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  چكيده
هاي برجستگي زبان و آشنازدايي در شعر است كه همواره  از مؤثرترين روشهنجارگريزي يكي 

هـاي زبـان معيـار و     ت زبان شعر با فراروي از قاعدهياند. تكامل و ادب شاعران از آن استفاده كرده
پذيرد و دراثر تكرار يك ويژگي بارز در طـرز بيـان    اي غيرمتعارف تحقق مي مندي از ساخته بهره

كه شاعر به  ،ها شود. يكي از انواع هنجارگريزي ت سبكي نيز بدل ميييص و هوشاعرانه به تشخ
هنجارگريزي دستوري است كـه در شـعر    ،يازد مدد آن به آفرينش و خالقيت اثر ادبي دست مي

چه در اين پژوهش بررسي  بنابراين، آن .رتكرار اشعار وي تبديل شده استفرخي نيز به ويژگي پ
جستن  جارگريزي در شعر فرخي به روش مطالعة متن و تحليل محتوا با بهرهتبيين نقش هن شود  مي

اسـت كـه اوالً    توصيفي در اشعار فرخي است. دستاورد مقاله گوياي اين مهم ـ از چارچوبي كيفي
مندانـة   ريختن نظـم جهـت   سازي در حوزة دستوري زبان با طرز چيدمان جمالت، درهم برجسته

ف سـازوكارهاي زبـاني   روتص چنين بينش خالقانة وي در دخل هم و ،نشيني واژگان در محور هم
 ميــانكــه در  دوديگــر ايــن ؛دهــد گرايانــة زبــان شــعري فرخــي را نشــان مــي  حركــت تعــالي
  ها در حوزة افعال روي داده است. ترين برجستگي شده بيش هاي دستوري بررسي هنجارگريزي
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  . مقدمه1
آفريني و خلق  گاه شاعر در مضمون هاي آن محمل و تكيه مندي ها و توان  تيظرف ةزبان و هم

آفاق و قلمروهـاي  ة جاودانه است. اگر شاعر به هم هاي و انديشه ،تصاوير نو، فضاهاي تازه
بلوغ  ها بهره گيرد، خويش از آن زبان چنگ بيندازد و با شعوري شاعرانه براي باروري شعر

  شود. تر آشكار مي و نبوغ شعري او بيش
داننـد.   مـي » بـر زبـان عـادي    يافتـه  تهـاجمي سـازمان  «هـاي روسـي شـعر را     فرماليست

هرقـدر  « :گويـد  مـي  ،شكلوفسكي از نقل بهشميسا،  دانند. ها نوآوري را رد زبان مي فرماليست
شود كه تقريباً هيچ  ما روشن مي تر بر شد اين نكته بيشتر با ات گذشته بيشيآشنايي ما با ادب

نوآوري و ابداع در طرز بيـان و   ةسابقه باشد. عمد موضوع و تصويري نيست كه بديع و بي
 درواقـع  گيـرد و  ادبيات در بستر زبان شكل مـي  .)153: 1381(شميسا » استعمال زبان است

شعر نـوعي كـاربرد ادبـي نـاب زبـان      ). «89: 1383(بارت » متن ادبي مستقر در زبان است«
آگاهانه از شگردهاي مبتكرانه، در مسـير مسـتقيم    ةشاعر با استفاد). 8: 1372(سلدن  »است

كند تا در نگاه مخاطب مناظر تكراري پيشين را تازه و غريبانه  فهم، پيچشي عامدانه ايجاد مي
گشايد كه  اي مي تازه ةپنجر ،با زدودن غبار عاداتي كه پيوسته در مسير تماشاست ،او«نمايد. 

كارگيري  با به ،شاعر. )48: 1370(احمدي » آيد چشم مي چيز بديع و بيگانه به از منظر آن همه
 يريكـارگ  با بـه  ،شود. شاعر تمهيداتي در زبان، موجب ايجاد درخشش و تازگي در زبان مي

شكند و عادت  مي هاي مرسوم را درهم كند و قاعده شگردها، زبان عادي را ويران مي برخي
له ئشعرشناسـي عمـدتاً بـه ايـن مسـ     «دهـد.   نگريستن به هستي تغييـر مـي   سان ما را در يك

 و ديگـران  (ياكوبسـن  »كنـد  پردازد كه چه چيزي پيام كالمي را تبديل به اثر هنـري مـي   مي
همين مسئله تمركـز و تـالش ذهنـي     ت اثر كجاست؟يمنشأ ادب ،ديگر تعبير به ،يا) 75: 1369

  رساند. ت كشف ميذو او را به ل انگيزد يها برم را براي درك نويافته مخاطب
هنجار و عدم مطابقت و هماهنگي معاني بـا   هنجارگريزي گريز از قواعد حاكم بر زبان

تواند هرگونه گريـز از قواعـد زبـان     نمي متعارف است. اگرچه منظور از هنجارگريزي زبان
تـوان   شود كـه نمـي   نازيبايي منجر مية ها به ساخت زيرا بعضي از هنجارگريزي، هنجار باشد

تواند تنها تـا بـدان حـد     هنجارگريزي مي ليچ معتقد است«آورد.  شمار ادبي به ها را ابداع آن
ـ » تعبيـر باشـد   سازي قابل كه ايجاد ارتباط مختل نشود و برجسته پيش برود از  نقـل  بـه  يچ،(ل

هنجارگريزي « تأكيد دارد و معتقد است نيز بر اين نكته كدكني يعيشف ).13: 1383ي صـفو
  ).13: 1385 شفيعي كدكني( »كند انگي را مراعاتسبايد اصل ر مي
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مختلفـي از   هـاي  سبك گونـه  صاحب ات كهن و معاصر پارسي شاعران بزرگ ويدر ادب
 مبـدع  انـد  تر شاعراني كه توانسته بيش كه ادعا كرد توان مي« .اند كار گرفته بهرا زدايي  آشنايي

» انـد  تري در شعرشان اسـتفاده كـرده   بيش زدايي از آشنايي ياني نو در شعر فارسي باشندجر
ان را دسازد و مقل رويكرد شاعران را صاحب سـبكي خـاص مي اين .)201: 1388ي (مدرس

حـافظ بـا    و ،دارد. شاعراني چون فردوسـي، موالنـا، سـعدي    تر نگاه مي در جايگاهي پايين
  .ندا هات دست يافتيجايگاهي مهم در ادب و نحو و معنا بهزدايي از واژگان  آشنايي

و اجتماعي،  ،اي در ايران، پس از ركود ادبي، اقتصادي، سياسي زدايي در هر دوره آشنايي
ات معاصر نيز تكاپوهايي براي عبـور  يموجب تقويت و حيات دوباره شده است. در ادب

لي كه نيما در شـعر  ويژه بعد از تحو به ،در روزگار ما .از هنجارهاي زبان رخ داده است
شود كه بسياري  فارسي ايجاد نمود، تالش براي نوآوري در حيطة زبان فراوان ديده مي

