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  :چکیده

سین حمد حهدف پژوهش حاضر بررسی هنجار گریزي هاي زبانی در غزلیات فارسی شاعر نام آوازه آذري سید م   

نماي ر)است. چهارچوب نظري پژوهش حاضر الگوي پیشنهادي لیچ است که در کتاب  راهبهجت تبریزي (شهریا

ویژه به ودبیات اي ي شعر انگلیسی مطرح کرده است. بر اساس دیدگاه فرمالیستی  به مطالعهزبانشناختی به مطالعه

وفسکی آن ه شکلبزاري است کي شعر، یکی از تمهیداتی که براي ادبی ساختن یک متن به کار گرفته می شود امطالعه

- ادهه بررسی دبوصیفی سازي نامیده است. پژوهش حاضر بر اتکاي بر این دیدگاه با استفاده از روش تحلیلی ترا برجسته

ده ج کلیه داستخراهاي خود پرداخته است که به شیوه تصادفی از میان کلیه غزلیات شاعر استخراج شده بود. پس از ا

وري، ی، دسترگریزي زبانی، یعنی  هنجار گریزي آوایی، نوشتاري، واژگانی، سبکی، گویشهشت نوع هنجاها، همه 

شکل  یزي ها بهجارگرمعنایی، و زمانی) مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. نتایج بررسی بسامد وقوع هر یک از هن

ر یش از دیگبزلیات معنایی در این غنمودار هایی نشان داده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بسامد وقوع هنجارگریزي 

- ر جایگاهدترتیب هاي نحوي، زمانی، آوایی، واژگانی، سبکی، گویشی و نوشتاري بهها است. هنجارگریزيهنجارگریزي

الب گران مطنتدوی هاي بسامد وقوع را به خود اختصاص داده بودند.نتایج پژوهش حاضر می تواند پیامدهاي مهمی براي

ر تاد. جامعباشته دش فارسی به غیر فارسی زبان و همچنین مدرسان زبان فارسی به غیر فارسی زبانان درسی براي آموز

واهد خسی گوي هاي مشابه در مورد این شاعر و دیگر شعراي پارهاي پژوهش حاضر مستلزم انجام پژوهششدن یافته

  بود.

  گریزيهنجارگرایی، لیچ، ، صورت، برجسته سازي، شهریار: هاکلیدواژه
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  مقدمه 1-1

ي آن از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغولساخته است وهمواره ماهیت زبان و شناختن رمز و رازهاي نهفته

در  ي علمیو مطالعهشناسان با تفکر ر گرفته است. زبانث قراگران مورد واکاوي و بحتوسط دانشمندان و پژوهش

مانند فلسفه و  ،دیگر علوم چونشناسی همدر زبانپردازند.هاي زبانی موجود به توصیف رویدادهاي آن مینشانه

ي این و بعدها دامنهي علوم شناختی مطرح شدظور توسعهي پیوند بین زبان و تفکر به منشناسی مسئلهروان

هاي مختلف زبان موجب بوجود آمدن ي کارکردها و نقشطوري که امروزه بحث دربارهها گسترش یافت بهحثب

هاي تعیین ارچوبهها و چشناسان شده است. و همواره این نظریههاي متفاوتی از سوي زبانها و دیدگاهنظریه

. یکی از نظریه ه و تا کنون نیز ادامه داردها بودگرانو طرفداران این نظریهالگوي تحقیقات پژوهش ي آنانشده

ي طوري که به عقیدهشناسی با ادبیات بوده است. بهتباط زبانرشناسی بحث در مورد اي اخیر زبانهاپردازي

تی که نسبت به مسائل زبانی بی اعتنا و از د و ادبیّ شناسی که به کارکرد شعري زبان بی توجه باشزبان«1یاکوبسن

در ).1381(یاکوبسن، »هر دو به یک اندازه و آشکارا با زمان خود ناسازگارند، شناختی ناآگاه باشدهاي زبانروش

هاي گوناگون ادبیات را مورد بررسی قرار دهند.کمک توانند جنبهگران ادبی میپژوهش ،پرتو این شکل از مطالعه

که هر یک از آثار ادبی را بر اساس کدام ابد یگر درمیي ادبیات این است که پژوهشها به مطالعهرسانی نظریه

شناسی و کاربردشناسی چنین بررسی تحلیل متون ادبی، بر اساس قوائد زبان.همتوان مطالعه کردنظریه بهتر می

ها گونه آثار  که منجر به تبدیل شدن آندهد تا با شناسایی عوامل موثر کالمی در این، به ما این امکان را میزبان

ي ادبی بدیع و موثر چگونگی انتقال معنا و اقناع مخاطب را نیز به شیوهت، ادبی و هنري ماندگارشده اس به یک اثر

  .)4، ص: 1391(بیگی، ارزیابی کنیم

هاي مختلف رخ با تشکیل اولین اجتماعات بشري و رشد روابط عقلی و عاطفی انسان، ادبیات نیز به صورت

کالم ادبی که از سرودهاي موزون دینی آغاز گردیده بود به تدریج باشد. هاي درونی آدمی نموده تا حاصل دغدغه

هاي دینی و المثل،افسانه، ضربنسج و گسترش یافت و در طی قرون،شقوق مختلف ادبیات را نظیر داستان

ع جایگاه نوع از انواع ادبی است پدید آورد و هر یک از این انوا ترینحماسی، نثرهاي ادبی و باالخره شعر که عالی

گویی  ي بشر گره خوردند کهچنان با زندگی روزمرهمستحکمی در میان اقشار مختلف جامعه بدست آوردند و آن

کنند و شعر و کالم منظوم در این میان گوي تایی میا،مسکن و هوا همراهی و همبا ملزومات حیات نظیر آب،غذ

                                                
1. Roman Jakobson 
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تاریخ ادبیات، ردپاي شعر را در تمامی قرون و اعصار و در سبقت را از سایر انواع ربوده است.با نگاهی اجمالی به 

بینیم. از مسجد و کلیسا و کنیسه گرفته تا قهوه خانه و بازار و دربار میان تمامی اقشار جامعه به وضوح می

همین اهمیت شعر در اجتماعات بشري باعث گردیده تا . سلطان،همه جا شعر با کارکرد خاص خویش حضور دارد

: 1387هاي مختلفی روي بیاورند (رحیمی، ا و جلوههنظریه پردازان به سوي نقد اشعار شعرا از دیدگاه نقادان و

تمامی هاي مختلف شعر اعم از صورت و محتواي آن شده است.نقد این آثار ادبی باعث شناسانده شدن جنبه ).5

که شعر به عنوان هنر کالمی در جایگاه ي علمی زبان دارند.چرا ي شعرشناسی نیاز به مطالعهتحقیقات در زمینه

ارچوب هي زبانی شعر در چگیرد و براي تحلیل آن شعر شناس ناچار از تجزیهي ویژه از زبان قرارمیاول استفاده

 .)288کوب، ص: (زرین شناسی استمفاهیم زبان

  

  هألبیان مس  -1-2

ود. اگر کاربرد زبان فراتر از انتقال پیام وسخن و براي رکار میزبان ساختاري است که براي برقراري ارتباط به       

اي ها بر اساس محور جانشینی انتخاب و بر روي محور همنشینی به گونهالقاي مفهومی باالتر باشد، یعنی واژه

، از زبان گیري نقش ادبیشناسان در شکلزبان).19: 1387شود (غالمرضایی، خاص قرار گیرد، زبان ادبی می

هاي روسی که در تحلیل گیرند.این اصطالح براي اولین با توسط فرمالیستکمک می »2سازيبرجسته« اصطالح

ي خود از دو ها براي توضیح نظریهفرم و ساختار آن توجه دارند مطرح شد. فرمالیستمتون به شکل،

که: زبان در ت است از اینزنند که مفهوم آن به زبان ساده عبارو برجسته سازي زبان حرف می »خودکاري«فرایند

اي براي انتقال معنا به عنوان وسیلهاتحقیقی روان و خودکار است و اساس ي روزمره آن و در متون علمی واستفاده

