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ساختارهای نحوی شعر نادر نادرپور با تکیه بر نظریّة نظم جرجاني
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دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه مازندران

علياکبر باقری خلیلي
استاد گروه زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه مازندران
(از ص  177تا )197
تاريخ دريافت مقاله ،1398/7/20 :تاريخ پذيرش مقاله1398/12/24 :
علمی-پژوهشی

چکیده
نقشها و وظايف دستوری عناصر کالم ،ساختهای نحوی زبان را تشکیل میدهند .زبان فارسی ازحیث
ساخت نحوی ،ازجمله زبانهای آزاد است .شکلگیری نحو اين زبانها ،معلول عوامل ذهنی ،انديشگانی و
تفکّر غالب گوينده است .دستوريان مباحث ساختهای دستوری را فارغ از کارکرد ادبی آن و صرفاً در
چارچوب مباحث زبانی بررسی میکنند .از میان علمای علم بالغت ،عبدالقاهر جرجانی به چیدمان و
ترتیب و ترتُّب الفاظ ،ذيل مباحث حذف ،تقديم و تأخیر عناصر نحوی (مسند و مسندٌالیه) پرداخته و
هرگونه شکلگیری نحو و آرايش نحوی را تابعِ شکلگیری معنا در ذهن و انديشة گوينده دانسته است؛
اين ديدگاه وی به «نظريّة نظم» معروف است .در اين مقاله ،بسامد حذف و تقديم و تأخیر عناصر اصلی
و ساختارهای نحوی شعر نادر نادرپور در چارچوب نظريّة نظم بررسی و تحلیل شده است .همچنین
نشان داده شده که شعر او مجموعهای متعادل و متنوّع از ساختارهای رايج و روان زبان فارسی است و
نیز محصول توازن بین معنا و نحو و نتیجة تأثیر ترتیب و ترتُّب معنای شکلگرفته در ذهن بر نحو زبان
است .تعمیق تجربههای ذهنی و انديشه و ذهنیّت غنايی مأنوس و آسانفهم ،موجب شده است شعر
نادرپور از صراحت و رسانگی معنا ،اصل توازی ذهن و زبان در شکلگیری معنا در ذهن و رخداد متناظر

زبانی برخوردار باشد.
واژههای کلیدی :نادرنادرپور ،ساختار نحوی ،نحو پايه ،نحو نشاندار ،جرجانی ،نظريّة نظم ،تقديم و

تأخیر و حذف عناصر دستوری.
* .رايانامة نويسندۀ مسئول:

m.ansar@umz.ac.ir
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 .1مقدّمه
آثار ادبی در بستر زبان خلق میشوند و زبان از اليههای مختلفی شکل میگیرد که الية
آوايی ،کوچکترين و الية نحوی ،بزرگترين ساحت آن محسوب میشود .الية نحوی در
نخستین نگاه ،بررسی ساختارهای نحوی است؛ ساختار نحوی ،يعنی مجموعة زبانی
برآمده از همنشینی عناصر دستوری .منظور از عناصر دستوری ،همان نقشهای اصلی
نحوی/دستوری است .در زبان فارسی نقشهای اصلی را فقط دو گروه اسمی و وصفی
برعهده دارند؛ اين نقشها عبارتاند از :نهاد (فاعل و مسندٌالیه) ،مفعول ،متمّم اجباری،
مسند ،منادا .درمقابل ،نقشهای غیراصلی شامل قید ،متمّم اختیاری ،مضافٌالیه و...
هستند که عالوه بر گروه اسمی و وصفی ،گروه قیدی نیز میتواند عهدهدار اين نقشها
باشد .وجود نقشهای اصلی ،شرط الزم و کافی برای تشکیل هر ساخت نحوی است.
شکلگیری نحو برای خلق معناست و تجزيه و تحلیل ساختارها و چیدمان عناصر نحوی
به منظور کشف مضمون و طرح معنايی اثر ادبی است و به دلیل اهمّیّت کشف و تحلیل
ساختارهای نحوی در ادراک معانی و ظرايف زبانی و ادبی ،اشعار نادر نادرپور ،شاعر
معاصر ،بهعنوان پژوهش موردی ،موضوع اين مقاله قرار گرفته است تا با تکیه بر نظريّة
نظم جرجانی تحلیل شوند؛ ولی نخست ،ضروری است به پیشینة بحث ساختار نحوی در
آثار دستوريان و بالغیان پرداخته و بعد از تبیین نظريّة نظم جرجانی ،ساختارهای نحوی
اشعار نادرنادرپور بررسی شود.
 .2نحو و ساختارهای نحوی
نخستینبار ناتل خانلری ( )1351ساخت جملههای زبان فارسی را به دو بخش کلّی نهاد و
گزاره تقسیم کرد .وحیديان کامیار ( )1379گويا متأثّر از دستور زبان فرانسه و انگلیسی،
جملهها را ازحیث عناصر اصلی به انواع دوجزئی و سهجزئی و چهارجزئی تقسیم کرده است.
تمام زبانها ازحیث چینش و ترتیب اجزای نحوی خود در پیوستاری از ترتیب آزاد
( )free word orderتا ترتیب ثابت ( )fixed word orderقرار میگیرند .زبان فارسی ازنظر
آرايش نحوی ( )word orderازجمله زبانهای آزاد است؛ بدين معنی که عناصر نحوی آن
جايگاه ثابت ازپیشمشخّصی ندارند و مثالً جملهای نظیر «معلّم با خودکار قرمز برگهها
را تصحیح کرد» را میتوان به  24شکل بیان کرد .در زبان فارسی دو شیوۀ آرايش نحوی
وجود دارد :شیوۀ عادی/بینشان و شیوۀ غیرعادی/نشاندار که برخی اين نوع دوم را
شیوۀ بالغی نامیدهاند (وحیديان کامیار و عمرانی .)33 :1380 ،در شیوۀ عادی ،اصل بر اين
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است که نهاد (فاعل/مسندٌالیه) در ابتدا و فعل در پايان جمله بیايد و عناصر ديگر در بین
اين دو عنصر قرار گیرند .قريب شیوۀ عادی را «مستقیم» و شیوۀ بالغی را «غیر
مستقیم» مینامد ( .)241 :1380خیّامپور ساختار جملههای غیرعادی را «مقلوب»
مینامد که بیشتر در نظم و برای رعايت وزن است ( .)27 :1388الزار جابهجايی الفاظ را
در آرايش عادی جمله ،به دلیل وزن کالم يا ناشی از تمايل به برجستهکردن يک واژه
میداند ( .)241 :1384فرشیدورد با تقسیم عناصر جمله به عناصر اصلی (مسندٌالیه ،فعل،
مفعول ،مکمّل/مسند) و عناصر گسترنده (صفت ،قید و متمّمهای قیدی) مینويسد:
ترتیب در جملههای بسیط عادی فعلی بهطورکلّی چنین است :مسندٌالیه  +وابستة فعل
 +فعل يا گروه فعلی (.)560-559 :1382