دليل نگاه سطحي و فقدان شناخت، به خلق آثاري منجر شـده كـه پايـدار و     به ،ها از آن
ماننـد شـاملو،   ها در شعر برخي ديگـر   استفاده از هنجارگريزي ،اند. البته تأثيرگذار نبوده

زدايي در شعر معاصر  ... بسيار پخته و مؤثر واقع شده كه روند آشنايي و ،شفيعي ،اخوان
  .)68: 1388خوبي ادامه داده است (روحاني  را به

هـر   .ها هنجارگريزي دستوري اسـت  به مطالب فوق، يكي از انواع هنجارگريزي باتوجه
هـا   واعد دسـتوري را تغيير دهد يـا از آن شاعر ناگزير اسـت، بـراي آفـرينش شعر، برخي ق

در اين مقاله بـا   گاندهد. نويسند جاست كه هنجارگريزي دستوري رخ مي اين ؛عدول نمايد
تا به بررسي هنجارگريزي دسـتوري   اند توصيفي بر آن ـ شيوة كيفي اي و به خانه روش كتاب

ـ يعني چگونگي تغيير بر اعمال زبان در شعر فرخي يزدي بپرداز ركـاربرد ايـن   و نقـش پ د ن
ســازي را در شــعر وي تبيــين و بــا تبيــين نقــش هنجــارگريزي در شــعر فرخــي  برجســته
به بسـامد بـاالي مختصـات     باتوجه ،رو ازاين كنند.هاي ممتاز سبكي وي را ارزيابي  شاخصه

  چند شاهد مثال اكتفا شده است.  به ،دستوري در شعر فرخي
  
  پيشينة تحقيق 1.1
بـه بررسـي   ها  در آنآثاري نگاشته شده كه  ،معاصرشعر  درهنجارگريزي  نقش يينتببارة در

 شده است؛ و اخوان پرداخته ،شاملو مانند سپهري، ،دقيق آثار برخي از شاعران بزرگ معاصر
  اند از: عبارت اين آثار

رداختـه  پ »يهنجارگريزي در شـعر سـهراب سـپهر   « يبه بررس )1376( يسجودفرزان 
بسامد وقوع انواع هنجارگريزي در اشـعار سـهراب    ،گيري خود جهنتي بخشدر  وي، است.
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 9/9 يزمـان  درصـد،  85 ييهنجـارگريزي معنـا   :گزارش كرده است يررا به شرح ز يسپهر
 وشتارين درصد، 74 ينحو درصد، 74 يسبك درصد، 3يي آوا درصد، 1/3 يواژگان درصد،

  درصد. صفر و گويشي صفر درصد،
 »يوشيج يمااشعار ن يسبك يها يژگيو«شناختي  زبان يبررسبه  )1376( ييرضاآرزو 
است.  پرداخته ييگرا هنجارگريزي براساس مكتب ساخت يها گونهي به بسامد آمار باتوجه
بسـامد وقـوع هنجـارگريزي     يمـا، هنجارگريزي در اشعار نهشت گونة  يپس از بررس وي،
 مـاني، ز گريزيهنجـار  .هـا گـزارش كـرده اسـت     هنجـارگرايي  يراز سـا  يشرا ب ييمعنا

 يبعـد  يهـا  يگـاه در جا يب،ترت بهگويشي،  وي، نوشتار ي،نحو سبكي، يي،آوا ي،واژگان
  .اند گرفته قرار

در شعر معاصر  يزيهنجارگرنام با  ،خود ةدر فصل دوم رسال)، 1378نسب ( داوود علي
ترشـدن   روشـن  يبـرا  ،داده و يحرا توضـ  واع هنجارگريزيان ،آن در آموزش شعر يتو اهم

در  يو .كـرده اسـت   ذكـر  يـك هر ياز شعر معاصر را برا ييها نمونه ،هوم هنجارگريزيمف
  .داند يثر مؤشعر م ريهن لتذاذا ي وخود شناخت هنجارگريزي را در درك ادب يريگ يجهنت

اشـعار احمـد    يسـبك  يژگـي و يشناخت زبان يبررسبه  )1380(رحيم اهرواني سلماسي 
دهـد در   يآمده نشان مـ  دست به يجنتا .پرداخته است ييزهنجارگر يها به گونه شاملو باتوجه

يِ هاسـت و هنجـارگريز   هنجارگرايي يراز سا يشب يياشعار احمد شاملو هنجارگريزي معنا
 يا مالحظـه  از بسـامد قابـل   صـر، اشعار شـاعران معا  يربا سا يسهدرمقا ،در شعر شاملو يزمان

  .برخوردار است
بـه   »عردر شـ  يهنجارگريزي و فراهنجار«نام با  يا در مقاله )1381( يسنگرمحمدرضا 

 ةلكمشكافتن سقف  يتالش برا وي .انواع هنجارگريزي با ذكر مثال پرداخته است يفتوص
 بـا نـام  ات را يـ تـازه در ادب  يهـا  نـو و راه  يفضـاها  يجـاد و ا »هـا  معمـول  طبق«ها و  عادت

هنجارهـا اگـر    از يـز اسـت كـه گر   بـر آن  وآورده  »حركت فراهنجارهـا « يا »هنجارگريزي«
زبان  يبه غنا عر،ش ياتو استمرار ح يندگلبر با عالوه بيفتد،و هنجارمند اتفاق  يبا،ز ،عالمانه

  .كند يكمك م يزن
در شـعر كـودك    ينيشـعرآفر  ياز ابزارها يكيهنجارگريزي را  )1383زهرا طاهرنژاد (

 يرا دارا يينـا هنجارگريزي مع در شعر كودك ينيشعرآفر يابزارها يدر بررس يو .داند يم
بـودن و   آن را ملمـوس  يبـاال  بسـيار  كـاربرد  اسـت و علـت   بسامد ذكـر كـرده   ينتر بيش
  داند. يبودن آن م يدد قابل
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 يو .پرداختـه اسـت   يكـدكن  يعيشـعر شـف   يباشناسيز يبررس به )1387( شهاب گلشني
 اسـت كـه   بـر آن كـرده و   يبررسـ شفيعي كدكني را در شعر  ي)هنجارگريزي زمان( يسمآركائ
  .است  ات كهنياو با ادب ييگرفته از آشنا تئنش ويگرايي  باستان وگراست  شاعر باستان يعيشف

هنجارگريزي در معنـا و در  ي، هنجارگريزي را تحت دو عنوان كلّ )1387(مريم فالحي 
 .كـرده اسـت   يبررسـ  مصـدق  يدشناسي اشعار حم زيبايينام  مصدق با يددر آثار حم ،لفظ
 ميان از ،است و ييبسامد باال يدارا ييهنجارگريزي معنا دهد ينشان م يقتحق ينا هاي يافته

