.
اين پژوهش بر آن است با تکیه بر ديوان بدرشاکر السیاب گونههای هنجارگريزی
نحوی ـ بالغی در برخی از اشعار و انگیزههای گريز ازمعیار آن را مورد ارزيابی قراردهد.
با تبیین عناصر تأثیرگذار در ايجاد هنجارگريزی نحوی درشعر وی ،نشان داده شد که
شاعر از چه شیوههايی در جهت هنجارگريزی نحوی وبالغی و با چه هدفی از کاربست
اين شگرد ،بهره برده است؟ اين پژوهش در پی اثبات اين فرضیه است که شاعر بنا به
علتی لفظی يا معنايی از قانون قواعد نحوی سرباز زده ،با تغییر در محور همنشینی
واژگان ،موجب تقويت و تأکید معنی و ارتقاء سطح زبان میگردد.
دربارة هنجارگريزی در شعربدرشاکر السیاب ،پژوهشهای گوناگونی به رشتة تحرير
درآمده است ،از جملة آنها ،میتوان به مقالة «نشانهشناسی سفر ايوب بدر شاکر
سیاب» از ابراهیم اناری بزچلوئی و سمیرا فراهانی؛ مقالة «هنجارگريزی معنايی
درقصیدة رحلَ النهار بدرشاکر سیاب» از محمد ابراهیم شوشتری و جواد ماستری
فراهانی ،پاياننامة «تمرد درشاعران نوپرداز عراق ،نازک المالئکه ،بدرشاکرالسیاب،
عبدالوهاب البیاتی ،بلندالحیدری» ازعلی عشرتیفرد و «هنجارگريزی بیانی در اشعار
بدرشاکر السیاب» از لیال دهقانسرشت اشاره کرد.
با مطالعة پژوهشهايی نظیر موضوع مورد بحث ،تبیین میگردد تاکنون پژوهشی با
رويکرد نحوی  -بالغی در سرودههای اين شاعر مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است.
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 .2چارچوب مفهومی پژوهش
 .1 -2تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان رويکردی زبانشناسی به معنای کشف و بررسی نحوة جريان فکر متکلم
يا مخاطب براساس متن موجود میباشد (تاجیک .)16 :1380 ،دراين میان با وجود
پژوهشهای پراکنده از سوی زبانشناسان روسی و فرانسوی ،هالیدی)M.A.K.Halliday( 1
به عنوان پايه گذار چهارچوب اصل تحلیل گفتمان شناخته شد ،وی به دلیل تأکید بسیار
بر اصول نحوی از ساختارهای زبانشناختی جديد دورشده ،محدودة علم نحو نزديک شد
(مک دانل .)22-16 :1380 ،پس از وی زبانشناسان ديگر پژوهشهای گستردهای را برپايه و
اساس تحلیل گفتمان انجام دادند که تأثیر گستردهای درجهان عرب داشت .به اين
ترتیب زبانشناسان جديد عرب ،چون محمود عکاشه و محمد عزّام از متن به عنوان
شبکهای هوشمند تعبیر نمودند که رويدادی نامتناهی نبوده و دارای رموزی برای کشف
فکر و ايده حقیقی نويسنده يا متکلم میباشد و تحلیل گفتمان درجهت شناسايی اين
رمزها و در نتیجه کشف انديشة اصلی حاکم بر متن گام بر میدارد (العیاشي-25 :2002 ،
 .)28اين گونه بود که زبانشناسان برجستة عرب اصول اساسی تحلیل گفتمان درمتون
عربی را پايهريزی نمودند و در آن از آمارگیری اسامی و فعلها و علوم صرف و نحو بهره
گرفتند .از آنجا که موضوع بحث اين پژوهش رويکرد هنجارگريزی نحوی است به تحلیل
نظاممند نحوة آرايش جملهها و مفردات در شعر سیاب و بازنمودن اليههای درونمتنی
آن میپردازد.
 .2-2عادتستیزی

وظیفة شاعر از میان بردن «عادت» است؛ يعنی آفرينش دنیايی تازه و ديدن ناديدنیها.
نقش زبان شعری با پیش کشیدن اصالت احساس و در نتیجه اصالت زبان و دور از
وظیفه افهام و تفهیم ،در حد اعالی عادتستیزی و شگفتنمايی نهفته است .بدان طريق
که شاعر از طريق عادتستیزی موجب غريبهکردن مفاهیم و مشکل کردن فرمها می
شود تا دريافتهای عادی خواننده را تغییر داده و در نهايت به شناسايی تازهای دست
يابد.
 .3-2قاعدهکاهی

قاعدهکاهی عبارت است از« :انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و
هماهنگی با زبان متعارف» (انوشه .)1445 :1376 ،در حقیقت شاعر به گونهای خالقانه از
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ی اجزای مرتب شدة جمله
قواعد نحوی زبانِ هنجار سرپیچی کرده و به دگرگونساز ِ
میپردازد و با اين کار ،موجب برجستهسازی زبان خود میشود.
 .4-2زیباییشناسی هنجارگریزی

عنصر زيبايیشناسی هنجارگريزی ،به برداشت تازه و جديدی از ادبیات رهنمون
میشود؛ برداشتی که نه بر تقلید از گذشته بلکه برگسستهای ناگهانی از آنان و
پیدايش قواعد هنری نو و شکستن عادت ها ،استوار است .اين نوع از هنجارگريزی دارای
دو محور جايگزينی و ساختاری است که در نوع جايگزينی ،محور آن استعاره است و
شاعر با جايگزين کردن کلمهای به جای ديگری ،زبان را از حالت روزمرگی خارج
نموده ،سبب زنده شدن واژگان ديگر میشود.در نوع ساختاری با مختصر پس و پیش
شدن ،واژگان جانی دوباره میگیرند و میتوان از آن به هنجارگريزی نحوی ياد کرد.
اينگونه هنجارگريزی در محور زيبايیشناسی تقديم و تأخیر ،حذف و اضافه ،التفات،
تکرار ،عطف و عدم عطف ،صورت میگیرد.
در اين میان بدر شاکر سیاب ،شاعر نوگرای عراق به سبب عالقة فراوان به ادبیات
انگلیسی و تأثیرپذيری از اديبان غرب ،باکاربرد واژگان جديد ،عناصر زيباشناختی در
قلب گفتمان شعری او بیشتر نمود دارد؛ چرا که بعد از تغییرپذيری واژگان و زبان
شعری ،معانی قراردادی در پس عبارات و جمالت او وارد میشوند و فرايند آفرينش
هنری کالم در پس تصاوير ذهنی مخاطب رساتر و پاياتر میشود.
 .5-2هنجارگریزی نحوی

