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 چکیده
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ها، معلول عوامل ذهنی، انديشگانی و نحو اين زبانگیری های آزاد است. شکلجمله زبانساخت نحوی، از

های دستوری را فارغ از کارکرد ادبی آن و صرفاً در تفکّر غالب گوينده است. دستوريان مباحث ساخت

کنند. از میان علمای علم بالغت، عبدالقاهر جرجانی به چیدمان و چارچوب مباحث زبانی بررسی می

( پرداخته و مسندٌالیهث حذف، تقديم و تأخیر عناصر نحوی )مسند و ترتیب و ترتُّب الفاظ، ذيل مباح

است؛  گیری معنا در ذهن و انديشة گوينده دانستهگیری نحو و آرايش نحوی را تابعِ شکلهرگونه شکل

معروف است. در اين مقاله، بسامد حذف و تقديم و تأخیر عناصر اصلی  «نظم نظريّة» اين ديدگاه وی به
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 مقدّمه. 1

گیرد که الية های مختلفی شکل میشوند و زبان از اليهآثار ادبی در بستر زبان خلق می

د. الية نحوی در شوترين ساحت آن محسوب می و الية نحوی، بزرگ نيتر کوچکآوايی، 

ساختار نحوی، يعنی مجموعة زبانی  ؛ساختارهای نحوی استنخستین نگاه، بررسی 

های اصلی برآمده از همنشینی عناصر دستوری. منظور از عناصر دستوری، همان نقش

ی را فقط دو گروه اسمی و وصفی های اصلنحوی/دستوری است. در زبان فارسی نقش

اجباری،  متمّم، مفعول، (همسندٌالیفاعل و ) ند از: نهادا ها عبارتاين نقش ؛دارند  عهدهبر

الیه و... اختیاری، مضافٌ متمّمهای غیراصلی شامل قید، مقابل، نقشمسند، منادا. در

ها دار اين نقشتواند عهدههستند که عالوه بر گروه اسمی و وصفی، گروه قیدی نیز می

ساخت نحوی است.  هرشرط الزم و کافی برای تشکیل  ،های اصلیباشد. وجود نقش

گیری نحو برای خلق معناست و تجزيه و تحلیل ساختارها و چیدمان عناصر نحوی شکل

کشف و تحلیل  اهمّیّتمنظور کشف مضمون و طرح معنايی اثر ادبی است و به دلیل  به

ساختارهای نحوی در ادراک معانی و ظرايف زبانی و ادبی، اشعار نادر نادرپور، شاعر 

 نظريّةتا با تکیه بر  است ع اين مقاله قرار گرفتهعنوان پژوهش موردی، موضو معاصر، به

ضروری است به پیشینة بحث ساختار نحوی در   نظم جرجانی تحلیل شوند؛ ولی نخست،

نظم جرجانی، ساختارهای نحوی  نظريّةآثار دستوريان و بالغیان پرداخته و بعد از تبیین 

 . شوداشعار نادرنادرپور بررسی 
 

 ساختارهای نحویو  . نحو2

 نهاد و یکلّ فارسی را به دو بخش زبان هایجمله ساخت (1351) خانلری ناتل بار نخستین

و انگلیسی،  فرانسه زبان دستور از متأثّر گويا (1379) کامیار وحیديان کرد. تقسیم گزاره

  کرده است. تقسیم جزئیچهار و جزئی سه و جزئیدو انواع به اصلی عناصر حیثاز را هاجمله

 در پیوستاری از ترتیب آزاد خود حیث چینش و ترتیب اجزای نحویها ازتمام زبان

(free word order)  تا ترتیب ثابت(fixed word order) نظر گیرند. زبان فارسی ازقرار می

که عناصر نحوی آن بدين معنی  ؛های آزاد استجمله زباناز( word order)آرايش نحوی 

ها م با خودکار قرمز برگهمعلّ»ای نظیر ندارند و مثالً جملهصی مشخّ پیشجايگاه ثابت از

رايش نحوی شکل بیان کرد. در زبان فارسی دو شیوۀ آ 24توان به  را می« را تصحیح کرد

دار که برخی اين نوع دوم را نشانشیوۀ غیرعادی/ نشان وبیوجود دارد: شیوۀ عادی/

در شیوۀ عادی، اصل بر اين  (.33: 1380نی، )وحیديان کامیار و عمرا اندشیوۀ بالغی نامیده



 179/ 24 پیاپي شمارۀ ،1398 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،9 سال فارسي، ادب

جمله بیايد و عناصر ديگر در بین  در ابتدا و فعل در پايان (مسندٌالیه)فاعل/ است که نهاد

غیر »و شیوۀ بالغی را « مستقیم»گیرند. قريب شیوۀ عادی را اين دو عنصر قرار 

 «مقلوب»دی را های غیرعاپور ساختار جملهخیّام (.241: 1380) نامدمی« مستقیم

 را جايی الفاظ بهالزار جا. (27: 1388) نامد که بیشتر در نظم و برای رعايت وزن است می

يک واژه  کردنبه دلیل وزن کالم يا ناشی از تمايل به برجستهجمله، در آرايش عادی 

، فعل، مسندٌالیه) (. فرشیدورد با تقسیم عناصر جمله به عناصر اصلی241: 1384) داندمی

  نويسد:می های قیدی(متمّم)صفت، قید و و عناصر گسترنده  ل/مسند(مفعول، مکمّ
+ وابستة فعل  مسندٌالیهی چنین است: کلّطور های بسیط عادی فعلی بهترتیب در جمله

  (.560-559: 1382+ فعل يا گروه فعلی )

نحوی تقسیم –ها را به دو دستة اصلی يا واژگانی و مشتق يا واژگانیزاده جملهطبیب

د راسخ مهنّ(. 162-145: 1391)شمرد ساخت بنیادين را برمی 24کند و سپس می

مفعول مستقیم و  جايی به)جاکوتاه  .1دار را حاصل چهار نوع قلب نحویِ های نشان جمله

)حرکت  طوالنی .3 ؛(اصر نحوی به جايگاهی قبل از فاعل)حرکت عن میانه. 2 ؛(مفعول غیرمستقیم

جايی بیش از يک  )جابهقلب نحوی چندگانه  .4و  شده از جملة پیرو به جملة پايه(جا عنصر جابه

در قلب نحوی نیز اشاره دارد: يکی  مهمّ. وی به دو ويژگی (47: 1388) داندمی سازه(

مارتینه،  (.همان) جايی بهبودن اين جانشدن معنی اصلی جمله و ديگری اختیاریدگرگون

دارد که بستگی به اين  واژ تکجايگاه  معتقد است تغییر ،فرانسویگرای شناس نقشزبان

؛ (مانند ديروز و امروز)ة عناصر گفته در درون خود دارند يا رابطة خود را با بقیّ واژ تکآن 

و... نوعی رهايی نسبی از بند جايگاه به  از، با ،درهای ديگری مانند واژ تکيا با افزودن 

طريق جايی که در گفته اشغال ها ازواژ تکشود يا رابطة خود را با ديگر آن تامین می

استعمال  ،در جمله واژ تکجای  ،تربه سخنی روشن (؛156: 1387) نماياندمی ،کندمی

ها  ی که نقش آنهايها يا واژهواژ تکهای خودسامان، يعنی واژ تکاستعمال  و نماهانقش

ها از ديد واژ تکشیوه برای بازنمايی روابط   سه ،(112: 1387نجفی، ) هاست در معنی آن

 نويسد:. صادقی میمارتینه است
چون اساس  ؛ذکری نیاورده ،دادن نقش از معنی طريقة نشان  مارتینه در بحث از سه

ا به نظر ممکن از توصیف از زبان است؛ امّ ندادن معنی تا باالترين حدّ اش دخالتنظريّه

 (.147: 1348دادن نقش شمرد ) از طرق نشانما بايد معنی را نیز يکی 
يک از اين موارد با تناسب هر ساختارهای نحوی، تنوّعر دستوری و ترتیب عناص