  .بسامد در آثار مصدق است ينتر بيش يدارا يهنجارگريزي زمان ي،لفظ يها يزيهنجارگر
در چارچوب بسامد  اشعار فروغ فرخزاد يشناس سبك سيبرربه  )1376( يمحمدزهرا 

هنجـارگريزي   ي،و يطبق بررسـ  .استگرايي پرداخته  ساخت يهنجارگريزي برمبنا يآمار
 يـب ترت بـه  يو نحو سبكي، ي،زمان يها هنجارگريزي است و بسامد ينتر بيش يدارا ييمعنا

 زدايـي و هنجـارگريزي   ا درخصوص آشـنايي ما، و چهارم قرار دارند. سوم ،دوم يگاهدر جا
  نگرفته است. انجام يل و مدونقتاكنون كار مست يزدي يدر شعر فرخ دستوري

  
  فرخي انواع هنجارگريزي دستوري در شعر .2

  )ي(واژگان يهنجارگريزي صرف 1.2
كه  يو استعداد ييبا توانا ،است. شاعر استوار كالم ينينوع هنجارگريزي بر محور جانش اين
  دارد. يشعر نقش اساس در واژه ؛نمايد ابداع مي يديجد يباتو ترك ، واژگاندارد

به اجـزا و   نسبت است كه خواننده يبسته به شناختبا متن وا ارتباط مهم يطاز شرا يكي
است  واژگان اندوخته در ذهن شاعـر يراز ،دارد »واژه« يلتر متن از قب هاي كوچك سازه

 كنـد  يدارد داللـت مـ   ييبـه آن آشـنا   نسـبت  كـه شـاعر   يمفهوم يا يءكه هركدام بر ش
  ).155: 1386پور  (عمران

 يحاك اند داشته »واژه«شناسان معاصر به  انشناس گذشته و زب كه دانشمندان لغت يتوجه
 »داننـد  مـي  يشـه از محققان زبـان واژه را واحـد اند   برخي« كه اي گونه به ؛آن است يتاز اهم
  .)82: 1368 يا(لور

 يـد ... پد و ،مجاز، استعاره، نمـاد  يقاز طر يي كههاي گوناگون معنا با داشتن داللت ،واژه
ها را در  تواند آن ميخود،  مند زبان توانشاعر، با اي است كه  هاي بالقوه توانايي ، دارايآيد مي
را  يشـگرف  هـاي  يانـرژ  يشپنهـان خـو   يهـا  هـا در پـرده   . واژهبگيـرد  كار خود به يشسرا



  1399و زمستان  ييزشمارة دوم، پا يازدهم،سال  ،شناخت زبان   24

 ها يانرژ اين تر هرچه بيش يستهشا يكه بتواند با ترفند ي استشاعر توانا كس«اند.  فروفشرده
  ).103: 1383ي (حسنل» يزي كندرا آزاد و كالم خود را رستاخ

 ةپـذيرد كـه ازجملـ    مـي  انجـام  مختلف وربه ص فرخيدر شعر  يصرف هنجارگريزي
و كـاربرد واژگـان   ، كـاربرد واژگـان كهـن    يـد، اند از: سـاخت واژگـان جد   عبارت ها آن

  .هرو روزم اي محاوره

  ترجمه يرتأث ساخت واژگان تحت 1.1.2
معاصـر   يجمـه اسـت. زبـان فارسـ    تر يمسـائل زبـان فارسـ    ينتر از مهم يكي ،امروزه
 يا بد و ناقص قرار گرفتـه اسـت كـه صـدها اصـطالح ترجمـه       يها ترجمه يرتأث تحت

  نامناسب حاصل آن است.
برخـورد   زاييـدة  خـود  يگانـه و لغـات ب  يا ترجمـه  يـرات ترجمه و اخذ تعب ةمسئل

 هـيچ  و اسـت  يگرد يكها با هم حاصل برخورد فرهنگ با  هاست و برخورد زبان زبان
 جريـان  حاصـل . باشد نگرفته قرار يگرهاي د فرهنگ و زبان يرتأث تحت كه نيست بانيز

  ترجمه است. ةزبان و مسئل  يكها ورود لغات  ها و زبان فرهنگ برخورد طبيعي
ـ  به زبان لغات در ترجمه يرتأث در سـاختمان دسـتوري آن    يرتـر از تـأث   يشمراتب ب
كنـد.   يمـ  ييـر تغ يسـخت  اسـت و بـه  ساختمان دستوري ستون فقرات زبان  يراز ،است

 يـا  تـأثير  يـن گـذارد. ا  يمـ  تأثير يزدر ساختمان دستور زبان ن يترجمه گاه حال، ينباا
صـورت ظهـور عناصـر و     بـه  يادستوري است  ةصورت ظهور عناصر و اشكال تاز به

اسـتعمال زبـان    هاي نـادر و كـم   شكل رواج صورت به يادستوري است و  ةاشكال تاز
  ).343: 1380 يدورداست (فرش

  ترجمه يرتأث تحت يساخت عدد كسري عرب 2.1.2
ساخته » يك«عددهاي كسري از تركيب يك عدد اصلي با  ،هاي غربي از آشنايي با زبان پيش
 اي از عدد كسـري وارد  نوع تازه ،تأثير ترجمه تحت ،اما .يك پنجو  مانند چهاريك ند،شد مي

  هفتم. كيدهم،  دوم، سه مانند يك ،زبان ما شده است
 همــــه يدنــــدناام ربــــع ســــهناچــــار    دوثلث يدهاكنون كه ز رأي خوانده گرد

  )256: 1357(فرخي يزدي 

  two third معناي دوسوم: دوثلث به
  three: چهارم معناي سه ربع به سه
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  ينف وند يشصفات داراي پ 3.1.2
 anti ةرجمـ ت »خـالف و فاقد، ضـد،  «كلمات  اند ينف وند يشكه داراي پ يصفات ةبراي ترجم

  ).354: 1380يدورد فرش(اند  وجود آمده ساز به عنوان عنصر دستوري صفت به
 آمده زود از مصـادر شـده اسـت    يرد   قادر شده است يهمنصور كه در عدل

ــالغ  يكهشــتادو ــانون خــالفاب  از جانب آن جسور صادر شده اسـت    ق
  )217: 1357(فرخي يزدي 

 كنـد  يـف نگـار مـدح و تعر   امهروزن   كنـد  يفتوصـ  يلاز عدل اگر وك
 كنــد يــفگــر پارلمــان اداي تكل    تر جا دارد پيش به خالفپس  ينز

  )22(همان: 

  واژگان جمع كاربرد 4.1.2
شـده   يجمع وارد زبان فارسـ  ينوع ،ترجمه يرتأث تحت در عصر مشروطه و در شعر فرخي،

