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  چکیده:

گیري نیست که بتوان با ابزار خاصی آن را ي زیبایی مانند سنجش یک چیز، قابل اندازهاز جنبهارزیابی یک شعر به خصوص 

اي و سلیقه است، ذوق و سلیقه مطرح شده بر اساس ذوق شناسی شعري زیباییهایی که دربارهارزیابی کرد. بسیاري از نظریه

هاي مختلف و بدون که از یک طرف قواعد مشخصی ندارد و از سوي دیگر در افراد مختلف است. اما همین ذوق و سلیقه

مورد  رسند که عموماًي بعضی شاعران و شاهکارها بدون اینکه مرتکب اشتباه شوند، به نتایج یکسانی میمعیار، گاه درباره

هاي  نقد ادبی است که آثار ادبی را از نظر فرم و شکل مورد بررسی قرار می ت. فرمالیسم روسی یکی از مکتبتأیید همه اس

سازي از طریق سازي زبان عادي را از عوامل به وجود آمدن زبان ادبی می دانند، که این برجستهها برجستهدهد. فرمالیست

هاي ادب ایران و جهان پیکر نظامی که یکی از شاهکارپژوهش به بررسی هفتاین  آید.کاهی به وجود میقاعده افزایی و قاعده

یقایی و ي  زیبایی موسدهند، جنبهاست، پرداخته است. در این بررسی با توجه به الگوهایی که منتقدان فرمالیسم ارائه می

هاي( واژگانی، ز انواع هنجارگریزيي به دست آمده نظامی اشود. بر اساس نتیجهپیکر معرفی میشعر نظامی در هفت زبان

گریزي معنایی باالتر است. در گویشی، سبکی، معنایی، آوایی، نحوي) در شعر خود استفاده کرده است که بسامد هنجار 

ر که تکرا ها و توازن واژگانی بیشترین استفاده را کرده است،ها و مصوتي صامتافزایی، نظامی از توازن آوایی در حوزههنجار

 شود.واژه چه به صورت واج و چه به صورت واژه، بیشتر دیده می

  

  افزاییهنجارگریزي، قاعدهی، یزداآشناییها: فرمالیسم، واژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

- اي از جنبهتلفی ارائه شده است، که هر نظریهدر بررسی آثار ادبی، از دیرباز نظریات و پیشنهادات مخ        

کند. با توجه به پیشنهاد میهاي مختلفی به اثر ادبی روي آورده و الگوهاي متفاوتی را براي تبیین آن 

ي نقد ادبی و به خصوص نقد ادبیات فارسی، در نظر منتقدان سنتی، عوامل معنی در ایجاد شعر تاریخچه

با غالب نسبی طرفداران معنی همراه بوده . بحث بر سر صورت و معنی که عموماً بیشترین نقش را دارند

ها تحول مهمی در نقد به وجود آمده آمدن فرمالیست است، مبین این مطلب است. امروزه اما با روي کار

است. هرچند این گروه نیز ابتدا با مخالفت سرسختی روبرو شدند. در نقد ادبی جدید عواملی که موجب 

شود مورد بررسی قرار گرفته است و همواره نظریات میتبدیل زبان عادي به یک فرم و زبان ادبی و شعري 

  شود.ها افزوده میرسیمختلفی نیز در بر این بر

 بیان مسأله -2- 1

ي ویکتـور  اانتشـار رسـاله  در روسـیه ب 1914فرمالیسم یکـی از مکاتـب نقـد ادبـی اسـت کـه درسـال               

آنجـایی کـه ایـن     از به رشد وشکوفایی رسید. 1920درسال آغازشد و  »رستاخیز واژه«شکلوفسکی باعنوان 

 دادند مخالفان آنها این نام را جهت تمسخر برآنها نهادند . میین اهمیت را به صورت وفرم اثر گروه یشتر

. گروه زبان شـناس بودنـد   اعضاي این مکتب دو انجمن را در پطرزبوگ و مسکو تشکیل داده بودند که  هردو

 آخـن بـام از معروفتـرین نظریـه پـردازان فرماسـیم بودنـد.       بـوریس  ولـک، رومان یاکوبسون، شکلوفسکی،رنه

زیرا  دوام نیاورند، 1930بیشتر از سال  ه دادند،ري که درنقد ادبی ارائثّبا وجود نظریات مهم ومؤها فرمالیست

». داننـد هـاي اجتمـاعی مـی   را بازتـاب مسـتقیم واقعیـت   هنـر  «که ها ارکسیستهاي سرسخت مبا مخالفت

ف و غیرمعمـول  عـار اثرهنـري را بیـان غیرمت  «ها ) مواجه شدند. درحالی که فرمالیست149: 1383شمیسا،(

منتقـل   بـا ولـی  ها در شوروي از میان رفتنـد،  اینکه فرمالیست با). 149همان،»(دانستندتجربه وحقیقت می

 ي ساختارگرایی پی ریخته شد.سلواکی اساس نظریهاوچکهاي آنان به لهستان شدن نظریه



 
 

 

٣ 

-شـفیعی ( »اسـت تحقیـق ادبـی  صـورت تنهـا میـدان    «ها تکیه بر فرم است. ازنظر آنها اساس کار فرمالیست

هـاي  متفـاوت ازدیگرشـیوه   هاي خودویژه وی ادبیات باید متکی باشد به شیوهبررس«. و)209: 1391کدکنی،

ها عقیده دارند توجه به زندگی نویسنده وبررسی مسایل اجتماعی فرمالیست). 201: 1391فتوحی،( »بررسی

ي اول ادبیـت اثـر را   کنـد. منتقـد بایـد در وهلـه    دور می از تبیین ساختار اثر ادبیوتاریخی یک اثر منتقد را 

را » متن«آنچه یک  .کندادبی را تبدیل به یک اثر ادبی میي ادبیت همان عاملی است که ماده«بررسی کند. 

  .)58(همان،»کارپژوهشگران ادبیات باید باشد کند؛ موضوع اصلیتبدیل به اثر ادبی می

شود مسایل اجتماعی و تاریخی بیان شده در آن  نیست بلکه وجاودانگی اثر میکه باعث زیبایی عواملی       

از آنها شاهکار تنها معدودي  شود اماشماري باموضوع واحد نوشته میبی چگونگی بیان این مسایل است. آثار

 نگیزد.اکه توجه وتحسین خواننده را بر میشود. در شاهکارهاي بزرگان معماري زبان است ادبی محسوب می

 باحساسیت خـاص در مقابـل لغـات،   ي دقیق وهوشمندانه اثر ادبی، مطالعه اولین گام درتحلیل فرمالیستی،«

اهیـابی بـه   ي لغات براي حاصل کردن سرنخهاي مفید به منظـور ر معانی اصلی ومعانی ضمنی و حتی ریشه

 يوصورت اثر ورسیدن به جنبهسی فرم ها براي بررفرمالیست). 219: 1383شمیسا،( »محتوا ومفهوم اثراست

» سـازي برجسته«، »هنجارگریزي«، »زدایییآشنای«، »ادبیت«مفاهیمی جدیدي از قبیل  شناسیک آنجمال

زدایـی  سازي و آشـنایی وبرجسته ادبیت زبان، حاصل انحراف از هنجارهاي زبان معیار است.«و... ارائه کردند. 

