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ان هـاي امپراطـور و اقلّیـت نشـ    ها، گریـه هاي ضد، آنهاي موجود در آثار این شاعر از جمله کتابگریزيبررسی هنجار
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معنایی با اختالف بسامد بیشتري نسبت بـه سـایر    دهد که هنجارگریزينتیجه این پژوهش نشان می. شاعر دارد، است
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 مقدمه - 1- 1

  

به . اندهاي روسی آن را مطرح کردهسازي است که فرمالیستهاي علم برجستهشاخه زیراز هنجارگریزي، 

سبک را بر . دانندتر، هنجارگریزي همان عدول از زبان معیار است، که برخی این عدول را زبان ادبی میعبارت ساده

  .کردندجسب عدول و خروج از معیارها بررسی می

مثالً هنجارگریزي معنایی، واژگانی، . گریزي انواعی و اقسامی داردجارشناس انگلیسی، هناز نظر لیچ، زبان

هنجارگریزي معنایی . سازدي بدیع معنوي است و شعر را میاز نظر وي، هنجارگریزي غالباً در حوزه. دستوري و غیره

. آمیزي و کنایه استنما، حساستعاره، تشخیص، متناقض انواع تشبیه،: هایی دارد که شاملبنديخود نیز تقسیم

. هنجارگریزي واژگانی نیز شامل ساخت واژگان اشتقاقی، واژگان مرکب، اسم صوت و کلمات جدید از لحاظ معنا است

در هنجارگریزي صرفی به بررسی انواع فعل . شودفراهنجاري دستوري خود به دو بخش نحوي، صرفی تقسیم می

-هنجارگریزي نحوي نیز داراي زیر شاخه. شودغیره پرداخته می الزم، متعدي، کاربرد اسم، حروف، صفت، ضمیر و

همچنین در . است مکالصفت، نوآوري در روساخت و زیرساخت نوآوري نحوي در کاربرد ضمیر، موصوف و : هایی مثل

دهند که بسیار پرکاربرد است و هنجاگریزي دستوري به صنایع معنوي بدیع از جمله تکرار هنري توجه نشان می

  .شودبالغت  کالم می سبب

و براي درك بهتر این موضوع، الزم است که به . گیردشناسی را در برمیهنجارگریزي هم علوم نقد ادبی و زبان

  .ي دلخواه از پژوهش دست یافتتا بتوان به نتیجه. این دو مقوله اشراف داشت

  بیان مسأله -2- 1

است؛ زیرا در بین مخلوقات جهان، انسان تنها موجودي انگیز و درخشان بشر زبان، یکی از استعدادهاي شگفت

ترین بنابراین، زبان مهم. تواند با آن افکار و عواطف خود را به دیگران انتقال دهداست که زبان ملفوظ دارد و می

  .)23: 1388فرشیدورد، ( ي ارتباط بین مردم و عامل تشکیل اجتماعات و فرهنگ و تمدن و علم و هنر استوسیله



3 

هر یک از . سلماً زبان به عنوان ابزار بنیادین بیان، وابسته به عوامل گوناگونی است که در یک جامعه وجود داردم

ي خود را گیرد و به اصطالح زبان ویژههاي مختلف اجتماعی سبکی ویژه و سطحی خاص از زبان را به کار میگروه

ها و سطوح مختلف اجتماعی هر ی مردم فارسی است، گروهي معاصر ایران که زبان رسمبراي نمونه در جامعه. دارد

ي زبانی حوزه. گویندهاي خاص خود سخن میها و لهجهالمثلها، ضربها، کنایهها، ترکیبکدام با واژه

  .و تشخیص است اي دیگر قابل تمییزهر کدام به گونه... مداران، بازاریان، کارگران وتحصیلکردگان، سیاست

اي از زبان شعر هاي روانی خود، گونهگیهاي فکري، باورهاي خصوصی و ویژنیز بنابر گرایششاعران معاصر 

 .)1391:102لی،حسن(گیرند معاصر را به کار می

و پیام شعر پنجاه است و عمدتاً بر روي معنا و محتوا  و هاي چهلشعر امروز پیرو شعر سیاسی اجتماعی دهه

کار و محتاط است و به دلیل هاي زبانی محافظهي هنجارشکنیاز شعر ناگزیر در حوزهگونه این. کید داردتمرکز و تأ

ها فاصله نگیرد هاي عمومی آنعادت کوشد ازي خود است، میهمواره نگران فهم و درك مخاطبان گستردهآن که 

  .)102:همان(

ال ي انتقدر شعر زبانی هرگز زبان وسیله. زبان است ن دارد خودکه اهمیت بنیادیگرا آن چه هاي زباندر شعر

د بیان و ساختارهاي کم گونه از شعر با تهدیاز همین روست که این. ترین عنصر شعر استبلکه خود اصلی. پیام نیست

 ها،رف بیان، ایجاد تعلیق در جملهف در عف در نحو، تصرّتصرّ: کندآفرینی می و بیش آشنا در مرزهاي زبان خطر

 در این شعر، بازي با زبان یا بازيِ زبانی، جانشین قدرت. ... شده و هاي تعریفتمام، سرپیچی از ایجازهاي نیمهجمله

چرا که استعاره را  گریز است،این شعر استعاره.  ...یابدشود و قدرت زبانی، نیز تعریفی جدید میهاي بالغی زبان می

ر خّهاي متأها و مدرنیستهاي روسی، فوتوریستو این از منظر وارث فرمالیست داندیت واقعی اشیا میمانعی براي رؤ