هرنوع دگرگونی در ساختار نحوی جمالت در صورتی که به زيبايیآفرينی منجر شود از
ويژگی های سیستماتیک زبان ادبی است و تحت عنوان هنجارگريزی نحوی میگنجد
(خائفی و نورپیشه .)57 :1380 ،مقصود از هنجارگريزی نحوی ،جابجايی عناصر جمله و تأثیر
بر ساختمان و نیز کاربرد صورتهای نامتعارف در زبان است؛ به عبارت ديگر شاعر به
نوعی نظم موجود در ساخت و کاربرد جمالت زبان را برهم میزند و باعث درنگ و تأمِل
مخاطب میشود .دشوارترين نوع هنجارگريزی در قلمرو نحو است؛ زيرا امکانات نحوی
هر زبانی و حوزة اختیار و انتخاب به يک حساب ،محدود است (شفیعیکدکنی )30 :1368 ،و
اين امر ،توجه اربابان بالغت و نحو را به خود معطوف داشته است.
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به هرتقدير اثر هنجارگريزی نحوی در لفظ و معنا پديدار میشود و داللتهای متن
بسته به ذائقة خوانندة فرهیخته و بهرة او از زيبايیشناسی متغیر است .در اشعار بدر
شاکر سیاب با نوعی جسارت و کوشش در انحراف از قراردادهای زبانی به قصد رهايی از
قید و بندهايی که مانع انديشة آزاد میگردند مواجه میشويم؛ که در ادامه به نمونههايی
از اين انحرافها اشاره میشود.
 .3بحث و بررسی موضوع هنجارگریزی نحوی – بالغی در شعر بدرشاکر السیاب
 .1-3تقدیم و تأخیر

تقديم و تأخیر از مصاديق هنجارگريزی نحوی است .شاعر با استفاده از اين ويژگی،
توالی سازههای تشکیلدهندة جمله را با حفظ نشانههای دستوری تغییر میدهد.
جابجايی واژگان در جمله با هدف معنوی و يا غرضی بالغی و هدفمند و درچارچوبی
دقیق صورت میگیرد که به فهم معنای جمله خللی وارد نشود .به عنوان مثال در قصیدة
«شبّاک وفیقة» میخوانیم:

الزور ُق»...
کأن يب َ
شبّا ُک َ
أرَت ُ
«أطلي فَ ُ
ک األزر ُق /مساءٌ ََتوعُ  /تَبَیَّنتُهُ من خالل ال ّدموعّ /
ف ّ
(سیاب)91 :2000 ،؛ (از پنجره بنگر که پنجرهای آبیاست /آسمانی ست گرسنه ،از میان اشکها
آن راشناختم /گويی من همچون قايقی بر خويش میلرزم  .)...در اينجا میان مسندالیه و
مسند فاصله افتاده است .شاعر در اين ابیات خود را چون قايقی ضعیف و شکسته در
میان دريای اشکهای خود بیقرار و لرزان میبیند .شاعر با ايجاد فاصله میان مسند و
مسندالیه ،میزان لرزش اندام خود را بسیار بیشتر از قايق شناور و رها شده در دريا
میبیند.
اينگونه از هنجارگريزی نحوی در اشعار سیاب به وفور يافت میشود .در ادامه به ذکر
نمونههايی از انواع تقديم و تأخیر در اشعار بدرشاکرالسیاب میپردازيم:
 .1-1-3امتناع تقدیم حال بر ذوالحالِ جارو مجرور

در کتب نحوی میخوانیم اگر ذو الحال ،مجرور به حرف جرّ اصلی (غیر زائد) باشد،

ِ
نمیتوان حال را بر ذو الحال مقدم کرد؛ مانند« :مر ُ ِ
سة» .در اين عبارت
رت بَزینَ َ
ب جال َ
ََ
ِ
سة» حال است .بنا براين،
«زَينَبَ» که مجرور به حرف جرّ است ،ذوالحال و«جال َ
نمیتوان «جالِسة» را پیش از ذو الحال آورد و گفت« :مر ُ ِ ِ
ب» .ولی زبان
رت جال َسة بَزینَ َ
ََ
َ
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شعری سیاب در اشعارش به گونهای ست که از قواعد نحوی عدول کرده و با هدف و
غرضی پنهان شعرش را به تصوير کشیده است:
شت َاء» (همان:1989 ،
رخت يف ال ّ
ص ُ
«جوعا َن يف قرب بال غذاءُ /عرای َن ف ي الثَّلج ب ال رداء َ /

 ( .)248تقديم حال«جوعان» بر ذوالحال «جارو مجرور» ) (گرسنه در قبر بدون غذا/
برهنه در برف بدون لباس /در زمستان فرياد زدم).
سیاب خود را در دل قبری سرد و تاريک میپندارد که گرسنه مانده و چون جسدی

بدون لباس از شدت سرما برخود میلرزد .اين امری خارق عادت است؛ زيرا « ِ
ماِلُرٍح
ملی ٍ
ت إیالم»؛ لیکن جسد بی روح سیاب احساس دارد و با تمام وجود فرياد میزند.
ّ

دلیل ،وال رفیق؟» (سیاب،
تعود
«آه ای ولدي! البعی َد عن الدایر! /ویالهُ! َ
کیف ُ
َ
وحدک ،ال َ
( .)27 :1967آه و فغان ای پسرم! درحالی که ازشهر و ديار خود دور هستی چگونه

