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Abstract 

In this article, we try to show that defamiliarization is basically a 
philosophical approach to phenomena, especially in the field of language, 
literature and poetry. In this regard, Derrida's deconstructive approach, as 
a difference, is more closely related to the concept of Shkolovsky 
unfamiliarity. Basically, our mentality is a matter of language, and in the 
meantime, poetry is the crystallization of this kind of mentality. Hence, it 
can be said that mentality is constructed in the context of language, and in 
the thinking of poststructuralists such as Barthes, Deleuze, Derrida, this 
construction is always formed in the form of language. What is particularly 
important about Derrida's difference and, more generally, about 
Shkolovsky's unfamiliarity with language, is that we can never say that we 
have reached the full meaning of a word or sentence or phrase, and so on. 
Meaning is never fully present in a world. However, in this article, we deal 
with deviations as defamiliarization in various forms, and suffice with one 
of these abnormalities, namely the phonetic type, and deal with examples 
of contemporary Iranian poets from the traditional and romantic 
spectrum in confirmation of this kind of abnormality. . The poets 
discussed in this article are Simin Behbahani, Malek e Shoaraye Bahar, 
Fereydoun Moshiri and Hamid Mossadegh.  

Keywords: defamiliarization, anomaly, Derrida's difference, contemporary 

poetry. 
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The concept of defamiliarization also leads us to a new understanding of 

the language and its meaning, and in this respect, these two concepts are 

in the same direction. We know that this concept of difference plays a role 

in the philosophies of existence and phenomenology, as well as in the 

phenomenological and ontological hermeneutics of Gadamer and Ricoeur 

and others, as well as in Derrida's deconstruction, especially in Derrida's 

concept of difference. In general, a philosophical approach to man and 

the world and a rational analysis of man's relationship with the world or 

man's relationship with his existential dimensions is something that seems 

unfamiliar to our ordinary and primitive understanding, while in everyday 

life various things and various phenomena As the most tangible and 

familiar things, most things remain hidden from view, but at the same 

time, these things are nothing but the lived experience of man. Our 

awareness of the ordinary is a preconceived notion, as Merleau-Ponty, a 

twentieth-century French phenomenologist, points out in his book 

Phenomenology of Perception. In view of this, the artist and the poet not 

only see reality as complex, but also its expression requires that this 

complexity be revealed in language. On the other hand, our mediators and 

media are with the complex reality of language, and we connect with reality 

through language. Sometimes language itself plays a major role in the 

complexity of reality, which we often neglect in lived experience. 

Defamiliarization of language helps to connect the content and form of 

the text. 

In the same way, in this research, we seek to explain the anomalies that 

govern the poetry of prominent poets in the two currents of contemporary 

Persian literature, and we seek to examine and analyze their poems from 

the perspective of various anomalies. These two currents of poetry, one 

related to the traditionalist poets of Persian literature and the other related 

to the poets attributed to Romanticism, both of which are rooted in 

contemporary Persian literature and show the philosophy and type of view 

they have towards poetry. The group of contemporary traditionalist poets 

is mostly dependent on the past of Persian literature and has written poetry 

in the ancient style. The most prominent poets of these two schools are: 
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Simin Behbahani, Malek e Shoaraye Bahar, Fereydoun Moshiri and Hamid 

Mossadegh, respectively. In this research, the poetic characteristics of 

these poets from the perspective of various aberrations and then their 

adaptation have been studied. According to what has been said, such an 

approach can be considered in contemporary Iranian poetry in different 

ways. Therefore, here we briefly examine the concept of unfamiliarity with 

the philosophical approach in the poems of these four contemporary 

Iranian poets (Simin Behbahani, Malek e Shoaraye Bahar, Fereydoun 

Moshiri and Hamid Mossadegh). 

It can be said that among these poets, Fereydoun Moshiri paid less 

attention to phonetic abnormalities, and after him, Hamid Mossadegh, 

who is also a member of Moshiri's group, did not pay much attention to 

phonetic abnormalities. This means that poets attributed to the school of 

Romanticism did not pay much attention to phonological aberrations in 

their poems in order to highlight and distinguish them in literary language. 

Perhaps the reason for this lack of attention is that these poets could not 

remain faithful to the emotional element of their poems, which they 

intended to convey to the audience, if they paid much attention to 

phonetic abnormalities. Language is a type of pronunciation, and because 

the goal of Romantic poets is to convey emotion, and phonetic aberrations 

act as a barrier to this transmission, they have tried to use this abnormality 

in a very small number of cases. The items they have used are basically 

items that are very simple and understandable and do not interfere with 

the connection with the audience. 
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 چکیده

 فلسفی رویکردی اساسا( Defamiliarization) زدایی آشنایی که دهیم نشان داریم سعی مقاله این در
 به دادری ساختارشکنانه رویکرد راستا این رد. است شعر و ادبیات و زبان ساحت در مخصوصاً ها پدیده به

 و است بانیز امری ما ذهنیت اساساً.. دارد شکلوفسکی زدایی آشنایی مفهوم با بیشتری قرابت تفاوط مثابه

 اختهس زبانی بافت در ذهنیت که گفت توان می رو این از. است ذهنیت نوع این تبلور شعر میان این در

 زبان بقال در همواره شدن ساخته این لیوتر دریدا، وز،دل بارت، مثل پساساختارگرایانی تفکر در و شود می