طبیبزاده جملهها را به دو دستة اصلی يا واژگانی و مشتق يا واژگانی–نحوی تقسیم
میکند و سپس  24ساخت بنیادين را برمیشمرد ( .)162-145 :1391راسخ مهنّد
جملههای نشاندار را حاصل چهار نوع قلب نحویِ  .1کوتاه (جابهجايی مفعول مستقیم و
مفعول غیرمستقیم)؛  .2میانه (حرکت عناصر نحوی به جايگاهی قبل از فاعل)؛  .3طوالنی (حرکت
عنصر جابهجاشده از جملة پیرو به جملة پايه) و  .4قلب نحوی چندگانه (جابهجايی بیش از يک
سازه) میداند ( .)47 :1388وی به دو ويژگی مهمّ در قلب نحوی نیز اشاره دارد :يکی
دگرگوننشدن معنی اصلی جمله و ديگری اختیاریبودن اين جابهجايی (همان) .مارتینه،
زبانشناس نقشگرای فرانسوی ،معتقد است تغییر جايگاه تکواژ به اين بستگی دارد که
آن تکواژ يا رابطة خود را با بقیّة عناصر گفته در درون خود دارند (مانند ديروز و امروز)؛
يا با افزودن تکواژهای ديگری مانند در ،با ،از و ...نوعی رهايی نسبی از بند جايگاه به
آن تامین میشود يا رابطة خود را با ديگر تکواژها ازطريق جايی که در گفته اشغال
میکند ،مینماياند ()156 :1387؛ به سخنی روشنتر ،جای تکواژ در جمله ،استعمال
نقشنماها و استعمال تکواژهای خودسامان ،يعنی تکواژها يا واژههايی که نقش آنها
در معنی آنهاست (نجفی ،)112 :1387 ،سه شیوه برای بازنمايی روابط تکواژها از ديد
مارتینه است .صادقی مینويسد:
مارتینه در بحث از سه طريقة نشاندادن نقش از معنی ،ذکری نیاورده؛ چون اساس
نظريّهاش دخالتندادن معنی تا باالترين حدّ ممکن از توصیف از زبان است؛ امّا به نظر
ما بايد معنی را نیز يکی از طرق نشاندادن نقش شمرد (.)147 :1348

ترتیب عناصر دستوری و تنوّع ساختارهای نحوی ،تناسب هريک از اين موارد با
مقصود و منظور نويسنده/شاعر و تطبیق بین نحو و معنا ،از مهمّترين مباحث در حوزۀ
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سبکشناسی و نقد ادبی است؛ زيرا بین ذهن و نحو زبان ارتباطی وجود دارد و کیفیّات
روحی و ذهنیّت حسّی و عاطفی نويسنده/شاعر در نحو زبان او مستقیماً تأثیر میگذارد؛
بنابراين چیدمان نحوی ممکن است مبتنی بر کارکردی بالغی باشد .اين نوع جابهجايی
عناصر نحوی که باعث ترتیب و آرايش نشاندار جملهها میشود ،در بالغت اسالمی ،ذيل
مباحث تقديم و تأخیر مسند و مسندٌالیه بررسی میشود .در تاريخ نقد و بررسی زبانی،
بهويژه آنجاکه مبنا و مقدّمهای بر نقد ادبی میشود ،فضل تقدّم بحث دربارۀ مسائل زبانی
ازجمله تقديم و تأخیر و ذکر و حذف عناصر نحوی ،با علمای نحو ،بهويژه سیبويه (وفات:
حدود 160ق) است .او هرگز عنوان خاصّی بر اين مباحث ننهاد ،بلکه اين مباحث از ديد او
صرفاً در حوزۀ بررسی قواعد نحو زبان عربی بوده است .اين بالغیان بودند که به مباحث
مذکور رنگ ادبی دادند و در اثبات إعجاز قرآن بدان روی آوردند (مطلوب.)66 :1399 ،
 .3نظریّة نظم جرجاني
يکی از مهمّترين رويکردها به چیدمان نحوی زبان در سبکشناسی و نقد ادبی« ،نظريّة
نظم» عبدالقاهر جرجانی (474-400ق) است .جرجانی تقديم و تأخیر ،ذکر و حذف ،قصر،
فصل و وصل ،و تعريف و تنکیر را «معانی نحو» يا «نظم» مینامد .معانی نحو «آگاهی
شاعر و اديب است از کاربردهای نحوی زبان» (شفیعی کدکنی .)31 :1381 ،نظريّة نظم
بخشی است از «نظريّة عمومی معنا و فرايند خلّاق که جرجانی در دو اثر بزرگش،
دالئلاالعجاز و اسرارالبالغه ،تمام همّش را صرف تبیین آن میکند» (ابوديب.)58 :1394 ،
او با طرح و شرح اصطالح نظم 1بر اين عقیده است که چیدمان نحوی برای ايجاد
وابستگی میان الفاظ ازحیث ترتیب و ترتُّب معنايی و داللتی است .اين ترتیب و ترتُّب به
اقتضای شکلگیری معنا در ذهن گوينده است (جرجانی)50-49 :1984 ،؛ يعنی لفظ تابع
معنی است (همان .)56 :نظم از ديد جرجانی ،ترتیب معانی در ذهن گوينده است ،پیش از
آنکه به جامة الفاظ درآيد .ازآنجاکه واژهها ظرفهای معانیاند ،اگر در ذهن شاعر
مفهومی شکل گرفته باشد ،آن مفهوم دقیقاً با الفاظ و ترتیب الفاظی به نطق درخواهدآمد
که در ذهن شکل گرفته است (همان .)52 :از ديد او محال است ترتیب و ترتُّب در معانی،
تابع ترتیب و ترتُّب در الفاظ باشد (همان .)417 :وی در مقدّمة اسرارالبالغه نیز بر همین
مطلب تأکید میکند که ترتیب خاصّ الفاظ براساس ترتیب معانی در نفس گوينده است؛
بنابراين در خود الفاظ هیچ وجوب تقديم يا تأخیری ديده نمیشود (بیتا .)5 :جرجانی
معتقد است قراردادن کلمه در جايی به مقتضای علّتی است که اگر در جای ديگری
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قرارداده شود ،مقصود موردنظر گوينده بهدستنمیآيد ( .)49 :1984نظم جستوجوی
مقاصد نحوی و درنظرگرفتن احکام نحوی میان واژههاست (همان 392 ،362 ،81 :و )405؛
يعنی بدون إدخال مقاصد نحوی و اجرای احکام نحوی ،نمیتوان به معنای جمله پی برد؛
مثالً نمیتوان به معنای «جاء» و «زيد» بدون درنظرگرفتن نقش نحوی و ارتباط فعل و
فاعلی يا مبتدا و خبری اين دو انديشید ،بلکه بايد مقاصد نحوی (ساختار فعل و فاعلی/مبتدا
و خبری) و احکام نحوی (نوع إعراب کلمه) را دخالت داد؛ يعنی يکی از اين دو واژه بايد
مقدّم/مؤخّر شود ( .)410 :1984بنابراين دو واژۀ مذکور ،دو چینش نحوی با دو مقصود و
حکم متفاوت نحوی دارند .از اينجا به بعد او بحث را به تجزيه و تحلیل ساختارهای
نحوی میکشاند و معتقد است چون هیچ نظم و ترتیبی در چیدمان نحوی کالم ،بدون
قصد و هدفی نیست ،شايسته است که در جستوجوی معنا و مقصودی باشیم که
گوينده از کاربرد ساختارهای نحوی در نظر داشته است (همان .)364 :جرجانی معتقد
است تقديم و تأخیر يک عنصر نحوی ،میتواند يگانهابزار شاعر برای القای معنايی غیر از
معنای اوّلیة جمله باشد (همان .)288 :او میگويد علّت و غرض هر تقديم و تأخیری افادۀ
معنای خاصّی است (ابوديب .)64 :1394 ،جرجانی ترتیب و جايگاه واژگان را تابع معانی
پرورده در ذهن گوينده میداند و نه برعکس؛ به همین دلیل ،از ديد او نحو علمی است
که نقاب از چهرۀ معانی میگشايد (به نقل از العشماوی.)79 :1385 ،
باتوجّهبه مباحث يادشده و با تکیه بر نظريّة نظم جرجانی 105 ،شعر ( 3143جمله) از
2
مجموعة اشعار نادر نادرپور که بهصورت تصادفی و براساس جدول کريسی -مورگان
انتخاب شده است ،تجزيه و تحلیل شد .آنگاه پس از بررسی داليل و کارکردهای تقديم
و تأخیر و حذف عناصر نحوی جمله ،شعر او ازحیث بسامد و تنوّع و کارکرد ساختارهای
نحوی آن در پیوند با آنچه عموماً طرح و بافت معنايی غالب بر شعر اوست ،تحلیل شد.
 .4تحلیل ساختارهای نحوی شعر نادر نادرپور
زبان فارسی ازحیث قابلیّتهای نحوی در شمار زبانهای آزاد است .فعل ،مهمّترين عنصر
در جملههای فارسی است .جمله در زبان فارسی باتوجّهبه ظرفیّتهای معنايی افعال و
اجزای سازنده ،به سه نوعِ دوجزئی ،سهجزئی و چهارجزئی تقسیم میشود (وحیديان
کامیار .)18-14 :1380 ،نوع دوم و سوم ،خود اقسامی دارند 3.از ضرب حالتهای همنشینی
عناصر دستوری اصلی در هريک از موارد مذکور 92 ،ساختار نحوی حاصل میشود .در
حقیقت ،عامل اصلی تنوّع ساختارهای نحوی ،معنای نهفته در ذهن شاعر است و در
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سطح زبان ،عناصر نحوی بهسبب ارزشهای بالغی با حرکت از جايگاه عادی ،ساختی نو
پديد می آورند و به تبعِ تقديم يک عنصر نحوی ،تأخیرِ عنصری ديگر نیز رخ میدهد.
فعل که در انتهای ساختار پايه واقع شده است ،اگر در ابتدای جمله قرارگیرد،
برجستهترين حالت نحوی رخ میدهد .پس از آن ،دو عنصر مفعول و مسند هستند که
چون بین نهاد و فعل واقع میشوند ،ازنظر بررسی ارزش ادبیِ بسامد تقديم و تأخیر با
هم برابرند؛ بنابراين ازحیث اهمّیّت و ترتیب بسامد به موارد تقديم فعل و سپس مسند و
مفعول پرداخته میشود .پس از اين ،معنای شکلگرفته در ذهن شاعر و تأثیر اين
مفاهیم در الفاظ و به تَبَع آن ،هريک از ساختارهای نحوی در چارچوب نظريّة بنیادی
تحقیق ،بررسی شده است .مبنای تقسیمبندی انواع جمله ازحیث اجزای تشکیلدهندۀ
آن ،کتاب دستور زبان فارسی ( )1380تألیف وحیديان کامیار و غالمرضا عمرانی است.
 .1-4تقدیم فعل