  .)144: 1383شمیسا،( »شودزبان معیار حاصل می همین انحراف از در زبان ادبی از رهگذر

اي را در صـورتی نـو   کهنـه ي هاسـت وهـر پدیـده   آوري درقلمرو ساخت وصورتزدایی هرنوع نوآشنایی«     

  .)112(همان:  »درآوردن

لفظی که شـامل کـاربرد لغـات وترکیبـات      -1شود:زدایی به دوبخش تقسیم میآشنایی به طورکلی انواع     

  شود.ایی که بیشترشامل صنایع معنوي میمعن -2و...است.جدید 

عـدم مطابقـت وهمـاهنگی بازبـان معیـار اسـت.        و انحراف ازقواعد حاکم برزبـان هنجـار   هنجارگریزي،«     

 یـا  سبک آن شاعر ؛باشد منحنی هنجار از اي باالترسندهي شاعریا نوینوشته هنجارگریزي درشعریا اگربسامد

  .)1445: 1381(انوشه، »ودشنویسنده مشخص می

  هایی است:بنديهنجارگریزي نیزداراي تقسیم هايشیوه     

قواعـد   از شـاعردرآن برحسـب قیـاس وگریـز    «یکی ازانواع هنجارگریزي است که  هنجارگریزي واژگانی:     

  .)46:1383(صفوي، »کندي جدید میي هنجار، اقدام به آفریدن واژهساخت واژه



 
 

 

۴ 

واژه ابزار بیان مفـاهیم  گوید: شکلوفسکی در این باره می«تب فرمالیستی اهمیت زیادي دارد.مکواژه در       

  .)1371:73(علوي مقدم، »ي اصلی کار اوستنویسنده نیست، بلکه ماده و ومعانی در دست شاعر

  نظامی نیز با ابداع واژگان جدید بسیاري ، فرهنگ وادب فارسی را مرهون خود ساخته است.       

-انواع هنجارگریزي واژگانی است. سـبزمیدانی و دل  از ور شاع تفکر مل ومحصول تأ :ابداع واژگان مرکب -1

  .هاي ابداعی شاعر استواژه گوهرآماي ازو  وجودپیش بیش بقا، نواخته،

 سرخی گل به سبز میدانی                     پنج نوبت زنان به سلطانی

  )4557: 1373زنجانی،(

  طراوت سبزمیدانی:

  بند یعنی آشفته را بباید             د خنداخند           بند برمن نها

  )4827(همان،                    

  استهزا مسخره، خنداخند:

  اصطالحات عامیانه: کاربرد واژگان و -2

  پیچیدگان مکتب کن                   چون درآموختند لوح سخنگوش

  .کردن است هیتنب يبه معنا انهیاصطالح عام دنیچیگوش پ

  درچنین ده کند گاوهو کشاورز وگاوآهن وگاوکو                  کجا

  )196همان،(                                                                      

  . زنندرا صدا می گاوهو اصطالحی است عامیانه که روستاییان درهنگام شخم زدن گاو

  :شودهاي جدیدي که باپسوند وپیشوند ساخته میکلمه ابداع واژگان اشتقاقی: -

  گاه گور شد تیرش                     بوسه برخاك داد نخجیرشبغل بر

  )1466،همان (                                                                    

  باده نشست فارغانه به رود و          تیغ بازي دست       داشت ازتیغ و

  )1692،همان(                                                                     

 .را ساخته استگاه و فارغانه هاي بغلواژه استفاده از پسوند شاعر با

  ابداعی: معانی نو و کاربرد واژگان و ترکیبات جدید با -3



 
 

 

۵ 

به ر این ام ده است.ربه وجود آو ترکیبات جدیدي را ي آنسبک ویژه زبان ترکی و یی بانظامی به دلیل آشنا

  .واري فهم زبان نظامی منجرشده استدش

  رنجی                          در ترازوي خویش می سنجیتا کنونش ز راه بی

آن  یفارسـ  يترجمـه کـه  ، نـد یگویمـ » مـاخ چـک « ایـ » مکچک« یرا در زبان ترک» دنیدر ترازو سنج« 

-یخـود مـ   يدر ترازو«حمل کردن) عبارت  ی(در معن دنیکش يبه جا یسبب نظام نیبد .است »دنیکش«

  .)336،همان( »را بکار برده است »یسنج

اند. ل شدهئآورند، قاانگیزي شعر را به وجود میین عنوان را براي عواملی که خیال: اب) هنجارگریزي معنایی

  .یق تشبیه واستعاره استمعنایی در شعر نظامی ازطر بیشترین هنجارگریزي

  تشبیه-1

  )3857همان،خورد (می کرد                   آب دندانی ازجگراستعاره: تشنه درآب او نظر می-2

  تحمل رنج شدید است . خوردن و استعاره از خون جگر »خوردن جگر آب دندان از«

  گرم داري تنور نان دربند             باشی چند          آب چندکنایه: ابر بی-3

ضرب المثل عامیانه است که کنایه از فرصت را مغتنم شمردن وکار را به موقـع   »گرم داري تنور نان دربند«

  انجام دادن است.  

  )46:1383(صفوي ،»گذاردرا زیرپا می نحوي زبان معیار شاعرقواعد«: ج) هنجارگریزي دستوري

  کاربرد نا به جاي نه:-1

  سر فعل امر: به کار بردن می بر -2

  )2387:1373،زنجانیدربند      (و بوسه می گیرقند                  گاز می گرقناعت کنی به شکر و

  )2387باز             (همان:کنیزکان می با نداز                 نرد راازلف می گیر وبوسه می

  کاربرد فعل الزم درمعناي متعدي- 7

 )3903(همان،              راندماند           گله برجاي دگر میعلف خورد جاي را میچو 

. وي هاي زمان خویش رفته استنظامی به عنوان شاعري نوگرا ونواندیش درقرن ششم بسیارفراتر از هنجار« 

بی  هايپرداختن منظومه شناسی به ساختن وي قوي وحس زیباییادراك  شاعرانه ظرافت فراوان و دقت و با

زدایی بوده اشعارش به دنبال نوگرایی و عادت او همواره در. )51: 1389(نوروزي, »بدیل دست زده است

  گوید:چنانچه خود می
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  هرچه خالف آمد عادت بود                      قافله ساالر سالمت                           

  )108: همان (                                                                                                         

ب شـده اسـت   همین سبک سب زند وتازگی درکالم اوموج میموضوع مبتکر است،  معنی و نظامی درلفظ و«

  )3(همان:  »که او را مطرزي بنامند

 رهفت پیکرو داستفاده کرده است  تعبیرات نو و ترکیبات جدید همواره از معانی بدیع، خودهاي درمنظومه او

  گفته: مطرز نامیده و سنایی را خود و

  تازه کردند نقدهاي کهن  دومطرز به کیمیاي سخن                      

  زرخالصبه  وین کند نقره را               ي خاص   آن زمین نقره کرد نقره           

  )1065: همان(                          

داراي دو بخـش کلـی    این اثر نظامی درکنار خسرو وشیرین است.هاي هفت پیکر یا بهرامنامه از شاهکار     

هـاي ضـمنی از زبـان هفـت     ی تاریخی دارد وبخش دوم که روایـت است: بخش اول مربوط به بهرام که روایت

  بهرام است. همسر

پیکر شناسی نظامی را در هفتاي زیباییهتوان جنبهنقد فرمالیستی می ستفاده ازرد با اباتوجه به این موا      