ترين مباحث در حوزۀ  مهمّاز  ،/شاعر و تطبیق بین نحو و معنامقصود و منظور نويسنده



 نادرپور با تکیه بر نظریة نظم جرجانيساختارهای نحوی شعر نادر / 180

ات و کیفیّزيرا بین ذهن و نحو زبان ارتباطی وجود دارد   شناسی و نقد ادبی است؛سبک

 ؛گذاردشاعر در نحو زبان او مستقیماً تأثیر میی و عاطفی نويسنده/حسّ ذهنیّتروحی و 

جايی چیدمان نحوی ممکن است مبتنی بر کارکردی بالغی باشد. اين نوع جابه بنابراين

ذيل در بالغت اسالمی،  ،شودها میدار جملهعناصر نحوی که باعث ترتیب و آرايش نشان

. در تاريخ نقد و بررسی زبانی، شودبررسی می مسندٌالیهم و تأخیر مسند و مباحث تقدي

بارۀ مسائل زبانی د، فضل تقدّم بحث درشو ای بر نقد ادبی میمقدّمهکه مبنا و آنجا ويژه به

)وفات:  ويژه سیبويهبه ،با علمای نحو ،جمله تقديم و تأخیر و ذکر و حذف عناصر نحویاز

بلکه اين مباحث از ديد او  ،ی بر اين مباحث ننهادهرگز عنوان خاصّاست. او  (ق160حدود 

بررسی قواعد نحو زبان عربی بوده است. اين بالغیان بودند که به مباحث  زۀصرفاً در حو

 (. 66: 1399مطلوب، ) بدان روی آوردند مذکور رنگ ادبی دادند و در اثبات إعجاز قرآن
 

 نظم جرجاني . نظریّة3

 نظريّة»شناسی و نقد ادبی، ترين رويکردها به چیدمان نحوی زبان در سبکمهمّيکی از 

است. جرجانی تقديم و تأخیر، ذکر و حذف، قصر،  (ق474-400) عبدالقاهر جرجانی« نظم

آگاهی »نامد. معانی نحو می« نظم»يا « معانی نحو»فصل و وصل، و تعريف و تنکیر را 

نظم  نظريّة (.31: 1381کدکنی،  )شفیعی «انشاعر و اديب است از کاربردهای نحوی زب

عمومی معنا و فرايند خلّاق که جرجانی در دو اثر بزرگش،  نظريّة»بخشی است از 

 (.58: 1394)ابوديب،  «کندتمام همّش را صرف تبیین آن می ،البالغهاسرارو  االعجازدالئل

رای ايجاد بر اين عقیده است که چیدمان نحوی ب 1او با طرح و شرح اصطالح نظم

حیث ترتیب و ترتُّب معنايی و داللتی است. اين ترتیب و ترتُّب به وابستگی میان الفاظ از

يعنی لفظ تابع  ؛(50-49: 1984 )جرجانی، ری معنا در ذهن گوينده استگیاقتضای شکل

پیش از  ،است گويندهدر ذهن  ، ترتیب معانیجرجانیاز ديد  ظمن. (56)همان:  معنی است

ند، اگر در ذهن شاعر اهای معانیها ظرفکه واژهجاآناز .الفاظ درآيد ةآنکه به جام

نطق درخواهدآمد  به الفاظی ترتیب و الفاظ با دقیقاً مفهوم آن باشد، گرفته شکل مفهومی

 ،معانی در از ديد او محال است ترتیب و ترتُّب. (52)همان:  در ذهن شکل گرفته است که

نیز بر همین  اسرارالبالغهمقدّمة  در وی .(417 )همان: باشد الفاظ در ترتُّب و ترتیب تابع

؛ گوينده است نفس در معانی ترتیب اساسبر الفاظ خاصّ ترتیب که کندمی یدتأک مطلب

جرجانی  (.5تا: )بی شوددر خود الفاظ هیچ وجوب تقديم يا تأخیری ديده نمی بنابراين

ری تی است که اگر در جای ديگمعتقد است قراردادن کلمه در جايی به مقتضای علّ
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وجوی  نظم جست. (49: 1984) آيدنمی دست نظر گوينده بهقرارداده شود، مقصود مورد

؛ (405 و 392، 362، 81)همان:  ستهامقاصد نحوی و درنظرگرفتن احکام نحوی میان واژه

 ؛برد  توان به معنای جمله پینمی ،بدون إدخال مقاصد نحوی و اجرای احکام نحویيعنی 

نظرگرفتن نقش نحوی و ارتباط فعل و بدون در« زيد»و « اءج»توان به معنای نمیمثالً 

)ساختار فعل و فاعلی/مبتدا بلکه بايد مقاصد نحوی  ،و خبری اين دو انديشیدفاعلی يا مبتدا 

يعنی يکی از اين دو واژه بايد   را دخالت داد؛ )نوع إعراب کلمه( و احکام نحوی و خبری(

بنابراين دو واژۀ مذکور، دو چینش نحوی با دو مقصود و (. 410: 1984) مقدّم/مؤخّر شود

از اينجا به بعد او بحث را به تجزيه و تحلیل ساختارهای حکم متفاوت نحوی دارند. 

بدون  ،کشاند و معتقد است چون هیچ نظم و ترتیبی در چیدمان نحوی کالمنحوی می

وجوی معنا و مقصودی باشیم که قصد و هدفی نیست، شايسته است که در جست

جانی معتقد جر (.364 )همان: گوينده از کاربرد ساختارهای نحوی در نظر داشته است

القای معنايی غیر از  برایابزار شاعر  تواند يگانهمی ،تقديم و تأخیر يک عنصر نحویاست 

تقديم و تأخیری افادۀ ت و غرض هر گويد علّاو می. (288 )همان: یة جمله باشداوّلمعنای 

جرجانی ترتیب و جايگاه واژگان را تابع معانی . (64: 1394)ابوديب، ی است معنای خاصّ

از ديد او نحو علمی است  ،به همین دلیل ؛داند و نه برعکسرورده در ذهن گوينده میپ

 .(79: 1385العشماوی، به نقل از ) گشايدمی که نقاب از چهرۀ معانی

از  جمله( 3143) شعر 105نظم جرجانی،  نظريّةو با تکیه بر  يادشدهبه مباحث  باتوجّه

 2مورگان -کريسی اساس جدولتصادفی و برصورت  که به مجموعة اشعار نادر نادرپور

پس از بررسی داليل و کارکردهای تقديم  گاه آن .، تجزيه و تحلیل شداست انتخاب شده

و کارکرد ساختارهای  تنوّعحیث بسامد و ، شعر او ازو تأخیر و حذف عناصر نحوی جمله

 شد. تحلیل در پیوند با آنچه عموماً طرح و بافت معنايی غالب بر شعر اوست،  آننحوی 
 

 نادرپور  نادر تحلیل ساختارهای نحوی شعر .4

ترين عنصر مهمّ ،های آزاد است. فعلهای نحوی در شمار زبانتحیث قابلیّزبان فارسی از

و  افعالهای معنايی تبه ظرفیّ توجّهارسی است. جمله در زبان فارسی باهای فدر جمله

)وحیديان شود تقسیم می یجزئی و چهارجزئی، سهدوجزئ نوعِ  به سه ،اجزای سازنده

های همنشینی از ضرب حالت 3.دارندنوع دوم و سوم، خود اقسامی . (18-14: 1380کامیار، 

 شود. درساختار نحوی حاصل می 92 ،عناصر دستوری اصلی در هريک از موارد مذکور

در ذهن شاعر است و در  ، معنای نهفتهتنوّع ساختارهای نحویحقیقت، عامل اصلی 
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با حرکت از جايگاه عادی، ساختی نو  های بالغیسبب ارزش عناصر نحوی به ،سطح زبان

دهد. آورند و به تبعِ تقديم يک عنصر نحوی، تأخیرِ عنصری ديگر نیز رخ میپديد می

، اگر در ابتدای جمله قرارگیرد، است اقع شدهفعل که در انتهای ساختار پايه و

دهد. پس از آن، دو عنصر مفعول و مسند هستند که ترين حالت نحوی رخ می برجسته

نظر بررسی ارزش ادبیِ بسامد تقديم و تأخیر با شوند، ازبین نهاد و فعل واقع میچون 

م فعل و سپس مسند و و ترتیب بسامد به موارد تقدي اهمّیّتحیث از بنابراين ؛هم برابرند