تقديم فعل که عنصر اصلی جمله ازحیث نحوی است ،بر سرعت انتقال مفهوم انديشیدۀ
شاعر میافزايد .وقتی فعل مقدّم میشود ،نشانة گرايش ذهن شاعر به پرهیز از ايجاد
دورخیز نحوی و معنايی است؛ يعنی آنچه در ذهن شاعر در مرتبة نخست چیدمان
معنايی و سپس نحوی واقع شده است ،کنش (فعل) و درنتیجه انتقال مرکز ثقل معنايی
جمله به ابتدای آن است .بهطورکلّی از مجموع  3143جملة بررسی شده ،در  333جمله
(حدود  )10/59فرآيند تقديم فعل صورت گرفته است .همین مقدار اغلب به تناسب نیاز
زبانی و معنايی بوده است؛ مثالً شاعر در شعر «هوسها» ( 25 )129 :1382جمله
بهکاربرده که در هفده مورد فعل مقدّم شده است .يگانگی با طبیعت ،طرح غالب معنايی
در اين شعر است .ذهن کنشگر شاعر به دستکاری جهان و به تعاقب آن ،به دستکاری
نحو زبان میپردازد:
 .1دَوَم در بیشهزاران چــون مــه سبز

وزم در کوهسـاران چــون دم بــاد

بلغــــــزم در نـشیب درّۀ ژرف

بـه بــوی صبح چون خورشید مرداد
3

()129
 .2روم پای تهی در کشتزاران

بنوشم عطر جنگلهای خاموش

سُـــرايم با غــريـــو آبشـــاران

شبانگـــاهان ســـرودی آسمانـــی

نهم دل بـــر طنیــن نغمــة خويش

چـــو لغـــزد در سکـــوت جاودانی

شـــوم مهتـاب و پــرگیـــرم شبانگاه

بــــر آن دريــای ژرف آسمانرنــگ
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شــوم عطری گــريـــزان و سبکروح

درآمیـــزم بــه بــاد شامگاهـــی
()130

 .3بپیچم در مشام اختـــر و ماه

بگنجــم در جهان مــرغ و ماهــی
()131

در «شب بیمار» ( )156غلبة مفهوم لحظهشماری در انديشة شاعر موجب تقديم و
تکرار فعل «شمردم» شده است .در شعر «ديو» ( )259شاعر «در دل ظلمت شب» ديوی
را میبیند که به او خیره شده است؛ ترس و دلهره ،انديشه و معنايی است مترتِّبِ الفاظ.
ازآنجاکه مرکزيّت اصلی انتقال پیام و انتقال معنا در فعل جمله است ،شاعر با بسامد زيادِ
تقديم فعل میکوشد مخاطب را باشتاب و بیدرنگ از حال اضطراب و وحشتزدگی خود
باخبر کند؛ بنابراين ،ساخت معنا در ذهن شاعر به دلیل ترس درهم ريخته و سپس در
ساخت زبانی نیز تأثیر کرده است .در «رقص اموات» ( )55نیز الفاظ تابع مفهوم هولناکی
و تاريکی و سکوت و صدای دمبهدم جغد هستند؛ ازاينرو چیدمان نحوی کالم به تقديم
فعلها میل کرده و فضاسازی موردنظر شاعر را که إخبار شتابزده و دلهرهآمیز است،
بهتر نشان میدهد.
از جمله عناصری که بسامد تقديم فعل در شعر نادرپور را افزايش داده ،کاربرد
فعلهای مشتق از مصدر «ديدن» است .نادرپور شاعری «بااستعداد و صاحب قريحهای
خاص برای درک رنگ و طنین و عطرهاست» (علوی )304 :1386 ،و نگاه تیزبینی به رنگ
و جال و تیرگی در عناصر طبیعت دارد .زرقانی همین ويژگی را يکی از وجوه توجّه
نادرپور به سبک نیما میداند ()183 :1394؛ ازاينرو بسامد افعال مشتق از «ديدن» در
شعر او ،بیانگر همین کنش فعّال بصری است .اين کنش فعّال بصری تقديم فعلهايی
نظیر «ديدم»« ،میبینمت»« ،بینم»« ،ديديم»« ،ببین» و «ديدی» را در شعرهای
«سرگذشت» (« ،)102در چشم ديگری» (« ،)108بر گور بوسهها» (« ،)121شهادت»
(« ،)408آيینهای بر سنگ» ( ،)490و «عنکبوت و انديشه» ( )878موجب شده است.
 .2-4تقدیم مسند