که خود موضوعیت پیدا کند.لفظ این زبان به عنوان ابزار بیان شعري استفاده کند، زبان به آنرود. بیبه کار می

شود. به عبارت دیگر شاعر با ي شعر میبلکه از فرم و حالت معیار خارج شده و واردعرصهماند؛ این شکل باقی نمی

جایی ههاي متناسب و گاه حتی جابها و واژهشکستن خط معیار زبان با کمک وزن،صور خیال،انتخاب ترکیب

گوییم (شمیسا، سازي می کند. به این کار او برجستهبعضی از ارکان جمله، زبان را از هنجار کالم روزمره دور می

- زبان3لیچ 1917رود. در سال ها صرفا جهت ایجاد ارتباط به کار نمیگونه متنپس زبان در این).42، ص:1381

وي قاعده افزایی.و هنجارگریزیکه عبارتند از:  کندسازي را به دو نوع تقسیم میفرایند برجستهشناس انگلیسی،

با نگرش هنرمندانه دانست که به موجب آن عناصر زیباشناسی و ادبی  هنجارگریزي را شکستن نرم طبیعی زبان

کند. او هنجارگریزي را در هشت نوع دسته بندي کرد که عبارتند از هنجارگریزي کالم ظهور می

هاي ادبی ها در نوشتهکه کاربرد این هنجارگریزيمعنایی،واژگانی،نحوي،آوایی،نوشتاري،سبکی،گویشی و تاریخی

                                                
2.Foregrounding 
3. G. N Leech 
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ي زبانی به منظور برجسته سازي است؛ هنجارگریزي در واقع نوعی استفادهبسیار مشهود است.  ،شعر اخصوص

- وجود آمدن زبان ادبیات میسازي را عامل بهگرایان برجستهمعتقد است که صورت 4که مایکل هالیديچنان

هاي تکنیکی و اختن به جنبهبینی و نیز توجه ویژه به محتوا، از پردبرخی از شعرا به دلیل وجود نوع جهان.داند

هاي اشعار توان با بررسی هنجارگریزياند. میکم توجه کمتري به آن نشان دادهاند یا دستصوري شعر غافل بوده

آنان در بخش فنی شعر به روش مناسب براي شناخت علل برجستگی و تمایز سبک آثارشان نسبت به سبک 

  ها دست یافت.شاعران متقدم و معاصر آن

  

  هدف تحقیق -1-3

- ع هشتانوا شاعر از يدیوان فارسی شهریار از حیث استفاده غزلیات ین تحقیق بررسی و تحلیلا هدف از

ا روي هارگریزيین هنجا باشد.دراین تحقیق هرکدام ازهاي زبانی در رویکرد نظري لیچ میهنجارگریزي يگانه

  . شوندص میمشخها ترین نوع این هنجارگریزيتهگیرد و برجساشعار دیوان مورد بررسی و مطالعه قرار می

  

  ضرورت تحقیق -1-4

- تفادهمورد اس تواندکه نتایج چنین تحقیقی مینخست اینداند:محقق این تحقیق را در چند جهت مفید می

- رجستهبسازي و هایی از زیبانقادان ادبی دیوان از حیث شناخت و تحلیل شعر و میزان تسلط شاعر به جنبه ي

ودن نواز نمن و گوششاعر از هنجارگریزي آوایی در موسیقیایی و آهنگی يازي زبان شعر مانند استفاده ماهرانهس

- ین روشن مي نویسندگاها زوایاي مبهم و پنهانی اثر را براکه این پژوهشباشد. دیگر اینهامیشعرو دیگر مهارت

واند نوع تار میگیر در اشعنجارگریزي به صورت همه(زمانی)هشاعر از نوع تاریخی يمثال استفاده کند.به طور

بستگی یزان واي اندیشه و احساسات شاعر را در وضعیت اجتماعی و سیاسی و روحی و روانی آن زمان و معرضه

ره دن در دوروده شسشاعر به هر یک ازاین موارد را نشان دهد.شعر شهریار نیز جز  معدود آثاري است که باوجود 

ر ی حاکم باط سّنتشعر شهریار اگرچه مقید قواعد ساختاري و انضب ادبیات کالسیک قرار دارد. يطهمعاصر در حی

ر شعر قافیه د وشکنی در وزن ي گذشته نیست. اگرچه سنتشعر است، ولی از حیث زبان و مضمون تکرار و ادامه

 ار تواناساختار کهن بسیشود اما او شاعري است که در خلق مضامین نو و تصاویر بکر در وي دیده نمی

به  وعرا را کشف شي هاي نادید گرفته شدهتوان تواناییمی، انواع مختلف هنجارگریزيدر تحلیل بنابراین است.

با این  هاي مختلفالهام گرفتن وي از سبک نیز نوع سبک شاعر در سرودن اشعارش وي دید گذاشت. عرصه

  ت.گرفته اسنکنون تحلیلی در این زوایاي شعر شهریار صورت  باشد که تامل و بررسی میأقابل ت هاپژوهش

                                                
4.  Michel Halliday 
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  سوالهاي پژوهش -1-5

  اشعار خود استفاده نموده است؟ شاعر از کدام نوع هنجارگریزي هاي زبانی در-1

  هاي زبانی در اشعار شهریار بیشتر است؟بسامد وقوع کدام یک از هنجارگریزي-2

  

  هاي پژوهشفرضیه -1-6

  است. کرده هاي لیچ، حداقل از هفت نوع آن در اشعار خود استفادهنوع هنجارگریزيشاعر از هشت  -1

  هاي دیگر داراي بسامد بیشتري است.هنجارگریزي معنایی نسبت به هنجارگریزي -2
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  :فصل دوم

  ي تحقیقو پیشینه مبانی نظري
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  مقدمه -2-1

 شود ومی پرداختهي پژوهش  ذکر پیشینهدایی آن به باشد که در بخش ابتاین فصل شامل چهار بخش می

 سهف این س از تعاریوپ شودبیان می و زبان شعر  معیارزبان  ،بتا روشنی از زبان متعارفدوم تعاریف نس در بخش

رائه اسازي هتعریف دو مفهوم و اصطالح اساسی این تحقیق یعنی آشنایی زدایی و برجستدر بخش سوم  ،موضوع

 يارائه به و سپس در قسمت آخر فصل گرددذکر میي پیدایش مکتب فرمالیسم تاریخچه در ادامه گردد ومی

لف انواع مخت و شودپرداخته مینقد فرمالیستی شعر ي پرداز ادبی به نام جفري لیچ در زمینهنظرات نظریه

  شود.یر میهاي مذکور وي با آوردن چند نمونه شعر از شعراي مختلف تعریف و تفسهنجارگریزي

  پژوهش ي پیشینه -2-2

 ااست.ام نگرفته هاي زبانی در اشعار فارسی غزلیات شهریار صورتهنجارگریزي يتا کنون تحقیقی در زمینه

 يه دربارهکعمده مطالبی :شودمشترکی با این تحقیق دارند اشاره میي در زیر به برخی موارد که زمینه

یان گراورتي معروف صط با آن در گذشته مطرح شده است در دو مقالههاي زبانی و مباحث مرتبهنجارگریزي

  باشد که عبارتند از:فرمالیست روسی موجود می

  يکه در این مقاله او صورت اولیه6تحت عنوان (هنر به مثابه فن))،1917(5شکلوفسکی يمقاله -1

اولین بار مطرح کرد که در آن کار اصلی هنر زدایی را براي آشنایی يهنجارگریزي را آشکار کرد.او نظریه ينظریه

  داند.ها و هنجارها میکند و هنجارگریزي را گریز از این واقعیترا ایجاد تغییر شکل در واقعیت قلمداد می

وي در مقاله خود نظریه ي جدیدي به نام )، 7زبان معیار و زبان شعرموکاروفسکی با عنوان (یمقالهدر  -2

  شود شکل دیگري از مقاله شکلوفسکی است.کند که گفته میمی برجسته سازي را مطرح

به طبقه بندي انواع )8رویکردي زبانشناختی شعر انگلیسی(لیچ درکتاب  ،شناس انگلیسیعالوه براین زبان