  معانی جدید پی برد. ساختن مضامین وبه انواع شگردهاي او در  داد و بررسی قراراو مورد نقد و 

 بررسی دقیق، با شود وبررسی هفت پیکرنظامی پرداخته می به» نقدفرمالیستی«ي دریچه این پژوهش از در

نظامی کشف  را در زیبایی و تازگی شعر هاي گوناگون فرم (واژگان،نحو،بیان ،بدیع و...)جنبهنقش کارکردها و 

  .شود

  هاي) پژوهشسؤال (سؤال -3- 1

باتوجه به نقد فرمالیستی عناصري که باعث ارتقاي زبان شعرنظامی اززبان معیار به زبان ادبی شده اند 

  کدامند؟

  زدایی و هنجارگریزي در هفت پیکرنظامی کدامند؟آشناییانواع 

   هاي هنجارگریزي درشعر نظامی بیشتر است؟بسامد کدامیک از شیوه

  

  

  



 
 

 

٧ 

  پژوهشاهداف  -4- 1

وانشناختی و... مورد بررسی قرار ر اجتماعی، هاي مختلف تاریخی،زرگ زبان فارسی از دیرباز ازجنبهآثارب

توجه کند. هدف این پژوهش  فارغ ازمسایل بیرونی ،ه تنها به خود اثر. کمتر پژوهشی بوده کگرفته است

  .از دید خوانندگان پنهان بوده استهاي ساختاري اثر است که همواره شناخت ارزش

  ضرورت و اهمیت پژوهش -5- 1

مخاطب  ،هاآگاهی از این شیوه . باي این پژوهش استدهاي شاعري نظامی از اهداف اولیهآشنایی با شگر 

 شود وایجاد می شود ونوعی عادت زدایی نسبت به آثاردرذهن اومی هنگام خواندن از لذت بیشتري برخوردار

  . رودادبی می به سراغ آثار نگاهی نو با

  ي پژوهشپیشینه - 6- 1

ئه ي مستقلی اراپیکرنظامی) مقاله یا کتاب ورسالههاي فرمالیسم درهفت در مورد این موضوع (بررسی مولفه

برخی شاعران مکتب   هاي نقد فرمالیستی درازمولفه هایی درمورد بررسی برخینشده است. اما مقاله

بیشتر به دلیل  این امر نیز نظامی است و آذربایجانی نوشته شده است که مهمترین این شاعران خاقانی و

  شود:میبه اختصار به این موارد اشاره در اینجا  سخنوري متفاوت این دو شاعر است.

ي شماره ادبیات فارسی، وي پژوهش زبان نامه فصل ،»هنجارگریزي درخمسه ي نظامی«زینب نوروزي،

ي نظامی از بیان انواع هنجارگریزي درخمسهدر این مقاله نویسنده پس ،  49- 67صص ،89تابستان  هفدهم،

وز به پختگی کامل نرسیده رسد که نظامی در مخزن االسرار چون اوایل شاعري اوست هنبه این نتیجه می

اي بیان تازه نگاه و آثار قادر به بازآفرینی نیست، امابه تدریج درسایر عادي زبان است و اسیر هنجار است و

  .شترین بسامد رادر شعر نظامی داردیابد. هچنین هنجارگریزي بیمی

زمستان  ،66ش فارسی،ادبیات  ي زبان ونشریه» هنجارگریزي درردیف قصاید خاقانی«سیداحمد  پارسا،

مینه وحدت معنایی خاقانی با هنجارگریزي در این ز«گیرد که این مقاله نویسنده چنین نتیجه میدر، 1388

هاي به کار ردیف معنی گوناگون از116بیتی 145ي بلند اي که تنها در یک چامهبرد به گونهرا زیر سوال می

  رفته ارائه کرده است.

» هاي قرآنی در دیوان خاقانیآشنایی زدایی ازداستان«اصل، محمدحسیننیک در محمدحسین، ،کرمی

  1388ش، ،هاي ادب عرفانیي پژوهشنشریه



 
 

 

٨ 

- اي نسبت به این داستانکه خاقانی نگاه ویژه وهنرمندانه رسدهاي خود به این نتیجه مینویسنده در بررسی

 .هاستفرمالیستازتعاریف  ترحتی ازشگردهاي او فراتر وگسترده ها دارد و

ي شناسی ادب فارسی مجلهي متننشریه هاي واژگانی درپنج گنج نظامی،سازيترکیب قدرت، پور،قاسمی

  1390تابستان  ،10ش  ،47ي دوره علوم انسانی اصفهان، ي ادبیات ودانشکده

ظرگیر ساخته است وش نواز و ننظامی ترکیباتی فراوان وگ«ویسنده در این مقاله این است که ي کلی ننتیجه

زنده  همین است و ازین رو کاربرد و» بالغت روایت«فت هنر او در ساخت زبان داستان وتوان گکه می

 شایسته است . امري بایسته و گردانیدن آنها

ي علمی ادبی زبان  مجله» صیت درکنش داستانی هفت پیکرنظامیبررسی ساختار شخ« علی، افضلی،

  1391پاییز ،2ش ،دانشکاه آزاداسالمی ،وادبیات فارسی

 هفـت  يهـا در داسـتان «گیرد کهنتیجه می پردازد وده به بررسی داستانی هفت پیکر میدر این مقاله نویسن

 اجـرا  هسـتند کـه در بـاطن،    یگونـاگون  يهـا یینمـا هچهر يمتنوع و متفاوت دارا يهاتیشخصی نظام کرپی

 يوهیهـا از شـ  تیرفتار، کردار و عملکرد شخص شینما با کریپ هفت انیراوند.  شبایم یاعمال اصل يکننده

  برده ان هم بهره میرمستقیغ ای یضمن

  1389بهار ،25ش ي ادبیات فارسی،نشریه» هنجارگریزي درقصایدخاقانی«حسین شتی،الپورآ

 هم ناچار اگر بیان خود سعی داشته که معانی جدید خلق کند و در گیرد که شاعرنویسنده چنین نتیجه می

  آراید.می بیان کالم خود را مفاهیم گذشتگان بوده به زیوري دیگر از مضامین و به تکرار

  ها) و روش پژوهشمواد (داده  - 7- 1

روشن  اي اسنادي درمورد هفت پیکرنظامی است که پس ازتعریف مسأله وي کتابخانهاین پژوهش به شیوه

ن پژوهش . گام بعدي در ایرداري ازآنها انجام شده استفیش بو  کردن حدود آن گردآوري منابع ومآخذ

  . باشداساس دیدگاههاي ارائه شده می ي مورد نظر بربررسی منظومه
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  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  قد ادبی در ایران ن 2-1

ي بعد از از دوره. پرداخته باشد موجود نیست اثري که مستقال به نقد ادبیاتي پیش از اسالم از دوره

مورد شاهنامه و قادي در هاي انتهرچند داراي برخی نکته »ريي ابومنصوي شاهنامهمقدمه«اسالم نیز 

ت نقد ادبی در ادبیا« نقد به معناي امروزي دانست.ي توان آن را در حوزههاي آن است، ولی نمیداستان

زش محتوایی کالسیک ایران نوعی نقد ذوقی یا فنی است و در آن کمتر نشانی از تحلیل موضوع و بررسی ار

بینی همراه است و فاقد با خود فراتر بینی و دیگر کمترنقد ذوقی بیشتر کلی است و شود. آثار ادبی دیده می