 شکلوفسکی زدایی آشنایی در عام بطو و دریدایی( difference)طتفاو در خاص بطو آنچه. گیرد می شکل

 یا مهکل یک معنای به کامالً بگوییم توانیم نمی هرگز که است این است اهمیت حائز زبان خصوص در

 لیکن ؛ندارد حضور کمال و تمام طور به جهان یک در هرگز معنا. تمام دیگر و ایم رسیده عبارت یا جمله
 این زا یکی به و پردازیم می مختلف اشکال در زدایی آشنایی مثابه به هنجارگریزی به نوشتار این در

 نتیس طیف از ایران معاصر شاعران اشعار از مصادیقیبه  و کرده بسنده آوایی نوع از یعنی ها هنجارگریزی
 سیمین زا عبارتند مقاله این در بحث مورد شاعران. یمکن میاشاره  هنجارگریزی نوع این تایید در رمانتیک و

  .مصدّق حمید و مشیری فریدون بهار، الشعرایملک بهبهانی،

 .معاصر شعر ،دریدایی تفاوط هنجارگریزی، زدایی، آشنایی :هاواژهکلید
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حس زندگی را بازیابی کنیم. وجود دارد  هنر وجود دارد تا به ما کمک کند تا
تا ما چیزها را احساس کنیم، تا سنگ را سنگی کند. غایت هنر این است که 
حسی به شی دیده شده بدهد، نه آنطور که تشخیص داده شده است. تکنیک 

ها را مبهم جلوه دهد، تا دشواری کند، فرم« ناآشنا»هنر این است که چیزها را 
فزایش دهد. عمل ادراک در هنر به خودی خود یک هدف و مدت ادراک را ا

است و باید طوالنی شود. در هنر، تجربه ما از روند ساخت و ساز است که مهم 
 است، نه محصول نهایی.

 ویکتو شکلوفسکی
 (9191)هنر به مثابه شگرد 

 زدایی رویکرد فلسفی به آشنایی

( اولین بار توسط شکلوفسکی، Defamiliarizationزدایی)درست است که مفهوم آشنایی

ویژگی بارز رمان و داستان »فرمالیست روسی در اوایل قرن بیستم مطرح شد و آن را به عنوان 

( معرفی نمود لیکن در حقیقت یک مفهوم Eysteinsson & Liska 2007: 334«)مدرنیستی

( دارد difference«)تفاوط»شود. این مفهوم شباهت زیادی به مفهوم فلسفی نیز محسوب می

وجود دارند. البته در اینجا « تفاوت داشتن»و « تعویق انداختن»که در آن همزمان مفهوم و معنای 

زدایی شکلوفسکی و تفاوط دریدا را باهم مقایسه کنیم هرچند قصد آن را نداریم که مفهوم آشنایی

لسفی گرایانه و فای جداگانه است لیکن رویکرد پساساختاراین موضوع قابل طرح در قالب مقاله

دریدا به ماهیت متزلزل زبان در مفهوم تفاوط او هویداست. آنچه در اینجا بر آن تأکید داریم این 

 است که اساساً ذهنیت ما امری زبانی است و در این میان شعر تبلور این نوع ذهنیت است. از اینرو

شود و در تفکر توان گفت که ذهنیت در بافت زبانی ساخته میبر همین اساس نیز می

پساساختارگرایانی مثل بارت، دلوز، دریدا، لیوتار و دیگر متفکران این ساخته شدن همواره در قالب 

 گیرد.زبان شکل می

یی شکلوفسکی درخصوص زبان زدا آنچه بطو خاص در تفاوط دریدایی و بطور عام در آشنایی

ارت به معنای یک کلمه یا جمله یا عب توانیم بگوییم که کامالًهرگز نمی حائز اهمیت است این که

به »ایم و دیگر تمام. معنا هرگز در یک جهان به طور تمام و کمال حضور ندارد. معنا همواره رسیده

ه در گیرد تا حضور. به همین دلیل است کو بیشتر بواسطه غیاب شکل می« شودتعویق انداخته می
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« دیفرانس»شود. از نظر دریدا مطرح می( differance«)دیفرانس»اندیشه دریدایی اصطالح 

است. دریدا « تفاوت»در فرانسه به معنای  différenceهاست. واژه خصلت و ویژگی همه نشانه

آفریند: یعنی کلمه ای نو میکند و بدین طریق واژهاستفاده می aنخست از  eبه جای حرف 

différance  کنیم که همانند کلمه عل میرا برای آن ج« تفاوط»که در زبان فارسی اصطالح

بن مایه »گوید که شود ولی به لحاظ نوشتار متفاوت است. دریدا میتلفظ می« تفاوت»

différance اش یک )تفاوط( که مشخصهa  را « مفهوم»بی صدا است، در واقع نه نقش یک

فقط در  (. این اختالف و تفاوت46: 9839دریدا «)را« واژه»کند و نه صرفاً نقش یک بازی می

و  nceadifferظاهر و نگاره کلمه مشهود است چون در زبان فرانسه هنگام تلفظ شفاهی 

différence  تفاوتی بین این دو کلمه وجود ندارد؛ تنها اختالف نوشتاری دارند. واژه جعلی

Différance به نحو اجتناب(ناپذیری ما را به نوشتارwritingفرامی ) خواند تا

. کلمه 9را روشن سازیم différance( در ریشه différance( تفاوط)edifferencتفاوت)

différence  در زبان فرانسه صورت اسمی فعلdifférer  است و در زبان فرانسه این فعل دو