مسند تنها در  56جمله از  796جملة اسنادی ( 7/03درصد) مقدّم شده است .ذهنیّت
غالب و معنای شکلگرفته در ضمیر شاعر که موجب همین بسامد اندک تقديم مسند
در شعر او شده ،مربوط به يکی از اين موارد است:
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الف .تقديم مسند در جملههای دعايی :در ساختارهای دعايیِ اسنادی مفهوم اصلی
دعا در واژهای نهفته است که ازنظر دستوری نقش مسند دارد .تقديم مسند بر نهاد در
اين ساختارها بیانگر تأکید و تقويت معنا و مضمون دعا در ذهن شاعر است:
 .4فرخنده باد اين لحظة میعاد  /خوش باد اين ساعت که میخندی به روی من (همان)828 :
 .5بريده باد زبانم (همان)441 :

ب .تقديم مسندی که داللت معنايیاش در حوزۀ رنگهاست :با اينکه در شعر
نادرپور رنگ سیاه بیش از همه (حدود  187بار) تکرار شده است (میر و گلشنی:1395 ،

 ،)1182در مواردی که صفت رنگینی غیر از سیاه مسند واقع شود ،در ذهن و انديشة او
برجستهتر و پررنگتر جلوه میکند و در زبان نیز مقدّم میشود:
 .6گلرنگ شد فروغ مهآلود بامداد ()63
 .7رنگین شدهست بال من از خون آفتاب

خونین شدهست کاکلم از پنجة عقاب ()331

ج .تقديم مسندی که داللت معنايیاش مبتنی بر حجم و حضور /غیبت فیزيکی اشیا
و مفاهیم است :حسّ اسیت شاعرانة نادرپور عموماً بیشتر بر مبنای تماشا و اعمال فیزيکی
اشیاست تا بر فعّالیّت ذهنی و روحی (عیدگاه طرقبهای)175 :1388 ،؛ ازاينرو آوردن صفاتی
در حوزۀ معانی مرتبط با آنچه داللت بر حضور و غیبت فیزيکی عناصر معنايی است،
موجب میشو د تصوير ذهنی حاصل از کلمات شعر از حضور و غیبت مفهومی يا شیئی
ساخته شود.
 .8پر شد فضای خالی باغ از صدايشان ()431
.9يـــا لبِ ســرخِ گشـــودهای کـــه هويــداست

چـــون لثـــة خالـــی انـــار کالمش
()689

 .10گم شد صدای زير و بم نالههای من (.)125

هـ.تقديم مسند در استفهامهای تأکیدی /انکاری :بیشینة استفهام در آثار ادبی از نوع
غیرحقیقی است؛ ازاينرو شاعر با آوردن استفهامهای غیرحقیقی ،بهويژه تأکیدی و
انکاری ،ديدگاه و نظر خود را با شیوۀ بیانی ويژهتری تحمیل میکند .در اين راستا
مقدّمشدن مسند موجب برجستگی مفهوم/صفت اسنادی میشود.
 .11کجا شهد است اين آبی که در هر دانة شیرين انگور است؟ ()224
 .12چشم است اين يا دهان؟ درست ندانم ()691

و .حصر :شاعر مفهوم يا معنايی را منحصراً متعلّق به نهاد میداند.
 .13بمیريد زيرا که آفت شمايید ()138
 .14دانم که تنها چارهام اين است ()736
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ز .تعظیم و تفخیم مسند:
 .15خشم و خروشی نگفتنــی است سکـوتش

زمــزمــــهای ناشنیـدنـــی سخـــن او
()690

 .3-4تقدیم مفعول

حضور مفعول فقط در جملههای سهجزئی نوع اوّل و چهارجزئی نوع اوّل و دوم تحقّق
میيابد .در  43جمله از  1095جمله (حدود  3/92درصد) از جملههای اشعار نادرپور که
ساختار نحوی سهجزئی نوع اوّل و چهار جزئی نوع اوّل و دوم دارند ،تقديم مفعول
صورت گرفته است .اين بسامد اندک نشان میدهد نادرپور اصوالً چندان تمايلی ندارد
که کنشپذير را بر کنشگر مقدّم دارد و شايد بتوان گفت که او فعّال و فعّالیّت را بر
منفعل و انفعال ترجیح میدهد .بااينحال ،در بند چهارم از شعر «بیگانه» ( )185به دلیل
کماهمّیّتی نهاد که ضمیر مبهم «کس» است ،با تقديم مفعولها عالوه بر تأکید ،معنای
فعلها را برجستهتر میگرداند:
 .16حــديثــــم را کســی نشنید نشنید

درونـــم را کســی نشناخت نشناخت

بــر ايــن چنگــی کــه نام زندگـــی داشت

ســرودم را کســی ننــواخت ننــواخت
()186

در اين مثال ،تعظیم و تفخیم و بزرگداشت سبب تقديم مفعول بر نهاد شده است،
بهويژه اينکه واژۀ «هزار» وابستة نحوی مفعول شده است:
 .17مشت هــزار ماتــم از يـاد رفتــه را

مهتاب مینويسد بــر ماسههای سـرد ()480

در شعر «مردی با دو سايه» ( )926شاعر برای إخبار قویتر و برجستهسازی آنچه م ّد
نظرش بوده است ،به هنگام وصف ،مفعول را مقدّم کرده و برای تقويت اهمّیّت اين
تقديم ،با آوردن ضمیر اشارۀ «اين» و «آن» مفعول را معرفه کرده است:
 .18آن سايــه را درخشش صبح آفريده بود

اين سايــه را فروغ شبانگاه زاده است ()926

در شعر «پلی میان زمین و آفتاب» ( )874اهمّیّت موضوع اصلی کالم و قرينهسازی
نحوی و معنايی موجب تقديم مفعول شده است:
 .19صبــح مــرا طلوع تــو آغاز مــیکنــد

بیم مــرا امیــد تــو میآورد جواب ()876

و در جای ديگر در همین شعر برعکس عمل کرده است .شاعر میخواسته ذهن
خواننده را به توجّه بیشتر بر نهاد وادارد ،مفعول و فعل را بر نهاد مقدّم کرده است:
 .20وز بخت خوش به گردن من حلقه بستهاند

بازوی پــرنوازش و مــوی بلند تـو ()877
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اين شگرد را در جای ديگری نیز با همان مقصود تکرار کرده است:
 .21در هر نفس مشام مـــرا مــیسوخت

عطــر بهــار تـــازۀ گیســويش ()227

در شعرهايی مانند «حماسهای در غروب» ( )415که شاعر ،معشوق را مستقیماً
مخاطب قرار میدهد ،مفعول (تو را) را ازاينجهت که نوعی گفتوگوی صمیمانه و توأم با
شِکوه و شکايت است ،مکرراً مقدّم میکند.
 .4-4حذف نهاد