را در هشت گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.در ایران شناختی پرداخته و آنهنجارگریزي از دیدگاه زبان

ها و اشعار شعراي مختلف ي بررسی هنجارگریزي هاي زبانی در داستانها و مقاالت زیادي در زمینهکتاب نیز

  گردد:هایی از آنها در زیر ذکر مینگاشته شده است که نمونه

                                                
5.Victor  Shklovsky  
6.Art as device 
7. Standard Language and Poetic Language 
8. A linguistic guide to English poetry 
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مفهوم ي ، درباره)، معتقد است که اولین بار محمدرضا شفیعی کدکنی در موسیقی شعر1368نفیسی(

رستاخیز «زدایی صحبت کرده است.ایشان در این کتاب به جاي هنجارگریزي از اصطالح ییسازي و آشنابرجسته

» ت و ادبیاتادبیّ « )، در کتاب کیمیا و خاك به بحث مفصلی در مورد1368استفاده نموده است.براهنی(»واژگان

پردازد و در ادامه این می هدایت به تحلیل آن ها» بوف کور« هایی از اشعار فروغ و متنپرداخته و با آوردن نمونه

سازي براي بیان آن استفاده می شکلوفسکی در مورد آشنایی زدایی که از لفظ بیگانه ي بحث با نقل نظریه

هاي سیمین بهبهانی شناختی، بابررسی موارد هنجارگریزي در غزلزبان -)، در مقاالت ادبی1370شناس(حق.کند

- جارگریزي در اوزان عروضی غزل فارسی ایجاد کرده است اشاره میهایی که شاعر از طریق هنبه انواع وزن

اي از گرا با آوردن تاریخچهره یافتی نقش»شناسی شعربه سوي زبان«) ،در کتاب 1376کند.نبوي و مهاجر(

وگویی را باچند شعر کوچک نیما شناختی ادبیات و دادن تعاریف مختلفی از شعر در فصل آخر گفتمطالعات زبان

-هاي این اشعار اشاراتی کرده و نتیجه گرفتهاي از هنجارگریزيدهد و در ضمن خوانش این اشعار به پارهممیانجا

شناسی به )،در کتاب از زبان1373اند که نیما در این اشعار بیشتر از هنجارگریزي نحوي بهره گرفته است.صفوي(

ندي انواع هنجارگریزي مورد نظر لیچ پرداخته باشد.وي به طبقه بمی »شعر« و» نظم« ادبیات که شامل دو جلد

هایی در سبک شناسی ها در فنون آفرینش نظم و شعر در پایان به روشاست و پس از بررسی این هنجارگریزي

- شناسی صورتضمن معرفی زبان، خود کارشناسی ارشد ينامهپایاندر )،1374صیامی(آثارادبی اشاره کرده است.

اي )،در مقاله1377هاي ادبی در دیوان ترکی شهریار پرداخته است.مدنی پور(ارگریزيگراي روسی به بررسی هنج

-ي انواع آشنایی زدایی در اشعار حافظ میبه مطالعه» آشنایی زدایی حافظ-فشاي راز خلوتیانا«با عنوان 

آشنایی زدایی «بانیاي با عنوان کاربرد برخی از شگردهاي ز)، در مقاله1370پردازد.حسن زاده و غالمحسین زاده(

-آشنایی زدایی و شگردهاي زبانی میي آثار فارسی احمد غزالی به مطالعهدر »و برجسته سازي

ي با ذکر پیشینه» نقش آشنایی زدایی در آفرینش زبان ادبی«)، در مقاله اي با عنوان 1380پردازد.شیري(

  کند:یی را به دو دسته کلی تقسیم میگرایی روسی و گذري کوتاه بر نظریات نمادگرایان آشنایی زداصورت

  آشنایی زدایی ساختاري -

  آشنایی زدایی معنایی -

  کند.هاي دیگري تقسیم میاو سپس هر یک از این دو دسته را به زیر گروه

روند خودکاري زبان و گونه هاي برجسته سازي آن رد نقد « اي با عنوان)،در مقاله1382اسحاقیان(

کارشناسی  ينامهپایاندر )،1382پردازد.محمدزاده(اربرد هنجارگریزي در رمان کلیدر میبه بررسی ک» فرمالیستی

ي آشنایی زدایی را با آوردن ي تعریف روشنی از آشنایی زدایی عوامل برجسته شدن زبان به وسیلهبا ارائه، ارشد

اندن زبان مورد بحث و بررسی شواهدي ادبی نشان می دهد و زبان ادبی را به عنوان عاملی موثر در جریان نمای
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پذیرد. و در آغاز و آید و با تفکر پایان میقرار داده و به این نتیجه رسیده است که آشنایی زدایی از تفکر پدید می

بعد از اشاره به وجود آمدن ،کارشناسی ارشد ينامهپایاندر )،1382پایان ارزش زبان را افزایش می دهد.نورپیشه(

آن هنجارگریزي است به بررسی  يتوسط یداهللا رویایی که خصوصیت عمده، »حجم گرایی«سبک شعري به نام 

معنایی و در زمانی یا باستان ، نوشتاري، واژگانی، هاي شعري او از قبیل فراهنجاري دستوريانواع فراهنجاري

داند.صالحی د میهاي ممتاز شعر او را توازن و آشنایی زدایی در زاویه دیپردازد و دیگر ویژگیگرایی می

شود کند که یکی از انواع هنجارگریزي شعر که در بعد بصري و دیداري آن آشکار میگونه بیان می)،این1382نیا(

- ترین شکل ارتباط یعنی ارتباط دیداري به ما میهنجارگریزي نوشتاري است.نوع نوشتار شعر در اولین و ابتدایی

  فهماندکه با شعر روبه رو هستیم.

ها و شعر دوره تیموري برجستگی يبا مطالعهخود، کارشناسی ارشد ينامهپایاندر )،1383االدهی(رضوي ب

ي لفظ و معنی مورد بررسی قرار داده و علل تکلف هاي این دوره را در دو حوزهها و قصیدههاي غزلهنجارگریزي

-کارشناسیي نامهپایاندر  )،1383هاي این دوره را ذکر نموده است.حیاتی(صوري و معنایی قصیده

معنایی و زبانی مورد بررسی قرار داده و نتیجه ، آشنایی زدایی در شعر صائب را در سه گروه موسیقاییخود،ارشد

 ينامهپایاندر )،1383معنایی استوار است تا شکل.ستوده( يهاي او بیشتر بر جنبهگرفته است که هنجارگریزي

ار اخوان را بر اساس الگوي پیشنهادي لیچ مورد بررسی قرار داده و در هاي اشعبرجستگی،خودکارشناسی ارشد

هاي اشعار اخوان به ترتیب در دو نمودارهایی به تصویر کشیده است.او معتقد است که بیشترین هنجارگریزي

بعد از مروري بر ،کارشناسیارشد ينامهپایاندر )،1385ي معنایی و نحوي صورت گرفته است.گودرزي(حوزه

هاي شعر او را بر اساس گرایی وتعریف اصطالح آشنایی زدایی هنجارگریزيندگی فروغ و معرفی مکتب صورتز

با استفاده از ،خود کارشناسی ارشد ينامهپایاندر )،1386تقسیم بندي لیچ مورد بررسی قرار داده است.فتحی(

و سبک شعري او نوشته بعد از ، یشهاند، آثار شعري و نثري، روش جمع آوري اطالعات مطالبی در مورد بیدل

گرایی و اصول آن به تعریف هنجارگریزي پرداخته و صد شعر از اشعار بیدل را از نظر شرح مکتب صورت

هاي خود را بر روي ي بررسیهاي معنایی و واژگانی مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجههنجارگریزي

بندي با استفاده از طبقهخود، کارشناسی ارشد ينامهپایاندر  )،1387است.باقري(یر کشیده نمودارهایی به تصو

حجم سبزو ما هیچ ما نگاه  پاي آب، مسافر، پنج هنجارگریزي زبانی را در پنج مجموعه شعر صداي ،گانههشت