( و دیگری به تعویق انداختن )در زبان to differمعنا دارد: یکی تفاوت داشتن )در زبان انگلیسی 

کند که در زبان خلق می« تفاوط»ین دریدا با ظرافت خاصی واژه (. بنابراto deferانگلیسی 

هاىِ شود خوانشفارسی همزمان هر دو معنا را دارد. دریدا بر آن است که دیفرانس موجب مى

(. بنابراین، هر داللتی به 901: 9834امکان پذیر باشد)ضیمران  -یا متن -مختلف از یک گزاره 

ید آد و این به این معناست که معنا هیچ وقت در متن به چنگ نمیداللتی دیگر داللت و ارجاع دار

تفاوط متضمن این ایده است که معنا همواره و شاید »افتد. نوریس معتقد است که و به تعویق می

( به همین علت 49: 9831نوریس، «)افتدپایان، با بازی داللت به تعویق میپذیری بیتا حدتکمیل

 کند.( معنا استفاده میsupplementدریدا از لفظ مکمل)

ند کروست که دریدا به سیالیت معنا اعتقاد دارد. این سیالیت معنا حتی دریدا را وادار می از این

این  رسد کهکه قصد و نیت موجود در زبان را نیز رد کند. به عبارت دیگر، در وهلة اول به نظر می

کنندگی قصد بگوییم ولی دریدا به نقش تعیینکند که چه چیزی را قصد و نیت ماست که تعیین می

نیم قصد کو نیت هیچ اعتقادی ندارد. در عوض بر این باور است که معنای کلماتی که استفاده می
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کند. البته این امر بدین معنا نیست که ما در ارتباط و نیت ما را هنگام صحبت کردن تعیین می

 برقرار کردن با دیگران قصد و نیت نداریم.

ای هم تازهیی نیز ما را به فزدا توجه به این رویکرد فلسفی دریدایی به تفاوط، مفهوم آشنایی اب

رساند و از این حیث این دو مفهوم در یک مسیر قرار می گیرند)ملکی و از زبان و معنای آن می

ی و سهای اگزیستانس و پدیدارشنادانیم که این مفهوم تفاوط در فلسفه. می2(984: 9811ایرانی 

شناختی گادامر و ریکور و دیگران و همچنین در نیز در هرمنوتیک پدیدارشناختی و هستی

کند. دریدا به طرق مختلف نقش بازی می difference ساختارشکنی دریدا به ویژه در مفهوم

بطور کلی رویکرد فلسفی به انسان و جهان و تحلیل عقالنی از رابطه انسان با جهان یا رابطه 

ماید ناش امری است که برای فهم عادی و اولیه ما ناآشنا و غریب میبا ابعاد اگزیستاسیالانسان 

 نتری حال آنکه در زندگی روزمره امور مختلف و پدیده های گوناگون به عنوان ملموس و مأنوس

 livedمانند ولی در عین حال این امور چیزی جز همان تجربه زیسته)امور غالب از دیده نهان می

experience آدمی نیستند. آگاهی ما به امور عادی و روزمره یک آگاهی پیشاتأملی است چنانکه )

 مرلوپونتی، پدیدارشناس فرانسوی قرن بیستم، در کتاب پدیدارشناسی ادراک به این امر اشاره دارد.

یجاب ا بیند، بیان آن نیزحال باتوجه به این امر هنرمند و شاعر نه تنها واقعیت را پیچیده می

کند که این پیچیدگی در زبان عیان گردد. از دیگر سو، واسطه و میانجی و رسانه ما با واقعیت می

کنیم. گاهی خود زبان سهمی پیچیده زبان است و ما از طریق زبان با واقعیت پیوند برقرار می

-یم. آشناییورزکند که غالباً در تجربه زیسته از آن غفلت میاساسی در پیچیدگی واقعیت بازی می

 کند تا محتوا و صورت متن را به هم وصل کنیم. زدایی از زبان کمک می

زدایی یا ( اصطالح آشنایی9191« )هنر به مثابه تکنیک»شکلوفسکی در مقاله مشهور 

Defamiliarization  به زبان روسی(ostranenieرا ابداع نمود. در واقع آشنایی ) زدایی به معنای

واقع تکنیک و شگرد هنری است برای آنکه خواننده به زبان توجه خاص کند، معنا ساده کلمه در 

در شعر رنگ ببازد، خواننده از معنا به سوی زبان و عناصر زبانی روی آورد و به سوی دریافتی 

شکلوفسکی  گیرد.تر از تجربه هدایت شود؛ بدین ترتیب معنا در خدمت زبان قرار می نزدیکتر و ناب

مشترک  کردند که فصلدانستند و اعالم مییی میزدا ها کارکرد ادبیات را آشناییمالیستو دیگر فر
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 یا« یندگیزدا آشنایی»یا  estranging «غریبه کننده»همه عناصر ادبیات، تأثیر 

defamiliarizing ها است چرا که تکرار به عنوان جزئی از زندگی، به سرعت زندگی ما آن

سازد و این مان را نسبت به محیط اطراف مرده میکند، چندان که آگاهیمیزده ها را عادت انسان

بخشد و ، به اشیاء جانی تازه می«کنُدکننده»یا « بازدارنده»هنر است که با بکارگیری تمهیدات 