  ).104: لیحسن(است

دانند، بلکه آن را خود اي براي بیان مقصود نمینظران همچون سارتر، زبان شعر را هرگز وسیلهبرخی از صاحب

 .دانندمقصود و عین هدف می

د ي شکست زبان متعارف، متولّست که در نتیجهايزبان در خود بستهبه نظر منتقدانی مثل سارتر، شعر همان «

شکنی و در هم شکستن ساختار منطقی زبانی است که به محض شعر حاصل شالوده به بیانی دیگر،. شده است

-ها هم میشود و این همان چیزي است که فرمالیستشکسته شدن، خود به خود تبدیل به شعر می

 .)104:همان(»گویند
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آور شاعر د الزامزیرا تعه. زبان است، فراهایی که ممکن است با زبان گفتار داشته باشدزبان شعر به رغم نزدیکی

صریح، او را به خلق اثر کالمی فراتر از زبان جاري جامعه، سازي زبانی و انتخاب بیانی ضمنی و غیردر جهت برجسته

 .)108:همان(کند هدایت می

هایی از سخنان نیما بیشتر توجه کردند؛ مثالً فروغ یک بنابر سلیقه و ذوق خود به بخش شاعران پیرو نیما، هر

رو آوردند ...  گرایانه وثر دیروز و اخوان به زبان باستانفرخزاد به زبان طبیعی نزدیک به نثر امروز و شاملو به ن

  .)108:همان(

ي نوآوري در حورزه .آیدابالغ معنا به میان می ي بیان وشود که مسألههاي زبانی زمانی شروع میبحث هنجار

از : ترین شگردهاي هنريترین رفتارهاي زبانی تا پیچیدههاي مختلف صورت پذیرد؛ از سادهتواند به گونهزبان می

 ).112:لیحسن( هاي تازه در شعر تا شکستن ساختارهاي نحوي زبانکاربرد واژه

هنجارگریزي آن است که نسبت  .افزاییهنجارگریزي و قاعده: گیردصورت می سازي زبان از دو طریقبرجسته«

افزایی و قاعده از نُرم و زبان خودکار منحرف شودبه عبارت دیگر . به قواعد حاکم بر زبان هنجار، انحراف صورت پذیرد

-واعد زبان هنجار به شمار میبان هنجار نیست، بلکه اعمال قواعد اضافی بر قز خالف هنجارگریزي، انحراف از قواعدبر

   ).113:لیحسن( »اهیتاً از هنجارگریزي متمایز استبه این ترتیب م. رود

سخن تازه  اي نو انجام پذیردسازي به شیوهرود و چنانچه برجستهسازي به سوي شعر میبرجسته کالم از طریق

  .)112،113:همان(شود 

اد از یافتن عیوب اثر مورد بررسی رم اثر بوده است، اما امروزهنقد در نزد قدما بیشتر مربوط به یافتن معایب 

که نقاط ضعف پردازد و در این گونه آثار بیش از آني یک و مهم ادبی میزیرا نقد ادبی به بررسی آثار درجه«. نیست

براي و معنی آن را ساختار  و تحلیل آن اثر ادبی اوالً کوشد با تجزیهلذا منتقد می. ت مطرح استمهم باشد، نقاط قو

  .)1391:22 شمیسا،(» آن اثر ادبی شده است، توضیح دهدقوانینی را که باعث اعتالي  خوانندگان روشن کند و ثانیاً

توسط » رستاخیز واژه«اي به نام در روسیه و با انتشار رساله 1914هاي نقد ادبی که در سال یکی از مکتب

ي نظریات فرمالیستی هنجمنی که به شکل قانونمند به ارائاولین ا«. شکلوفسکی ظهور پیدا کرد فرمالیست بود

انجمنی . سیس شدتأ 1915یاست رومن یاکوبسن در سال این انجمن به ر. شناسی مسکو بودپرداخت، انجمن زبان

در پطرزبوزگ  1916در سال . گفتنددیگربه نام انجمن پژوهش زبان شعري که مخفف آن را به روسی اپویاز می

 .)42: 1380فر،شایگان(» فعالیت داشتند...  شناسان و منتقدان بزرگیدر این انجمن زبان. یل شدتشک
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ها عقاید خاصی در رابطه با ادبیات داشتند که مورد توجه محافل ادبی در سراسر جهان قرار گرفته فرمالیست

د به دنبال ادبی بودن ز برخورد با اثر، بایها این بود که منتقد پیش اي فرمالیستترین نظریهترین و اصلیمهم«است، 

-گرفتند و میها تنها اثر را در نظر میکید آنان بر گوهر اصلی و ادبیت متن بود، بنابر این فرمالیستتأ. آن باشد

ن به چنین هدفی نظریاتی براي رسید. ي ادبیت متن را از شکل و بنیان آن استنتاج کنندکوشیدند تا اجزاي سازنده

  .)46: 1380فر،شایگان(» ختندپردا

» هاي دیگر استزدایی یا از گونهي ادبیات و هنر، جوالنگاه آشناییتمام صحنه«از نظریات مهم آنان این بود که 

  .)46: 1380فر،شایگان(

در  زدایی براي نخستین بارهاي روس، مفهوم آشناییي نخستین گروه فرمالیستویکتور شکلوفسکی نماینده«

  .)24: 1387مقدادي،(» محافل ادبی باب کرد

ها که معتقد بودند شعر قصد آن دارد تا مفاهیم ناآشنا و غریب را با کمک زبان هنري سمبلیست الف نظربرخ

ها و یا معانی غریب، زدایی قصد دارد تا با به کار بردن واژهآشنایی. خود براي مخاطب قابل دسترس و آشنا سازد