منظور از حذف ،حذف نهاد اختیاری است؛ يعنی اسم يا ضمیری که در جايگاه نهاد
میآيد و فارغ از برخی استثنائات ازنظر شخص و شمار با فعل مطابقت دارد .از مجموع
 3143جمله ،در  1236جمله ( 39/32درصد) ،نهاد اختیاری حذف شده است .حذف نهاد
اختیاری معلول حسّ صمیمیّت در ذهن شاعر ،تمايل به تسريع در روند انتقال معنا،
گرايش شاعر به ازبینبردن فاصلة ذهنی و زبانی با مخاطب ،و بیان واضح و ملموس
کنشها و اسنادهاست .نیز نشان میدهد آنچه در ذهن او بیشتر موردتوجّه بوده،
کنش/فعل و کنشپذير/مفعول است .کنشگران/نهادها و کنشپذيران/مفعولها در شعر
نادرپور اغلب به چهار دستة «من»« ،تو»« ،او» و «عناصر طبیعت» تقسیم میشوند و
بهندرت به اشعاری برمی خوريم که مفاهیم و مقوالت ذهنی در شعر او نهاد و مفعول
واقع شوند .حذف نهاد اختیاری در شعر نادرپور مبتنی بر اين کارکردهاست:
الف .در گفتوگوهايی با بسامد زياد فعل امر که شاعر از مخاطب خود خواهش و
التماسی دارد ،اصوالً فعل امر بسامد حذف نهاد اختیاری را افزايش میدهد .از نمونههای
اين نوع حذف ،میتوان به شعرهای «آشتی» (« ،)213نیايش» (« ،)315شهادت» (،)408
«بیهیچ پاسخی» (« ،)573عريضه» ( )625و «بازی اسپانیايی» ( )826اشاره کرد.
ب .در گفتوگوهای عاشقانه بدون کاربرد فعل امر ،حذف نهاد اختیاری بهويژه آنگاه
که ضمیر «من» و «تو» باشد ،ناشی از غلبة حسّ صمیمیّت و ابراز و اظهار واقعیتر و
ملموس تر مکنونات قلبی است .نادرپور از اين امکان زبانی در شعرهايی نظیر «گل ماه»
(« ،)337چراغی از پس نیزار» (« ،)359برگ و باد» (« ،)376از پس ديوار سالها» (،)393
«دو روز يا دهسال» (« ،)441آيینهای بر سنگ» (« ،)490آهنگ خزانی» (« ،)592فصل
پنجم» (« ،)659نامهای به دوردست» (« ،)683پلی میان زمین و آفتاب» ( )874بهرۀ
فراوان برده است.
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ج .حديث نفس :شاعر در اين نوع اشعار به شرح حاالت عاطفی و انفعاالت نفسانی
خود میپردازد .مضمون غالب حديث نفسها ،مرگانديشی و غم و اندوه و احساس
تنهايی و غربت و ناامیدی و بیپناهی و… است .بسامد کاربرد نهاد اختیاری (ضمیر من) در
اينگونه اشعار بسیار کاهش میيابد .شعرهای «بر گور بوسهها» (« ،)120چشمها و
دستها» (« ،)123طغیان» (« ،)137تکدرخت» (« ،)154شب بیمار» (« ،)156ديگر
نمانده هیچ» (« ،)165ديدار» (« ،)211تازه طلب» (« ،)255شیشه و سنگ» (« ،)317تیشة
برق» (« ،)335از بهشت تا دوزخ» (« ،)434شهابی در تاريکی» (« ،)605تصوير ديگر»
( ،)641و «قاب عکس» ( )855در اين دسته جای دارند .همچنین میتوان به شعرهايی
نظیر «بیگانه» (« ،)185پیوند» (« ،)312طوفان نوح» (« ،)631شبی با خويش» (،)732
«عنکبوت و انديشه» ( ،)878و «مردی با دو سايه» ( )926اشاره کرد که شاعر در ابتدای
شعر ،نهاد (ضمیر من) را آورده و در ادامه به قرينة لفظی حذف کرده است .حذف در اين
شعرها نشان میدهد که در ذهن و انديشة شاعر ،حسّی از همدلی و همراهی با مخاطب
جايگیر شده ،میکوشد خواننده را با حرکت در نحو زبان به درک مفهوم و مقصود
موردنظر وادارد .همین حسّ همدلی و به تبع آن همذاتپنداری ،خواننده را به ادراک
احساس و عاطفة ناشی از حديث نفس شاعر نزديکتر میکند.
د .شعرهای سیاسی و اجتماعی و نمادين :شاعر نهاد اختیاری را در شعرهای سیاسی
و اجتماعی و نمادين به داليلی نظیر وحشت ،سازش ،محافظهکاری يا ناشناختگی و
رازآلودگی حذف میکند؛ مثل «رستاخیز» ( )517و «کیفر» (:)798
 .22تاج خروسهای سحر را بريدهاند
در خاک کردهاند ()517
 .23آن گاه ما دو تن را در نور شامگاه
با هم به سوی جوخة اعدام میبرند
چشمان پیر ما را در واپسین نگاه
با دستمال خاطره میبندند ()798

و تکرار فعل «گفتند» و «گويند» بدون ذکر نهاد اختیاری در شعرهای «درخت و کبوتر»
( )455و «نامهای به دوردست» ( )683که مبتنی بر رازآلودگی و ازجهتی کماهمّیّت
جلوهدادن کنشگر است و بیانگر تمرکز ذهن شاعر به مقول قول است نه به قائل.
هـ .نهاد اختیاری ،معشوق (سوم شخص مفرد) است :اگر نهاد اختیاری معشوق باشد و
با سوم شخص مفرد از او ياد شود ،غالباً حذف میشود؛ به ديگر سخن ،هرگاه شاعر به
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وصف کنش و رفتار معشوق خود بپردازد ،ترجیح میدهد از ذکر نام و حتّی از آوردن ضمیر
«او» خودداری کند .شعرهای «سرگذشت» ( )102و «باران» ( )227در اين دسته جای دارند.
۵۰
40.02655161

۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

10.32193827

۰
تقديم فعل

4.091341579
تقديم مفعول با ذکر
نهاد

6.753246753

تقديم مسند با ذکر
نهاد

حذف نهاد

نمودار  -1بسامد آماری تقديم فعل ،مفعول ،مسند و حذف نهاد

 .5-4ساختارهای نحوی

شعر نادرپور ازحیث زبانی ،معتدل و عاطفی (حسنلی )46 :1391 ،و میزان بهرهگیری از
ساختارهای نحوی در آن متنوّع و درعین حال متعادل است .ساختارهای نحوی پرکاربرد
در شعر او به میزانی نزديک به هم ديده میشود؛ بدين شرح که  38/72درصد دوجزئی،
 33/31درصد سهجزئی نوع اوّل 24/18 ،درصد سهجزئی نوع دوم و  3/79درصد هم
ساير ساختارهای شعر او را تشکیل میدهند .از اين میزان  80/33درصد مبتنی بر نحو
پايه /بینشان و  19/67درصد مبتنی بر نحو نشاندار است.
 .6-4ساختار نحوی دوجزئي