گرفته در ذهن شاعر و تأثیر اين معنای شکل ،شود. پس از اينمیمفعول پرداخته 

بنیادی  نظريّةع آن، هريک از ساختارهای نحوی در چارچوب بَمفاهیم در الفاظ و به تَ

دهندۀ حیث اجزای تشکیلبندی انواع جمله ازشده است. مبنای تقسیمبررسی تحقیق، 

 است. و غالمرضا عمرانی تألیف وحیديان کامیار (1380) دستور زبان فارسیکتاب  ،آن
 

 . تقدیم فعل4-1

انديشیدۀ  حیث نحوی است، بر سرعت انتقال مفهومتقديم فعل که عنصر اصلی جمله از

گرايش ذهن شاعر به پرهیز از ايجاد  ةشود، نشانافزايد. وقتی فعل مقدّم میشاعر می

نخست چیدمان  ةيعنی آنچه در ذهن شاعر در مرتب ؛دورخیز نحوی و معنايی است

نتیجه انتقال مرکز ثقل معنايی و در)فعل(  ، کنشاست معنايی و سپس نحوی واقع شده

 جمله 333جملة بررسی شده، در  3143ی از مجموع کلّطور است. به آنجمله به ابتدای 

همین مقدار اغلب به تناسب نیاز  است. يند تقديم فعل صورت گرفتهآفر (59/10دود )ح

 جمله 25 (129 :1382) «هاهوس»؛ مثالً شاعر در شعر است زبانی و معنايی بوده

طرح غالب معنايی  ،مورد فعل مقدّم شده است. يگانگی با طبیعتهفده برده که در کار به

کاری به دست ،کاری جهان و به تعاقب آن در اين شعر است. ذهن کنشگر شاعر به دست

 پردازد:نحو زبان می
 

 ه سبزــون مــزاران چدر بیشه دَوَم .1
 

 ادــون دم بــاران چـدر کوهس وزم 
 

 ۀ ژرف شیب درّـدر ن زمــــــبلغ
 

 وی صبح چون خورشید مرداد ــه بـب 

                                     (129)3 

 پای تهی در کشتزاران روم. 2
 

 های خاموشعطر جنگل بنوشم 
 

 ارانـــو آبشـــريــبا غ رايمـــسُ
 

 یـــرودی آسمانـــاهان ســـشبانگ 
 

 ة خويشــن نغمــر طنیـــدل ب نهم
 

 وت جاودانیـــدر سک زدـــلغو ـــچ 
 

 شبانگاهرم ـــرگیــپاب و ـمهت ومـــش
 

 گــرنای ژرف آسمانــر آن دريــــب 
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 روح زان و سبکـــريــعطری گ ومــش

 
 یـــاد شامگاهــه بــب زمـــدرآمی 

                                     (130)                                 

 ر و ماه ـــدر مشام اخت بپیچم. 3

 
 ی ــرغ و ماهــدر جهان م مــبگنج 

                                      (131)                              

شماری در انديشة شاعر موجب تقديم و غلبة مفهوم لحظه (156) «شب بیمار»در 

ديوی « در دل ظلمت شب»شاعر  (259) «ديو»ده است. در شعر ش« شمردم»تکرار فعل 

و معنايی است مترتِّبِ الفاظ.  و دلهره، انديشه ترس  است؛ شدهبیند که به او خیره را می

 زيادِبسامد شاعر با  ،ت اصلی انتقال پیام و انتقال معنا در فعل جمله استکه مرکزيّازآنجا

خود  زدگی وحشتدرنگ از حال اضطراب و کوشد مخاطب را باشتاب و بیمیتقديم فعل 

و سپس در  ريخته درهم ترسبه دلیل  شاعر ساخت معنا در ذهن ،بنابراين ؛کند باخبر

الفاظ تابع مفهوم هولناکی نیز  (55) «رقص اموات»در است.  نیز تأثیر کرده ساخت زبانی

 رو چیدمان نحوی کالم به تقديم ايندم جغد هستند؛ ازبهو تاريکی و سکوت و صدای دم

آمیز است، هزده و دلهر نظر شاعر را که إخبار شتابها میل کرده و فضاسازی موردفعل

 دهد.بهتر نشان می

، کاربرد افزايش دادهجمله عناصری که بسامد تقديم فعل در شعر نادرپور را از

ای بااستعداد و صاحب قريحه» است. نادرپور شاعری« ديدن»های مشتق از مصدر  فعل

رنگ  و نگاه تیزبینی به (304: 1386)علوی،  «خاص برای درک رنگ و طنین و عطرهاست

 توجّهو جال و تیرگی در عناصر طبیعت دارد. زرقانی همین ويژگی را يکی از وجوه 

در « ديدن»مشتق از  افعالرو بسامد  ايناز ؛(183: 1394) داندنادرپور به سبک نیما می

هايی بصری تقديم فعل فعّالبصری است. اين کنش  فعّالشعر او، بیانگر همین کنش 

شعرهای  در را «ديدی» و «ببین» ،«ديديم» ،«بینم» ،«بینمتمی» ،«ديدم»نظیر 

 «شهادت»، (121) «هابر گور بوسه»، (108) «در چشم ديگری»، (102) «سرگذشت»

  موجب شده است. (878) «عنکبوت و انديشه»و ، (490) «ای بر سنگآيینه»، (408)
 

 تقدیم مسند . 4-2

 ذهنیّت. است مقدّم شده (درصد 03/7) جملة اسنادی 796جمله از  56مسند تنها در 

بسامد اندک تقديم مسند  گرفته در ضمیر شاعر که موجب همینغالب و معنای شکل

 است:اين موارد ده، مربوط به يکی از شدر شعر او 
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های دعايی: در ساختارهای دعايیِ اسنادی مفهوم اصلی تقديم مسند در جمله. الف

تقديم مسند بر نهاد در  .نظر دستوری نقش مسند داردای نهفته است که ازدعا در واژه

 معنا و مضمون دعا در ذهن شاعر است: تقويتاين ساختارها بیانگر تأکید و 
 (828 همان:خندی به روی من )باد اين ساعت که می خوشمیعاد /  ةباد اين لحظ فرخنده .4

 (441 همان:باد زبانم ) بريده. 5

که در شعر هاست: با اينرنگ اش در حوزۀيیتقديم مسندی که داللت معنا .ب

: 1395)میر و گلشنی،  تکرار شده است (بار 187حدود )همه  از  رنگ سیاه بیشنادرپور 

در مواردی که صفت رنگینی غیر از سیاه مسند واقع شود، در ذهن و انديشة او ، (1182

 شود:کند و در زبان نیز مقدّم میتر جلوه میتر و پررنگ برجسته
 (63آلود بامداد )شد فروغ مه گلرنگ .6

 آفتابست بال من از خون شده رنگین. 7
 

 (331ست کاکلم از پنجة عقاب )شده خونین 
 

 

مبتنی بر حجم و حضور/ غیبت فیزيکی اشیا  اشمعنايی تقديم مسندی که داللت. ج

اسیت شاعرانة نادرپور عموماً بیشتر بر مبنای تماشا و اعمال فیزيکی و مفاهیم است: حسّ

رو آوردن صفاتی  ايناز ؛(175: 1388 ای،)عیدگاه طرقبه ذهنی و روحی یّتفعّالاشیاست تا بر 

در حوزۀ معانی مرتبط با آنچه داللت بر حضور و غیبت فیزيکی عناصر معنايی است، 

د تصوير ذهنی حاصل از کلمات شعر از حضور و غیبت مفهومی يا شیئی شوموجب می

 ساخته شود.
 (431شد فضای خالی باغ از صدايشان ) پر .8
 ستداــهويه ـــای کودهـــگش رخِــس ا لبِـــي.9

 
 ار کالمش ـــی انـــة خالـــون لثـــچ 

                                          (689) 