زدایی رهایی بخشیدن مخاطب از براي توضیح باید گفت که هدف اصلی آشنایی. و آشنا را ناآشنا سازد لوفمفاهیم مأ

شوند؛ لذا ل زیباشناسی به سبب کثرت استعمال براي ما عادي میبسیاري از مسائ نوعی عادت و تکرار است؛ زیرا

 دوباره از آنان استفاده کرد توانسازي است که میدهند؛ به کمک غریبثیر خود را از دست میقدرت تأ

  .)1391:158 ، شمیسا،47|1: 1370احمدي،(

به چند . ل زبانی استوي دارد و هم لفظی، اما عمده مسائي معني وسیعی است هم جنبهزدایی مقولهآشنایی

  :کنیمبیات مرسوم است اشاره میزدایی که در ادطریق آشنایی

گوید مثالً شاعر به جاي اسم آشناي خورشید می. اصلی استمجاز و استعاره و کنایه که بحث از معانی  .1

  :»کاشف معدن صبح«

  ).188: 1391 شمیسا،. (اگر کاشف معدن صبح آمد خبر کن مرا

هرچند اکتفا به این چند مورد نادرست خواهد بود، زیرا برخی کنایات به سبب کثرت استعمال به عادت بدل 

  .اندشده

. صناعات ادبی مثالً استفاده از ایهام که توجه به معانی دور و نزدیک لغت و ایجاد توهم در خواننده است .2

 ). معنی نزدیک آشنا و معنی دور غریب است(

  :گویدسپهري می
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  تا هواي خنک استغنا//  ي شکتا ته کوچه // ي مذهب باالرفتم از پله

مفهوم عرفانی آن است اما مراد شاعر معنی لغوي  »استغنا«شناي ، معنی آ»مذهب و شک«هاي با توجه به واژه

  .)188: 1391شمیسا،( نیازي استیعنی بی

  : گویدمثالً سپهري می. صاویر تازهتعریف دوباره یا روایت تازه یا ارائه ت .3

  این حجم غمناك //  زادآدمی

  .)189: 1391شمیسا،( بالغی اوستی دیگر از او یا بدل تعریف »مناكحجم غ«ظی آشناست، لف »زادآدمی«

مثالً حافظ . ي افقی کلمات با همف در محور همنشینی هرگونه دستکاري دستوري یا تغییر در رابطهتصرّ .4

  : گویدمی

  خونبار من اي دوست بدان یار رسانشعر 

  .)190: 1391شمیسا،( شودمعموالً صفت شعر واقع نمی »خونبار«حال آن که 

ي هنري از زبان عادي است و به هاي برجستهاصطالح فورگراندینگ است که عدولي سازي ترجمهبرجسته

  .ه یعنی استعاره در فعل استي تبعیعبارتی در ادبیات ما معموالً استعاره

 کند و جریان خواندن خودکار را دچار اختالل میف در نظام عادي زبان، درنگ ایجاد میسخن ادبی با تصرّ

  .)74: 1392فتوحی،(آفرین است زدا و درنگشکن، آشناییادبی عادت از این رو سخن. سازد

  :شودسازي به دو طریق متحقق میشناس انگلیسی برجستهي لیچ زبانبه عقیده  

 مثالً. به نظر لیچ انواع و اقسامی دارد اما هنجارگریزي .اندهاي روسی مطرح کردهکه فرمالیست1هنجارگریزي .1

الباً در به نظر او هنجارگریزي غ. غوي، نحوي، معنایی، زمانی، سبکی، گویشی، واژگانیارگریزي آوایی، لهنج

  .سازدي بدیع معنوي است و شعر میحوزه

یعنی در واقع به زبان متعارف یا . سازدي بدیع لفظی است و نظم میکه معموالً در حوزه2هنجارافزایی .2

 .)192: 1391شمیسا،( )هنجارپذیري زبان( کنیمخودکار، هنجارهایی را تحمیل می

  :در اشعار فاضل نظريهایی از هنجارگریزي نمونه

 هاي بارز هنجارگریزي در اشعار وي توصیف ابزار و صنایع جدید در قالب سنتی و با زبان صور خیال از نمونه

  .باشدمی

  .)114: 1395نظري،( نخواهد کرد ترسفر مرا به تو نزدیک/ / سفریم در هاي قطارمن و تو پنجره

                                                
1. Deviation  

1. Extra regularity 
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  .از صنعت وارد شعر شده است »قطار«ي واژه 

 حسن( رده بوددستی و غیر شاعرانه را با ادراکی شاعرانه وارد شعر ک هاي روزمره و دمِاستفاده از واژه-

  .)116: 1391لی،

  .)29: 1395نظري، ( افتد چاقوییدر دست آن دیوانه می/ / کَند روي میزها هروقتنام تو را می

  .از الفاظ محاوره وارد شعر گشته است »چاقو«و  »کندن«فعل 

  .)34همان، ( ستهاي یکسان پر شدهها و رفتناز توقف/ / ايدار کهنهزندگی چون ساعت شماطه

  .دستی است هاي دمِاز جمله واژه »دارساعت شماطه«

 هاي زبان گفتار هاي محاوره از اصطالحات و کنایهشدن به زبان گفتار، بجز واژه شاعران امروز براي نزدیک

  :اندهم بهره جسته

  .)65: همان! (از که بنالم؟! آتش استدر جگرم / / هر که جگر گوشه داشت خون به جگر شد

ي فراوان کنایه از غم و غصه »خون به جگر شدن«دل داشتن است و  کنایه از عزیزِ »گوشه داشتنجگر«