از مجموع  3143جملة بررسیشده ،تعداد  1217جمله ( 38/7درصد) ساختار دوجزئی
دارند .از اين میزان 88 ،درصد مبتنی بر نحو پايه و  12درصد دارای نحو نشاندار است.
نمونههای نحو نشاندار در اين ساختار اغلب همانهاست که ذيل بحث تقديم فعل آمده
است .میزان تنوّع نحوی در ساختار دوجزئی کمتر است؛ به اين دلیل که دارای دو جزء
اصلی است ،نه بیشتر .بسامد استفاده از اين ساختار باعث وفور جمالت کوتاه میشود.
کوتاهی جمالت نشان میدهد مفهوم و مقصود شاعر در ظرفهای زبانی سادهتر ريخته
شده و در کالم نمود يافته است .نیز تمايل شاعر به انتقال سريع مکنونات ذهنی در
انتخاب اين ساختار مؤثر است؛ مثالً در شعر «ديو» ( )259که عاطفة غالب بر شعر ،ترس
و اضطراب و دلهره است ،با ضرباهنگ تند حاصل از وزن شعر (رمل مسدس مخبون مجحوف)
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درآمیخته ،زبان و نحو شعر به ساختار دوجزئی میل کرده که القاگر بريدهبريده
سخنگفتن است .از ديگر نمونههای فراوان جملههای کوتاه ،میتوان به شعرهای «گل
ماه» (« ،) 337دو روز يا ده سال» (« ،)441از مرداب تا دريا» ( ،)457دو بند آخر از شعر
«از میان چناران» ( )519اشاره کرد .وقفه و درنگ حاصل از وفور جملههای کوتاه
دوجزئی ،کوتاهی قصّه را در «قصّهای کوتاه» ( )536بهخوبی مینماياند .نادرپور ترجیح داده
است مفاهیمی نظیر مرگانديشی ،تسلیمبودن در برابر سرنوشت ،وصال و يادکرد
گذشته ،غم و اندوه غربت و ناامیدی را که همه از عناصر شعر رمانتیکاند (عابدی:1394 ،
 )429با نحوی نیمهفعّال و چیدمان دستوری مألوف و مأنوس پايه/بینشان بیان کند.
بسامد استفاده از اين ساختار نحوی ،نتیجة تکرار همین مضامین در ذهن اوست .گرايش
انديشگانی او به انتقال مفهوم با شتاب بیشتر ،در ساختار الفاظ نیز کارگر شده و سازوکار
زبان به تعدّد جمالت کوتاه و ايجاد درنگ مايل گرديده است.
 .7-4ساختار نحوی سهجزئي نوع اوّل

 33/31درصد از مجموع جمالت بررسیشده در شعر نادرپور ،ساختار سهجزئی نوع اوّل
(نهاد +مفعول  +فعل) دارند .از اين میزان  61/89درصد مبتنی بر نحو پايه و  38/11درصد
مبتنی بر نحو نشاندار هستند .بیشترين میزان انحراف از نحو پايه در همین ساختار
سهجزئی رخ داده است .اصوالً عنصر نحوی مفعول ازنظر نحوی بیشتر از ساير عناصر،
قابلیّت جابهجايی دارد .مهمّترين دلیل نحوی آن وجود نقشنمای «را» است که يا ذکر
میشود يا بهصورت تکواژ پنهان امکان ظهور دارد و مانع ابهام معنايی میشود .نمونهها
و کارکردهای تقديم مفعول که خود يکی از موارد کاربرد اين ساختار نحوی است،
بررسی و نشان داده شد که نادرپور چندان تمايلی به تقديم مفعول بر نهاد و فعل ندارد.
آنچه در اين ساختار بیش از همه رخ داده ،بسامد زياد جابهجايی مفعول و فعل است؛
يعنی بیشترين عدول از نحو پايه در مواردی است که فعل دستکم يک جايگاه به
ابتدای جمله نزديک تر و مفعول به پس از فعل منتقل شده است .زبان شعر با کاربرد
افعال گذرا به مفعول ،از انفعال و خنثاگری خارج شده ،به پويايی و تحرّک میل میکند.
نادرپور بهخوبی از اين قابلیّت زبانی آگاه بوده است .تبعیّت الفاظ از معانی ازحیث ترتیب
و ترتُّب را در فضاسازی آغازين اشعاری که عناصر طبیعت در آن فعّال هستند يا آنگاه
که عناصر طبیعت همدل و همزبان با شاعرند ،میتوان ديد .شعرهای «خوشههای تلخ»
(« ،)145فالگیر» (« ،)327طلوعی در غروب» ( )399و «ساحل يادگار» ( )480نمونههايی
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ازايندست هستند .در شعر «حماسهای در غروب» ( )415که مضمون آن حرکت بهسوی
خورشید است ،عالوه بر لحن و وزن حماسی شعر ،تکرار ساخت نحوی سهجزئی ،موجب
تکرار و تأکید بر کنشگری نهاد و درنتیجه پويايی و تحرّک ويژۀ زبان شعر و القای عمیق
مفهوم حرکتی شده که در ذهن شاعر بوده است« .شام بازپسین» ( )633شعری انتقادی
است که نهاد در آن ،ضمیر اوّل شخص جمع است .انديشة انتقادی آمیخته به رجزخوانی
حماسی ،به کنش گسترشيابنده نیاز دارد؛ ازاينرو بسامد کاربرد فعل متعدّی افزايش
يافته است .در «نامهای به نصرت رحمانی» ( )751که توضیح و يادکرد آشنايی و ديدار
با نصرت رحمانی است ،بافت غالب شعر ،نقد سیاسی و اجتماعی است و بیش از ساير
اشعار ،از ساختار سهجزئی نوع اوّل استفاده کرده است .او در جایجای اين شعر به انتقاد
صريح از خود و دوست ديرينش پرداخته است .از ديد شاعر رفتار او و دوستش در قبال
بعضی مسائل مهمّ چندان درست نبوده و افعالی که از آنها سرزده ،به مفاهیمی سرايت
کرده که ازنظر شاعر ارزشمند بوده است؛ همین معانی پرورده در ذهن او ساختار نحوی
زبان را نیز تابع خود کرده است:
 .24ما از غرور سر به فلک برفراختیم ()754
 .25ما کام را به گفتن حلوا فريفتیم
ما رايت بلند تخیّل را
بر بام اين سرای تهی برفراشتیم
ما در بهشت آدم و حوا
ماه برهنه را
شالق میزديم (.)756

در «از روم تا سدوم» ( )776شاعر با لحنی که لعابی غلیظ از طنزی تلخ و تند دارد ،از
برج عاجنشینی خود و همفکرانش و بیتوجّهی به تیرهبختیها و گرفتاریهای مردم
انتقاد میکند .موسیقی کالم بحر رجز و القاگر حسّ تفاخر و غرور است .همین تفاخر و
انديشة مغرورانه معنايی است که الفاظ و ساختار نحوی را ازحیث چیدمان تحتالشّعاع
قرار داده است:
 .26ما از حريم کاخ سلطانی
فرجام هشیاران و مستان هردو را ديديم
ما در طلوع خشم سوزان خداوندی
ويرانی موعود را ديديم ( .)779
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در شعر «بازی اسپانیايی» ( )826با استفاده از کناية «گاوباز ماهر اعصار» با شخصی
نامعلوم سخن میگويد و از او چند خواهش دارد .خواهش و التماس اغلب در زبان
فارسی ساختار نحوی فعّال و کنشگر میطلبد .در «عنکبوت و انديشه» ( )878که فعل
کنشگرانة «ديدم» در آن تکرار شده است ،شاعر انديشه و نگاه دستکاریکنندۀ خود را
توضیح میدهد که به «تصرّف در روابط اشیا» (فتوحی )412 :1389 ،سرگرم است .در
«سرگذشت» ( )102نیز تکرار فعل «ديدم» و «میخواستم» که بیانگر تأثّر ذهن شاعر از
رفتار معشوق و اظهار عجز و خواهش در برابر اوست ،بسامد ساختار نحوی سهجزئی را
افزايش داده است .در «چراغ دور» ( )768بازگشت به طبیعت و يگانگی با عناصر طبیعت
وجه معنايی غالب شعر است؛ ذهن شاعر استفاده از فعل گذرا به مفعول را مناسبترين
عنصر برای نمايش اين گرهخوردگی با طبیعت میداند.
 .8-4ساختار نحوی سهجزئي نوع دوم (نحو اسنادی)