بلكه  ،ستني يفرخ ةشكل جمع برساخت ينا شود. يآن ملحق م آخر به يعرب» ات«است كه 
  برده است. كار  بهفقط او 

  )114(همان: 

  e/ f:( import(و صادرات  1 :export)e/ f(واردات 
 قـــانون گشـــتند راتمقـــرّ يمتســـل   كه به عدل و داد مفتـون گشـتند    آنان

  )226(همان: 

  f :(regulationرات (مقرّ
ــام     بـود  اقتـدارات آن را كه نفـوذ و   ــت تم ــاراتاختدر دس ــود ي  ب

 بــود ادارات يز خرابــ ســر يــك   ما يندانست كه بدبخت يست،از چ
  )235(همان: 

  officesادارات:       authorities: اختيارات      powers: اقتدارات

ــادراتو  واردات ــت   ص ــون نداش ــادل چ ــا تع م
يستفقر هست و پول ن يراندر ا خواهي يهرچه م
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  واژگان كهن كاربرد 5.1.2
اما  ،گردد و ذهن انسان همواره نو مي يشهساختمان اند« بر آن است كه )48 :1381( كروچه

ي هـا بـاق   اي سحرآسـا در آن  گونـه  و بـه  كنـد  يمـ  حفظ را يبعد يهمواره بناها يشينپ يبنا
 ياها  واژه كاربرد از هنجار يزگر يگرد زبان شاعرانه و به هاي شيوه از شگردها و يكي ».ماند مي

و  نيسـت  زمان سرودن شـعر در زبـان خودكـار متـداول     در در شعر است كه ييها ساخت
 نـوع از  ينبـد  ؛انـد  بـوده و سـپس مـرده    متـداول  گذشته كه در روند يشمار م به ييواحدها

  .يندگو »گرايي باستان« هنجارگريزي
هنجـارگريزي  «است،  به كالم يدنبخش صختش هاي يوهترين ش مهم از كه ،گرايي باستان
و  بگريـزد  زبـان هنجـار   يزمان ةتواند از گون شاعر مي ، زيراشود يخوانده م يزن »يزمان

و  هـا  انـد و امـروز واژه   متـداول بـوده   زبـان  تـر در  كار ببرد كه پـيش  هايي را به صورت
  ).54: 1373ي (صـفو اند كهنه هاي نحوي ساخت

  :شود مي يدهاستفاده از واژگان و نحو كهن د يزن فرخيدر شعر 
 مـا  يسـار  خاك يناسباب آبرو شد ا   باد و آتـش فرمان به  يمفقر داد فرّ از

  )79: 1357(فرخي يزدي 
ــه افســرهــزار    همت آن رهروم كه بر سر خـار  يفدا ــا برهن ــا گــل ب  زد ييپ

  )132(همان: 

  هرو روزم اي كاربرد واژگان محاوره 6.1.2
هـاي   واژگـان و نحـو گفتـار، تفـاوت     نظرگـاه  از ي،گفتارة و گون يارمع ينوشتارة گون يانم

 يارمع ينوشتار ةشاعر از گون اگر متفاوت است. يزها ن كاربرد آنزة شود. حو مي يدهد يروشن
  .يندگو »يهنجارگريزي سبك«زند،  يزگر وة گفتاربه ساخت نح

فضـا در شـعر؛    ييـر تغ .1اسـت:   بررسـي  از چند منظر قابل يهنجارگريزي سبك ارزش
تـي در  قد ترين بـي  . كوچكي شعرضادر ف يميتصم يجاد. ا3و  ؛شعر يير موسيقيتغ  .2
 يـا به گفتـار   نوشتار از هنجار يزمناسب در گر يزدگي و فقدان فضا شتاب يا ينهزم ينا

  .)6: 1381ي (سـنگر انجامد مي برعكس به افول و نزول شعر

هــا   روش يــن از ا يكي پذيرد: مي انجام يوهبه چند ش فرخيدر شعر  سبكي هنجارگريزي
  .شود يم يافت يشعر و ي درا ه است كه در سطح گستردهرو روزم اي همحاور كاربرد واژگان
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ورود به ساحت اجازة  معاصـررة از دو يشكه تا پ ييها واژه يريكارگ شاعران امروز با به
كـار   بـه  امـروز  رةكه در زبان روزمـ  يا تازه يها از واژه استفاده با يزشعر را نداشتند و ن

كننـد   يزبــان شــعر كمـك مـ     ةو توسع گسترش به گذشته، يها در كنار واژه رود، يم
  .)114: 1383 ي(حسنل

  ها: گونه واژه هايي از اين نمونه
 در خيانت داد هركس امتحان فتنـه را    گرفت يدبا يپلمداز قوام و بستگانش 

  )83: 1357(فرخي يزدي 
 را ياجنبـ سـازد   يشتواند خو ياستاد به يك   را يكه شاگرد است طفل مكتب آن ياستدر س

  )81(همان: 

  گرايي در حرف باستان 7.1.2
  »اگر« جاي به» ار« الف) استفاده از شكل مخفف
بـر   اين شاعر آمده است. اين شيوة كاربرد، عالوه» وطنيات«ازجمله مواردي است كه در 

  آركائيسم، در رواني زبان شعر نيز مؤثر است.
 گوش بگشا و توضـيحات آن بشـنو ز مـن      وطـن  هـم اي رفيق توضيح عالم، ار خواهي 

  )269(همان: 

  »در«جاي  به» اندر« اضافة  ب) كاربرد حرف
شود، يكي ديگر از  استفاده مي» در«جاي آن از  ، كه امروزه به»اندر« اضافة متروك  حرف

  گرايي فرخي است: باستان مقاصد
  سوزيم و ننديشيم از اين ارتكابانجمن     يزد با عنوان شور و انقالب اندرگاه 

  )269(همان: 
  
  هنجارگريزي نحوي 2.2

دسـت   يكند، به هنجارگريزي نحو يجاداختالل ا ،آگاهانه ،واژها نشيني تك اگر شاعر در هم
 يهنجارگريزي نحـو «بهتر،  عبارت به. است يساز از عوامل برجسته يكي ين خودو ا يازيده

 يزبان عاد ياركان جمله در شعر، از قواعد نحو ييجا هب با جا ،شاعر است كه صورت  ينبد
  ).58: 1392ي (مظفر »رود يفراتر م يارو مع
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زدايي آن اسـت كـه    نوع آشنايي يندشوارتر«دارد كه  يدهمورد عق يندر ا يعي كدكنيشف
 يـك و انتخـاب بـه    يارو حوزة اخت يهر زبان يامكانات نحو يراز ،فاق افتدتنحو ا قلمرو در

 يندر هم ييجو عوتن يها حوزه ينتر امكانات است. درهرصورت، بيش دترينمحدو حساب
  .)31: 1375يعي كدكني (شف» حوزه است