که هاییاز شعر یکدیگر یا طعنهد و رودکی ستایش شهیمثال  ).2:1392(رضویان، »ل استهرگونه استدال

    .   زند از نمونه این مورد استی به برخی از شاعران زمان خود میخاقان

ي عروض و قافیه و انواع که درباره است و تألیفاتیشمار انگشتي مشروطه آثار نقدي ادبیات تا دوره

توان میپردازد. صورت شعر میي شکل و حوزهاند نیز بیشتر به تالیف شدهي هاي شاعردصناعات و شگر

ها با این تفاوت که فرمالیسترخی آثار نوعی نقد فرمالیستی است. گفت نقد کالسیک ایران با توجه به ب

   اند.   شرح و بسط صنایع اکتفا کرده ولی نویسندگان ما بهادبی بودند شتر در پی کشف اصول و قواعد زبان بی

هاي جالبی را در مورد تشبیه و ي عبدالقاهر جرجانی است که نکته»اسرارالبالغه«ي این آثار جمله از

اي از دنیاي شائبهکوشد تا شناخت بین جهت که به قول مائیو آرنولد مینقد ادبی از آ« ... دارد. استعاره و 

  .)78:1361(زرین کوب، »وکار دارد هاي بسیاري سردشواريشعر و ادب حاصل کند در عمل با 

  کند که از جمله :یات فارسی در چندین مورد بیان میمشکالت نقد ادب ورددکتر فرشید

  شناسی، تاریخ ادبیات، علوم بالغت و ...قد شعر و نقد ادبیات از قبیل سبکآمیختگی سایر فنون با ن -

  شناسی، فلسفه و تاریخ...وابستگی نقد ادبی به علومی چون علوم معارف و روانشناسی، زیبایی -

  نیاز به آگاهی از نقد و فنون ادبی اروپایی و عربی  -

کمک بیشتر بیشتر از ادبیات کشورهاي دیگر نقد و بررسی شده است؛  چون بخش اروپایی و آمریکایی«

  .)11:1363(فرشیدورد، »یه نقد ادبی ما می کند
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  فرمالیسم  2-2

کتور ي ویبا انتشار رساله 1914که در سال  با رویکردي زبانشناسانه استیکی از مکاتب نقد ادبی 

ي هارائاولین انجمن ادبی که به شکل توانمند به کار شد. آشدر شوروي  »رستاخیز واژه«شکلوفسکی با عنوان 

تاسیس  1915ت یاکوبسون در سال شناسی مسکو بود که به ریاسانجمن زباننظریات فرمالیستی پرداخت، 

گروه به هردو ). 50:1370(احمدي،شعري ) تشکیل شدزبانیاز( پژوهشوپونیز انجمن ا 1916در سال  شد.

هاي ویژگیپراختند و در تالش بودند تا ادبیات را به یک علم مستقل با تکیه بر تحقیق علمی در ادبیات می

   مخصوص خودش تبدیل کنند.   

تحقیرآمیزي که نشان  برچسب. آنها نسبت داده شدیسم ابتدا توسط مخالفان این جنبش عنوان فرمال

اما به تدریج توسط اعضاي این جنبش و طرفدارانشان نیز پذیرفته  ي توجه افراطی آنان به فرم باشد،دهنده

) بگذارند که به صورت specifiers(»نمایانگران ویژگی«دادند برخود نام ها ترجیح میفرمالیست«.   شد

  .)42:1390تونی بنت،( »ادبیات را برساند ویژگیي توجه آنان به دهندهتري نشاندقیق

ي این مکتب غیر ممکن وتورریسم به عنوان منشاء و زمینهسخن گفتن از فرمالیسم بدون اشاره به ف 

این  .نگري از جمله مکاتب ادبی است که در قرن بیستم در ایتالیا به وجود آمدفوتوریسم یا آینده .است

 .   شده بودجدید معرفی ماشینی عصر ي مظاهر زندگییه، جنگ وکلّسرعتستایشگر ماشین، مکتب به عنوان 

  ) 194:1373(میرصادقی،

ها آموختند که واژگانی را بیابند که از هرگونه تعین ها، از فوتوریستو دیگر فرمالیستشکلوفسکی «

 »ست وجو کنندارزشی رها باشند و نحو جدید زبانی را که با این واژگان همخوان باشد ج

  .) 39:1370(احمدي،

ي ساخته اشتند و در پی این بودند که نحوهمکتب نگاه مادي به ادبیات داین  ها با تاثیر ازفرمالیسم

ت ها و کلماژهي یک اثر هنري واي تشکیل دهندهاز آنجایی که اجزا .شدن یک اثر ادبی را کشف کنند

رفته ر پیشاهنگان این مکتب بود و رفتهدر تفک البته این دیدگاه بیشترشناسی رو آوردند. هستند به زبان

، خواهید نویسنده شویداگر می: «گویدکلوسکی در خطابی به نویسندگان میمثال اش .پذیرتر شدندانعطاف

(شفیعی  »ساز یک ساعت را و یک شوفر یک اتومبیل رااید آنگونه بیازمایید که یک ساعترا ب هرکتاب

  .)  36:1391کدکنی 
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 1916ي تعریف و تمییز است (نخستین مرحله دوره « :استي زمانی فرمالیستی داراي چند مرحلهنقد 

ي بر آن بودند تا خود را از گذشته هابر این جنبش غالب بود و فرمالیست) که لحنی سخت جدلی  1921تا 

ي میانی توسعه و تثبیت دورهرکز بود، بندي نثر متمد و توجهشان بر زبان شعر و ترکیبواسطه متمایز کننبال

را مورد ارزیابی مجرد قرار ل ادبی ي مسائي در هم پیچیده) است که ضمن کل مجموعه 1928تا  1921(

و بالخره به ویژه تغییر جهت به سوي تاریخ ادبی به مفهوم خودشان در این زمان مشهود است  دادند.

ها تا حدي تحت فشار جزم برخی فرمالیست ) که طی آن 1935ا ت 1928ي فروپاشی و تطبیق (مرحله

مواردي سازش کردند و کوشیدند فرمالیسم را با رکیسستی اظهار ندامت و دیگران دري حکومت مااندیشانه

  ).461:1388نه ولک،(ر »آوردندمارکسیسم سازگار سازند یا صرفا به عالیق دیگر روي 

اخالقی و  ها که بیشتر به نقشو مارکسیستها تقدین قرن نوزدهم مانند سمبولیستبرخالف سایر من

  .   ها در نقد اثر به خود متن فارغ از مسایل بیرونی توجه داشتندپرداختند. فرمالیستسیاسی هنر و ادبیات می

)  literaturnostادبیت ( به روسی « . شودییک متن م» ادبیت«ادن تالش آنان بیشتر صرف نشان د

این است که کند و کار منتقد فرمالیستی می »ادبیاثر«یک بی را تبدیل به ي ادهمان عاملی است که ماده

، هاست که تکامل آثار ادبینر سازهو فعال کردن ه »ادبیت«ي دردرون همین نظریه این ادبیت را کشف کند.