تعداد  760جمله ( 685جمله در نحو پايه و  53جمله در نحو نشاندار) از  3143جملة
بررسیشدۀ اشعار نادرپور ،ساختار سهجزئی نوع دوم (نهاد  +مسند  +فعل) دارند؛ يعنی
 24/18درصد مبتنی بر اين نحو است .مهمّترين کارکرد معنايی ساختار اسنادی،
توصیف است .در شعر نادرپور توصیف ،وجه غالب انديشگانی در شکلگیری ساختار
نحوی سهجزئی نوع دوم است .ساختار اسنادی عموماً نوعی خنثاگری و انفعال معنايی
نهاد را القا میکند؛ يعنی شاعر با انتساب و اسناد صفات يا ويژگیهايی به عنصر
دستوری نهاد ،بیآنکه کنشی را ذکر کرده باشد ،آن عنصر را توصیف کرده است .بسامد
کاربرد اين ساختار در زبان شعر نادرپور تابع و به اقتضای ذهن و انديشة ايستا و منفعل
رمانتیک اوست و همین ايستايی و انفعال و تأثّر نفسانی و انديشگانی ،نحو زبان را از آن
تحرّک و جنبشی که با کاربرد ساختار نحوی دوجزئی و سهجزئی نوع اوّل برخوردار
خواهدبود ،دور میسازد .کارکرد و بسامد توصیفی اين ساختار ،اغلب در دو ساحت
افزايش و نمود نحوی میيابد:
الف .شرح و گزارش و تبیین وضعیت :نادرپور غالباً به هنگام شرح حالت يا وضعیّت
يا موقعیّتی که کنش در آن خنثی است ،از اين ساختار بهره میبرد؛ مثالً در شعر «پدر»
حاالت مشفقانة پدر را در قبال فرزند با تکرار اين نحو بیان میکند:
 .27نیمهشب گهوارهجنبان تو میگردم ()249
 .28خیره در رگهای آبیرنگ بازوی تو میگردم
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مست از بوی تو میگردم (.)250

يا در شعرهای «بتتراش» (« ،)257پوپک» (« ،)330تیشة برق» (« ،)335گل ماه» (،)337

«در نومیدی» (« ،)578آهنگ خزانی» ( )592با نمونههای متعدد احوال و عوارض روحی
و عاطفی مستولیشده بر خويش را شرح میدهد:
 .29پیکرتراش پیرم و )257( .....
 .30آن بتتراش بوالهوس چشمبستهام ()258
 .31آن مرد بیستاره شدم ()335
 .32من اينجا در میان بیشة انبوه تنهايم ()375
 .33مــن آن اسیـــر سیــهروزگار امیـــدم

مـــن آن مـريض شفاناپذير ايمانم ()579

2

در شعرهايی نظیر «قاب عکس» ( )855و «مینیاتور» ( )862که سخن از پیری و
هراس از مرگ است ،شاعر با مشاهدۀ نقش جوانی و کهنسالی خويش متأثّر شده ،اين
تأثّر روحی را چنین بیان میکند:
 .34من با رسوب خاطره آغشتهام هنوز ()856
 .35مــن نقش سالخـــوردۀ خیّام شاعــرم

مـن نیز در نگاه کسان نقش ديگرم ()862

در «مديحه» (« ،)554از دور و از نزديک و از دور» (« ،)630فصل پنجم» ( )659و «نامهای
به دوردست» ( )683که ترجمان گويای دلبستگی شاعر به معشوق قديمی است و او را
به صريحترين و واضحترين بیان میستايد ،بسامد استفاده از نحو اسنادی افزايش يافته تا
زبان بیهیچ جنبش و تحرّکی ،سکون و آرامش درونی شاعر رمانتیک را نشان دهد.
شاعر در «شبی با خويش» ( )732از دلهره ،التهاب و خفقان حاصل از حوادث خونین
روزها و ماههای منتهی به انقالب اسالمی سخن میگويد؛ درگیری نیروهای ساواک و
ارتش رژيم پهلوی با مردم و خونريزی و کشتار ،بر ذهن کنشپذير شاعر و سپس بر
زبان او تأثیر گذاشته است:
 .36من در پس اين پردۀ نازک
تنهاترين مردم
غمگینتر از آواز میخواران شبگردم ()732
 .37من همنشین وحشت و همخانة دردم (.)733

در شعر «گل و بلبل» ( )746کاربرد مکرّر ساختار اسنادی با حذف بیقرينة افعال،
عالوه بر تعلیق ساخت جمله و مقصودی که خواننده در انتظار آن است ،سرعت خوانش
شعر را افزايش داده است .اين کارکرد با مفهوم هفتماهه متولّدشدن که در سطر اوّل و
دوم شعر آمده ،همخوانی ويژهای دارد .طرح و بافت معنايی شعر «چشمه» ( )378گرهخوردگی
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و احساس همدلی و يگانگی با طبیعت است و ازآنجاکه «قلب و ذهن نادرپور با طبیعت
صمیمانه ترکیب شده است و با تخیّل خود نوعی تعامل و رابطة متقابل با طبیعت برقرار
میکند و حاالت درونی خود را در چگونگی عناصر طبیعت میبیند» (خلیلی جهانتیغ:1389 ،
 ،)42پس از بیان تشنگی عناصر طبیعت ،در درون خود نیز چشمهای میيابد که از خون
است ،نه آب؛ ازاينرو همزبان با شاخهها و برگهای تشنه ،هم خويش و هم زمین و زمان
را تشنه میيابد .شرح اين تشنگی و تَبوتاب با انتخاب نحو اسنادی با درک تجربی نیکويی
بیان شده است؛ از  22جملة بهکاررفته در اين شعر ،سیزده جمله ساختار اسنادی دارد.
ب .اسنادهای تصويرساز و خیالانگیز از طريق تشبیه :بخشی از ساختارهای اسنادی
در شعر نادرپور کارکرد تشبیهی دارند؛ به عبارتی بهتر ،اسنادهای تشبیهی حدود هفتاد
جمله از  760جملة اسنادی بهکاررفته در شعر او را دربرمیگیرد .اين نکته چندان غريب
نیست که بدانیم شاعر تصويرپردازی چون نادرپور از تمام امکانات نحوی بهره میبرد تا
شعرش خیالانگیز و سرشار از فضاسازیهای تصويری شود .در شعر «مردی در انتظار
خويش» ( )373که مضمونش امیدواری است ،و نیز در شعر «شیهة خاموش» ()396
پیاپی از اسناد تشبیهی بهره میبرد:
 .38گروه زاغها چون پارهای از پیکر شب بود

افق از البهالی برگها چون نقشة قالی

من آن شب تازه از ديدار خود باز میگشتم

چو قاب کهنهای بودم ز عکس خويشتن خالی

تنم چون استخوان مردگان از گوشت خالی شد

کنار جادۀ جنگل که همچون جوی جاری بود
()374

کارکرد ديگر ساختار اسنادی در جملههای دعايی است؛ چنانکه شانزده جمله از
 760جملة اسنادی در شعر او دعايی هستند:
 .39اين خاتم وجود مــن ارزانی تــو باد