 گیريها نتیجهسهراب سپهري مورد بررسی قرار داده و وجود هنجارگریزي معنایی را بیشتر از سایر هنجارگریزي

)،با بررسی انواع هنجارگریزي آوایی و واژگانی در شعر ناصر خسرو دریافت که تحوالت 1389کرده است.محسنی(

هاي موسیقیایی شعر باشد.در موضوع فن شعر قرار گیرد که در جهت جلوه ،تواند به عنوان شگردآوایی زمانی می

اند که )،اشاره کرده1391مشایخی و خدادادي(نه هنجارگریزي. ،اي زبان شناختی استغیر این صورت صرفا پدیده
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سازي در آثار ادبی هنجارگریزي است.هنجارگریزي در اشعار نزار قبانی نتیجه شرایط هاي برجستهیکی از شیوه

)،با بررسی اشعار اخوان ثالث به این نتیجه رسید که 1391جامعه و در پی آن میل او به تجدد است.خلج(

)، با بررسی اشعار 1391ترین نوع هنجارگریزي در اشعار اخوان ثالث است.مظفري(لهنجارگریزي معنایی متداو

کالم ،هاها و قاعده افزاییقیصر امین پور دریافت که صورتگرایان براین باورند که خالقان آثار با اعمال فراهنجاري

ند و آن را فرایندي آگاهانه اسازي کالمی را انحراف از زبان خودکار دانستهسازند.برجستهخود را برجسته می

  اند.برشمرده

  9زبان معیار -2-3

 هايدشواري و هاپیچیدگی داراي زبان شناسیجامعه و زبان تعریف چونهم ، معیار زبان اصطالح توضیح و تعریف

 را مطلب شده پیشنهاد اصطالح این براي که تعریف چند به گذرا نگاهی ).1388 رضایی، (والی است خود خاصّ 

  سازد.می شنرو

- زبان این، بر وهعال شود.می تدریس مدارس در و رودمی کاربه مطبوعات در که است زبانی يگونه آن معیار زبان -

 رودمی کاربه همشاب هايموقعیت سایر و اخبار پخش در و کنندمی تکلم بدان کرده تحصیل افراد که است ايگونه

  ).22 ص: ،1376 (ترادگیل

 و فرهنگی مراکز در که ايکردهتحصیل گویندگان يوسیلهبه بیشتر که است زبان یک از معتبر ايگونه معیار زبان -

 و نوشتار گروهی، يهارسانه آموزش، در رسمی زبان غالبا گونهاین رود.می کاربه کنند،می زندگی کشور یک سیاسی

  ).232 ص: ،1368 (مدرسی است مشابه هايموقعیت سایر

- می کاربه تارگف در چه و نوشتار در چه را آن فرهیختگان و آموختگاندانش که است زبانی (معیار) هسنج زبان -

  ).237 ص: ،1376 (کزازي گیرند

 زبان«محاوره. و ادبی علمی، عادي، زبان از: عبارتند که شودبندیمی دسته نوع چهار به  بیان، يشیوه اعتبار به زبان -

 هايویژگی و دارد را خود واژگانی فرهنگ و نامهواژهمعیار، زبان اند، گفته نیز » 10نُرم زبان«گاهی را »معیار

 است ارتباط برقراري آن اصلی هدف که دارد زبان هاي سبک و هاگونه یرسا از متمایزي نحوي و ساختار و دستوري

براي فرایند  زبان هاينقش از خود يگانهشش بندي دسته در یاکوبسن رومناست. خالی ادبی هايویژگی سایر از و

شود. که هر گاه پیام متوجه هر ارتباط قائل به شش جزء گوینده، مخاطب،مجراي ارتباطی،رمز،پیام و موضوع می

 همدلی، ترغیبی، هاي عاطفی،شود.زبان داراي به ترتیب داراي یکی از نقشیک از این مجراي ارتباطی می

  .)34-32 ص: ،1373 (صفويادبی و ارجاعی خواهد بود فرازبانی،

                                                
9. Standard language 
10. Norme 
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شود یاکوبسن در یک جا در نقش ارجاعی زبان یاد کرده و معتقد است، این نقش گونه که مالحظه میهمان

توانچنین ادعا کرد بنابراین می). 33ص: (همان،گیري پیام به سوي موضوع باشدشود که جهتزمانی محقق می

ي ارتباط صرف است. همین نقش که دربردارنده ا مورديي پیشنهادي یاکوبسن، تنهگانههاي ششکه از بین نقش

هاي خود چیزي مازاد بر ارتباط . به عبارت دیگر، زبان به غیر از نقش ارجاعی در سایر نقشارجاعی زبان است

 زبانی معیار زبان.هاي زبان معیار یا معمول، ارجاعی بودن آن استکند. به این ترتیب یکی از ویژگیحمل می

 را اجتماع هايگروه تمامی با یافتن ارتباط و دارد توجه جامعه هايگروه همه به یعنی گرا، فرد نه است گرا جامعه

 است زبانی نقشی ايگونه سبکی هر دارد. وجود هم گفتار زبان در و نیست نوشتار به  منحصر سبک .داند می ضروري

- می اقتضا را زبان شوندگی دگرگون و آید می پدید فردي هايآفرینش یا و خارجی التزامات و نیازهاي بنیاد بر که

 زیرا نیست دست در معیار زبان از کاملی و جامع تعریف شد، ذکر اصطالح این براي که توضیحاتی وجود باکند.

 معیار زبان از خاص هايجنبه به کدام هر زبان شناسانجامعه و شناسانزبان آید،برمی تعاریف این از که گونههمان

 به توانمی هاآن میان از که خوردمی چشم به مذکور تعاریف در متعددي مشترك وجوه حال این با اند؛هپرداخت

  کرد. اشاره جمعی ارتباط وسایل و مدارس آموزش در معیار زبان کاربرد گویان،سخن بودن کردهتحصیل

  زبان ادبی -2-4

- ها استفاده میها و فیلمنامههایادبی، نمایشتان، قطعهاز زبان ادبی براي آفرینش آثار ادبی مانند شعر، داس      

همین خاطر مخاطب با اولین مواجهه با چنین پیچیده و رمزآلود بودن آن است. به ،هاي این زبانشود. از ویژگی

راحتی دریافت کند. زیرا نویسندگان و تواند پیام آن را بهو نمی .شودکلمات و جمالتی دچار حیرت و مکث می

نمایند که صورت گسترده استفاده میه چون: استعاره،تشبیه،کنایه و ایهام بهاي ادبی همعرا در آثارشان از آرایهش

کندو موجب برجسته شدن و آشنا جلوه میکنیم،نادر کالم محاوره که روزانه به طور معمول آن را استعمال می

کند و است که در احساسات شنوندگان نفوظ میي حس زیبایی شود. کالم ادبی دربردارندهجذابیت متن می

هاي معمول ارچوبهشودو کلماتوجمالت را از چروح و سرد میموجب دمیده شدن یک روح به کالبد یک کالم بی

هاي بیان متفاوت است و ي واژگانی خاصی دارد که با دیگر شیوهچون زبان علم دایرهکند. زبان ادبی همرها می

  کند.هاي خاصی که مفاهیم تخیل برانگیز را در خود جاي داده اند،استفاده میز واژهشاعر یا نویسنده ا

  زبان شعر -2-5

-روند که اعتیادي و سرد هستند و به هیچ وجه توجه ما را جلب نمیکار میدر زبان روزمره، کلمات طوري به     

کنند. این دگرگونی در دوباره پیدا می کنند ولی در شعر و با مختصر پس و پیش شدنی، این کلمات مرده حیاتی

شود و مخاطب را به ها سبب نوعی زیبایی کالمی میکاربرد و انتخاب نوع همنشینی و جانشینی کلمات در مصرع

  کند.سوي خود جذب می
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و  ندنشیل میام مدلوها خود در مقها، زبان شعر زبانی است فشرده و تشدید یافته که در آن دالاز نظر فرمالیست