 .کندتر میتر و نزدیکها کاملو آگاهی ما را نسبت به آن« ترقابل درک »ها را آن

ن هاست. در زباادبیات، کشف دوباره موجودیتِ اجسام، اشیاء و پدیدهدر حقیقت وظیفه هنر و 

شود و وظیفه ادبیات این است که می« خودکار»روح و هنجار و عادی، دریافت ما از واقعیت، بی 

ی های طبیعت، دریافتها و اشیاء و پدیده ما را قادر سازد تا به کمک عناصر ادبی، در برابر واقعیت

ها و های معمول، عادی و ایستای ما در برابر این واقعیتباشیم؛ بنابراین، واکنشمتفاوت داشته 

 .یابندهای طبیعت، جانی دوباره می پدیده

لف آگاهانه گیرد که مؤزدایى به عقیده شکلوفسکى، تمامى شگردها و فنونى را در برمى آشنایى

ه بنمایاند. نویسنده به جاى مفاهیم جوید تا جهان متن را به چشم مخاطبان بیگاناز آنها سود مى

هاى تگیرد. این ترفند البته درک داللآشنا، واژگان، شیوه بیان یا نشانه هاى ناشناخته را به کار مى

دهد که گویى از این پیش تر وجود معنایى اثر را بسیار دشوار مى کند و موضوع را چنان جلوه مى

ن حالت نه روشن کردن فورى و مستقیم معنا بلکه نداشته است. هدف بیان زیبایى شناسى در ای

  .شودآفرینش حس تازه، ویژه و نیرومندى است که خود آفریننده معانى تازه مى

در  های نوینترین پدیدهزدایی یا انحراف از زبان معیار یکی از مهمبه سخن دیگر، آشنایی

های نقش ادبی زبان ریشه در دیدگاه اعتقاد به»آید مطالعات نقد ادبی جدید به شمار می ءعرصه

(. بر طبق 86: 9838صفوی، «)ویژه موکارفسکیو هاورانک داردگرایان چک بهشکلوفسکی و صورت

این رویکرد، کارکرد اصلی زبان ادبی، آفرینش دنیایی جدید است که بر اساس آن جهان متن یا اثر 

تواند هم در معنا و مضمون و هم ی میادبی برای مخاطبان تازگی خاص و ویژه دارد که این تازگ

ء زبان ادبی است و آن را از سایر در ساختار و تعبیرهایی زبانی خود را نشان دهد. آنچه مشخصه

ای هکند، این است که زبان ادبی، زبان معمول در ادبیات را به روشهای سخن متمایز میصورت

ی خاص شاعر و نویسنده، تقویت، تحریف و که با شگردهاطوریدهد، بهگوناگون تغییر شکل می
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هدف زبان ادبی، به هم زدن عادات ادراکی و »گوید شود. شکلوفسکی مییا حتّی دگرگون می

)شمیسا، «کندرو شکل)فرم( را برجسته و آشکار میاحساس، با استفاده از اشکال غریب است و ازاین

تبع آن دنیای مألوف در ادبیات د و بهشو(. درنتیجه زبان در ادبیات غریب می918-916: 9833

 ها تفاوت بارزی وجود دارد. بهرو میان زبان ادبی و انواع دیگر زبانشود. ازاینیکباره ناآشنا می

های زبانی مشخص و عنوان نمونه در زبان روزمره و محاوره، هدف از بکار بردن کلمات و ترکیب

اللفظی یعنی از یک داللت صریح  ز بار تحتهاست به همین جهت این زبان اروشن کردن حرف

های ضمنی خالی است، نوع دیگر زبان، زبان برخوردار است و تاجایی که ممکن است از بار داللت

بان رو به زعاطفی است که در آن کلمه یا نشانه از بارهای حسی بیشتری برخوردار است و ازاین

وت دارد چون در اینجا نیز کلمه برای بیان حالتی حال با آن تفاتر است؛ اما درعینشاعرانه نزدیک

 به»رسانی است. رود. اما عمل زبان شعری برعکس زبان، اطالعو یا چیزی خارج از خود بکار می

رو هر رسانی است. ازاینای یا اطالعیافته بر زبان محاورهقول یاکوبسن زبان شعری تهاجم سازمان

آفرینی ای آن در صورتی که به زیبایییجاد دگرگونی در ساختهنوع انحراف از فرم خودکار زبان و ا

های سیستماتیک زبان شعری برخوردار است. ادبیات، به یک لحاظ، دنیای منجر شود از ویژگی

ادای معنی به انحای مختلف است )مشروط بر آن که آن اداها مخیّل باشند(. یعنی یک معنی را 

 (.96همان: «)گیز گفتانهای مختلف خیالتوان به شیوهمی

یات زدایی است و هنر و ادبها نیز بر این باورند که کارکرد اصلی ادبیات، آشناییفرمالیست 

های ما را آورد. عادتبخشد و ساختاری جدید پدید میادراک حس ما را دوباره نظام و سازمان می

ی عدول گفتند زبان ادبها میستفرمالی»کند، دهد و هر چیز آشنای اطراف ما را بیگانه میتغییر می

ین گفتند اکردند و میاز زبان معیار است لذا سبک را برحسب عدول و خروج از معیارها مطالعه می

 (.912-918: 9833شمیسا، «)بررسی و سنجش استعدول قابل

بان زهاست. در ء موجودیت اجسام، اشیاء و پدیدهء هنر و ادبیات، کشف دوبارهدر حقیقت وظیفه