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

انکاری: بیشینة استفهام در آثار ادبی از نوع  های تأکیدی/تقديم مسند در استفهامـ.ه

ويژه تأکیدی و  به ،های غیرحقیقیشاعر با آوردن استفهام رو اين؛ ازاست غیرحقیقی

کند. در اين راستا تری تحمیل میانکاری، ديدگاه و نظر خود را با شیوۀ بیانی ويژه

 د.شوشدن مسند موجب برجستگی مفهوم/صفت اسنادی میمقدّم
 (224است اين آبی که در هر دانة شیرين انگور است؟ ) شهدکجا  .11

 (691؟ درست ندانم )دهاناست اين يا  چشم .12

 داند. ق به نهاد میمتعلّ شاعر مفهوم يا معنايی را منحصراً حصر: .و
 (138شمايید ) آفتبمیريد زيرا که  .13

 (736ام اين است )چارهدانم که تنها  .14
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 تعظیم و تفخیم مسند: .ز
 وتشـی است سکــنگفتن خشم و خروشی .15

 

 ن او ـــی سخـــدنـناشنی ایهــــزمــزم 

                                                (690) 

 . تقدیم مفعول4-3 

ق و دوم تحقّ اوّلنوع  جزئی و چهار اوّلنوع  جزئی های سهحضور مفعول فقط در جمله

های اشعار نادرپور که از جمله (درصد 92/3حدود ) جمله 1095جمله از  43يابد. در می

و دوم دارند، تقديم مفعول  اوّلنوع  جزئیو چهار  اوّلنوع  جزئی سهساختار نحوی 

دهد نادرپور اصوالً چندان تمايلی ندارد . اين بسامد اندک نشان میاست صورت گرفته

را بر  یّتفعّالو  فعّالپذير را بر کنشگر مقدّم دارد و شايد بتوان گفت که او که کنش

به دلیل ( 185) «بیگانه»حال، در بند چهارم از شعر  اينبادهد. میترجیح  انفعالفعل و من

ها عالوه بر تأکید، معنای است، با تقديم مفعول« کس»ی نهاد که ضمیر مبهم اهمّیّتکم

  گرداند:تر میها را برجستهفعل
 

 ی نشنید نشنیدــرا کس مــــديثــح. 16
 

 نشناخت نشناختی ــرا کس مـــدرون 
 

 ی داشت ـــه نام زندگــی کــن چنگــر ايــب

 
 واختــواخت ننــی ننــرا کسرودم ــس 

                                            (186) 

است،  مثال، تعظیم و تفخیم و بزرگداشت سبب تقديم مفعول بر نهاد شدهاين در 

 وابستة نحوی مفعول شده است:« هزار» واژۀ ويژه اينکه به
 

 را مشت هــزار ماتــم از يـاد رفتــه. 17
 

 (480های سـرد )نويسد بــر ماسهمهتاب می 
 

 

 سازی آنچه مدّتر و برجستهار قویإخب برایشاعر ( 926) «مردی با دو سايه»در شعر 

اين  اهمّیّت تقويت، به هنگام وصف، مفعول را مقدّم کرده و برای است نظرش بوده

 مفعول را معرفه کرده است:« آن»و « اين»تقديم، با آوردن ضمیر اشارۀ 
 

 را درخشش صبح آفريده بود آن سايــه. 18
 

 (926را فروغ شبانگاه زاده است ) اين سايــه 
 

 

سازی موضوع اصلی کالم و قرينه اهمّیّت (874) «پلی میان زمین و آفتاب»در شعر 

 موجب تقديم مفعول شده است: نحوی و معنايی
 

 کنــدرا طلوع تــو آغاز مــیصبــح مــ. 19
 

 (876آورد جواب )را امیــد تــو میبیم مــ 
 

 

خواسته ذهن و در جای ديگر در همین شعر برعکس عمل کرده است. شاعر می

 بیشتر بر نهاد وادارد، مفعول و فعل را بر نهاد مقدّم کرده است: توجّهخواننده را به 
 اندبسته حلقه. وز بخت خوش به گردن من 20

 

 (877و )ـوی بلند تــرنوازش و مــبازوی پ 
 

 



 نادرپور با تکیه بر نظریة نظم جرجانيساختارهای نحوی شعر نادر / 186

 :است اين شگرد را در جای ديگری نیز با همان مقصود تکرار کرده
 

      (227)  ويشــازۀ گیســـتار ــر بهــعط  سوختیــرا مـــم مشامدر هر نفس . 21
 

که شاعر، معشوق را مستقیماً  (415)« ای در غروبحماسه»در شعرهايی مانند 

گوی صمیمانه و توأم با و جهت که نوعی گفت اينرا از)تو را(  دهد، مفعولمخاطب قرار می

 .کندکوه و شکايت است، مکرراً مقدّم میشِ
 

 . حذف نهاد4-4

نهاد اختیاری است؛ يعنی اسم يا ضمیری که در جايگاه نهاد منظور از حذف، حذف 

نظر شخص و شمار با فعل مطابقت دارد. از مجموع آيد و فارغ از برخی استثنائات از می

نهاد اختیاری حذف شده است. حذف نهاد درصد(،  32/39) جمله 1236جمله، در  3143

يع در روند انتقال معنا، ت در ذهن شاعر، تمايل به تسرصمیمیّ اختیاری معلول حسّ

و بیان واضح و ملموس ، زبانی با مخاطببردن فاصلة ذهنی و گرايش شاعر به ازبین

بوده،  توجّهدهد آنچه در ذهن او بیشتر موردیها و اسنادهاست. نیز نشان مکنش

ها در شعر مفعولپذيران/ت. کنشگران/نهادها و کنشپذير/مفعول اسکنش/فعل و کنش

و  شوندتقسیم می« عناصر طبیعت»و « او»، «تو»، «من» ةب به چهار دستنادرپور اغل

خوريم که مفاهیم و مقوالت ذهنی در شعر او نهاد و مفعول ندرت به اشعاری برمی به

 ست:اين کارکردهاواقع شوند. حذف نهاد اختیاری در شعر نادرپور مبتنی بر 

شاعر از مخاطب خود خواهش و که زياد فعل امر وگوهايی با بسامد در گفت. الف

های دهد. از نمونهاصوالً فعل امر بسامد حذف نهاد اختیاری را افزايش می ،التماسی دارد

، (408) «شهادت» (،315) «نیايش» (،213) «آشتی»توان به شعرهای می ،اين نوع حذف

 اشاره کرد.( 826) «بازی اسپانیايی» و (625) «عريضه»، (573) «هیچ پاسخیبی»

گاه  ويژه آن حذف نهاد اختیاری به ،وگوهای عاشقانه بدون کاربرد فعل امردر گفت. ب

تر و ت و ابراز و اظهار واقعیصمیمیّ باشد، ناشی از غلبة حسّ« تو»و « من»که ضمیر 

« گل ماه»تر مکنونات قلبی است. نادرپور از اين امکان زبانی در شعرهايی نظیر ملموس

، (393) «هااز پس ديوار سال»، (376) «برگ و باد»، (359) «یزارچراغی از پس ن»، (337)

 فصل»، (592) «آهنگ خزانی»، (490) «ای بر سنگآيینه»، (441) «سال دو روز يا ده»

بهرۀ ( 874) «پلی میان زمین و آفتاب»، (683) «ای به دوردستنامه»، (659) «پنجم

 . فراوان برده است
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ت نفسانی انفعاال: شاعر در اين نوع اشعار به شرح حاالت عاطفی و حديث نفس. ج

انديشی و غم و اندوه و احساس مرگ ،هاپردازد. مضمون غالب حديث نفسخود می

در  )ضمیر من( بسامد کاربرد نهاد اختیاری .است …پناهی وناامیدی و بیتنهايی و غربت و 

ها و چشم»، (120) «هابر گور بوسه»يابد. شعرهای گونه اشعار بسیار کاهش می اين

ديگر »(، 156) «شب بیمار» (،154)« درختتک»(، 137) «طغیان»، (123)« هادست

تیشة »، (317) «شیشه و سنگ»(، 255) «بطلتازه »، (211) «ديدار»(، 165) «نمانده هیچ

 «تصوير ديگر»، (605) «شهابی در تاريکی»، (434) «از بهشت تا دوزخ»، (335) «برق

توان به شعرهايی همچنین می در اين دسته جای دارند. (855) «قاب عکس»و ، (641)