  حذف فعل 1.2.2
شود. درخصوص ايـن   تر انجام مي اين نوع حذف، بنابه ضرورت زبان شعري و ايجاز، بيش

  شود: اي از هريك از انواع حذف اشاره مي نوع كاربرد، به نمونه
  رينة لفظيحذف به ق ـ

بودن سـاختار   يهپا همبه وجود قرينه در جملة بعدي،  حذف فعل در مصراع دوم، باتوجه
  دهد: خوبي نشان مي اين دو جمله را نيز به

 در سياست راستي انصاف در پولتيك نيست   گر بگويي كس ندارد قصد ايـران، گويمـت  
  )23: 1357(فرخي يزدي 

  حذف به قرينة معنوي ـ
جملة اول بيت زير به قرينة معنوي اسـت كـه شـاعر بـراي رعايـت      حذف فعل در سه 

  كار برده است:  اختصار به

  )270(همان: 

  افتادن بين اجزاي فعل مركب فاصله 2.2.2
شـعري   كار برده است كه دليل آن ضرورت ار بهد صورت فاصله مركب را به يها فرخي فعل

  .و وزن عروضي است
 كننـد  يم يبا قشنگ يفانرل را حر ينا يباز   ســازند انحصــار يشخــو يبــرا ينــام آزاد

  )72(همان: 

 يباز«م شده و در مصرع دوم فعل دجزء اول مق مصراع اول جزء دوم فعل مركب بر در
  .آمده است فاصله با» كنند يم

اين وطن در حال نزع و خصمش اندر پيش و پـس 
نفـس!  بيش از يك هم كاو را نيست وه چه حال نزع
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  فعل بر مفعول يمتقد 3.2.2
  است: مفعول در پايان جمله و بعد از فعل آمدهدر بيت زير، 

  )11(همان: 

  فعل بر مسند يمتقد 4.2.2
 يـد نگون با دار بس تن بدكاران كز يا   يكـار  پاداش گنـه  باشدشدن  گر كشته

  )48(همان: 
 محتـــاج زرع زارع و مهمـــان كـــارگر     يستنكه  آن يستك يو غن يرشاه و گدا، فق

  )51(همان: 

  نهاد فعل بر يمتقد 5.2.2
ــدتر   بگذرد سان ينبد گر يگرچند د يكحال ما  ــاما شــود ياز ماضــ ب ــا ي  اســتقبال م

  )21(همان: 
 يخـت ر ينبـه دم بازپسـ   يـران كام فق در   گر توان داشتدم به  يهسرما كه ز يزهر

  )28(همان: 

  بيت در ابتدايفعل قرارگرفتن  6.2.2
 هنجـارگريزي  يـان انـواع  در م رابسامد  ينتر بيش در شعر فرخي فعل بر اركان جمله يمتقد
  :دارد ينحو

 يستن يكدرخور تشك يقحقا ينا يتا بدان   م شـهر را موقـوف بهـر امتحـان    نظا كن
  )24(همان: 

 يـد كـاخ را از صـدر تـا دروازه با    يـن منهدم ا   ارتجــاع يبنــا يــنمــا را ا يــدتهد كنــد يمــ
  )27(همان: 

ــ  ــام س ــه هنگ ــن  روزي يهب ــم ك ــدعل ــرد ق را يم
را يزرد رنگ يـنا يفام خود بشـو خـون سرخ ز

ــه يبنصــ ــا ب ــردم دان ـــود  جــز خــونِ م جگــر نب
را يگرد هرزه كرده عادتخلقش كه  آن كشور در
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  فعل يجا آمدن مصدر به 7.2.2
 كهن كوس انقالب يربه د زدن يدبا   با فكر نـو موافـق نـاموس انقـالب    

  )93(همان: 

  هاي مركب ساخت ويژة فعل 8.2.2
 شـادي مـا   ةتا بـه فلـك هلهلـ    رود يم   از دست غم آزادي ما شود ينتأمگركه 

  )81(همان: 
 را خبـري  يرجحان دهد از هر خبري ب   خبـر شـد  از سـرّ غـم عشـق     يتا فرخ

  )89(همان: 

  غيرشخصي يها فعل 9.2.2
ــ    به هر جمع سراپا چون شمع سوخت يدشبا ــد ش ــه از دســت ده ــ يوةهرك  را يخاموش

  )91(همان: 
 بايد گرفت ميحق خود را از دهان شير    بايد گرفت ميدر كف مردانگي شمشير 

  )93(همان: 

  يررقص ضم 10.2.2
 جايگاه از يردر غ يرو ناآشناساختن كالم شاعر كاربرد ضم يساز از موارد برجسته يگرد يكي
بـه   ي پيوسـته مفعول تطور معمول در حال به يارزبان معدر  يوستهپ يرضمااست. خود  ياصل

بعـد   باشند، داشته ينقش متمم كه يبه اسم و درصورت يوستهپ يهيال ففعل و در حالت مضا
 يباسـازي منظور ز به يابنابه ضرورت وزن  ي،در زبان ادب« گيرند، اما ياز حروف اضافه قرار م

 ين. ازند يم يوستهپ يرضم ييجا دست به جابه يسندهنو يا ، شاعراز جمله يبر قسمت يدو تأك
شـده    در كتب دسـتور مطـرح   ‟يرو رقص ضم ،حركت جهش، پرش،”عنوان  تحت يانجر

 در اشعار خود بهره گرفتـه  اي يوهشين از چن يزن يزدي يفرخ). 150: 1388ي مدرس( »است
  هاي زير: نمونه مانند است،
 يدبه ق يرافزودن ضم ـ

 انـد  كـرده  ميـن چن يـن ا يـا چنـان   آن يمچند گو   سر در راه عشـق  سوختم از دست غم پا تا به
  )102: 1357(فرخي يزدي 
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 يسـت ن ينـه حاجـت گنج  نيازي ياز ب شيگرد   يافتعزت كنج عزلت بود آن را دل چو  گنج
  )112(همان: 

 افزودن ضمير پيوسته به ضمير جدا ـ

 در خواب دادي متواَ يز شوخكه ا يوصلة وعد   دارد يـدار روز و شـب ب  يامـت را تـا ق  ام يدهد
  )179(همان: 

 يسر گذشت به متواَز سر گذشتم چو  تنَم كه   يمرا نمانـد پـس مـرگ سرگذشـت     ينجز ا به
  )178(همان: 

 اضافه  صال ضمير به حرف ربط و حرفتا ـ

ــرش ــن   اگ ــود دام ــه ب ــاقص نگرفت ــون ن  يشـهر و دشـت   يانز چه فرق داد مجنون به م   جن
  (همان)

 شوم يركه من از راه خطا صاحب تأث   بـه  از اثـر انـدازد   اگـرم  يريگ گوشه
  )168(همان: 

 افزودن ضمير به ديگر اجزاي جمله ـ

 آن چشم خراب است مرا ةچشم بر گوش   يننگ يرز شودمگوش تا گوش جهان گر 
  )89(همان: 