  .خوردن است

  اصطالحات ریاضی  

  .)90: همان( کندی میجاي ما اینجاست یا آنجا چه فرق/ / سهم ما از خاك وقتی مستطیلی بیش نیست

پذیري شاعر از شرایط اجتماعی ن تأثیرباشد که مبیهاي نوآوري در شعر از لحاظ معنا و محتوا میگونه از

  .خویش است

  .)77: همان(دیگر انسانی نخواهد بود قربانی بس است / / دهیمنسل پشت نسل تنها امتحان پس می

 سؤاالت تحقیق -3- 1

  در اشعار معاصر و به ویژه اشعار فاضل نظري چیست؟ عامل اصلی هنجارگریزياول؛ 

  سایر موارد؟یا هنجارگریزي بیشتر واژگانی است یا معنایی و محتوایی و از نظر بسامد دوم؛ 

  اهداف پژوهش -4- 1

بر آنیم که در این پژوهش براي  .الواقع متمم و مکمل آن استکند و فیهر هدفی، ضرورتی را ایجاب می

آشنایی ندارند، بستري را فراهم کنیم که  اشعار فاضل نظريبخصوص در  هنجارگریزيکه با بحث  تسهیل متعلمانی
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ها ایجاد کنیم که با دقت و موشکافی خاصی در زمینه اشتیاق را در آن مبحث،ضمن آشنایی دانشجویان با این نوع 

  :هستیمناگزیر از این اهداف . وندابیات با مشکل مواجه نش اینشناخت و تشخیص 

 .در اشعار فاضل نظريیزي مندان با انواع گوناگون هنجارگرعالقه آشنایی .1

 .هایشپی بردن به مقصود و منظور فاضل نظري در هنجارگریزي .2

  .رهایی بخشیدن مخاطب از نوعی عادت و تکرار .3

  ضرورت پژوهش-5- 1

هاي هاي دیگر که تا حدودي راهخالف زمینهدهد که برهاي مربوط به زبان فارسی نشان میبا دقت در تحقیق

ه طوري که موجب جلب توجهاي نگاه هنري به کاربردهاي غیر معمولی، بهاست، در زمینه پژوهش هموار شده

ه است؛ لذا با توجه به کمبود پژوهش در گیرد، کاري تخصصی و مستقل و قابل توجه صورت نگرفتمخاطبان قرار می

این زمینه با وجود متون غنی و آثار ادبی معاصر، ضرورت دارد با نگرش فرمالیستی، این آثار مورد تجزیه و تحلیل قرار 

  .  مندي معرفی گرددگیرد و جهت بهره

  ي پژوهشپیشینه - 6- 1

نظران قرار و این موضوع مورد کم توجهی صاحب ه استتدوین نشد هیچ اثر مستقلیدر مورد موضوع مذکور 

گانه نقدي بر سه«اي با عنوان مقاله ؛در برخی منابع به صورت پراکنده، مطالبی در این زمینه آمده است. گرفته است

کاظمی، ها مورد بررسی قرار گرفته که توسط محمدکاظم ها و آنهاي امپراطور، اقلیتدر سه اثر گریه» فاضل نظري

 . به چاپ رسیده است» اقلیم نقد«ي درمجله 1392در سال 

دانشجوي ( ، مهرداد زارعی)دانشیار دانشگاه خوارزمی(ر اشعار فاضل نظري، غالمعلی فلّاح وارگی دهندي

  .166- 145صفحات : 78، شماره 23ي نشریات علمی، دانشگاه خوارزمی، ج، سامانه)کارشناسی اشد خوارزمی

  .1390، غالمعلی حداد عادل، اردیبهشت )سیري در شعر فاضل نظري( بینیسادگی که میبه همین 

  .1392ي اقلیم نقد، تابستان ، مجله)هاهاي امپراطور، اقلّیت، آنگریه( ي فاضل نظريگانهنقدي بر سه

 ،1393د رجایی، ي دولتی، دانشگاه تربیت دبیر شهیبک غزلیات فاضل نظري، پایان نامهها و سبررسی درونمایه

  .آور محمد بیدخونیپدید پور، مشاور رسول چهرقانی منتظر،اکبر افراسیاباستاد راهنما علی
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هیأت علمی آموزشکده فنی ( پیوند تمثیل و نماد با تکیه بر پیامبران در شعر فاضل نظري، سید احمد کازرونی

ی دانشگاه آزاد واحد استاد زبان و ادبیات فارس( ، اسماعیل عبدي مکوند)اي سماء، دانشگاه آزاد واحد اهوازحرفه

  .1394ي تحقیقات تعلیمی و غنایی در ادب و زبان فارسی، نامه، فصل)بوشهر

  .1395المللی زبان وادبیات فارسی، اضل نظري، لعیا یوسفی، کنگره بیناندیشی در اشعار في مرگمقاله

 روش انجام پژوهش - 7- 1

روش جمع آوري اطالعات، مانند  تحلیلی بنا نهاده شده است و_ توصیفی روش ما در این پژوهش بر محور

هایی در مورد زبانشناسی و زمینه به مطالعه کتاباي است که براي پیشکتابخانه هاي ادبی به شیوةبسیاري از پژوهش

پرداخته، ی جهانتیغ ي دکتر مریم خلیلبر اساس کتاب سیب باغ جان، نوشته.... دستور شعر نو، اشعار فاضل نظري و 

  .ایمپرداخته سپس به بازبینی اشعار فاضل نظري

  هاي پژوهشمواد و داده - 8- 1

ها و آن ت،یدر چهار کتاب ضد، اقلّ غیجهانت یلیخل میدکتر مر يجان نوشته باغِ بِیکتاب سدر  اساس کار