، (732) «شبی با خويش»، (631) «طوفان نوح»، (312) «پیوند»، (185) «بیگانه»نظیر 

اشاره کرد که شاعر در ابتدای  (926) «مردی با دو سايه»و ، (878) «عنکبوت و انديشه»

حذف در اين . به قرينة لفظی حذف کرده است را آورده و در ادامه )ضمیر من( نهاد ،شعر

همدلی و همراهی با مخاطب  ی ازحسّکه در ذهن و انديشة شاعر، دهد شعرها نشان می

زبان به درک مفهوم و مقصود  وشد خواننده را با حرکت در نحوکمی ،جايگیر شده

پنداری، خواننده را به ادراک همدلی و به تبع آن همذات دارد. همین حسّنظر وامورد

 .کندتر میشاعر نزديک احساس و عاطفة ناشی از حديث نفس

سیاسی شعرهای سیاسی و اجتماعی و نمادين: شاعر نهاد اختیاری را در شعرهای . د

کاری يا ناشناختگی و و اجتماعی و نمادين به داليلی نظیر وحشت، سازش، محافظه

 (:798) «کیفر»و  (517) «رستاخیز»مثل  ؛کندرازآلودگی حذف می
 اندهای سحر را بريدهتاج خروس .22

 (517اند )در خاک کرده     
 آن گاه ما دو تن را در نور شامگاه .23

 برند ة اعدام میبا هم به سوی جوخ     

 چشمان پیر ما را در واپسین نگاه    

 (798بندند )با دستمال خاطره می    

« و کبوتر درخت» شعرهای در اختیاری نهاد ذکر بدون «گويند» و «گفتند» فعل تکرار و

 اهمّیّت جهتی کمکه مبتنی بر رازآلودگی و از (683)« ای به دوردستنامه»و  (455)

 دادن کنشگر است و بیانگر تمرکز ذهن شاعر به مقول قول است نه به قائل. جلوه

است: اگر نهاد اختیاری معشوق باشد و )سوم شخص مفرد( نهاد اختیاری، معشوق  ـ.ه

گاه شاعر به ؛ به ديگر سخن، هردشوبا سوم شخص مفرد از او ياد شود، غالباً حذف می
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 آوردن ضمیر از یحتّ و نام ذکر از دهدمی ترجیح بپردازد، خود معشوق رفتار و کنش وصف

 دسته جای دارند. اين در (227) «باران» و (102) «سرگذشت» شعرهای کند. خودداری «او»
 

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

 

 . ساختارهای نحوی4-5

گیری از و میزان بهره (46: 1391 لی،)حسن معتدل و عاطفیحیث زبانی، شعر نادرپور از

حال متعادل است. ساختارهای نحوی پرکاربرد  عینو در تنوّعساختارهای نحوی در آن م

، دوجزئیدرصد  72/38بدين شرح که  ؛شوددر شعر او به میزانی نزديک به هم ديده می

درصد هم  79/3نوع دوم و  جزئی سهدرصد  18/24، اوّلنوع  جزئی سهدرصد  31/33

درصد مبتنی بر نحو  33/80دهند. از اين میزان ير ساختارهای شعر او را تشکیل میسا

 دار است. درصد مبتنی بر نحو نشان 67/19نشان و پايه/ بی
 

 .  ساختار نحوی دوجزئي4-6

 جزئیساختار دو درصد( 7/38) جمله 1217شده، تعداد جملة بررسی 3143از مجموع 

دار است. درصد دارای نحو نشان 12درصد مبتنی بر نحو پايه و  88دارند. از اين میزان، 

هاست که ذيل بحث تقديم فعل آمده دار در اين ساختار اغلب همانهای نحو نشاننمونه

به اين دلیل که دارای دو جزء  ؛کمتر است جزئینحوی در ساختار دو تنوّعاست. میزان 

شود. بسامد استفاده از اين ساختار باعث وفور جمالت کوتاه می .اصلی است، نه بیشتر

تر ريخته های زبانی سادهظرفدر  دهد مفهوم و مقصود شاعرکوتاهی جمالت نشان می

تمايل شاعر به انتقال سريع مکنونات ذهنی در  نیزشده و در کالم نمود يافته است. 

ترس  ،که عاطفة غالب بر شعر (259) «ديو»؛ مثالً در شعر مؤثر استانتخاب اين ساختار 

 )رمل مسدس مخبون مجحوف( و اضطراب و دلهره است، با ضرباهنگ تند حاصل از وزن شعر

10.32193827 
4.091341579 

6.753246753 

40.02655161 

۰ 

۱۰ 

۲۰ 

۳۰ 

۴۰ 

۵۰ 

تقديم مفعول با ذکر   تقديم فعل

 نهاد

تقديم مسند با ذکر 

 نهاد

 حذف نهاد
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بريده قاگر بريدهمیل کرده که ال جزئیدرآمیخته، زبان و نحو شعر به ساختار دو

گل »توان به شعرهای می ،های کوتاههای فراوان جملهنمونهديگر از  .گفتن است سخن

دو بند آخر از شعر ، (457)« از مرداب تا دريا»، (441) «دو روز يا ده سال»، ( 337) «ماه

های کوتاه از وفور جملهوقفه و درنگ حاصل . اشاره کرد (519) «از میان چناران»

داده  ترجیح نادرپور .نماياندمی خوبی به( 536) «کوتاه ایقصّه» در را قصّه کوتاهی ،دوجزئی

و يادکرد  ، وصالبودن در برابر سرنوشت انديشی، تسلیماست مفاهیمی نظیر مرگ

: 1394)عابدی،  اندغربت و ناامیدی را که همه از عناصر شعر رمانتیکگذشته، غم و اندوه 

نشان بیان کند. چیدمان دستوری مألوف و مأنوس پايه/بی و فعّال با نحوی نیمه (429

ست. گرايش جة تکرار همین مضامین در ذهن اوبسامد استفاده از اين ساختار نحوی، نتی

سازوکار  و در ساختار الفاظ نیز کارگر شده ،انديشگانی او به انتقال مفهوم با شتاب بیشتر

 د جمالت کوتاه و ايجاد درنگ مايل گرديده است. به تعدّ زبان
 

 اوّلنوع  جزئي سهساختار نحوی  .4-7

 اوّلنوع  جزئی سهساختار  ،شده در شعر نادرپور درصد از مجموع جمالت بررسی 31/33

درصد  11/38درصد مبتنی بر نحو پايه و  89/61دارند. از اين میزان  )نهاد+ مفعول + فعل(

دار هستند. بیشترين میزان انحراف از نحو پايه در همین ساختار نحو نشانمبتنی بر 

نظر نحوی بیشتر از ساير عناصر، ی مفعول ازرخ داده است. اصوالً عنصر نحو جزئی سه

است که يا ذکر « را»نمای وجود نقش آن ترين دلیل نحویمهمّجايی دارد. ت جابهقابلیّ

ها شود. نمونهو مانع ابهام معنايی می پنهان امکان ظهور دارد واژ تکصورت  شود يا بهمی

و کارکردهای تقديم مفعول که خود يکی از موارد کاربرد اين ساختار نحوی است، 

ل ندارد. بررسی و نشان داده شد که نادرپور چندان تمايلی به تقديم مفعول بر نهاد و فع

جايی مفعول و فعل است؛ جابه زيادمد همه رخ داده، بسا از  آنچه در اين ساختار بیش

يک جايگاه به  کم دستيعنی بیشترين عدول از نحو پايه در مواردی است که فعل 

تر و مفعول به پس از فعل منتقل شده است. زبان شعر با کاربرد  ابتدای جمله نزديک

کند. میمیل  تحرّکبه پويايی و ، گری خارج شدهاو خنث انفعالاز  ،گذرا به مفعول افعال

حیث ترتیب ت الفاظ از معانی ازت زبانی آگاه بوده است. تبعیّخوبی از اين قابلیّ نادرپور به

گاه  هستند يا آن فعّالو ترتُّب را در فضاسازی آغازين اشعاری که عناصر طبیعت در آن 

 «های تلخخوشه»شعرهای  توان ديد.ند، میاصر طبیعت همدل و همزبان با شاعرکه عن

هايی نمونه (480)« ساحل يادگار»و  (399) «طلوعی در غروب»(، 327) «فالگیر»، (145)
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سوی  که مضمون آن حرکت به (415) «ای در غروبحماسه»در شعر . دست هستند ايناز

، موجب جزئی خورشید است، عالوه بر لحن و وزن حماسی شعر، تکرار ساخت نحوی سه

ويژۀ زبان شعر و القای عمیق  تحرّکويايی و نتیجه پار و تأکید بر کنشگری نهاد و درتکر

 انتقادی شعری (633) «شام بازپسین»مفهوم حرکتی شده که در ذهن شاعر بوده است. 