ادبیات، این است که ما  ءشود و وظیفهروح و خودکار میهنجار و عادی، دریافت ما از واقعیت، بی

فاوت های طبیعت، دریافتی متها، اشیاء و پدیدهرا قادر سازد تا به کمک عناصر ادبی در برابر واقعیت

های دیدهها و پاین واقعیتهای معمول، ساکن و ایستای ما در برابر داشته باشیم، بنابراین واکنش
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و  هاادبیات، زیبایی ءطور عموم در حوزهرو در زبان شعر و بهیابد. ازاینطبیعت جانی دوباره می

 زدایی از معنای معمولی وانگیزش عاطفی سخن، با پنهان کردن معنای کلمه، درواقع با آشنایی

ته بینیم، بنابراین شاعر با برجسن را نمیهایی که در زبان عادی آشوند. زیباییآشنا، نمایان می

های عادی متفاوت است، معانی قاموسی کلمه در زبان ءهای ظریف که از معنای ویژهکردن داللت

کند که انگار برای نخستین بار آن را ای توصیف میگونهکند و واژه را بهکلمه را دگرگون می

ای گیرد بلکه کلمه و واژهمعمول اجزای آن بهره نمی ایم او برای توصیف کلمه از ناممشاهده کرده

ترتیب نایآورد و بهای دیگر را برای آن استعاره میبرد. درواقع واژهدیگر را برای نامیدن آن به کار می

رو هر نوع گریز از معیاری که خود آورد. ازاینشود و زبان نوپدید میاز زبان معیار معمول دور می

در  گیرد و به تکامل و باروری آن بیفزایدآفرینی و پویایی زبان صورت میر زیباییدر چارچوب معیا

 زدایی قرارگرفته و برای زبان، مثبت و حائز اهمیّت خواهد بود. چارچوب هنر و فن آشنایی

زبان شعر به دلیل تفاوت اساسی که با زبان نثر و زبان حاکم بر جامعه دارد، همواره محلّ بحث 

اقدان بوده است. اینکه زبان شعری شاعران نیز باهم تفاوت دارد و تقریباً شعر هیچ شاعری و توجّه ن

ء توان یافت که کامالً و از هر جنبه مانند شعر شاعران دیگر باشد، نشان از انتخاب آگاهانهرا نمی

 ها باعثویژگیواژگان، ترکیب واژگان، نحو کالم، تخیّل و... است که مجموع این  ءها در حوزهآن

ذکر است این است که گاهی ما در طول ای که قابلشود شعر شاعران از هم متفاوت باشد. نکتهمی

خوریم که مقلّد هستند و به تقلید از شعر شاعران پیشین تاریخ ادب فارسی به شاعرانی برمی

ه عر یک شاعر است کها و هنجارهای حاکم بر شاند. این شاعران به دلیل تبعیّت از ویژگیپرداخته

د و گیرشود هرچند که هیچگاه تقلید به تمام و معنا صورت نمیها اطالق میعنوان مقلد به آن

توان یافت که با شعر شاعر مورد تقلید همخوانی ندارد اما درمجموع، بحث ها را میبرخی از ویژگی

ن ه شاعران مقلّد آگاهانه از آتقلید از شعر شاعران دیگر نیز در معنای پیروی از هنجارهایی است ک

 کنند تا کالم خود را مانند کالم شاعر مورد تقلید درآورند.تبعیّت می

های حاکم بر شعر های شعری شاعران، بررسی هنجارگریزیهای بررسی ویژگییکی از راه

کالم، هایی که باعث ادبی و زیبا بودن یک شعر و در یکتوان ویژگیها است که از رهگذر آن میآن

 ادبی بودن، خالقیت شاعر و... را نیز نشان داد. ءاند، کشف کرد و درجههنری آن شده ءدرجه
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ر هایی ددارند یعنی اینکه چه ویژگی ها داللت بر خروج از هنجار حاکم بر زبانهنجارگریزی

ان عادی ها در زبیک شعر وجود دارد که باعث شده است به آن عنوان شعر بدهیم و این ویژگی

انی تواند به ما در شناخت ادبیات کمک شایها میها و تحلیل آننیست. بنابراین بررسی این ویژگی

 بکند.

های حاکم بر شعر شاعران مطرح از همین رهگذر ما در این پژوهش در پی تبیین هنجارگریزی

ها ر انواع هنجارگریزیها را از منظدر دو جریان ادب معاصر فارسی هستیم و در پی آنیم که اشعار آن

 بررسی و تحلیل کنیم.

گرای ادب فارسی و دیگری مربوط به این دو جریان شعری یکی مربوط به شاعران سنّت

شاعران منسوب به رمانتیسم است که هر دو جریان در ادب معاصر فارسی ریشه داشته و نشان از 

شتر وابسته گرای معاصر بیعران سنّتاند. گروه شافلسفه و نوع نگاهی است که نسبت به شعر داشته

یسم اند و شاعران منسوب به مکتب رمانتگفتهادب فارسی بوده و به سبک قدما شعر می ءبه گذشته

آزمایی کرده و با توجّه به سطح فکری اشعار خود، های جدید طبعهم شاعرانی هستند که در قالب

، ین دو نحله به ترتیب عبارتند از: سیمین بهبهانیدارند. بارزترین شاعران ا زبان مخصوص به خود را

های شعری این الشعرای بهار، فریدون مشیری و حمید مصدّق. در این پژوهش به ویژگیملک

شده است. با توجه به مطالبی ها پرداختهها و سپس تطبیق آنشاعران از منظر انواع هنجارگریزی