  .استدر ارتباط با موضوع تحقیق و نقد ادبی شناسی معتبر زبان و کُتب امپراطور يهاهیگر
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  :فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  شناسیمباحث زبان -2-1

ي آن شناسان، زبان نظامی است که از نمادهاي آوایی قراردادي ساخته شده و به وسیلهاز دیدگاه اغلب زبان

  .)11: 1385،فضیلت(کنند اعضاي یک گروه اجتماعی همکاري می

در  رسانی نقش اصلی زبان است وپیام. رسانی استپیامترین ابزار ترین و کاملآمدترین، منظمزبان، در اصل، کار

هاي دیگري پیدا کرده که آن را کم و رسانی، نقشاما زبان، عالوه بر پیام. زبان عادي روزمره، همین نقش مهم است

سمیعی ( سایه قرار گرفته استرسانی آن در حدي که گاه نقش پیامبیش از خط اصلی دور ساخته است تا به 

  .)44: 1389،یگیالن

  زبان چیست؟ - 2-1-1

ي دوگانه اي آوایی که قابلیت تجزیههاست؛ وسیلهزبان وسیله برقراري ارتباط یعنی تفهیم و تفاهم میان انسان

  .داشته باشد

  وظیفه زبان چیست؟ - 2-1-2

رو براي زبان در زندگی بشر هاي انسان در گرو زبان است؛ از اینگمان تمام پیشرفتبی سازد،زبان انسان را می

  :ها عبارت است ازترین آناند که مهمل شدههاي فراوانی قائنقش

  :ایجاد ارتباط) الف

پیشرفت  گویندبه همین دلیل می ر است وانتقال اطالعات و تجربیات میان افراد و جوامع، تنها از راه زبان میس

  .ي تبادل افکار و اطالعات است که موجب تکامل وي شده استکنونی بشر نتیجه

  : گاه اندیشهتکیه) ب

هاي مناسب براي مفاهیم و انتخاب واژه. اندیشد و اندیشیدن، خود نوعی سخن گفتن استبشر در قالب زبان می

زبان براي دو نفر وقتی فارسی مفاهیم است؛ یعنی مثالًي اندیشیدن به آن هاي عالم بیرون از ذهن وابستهپدیده
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ي صفت زبان باید به تثنیهعرب. برد، متفاوت استزبان براي دو نفر به کار میبرد، با صفتی که عربصفتی به کار می

  )1387:3وحیدیان کامیار؛ غالمرضا عمرانی،(.نیز بیندیشد تا بتواند آن را برگزیند

  هاي زباننقش

این تقسیم بندي از نظر . عاطفی، نقش ترغیبی، نقش ارجاعی، نقش فرازبانی، نقش همدلی، نقش ادبینقش 

نویسنده سا (ي پیام ، فرستنده)اثر ادبی(پیام : رومن یاکوبسن صورت گرفته است که در برابر شش مؤلفه ارتباطی

موقعیت اجتماعی و (ي تماس ، زمینه)قواعد و هنجارهاي زبان(، رمز )مخاطب، خواننده(ي پیام ، گیرنده)شاعر

  ).33- 30: 1383صفوي، (گردد نقش زبان مشخص می) کلمات یا صوات(، مجراي ارتباطی تماس )فرهنگی

  هاي زبانگونه - 2-1-3

هاي خارج از ایران، در یک گذر اجمالی از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب ایران و حتی در برخی از سرزمین

نویسد؛ اما گوید و میعی است که به فارسی میي آن مدشود، گوینده یا نویسندهیا گفته می هرچه نوشته غالباً

هاي مختلف، تر بنگریم حتی یک فرد خاص هم در موقعیتو اگر دقیق است نها روشها و گفتهگوناگونی این نوشته

گونه که رکز علمی پایتخت به تدریس مشغول است، هماناستاد دانشگاهی که بزرگترین م زند؛ مثالًیکسان حرف نمی

فارسی «کند؛ یعنی میان گفتار و نوشتارش تفاوت آشکاري وجود دارد در حالی که هر دو نویسد، تدریس نمیمی

  .هایی داردبنابراین باید گفت هر زبانی گونه است؛ »امروز

بانه و گفتاري معیار خبري یاد عامیانه، گفتاري مؤدهاي متفاوت گفتاري توان از گونهدر زبان فارسی معاصر می

البته بدیهی . را نام برد... هاي نوشتاري اداري، نوشتاري تحقیقی، نوشتاري خبري و توان گونهکرد و در نوشتن نیز می

بررسی کند هایی ثابت و یکسان هاي آن زبان را با معیارها و قاعدهي گونهتواند همهاست که هیچ دستور زبانی نمی

  .)4-2: 1387غالمرضا عمرانی،  وحیدیان کامیار؛(

  زبان معیار - 2-1-4

-ها و دشواريشناسی زبان داراي پیچیدگیچون تعریف زبان و جامعهتعریف و توضیح اصطالح زبان معیار، هم

  ). 40: 1388رضایی، (هاي خاص خود اوست 

  :سازدب را روشن مید شده مطلبراي این اصطالح پیشنها نگاهی گذرا به چند تعریف که
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عالوه بر این، . شودرود و در مدارس تدریس میي زبانی است که در مطبوعات به کار میگونهزبان معیار آن - 

هاي مشابه به کنند و در پخش اخبار و سایر موقعیتاي است که افراد تحصیل کرده بدان تکلم میزبان گونه