 آن نگار نامسلمان كرد و رفت پرستم بت   داشتم ييخدا يدر مسلمان ها يناز ا يشپ
  )94(همان: 

  كردن ضمير متصل به منفصل اضافه ـ
 يجا به يم،كه در قد استكردن آن به آخر اسم  اضافه يوستهپ يراز موارد كاربرد ضم يكي

  »:منش دامن گرفته«مانند  كردند، يمنفصل اضافه م يربه آخر ضما آن را اسم،

 )36(همان: 

 يدر خواب داد متواَ يكه از شوخ يصلو ةوعد   دارد يـدار ب  روز و شـب  يامـت را تـا ق  ام يدهد
  )101(همان: 

ــه روز آن ــر يك ــه س ــو ب ــواَ يك ــا شت ــ يپ يدرس
ستجان شُ كه دست از هيدد از قدر خون آن يختر
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  نكره به يك »ي«افزوده شدن  11.2.2
يك+ ي+  :آيد يكي پيش از اسم مي ةنكره در آخر اسم يا صفت كلم ‟ياي” يجا گاهي به«

  ).173: 1366 تل خانلرينا( »اسم يا صفت
ــد هخواجــ يكــيهــرروز  ــا گشــت هفرمان  خانه دو صد خانه خدا داشـت  ينبنده در ا يك   م

  )108: 1357(فرخي 
  
  گرايي نحوي باستان 3.2

  گرايي در فعل باستان 1.3.2
كردن غرور ملـي   كه شاعر به ذكر افتخارات دوران ايران باستان براي زنده اين به باتوجه

آوردن بـه اسـاطير    دهـد، روي  نفس از خود گرايش نشان مـي  به اعتمادو افزايش حس 
كنـد.   ير مـي ناپـذ  اجتنـاب ي كهن فعل را نيز مناسب كـالم  ها صورتايراني استفاده از 

بنابراين، وي در كنار اشاره به گذشتة درخشان ايران از كاربرد افعال و واژگان متروك 
سـخن خـويش    د را بـا بافـت مـوقعيتي   برد و با اين كار ساختار شعر خو يمنيز سود 

  كند. متناسب مي
  »بود«استفاده از فعل  ـ

دادن اسـتمرار تقـدس خـاك وطـن و      كاربرد اين فعل در سـاختار جملـه بـراي نشـان    
به وطن در طول تـاريخ مناسـبت خاصـي دارد و در     طور براي نفرت از خائنان نسبت همين

  القاي مطلب مؤثر است.
 فاسد بود آن خون كه به راه تو نريزد   ايران نام تو بوداي خاك مقدس كه 

  )58(همان: 

  در اول فعل ماضي» ب«جزء  آوردن پيش ـ
ضرورت وزن هم از ضـرورت امـروزي هـم از     شاعر در مخمس مستزاد وطني خود به

  صورت قديمي فعل ماضي استفاده كرده است.
 بگزيــــــدمدســــــت غــــــم    ره دشت و دره را بريـدم  پابرهنه

 بشـــــنيدمخـــــوب و بـــــد     اني و ژرمن ديدمحالت ملت عثم
  )272(همان: 
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  در ابتداي فعل ماضي» همي«استفاده از   ـ
در اول آن نشان از دوران باشـكوه ايـران   » همي«راه با  هم» داد«فعل در بيت زير، كاربرد 

 راهـي  در طول تاريخ دارد كه همواره در اوج شكوه و اقتدار بوده است. اين ويژگي، با هـم 
يري ساختار منسـجم فـراهم و   گ شكلفعل با زمان فعل ماضي، بستر مناسبي براي جزء  پيش

  كند. يماستواري شكوه و عظمت ايران را تداعي 
ــي  داد همــي   چه شد ملتي را كه يزدان ز قدرت ــالم فزون ــر اهــل ع  ب

  )26(همان: 

  در آخر فعل ماضي» ي«كاربرد   ـ
ي متـروك فعـل   ها صورتستفاده از به ا ي گرايشها صورتاين نوع كاربرد نيز يكي از 

  رود. يمشمار  به

  )268(همان: 

 )u̅او () به مصوت o» (ُ- «مصوت تبديل   ـ

يكـي ديگـر از شـگردهاي شـاعر در     » اوفتاده«صورت  به» افتاده«كاربرد صفت مفعولي 
  سازي شعر با بافت آن است: هنگهما

 درفش كيـان از كيـان در نگـوني      اوفتـاده نه چشمي كه ببينم خوار 
  )26(همان: 

  هاي كهن كاربرد فعل  ـ
گرايي فرخـي اسـت.    هاي باستان كاربرد ازجمله راه استفاده از افعال متروك و كم

 را بـه همـين منظـور در سـاختار شـعر خـويش      » خسـتن «شـاعر فعـل   در بيت زيـر  
  است:  گنجانده

  )123(همان: 

اي خوش آن روزي كه ايران بود چون خلـد بـرين  
تـا بـه چـين    بـودي پـاك از روم   وسعت اين خاك

از ايـن پـس از مفـاخرم همـين بـس      دل  اهلپيش 
نخســتمكــز بــراي راحــت خــويش، خــاطر كســي 
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  آغازي» ب«كاربرد فعل امر بدون   ـ
ضرورت وزن و متناسب با موضوع شـعر از   در اين نمونه و نيز در مثال بعدي، شاعر به

  اده كرده است:تر در گذشته رايج بوده استف هايي كه بيش صورت

  )267(همان: 

  تسكين فعل  ـ
ـ چارة ايـن درد     جـز از اهـل نفـاق    نبـود همتـي   يبهمه  اين  سـت علـم و اتفـاق    چـاره  يب

  )269(همان: 

  كهن ةشيو هاي دعايي به ساخت فعل 2.3.2
ة در صـيغ  ،گذشـته  در .شـود  مضـارع التزامـي يـا امـر ادا مـي      هاي يغهبه ص فعل دعا امروز

 از ابتداي آن» ب« اند و گاهي حرف افزوده (ā) شخص مفرد قبل از شناسه مصوت بلند سوم
  .است شده يحذف م

+ بن  »م«يا » ب«پيشين ء رفته است. جز كار  گذشته به ةشيو در شعر فرخي فعل دعايي به
  .+ شناسه» ا« + مصوت بلند مضارع

يـزاد مر دسـت پاي تو بوسم به مـزد     يغري سرم از تدر عوض حبس گر ب 
  )203(همان: 

ـ   گـنج  يـن از ا مباد يته   يمها دار به كنج دل ز غم دوست گنج  مـا  ةهـا خزان
  )87(همان: 

  سبك گذشته به وندي يشپ يها كاربرد فعل 3.3.2
 هـاي  . فعـل ينـد گو وند يشد كه به آن پوجود دار يفعليرعنصري غ وندي، يشهاي پ فعل در