شخص جمع است. انديشة انتقادی آمیخته به رجزخوانی  اوّل، ضمیر آننهاد در است که 

ی افزايش متعدّرو بسامد کاربرد فعل  اين؛ ازداردنیاز يابنده گسترشبه کنش  ی،حماس

که توضیح و يادکرد آشنايی و ديدار  (751)« ای به نصرت رحمانینامه»در يافته است. 

سیاسی و اجتماعی است و بیش از ساير  نقد ر،نصرت رحمانی است، بافت غالب شعبا 

انتقاد  شعر به اين جای در جایاو استفاده کرده است.  اوّلنوع  جزئی از ساختار سه ر،اشعا

خود و دوست ديرينش پرداخته است. از ديد شاعر رفتار او و دوستش در قبال  صريح از

به مفاهیمی سرايت  ه،ها سرزد ی که از آنافعال و چندان درست نبوده مهمّبعضی مسائل 

همین معانی پرورده در ذهن او ساختار نحوی  ؛کرده که ازنظر شاعر ارزشمند بوده است

 زبان را نیز تابع خود کرده است:
 (754ما از غرور سر به فلک برفراختیم ) .24
 ما کام را به گفتن حلوا فريفتیم .25

 ل را ما رايت بلند تخیّ     

 بر بام اين سرای تهی برفراشتیم     

 ما در بهشت آدم و حوا      

 ماه برهنه را      

 (.756زديم )شالق می     
غلیظ از طنزی تلخ و تند دارد، از  شاعر با لحنی که لعابی (776) «از روم تا سدوم»در 

های مردم ها و گرفتاریبختیی به تیرهتوجّهنشینی خود و همفکرانش و بیبرج عاج

تفاخر و غرور است. همین تفاخر و  کند. موسیقی کالم بحر رجز و القاگر حسّانتقاد می

عاع الشّتحیث چیدمان تحست که الفاظ و ساختار نحوی را ازانديشة مغرورانه معنايی ا

 است: قرار داده
 ما از حريم کاخ سلطانی .26

 يمفرجام هشیاران و مستان هردو را ديد 

 ما در طلوع خشم سوزان خداوندی 

 (.779 انی موعود را ديديم )وير
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با شخصی « گاوباز ماهر اعصار»با استفاده از کناية  (826) «بازی اسپانیايی»در شعر 

زبان  چند خواهش دارد. خواهش و التماس اغلب درگويد و از او نامعلوم سخن می

که فعل  (878)« عنکبوت و انديشه»طلبد. در می و کنشگر فعّالفارسی ساختار نحوی 

را  کنندۀ خودکارینديشه و نگاه دست، شاعر ااست در آن تکرار شده« ديدم»کنشگرانة 

سرگرم است. در  (412: 1389 )فتوحی، «ف در روابط اشیاتصرّ»دهد که به توضیح می

ر ذهن شاعر از که بیانگر تأثّ« خواستممی»و « ديدم»نیز تکرار فعل  (102) «سرگذشت»

را  جزئی رفتار معشوق و اظهار عجز و خواهش در برابر اوست، بسامد ساختار نحوی سه

ر طبیعت بازگشت به طبیعت و يگانگی با عناص (768) «چراغ دور»است. در  افزايش داده

ترين ل را مناسبذهن شاعر استفاده از فعل گذرا به مفعو غالب شعر است؛ وجه معنايی

 داند.خوردگی با طبیعت میاين گره عنصر برای نمايش
 

 نوع دوم )نحو اسنادی( جزئي . ساختار نحوی سه4-8

جملة  3143از  دار(جمله در نحو نشان 53جمله در نحو پايه و  685)جمله  760تعداد 

دارند؛ يعنی  )نهاد + مسند + فعل( نوع دوم جزئی نادرپور، ساختار سهشدۀ اشعار  بررسی

 ی،ترين کارکرد معنايی ساختار اسنادمهمّ درصد مبتنی بر اين نحو است. 18/24

گیری ساختار وجه غالب انديشگانی در شکل توصیف است. در شعر نادرپور توصیف،

معنايی  انفعالگری و عی خنثا. ساختار اسنادی عموماً نونوع دوم است جزئی نحوی سه

هايی به عنصر با انتساب و اسناد صفات يا ويژگی يعنی شاعر ؛کندنهاد را القا می

ه است. بسامد را توصیف کردکه کنشی را ذکر کرده باشد، آن عنصر آندستوری نهاد، بی

منفعل  کاربرد اين ساختار در زبان شعر نادرپور تابع و به اقتضای ذهن و انديشة ايستا و

نحو زبان را از آن ، انديشگانیو نفسانی  رو تأثّ انفعالست و همین ايستايی و او رمانتیک

برخوردار  اوّلنوع  جزئی و سه جزئیساختار نحوی دوو جنبشی که با کاربرد  تحرّک

اغلب در دو ساحت  ر،سازد. کارکرد و بسامد توصیفی اين ساختاخواهدبود، دور می

 يابد:افزايش و نمود نحوی می

ت نادرپور غالباً به هنگام شرح حالت يا وضعیّ: شرح و گزارش و تبیین وضعیتالف. 

« پدر»ثالً در شعر برد؛ ممی تی که کنش در آن خنثی است، از اين ساختار بهرهيا موقعیّ

 کند:ان میدر قبال فرزند با تکرار اين نحو بیرا پدر حاالت مشفقانة 
 (249گردم )جنبان تو میشب گهوارهنیمه .27
 گردمرنگ بازوی تو میهای آبیخیره در رگ. 28
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 (.250گردم )مست از بوی تو می     
، (337) «گل ماه»، (335) «تیشة برق»، (330) «پوپک»، (257) «تراشبت»يا در شعرهای 

های متعدد احوال و عوارض روحی با نمونه (592) «آهنگ خزانی»، (578) «در نومیدی»

 د:ده میرا شرح شده بر خويش و عاطفی مستولی
 (257پیکرتراش پیرم و ..... ) .29
 (258ام )بستهتراش بوالهوس چشمآن بت .30
 (335ستاره شدم )آن مرد بی .31

 (375من اينجا در میان بیشة انبوه تنهايم ). 32

 امیـــدمروزگار . مــن آن اسیـــر سیــه33
 

 (579مـــن آن مـريض شفاناپذير ايمانم ) 
 

2 

و که سخن از پیری  (862) «مینیاتور»و  (855) «قاب عکس»در شعرهايی نظیر 

اين  ه،شد متأثّر خويش سالی هراس از مرگ است، شاعر با مشاهدۀ نقش جوانی و کهن

 کند:ر روحی را  چنین بیان میتأثّ
 (856ام هنوز )من با رسوب خاطره آغشته .34
 خـــوردۀ خیّام شاعــرم . مــن نقش سال35

 

 (862مـن نیز در نگاه کسان نقش ديگرم ) 
 

 

ای  نامه»  و (659) «پنجم فصل» (،630) «دور از و نزديک از و دور از» ،(554) «مديحه» در