د و هم آینار میشمال بهها خود هم دروند بلکه اینکار نمیالگوهاي آوایی براي داللت بر معنایی فراتر از خود به

م مدلول عر در مقاها در شگوییم دالکه میاین«مدلول مانند آهنگ و اصوات موزون در هنر موسیقی، به تعبیري 

شمار هي شعر بهاکرار اصوات و ساختارهاي موزون از مشخصهکنند به این معنا است که مواردیمانند تعمل می

موارد  یرند که اینگحرفی و وزن جاي میچون قافیه، همهمها در قواعد مرسوم و معروفی آیند که مجموع اینمی

انی است که از ي زب). زبان شعر یک گونه58: 1386پور، (قاسمی» ارجاعی به واقعیت فراسوي خود شعر ندارند

ر هرا به  آن ناپذیر است واگرگوید و صورت آن از معنایش جداییساحت تجربی و معنایی ویژه سخن می یک

ز صورت آن یم جدا اا بخواهي زیانی دیگري (زبان فلسفه، زبان عامیانه و...) برگردانیم و معناي بیتی یا غزلی رگونه

هفته ني آن ژهچنان که در صورت ویلی را آنتواند آن معناي اصبرسانیم، چنین برداشت و تفسیري هرگز نمی

  ).15: 1387است به ما برساند (آشوري، 

  ي فرمالیسمتاریخچه 6 -2

برداري قرار هاي گوناگون مورد بهرهي فرم از زمان استیالي امپراطوري روم تا به حال در غرب به صورتواژه

هاي مختلف به نموده است. گرایش به فرم در زمانیاي معناي متفاوتی را افاده مگرفته و این واژه در هر دوره

هاي متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. اما در اوایل قرن بیستم در روسیه با هاي گوناگون و با رهیافتصورت

ي هنر و ادبیات، طرفداران خاصی را به خود جلب نمود. فرمالیسم یکی از مکاتب نقد عنوان فرمالیسم در عرصه

فرمالیسم روسی، حاصل به سرآمدن یک دوران تاریخی، که از شناسی است.ي ادبیات از دیدگاه زبانوزهادبی در ح

باشد. در این مقطع حساس از رقابت آزاد سخن رفته است، می داريآن به عنوان دوران صنعتی و یا دوران سرمایه

-جوامع بشري دست علمی و تکنولوژیکی، تاریخ معاصر، بسیاري از مناسبات زندگی اقتصادي، سیاسی، اجتماعی

در آغاز قرن بیستم این صورت کهبه شدند. ادبیات و نقد ادبی نیز از این تغییر عمومی برکنار نماندندخوش تغییر 

شناس هاي زبانبا آموزش ي زبان دستخوش تحول و دگرگونی عظیمی گشت. آغاز این دگرگونیروند مطالعه

- اي را در بررسیي گستردهچه سبب شد تا سوسور بتواند عرصههمزمان گردید. آن11سوئیسی فردینانند دوسوسور

ها باید از تمایز ي آني زبان است که در صدر همهي تمایزها در بررسی و مطالعههاي زبانی بگشاید، طرح مساله

هاي ). آموزش12: 1382نشینی یاد کرد (امامی، زبان و گفتار، تمایز دال و در زمانی، محور جانشینی و هم

رغم روز،و علیجوامع آن ، فرمالیسم، در راستاي تغییرات تاریخیها اثر گذاشتسوسور پیش از همه بر فرمالیست

ادامه دادند. در آن زمان  هاي رسمی و غیر رسمی حکومت شوروي با این پدیده، به نزج وگسترش خویشمخالفت

                                                
11. Ferdinan De Saussure 
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چراکه تاکید افراطی این مکتب بر الگوهاي ظاهري متن بود.  نامیدند.» 12گراییشکل«این مکتب را به سخره 

هاي سازي مهارت و چرخ قلم نویسنده را به قیمت از دست رفتن محتوا و ارزششکل، فنون ادبی و عریان

، ویکتور 13توان به بوریس ایکنباومدانستند. از میان نمایندگان پیشرو این نهضت ادبی میاجتماعی اثر می

ي سی، به حیات خود در ها در اوایل دههرغم آن سرکوبومن یاکوبسن اشاره کرد. این نهضت بهشکلوفسکی و ر

هاي آمریکا هم رخنه کرد. به دانشگاه 14شناسان پراگ ادامه داد و توسط آثار یاکوبسن و ولکي زبانغالب حلقه

-و برتري آن یا به اصطالح شکل داند، که تمایزي زبان میادبیات را تنها نوع تخصصی شده» گراییمکتب شکل«

آن، حاصل فاصله گرفتن آشکار از زبان عادي است. زبانی که در آن تکنیک آگاهانه به نمایش » ادبّیت«گرایان، 

یاري تنیچند از روشنفکران روسی بود، اما در این میان سهم این حرکت نوین، اگر چه محصول همآید.میدرِ

سم، به عنوان نقد ادبی جدید از سایرین بیشتر بوده است. شکلوفسکی، در واقع شکلوفسکی در فرموله کردن فرمالی

در سال » رستاخیز کلمه«ي خود را تحت عنوان ین مقالهشود. وي اولبنیان گذار فرمالیسم روسی محسوب می

» ثري تئوري ندرباره«مجموعه مقاالت خویش را تحت عنوان  )1925(به چاپ رساند، و سپس در سال ) 1914(

ن هستند، بر خالف عادت و ي آمنتشر کرد. در واقع به این معنی است که وي به زبان و کلمات، که سازنده

کرد. شکلوفسکی، معتقد بود که زباِن شعر، نه در اي جهت انتقال معنی نگاه نمیي وسیلهدریافت قدیمی، به دیده

، و یا به عبارتی تهی کردن کلمه از بار معنائی و بها ي خویش است. زبانیت زبانپی القاي معنی، بلکه در پی عرضه

ي خویش را شود تا کلمات حیات شایستهچنان که شکلوفسکی معتقد بود، باعث میدادن به ذاتِ کلمه، آن

بایستی اندکی ها میقبًال خوانندگان عادت داشتند تا به درون کلمهنگاه کنند، اما حاال آن«بازیابند. به قول وي، 

  .»کنند و خود کلمه را ببینندتأمل 

  آشنایی زدایی  7 -2

ست که ا مطرح بود، شامل تمهیدات، شگردها و فنونی» 16سازيغریب«که در ابتدا با عنوان  15زداییآشنایی      

: 1377کند(علوي مقدم، هاي زبانی مخاطبان مخالفت میسازد و با عادتزبان شعر را براي مخاطبان، بیگانه می

عنوان کرده و معتقد است که کار اصلی هنر ایجاد  1917کلوفسکی در سال ر شاصطالح را ویکتو ). این107

هاي غریب و غیر عادي، که تغییر شکل در واقعیت است؛ بدین معنا که هدف زبان ادبی این است که با شکل

شناسی را ل زیباییئساخالف عادات ادراکی و احساسی ما هستند، فرم را برجسته کنند و در نتیجه بسیاري از م

ها اثر ). فرمالیست158: 1381کار برد (شمیسا، دوباره به که امروزه به سبب کثرت استعمال عادي شده است،

                                                
12. Formaalism 
13. Echenbaum 
14. Wellek 
15. Defamiliarization 
16. Making strange 
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دانستند و این تمهیدات شامل: صور خیال، موسیقی، نحو و در واقع کل عناصر اي از تمهیدات میادبی را مجموعه

)؛ به 7-6: 1383تون، یگلشان بود (ا» غریب سازي«ها تاثیر ني آشد که فصل مشترك همهادبی صوري می

هر ). به49: 1386یت با قوانین هنري گوهر اصلی و پایدار هنر است(احمدي، شکنی و ضدّاعتقاد آنان این عادت

حال بدیهی است که آشنایی زدایی حاصل فرایند هنجارگریزي، در معناي گسترده و فرمالیستی آن، در زبان است 

یابی به آشنازدایی در زبان شعر از قبیل مجاز، استعاره، صنعات ادبی، تصرف در محور هاي دستازاین رو روشو 