 قرن( ينتكو ةدوردر  ويژه به ،دري يفعل در زبان فارس يجاز انواع مهم و را يكي وندي پيش
رو بـه   يخـود حركتـ   ياتح ياندر جر وندي يشفعل پ ،اند. بعد از آن بوده )،تا هفتم چهارم
 خـود  افعال در اشـعار  نياز ا يزدي، يفرخيژه و به ،است؛ اما شاعران مشروطه داشته كاهش

  اند. استفاده كرده

پرسـت  يـران اخـو بـت    عيد جـم شـد اي فريـدون   
ز دسـت  نـه اين خـو   ست، مستبدي، خوي ضحاكي
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ــده در رهگــذر دســته شــد    بربسـته شـد  به هرجا دكـان بـود     پراكن
  )289(همان: 

ــّل  ــراي تس ــان  يب ــودده  بر ايشان بسـي مهربـاني نمـود      برگش
 خروش سر يك يدندبركشز دل    نطق كردند گوش ينار اجچو ت

  (همان)

  فعلنفي در  »ن«و » مي« ييجا جابه 4.3.2
ــ   اي پادشاه حسن ،تو مست خواب غفلت ــنوي يم ــواه را  نش ــروش دل دادخ  خ

  )88(همان: 
 كز عزم شكسـته را تـوان كـرد درسـت       شـد سسـت   يـد نبا يمـ در موقع سـخت  

  )218(همان: 

  مطابقت صفت و موصوف 5.3.2
جمع  ياهرگاه موصوف مؤنث  يعنيصفت با موصوف خود مطابقت دارد؛  ي،در زبان عرب

» ه«صـورت   بـه  يدر زبـان فارسـ  » ه« يـن . اگيرد يم يثتأن ي»تا« صفت آن باشد، قلعايرغ
 تمطابقـ  يـن ا يـت ب يـك در  ي فقـط . در اشـعار فرخـ  شود افزوده مي به صفت يرملفوظغ
  شود. مي  يدهد

 اثبات كنند صالحه ةمحكمدر    بـدكاران  يخوب است خطـا 
  )18(همان: 

  هاي جعلي و فعل ،صفت، مصدر 6.3.2
شـود. فرخـي، در بيـت     ساخته مي» ن«فارسي، مصدر از تركيب بن ماضي با حرف در زبان 

سـاخته شـده و   » كـاه «مضـارع  اشتباه از بن  كار برده كه به را به» كاهيدن«زير، مصدر جعلي 
كلمـات   مصدرسـاز عربـي بـه    »يـت «كـردن   اضافهكار برده است و  به» كاست«جاي فعل  به

  بـر سـر آن نادرست است. »يت«است و افـزودن  يفارس» خر« ةواژ يست.نصحيح فارسي 
ــتخررأي خــود را ز  ــه پشــ ي بفروخــت يزيب

است خبر يخود ب يمتگاو و خر از ق ينكه ا بس
  )101(همان: 
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 يـرم كـس نظ  ينـد كه در عـالم نب  يآن وقت يدان   قدرم كس ندانـد  ،يدكاهاز قدر من  يزندگ
  )268(همان: 

  وبكاربرد تركيب وصفي مقل 7.3.2
 است. حال اگر جـاي ايـن   »+ صفت بياني موصوف«ساخت تركيب وصفي  ةتوضيح: قاعد

  .آيد دست مي تركيب وصفي مقلوب به ،دو عوض شود
ــدبا   الزم اسـت  عمارت يرانو ينا يرگر تو را تعم ــوب    ي ــار خ ــالح آوري معم ــر مص  از به

  )91(همان: 
 تـو را  يـد هرسـو هـزار آ   دل يدهبلبل شور   اي نوگل خندان كه در باغ بهشت يستيك

  )80(همان: 

  )اسم(بدون موصوف  يآمدن صفت شمارش 8.3.2
ــاد دور دن  يــك ــاعمــر چــو ب ــاال گشــت يــرز هــزارچــون مــوج    يمگشــت ي  يمو ب

  )100(همان: 

شـده اسـت.     حـذف ) اسـم (موصـوف   »هـزار « يمصراع دوم بعد از صفت شمارش در
مـوج   چـو « داد. را قرار» و ... ،دفعه، مرتبه بار،« هاي واژه از يكي ،موصوف يجا به ،توان مي

  يم.و باال گشت يرز )... و ،بار، دفعه(هزار 
  
  آوايي هنجارگريزي 4.2

  گرايي در واژگان باستان 1.4.2
  تخفيف واژه و فعل  ـ

هـاي   ي كلمـات، از واژه آهنگـ  خـوش ضرورت زبـان شـعري و رعايـت     شاعر، به
بعــدي، واج ســاكن را مشــدد چنــين، در نمونــة  مخفــف اســتفاده كــرده اســت. هــم

  است:  آورده
 گـور  ز نـارد بـرون  از خجالت تا قيامت سـر     حاليا، گر بيند ايـران را چنـين بهـرام گـور    

  )274(همان: 
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  تشديد ساكن  ـ
ــولت    كـو  افشـار  دسـت  زرگنج بادآور كجا شـد،   ــمص ــن خص ــه افك ــو  نادرش ــار ك  افش

  )268(همان: 

  كاربرد واژگان عاميانه  ـ
هاي هريك به وطن، بـا   صيف و مقايسة افراد عالم و جاهل و سود و زيانشاعر براي تو

خود را عيني و ملموس بيان و بدين طريـق زبـان    موردنظرتوسل به كلمات عاميانه، مطلب 
  كند. شعري خود را به زبان عاميانه نزديك مي

 گوش بگشـا و توضـيحات آن بشـنو ز مـن       وطـن  همخواهي ار توضيح عالم، اي رفيق 
 يك فلزّي كان مساوي هست در قدر و ثمن   تا نگويي علـم باشـد منحصـر در ال و لـن    

 كند يم منقلو  انداز خاكصرف جاهل آن را    كنـد  يمعالم آن را موزر و توپ و مسلسل 
  )269(همان: 

  كاربرد اصطالحات عاميانه ـ
با اشـاره بـه   ازجمله كاربردهايي است كه شاعر  »از آش تر گرمكاسة « يانةعاماصطالح 

گري و تبيين اهداف شوم بيگانگـان و   الدوله و مذاكرات او با لرد كرزن براي روشن نصرت
صورت مؤثر از آن استفاده كرده اسـت   اشتياق خائنان به وطن براي دادن امتياز به بيگانه به

سازي، با ايجاد تجسم، باعث درنگ خواننده و توجه وي به عمق مطلب  و، ضمن برجسته
  ست.شده ا

 بچه فاش ببين دارد اين گرگ   تر اصـرار  از لويد جرج بيش
 ببــين از آش تــر گــرمكاســة    تا وطن را به انگليس بدهـد 