بدون راهنما و همراه برمیگردی؟).
سیاب با تقديم حال خواسته میزان دوری و مسافت زياد فرزندش از سرزمین مادری
را به تصوير کشد.
 .2-1-3امتناع تقدیم حال بر ذوالحالِ مضاف الیه

از موارد امتناع حال برعامل  ،اين است که هرگاه ذوالحال مضافالیه باشد ،تقديم حال

ك ُمُْلِصا»؛ عمل تو در حالی که با
ممتنع است ،به عنوان مثال در عبارت « َسَّرين َع َملُ َ
اخالص هستی ،خوشحالم کرد« ،مُخلِصاً» برای ضمیر «کَ» در « َعمَ ُلکَ» حال است و

ِ
ك» ،اما سیاب با
نمیتوان حال را بر ذو الحال مقدم کرد و گفتَ « :سَّرين ُُملصا َع َملُ َ
عدول از اين قاعدة نحوی سعی در برجستهسازی شعرش نموده است:
«جوعا َن؟ أأت ُک ُل من زادي» (همان( .)121 :2006 ،آيا از زاد و توشة من میخوری ؟حال آن

که من گرسنهام) (تقديم حال«جوعان» بر عامل«ضمیر ی») .
سیاب در اينجا میخواسته عالوه بر گرسنگی و فقر خود ،درماندگی و رنج هموطنان
خود رانیز بیان کند ،بدينگونه که علی رغم فشار شديد مالی ،هموطنانش برای گرفتن
توشه به او روی میآورند.
«ضاحکاً من جراحات قليب احلزین» (همان( .)46 :از زخمهای دل غمگینم خندانم) (تقديم
حال«ضاحک ًا» بر عامل«ضمیر ی»).
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سیاب با تقديم حال بر ذوالحال خواسته بگويد اگر چه قلبم غمگین وخونبار است،
اما گونههايم گل انداخته و لبخند بر لب دارم.
 .3-1-3تقدیم نعت بر منعوت

يکی از موارد هنجارگريزی نحوی در اشعار بدرشاکر سیاب ،تقديم نعت بر منعوت و يا
فاصله قراردادن بین نعت و منعوت با وجود به خطا افتادن مخاطب است که در علم نحو
به طور مطلق جايز نمیباشد .اما سیاب قصد دارد با برجستهسازی زبان شعر خود ،ذهن
مخاطب را به چالش بیاندازد؛
شبّبا» (سیاب.)364 :1989 ،
شاعر /یَرنو فَ ََیج ُع ابکیاً و ُم َ
هیم ب َّن غ ٌّر ٌ
«الأن یَ ُ

شاعر در اين بیت شعر ،صفت «غِرٌّ» را برموصوف «شاعرٌ» مقدم کرده است .میتوان
گفت شاعر ،عالوه برساختارشکنی در قاعدة دستوری زبان ،اهمیت صفت را برموصوف
بیشتر نمايان میسازد.
ضائع» (همان( .) 350 :و نه زمان از دست رفتهای است که برآن گذشته
«وال ٌ
مر ُ
وقت با ّ
باشد .).در نگاه اولیه خواننده تصور میکند «ضائع» فاعل «مُرّ» میباشد ،حال آنکه اصل

جمالت اينگونه بوده است«:وَ الوقتٌ ضائعٌ مُرَّبها» .دراين ابیات شاعر با فاصله گذاشتن
میان منعوت ونعت ،خواسته هماهنگی آخرابیات و نظم در وزن را رعايت کند.
سدی جنّته» (همان( .)460/2 :1971 ،گفت
قابیل
«َ ...
ُ
وهو التفکَی ّ
والشارئ ً
قالَ :
عما جناهُُ /
آن انديشه و فکری است درباره آنچه که قابیل و خريدار بهشت بیهودهاش مرتکب شده بود.).

اصل درزبان نحوی اين است هرگاه اسمی مضافالیه و صفت میگیرد ،ابتدا
مضافالیه قیدشده ،سپس صفت میآيد ،اما در اينجا ،نوعی هنجارگريزی صورت گرفته
و جای صفت و مضافالیه جابجا شده است .واژة «الشارئ» دارای مضافالیه «جنّة» و
صفت «سدیً» میباشد و دراصل بايد اينگونه میآمد« :الشارئ جنّتِه سدیً».
ر
نيب (همان( .)383 :صدايی بلند از پیامبری فقیر)؛ تقديم واژة «فقیر»
وت قو ٌّ
ص ٌ
«َ
ي من فقَی رّ
بر واژة «نب» نشان میدهد در زمانی که ثروت و مالاندوزی مصداق برجستگی افراد

ّ

جامعه بود ،امّا از دل فردی فقیر وتهیدست از مال دنیا که نزد هیچ معلمّی برای
فراگیری دانش و علم نرفت ،کتابی بر زبانش جاری شد که «داستانهای پیامبران(ع) و
خبرهای آنان ،حرفبهحرف و نیز خبرهای افرادی که دوران آنها سپری شده و کسانی
که تا روز قیامت خواهند آمد و رفت ،در آن آمده است» (صدوق .)150/2 ،1404 ،از
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طرفی ديگر فقر و تهیدستی نمیتواند دلیلی بر سکوت و خاموشی در برابر ظلم و ستم

ي» را در مقابل«فقیر» آورده است.
باشد ،بنابراين واژة «قو ّ
 .4-1-3تقدیم خبر بر مبتدا

ا صل در نحو زبان عربی اين است که هر يک از ارکان جمله در جای خويش قرار گیرند.
در ساختار شعری ،تقديم يا تأخیرهايی به چشم میخورد که احیان ًا طبق قواعد نحوی
نیست ،بلکه به خاطر نظم شعری و به جهت رعايت موسیقی يک بیت خبر بر مبتدا
مقدم میشود ،امّ ا در اشعار سیاب خبر بر مبتدا ،بدون دلیل نحوی و با هدفی معنوی و
بالغی مقدم میشود؛
ر
اب » (سیاب:2000 ،
«يف سجنها ه َيَ ،
هو من أ رمل و نقد و اغرت ْ
خلف ُس ْ
ور /يف سجنها ه َي ،و َ