بستگی شاعر به معشوق قديمی است و او را  که ترجمان گويای دل (683) «به دوردست

تا  افزايش يافتهستايد، بسامد استفاده از نحو اسنادی ترين بیان میترين و واضحصريحبه 

 سکون و آرامش درونی شاعر رمانتیک را نشان دهد. ،یتحرّکهیچ جنبش و زبان بی

از دلهره، التهاب و خفقان حاصل از حوادث خونین  (732) «شبی با خويش»در شاعر 

گويد؛ درگیری نیروهای ساواک و انقالب اسالمی سخن میهای منتهی به روزها و ماه

سپس بر و پذير شاعر بر ذهن کنش ،ريزی و کشتار ارتش رژيم پهلوی با مردم و خون

 است: گذاشته زبان او تأثیر
 من در پس اين پردۀ نازک .36

 تنهاترين مردم      

 (732خواران شبگردم ) تر از آواز میغمگین     

 (.733خانة دردم ) من همنشین وحشت و هم .37

، افعالقرينة  ر ساختار اسنادی با حذف بیکاربرد مکرّ (746) «گل و بلبل»در شعر 

عالوه بر تعلیق ساخت جمله و مقصودی که خواننده در انتظار آن است، سرعت خوانش 

و  اوّلسطر دشدن که در ماهه متولّ. اين کارکرد با مفهوم هفتاست شعر را افزايش داده

خوردگی  گره  (378) «چشمه» شعر معنايی بافت و طرح دارد. ایويژه همخوانی آمده، شعر دوم
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قلب و ذهن نادرپور با طبیعت » کهمدلی و يگانگی با طبیعت است و ازآنجاو احساس ه

ل خود نوعی تعامل و رابطة متقابل با طبیعت برقرار صمیمانه ترکیب شده است و با تخیّ

: 1389تیغ، جهان خلیلی) «بیند می طبیعت عناصر چگونگی در را خود درونی حاالت و کندمی

 خون يابد که ازای میپس از بیان تشنگی عناصر طبیعت، در درون خود نیز چشمه، (42

 هم زمین و زمان و خويش هم ،تشنه هایبرگ و هاشاخه با زبانهم رو ايناز ؛آب نه است،

 نیکويی تجربی درک با اسنادی نحو انتخاب با تابو تَب و تشنگی اين شرح يابد.می تشنه را

 جمله ساختار اسنادی دارد. سیزدهکاررفته در اين شعر،  جملة به 22بیان شده است؛ از 

انگیز از طريق تشبیه: بخشی از ساختارهای اسنادی اسنادهای تصويرساز و خیالب. 

هفتاد در شعر نادرپور کارکرد تشبیهی دارند؛ به عبارتی بهتر، اسنادهای تشبیهی حدود 

گیرد. اين نکته چندان غريب کاررفته در شعر او را دربرمی جملة اسنادی به 760جمله از 

برد تا می م امکانات نحوی بهرهبدانیم شاعر تصويرپردازی چون نادرپور از تما کهنیست 

مردی در انتظار »های تصويری شود. در شعر انگیز و سرشار از فضاسازیشعرش خیال

( 396)« شیهة خاموش»که مضمونش امیدواری است، و نیز در شعر  (373)« خويش

 برد:پیاپی از اسناد تشبیهی بهره می
 ای از پیکر شب بودها چون پارهگروه زاغ. 38

 

 ها چون نقشة قالیالی برگاز البه افق 
 

 گشتممن آن شب تازه از ديدار خود باز می
 

 ای بودم ز عکس خويشتن خالیچو قاب کهنه 
 

 تنم چون استخوان مردگان از گوشت خالی شد

 
 کنار جادۀ جنگل که همچون جوی جاری بود                                                       

                                                 (374) 

جمله از  شانزدهکه چنان ؛های دعايی استکارکرد ديگر ساختار اسنادی در جمله

 جملة اسنادی در شعر او دعايی هستند:   760
 

 . اين خاتم وجود مــن ارزانی تــو باد39
 

 (316شعرم به پاس لطف تو قربانی تو باد ) 
 

   

 هاجزئي. ساختار نحوی چهار4-9

دارند. از  جزئیساختار نحوی چهار جمله 49شده تنها جملة بررسی 3143از مجموع 

جمله و سهم  35)نهاد+ مفعول + مسند + فعل(  اوّلنوع  جزئیاين مقدار، سهم چهار

جمله است و فقط يک جمله  سیزده + فعل( متمّم)نهاد+ مفعول +  نوع دوم جزئیچهار

است. اين بسامد  + مسند + فعل( متمّم)نهاد + نوع سوم  جزئیمبتنی بر ساخت نحوی چهار

دهد که ذهن شاعر چندان تمايلی به ساختار نحوی بلند نداشته و نشان میاندک 

  تر سخن گويد.های نحوی کوتاهتا در ظرف است کوشیده
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 دار. نحو پایه و نشان4-10

درصد  67/19ها مبتنی بر نحو پايه و درصد جمله 33/80شده شعرهای بررسیدر 

زدن نحو عادی زبان در شعر نادرپور اغلب متناسب با  دار است. برهممبتنی بر نحو نشان

 4مضمون و طرح غالب معنايی شعر است. نادرپور شاعری است وابسته به مکتب سخن

 عمدۀ مکتب سخن، حفظ روشنی زبان است هایو يکی از ويژگی (839: 1378)خوشنام، 

 ؛(1/600: 1377)لنگرودی،  ندکارمکتب در نوآوری محافظهاين ن شاعرا (.430: 1394)عابدی، 

تی است؛ مثالً در شعر رو هرگونه دگرگونی در آرايش نحوی شعر او معلول علّ ايناز

جهان واداشته و نحو شدن با طبیعت انديشة شاعر را به دستکاری يگانه (129) «هاهوس»

در و  دار(.درصد نحو نشان 52درصد نحو پايه و  48) زبان هم دستخوش دستکاری شده است

گرفته در انديشة شاعر به زبان او هم مفهوم طغیان و سرکشیِ شکل، (137)« طغیان»

تفکّر غالب در شعر  دار(.درصد نحو نشان 7/56درصد نحو پايه و  3/43) است سرايت کرده

ريخته و  مقدار بسیارزيادی درهمدلهره و اضطراب است و زبان نیز به  (259) «يود»

نیز  (689)« زخم نهان»در . دار(درصد نحو نشان 7/41درصد نحو پايه و  3/58) مضطرب است

 ده استشدار ريختگی نحو زبان و افزايش بسامد نحو نشانترس و وحشت باعث درهم
 دار(.درصد نحو نشان 86/42درصد نحو پايه و  14/57)

نومیدی هستند،  و غربت غم و درد شرح يا دارند عاشقانه مضمون که شعرهايی اغلب در

ريختن نحو اصلی و  سازی و برهمذهن آرام و عاطفی نادرپور تمايلی به دگرگون

ل در زبان شعر او در مجموعة زبان معیار غنا و تغزّ دهد؛ اصوالًهنجارمند زبان نشان نمی

روست که در اغلب چنین شعرهايی با  اين. هم از(429: 1394)عابدی،  است فارسیشعر 

ها، مفاهیم انديشیدۀ ذهنی و رخداد زبانی به موازات هم حرکت وجود کثرت تعداد جمله

گل و »نشان است. شعرهای نحو شعر صددرصد مبتنی بر ساختار پايه و بی کند و می

دور و از نزديک و از  از» ،(631) «نوح طوفان» ،(784) «باختر آسمان زير در» ،(746) «بلبل

 «تا دريا مرداب از» ،(532) «سحر در سفری» ،(549) «درخت به ایعاشقانه نگاه» ،(628) «دور

 «چشمه» (،420) «کتاب پريشان»، (425) «نقاب و نماز»(، 449) «از نقطه تا دايره»، (457)

 دست هستند. ازاين هايینمونه (319) «من و تهران» و (359) «نیزار پس از چراغی» (،378)
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 های نحوی.  بسامد کاربرد ساخت2نمودار

 

  . نتیجه5

ای متعادل از کاربرد ساختارهای نحوی است. همین امر نحو زبان نادرپور مجموعه

شرح و تبیین و گزارش احوال  ده است. تصويرگری، فضاسازی،شنحوی  تنوّعموجب 

ای است که زبان را ايستا و کاربردن ساختار نحوی ها، مستلزم بهشخصی و حديث نفس

های ذهنی و ترين تجربهرو، عمیق ايناز ؛خواننده را بر خوانش شعر ساکن و متمرکز کند

 .بیان شده استدر ساختار اسنادی  نادرپورعاطفی 

اضطراب و نداشتن ساختارهای نحوی و تعادل و توازن بین معنا و نحو،  تنوّع

ی آرام و متعادل، سپس تأثیر ترتیب و ذهنیّتگیری معنا در دستپاچگی ذهنی و شکل

های ذهنی و انديشه ان، تعمیق تجربهگرفته در ذهن بر نحو زبترتُّب متعادل معنای شکل

و  شفاف فشردگی مفاهیم ذهنی، تمايل بهنافهم، غنايی مأنوس و آسان ذهنیّتو 

دهندۀ نحوی، صراحت و رسانگی معنا، اصل حیث عناصر تشکیلبودن سطرها از کامل

نتايج ترين  مهمّگیری معنا در ذهن و رخداد متناظر زبانی، از توازی ذهن و زبان در شکل

 بررسی ساختارهای نحوی شعر نادرپور است.
 