  ).22: 1376 ،ترادگیل(رود کار می

اي که در مراکز فرهنگی ي گویندگان تحصیل کردهاي از یک زبان است که بیشتر به وسیلهزبان معیار گونه - 

هاي زبان رسمی در آموزش، رسانه گونه زبان غالباًاین. رودکنند، به کار میو سیاسی یک کشور زندگی می

  .)232: 1368 ،مدرسی(هاي مشابه است گروهی، نوشتار و سایر موقعیت

آموختگان و فرهیختگان آن را چه در نوشتار و چه در گفتار به کار زبانی است که دانش) معیار( بان سنجهز - 

 .)237: 1376کزازي، (گیرند می

زبان عادي، علمی، ادبی و : که عبارتند از شودمیي بیان به چهار نوع دسته بندي زبان به اعتبار شیوه - 

نامه و فرهنگ واژگانی خود را دارد و اند، زبان معیار، واژهنیز گفته» منُرزبان «را گاهی » زبان معیار«. محاوره

هاي زبان دارد که هدف اصلی آن ها و سبکهاي دستوري و ساختار و نحوي متمایزي از سایر گونهویژگی

ي خود گانهبندي ششدسته رومن یاکوبسن در. هاي ادبی خالی استبرقراري ارتباط است و از سایر ویژگی

ل به شش جزء گوینده، مخاطب، مجراي ارتباطی، رمز، پیام و هاي زبان براي فرآیند ارتباط قائاز نقش

زبان به ترتیب داراي یکی از . شودکه هرگاه پیام متوجه هر یک از این مجراي ارتباطی می. شودموضوع می

 .)33- 30: 1391صفوي، ( ودهاي عاطفی، ترغیبی، همدلی، فرازبانی، ادبی و ارجاعی خواهد بنقش

شود یاکوبسن دریک جا در نقش ارجاعی زبان یاد کرده و معتقد است این نقش گونه که مالحظه میهمان

  ). 32:همان، ص(گیري پیام به سوي موضوع باشد شود که جهتزمانی محقق می

یاکوبسن، تنها موردي که ي پیشنهادي گانههاي ششبین نقشتوان چنین ادعا کرد که از بنابراین می

به عبارت دیگر، زبان به غیر از نقش ارجاعی در سایر . همین نقش ارجاعی زبان استي ارتباط صرف است، دربردارنده

هاي زبان معیار یا معمول،ارجاعی به این ترتیب یکی از ویژگی. کندهاي خود چیزي مازادبر ارتباط حمل مینقش

هاي جامعه توجه دارد و ارتباط یافتن با گرا است نه فردگرا، یعنی به همه گروهی جامعهزبان معیار زبان. بودن آن است

 . داندهاي اجتماع را ضروري میتمامی گروه

یعنی در آن نباشد،  تر آن است که معلوم کنیم چه عناصريکه زبان معیار را به روشنی بشناسیم، آسانبراي این

، سمیعی گیالنی(سازند زبان راه یابند خصلت معیاري آن را مخدوش یا ضعیف میعناصري را نشان دهیم که اگر در 

1389 :51(.  
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این عناصر زبانی . ورود عناصر زبانی متروك و منسوخ یا مهجور در آن است ،یکی از عوامل اغتشاش زبان معیار

مثالً . موسی یا دستوري باشندقا يممکن است به مراتب آوایی، صرفی، نحوي یا معنایی تعلق داشته باشند و از مقوله

توان و تعبیرهایی از این قبیل را می »چِنین«به جاي  »چنین«یا  »شُجاعت«به جاي  »شَجاعت«هاي نامأنوس تلفظ

  .)52- 51: همان(ر استفاده از تعبیرات منسوخ شمرد هاي رایج زا نسبتاً رایج تکلف دنمونه

طرد عناصر عربی از . زدایی استنویسی و عربیکند اصرار در سرهگرایش دیگري که زبان را از معیار دور می

خون و اي نخواهد داشت که این زبان را ضعیف و کمر باشد، جز این نتیجهزبان فارسی، اگر هم بر فرض محال میس

  .)52: همان(رمق سازد کم

نوشتار، به صرافت طبع اهل زبان و در گفتار و  اند هم امروزبسیاري از این عناصر عربی که به فارسی راه یافته

گاهی این عناصر به همان صورت آوایی و حتی ساختاري که در . روندعی در کار باشد، به کار میف و تصنّکه تکلّآنبی

اي که از عناصر زبان فارسی اند به گونهصورت مأنوس گرفته هاییبا دگرگونی اند واند باقی نماندهزبان عربی داشته

اندیش، صبحگاه، عاقبت( :بسیاري از این عناصر مثل. کنندشوند و در نظر اهل زبان غریبه جلوه نمیده نمیز دایتمی

که زبان خالصه آن .اندبا عناصر قاموسی و دستوري زبان فارسی پیوند یافته در ترکیبات ،)باادب، پرادعانظرسنجی،

  .)53-52: همان(ها غیر ممکن است اند که گسستن آنعربی و زبان فارسی چنان در هم تنیده

: هاي ناشیانه شایع شده استبرداري از زبان بیگانه است که ترجمهعنصر دیگري که بیرون از معیار است گرده

به جاي چیزي رود که پیروز شود ؛ می»دیدگاه«یا  »نظرگاه«به جاي  »ي نظرنقطه«مثل کاربرد تعبیرهایی چون 

ي معادل هاي فرنگی در موارد غیرضروري، یعنی در مواردي که واژهچنین وارد کردن واژهو هم نمانده که پیروز شود

: همان( »مرکز خرید«یا  »بازار«به جاي  »شاپینگ سنتر«؛ »برچسب«به جاي  »اتیکت«رسا و جاافتاده باشد، مثل 

54(. 