.)149

در اين ابیات ،مراد از تقديم ،تخصیص و تأکید است؛ به اين معنا که شاعر حزن و
اندوه شديدش را در زندان پر از درد و غم و غربت ،به تصوير میکشد و اين که
ديوارههای زندان مسبب تمام بدبختیهای اوست.
حنن ،هات املطر» (همان138 :و.)382
«ای ّ
رب عط َشی ُ

أمي» (همان.)154 :
«هاک من حلمي/طعاماً آه!!عط َ
شی أنت ای ّ

در اين ابیات طبع ًا میبايست ضمیر «نحنُ» و «أنتِ» در ابتدا ذکر شود ،بدون اينکه
درنظم شعر خللی ايجاد شود؛ اما شاعر از زبان معیار عدول کرده و با تقديم خبر،
خواسته توجه و اهتمام مخاطب را به خبری دردناک معطوف دارد و میزان شدت
تشنگی خود و مادرش را با تأکید بیشتر بیان کند.
 .5-1-3تأخیر فاعل از فعل

چه بسیار در اشعار بدرشاکر سیاب مشاهده میشود که فاعل از فعل خود فاصله بسیار
کومة من حطام ال ُقیود/علی عا رمل ر
ف مثل الناح ال َکسَی/علی ر
ابئد لَن یَعود َ /سناها
داردَ « :وقد َر َّ َ َ
األخَی» (همان( )376 :2000 ،آخرين درخشش ،چون بالی شکسته ،با پشتهای از بندهای باقیمانده و
جهانی از دسترفته و بازنگشتنی ،در هم آمیخت).

ف» واژة «سناها» میباشد که نیاز به توجه و اهتمام خاص
در اينجا فاعل فعل «قَد رَ َّ
مخاطب دارد تا در تشخیص آن دچار اشتباه نشده و «سَناها» را فاعل «لَن يَعُودَ» قرار
ندهد.
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بصمتها ،إنتظار» (همان( .)243 :2005 ،در وادی
« ُ
میوت فی ذري النّخیل ،و ال ّدروبُ /
نخلستان و مسیرها با سکوتشان ،انتظار میمیرد).

شاعر در اين ابیات خواسته با تأخیر فاعل (إنتظار) از فعل (يموتُ) ،میزان مدت انتظار
در دل نخلستانهای مرده را به تصوير کشد ،بدان معنا که تا چشم کار میکرد و
نخلستانها را میکاويد ،همچنان انتظار کشیدم و نتیجهای برنگرفتم.
 .2-3حذف
موجز کردن جمالت از طريق حذف قستمی از متن و در نهايت دشوارسازی آن از جمله
مواردی است که نظريهپردازان فرمالیست بدان توجه داشتهاند؛ چرا که مخاطب سعی
دارد احساس و تخیل خود را ف ّعال نمايد تا به رازهای نهفتة متن پی ببرد .اين امر باعث
حضور شعر و تداوم بیشتر آن در ذهن خواننده میشود .گاه سیاب با در نظر گرفتن
جنبة زيبايیشناسی حذف ،موجب تشخّص کلمات و رستاخیز واژهها میشودّ « :أما

أنت و َمن أاندي» (همان )105:؛ (حذف خبر) .در اين بیت مخاطب
أین َ
ُ
فؤاد َ
کَ ...و َ
یح نَفسي َ
انتظار دارد در جواب «أمّا»« ،فاء» واقع شده و خبر ذکر شود ،اما شاعر از ذکر آن
خودداری کرده و يافتن خبر را به مخاطب واگذار نموده است.
در نحو  ،حذف واو عطف از اسمها جايز است ،به شرط اين که از خطا و اشتباه در امان

باشد .به عنوان مثال؛ «سافر ابلطیارةِ ِ
القطا ِر الباخرةِ» (حسن .)592/3 :2004 ،لیکن گويی
َ

سیاب با هدف و غرضی خاص عاطف را حذف میکند؛ «یَ ُ
شق إلینا غُصو ُن الَواءصیا ٌح بكاءٌ
غناءٌ نداءٌ» ( سیاب( .)90 :1971 ،حذف واو عطف به صورت پیاپی) (در آن فرياد و گريه و آواز و
مناجات است)؛ در اين بیت شعری ،سیاب با حذف عاطفه سعی در نشان دادن هدف
اصلی خويش دارد؛ بدين معنا که ،ابتدا صداها با فرياد شروع میشود و به دنبال آن گريه
و زاری و آوازی ماليم ،سپس مناجات و راز و نیازاست ،گويی امواج ناامیدی در فضای
شهر موج میزند و تنها راه حل گريز از مشکالت ،دعا و مناجات با خدا است.
عدم کاربرد واو عطف در ابیات فوق ،خواننده را با تشخیص موصوف و صفت ،به اشتباه
و خطا وا میدارد .با مطالعة اشعار بدرشاکر سیاب و فرو رفتن در اليههای پنهان اشعارش،
میتوان به هدف اصلی سیاب که همان رهايی از قید و بندهای زبانی است دست يافت.
ث یَن َفج ُر» (همان.)149 :
له ُ
«يف لَیل ال ّ
هوة ُک ّل َدمی یَتَ َح َّر ُق یَ َ
ش َ

در اينجا ،سیاب در جهت برجستهسازی اشعار خود ،قصد داشته هر چه سريعتر به

فعل بعدی وصل شود و چون وجود «واو» مانع سرعت کار او می شود ،فعلها را يکی پس
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قوه فاملساء /یُضیءُ من حریقه ،و
حر ُ
از ديگری و بدون ذکر «واو» آورده استّ « :
حممد الیتیمّ ،

ماء /من قدمه ،من یدیه ،من عیونه» (همان.)467/1 ،2000 ،
فارت ال ّد ُ
َ

ث عن ر
شد عیوننا امللتفتات بزندها العاري» (همان،
نبح ُ
ید فی اللیل تُطع ُمنا ،تُغَطینا /نَ ُ
«و َ
قصیدة مدینة بال مطر .)305 :حذف واو عاطفه در ابیات اخیر ،نشان از تأثیرپذيری سیاب از