 ق مختلف در شعر معاصر ایران لحاظ کرد. از اینکه گفته شده می توان چنین رویکردی را به طر

یی با رویکرد فلسفی در اشعار این چهار شاعر زدا رو در اینجا به اجمال به بررسی مفهوم آشنایی

 ردازیم.پالشعرای بهار، فریدون مشیری و حمید مصدّق( میمعاصر ایرانی )سیمین بهبهانی، ملک

 هازدایی ها به مثابه آشنایی هنجارگریزی

ب و شود مخاطزدایی در زبان شعر هستند و باعث میها نوعی آشناییبه صورت کلّی هنجارگریزی

های مختلف صورت خواننده هنگام خواندن متن، درنگ و تأمّل کند. این درنگ و تأمّل به شیوه

بندی است. هرچقدر ها تحت عنوان هنجارگریزی و انواع آن قابل تقسیمگیرد که این شیوهمی

شود که آن شعر بیشتر مقبول خوانندگان ها در شعر یک شاعر، هنری باشد باعث میارگریزیهنج

و مخاطبان قرار گیرد و همین نکته در مجموع باعث مقبولیت آن شاعر نسبت به شاعران دیگر 
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شود. ذکر این نکته نیز الزم است که هر نوع هنجارگریزی و عدول از هنجار حاکم بر زبان، می

ها باید اصول و قواعدی داشته باشند و چیزی که شود هنجارگریزیی شدن کالم نمیباعث هنر

ها ذوق سلیم مخاطب و خواننده آن را نتواند قبول کند قطعاً هنری و ادبی نیست. بلکه هنجارگریزی

ای که باعث لذّت خواننده و مخاطب از متن هنگام باید اتفاق خوشایندی در زبان باشند به گونه

ای شود برای فهم انواع دهیم تا مقدّمهها را توضیح میآن شوند. در ادامه هنجارگریزی خوانش

 بندی کرد:توان به انواع ذیل طبقههنجارگریزی در شعر شاعران مورد نظر. هنجارگریزی را می

 . هنجارگریزی واژگانی1

ود را برجسته هایی است که شاعران از طریق آن زبان خهنجارگریزی واژگانی یکی از شیوه

اگزیر تازه ندارد، به ن ءزبان، عناصر واژگانی الزم را برای بیان اندیشه ءوقتی گنجینه»سازند. می

کند، جدیدی که خلق می ءشود و بدین صورت شاعر با هر واژهبخش توانش زبانی شاعر فعال می

: 9813ور، پعلی«)قالب واژگان استاندیشگی زبان در  ءآفریند و این به معنای توسعهفکری را می

ای جواز ورود به ادبیات و یا متن های جدید به معنای آن نیست که هر نوع واژه(. خلق واژه281

جدید اقدام  ءتواند به خلق واژهادبی را دارد و یا آنکه هر شاعری به صرف قریحه و ذوق خود می

 معنی است که شاعران با توجّه به سنّت ادبی و باکند و مخاطب نیز باید آن را بفهمد بلکه به این 

ادبی  ها را به لذّتکنند مخاطب را با متن درگیر کرده و آنکنند سعی میهایی که خلق میترکیب

پردازد که مطابق با قواعد ساخت و هایی میبرسانند. دراین نوع، شاعر یا نویسنده به ساخت واژه

ها و ساختن ترکیبات شاعران بزرگ همواره با آمیزش واژه»های زبان هنجار نیست. دستور واژه

ان زنند. آفرینش ترکیبات تازه، به نو شدن زبگوناگون، به توسع زبانی و خلق معانی تازه دست می

 (.948: 9838لی، حسن«)کند و اغلب در ایجاز سخن کارساز استشعر کمک می

 . هنجارگریزی آوایی1

ت این نوع هنجارگریزی مربوط به آوای برخاسته از متن است یعنی همانگونه که از نام آن پیداس

اینکه واژه در اصل چه نوع آوایی دارد و در شعر شاعر این آوا چه تغییری پیدا کرده است. این نوع 
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در این نوع، شاعر صورتی را »آوایی کلمات است ءهنجارگریزی مربوط به دخل و تصرّف در حوزه

 (.61: 9833صفوی، «)نظر آوایی در زبان هنجار، متداول نیستبرد که از کار میبه

های ای که در این نوع هنجارگریزی قابل ذکر است، آن است که بسیاری از هنجارگریزینکته

شوند یعنی برخی از کلمات کشیده یا کوتاه دستوری که باعث تخفیف یا اشباع در کلمات می

به  یا کوهسار« کُه»آیند مانند تبدیل کوه به می شوند جزئ این نوع هنجارگریزی به شمارمی

آوایی دخل و تصرّف  ءها باهم متفاوت هستند بنابراین در حوزهچون این نوع خوانش«. کُهسار»

آید. اصوالً کنند و این در اصطالح هنجارگریزی، جزء هنجارگریزی آوایی به شمار میدرست می

شود و تنها هنجار حاکم بر آوای کلمات یچ تغییری نمیدر این نوع هنجارگریزی، معنا دستخوش ه

 کند. ریزد و تغییر میبه هم می

 های وزنیباید توجّه داشت این نوع هنجارگریزی در شعر شاعران گذشته به دلیل ضرورت

بسیار زیاد به کار رفته است مثالً موالنا، سنایی و شاعرانی که بسیار به اندیشه و مفاهیم توجّه 