. آوردرسانی خلل پدید میپیامسازد و احیاناً در کاربرد عناصر زبان محلی نیز خصلت معیاري را ضعیف می

لطمه بزند و  استفاده از این عناصر در محاوره تا حدي طبیعی است و به شرط رعایت اعتدال، در نوشته به زبان معیار

ق به و تعبیرات و امثال متعلّ اي یا الفاظالبته برخی از عناصر واژگانی، اصطالحات حرفه. چه بسا آن را نیرو هم بخشد

ها در زبان معیار، با توضیح الزم یا اند و وارد کردن آنمردم هستند که در زبان معیارفرصت حضور نیافتهفرهنگ 

  .)54: همان(ها، مجاز است متمایزساختن آن

ضرورت و به عمد و به قصد تفنّن ادبی، عناصري را از دیگر خصوصیات زبان معیار این است که نباید در آن، بی

البته در زبان معیار، گاهی به ضرورتو براي روشنی یا قوت بیان،تعبیرهاي کنایی، . شعر است وارد کرد که مختّص
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ي تفنّنی ندارد، لذا به حدي نیست که در رود؛ اما این جمله جنبهالمثل، استعاره و دیگر انواع مجاز به کار میارسال

مزه و خنک و گاه  گفتار عادي، به کار بردن سخن را بی ، حتی درجا تعبیرهایی شاعرانهجا و نابهبه. شودشعر دیده می

  .)55- 54: همان(سازد آور میآور و حتی چندشخنده

در زبان . باشد بهتر استتر که هرچه این زبان به زبان جاري و متداول نزدیکي دیگر در زبان معیار ایننکته

در زبان  مثالً. هاي مرکب رو به افزایشمد فعلط و پیشوندي رو به کاهش است و بسآهاي بسیمد فعلجاري، بسآ

باز «، »گشودن«؛ به جاي »ملحق شدن«، »پیوستن«؛ به جاي »ذخیره کردن«گویند می »اندوختن«جاري به جاي 

  .)55: همان( زبان علمی بیشتر از امکان اشتقاقشود و در در زبان جاري بیشتر، از امکان ترکیب استفاده می. »کردن

نویسی کاران در نویسندگی بیشتر به سرههرچند تازه. زندفانه نیز به زبان معیار صدمه میمتکلّگرایی عربی

  . افزاییگرایش دارند تا به عربی

ورود عناصر زبان صنفی را به زبان معیار نباید آزاد گذاشت، چون این با رسالت و نقش اصلی زبان معیار، که باید 

  .)55: همان(  ها باشد، منافات داردکردهي تحصیلمفهوم عامه

  زبان علمی - 2-1-5

در این زبان، لفظ . زبان علمی زبانی است شفاف با تعبیرهاي مستقیم و داراي ساخت منطقی و نظم و آراستگی

زبان علمی حاوي مفاهیم و اصطالحاتی . رود که مشهورندبه معناي حقیقی یا آن معانی مجازي و کنایی به کار می

ها به روشنی و ها محدود به حدودي است که در تعریف آني مصداقی آنست که مصادیق مشخصی دارند و حوزها

که بر سر کلمات و تعبیرات آنخصوصیت دیگر زبان علمی این است که ما را، مستقیم و بی. دقت منعکس شده است

ساده، براي جاذبه بخشیدن به سخن به مقتضاي  ه، در علم به زبانبا این هم. شوددرنگ کنیم، به مدلول راهنمون می

  .)47: همان( تر و گواراتر سازیمي مخاطبان، مجازیم با چاشنی ذوقی نوشته را شیرینقهذائ

  زبان ادبی  -2-1-6

دیدرو، فیلسوف . هاي تصویرياین زبان، به ویژه زبان شعر، زبانی است داراي نشانه. زبان ادبی حکم دیگري دارد

متقارناً هم گفته و هم  ءدر شعر، برخالف زبان هر روزي، اشیا«: گویدي فرانسوي مشهور قرن هجدهم، میو نویسنده

شعر لزوماً باید در پی آن «نویس آلمانی قرن هجدهم، نامهنظر لسینگ، ادیب و منتقد و نمایشبه . »شوندتصویر می

تواند با نثر فرق پیدا عی برساند و تنها از این راه میي طبیي قراردادي به درجههاي خود را از درجهباشد که نشانه
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صنایع  ها، طول هجاها،از صداي کلمات، آرایش آن: اندعبارت بردوسایلی که براي نیل به این مقصود به کار می. کند

عمالً در آن است آفرینی زبان سر و کار داریم و زیبایی واقعی هنري در ادبیات، با نقش زیبایی. »ایهبدیعی و مجاز و کن

  .از این رو، موسیقی بهترین مصداق هنر است. که شیء جز خود برچیزي داللت نکند و در حد خود تمام باشد

که به مدلول و معنی کلمات و تعبیرات دست یابد، به در زبان ادبی، به خالف زبان علمی، مخاطب، پیش از آن

چنان که مصالح مات است، هنري که مصالح آن زبان است، همدر حقیقت، ادبیات هنر کل. کندها توجه میلفظ آن

  .آنِ نقاشی شکل و رنگ است موسیقی نغمه و از

زبان ادبی سنتی دارد که . گرددگیرد و این راه غنی میبا این همه، زبان ادبی از زبان و فرهنگ مردم الهام می

ر استحفظ آن از راه تتبا. ع در آثار گذشتگان میسنی ساختن این سنّت و پروردن آن و مایه دادن به آن، براي غ ام