 نوشتپي
اند که نام برده ق(255وفات: ) تألیف جاحظ نظم القرآنو اصحاب تراجم از کتابی به نام  خانمورّ .1

که اين  است (. گويا جاحظ نخستین کسی بوده83: 1964)مطلوب، امروز اثری از آن در دست نیست

 .(161: 1965)ضیف،  کاربرده است واژه را در توضیح اعجاز قرآن به

 ؛مورگان است -جدول کريسی ،های انتخاب نمونه که موسوم به روش تصادفی استيکی از روش. 2

)حجم جامعة آماری( است و   N)حجم نمونه( و Sکه اين جدول دارای اعدادی در دو ستون نحو بدين

چه تعداد نمونه بايد ، وايی و تعمیم نتايج پژوهش در ازای حجم جامعة آماریر برایدهد نشان می

 .(124-121: 1387نیا، )حافظشود بررسی 
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 خود بر سه نوع است: جزئی های سه. جمله3

 + فعل متمّمنوع سوم: نهاد + // نوع دوم: نهاد + مسند + فعل// : نهاد + مفعول + فعلاوّلنوع 

 نیز بر سه نوع است: جزئیهای چهارو جمله

 متمّمنوع سوم: نهاد + // + فعل متمّمنوع دوم: نهاد + مفعلول + // : نهاد + مفعول + مسند + فعلاوّلنوع 

 + مسند + فعل

دار صورت نشان تواند بهه مینشان است که البتّمبتنی بر نحو پايه و بی مزبورهريک از ساختارهای 

 کاررود. نیز به
 سخندر مجلة  ها آن لی و سايه و مشیری از گروه شاعرانی هستند که آثار نخستیننادرپور و تولّ. 4

جاکه راه و رسم ازآن»و  تأسیس کرده بود 1322پرويز ناتل خانلری در شد؛ اين مجله را منتشر می

د شعر پیش گرفتند و به افراط نیمايوشیج در صورت و معنی شعر معتدل خانلری را در کار تجدّ

 (.173: 1387نژاد، )پارسی« به شاعران مکتب سخن شناخته شدند ،نگرايیدند
 

 منابع
 ،، ترجمة فرزان سجودی و فرهاد ساسانی، تهرانة جرجانیصور خیال در نظريّ(، 1394ابوديب، کمال )

 علم.

 سخن. ،(، خانلری و نقد ادبی، تهران1387نژاد، ايرج )پارسی

 .یدارالمدن ،د شاکر، جدهمحمّابوفهر محمود چاپ، ، اسرارالبالغهتا(، عبدالقاهر )بییجرجان

 .یالخانج ةمکتب ،ةد شاکر، قاهرابوفهر محمود محمّ چاپ، دالئل اإلعجاز(، 1984) ـــــــــــــ

 سمت ،، تهرانای بر روش تحقیق در علوم انسانیمهمقدّ(، 1387نیا، محمدرضا )حافظ

 ثالث. ،، تهران3، چمعاصر ايرانهای نوآوری در شعر گونه(، 1391) لی، کاووسحسن

 نامة ادبپژوهش، «نادرپور برخی از معانی رمانتیستی در شعر نادر»(، 1389تیغ، مريم )نخلیلی جها
 .52-27ص ،14، شغنايی

 .848-839ص ،69و  68ش، نامهايران، «نگاهی گذرا بر شعر نادر نادرپور »(، 1378خوشنام، محمود )

 ستوده. ،، تبريز14، چدستور زبان فارسی(، 1388سول )پور، عبدالرّخیّام

 مرکز. ،، تهرانگفتارهايی در نحو(، 1388د )راسخ مهنّد، محمّ

 ثالث. ،، تهران5، چانداز شعر معاصر ايرانچشم(، 1394مهدی )سیّدزرقانی، 

 آگه. ،، تهران7، چموسیقی شعر(، 1381) درضاکدکنی، محمّ شفیعی

دانشکدۀ ادبیّات و  ةمجلّ، «ندره مارتینه و زبان فارسیشناسی آة زباننظريّ»(، 1348) اشرف صادقی، علی
 160- 143ص ،2و1ش  ،تهران علوم انسانی دانشگاه

 دارالمعارف. ،ة، قاهرتطوّر و تاريخ ةغالبال(، 1965) یضیف، شوق

 مرکز. ،، تهراندستور زبان فارسی(، 1391زاده، امید )طبیب

 جهان کتاب. ،، تهرانای بر شعر فارسی در سدۀ بیستم میالدیمقدّمه(، 1394) عابدی، کامیار

دهادی مرادی، ، ترجمة محمّ«ة نظم امام عبدالقاهر جرجانینظريّ»(، 1385) زکیدالعشماوی، محمّ

 .95-70ص ،پژوهی ادبیمتن، 29ش
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 جامی. ،تهرانفیروزآبادی،  سعید ترجمة، تاريخ ادبیّات معاصر ايران(، 1386) علوی، بزرگ

 .سخن ، تهران،کهن ديارا(، 1388ی، وحید)اعیدگاه طرقبه

 سخن. ،، چاپ دوم، تهرانبالغت تصوير(، 1389فتوحی، محمود )

 سخن. ،، تهرانل امروزدستور مفصّ(، 1382فرشیدورد، خسرو )

، تهران، 6سیروس شمیسا، چ چاپ، دستور زبان پنج استاد(، 1380) قريب، عبدالعظیم و همکاران

 فردوس.

 ، ترجمة مهستی بحرينی، توضیحات و حواشی هرمزدستور زبان فارسی معاصر(، 1384) الزار، ژيلبر

 هرمس. ،میالنیان، تهران

 مرکز. ،، تهران7چ ،1، جتاريخ تحلیلی شعر نو(، 1377لنگرودی، شمس )

 ترجمة گرا،شناسی نقشهای زباناصول و روش ؛شناسی عمومیمبانی زبان(، 1387) مارتینه، آندره

 هرمس. ن،هرمز میالنیان، چاپ دوم، تهرا

 .ةیدارالحر ،، بغدادةبیالعر ةغجاهات البالاتّق(، 1399) مطلوب، احمد

 .ةلنهضا ةمکتب، بغداد، یعندالسکاک ةغالبال(، 1964) ـــــــــــــ

 يازدهمین، «کارکرد مفهومی و هنری رنگ در شعر نادر نادرپور»(، 1395د و نرجس گلشنی )میر، محمّ
  .1206 –1179ص ،دانشگاه گیالنالمللی انجمن ترويج زبان و ادبیّات فارسی، گردهمايی بین

 نگاه. ،، تهران2، چاشعار ةمجموع(، 1382نادرپور، نادر )

 .بنیاد فرهنگ ايران ، تهران،دستور زبان فارسی ،(1351)  خانلری، پرويزناتل 

 نیلوفر. ،، تهران10، چشناسی و کاربرد آن در زبان فارسیمبانی زبان(، 1387) نجفی، ابوالحسن

 سمت.، ، تهران2، چ(1دستور زبان فارسی ) ،(1379غالمرضا عمرانی ) و وحیديان کامیار، تقی

 
 