هاي سازهي هنري ناتوان و همههاگیرد و تمام موتیفشکل می ي تاریخ ادبیات ملل مختلف،در بستر بیکرانه

با  آشکار شدن این عناصر. کننداي دیگر خود را آشکار میشوند و با چهرهال میرمق و ازکارافتاده فعبی

   .   القیت نویسنده و شاعر استي دیگرحاصل خچهره

ر آنان اث. نظر داشتشد و ساختار ادبیات را مدت ادبی محدود میگرایان عمدتا به مطالعاپژوهش صورت«

تباطی به دنیاي خالق اثر دانستند و معتقد بودند که تحقیق در آثار ادبی اراز خالق اثر متمایز می ادبی را

فرینش شعرش ري هم در آ، چگونه زندگی کرده اگر تاثیه شاعري در چه سالی به دنیا آمدهاین ک .   ندارد

مین نکته بود با توجه به هبارت ). 53:1383،(صفوي »العه و بررسی شعرش ندارد، ارزشی در مطداشته باشد

  را مطرح کرد. »فلّمرگ مؤ«ي که نظریه

  زبان ادبی  - 2-3

از عنصر خیال و زبان است. و منطبق بر قواعد دستور، منطقی شناس زبان عادي برونگرایانهر حقاز نظ 

ر چارچوب حس، اندیشه و آزمون است. گیري از عناصر خیال و نوآفرینی داست، بهره ابداع و نوآفرینی خالی

 ؛باشدو تأیید  ، دانشی که قابل رداستعناصر و نتیجه و هدف آن دانش عادي کشف و شناخت  نهدف زبا
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و درستی  اي پیرامونش باشد و همواره درگیر راستیهر دارد این دانش منطبق با واقعیتیعنی خواننده انتظا

ي تخیل بال حقیقت نیست زیرا شاعر با قوهکس دنان عادي هیچر زبان ادبی برعکس زباما دمطلب است. 

دهد که با منطق مغایرت ت میکند و چیزي فراتر از واقعیت جهان هستی به دسخود در امور دخالت می

ن کشف و آگاهی به همین دلیل هدف آي تخیل است، هبان اندیشه و حواس تحت تاثیر قودر این زدارد. 

تعریف  .کندشود که اورا مسحور خود میبا هنر خواننده با دنیاي جدیدي روبرو می، نیست بلکه هنر است

هنر از منظر هنر به هیچ وجه منطبق با جهان هستی و محتمل صدق و کذب نیست زیرا اگر چه با جهان 

    .)18-15: 1370( حق شناس،  هستی همبستگی دارد ولی با عین هستی هیچ پیوندي ندارد

گوي ودرگفت«. کدکنی نیز عقیده دارد شعر چیزي جز شکستن نرم زبان عادي نیستدکتر شفیعی

با اندکی ه همه با آن یک نوع برخورد دارند. ، زبان حالتی دارد کهاي رسمیدر کتب علوم، در گزارش عادي،

این شعر عبارت است از شکستن این نرم.  کند اما زبانس، یک مفهوم را به یک نوع ادا میتغییر همه ک

ه طوري که با وزنی ب-ریختن کلمات و پیوند دادن آنها ي مردم گاه با در هم شکستن نرم درقدما و توده

ها تشبیه و استعاره نیز از عناصر در توام بوده است و در نظر بعضی دیگر عالوه بر این _عروضی همراه باشد

  .)240،1391شفیعی کدکنی:»(هم شکستن نرم منطقی زبان است

تاثیراتی که  .ها تحوالت بزرگی را در حوزه ي ادبیات و نقد مدرن منجر شدفرمالیستنظریات 

ند غیر قابل اگذاشته ...گرایی وساختارگرایی و پسااي ادبی بعد از خود مانند ساختارهها بر مکتبفرمالیست

اطعیتی که در استقرار ق .ي ادبی ارزشمند و ماندگار بودهاي روس به نظریهخدمات فرمالیست« .انکار است

حال و مربوط به شرح شناختیشناختی و جامعههاي روانبی درکانون پژوهش و انتقال بررسیخود اثر اد

بر بحث قدیم میان  کردند و ، وضوحی که با آن موضوع ادبیت را مطرحاشی به خرج دادندهنرمند به حو

. اي مشخص کردندگفتار را به وجه قابل مالحظهتلف هاي مخهاي سبکویژگی ...صورت و محتوا فایق آمدند

نقش راوي و  ،گوییطرق گوناگون داستان میان حکایت و طرح و توطئه تمایزدقیق و سودمندي قایل شدند،

  )320(همان،»بی را در تاریخ ادبی بررسی کردندهاي ادونیز سلسله مراتب متغیر نوع skazصداي او را در 

داوري از تحلیل اقدام به جدا کردن ارزش و ارزش« .تها وارد اسبر فرمایستبا این وجود ایرادهایی نیز 

ها رهیافت علمی و فنی به ادبیات را فرمالیستها دانست. ي فرمالیستي عمدهباید نقیضه را و تاریخ ادبی

عاري وآن ي انسانی برگزیدند که ممکن است این در طول زمان جالب باشد ولی در غایت امر نقد را از جنبه

کند مثال به نظر من خطاست که تازگی را تنها معیار ارزش در روند تاریخ بدانیم با چنین معیاري را نابود می
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؛ هنرمند مفهوم زمان مطرح شده از جانب ایشان خطاسترا بر شکسپیر برتر خواهیم دانست. ر مارلوي نوآو

درست  .ي نوع بشر دست یابدبه دورترین گذشتهاش یا گیي دور زندتواند به گذشتهمانند هر کس دیگر می

  ) 470: 1388،ولک(». نیست که هنرمند در مسیر هدفی واحد پرورده شود

اي است مستقل و هیچ گونه نیازي به مطالعه از ر اثبات این نظر که ادبیات پدیدهفراط این جوانان دا«

در نتیجه همین نگاه از درون و انکار هر ي ایشان بود، ی از نقاط ضعف نظریهچه بود یکهر بیرون ندارد،

ها به که جز به هنرسازهلت یک نگاه خشک مکانیکی جلوه کرد؛ به حاي ایشان هی از بیرون کل نظریهنگا

و  شان بود سبب شد که قواعدي ایضعف نظریهفقدان نگاه تاریخی که اصل نقطه .نگریستهیچ چیز نمی

مند سم و پویایی الزم بهرهالتی ایستا باقی بماند و از دینامیند در حاصولی که وضع یا کشف کرده بود

  .)250: 1391کدکنی،(شفیعی»نشود

  پردازان بزرگ فرمالیستنظریه - 2-4

  ویکتور شکلوفسکی  - 1- 2-4

گذار مکتب فرمالیست روسی است که با بنیان در پطرزبورگ زاده شد.  1893ي نویهدر هجدهم ژا 

قدان منت او اولین کسی است که با  آراي فرمالیست را بنیان نهاد. 1914سال  در »رستاخیز واژه  «انتشار

شکلوفسکی معتقد بود شعر « ها به مخالفت پرداخت.و سمبولیسم هاسنتی ادبیات مانند مارکسیست

ولک ، (»کندل میاندیشیدن به وسیله ي تصویر است و این نکته را با بررسی مجاز و صفت هنري متمث

471:1377(.  