ترین ارزشزبان پر. اندي نویسندگان از این چشمه فیض بردهر است و همهثّردم بس مؤگیري از زبان و فرهنگ مبهره

ن مردم، االبته تعبیرات و امثال زب. ه استآثار ادبی فارسی، یعنی متون عرفانی و صوفیانه، از فرهنگ مردم مایه برگرفت

  .)48- 47: 1389سمیعی گیالنی، ( اید از صافی ذوق نویسندگان بگذردبراي ورود به ساحت ادب، ب

- استفاده می نامهها و فیلمنامههاي ادبی، نمایشاز زبان ادبی براي آفرینش آثار ادبی مانند شعر، داستان، قطعه

ین خاطر مخاطب با اولین مواجهه با چنین به هم. استده و رمزآلود بودن آن هاي این زبان، پیچیاز ویژگی .شود

زیرا نویسندگان و شعرا . تواند پیام آن را به راحتی دریافت کندشود و نمیکلمات و جمالتی دچار حیرت و مکث می

ر کالم که دنمایند استعاره، تشبیه، کنایه و ابهام به صورت گسترده استفاده می: چونهاي ادبی همدر آثارشان از آرایه

. شودشدن متن میجذابیت و برجسته کند و موجبکنیم، ناآشنا جلوه میرا استعمال می روزانه به طور معمول آن

کند و موجب دمیده شدن یک روح به می است که در احساسات شنوندگان نفوذ ي حس زیباییکالم ادبی دربردارنده

چون زبان زبان ادبی هم. کندهاي معمول رها میچوب ز چهارشود و کلمات و جمالت را اروح میکالبد یک کالم بی

هاي خاصی که هاي بیان متفاوت است و شاعر یا نویسنده از واژهي واژگانی خاصی دارد که با دیگر شیوهعلم دایره

48: همان(کند اند، استفاده میبرانگیز را در خود جاي داده لمفاهیم تخی.(  

  زبان محاوره -2-1-7

یکی آن که . گیرد، با زبان ادبی از دو جهت فرق اساسی داردکه از صور خیال مایه میمحاوره در عین آن زبان

دیگر آن . ها آگاهی و قصد و عمد هنري نداردبرد و هم در استفاده از آنتعابیري تصویري را عموماً به تقلید به کار می

  .)48: 1389، سمیعی گیالنی( بهره استادبی است، بی هاي علمی وکه از نظم و آراستگی، که وجه مشترك زبان
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عامیانه در معناي متداول آن، یکی زبان : توان در دو دسته جاي دادزبان محاوره یا عامیانه از لحاظ معنا، می

ي دوم زبان عامیانه یا به عبارتی زبان جاهلی، التی، چاله دسته. جیم شد، قاچاق شد، زد به چاك، دك شد :مثل

رسی فراوان فلنگ را بست، غزل جیم را خواند، زد به چاك محبت و از این قبیل تعبیرات که در زبان فا: نی، مثلمیدا

  .)46: سمیعی گیالنی(هستند 

زبان مردم زبان کار شرافتمندانه . از این معنی نیز غافل نباید بود که زبان جاهلی با زبان اصیل مردم یکی نیست

عیار و ت و صداقت و مناعت طبع و ایثار است؛ زبانی است پاك و شفاف و سره و خوشو زندگی آبرومند، زبان عفّ

-که زبان جاهلی زبان غوغا و الف و گزاف و وقاحت و طفیلیرنگین و نمکین، آکنده از حکمت و ذوق سلیم، در حالی

  .)48: سمیعی گیالنی(گري است 

  زبان شعر -2-1-8

کنند ولی را جلب نمی روند و به هیچ وجه توجه ماو معمول به کار می در زبان روزمره، کلمات به صورت عادي

این دگرگونی در . کننددر شعر و با مختصر پس و پیش شدنی، این کلمات عادي و سرد و مرده حیاتی دوباره پیدا می

خاطب را به شود و مها سبب نوعی زیبایی کالمی مینشینی و جانشینی کلمات در مصرعرد و انتخاب نوع همککار

  .کندسوي خود جذب می

نشیند ها خود در مقام مدلول میها، زبان شعر زبانی است فشرده و تشدید یافته که درآن دالاز نظر فرمالیست

آیند و هم ها خود هم دال به شمار میروند بلکه اینو الگوهاي آوایی براي داللت بر معنایی فراتر از خود به کار نمی

ها در شعر در مقام مدلول عمل گوییم دالکه میاي«نگ و اصوات موزون در هنر موسیقی به تعبیري همدلول مانند آ

آیند هاي شعر به شمار میکنند به این معنا است که مواردي مانند تکرار اصوات و ساختارهاي موزون از مشخصهمی

گیرند که این موارد ارجاعی به وزن جاي میحرفی و چون قافیه، همها در قواعد مرسوم و معروفی همکه مجموع این

  ).58: 1386پور، قاسمی(» واقعیت فراسوي خود شعر ندارد

گوید و صورت آن از معنایش ي زبانی است که از یک ساحت تجربی و معنایی ویژه سخن میزبان شعر یک گونه

برگردانیم و معناي بیتی یا ...) ن عامیانه و زبان فلسفه، زبا(ي زبانی دیگري ناپذیراست و اگر آن را به هر گونهجدایی

چنان که تواند آن معناي اصلی را آنغزلی را بخواهیم جدا از صورت آن برسانیم، چنین برداشت و تفسیري هرگز نمی

 .)15: 1387آشوري، (ي آن نهفته است، به ما برسانددر صورت ویژه
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