  )269(همان: 

  »را« ةاضاف  حرف 2.4.2
» را« ينپسـ  ةاضـاف   از حـرف  يشينپ ةاضاف  حرف يجا به يگاه يديهاي ق در متمم يمدر قد

 ،از ي،برا« يمعنا به ،جمله يتبه وضع باتوجه ،) كه219: 1387يدورد كردند (فرش استفاده مي
  .است» با و ،اضافه، به ةكسر

 يستتحمل چنگال باز ن گنجشك را   باز لب ببند ،با مشت باز حمله مكن
  )34: 1357(فرخي يزدي 



  1399و زمستان  ييزشمارة دوم، پا يازدهم،سال  ،شناخت زبان   38

 انــد مردگــان زنــده بلكــه زنــدگان مــرده    حسي يكز ب قوم راآن  يحق زندگ يستن
  )35(همان: 

  »را«مفعولي  ةنشان حذف 3.4.2
 كـــنم يالــه پ عــوض بــاده در   خــون مــدام     دهر يكه خـون به دلم كرده دست ساق بس ز

  )111(همان: 

  ».خون را« يعني
 يانـدازه تـاب زنـدگ    يـن ا من ندارم چون تو   يآب زندگ ،خضـر يا ،بر خـاك فنــا يزر

  )152(همان: 

  .»را يرا، تاب زندگ يآب زندگ« يعني

  ربرد واو معدولهكا 4.4.2
 يستو اخفش نــ  يبويس ةچه در قاعد آن   يـا ر يخشـ  يـن ا كنـد  يادا مـ  ير،بهر تسـخ 

 يستن خَوشدل  يدر همه آفاق كس يياگو   نالنــد يخــود مــ يهمــه از كثــرت بــدبخت
  )74(همان: 

  ضعف تأليف 5.4.2
 اعد درقو يناگر ا .است يها در كنار هم براساس قواعد دستور واژه يدنتأليف همان چ

عكـس اگـر    دارد و بـه  »سـن تـأليف  ح«گـوييم   يم شود، اصطالحاً ي رعايتخوب اثر به
اصـطالحاً   ،نشـده باشـد   يتزبان در آن رعا يافته، قواعد  در اثر راه يمشكالت دستور

يد عبارات و جمالت نبا ساخت هم و كلمات با يبدارد. ترك» ضعف تأليف« گوييم يم
تـا   باشند خود قرار داشته يدر جا يدكالم با يزااج مغشوش و سست باشد. مخصوصاً

  .)16: 1384يسا (شم منتقل شود يروشن به يمعن

كـه  اسـت  ده كـر استفاده  »كردن تعادل«ة كردن، از واژ متعادل يجا به ير،ز يتدر بفرخي 
  يست:از اشكال ن يخال
ــزانخــوب م   وداريـر گ ينكس كه در ا بود آن يرانا يناج ــ را ياســتس ي ــادل م ــ يتع  دكن

  )69: 1357(فرخي يزدي 
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ـ  يزبعد ن در بيت دشـوار   يعبـارت را كمـ   ياركـان جملـه فهـم معنـا     ييجـا  هبا جاب
  :است هكرد

 كنـد  سبب تـاراج شـبنم مـي    ينآفتاب از ا   خلق يشهپ كرده غارت يعتزورمندان را طب
  )91(همان: 

  .اشكال است يجمله دارا اركان فعل مركب ساختار ينافتادن ب با فاصله يزن يتب يندر ا

  »برله«كاربرد  6.4.2
برابـر  » آن دو ض ،بر او، بر آن، برضد او« يبا معنا »هيعل«ومجرور جار بيترك يدر زبان عرب

ونـد   شي. پس نبايد پاست» و براي آن ،به او، به آن، براي او« يمعنا نيز به »له« بيترك .است
  ).211: 1389 (نجفي دشو مي مورد يتكراري ب زيرا ،دو اضافه كرد را به آن »بر«

آمـده اسـت كـه     »برله« ةبيت اين اصل رعايت نشده و واژ در يك فقطدر اشعار فرخي 
رسد اين مورد نيز به ضرورت وزن شعري  نظر مي شود. به حشو و زائد محسوب مي ينوع به

  :بوده است
 سـت اجـرا نشـود    يقو يتا دست قو   ضعيف مشت يك برلهحكمي كه بود 

  )69: 1357(فرخي يزدي 

 يانجيم» ي«و افزودن  يرملفوظغ» ه«كلمات مختوم به  اضافه در ةحذف كسر 7.4.2
  در آخر آن

ــن ــورد در اشــعار فرخــ اي ــاال يم ــاآن يياز بســامد ب ــه در م برخــوردار اســت ت ــانجاك  ي
  اول قرار دارد. ةدر درج ييآوا يها هنجارگريزي

ــرا   صـبح اسـتبداد   بـود بـه ز   هزار بار  يآزاد شــام دســـتة پابســته يب
  )15(همان: 

ــاد     عاقبــت يشــهكــه باغبــان جفاپ ديــدي ــر ب ــب ــد يانةآش ــزار ينچن  داد ه
  )20: همان(

 كرد يدسلسله با را در يوانسلسله د يك   كرد يدبا دله يك، دل ثدودة تهمور يا
  )25: همان(
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  گيري يجهنت .3
از شـاعران   يكي . فرخي يزديدر كالم هنجارگريزي است ي شاعراننوآور يها از راه يكي

يـن پـژوهش بـه    ادر . شـود  يم يدهدر شعر او د كه انواع هنجارگريزي عصر مشروطه است
 يجـاد ا در كـه  يعناصـر  تـالش شـد  و  پرداختـه ي نقش هنجارگريزي در شعر فرخـ  يينتب

  شود.ص خمش اند بوده مؤثر يدر شعر و يهنجارگريزي دستور
چه در سطح نحـو چـه در    ي،توردس هنجارگريزي از يفراوان يها نمونه يدر شعر فرخ

 ياز هنجارها يزاز گر ياديز يها نمونه ،. در سطح نحوشود يم يدهد ،(واژگان) سطح صرف
 ييجـا  جمله، جابه يي اركانجا اند از: جابه ها عبارت آن ينتر كه عمده شود يده ميد يدستور

 ةكـاربرد اضـاف   يرمتعـارف، غهـاي   بســتن  جمـع  ير،رقـص ضـم   اركان فعل مركب، حذف،
يـن  ا يـز صـرف ن  سـطح  دري. گرايـي نحـو   و باسـتان  ي،وصف يدجد هاي ساخت گسسـته،

شكل زي كاربرد واژگان كهن امرو يد وواژگان جد ساخت چون ييها هنجارگريزي با روش
يــادي  زبسـيار   يگرفتـه از گســتردگ  كار بـه  يفرخـ ي كـه  واژگان يلدل ينگرفته است و بد

  است. برخوردار
  
  نوشت پي
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