هاي هایی که خود صورتنیست، هنرسازه »هاهنرسازه«ه هنر چیزي جز در قلمرو گوید مطالعاو می«

- ها میدار ترکیب و هماهنگی آناست که که عهدهواین مولف متخصص  آیندشمار میمستقل به زبانی 

هاي فرم، پیرنگ نظریهشکلوفسکی در مورد مسائل مربوط با زبان شعر،  .)322: 1391کدکنی،شفیعی(»شود

    بخش سایر منتقدان فرمالیستی شد.جدیدي مطرح کرد که الهام

  یوري تینیانوف  -2- 2-4

بیت شد او در این تث »داستایوسکی و گوگول«ي ادبی با جستارت یوري تینیانوف در مقام پژوهندهشهر«

روي ي نسل دوم بر چگونه نویسنده میان این دو نویسنده بزرگ پرداخت اینکه ي تطبیقیکتاب به مطالعه

نویسی معطوف کرد و کی بعد تینیانوف توجه خود را به داستاناند پردازد.الگوي نسل اول به خالقیت می
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ن ان مرگ و دیپلماسی در ایراي گریبادوف با عنوي یکوچلبچر و رمان دیگري دربارهرمان موفقی درباره

  .)481: 1388ولک،(»نوشت

او از همان آغاز با وفسکی مطرح کرده است نیز پرداخته، ي ساییدگی معنایی که شکلتینیاوف به نظریه

کند این نظر او موجب ش اجتماعی و تاریخی متن تاکید میمخالف بود و همواره به نق »استقالل متن ادبی«

  .   هاي فرمالیسم تاثیر زیادي داشتدر تحول نظریهها گرایان شد وبعدها با ساختارتباط فرمالیست

  باریس آخینباوم -3- 2-4

او از پرکارترین محققان فرمالیست بود که بیشتر  یا آمد.در کراسسنی روسیه به دن1886در اکتبرسال «

ار داد و ي روش صورت را انتشنظریه 1926در سال  بود. »بوطیقا «و  »روایت شناسی «تالشش درزمینه ي  

را   skazمنتشر کرد که در آن مسئله ي  »شنل گوگول چگونه ساخته شده است «ي مقاله 1919در سال 

اي از مکالمه که معطوف به گفتار دهد که نوع ویژهباوم اوسکاز را اینگونه توضیح میآیخن «.کندمطرح می

-دیگر خودش را نشان میو و چند تن شفاهی روایتگر است و در آثار نویسندگانی از نوع گوگول و لسک

   )330: 1391نی،کدکشفیعی»(دهد

 »بنیادهاي روش شکلنظریه«ها را در جستار ها قویا متعهد بود و آنهاي فرمالیستآیخن باوم به نظریه

  رنه ولک .گیري تشریح کردبه نحو بسیا رچشم

  رومن یاکوبسون  - 4- 2-4

- رین زبانمشهورترین اسالوشناس و احتماال مشهورتروس است. هاي ن عضو مکتب فرمالیستجوانتری«

شناسی مسکو را بنیان نهاد ي زبانیل در دانشگاه مسکو حلقهدر زمان تحصها. شناس درمیان فرمالیست

ا پذیرفت ودر ي سن پتربورگ رهاي حلقهگ روابط نزدیکی برقرار کرد آموزهترزبورپگروه سنومیان آن و 

او در مورد نقد  )340(همان،»ها مقاالت بسیاري به زبان روسی نوشتمالیستهاي فرتایید یا بسط نظریه

     هاي بسیاري را ارائه داده است.زه نظریهجدید و زبانشناسی امرو

ي به غایت پرکار و ي عروض ادامه دهندههاي متقدمش به خصوص در زمینهیاکوبسون در نوشته«

نهاد هاي بسیار عروض تطبیقی را بنیان شعر چکی که از جنبهي نگاري اش درباره. تکاصیل فرمالیسم است

مند ساختن اش با نیکوالي تروتسکوي در قاعدهاوست و همکاريهاي نخست از جمله دستاوردهاي مهم سال

متحده و اکوبسون پس از مهاجرتش به ایاالتیمعیار شده نیز اهمیت بسیار دارد.  اصول واجشناسی که امروزه
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رسی استادي فیلولوژي اسالویابی در دانشگاه هاروارد در مقام زبان شناس به شهرت واقعی انتصابش به ک

  .)534: 1388،ولک(»دخود رسی

  زدایی آشنایی - 2-5

اي ي کهنهدیدهست وهر پهانوع  نوآوري در قلمرو ساخت وصورتها هرزدایی در نظر فرمالیستآشنایی«

به علت تکرار که یعنی یک تشبیه را را از نو زنده و فعال کردن، »ازه هنرس «یعنی آوردن را در صورتی نو در

دایی ز). آشنایی96:1391کدکنی،شفیعی( »کردنند فعال باشد از طریقی فعالتوادستمالی شده و نمی

ی از نظر شکلوفسکي خود آن را به کار به برد. شکلوفسکی در مقالهصطالحی است که نخستین بار ویکتورا

اعث ي عادت است یعنی عادت به موجودات و اشیا و محیط اطرافمان بعظیمی از زندگی ما بر پایهبخش 

هدف ت تا احساس به زندگی را احیا کند، هنر بر آن اس «شود که آنها را نبینیم. شکلوفسکی عقیده داردمی

-نامانوس«یا  ostranenieهنراین است که ما را به مشاهده وا دارد و این شگرد روندي است که آن را  

  .)472: 1388ولک،(»گویندمی »سازي

گذر زمان براي ما تکراي و  هایی که باها و جذابیتزیبایی چه بسیارستیز است؛ ان موجودي عادتانس 

-در واقع هنرمند از طریق آشنایییم. ادر تعویض یا تغییر آن برآمدهآور شده است وبه نحوي سعی کسالت

هست تغییر در شکل و  هر چهاي در کار نیست، . موضوع تازهدهداطب ارائه میبه مخ زدایی نگاه جدیدي را

  .   فرم سخن است

  …توان گفت شاعران بزرگی چون حافظ ، سعدي، خاقانی ونمی. زدایی هنر شاعران بزرگ استشناییآ

اند که تا به حال گفتهاند یا چیزهایی شود از فضا حرف زدهره اشعارشان باعث جذب خواننده میکه هموا

شگرد آنها در بازي با زبان است آنها هر کدام زبان مخصوص به خود را  .هیچ شاعري به آن اشاره نکرده است

     .دهدها را نشان میبک مخصوص به آندارند که به نوعی س

  :گویدمیکند  موالنا بیان می را اینگونه زدایی حافظ ي را از آشناییانمونه کدکنیدکتر شفیعی

  درین دریا و تاریکی و صد موج                    تو اندر کشتی پربار چونی ؟        

  گوید :و حافظ می

  ها کجا دانند حال ما سبکباران ساحلگردابی چنین هایل           و شب تاریک و بیم موج  

  )1: 1389(حافظ،                                                                                          
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توانسته بیت  کند کهدي جدید ازهنرسازه بیان میربا کاربرا ي موالنا حافظ همان احساس و اندیشه

   .   زیبایی را بیافریند

ي خالقیت هنري زدایی محسوب شود اما در زمرههر ابتکار و نوآوري  شاید آشناییتوجه داشت که باید 

 زدایی این است که کالم را زیبا کند و مخاطب را به درنگ همراه با شگفتی و لذتآشناییشرط . نیست

را در شعر خود به کار برده است این ترکیب شاید  »جیغ بنفش«معاصر اصطالح وادارد مثال یکی از شاعران 

فرم هنري است ونه فرمی س نه هر پ«شود ی نهایتا لذتی را منجر نمیولخواننده شود ابتدا باعث مکث و فکر

  .)99: 1391کدکنی،(شفیعی»زدایی خالقیت هنريهر آشنایی

ي هنرسازه«، و اصل »اصل ساده کردن«، »دشوارسازي«هایی چون هنرسازهزدایی عالوه بر اصل آشنایی