 دهند.اند آوای کلمات را تغییر باند در بیشتر موارد وقتی نیاز به رعایت وزن بوده، سعی کردهداشته

 . هنجارگریزی نحوی3

اعد جمله از قو جا کردن عناصر سازنده تواند در شعر خود با جابهشاعر می»در این نوع هنجارگریزی 

(. باید 64 :9838 صفوی،«)یز سازد.نحوی زبان هنجار گریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متما

دقّت کرد هر گونه شکستن نحو کالم در معنای هنجارگریزی نحوی نیست و باید این نوع 

البته باید در نظر داشت که » هنجارگریزی نیز در نهایت دقّت و هنر انجام شود همچنین

زیرا  .قرار گیردتواند مورد تردید که می هنجارگریزی نحوی یکی از شگردهای شعرآفرینی است

 (.83 :همان.«)گیردصورت می گاهی هنجارگریزی نحوی در راستای ضرورت دستیابی به نظم

یی آن ازد دشوارترین نوع آشنایی»نویسد: کدکنی در مورد این نوع هنجارگریزی میشفیعی

وی انتخاب نحاختیار و  ءافتد؛ زیرا امکانات نحوی هر زبان و حوزهاست که در قلمرو نحو اتفاق می

 (.80: 9831کدکنی، شفیعی«)هر زبان، به یک حساب، محدودترین امکانات است

شود آید و باعث میبه صورت کلّی این نوع هنجارگریزی با جابجایی ارکان نحوی به وجود می

کالم رنگ ادبی به خود بگیرد و عدول از هنجار حاکم بر زبان صورت گیرد. به عبارت دیگر، زبان 



  
74 

این  های مختلفشود. به شیوهورمندی خارج شده و هنجار حاکم بر دستور زبان شکسته میاز دست

 شود گاهی اجزای دیگر کالم.کند. گاهی فعل کالم مقدّم مینوع هنجارگریزی نمود پیدا می

  هنجارگریزی نوشتاری .0

 که معادل آوایی بردگاه شاعر از نوعی هنجارگریزی در نوشتار سود می»در این نوع هنجارگریزی 

فهومی آورد، مبرد که تغییری در تلفظ واژه به وجود نمیای در نوشتار به کار میندارد. شاعر شیوه

 (.61 :9838 صفوی،«)افزاید.ثانوی به مفهوم اصلی واحد زبانی می

گریز از قواعد حاکم بر »شود و این نوع هنجارگریزی در شکل و ساختار نوشتار اعمال می

(. برای خلق این نوع 32: همان«)شودان خودکار، هنجارگریزی نوشتاری نامیده مینوشتار زب

ن دهد که القاگر فضا و محتوای آای تغییر میهنجارگریزی، شاعر، شکل نوشتاری شعر را به گونه

( نیز نامیده اند؛ چرا که شاعر 61: 9839 رک: روزبه،«)معماری بصری»شود. این شگرد هنری را، 

، دهد؛ به عبارت دیگراز طریق شکل نوشتاری شعر، مفهوم مورد نظر خود را به خواننده انتقال می

گذارد. نوع نوشتن کلمات که منتقل شاعر محتوای شعر را با تصویری کردن شعر، به نمایش می

 آیند.ت جزء این نوع هنجارگریزی به شمار میمعنایی خاص باشند و یا توصیرگری با کلما کننده

 . هنجارگریزی معنایی5

های شاعر کاری به نظام معمول واژه یا جمله ندارد، بلکه باهمان واژه»در هنجارگریزی معنایی 

: 9831سی، مدر«)متفاوت است. کند که مفهوم آن با رسم و عادت هنجارمعمول، مطلبی را بیان می

ترین و گیراترین عدول از ترین بخش در زبان است؛ لذا متنوّعمعنا وسیع ءه(. از آنجا که حوز981

صنایعی مانند استعاره، مجاز، تشخیص، »ترتیب اینپذیرد. بههنجارها در این بخش صورت می

م، مقد علوی«)اندپارادوکس و صنایع بدیع معنوی در چارچوب هنجارگریزی معنایی قابل بررسی

9811 :11.) 

شاعر  تواند در شعر یکدقّت داشت این نوع هنجارگریزی، بسیار گسترده است و زمانی میباید 

یا در یک متن ادبی جزء هنجارگریزی به شمار آید که بسامد باالیی داشته باشد. مثالً نوع خاصی 

به لکه باید آید باز تشبیه تنها به این دلیل که یک بار به کار رفته جزء هنجارگریزی به شمار نمی
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 ءکرّات و با بسامد باال در شعر یک شاعر تجلّی پیدا کند تا سبک او را شکل دهد و نمایش دهنده

نوع بیان خاص او باشد. در تمام موارد و عناصر هنجارگریزی معنایی باید بسامد مالک اصلی باشد 

اعر ر شعر یک شتوان بسیاری از عناصر را که تنها چند بار و از روی اتفاق دو به همین طریق می

 این نوع هنجارگریزی خارج کرد. ءاند از دایرهبه کار رفته

 . هنجارگریزی گویشی۶

هایی را از گویشی غیر از بینیم که شاعر ساختدر برخی از موارد می»در این نوع هنجارگریزی 

ر در شعر (. اگر این گویش و نمودهای آن به وفو61: 9838 صفوی،«)کند.زبان هنجار وارد شعر می

ها تأمل و درنگ یک شاعر وجود داشته باشد و باعث شود که مخاطب و خواننده بر سر فهم آن

 کند بنابراین در شعر آن شاعر، هنجارگریزی گویشی وجود خواهد داشت.