  هاي عدول از هنجار زبان است.). دقیقا شامل همان طریقه161-159همنشینی و...(همان: 

  17سازيبرجسته 8-2

- هاي برجستهعدول«گیرد، ک ادبی را در برمیسازي، که به اعتقاد بسیاري از ادباي جدید اساس سببرجسته       

). 162: 1381ترین نوع آن است (شمیسا، ي هتجارگریزي و مهمکه زیر مجموعه» ي هنري از زبان عادي است

فرایند  19متصور بودند. به اعتقاد هاورانگ» سازيبرجسته«و  »18خودکاري«ها براي زبان دو فرایند فرمالیست

- نظر کند؛ اما برجستهي بیان جلب که شیوهبانی به قصد بیان موضوع است بدون آنخودکاري، کاربرد عناصر ز

طوري که نظر مخاطبان را جلب کند (صفوي، ي غیر متعارف است، بهکارگیري عناصر زبان به شیوهسازي، به

زبان «د: گویداند و میمی» تخطی از هنجارهاي زبان معیار«سازي را برجسته 20). موکارفسکی36-35: 1373

» کند.سازي اجتناب میهاي خود از برجستهبنديترین شکل، مانند زبان علم، با فرمولمعیار در ناب

  ). 95-92: 1373(موکاروفسکی، 

  هاي زبانی از دیدگاه لیچهنجارگریزي -2-9

بان خصوص شاعران، از هنجارهاي متداول زهنجارگریزي چنان که از اسمش پیداست، گریز نویسندگان، به

ها آن کار بردند.هاي چک بهفرمالیست اصطالح هنجارگریزي را نخستین بار گروهی ازهاي مختلف است. در زمینه

اي ها، هرگاه هنجارگریزي در شعر یا نوشتهدانستند. به عبارت دیگر در نظر آنمی» سبک«هنجارگریزي را معادل 

: 1381(انوشه،  شودن سبک نویسنده و شاعر شناخته میعنواکم بهباالتر از منحنی هنجار و معمول باشد، کم

هنجارگریزي را ابزار » رویکردي زبان شناختی به بررسی شعر انگلیس«در  منتقد انگلیسی، »جفري لیچ«).1445

 پردازد کهداند. سپس به طرح هشت نوع هنجارگریزي میآفرینی میافزایی را اسباب نظمشعرآفرینی و قاعده

 .)43:1373(صفوي،هاینحوي، واژگانی، زمانی، معنایی، سبکی، نوشتاري، گویشی و آوایی.جارگریزيهنعبارتند از:

 ياز اندیشمندان حلقه» هاورانک«و » موکارفسکی«که توسط  .است» سازيبرجسته« يمبناي نظري لیچ نظریه

شمرد و سازي برمیق برجستهرا دو مجراي اصلی تحق» افزاییقاعده«و»هنجارگریزي«پراگ مطرح شده است. لیچ 

                                                
17. Foregrounding 
18.Automatization 
19. Havranek 
20. Mokarovskey 



15 

لیچ براي تمایز میان  داند.می» آفرینینظم«و دیگري را ابزار » شعرآفرینی«طور که گفته شد، یکی را ابزار همان

- گر مفهومی باشد؛ به عبارتی دیگر، نقشگیرد: الف) بیانهرگونه انحراف نادرست از زبان، سه امکان را درنظر می

. ج) بیانگر مضمونی باشد؛ یعنی غایتمند باشد. به ظور گوینده باشد؛ یعنی جهتمند باشدگر منمند باشد. ب)بیان

گر مفهومی باشد (صفوي، تواند بیاننظر لیچ امکان الف بسیار کلی است، زیرا هرگونه انحراف از زبان هنجار می

ر را هنجارگریزي دانست؛ زیرا توان هرگونه انحراف از هنجارها و قواعد زبان معیا. با این همه نمی)52:  1373

شمار ها ارزش ادبی ندارند و خالقیت بهگونه ساختکند. اینها تنها ساخت غیر دستوري ایجاد میبرخی از انحراف

چنین او معتقد است هنجارگریزي است. هم» ي مفهومارائه«نظر لیچ، نخستین ویژگی هنجارگریزي روند. بهنمی

  ). 59م:1969د نویسنده و گوینده باشد (لیچ، گر منظور و مقصوباید بیان

  هنجارگریزي معنایی -9-1 -2

آیی واژگان،به عبارت دیگر یعنی تخطی ي همهنجارگریزي معنایی، یعنی تخطی از معیارهاي تعیین کننده

تقسیم  ي اصلیهاي معنایی حاکم بر کاربرد واژگان در زبان معیار.هنجارگریزي معنایی به دو زیر شاخهاز مشخصه

  شود که عبارت است از تجسم گرایی و تجردگرایی.می

مجرد] به آن واژه اي که در نظام معنایی زبان،در نقش ارجاعی داراي +ي [دگرایی یعنی دادن مشخصهتجرّ

اي که در زبان معیار،داراي گیرد که به واژهملموس] است.تجسم گرایی حاالتی را دربر می+مشخصه ي معنایی [

مجرد] داده شود و یا آن که در گروه واژگان -ي معنایی [+ملموس] و [عنایی [+مجرد] است، مشخصهي ممشخصه

  ي [+گیاه] داده شود.مشخصهبه [+انسان]،  ییر داده شود و مثالً تري،تغهاي فرعی[+ملموس]مشخصه

اندارپنداري را شود.جتجسم گرایی،خود به سه گروه: جاندارپنداري،سیال پنداري و جسم پنداري تقسیم می

  کنند. به دو گروه گیاه پنداري و حیوان پنداري تقسیم می

  تجریدگرایی -2-9-1-1

مجرد] یا به  -اش [اي است که در کاربرد ارجاعیي [+مجرد] به واژهدادن مشخصه» تجریدگرایی«مقصود از 

بندي ساختار سطح طبقه ترینعبارتی [+ ملموس] است. تجریدگرایی و تجسم گرایی را در تقابل باهم و در باال

درصد بسیار اندکی از هنجارگریزي  ،گرایی)دهیم. تجریدگرایی در قیاس با جفت خود( تجسممعنایی شعر قرار می

  کنیم:اي از شعر سهراب سپهري توجه میدهد. براي مثال به نمونهمعنایی را به خود اختصاص می

  .)21روشن رویاست (سپهري، ص: -پیکر او لیک سایه

تشبیه شده است که » سایه روشن رویا«جا به ي معنایی[+ ملموس] است. ولی در اینپیکر داراي مشخصه

  ملموس]. - مفهومی است [
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  گراییتجسم -2-9-1-2

جسم «و » سیال پنداري« و »جاندارپنداري«هاي گرایی عکس تجریدگرایی است و به زیربخشتجسم

  .شودتقسیم می»پنداري

  ار پنداريجاند - 9-1-3 -2

 شود. با این فرض کهتلقی می» جاندارپنداري«جاندار] است، - چه [ي [+جاندار] براي آنقایل شدن مشخصه

  شود.، حیوان تلقی می»حیوان« و» گیاه«نسبت به » جاندار«

  گیاه پنداري - 9-1-4 -2

جاندار نیز  عتاًکه طبیي [+گیاه](کنیم مقصودمان این است که خصیصهوقتی صحبت از گیاه پنداري می

ي معنایی [+گیاه] را اشغال اي با مشخصهآیی با واژگان دیگر، جایگاه واژهشود و آن در همهست) به گیاه داده می

  .)134:1384، کند(سجوديمی

  ي پژمرده هوا/ هر نشاطی مرده استاست در این گوشهروزگاري

[+گیاه] دارد. پس در این ترکیب بدیع به  يهنجار، مشخصهصفتی است که موصوف آن در زبان » پژمرده« 

  ي گیاه پنداري است.ي [+گیاه] داده شده است. و نمونههوا مشخصه

  حیوان پنداري -2-9-1-5

- ي [+ حیوان] نشان میگیاه] هستند را با مشخصه -ي معنایی[+ جاندار] و [هایی که داراي مشخصهواژه