کند که در کتاب رستاخیز کلمات اشاره می دکتر شفیعی .ودرنوان ابزار آفرینش شعر به کار میبه ع» آشکار

ز ابتذال ها این اصل را براي دوري اوه بر استفاده از انواع هنرسازهخاقانی در مواردي از قصاید دشوار خود عال

گیرد، خالق ادبی از همین جا سرچشمه می ها و بدایع آثاربسیاري از بدعت«گیرد.نواختی  به کار میویک

و » سرزمین ویران«ارهاي الیوت در سازي است مثل کسبب این دشوار» متن پنهان«دي که چه آن موار

شود اختارهاي زبانی و نحوي میطلبی در سهایی که موجب تنوعوچه کوشش» یولیسیس«جیمز جویس در 

  )183- 180: 1391(همان،»شودپذیر میشوارسازي مورد نظر اشکلوسکی تحققوخود به خود اصل د

سعدي و ایرج میرزا داند. می» يدشوارساز«ب سرسخت اصل را رقی» ساده کردن«دکتر شفیعی اصل 

این اصل همان ویژگی سهل ممتنع  است  ین اصل کمال استفاده را برده اند.هاي شاعرانی هستند که ازنمونه

ها ین اصل شاعر ازهیچ یک از هنرسازهدر ا. ه سرودن این نوع اشعار معروف استکه در زبان فارسی سعدي ب

برد آن را ه اول با تمام لذتی که از شعر میخواننده در نگاکند. استفاده نمی... اره، مجاز ومانند تشبیه، استع

خود هنرمند  اي است که هیچ کس جزو استفاده از واژگان به گونه ي کاربرد زبانبیند ولی نحوهساده می

 شناسیکد ولی ساده حرف زدنی که وجه جمالتواند ساده حرف بزنهمه کس می«قادر به خلق آن نیست. 

ان نیست شاید بتوان وري از دشوارترین هنرسازه است و جز سعدي هیچ کس مرد این میدداشته باشد بهره

      )184همان،»(ها نامید»هنرسازه«دن ر پنهان کرسعدي را شعبده بازي د» يهنرسازه«این 

-و هنري می گیري آثار ادبییش و شکلي پیدازدایی مایههایی که از طریق آشناییدر کنار هنرسازه« 

وان تها و مضاحک مین به میان آورده است که در نقیضهسخ» ي آشکارهنرسازه«شود، یاکوبسون از یک 

این شیوه یا این . هاي تبلیغاتی مطبوعاتآگهیدید وآثاري که بنیادش بر نوعی تقلید استوار است، همچون 
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ه یا معنی اصلی آن و بدین طریق ي اصلی است از وظیفکارش تهی کردن هنرسازه» ي آشکارهنرسازه«

  )189همان،»(زدایی را شکل دادنر از آشنایینوعی دیگ

گذارد و نع میزدایی این است که هنر ناب و ادبیات بر سر راه مخاطب خود مادستاورد مهم آشنایی«

حرکت نع بر سر راه باشد کند. چون وقتی مافاهیم را آسان و قابل دسترسی نمیبرخالف برخی نظریات، م

ده به ادراکی دیگر و دید و شود و در هر مقطعی باید مکث کرد و در این هنگام است که خواننکندتر می

  .)35:1368(نفیسی، »کندهاي تازه از زندگی دست پیدا میتجربه

  هنجارافزایی  - 1- 2-5

ید آگاهانه و ت که باي هنجار زبان اسنجارافزایی برخالف هنجارگریزي تحمیل قواعد اضافی برقاعدهه« 

ریق توازن در یک ي حاصل از فرآیند هنجارآفرینی را در یک اثر ادبی از طکوبسون نتیجههدفمند باشد. یا

انداز آوایی صرف ساده چشم داند. می از طریق تکرار کالمی میسرداند و توازن را پذیر میاثر ادبی امکان

و عمق آنچه مهم است تبیین اصل تعادل در توالی عناصر زبانی است که از اهمیت گستردگی لوحانه است؛ 

  .)153: 1380،(صفوي »بیشتري برخوردار است

که نظم  لیچ عقیده دارد قاعده افزایی از طریق توازن حاصل می شود و توازن نتیجه ي تکرارهایی است 

  .  شوند واژگانی و نحوي طبقه بندي میدر سه سطح آوایی،  گونه هاي هنجارافزاییادبی را به وجود می آورد. 

  توازن آوایی - 1- 1- 2-5

مجموعه تکرارهایی خواهد بود که در سطح تحلیل آوایی امکان بررسی می «آوایی توازن 

) تکرار آوایی می تواند شامل تکرار واجها و موصوتها و هماهنگی آنها باهم در یک 167: 1380،صفوي»(یابد

  واژه باشد. 

  (وزن)توازن آوایی کمی  -1- 1- 1- 2-5

هنگامی که مجموعه ي آوایی مورد بحث ما به لحاظ کوتاهی و بلندي مصوت ها و یا ترکیب صامت ها «

شفیعی »(ی به وجود می آید که آن را وزن می نامیم.و مصوتها از نظام خاصی برخوردار باشد، نوعی موسیق

  )9:1384کدکنی، 

  ها)ها و مصوتهماهنگی آوایی (تکرار صامت - 2- 1- 1- 2-5

ها در کلمات ا و مصوتههگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامتهایی است که از ري هماهنگیمجموعه«

  )254همان ،»(آیدیک شعر پدید می
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ه است. او براي این شگرد دو خواند »حروفیهم«را ها ها و مصوتصامت شمیسا صنعت حاصل ازتکرار

حروفی پنهان حروفی منظم در آغاز کلمات و همایل است و بر این باور است که همي منظم و پنهان قگونه

  .)57:1378(شمیسا،دهددر میان کلمات رخ می

  توازن واژگانی - 2- 1- 2-5

گیرد. همگونی ناقص که در آن صورت می ناقص و همگونی کاملتکرار واژه در شعر به صورت همگونی 

امل شاعر شود.در همگونی کزند منجر به ایجاد قافیه میهایی ازدو یا چند واژه دست میشاعر به تکرار بخش

ایجاد همگونی کامل منجر پردازد که معموال براي تاکید بر روي یک مفهوم است. عینا به تکرار واژه می 

  شود.گیري ردیف میدر پایان مصراع باشد منجر به شکلشود و اگر و دیگر صناعات میجناس تام 

  توازن نحوي - 3- 1- 2-5

تأثیر و تأکید خاصی را نحو در متون ادبی، عالوه بر نقش دستوري نقش سبکی نیز دارد و معنی و «

را به خاص، نحو اي خاص و براي بیان معنی و تأثیري ی از مواردي که نویسنده به گونهدهد. یکانتقال می

  .)194: 1388شکیب، خسروي (مدنی و »زن استبرد، نوشتن جمالت متواکار می

 هنجارگریزي - 2-6

نگلیسی شناسیک است و از رهگذر زبان امدرن و نقد زبان شناسیي زباناین اصطالح برگرفته از حوزه«

شناسی به هرنوع ي زبانانحراف از نرم در حوزه فارسی راه یافته است.ناسی شبه مباحث نقد ادبی و زبان

براي  )420: 1383داد،»(بان در آن رعایت نشود اشاره دارداستفاده زبانی که مناسبات عادي و متعارف ز