فرهنگ غرب است؛ تسلط او بر زبان انگلیسی ،دروازة شعر جهانی را به رويش بازکرد و
تأثیرپذيری او از شاعران غربی بهويژه «تی .اس .الیوت)Thomas stearns Eliot( »3
باعث شد گونههايی از ادبیات غرب در شعرش ورود پیداکند (العطیّة.)41 :1986 ،
 .3-3عطف و عدم عطف
 .1-3-3عدم عطف

در کتابهای نحوی قیاس اين است که معطوف بعد معطوفعلیه و بدون فاصله بیايد مگر
در عطف اسم ظاهر به ضمیر مرفوعی که در اين صورت فاصله میان ضمیر و اسم ظاهر
نیکوست (ابن عقیل ،د.ت .)237/2 :همچنین در کتابهای بالغت «رعايت موارد فصل در
معانی ،تاجايی جايز است که خللی در معنا ايجاد نکند و کالم را به سخنان بريده و
بیربط تبديل نسازد وگرنه همان اندازه که فصل بهجا و به مورد ،بر فصاحت و شیوايی
کالم میافزايد ،بیمورد بودن آن نیز سبب خروج جمله از هنجار و غیر منسجم بودن آن
میشود (رضانژاد .)386 :1367 ،اما سیاب در اشعار و قصايد خود بین معطوف علیه و
معطوف و عاطف و معطوف فاصله میاندازد تا شعر خود را از ديگر همعصرانش ممتاز
نمايد؛
الربی فی رقاب الداء( ».سیاب،
«و ال
ْ
لجل /یَر َّن بساق الولید /و َ
هدهدات و ال ُج ُ
بی ّ
.)582/1 :1989
در اينجا شاعر میان معطوف علیه «ساق الولید» و معطوف «رقاب الجداء» و همچنین
میان عاطف «واو» و معطوف آن با آوردن شبه جملة «بین الرّبی» فاصله ايجاد کرده
لجل َّ
یرن بساق الولید و يف رقاب الداء
است ،که اصل آن اينگونه بوده« :ال ُ
الج ُ
هدهدات و ُ

الربی» ،اينچنین است که شعرش عالوه بر غموض و پیچیدگی ،برجسته و
َ
بی ّ
هنجارگريز شده است .همچنین شاعر با آوردن جمالت معترضة طوالنی میان معطوف و
معطوف علیه فاصله ايجاد کرده است.
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ئب» (همان( .)11 :اگرفردا مردی و گرگ
«إذا هلکت غداً فال ََتدي /قرباً و َم ّز َق َ
صدرک ال ّذ ُ
سینه ات را پاره کرد ،پس قبری را نخواهی يافت) .در اين جا نیز شاعرمیان معطوف إلیه

ق صدرک الذّئب) فاصله انداخته که اصل اين چنین است« :إذا
(هلکتِ) و معطوف (مزّ َ
ق صدرَک الذّئب فال تجدی قبراً».
هلکتِ غد ًا و مزّ َ
منظور از جملة «مزّقَ صد َرکِ الذِّئبُ» اين است که تو در شکاف قبر فرو رفتی،
بنابراين جملة اول با جمله سوم ارتباط معنايی دارد و جملة دوم با هدفی بالغی میان
جملة اول و سوم فاصله ايجاد کرده است ،بدين صورت که بیان اين جمالت برای ابراز
عشق و عالقهای است که به معشوقهاش داشته و خواسته به او بگويد وجود تو در قلب
من همیشگی است و بعد از مرگت نیازی به قبری زمینی برايت نیست؛ چراکه جايگاه
تو در قلب من ابدی است.
 .2-3-3عطف اسم فعل به خودش

ِ
لمی ثّ
عطف اسم فعل به خودش نزد علماء نحوی قديم ،جايز اإلستعمال بود؛ «واها ل َس َ
واها واها هي املنی لو أنَّنا نِلنا ها» (ابن هشام .)369/1 :1998 ،اين علم در عصر کنونی به
َ ُ

فراموشی سپرده شده است .سیاب با آگاهی از علوم نحوی گذشته ،در اشعارخود از دو

حرف عطف «ف» و «ثمّ» برای عطف اسم فعل به خودش استفاده نموده است:
«يف ر
لیلة يف لیلتیَ ...سیَلتَقی آهاً فآهاً» (سیاب.)45 /1 :1989 ،

سیل منک علی النوب»
«و ال ّدفء و امل
ُ
س يف املیاه یرن آهاً /فآهاً و الن ُ
جداف ََهَ ٌ
عاس یَ ُ

(همان.)23 :1971 ،

درابیات فوق مشاهده می شود که شاعر برای احیای علوم قديم و ممتاز کردن زبان
شعری خود ،از واژگان نحوی قديم در شعر خود کمک جسته است.
 .3-3-3عطف اسم به خودش

عطف اسم به معطوف الیه اسم در کتابهای نحوی رايج است ،اما طريقة استفاده از آن
چیزی است که در اين قسمت مورد بررسی قرار میگیرد .سیاب برای زيباترکردن اشعار
خود و برانگیختن احساس مخاطب از اين شیوة نحوی استفاده نموده است:
بی مستَش َفی و ُمستَشفی ( »...همان( .)628/1 :1971 ،خانواده مرا بین
ُسرةُ َ
«تَالقَ َفن األ َ
َ
ً
بیمارستان و بیمارستان به سرعت فرودآورد) .اليههای باطنی کالم در آوردن معطوف ،به مانندِ
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معطوف الیه میگويند بیماری سیاب رو به فزونی است وخانواده سیاب هراسان و
مضطرب او را از بیمارستانی به بیمارستان ديگر منتقل میکردند؛ لیکن کاری از دست
پزشکان ساخته نبود.
أعوام و ر
شکلی علی الورق /لیَقرأَها شق ٌّي بَع َد ر
أعوام» (همان .)702 :شاعر با
«وأس َف ُح نَفسي ال ّ
بهکاربردن اين عطف میخواهد بگويد هر انسان بدبختی چون من ،بعد از سالیان
طوالنی شرح حال مرا بخواند ،اوج شقاوت و بدبختی مرا درک میکند.
 .4-3کاربرد جدید «ندا»؛ ندا قرار دادن ضمیر مخاطب
درشعر قديم ،از اين شگرد نحوی ،به ندرت استفاده میشده و دارای شاهد مثالهايی
اندک است (رضا ،)143/2 ،1958 ،امّا سیاب در قصايد خود با ندا قرار دادن ضمیر خاطب،

باعث ممتاز کردن شعر خود میشود:

نت ای قابیل»
کاری» (سیاب( .)514 :2000،ای تو ،ای يکی از مستان)« .ایأ َ
«ای َ
أنت ای أح َد الس َ

نقود» (همان( .) 321 :ای تو ،ای
أنت ای قطر ُ
(همان ( .)255 :ای تو ،ای قابیل)« .ای َ
دم ای ُ
ات ای ُ
قطرهها ،ای خون ،ای پولها).