گوییم حیوان ي [+حیوان] باشد. میاعی باید داراي مشخصهآیی واژگان در نقش ارجدهند. پس بر اساس هم

  باشد:اي از حیوان پنداري میپنداري  روي داده است.مثال زیر نمونه

  ها ساز کند پنهانی (سپهري)خبر آمد تا با دل من/ قصهفکر ویرانی و این تاریکی آمد/ بی

نیاز به یک فاعل دارد که داراي  »آمد«فعل تک ظرفیتی » تا با دل من قصه ساز کندفکر تاریکی آمد « 

  حیوان].- ی [ای است دارای مشخصھواژه ،»فکر«درحالی کھ  ي معنایی [+حیوان] باشد.مشخصه

  جانور پنداري -2-9-1-6

] به [+جاندار] جاندار- [ ي معناییواژگانی داراي مشخصه جان یا به عبارتی دیگردر جانور پنداري اجسام بی

  دشونسبت داده می

  )27گیرم (سپهري ص:ها میمن وضو با تپش پنجره

  رود.میکار هي معنایی [+جاندار] بهایی داراي مشخصهتپیدن فعلی است که باید با واژه
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  انسان پنداري  - 9-1-7 -2

رك مشت»  جانور«و » انسان« تحقق داده است، بین» پنداريحیوان«هایی که به در بسیاري از موارد مولفه

ل ئاتفکیک ق این دو توان با اندکی دقت در برخی موارد بینا تفکیک در این موارد امکان ندارد. ولی میاست. لذ

  براي نمونه: شد.

  )75اي ابر سوگوار سیه پوش (شفیعی کدکنی، پرسش، ص: 

 هايشخصهم زار بودن را که اانسان]، سوگو-ي معنایی [ي ابر با مشخصهدر این بیت از شعر، شاعر به واژه

  باشد را نسبت داده است.انسان می

  سیال پنداري -1-8- 9 -2

(  گوییمیال] را سیال پنداري میس -ي معنایی [هاي داراي مشخصهدادن ویژگی سیال به واژه

  براي مثال:). 1378سجودي،

 زیدوبه سان نسیمی از روي خودم برخواهم خواست/ درها را خواهم گشود/ در شب جاویدان خواهم 

  .)137ص:(سپهري،

 - ي [ي [+ سیال] است. شاعر خود را که به عنوان یک انسان داراي مشخصهداراي مشخصه» وزیدن«

  .دهدکند. و به خود ویژگی روان بودن را می( سیال) تشبیه میسیال] است، را به نسیم روان

  جسم پنداري -2-9-1-9

 اي باژهاندار نیست. حال اگر واچه که [+ملموس] هست اما جي [+جسم] یعنی آناي با مشخصهواژه

ي خصهاي با مشآیی واژگان، باید با واژههاي همسم] در جایگاهی نشست که به لحاظ محدودیتج- ي [مشخصه

  تحقق یافته است. براي نمونه: »جسم پنداري« [+جسم] پر شود، 

  )12اي نیست در این تاریکی(سپهري،ص:رخنه

شخصه را از ماین » تاریکی«ي [+جسم] داشته باشد. آید که مشخصههایی میآیی با واژهدر هم» رخنه«

  گیرد.آیی با رخنه میهم

  هنجارگریزي واژگانی - 2-9-2

د.این شیوه از یازي معمولی ساخت واژه در زبان، به ساخت واژگانی تازه دست میگاه شاعر با گریز از شیوه

غنی سازي  هدف عمده از این هنجارشکنی، یژه است.هنجارگریزي مبتنی بر آفرینش واژه جدید با ساختاري و

نامد و معتقد است که می»21نوپردازي«ي آن است. لیچ این جریان را دامنه يزبان در جهت تاثیر بیشتر و توسعه

کوروش صفوي موجود با تعمیم بیشتر است.اينوپردازي، نه گریز از قواعد واژه سازي زبان، بلکه بکار گرفتن قاعده

                                                
21. Neologism 
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کند.( داند که شاعر از طریق آن زبان خود را برجسته میهایی میریزي واژگانی را یکی از شیوههنجارگ

  )49:1373صفوي

جدیدي  هايهنمونه شعر زیر از مهدي اخوان ثالث شاعر معاصر است. وي در شعر زیر دست به آفرینش واژ

  زده است که حاصل ابتکارات ذهنی خود شاعر است:

  ته پاسچو گذشت از شب دو کو

  بانگ طبل پاسداران رفت تا هر سو

  که شما خوابیده ما بیدار

  .خفتارتان خرم و آسوده

 ...و» رفتار«، »نوشتار«، »گفتار«هایی نظیر استکه با قیاس از واژه» خفتن«فعل  اسم مصدر از» خفتار«

  است. » خواب«ساخته شده است. ودر اینجا به معنی 

  هنجارگریزي نحوي - 2-9-3

- هاي نحوي معیار و گریز از قواعد حاکم بر نحو زبان هنجار را هنجارگریزي نحوي میاز ساختانحراف 

ي جمله از قواعد نحوي زبان هنجار،گریز بزندو تواند در شعر خود با جابه جا کردن عناصر سازندهگویند.شاعر می

وي،خارج شدن از آرایش سازگانی پر بسامدترین نوع هنجارگریزي نح زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد.

البته در همین غالب معیار  است.»فعل- مفعول-فاعل«غالب در زبان معیار است.ساخت غالب جمله در زبان فارسی 

چراکه نقش کلمات در بسیاري از مواقع توسط  اي داشته باشند.توانند کم وبیش حرکت آزادانهها میسازه نیز،

- باشد. حتی در زبان روزمرها از طریق قرار گرفتن در مکان ویژه اي در جمله نمیشوند و تنهها معین مینقش نما

 بالطبع در زبان شعر و در غالب موارد، کنند.ارزش گفتمانی و شرایط خاص کاربردي حرکت می ها بر اساس،سازه

ها هاي سازهاین حرکتشاهد  که، تنها در شعر،واز آنجایی گیرد.این حرکت بیشتر صورت می بنابر ضروریات وزنی،

شفیعی کدکنی در این مورد عقیده دارد که  توانیم آن را هنجارگریزي نحوي بی نشان محسوب کنیم.می نیستیم،

ي افتد؛ زیرا امکانات نحوي هر زبانی و حوزهاتفاق می22زدایی آن است که در قلمرو نحودشوارترین نوع آشنایی

ي تنوع جویی در همین مکانات است. در این صورت، بیشترین حوزهمحدودترین ا اختیار و انتخاب یک حساب،

  .)30:1375حوزه است (شفیعی کدکنی:

  :شودهاي دستوري اشاره میهاي زیر به برخی از این تخطیدر نمونه

  کاربرد قید زمان(هنگام) و ادات پرسش (چرا) به جاي اسم: -

  هنگام که با من است

                                                
22. Syntax 
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  هنگام هم اوست

  و تو چراي من

  استن چیزي در مابرخ

  جوش هنگام و چرا

  )39،ص:1379(رویائی،

مسند جمله قرار گرفته و . اسم به کار رفته است که جزو ادات پرسش است به جاي ،»چرا«در مورد فوق 

  .به آن اضافه شده است» من«ضمیر 

  هنجارگریزي آوایی - 2-9-4

گویند. در این نوع نجارگریزي آوایی میکاربرد صورتی که از نظر آوایی در زبان هنجار متداول نیست را ه

ها از شکل هنجاري آن دهد و تلفظ واژگان را با تغییر مصوتهنجارگریزي، شاعر اصول آوایی واژگان را تغییر می

که در تشدید و ...به شرط آن تسکین، حذف، قلب، شاعر با فرایندهاي ادغام، .)47،ص:1373(صفوي،کنددور می

زیر شعر در نمونه کند.کار گرفته شوند، از قواعد آوایی زبان سرپیچی مییقیایی شعر بههاي موسجهت حفظ جلوه