 مثال :

لب  رفت تا« با اسم مکان تکمیل شود و به صورت »  ...رفت تا لب« کند جمله هنجار زبان ایجاب می

  :ویدگ. اما وقتی شاعر میآیددر» ودخانه ،دریا،حوض و الخر

  ولی نشد 

  که روبروي وضوح کبوتران بنشیند 

  ( ....و رفت تا لب هیچ

   .   ند کهنجارشکنی می

ا عامل به وجود آمدن زبان ادب سازي فرآیند دوم رمیان دو فرآیند خودکاري و برجستهصورتگرایان از «

پذیر است نخست آنکه نسبت به قواعد حاکم بر زبان سازي به دو شکل امکانبه اعتقاد آنها برجسته .دانندمی
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، حاکم بر زبان خودکار افزوده شود. به این ترتیب ، دوم آنکه قواعدي بر قواعدخودکار انحراف صورت پذیرد

  .)40:1383،(صفوي»فتافزایی تجلی خواهد یاي هنجارگریزي و قاعدهسازي از طریق دو شیوهبرجسته

بی و گوهر سازي یکی از عوامل مهم تبدیل زبان معیار به زبان اداگر چه در نقد فرمالیستی برجسته

  .   از زبان معیار را هنر محسوب کرد سازي و انحرافتوان هر برجسته، اما نمیاصلی و پایدار هنر است

  کند :نادرست را در چند مورد بیان میی هاي زبانسازي هنري و انحرافلیچ مرز میان برجسته

ه باشد ، به عبارت گریزي بیانگر منظور گویندنجاره ابد که یسازي هنگامی تحقق میبرجسته« الف )  

  .   جهتمند باشد دیگر

باشد به گریزي به قضاوت مخاطب بیانگر مفهومی هنجار یابد کهسازي زمانی تحقق میب ) برجسته

  .   باشدعبارت دیگر غایتمند 

  »اشدیابد که بیانگر مفهومی باشد، به عبارت دیگر نقشمند بسازي هنگامی تحقق میج) برجسته

هنجار گریزي در صورتیکه در آثار شاعر یا نویسنده اي بسامد قابل توجهی داشته باشد، یکی از «

  .)184: 1383داد،»(ودو متون ادبی محسوب می شمهمترین عوامل پدید آورنده ي سبک 

 »از زبان شناسی به ادبیات«توضیحاتی که براي انواع هنجارگریزي ها آورده می شود براساس کتاب 

   .   کوروش صفوي می باشد

  هنجارگریزي معنایی -1- 2-6

صنایعی از قبیل استعاره، «سازي دارد. در میان انواع برجسته این نوع هنجارگریزي بیشترین کاربرد را

شوند، چارچوب بدیع معنوي بیان مطرح می و جزآن که به صورت سنتی در وکس، تشخیص، پارادمجاز

  .)52:1373(کوروش صفوي،» بیشتر در قالب هنجارگریزي معنایی قابل بررسی هستند

  خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی                مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم انتها

  مولوي                                                                                                                  

شیده که خواننده را به مکث اینکه معشوق هم آغاز و هم پایان باشد بیان پارادوکسی زیبایی به بیت بخ

     .   داردوا می

  دیدند مهره در مغز مار می             دیدند           شاه جستند و غار می          

  نظامی                                                                                            

           .   مهره در مغز مار دیدن کنایه از نهایت دقت و تیزبینی است
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 واییهنجارگریزي آ - 2- 2-6

قلب ، افزایش یا کاهش  شاعر گاهی به ناچار دست به حذف ، ادغام، آواهاي زبان همان واج هاست که

براي تناسب نابهنجار را  گذارد و کلمه يار را زیر پا میقواعد حاکم بر زبان خودک و به این ترتیب زند آن می

-زیباییین ارزش بربنارود روي ناچاري توسط شاعر به کار میبرد واین مورد چون از یه به کارمیزن و قافو

  .   شناسی ندارد

  

  دهان پنهانست در لبهاي ويدو دهان داریم گویا همچو نی                          یک          

  مولوي       

  قیصر امین پور                   اند فاتح و نستوهاستاده

 هنجارگریزي نحوي - 3- 2-6

هاي . این مورد نمونهشاعر با نادیده گرفتن قواعد نحوي حاکم بر زبان خودکار به شعرآفرینی بپردازد 

به دلیل کند ه شاعر به ناچار ازآن استفاده میولی هنجارگریزي نحوي نیز از قواعدي است کبسیاري دارد. 

از  ...قت نهاد جدا و نهاد پیوسته وبرهم زدن ترتیب اجزاي جمله، عدم مطاب ...حفظ قافیه یا ردیف و یا جزآن

   .   هاي این هنجارگریزي استنمونه

  هاها اجمالبر اهل صورت شد سخن تفصیل       ها        ها تفصیلبر اهل معنی شد سخن اجمال

ر باشد صفت معموال مفرد ي دستور زبان موصوف چه مفرد و چه جمع و چه مونث و مذکمطابق قاعده

   .   ده استرصفت را جمع به کار ب» هالها اجماسخن تفصیل«شود اما مولوي در این بیت آورده می

 هنجارگریزي گویشی- 4- 2-6

  .)222:1386(شیري ، » گویش شکل عینی زبان و موارد کاربرد آن در گفتار است«

. وارد زبان شعر کندز گویشی غیر از زبان هنجار ژه هایی را اوا ها یاساختند تواتقاد لیچ شاعر میبه اع

یجاد دهد و باعث ااي به شعر میحس و حال تازهه معموال گویش محلی خود شاعر است، کها این واژه

  کند.اي زندگی شاعر بیشتر آشنا میاو را با فض و شود-صمیمیتی خاص در مخاطب می

  قاصد روزهاي ابري

                                               ...کی میرسد بارانداروگ،

  نیما                                   
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Abstract: 

    Evaluating  a  poem, especially  form esthetical   aspect  is  not  measurable  like  

measuring  a  thing  which can  be measured  by  special  means. Many  of  theories  

which  hare  been  presented  about  esthetics  of poem are  based  on  tastes  and  styles. 

The  tastes  and  styles  which  have  not  specific  rules  from  one  hand  and  they  are  

different  in  people  from  the other  hand. But  these  different  and  without  measure   

tastes  and  styles  about  some  poets  and  masterpieces  lead  to  the  same  results  

without  commiting  any  mistakes  which  are  acceptable by  the all people.  Russian 

Formalism is one of literal schools which   studies literature works formally. Formalists  

consider  usual  lingnal  magnification  from  factors  of  literal  language  which  this  

magnification  results  from  increasing or  decreasing  of rules. 

This  research  studies  Nezami’s  Haft  Peykar  which  is  one  of  literary  masterpiece  

of  Iran  and  the  world.  In  this research  based  on  the  samples  which  formalism  

critics  present,  the esthetical, musical  and lingual  aspect  of Nezami’s poem  in  Haft  

peylar is introdnced,  Based on  the  results, Nezami  has  used kinds  of lexical,  

accentual, styllstical,  semantical  phonological, syntactical  denormalizing  in  his  poems  

which semantical  denormalizing  frequency  is  higher  than  others.  In  norm  

increasing,  Nezami  has  used  phonologieal and lexical  balance in  consonants  and  

vowels  which  repetition  of  vocabulary   has  been  seen  in  phone  form or  vocabulary 

fo. 
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