در ابیات فوق ،گويا شاعر خواسته با ندا قرار دادن ضمیرمخاطب ،تلنگری به ديوارة
قلب خواننده وارد کند ،تا با مراجعه به ضمیر درونی خويش ،درصدد اصالح خود و
جامعه برآيد.
 .5-3کلمات سماعی جدید در فعل تعجب
تعجب در اصطالح يعنی تأثر و انفعال درون آدمی به هنگام احساس يک چیز غیر عادی
(قراخانی )136: 1387 ،فعل تعجب دارای دو اسلوب قیاسی و سماعی میباشد .در کتب

نحوی ساخت اسلوب سماعی تعجب با مثالهايی چون« :کیف تکفرون ابهلل»؛ «ایلَهُ ِمن
ِ
ٍ ٍ ِ
لمی واها واها» آمده است؛ امّا سیاب به گونهای جديد از
رجل عظیم؛ هلل َد ُّره کاتبا؛ واها ل َس َ

انم»...
طول ما انْ تَظََر /ای َ
اسلوب تعجب دراشعارش استفاده می کند« :ای َ
طول مابَ َکی و َ
(سیاب( )300/1 ،1971 ،چه بسیار طوالنی انتظار کشید /چه بسیارطوالنی گريست و خوابید)« .ای
فکرها عجباً( »...همان( )127 :چقدر فکر کردن به او عجیب است).
َ

در اين ابیات ،شاعر خود را در پس ضمیر غايب پنهان کرده و از واژگانی استفاده
میکند که در هر عصر و زمانی و در ضمیر هر مخاطبی جريان دارد .با اين کار عالوه بر
توسعه و گسترش زبان عصرخود ،به برجستگی زبان شعریاش افزوده است.

ادب عربی ،سال  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 79  1398

 .6-3التفات
التفات« ،انتقال از يک جهت به جهتی ديگر به منظور بازگرداندن نشاط مخاطب و
جلوگیری از خستگی او در اثر پیگیری يک روش خاص است» (الزرکشي .)820 :1427 ،در

میراث گذشتة ادب عربی ،از التفات با عناوينی چون« :العدول»ُ« ،مالفة مقتضی الظاهر»
و «الشجاعة العربیة» يادشده است (طبل .)11 :1418 ،نمونة اين پديده در قصیدة «غریب
أوس ُع
وج یُ ُ
لیس سوی ع راق /البَح ُر َ
علی اخللیج» مشاهده میشودَ « :واملَ ُ
عول يب:عرا ُق،ع را ُقَ ،
ک یَاع راق» (سیاب( .)181/1 :1989 ،و موج به من
أبع ُد َما تَکونَ !/والبَح ُر ُدونَ َ
َما یَکو ُن َو َ
أنت َ
ناله میکند :عراق ،عراق ،غیر از عراق نیست !/دريا وسیع ترين چیزی است که می باشد و تو دورترين
چیز ممکنی ! /و دريا فاصلة بین من و توست).

در اين ابیات شاعر از غیبت «يَعول» به خطاب «دونکَ» عدول کرده است و موجب
تازگی و جذابیت درکالم و جلب توجه خواننده يا شنونده گرديده است.
نسی ،يف قاع اللحد؟!/حبّاً ََییا َم َعنا و
ابألایم؟!وهل ُیديّ /إان َس ُ
نموتَ ،
أصر ُخ ّ
«أ ُ
وسنُ َ
أثور؟!أ ُ

وت» (همان73 :؛  .)261/2سیاب از فعل مضارع به مستقبل عدول کرده است ،گويا
َمی ُ
آرزوهايش دست نیافتنی است و هرگز محقق نخواهدشد.
 .7-3استعمال نون جمع مؤنث

اين نون بعد از جمع غیرعاقل واقع میشود .در کتابهای نحوی آمده است «اگرجمع

مؤنث غیرعاقل برای کثرت باشد ،بهتر است فعلش همراه «ت أتنیث» ذکر شود و اگر
جمع قله باشد (بر وزن فِعلة ،أفعال ،أفعُل ،أفعِلَة) همراه نون مؤنث میآيد ،به عنوان مثال:

سر َن» (رضا )14/1 :1958 ،و اما بدرشاکر السیاب بدون درنظرگرفتن جمع قلّة يا
األجز ُ
اع ان َک َ

حیل دموعٌ ََین ْقنَن» (سیاب،
کثرة هردو موردرا جايز میداندَ « :
وَت َرقَت قطَراتُه املتالحقات لتَستَ َ