  شود.از نیما به برخی از شگردهاي او در این زمینه اشاره می

  »آي آمد پدرش// همه جانْش شتاب// به هواي پسرش«

  )423مادري و پسري: (نیما،

jansh/  /janash/ / 

باشد که نیما براي برجسته کردن حالت می »جانَش«، »جانْش« عمول تلفظي مدر این نمونه شعر، شیوه

  تغییر داده است. »جانْش«به ایی شعر خود تلفظ این واژه را موسیقی

  هنجارگریزي سبکی -9-5 -2

دست به  با واژگان گفتاري گریز بزند. ي نوشتاري معیار به ساخت نحوي گفتاراز گونه اگر شاعر

بلکه  ،تنها زیبا نیسته است. اگر هنجارگریزي سبکی با فضاسازي مناسب صورت نگیرد،نههنجارگریزي سبکی زد

و فقدان فضاي  زدگیدقتی در این زمینه یا شتابترین بیکوچک کند.ن محدود میو تفنّ افق شعر را میان جدّ

این  .)6،ص:1381(سنگري، انجامدمناسب در گریز از هنجار نوشتار به گفتار، یا برعکس، به افول و نزول شعر می

زبان نوشتار به زبان  مثال در متن،شعر کمک کند.  يهنجار باید در شعر به اعتالي موسیقی با القاي بهتر درونمایه

این نوع هنجارگریزي بکار  ،که در آنشود اي از اشعار شاملو ذکر میگردد و بالعکس. در زیر نمونهگفتار تبدیل می

  رفته است.
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  ها ول آساي عمارتعصرعظمت غو

  دروغ

  هاي عظیم گرسنگیعصر رمه

  هابارترین سکوتو وحشت

  هاي عظیم انسانیهنگامی که گله

  رفت ها میبه دهان کوره

  وحاال اگر دلت بخواد

  تونی با یه فریادمی

  گلوتو پاره کنی

  دیوارا از بتن مسلحن.

هاي سنگین شعر خود را آغاز کرده ولی از ي واژهدر این نمونه شعر، شاعر ابتدا با زبان معیار و با بکار گیر

کند و به این طریق دست به هایی با سبک زبان عامیانه میبه بعد، شروع به بکارگیري واژه» و حاال....«قسمت 

  زند.هنجارگریزي سبکی می

  هنجارگریزي تاریخی - 2-9-6

هاي نحوي د و از واژگان و ساختشوي زمانی هنجار، خارج میدر این نوع هنجارگریزي، شاعر از گونه

- البته بهره کند.رایج نیستند و از این طریق زبان خود را برجسته می کند که در زمان حاضر،قدیمی استفاده می

بجا از ي ناطوري که استفادهمستلزم شناخت دقیق از زبان دیروزي است. به گیري هنرمندانه از این ظرافت ادبی،

کندکه شود بلکه شکاف عمیقی میان خواننده و شعر ایجاد میش شکوه و صالبت شعر نمیآن نه تنها باعث افزای

اما  جز سردرگمی و هاج و واج شدن در میان خیل عظیم واژگان مهجور و مطرود، ارمغانی براي مخاطب ندارد.

هاي ممکن و واند اندیشهتکند بلکه میي بجا و هنرمندانه از این ظرافت زبان، نه تنها شعر را آهنگین میاستفاده

 ).31-32،ص1382فزاید(رومیانی،اهاي آن بیبروز دهد و بر توانمندي ي باستانی را در شعرباورهاي فراموش شده

ي اطالع بخشی دارد و هم در غناي زبان و زنده کردن واژگان موثر بدیهی است این نوع هنجارگریزي هم جنبه

ز این طریق به دو صورت، یکی از طریق استفاده از واژگان کهن، و است. شاعر براي برجسته کردن شعر خود ا

  گیرد. بهره می دیگري از طریق بکارگیري افعال کهن و ساخت نحوي زمان قدیم

  بکار گیري این نوع هنجارگریزي مشهود است: باشد،هاي سهراب سپهري میدر نمونه شعر زیر که از سروده

  ااز مهرت لبخندي کن، بنشان بر لب م

  باشد که سرودي خیزد
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  تو نیوشیدندر خور 

  (نیایش)

شمار بهدر فارسی امروز دیگر کاربردي ندارد و جزء افعال منسوخ  ،»شنیدن«، به معناي »نیوشیدن«فعل 

  رود.می

  هنجارگریزي گویشی - 2-9-7

 به، وارد شعر خود کندمحلی خود که در زبان معیار نیست را  هایی را از گویشاگر شاعر ساخت

ها و هنجارگریزي گویشی آن است که شاعر واژه به عبارت دیگر، هنجارگریزي گویشی دست زده است.

آفریند که شاید این شیوه صمیمیتی را در شعر می اصطالحاتی را از زبان بومی و محلی خود در شعر وارد کند.

  هنجارگریزي استفاده نموده است: نیما در شعر از این نوع واژگان زبان هنجار این توانایی را نداشته باشند.

  گذرد دهها میزیر شماله

  جدار راه چیدمان شده است

  هاي زنان...با تن

  باشد.هاي معمول در گویش خاص مازندران است و به معناي برافروختن چوب میاز واژه » شماله«

  هنجارگریزي نوشتاري - 2-9-8

یعنی با تغییر فاصله خطوط شعر و  دهد،تغییر میدر این نوع هنجارگریزي شاعر روش نوشتن واژگان را 

). این نوع 1969کند مفهومی را عالوه بر مفهوم خود آن، به شعر اضافه کند(لیچ،ها تالش میفضاي بین آن

بینی سازي، تدارکی بصري براي خواننده پیشافتد و شاعر براي برجستههنجارگریزي در مصراع بندي اتفاق می

هاي زمانی و دن شعر، انتقال احساسات و اندیشه، دیداري کردن شعر، نشان دادن فاصلهدرست خوانکند. می

این ).  83ص:1382نیا،ترین کارکردهاي این نوع هنجارگریزي است(صالحیسازي تصاویر از مهممکانی و برجسته

چون نیما و سهراب قرار ي شاعران معاصر نوپردازي همافتد وبیشتر مورد استفادهشگرد هنري در شعر نو اتفاق می

  شود:در شعر طاهره صفارزاده مشاهده می ،نجارگریزيهاي از این نوع در زیر نمونه گرفته است.

  دم غروبی

  از لب بوم

  بیا پایین

  بیا پایین

  بیا پایین

  پایین
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  پایین

  پایین

- کانی در خطت پلهبانی و سپس به صورصورت نرده، ابتدا به»پایین«يکنیم واژهگونه که مشاهده میهمان

- دهد و به ایندیداري نیز به مخاطب نشان میاندکه شاعرمفهوم پایین آمدن را به صورت تر چیده شدههاي پایین

  زند.صورت دست به هنجارگریزي نوشتاري می
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  مواد و روش پژوهش
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The purpose of the present study was to investigate the linguistic deviations in the 

Persian sonnets of the Azari renown poet Mohammad Hossein Behjat Tabrizi (Shahriar). 

The research was carried out within the framework offered by G.N. Leech in his A 

linguistic guide to the Englsih poetry. According to formalistic aproach to the study of 

literary works, especially poetry, one of the ways to make a literary work artistic is 

through a device which Schlovsky called ‘foregrounding’. With this in mind, the present 

study used a descriptive-analytical method to analyze the data which were randomly 

culled from among all of the sonnets of the poet. Having extracted all of the samples, all 

of the eight types of deviations, namely, phonological, grapphological, lexical, dialectal, 

grammatical, semantics, historical and deviation of register employed by the poet as 

different tools for achieve foregrounding in his poetry were analyzed. Having analyzed 

the data statistically, the frequency of occurance of the different types of deviations were 

illustrated in different diagrams. The results of the study revealed that the number of 

sematic deviations was higher than all the other types of deviation. Historical, 

phonological, lexical, stylistic, dialectal and graphological came next in the frequeny 

hierarchy respectively. The findings of the presents study may have important 
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other language when they are planning for teaching Persian language and literature. To 

make the findings more comprehensive, further research is required on the part of 

students of linguistics and Persian literature 
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