شعرم به پاس لطف تو قربانی تو باد ()316

 .9-4ساختار نحوی چهارجزئيها

از مجموع  3143جملة بررسیشده تنها  49جمله ساختار نحوی چهارجزئی دارند .از
اين مقدار ،سهم چهارجزئی نوع اوّل (نهاد +مفعول  +مسند  +فعل)  35جمله و سهم
چهارجزئی نوع دوم (نهاد +مفعول  +متمّم  +فعل) سیزده جمله است و فقط يک جمله
مبتنی بر ساخت نحوی چهارجزئی نوع سوم (نهاد  +متمّم  +مسند  +فعل) است .اين بسامد
اندک نشان می دهد که ذهن شاعر چندان تمايلی به ساختار نحوی بلند نداشته و
کوشیده است تا در ظرفهای نحوی کوتاهتر سخن گويد.
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 .10-4نحو پایه و نشاندار

در شعرهای بررسیشده  80/33درصد جملهها مبتنی بر نحو پايه و  19/67درصد
مبتنی بر نحو نشاندار است .برهمزدن نحو عادی زبان در شعر نادرپور اغلب متناسب با
4
مضمون و طرح غالب معنايی شعر است .نادرپور شاعری است وابسته به مکتب سخن
(خوشنام )839 :1378 ،و يکی از ويژگیهای عمدۀ مکتب سخن ،حفظ روشنی زبان است
(عابدی .)430 :1394 ،شاعران اين مکتب در نوآوری محافظهکارند (لنگرودی)600/1 :1377 ،؛
ازاين رو هرگونه دگرگونی در آرايش نحوی شعر او معلول علّتی است؛ مثالً در شعر
«هوسها» ( )129يگانهشدن با طبیعت انديشة شاعر را به دستکاری جهان واداشته و نحو
زبان هم دستخوش دستکاری شده است ( 48درصد نحو پايه و  52درصد نحو نشاندار) .و در
«طغیان» ( ،)137مفهوم طغیان و سرکشیِ شکلگرفته در انديشة شاعر به زبان او هم
سرايت کرده است ( 43/3درصد نحو پايه و  56/7درصد نحو نشاندار) .تفکّر غالب در شعر
«ديو» ( )259دلهره و اضطراب است و زبان نیز به مقدار بسیارزيادی درهمريخته و
مضطرب است ( 58/3درصد نحو پايه و  41/7درصد نحو نشاندار) .در «زخم نهان» ( )689نیز
ترس و وحشت باعث درهمريختگی نحو زبان و افزايش بسامد نحو نشاندار شده است
( 57/14درصد نحو پايه و  42/86درصد نحو نشاندار).

در اغلب شعرهايی که مضمون عاشقانه دارند يا شرح درد و غم غربت و نومیدی هستند،
ذهن آرام و عاطفی نادرپور تمايلی به دگرگونسازی و برهمريختن نحو اصلی و
هنجارمند زبان نشان نمیدهد؛ اصوالً زبان شعر او در مجموعة زبان معیار غنا و تغزّل در
شعر فارسی است (عابدی .)429 :1394 ،هم ازاينروست که در اغلب چنین شعرهايی با
وجود کثرت تعداد جملهها ،مفاهیم انديشیدۀ ذهنی و رخداد زبانی به موازات هم حرکت
میکند و نحو شعر صددرصد مبتنی بر ساختار پايه و بینشان است .شعرهای «گل و
بلبل» (« ،)746در زير آسمان باختر» (« ،)784طوفان نوح» (« ،)631از دور و از نزديک و از
دور» (« ،)628نگاه عاشقانهای به درخت» (« ،)549سفری در سحر» (« ،)532از مرداب تا دريا»
(« ،)457از نقطه تا دايره» (« ،)449نقاب و نماز» (« ،)425کتاب پريشان» (« ،)420چشمه»
(« ،)378چراغی از پس نیزار» ( )359و «تهران و من» ( )319نمونههايی ازايندست هستند.
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نمودار .2بسامد کاربرد ساختهای نحوی

 .5نتیجه
نحو زبان نادرپور مجموعه ای متعادل از کاربرد ساختارهای نحوی است .همین امر
موجب تنوّع نحوی شده است .تصويرگری ،فضاسازی ،شرح و تبیین و گزارش احوال
شخصی و حديث نفسها ،مستلزم بهکاربردن ساختار نحویای است که زبان را ايستا و
خواننده را بر خوانش شعر ساکن و متمرکز کند؛ ازاينرو ،عمیقترين تجربههای ذهنی و
عاطفی نادرپور در ساختار اسنادی بیان شده است.
تنوّع ساختارهای نحوی و تعادل و توازن بین معنا و نحو ،نداشتن اضطراب و
دستپاچگی ذهنی و شکلگیری معنا در ذهنیّتی آرام و متعادل ،سپس تأثیر ترتیب و
ترتُّب متعادل معنای شکلگرفته در ذهن بر نحو زبان ،تعمیق تجربههای ذهنی و انديشه
و ذهنیّت غنايی مأنوس و آسانفهم ،نافشردگی مفاهیم ذهنی ،تمايل به شفاف و
کاملبودن سطرها ازحیث عناصر تشکیلدهندۀ نحوی ،صراحت و رسانگی معنا ،اصل
توازی ذهن و زبان در شکلگیری معنا در ذهن و رخداد متناظر زبانی ،از مهمّترين نتايج
بررسی ساختارهای نحوی شعر نادرپور است.
پينوشت
 .1مورّخان و اصحاب تراجم از کتابی به نام نظم القرآن تألیف جاحظ (وفات255 :ق) نام بردهاند که
امروز اثری از آن در دست نیست (مطلوب .)83 :1964،گويا جاحظ نخستین کسی بوده است که اين
واژه را در توضیح اعجاز قرآن بهکاربرده است (ضیف.)161 :1965 ،
 .2يکی از روشهای انتخاب نمونه که موسوم به روش تصادفی است ،جدول کريسی -مورگان است؛
بديننحوکه اين جدول دارای اعدادی در دو ستون ( Sحجم نمونه) و ( Nحجم جامعة آماری) است و
نشان میدهد برای روايی و تعمیم نتايج پژوهش در ازای حجم جامعة آماری ،چه تعداد نمونه بايد
بررسی شود (حافظنیا.)124-121 :1387 ،
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 .3جملههای سهجزئی خود بر سه نوع است:
نوع اوّل :نهاد  +مفعول  +فعل //نوع دوم :نهاد  +مسند  +فعل //نوع سوم :نهاد  +متمّم  +فعل
و جملههای چهارجزئی نیز بر سه نوع است:
نوع اوّل :نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل //نوع دوم :نهاد  +مفعلول  +متمّم  +فعل //نوع سوم :نهاد  +متمّم
 +مسند  +فعل
هريک از ساختارهای مزبور مبتنی بر نحو پايه و بینشان است که البتّه میتواند بهصورت نشاندار
نیز بهکاررود.

 .4نادرپور و تولّلی و سايه و مشیری از گروه شاعرانی هستند که آثار نخستین آنها در مجلة سخن
منتشر میشد؛ اين مجله را پرويز ناتل خانلری در  1322تأسیس کرده بود و «ازآنجاکه راه و رسم
معتدل خانلری را در کار تجدّ د شعر پیش گرفتند و به افراط نیمايوشیج در صورت و معنی شعر
نگرايیدند ،به شاعران مکتب سخن شناخته شدند» (پارسینژاد.)173 :1387 ،
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