 .)611 :2000در اينجا سیاب برای واژة «قطرات» از فعل«تستَحیلُ» بدون نون نسوة
ن» همراه نون نسوة بکاربرده است ،درحالیکه
استفاده کرده و برای «دُموع» فعل «يَخنِقْ َ
هر دو جمع غیر عاقل و برای کثرت آمده اند.
العبء َع ّن» (همان .)461 :برای «أعیُن»
لن دريب /فأحداق شعيب ََتم ُل
« ُ
أعی البُن َدقیات أی ُک َ
َ
فعل «يأکُلنَ» همراه نون نسوة و برای «أحداق» فعل «تَحمِلُ» بدون نون نسوة ذکرکرده
است ،درحالیکه هر دو ،جمع غیر عاقل و برای قلّه آمدهاند.
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ابیات فوق بیانگر اين است که شاعر با عدول از اصل نحوی در پی گسترش زبان
شعری خوداست ،بنابراين با رهايی از قواعد نحوی ،راه را برای ديگر همعصران خود
هموارنموده است.
 .8-3باستانگرایی واژگانی
باستانگرايی واژگانی يکی از تکنیکهای تبديل زبان گفتار به زبان شعر و استفاده از
کلمات منسوخ يا شیوة نحوی مهجور و غیر متداول در زبان امروز است و درک اصطالح
مزبور نیازمند تأمل در زبان و تحوالت آن میباشد .بدرشاکر السیاب از جمله شاعران
برجستة معاصر است که از امکانات دستوری زبان در جهت برجستهسازی شعر خود بهره
جسته است .بیشترين کارکرد نحوی سیاب در بکارگیری واژگان کهن و مهجور است .او
با انتخاب يک تلفظ قديمی قصد داشته عالوه بر احیای واژگان مرده و ارتباط معنايی
ساختار عبارتها ،هنر قديم را با هنر امروز در هم آمیزد .از جمله استفاده از کلمات
قلیل اإلستعمال که در اشعار بدرشاکر سیاب يافت میشود میتوان به اين موارد اشاره
کرد؛ «جوسق» (سیاب 5 :1967 ،و  .)8به معنای قصر ،قلعه و اصل آن فارسی«کوشک»

کوسج» (سیاب113 :1989 ،و  .)103به معنای
میباشد (ابن منظور ،1956 ،ذيل ماده جسق)؛ « َ
«سمک القِرش» ،معرب شده «کوسه» به معنی مردکوسه يا آنکه دندانهايش ناقص و
معیوب باشد (ابن منظور ،1956 ،ذيل ماده کسج)؛ «العیس» (همان)130 :1989 ،؛ به معنای

رنگ سفید که داخل در سیاهی شده باشد؛ «البخیع» (همان ،198 :سِفرأيّوب .)291 :به
معنای مالمتکننده؛ «املهامة» (همان .)174 :به معنای شهر ويران؛ «القفار» (همان.)196 :
به معنای زمین بیآب و علف وکوير؛ «الرمس» (همان)117 :؛ به معنای پوشاندن و دفن
کردن؛ «ال ّدایمیس» (همان)45 :؛ به معنای تاريکیها و ظلمات است.
ازديگرکلمات دشوار و دور از ذهن در اشعار سیاب ،نیز میتوان به واژگان زير اشاره
کرد:
آب» به جای عادَ (همان)17 :؛ «یَّ» به جای واژة بَحر (همان)23 :؛ «عقار» به جای
« َ

خَمور (همان)754 :2000 ،؛ « َوصد» به جای واژة مُغلَق (همان)143 :؛ «أشاجع» به جای واژة

أفاعَ (همان)184 :؛ «ثواء» به جای واژة بَقاء (همان)649 :؛ «بَلَم» به جای واژة الزورق (همان
) 38 :1967 ،؛ « الغاقة» به جای واژة الطائر البحریّ (همان.)45 :
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کاربست عناصر نحوی باستانگرايانه در شعر بدرشاکر السیاب ،چه آگاهانه و چه
عامدانه فراوان است و تمامی اين بهرهگیریهای هنرمندانه ،نشان میدهد که او تا چه
حد توانسته از تجربههای کهن بهره برد و ماية صالبت و شکوه زبان شعریاش شود.
.9-3کاربرد جدید حروف
 .1-9-3ذکر واو عطف در آغاز بیتها و مصرعها

از ديگرعوامل هنجارگريزی در اشعار بدرشاکر سیاب ،به کارگیری واو عطف در آغاز
مصرعها و ابیات شعری است که نهتنها ارتباط و پیوند آنها را نشان میدهد؛ بلکه
جايگزين آن قسمت از تجربة شاعرانه میشود که حذف شده است .اين« واو» فاصلة بین
دو بند را بیان میکند و مخاطب اين فاصله را کامل میکند.
در متون عرب قديم ،وجود «واو ربَّ»« ،واو قسم» و«ولقد» در ابتدای جملهها،
مرسوم بوده است ،اما سیاب برای انگیختن احساسات و عواطف خواننده و برجستهنمودن
زبان شعری خود ،در ابتدای قصايد خود از (واو) عاطفه استفاده کرده است؛ قصیده
«شناسیل إبنة الجلبی» ،جلد ،1صص« 691/639/ 625/597معبد الغريق» ،صص /158
 ،210/197/ 173باحرف عطف (واو) شروع میشود« .پديدة استعمال واو عطف در
ابتدای ابیات سیاب ،چیز جديد و نويی نیست ،بلکه نمونههای آن در نظم و نثر وجود
دارد( ».العطیة .)115 :1986 ،اما اگر به اشعار و قصايد سیاب به دقت نگريسته شود ،بروز
حب
اين پديده را با فعلی میبینیم که زمانش گذشته استَ « :و ذَ َهبت
فانس َ
َ
ست ابللیل الشتائي اخلریف والبُکاء»( سیاب.)621 :1989 ،
أحس ُ
الضیاءَ /

کل أذایل املیاه»(همان.)197 :2000 ،
« َو تَر َ
اج َع طوفا ٌن ل ُمل ّم ّ
استفاده از واو عطف همراه با فعل ماضی در ابتدای ابیات شعری ،نشان از درد و
رنجیست که از زمانهای گذشته با او همراه بوده و همچنان ادامه دارد .مطالعة اشعار
بدر شاکر السیاب اين امکان را به مخاطب میدهد آنچه را که از انديشة شاعر حذف
شده است به خوبی در وجود او يافته و در ادامة شعر با او همگام شود (علیپور:1378 ،
.)143

 .2-9-3واو به معنای ثُمَّ

کاربرد (واو) عاطفه به جای (ثُمَّ) از جمله کاربستهای جديد در اشعار بدرشاکر السیاب
است که نمونههای آن در اشعار ديگر شاعران يافت نمیشود .در قصیدة «المومس
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العمیاء» شاعر از حکومت در خصوص تولد فرزند روسپی و بقايش میپرسد که مدت
کوتاهی با مادرش در رنج و عذاب فراوان میزيید ،سپس میمیرد« :ماکا َن حکمة أن ََتي َء
اللب ابخلطیئة واللعاب» (همان( .)541/1 :1989 ،آيا حکمت اين
إلی الوجود و أن َ
ب َ
متوت/تشر َ
است متولد شوی و سپس بمیری؟ /آياشیرِ آلوده به خطا و گناه و آب دهان (زنا) را بنوشی؟!).

بديهی است مدت زمان سپری شده از تولد کودک تا زمان مرگ او حدود چهار سال

طول میکشد ،امّا وجود واو به معنی «ثّ» ترتیب زمانی را از دست میدهد.
 .3-9-3کاربرد پیوسته حرف جر «ب»

سیاب به شکل پیوسته و متواتر حرف باءجاره را بدون اين که جملهها با حروف عطف
بیاورد به کار میگیرد .او قصد دارد تصاوير شعر ،پشت سر يکديگر در ذهن خواننده نقش
بندد و رسیدن به هدف نهايی از سرودن شعرش را تسريع بخشد؛
بی َجنبَیه ِبا
«ِبسی اللیل إبحرتاق الفراشات /بدم رع من النّفوس الظوامئ /بسهاد ال َفتی ِبا َ
للنّجوم من آالم»؛ (همان.)15 :1989 ،
شاعر تصاوير و معانی را يکی پس از ديگری میآورد و هر تصويری ،تصويری ديگر را
خلق میکند ،تصاوير با درد و رنج شبانه شروع میشوند ،آنگاه سوختن پروانهها برگرد
شمع های روشن نمايان میشوند ،و در پس آن ذوب شدن شمعها با اشکهای روحهای
تیره و ظلمانی تداعی میشود که بعد از غم و اندوه و نالههای فراوان ،نحیف و الغرشده ،و
ديگر خواب از چشمان جوان غمگین زدوده شده؛ به گونهای که مشاهدة ستارگان آسمان
نیز برايش زجرآور و دردناکاند.
 .4-9-3کاربرد حرف جر« مِن» به صورت اضافه

عالقة وافر سیاب به زبان مادری خود ،باعث شده در قصايد خود با بکار بردن حرف جر

« ِمن» به عنوان حرفی زائد ،شعر خود را به زبان عامه عراقی نزديکتر کند« :وآسیةُ المیلة

الس َه ُر» (سیاب( .)599 :2000 ،و آسیه زيباروی سیاهچشم،
الوج ُد و َّ
حل األحداق منها َ
ُک ُ
بانشاط و شب زندهدار است).
سةُ املَُه ّد َمةُ من َرأسها» (مهان( .)304 :و جسد خشک و بی روح و آرام ،
رفع ال َ
« َوتَ ُ
نازة الیاب َ
سرش را باال میآورد).
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سیاب با رویآوردن به چنین کاربردهايی در سرودههايش ،رنگ عادت را از رخسار
آنها زدوده و با درهم آمیختن گويش محلی و زبان امروزی ،بافتهای زبانی خود را
استحکام میبخشد.
پینوشت
 .1هدف میشل هالیدی ( )2004تحلیل دستوری نقشهای کلمات در جمالت همانند نحو سنتی زبان
(نقش مسند ،مسندالیه ،فاعل ،مفعول و ...و چگونگی حضور آنها در جمله نیست؛ بلکه به کارکردهای
زبانی کلمات و لحنها درجمله تأکید دارد.
 .2تی .اس .الیوت ،برترين شاعر انگلیسی زبان و از ناقدان ادبی قرن بیستم است.

 . 4نتیجه
گريز از زبان عادی ،باعث دشوارسازی متن میگردد و سطح آن را از يک متن عادی و
معمولی به متنی ادبی ارتقاء میدهد .اين فرايند از جنبه های مختلف قابل بررسی است.
با واکاوی اشعار بدرشاکر سیاب میتوان بیان داشت که مواردی چون تقديم و تأخیر
ارکان جمله ،تکرار ،حذف و کاربرد جديد حروف ،به ترتیب از پربسامدترين نمونههای
هنجارگريزی نحوی در سرودههای سیاب به شمار میآيد؛
 تقديم و تأخیر با اهدافی چون :اهتمام ،اختصاص و رعايت قافیه در اشعار صورت گرفتهو اين امر موجب جلب توجه مخاطب و تثبیت مطلب در ذهن او میگردد .
 حذف يک جمله يا قسمتی از آن ،عالوه بر رعايت اختصار ،اشعارسیاب را به متنی باز وگسسته تبديل نموده ،درنتیجه فضايی مناسب برای تأمل آگاهانه مخاطب فراهم
آوردهاست.
 از آنجا که شعر بدرشاکرسیاب ،از قواعد دست و پاگیر نحوی فراتر میرود ،نمیتوانمانند زبان معیار و مکتوب با آن روبهرو شد و قواعد قراردادی دستوری را بر آن پیاده کرد،
ازسوی ديگر نزديک شدن زبان شعر به زبان محاوره باعث میشود با کاربرد جديد در
حروف ،از بسیاری قوانین دستوری تا حدودی چشمپوشی کند تا به زبان عصر و روزگار
خود نزديکتر باشد.
 التفات نیز باعث تغییر يکنواخت متن شده و مانع از خستگی و ماللت مخاطب میگرددو گاه با غافلگیرکردن مخاطب سهم بهسزايی در برجستگی متن دارد .او در بعضی مواقع
در قواعد زبان هنجار تغییراتی وارد کرده که باعث برجستگی زبان خود شده است.
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 سیاب در بسیاری از اشعار خود با اهدافی چون تأکید معنی و برجستهساختن اهمیتآن در ترکیب جمله و تغییر سبک يکنواخت متن ،موجب برانگیختن احساسات و درگیر
نمودن ذهن مخاطب میگردد و خواننده را به پیگیری ،تفکر و يافتن اسرار متن وا
میدارد.
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