 . هنجارگریزی زمانی7

در زمان گیرد کههایی را به کار میها یا ساختمواردی را که شاعر واژه»در این نوع هنجارگریزی 

اند و تدریجاً به بافتی مرده آفرینش شعر در زبان هنجار متداول نیستند و زمانی در گذشته رایج بوده

 (.26: 9831 کدکنی،شفیعی«)گویند.اند، هنجارگریزی زمانی یا باستان گرایی میتبدیل گشته

فاده از د مثالً استتواند نمودهای زیاد و گسترده و متنوّعی داشته باشاین نوع هنجارگریزی می

رفته است و امروز آن ساخت فعلی کاربرد نداشته باشد یا یک نوع فعل که در گذشته بکار می

اند و یا اند و امروز یا بسیار کم کاربرد شدهادب فارسی رایج بوده ءاستفاده از واژگانی که در گذشته

 هنجارگریزی زمانی به شمار آیند.توانند جزء اند و... همگی میبه تاریخ زبان فارسی پیوسته

 افزایی. قاعده۸

تاً افزایی ماهیقاعده»که بر قواعد زبان عادی و هنجار، قواعدی اضافه شود. افزایی یعنی اینقاعده

صل از این حا ءافزایی و نتیجهقاعده ءمقابل هنجارگریزی است. شاید بتوان گفت که مسأله ءنقطه

خستین بار از سوی یاکوبسن مطرح شده است. یاکوبسن بر این اعتقاد است فرآیند، یعنی توازن ن
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ترین مفهوم خود و این توازن از طریق افزایی چیزی نیست جز توازن در وسیعفرآیند قاعده»که

 (.910: 9838صفوی، «)آیدتکرار کالمی حاصل می

( و 8: 9831کدکنی، یشفیع«)دهدداند که در زبان روی میای میشعر را حادثه»کدکنیشفیعی

 پرداز روسی با این تعریف در واقع به قلب حقیقت دست یافته استاز نظر شفیعی کدکنی این نظریه

اند رود، کلمات اعتیادی و مُردهکار میچرا که در زبان روزمرّه چون زبان تنها برای بیان موضوع به

شدنی، این مختصر پس و پیش امّا در شعر چون هدف اصلی، التذاذ هنری است چه بسا که با

 گیرد، سبب زندگی تمام کلماتیابند و یک کلمه که در مرکز مصراع قرار میمردگان زندگی می

های شناخته شده تمایز زبان یا (. وی راه29 - 22: 9833کدکنی، شود)ر.ک به شفیعیدیگر می

 کند:بندی میرستاخیز کلمات را به دو مقوله تقسیم

  یی( گروه موسیقا9

 (90: 9831( گروه زبانشناسیک)ر.ک شفیعی کدکنی، 2

ق بخشند و از طریمجموعه عواملی هستند که به زبان عادی آهنگ و توازن می گروه موسیقایی

ی، جناس آرایعبارتند از: وزن، قافیه، ردیف، واجشوند. این عواملموسیقی، باعث رستاخیز کلمات می

 و صنایع بدیع لفظی.

ها، بیرون مجموعه عواملی هستند که به اعتبار نفس کلمات، در نظام جمله» یکگروه زبانشناس

شود. این عوامل عبارتند از: استعاره و مجاز، ها، موجب رستاخیز واژه میاز خصوصیّات موسیقایی آن

 .(92 :همان«)آمیزی، کنایه، ایجاز و حذف، باستانگرایی، پارادوکس و...حس

با  "لیچ"سازی زبان همان است که برجسته ءهکدکنی درباردیدگاه شفیعی

کدکنی در چارچوب دهد. لیچ آنچه را که شفیعیدست میاندک تفاوت به

کلّی و تحت عنوان  ءسازد، در مقولهگروه موسیقایی مطرح می

دست داده است و گروه زبانی را از طریق انواع ( بهParallelismتوازن)

 (.60-69 :9833داند)صفوی، یها قابل تبیین مهنجارگریزی
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در صفحات قبل نام بردیم تنها به هنجارگریزی  در اینجا از بین انواع مختلف هنجارگریزی که

 آوایی بسنده می کنیم:

 هنجارگریزی آوایی در اشعار سیمین بهبهانی

ا آوا ر ای ازکند و گونهدر این گونه از هنجارگریزی، شاااعر از قواعد آوایی هنجار زبان پیروی نمی

برد که در زبان هنجار متداول و مرسوم نیست. در این نوع هنجارگریزی عناصری مانند به کار می

شود. در مجموع این هنجارگریزی در ابدال، ادغام، تخفیف، تشادید، حذف و ادغام و... بررسی می 

ر با توجه به ء تغییر در صااوت کلمات اساات که در هنجار حاکم بر زبان وجود ندارد اما شاااعزمره

ای نو از کلمات را تغییر آورد گونههایی که به وجود میچگونگی کاربرد کلمات و دخل و تصااارّف

 شود.کند که باعث تغییر در آوا و تلفظ کلمات میدرست می

 الف: اشباع کلمات

های بلندی است که با آن متناسب است مثل تبدیل های کوتاه به مصوتاشاباع، تبدیل مصاوت  

 «او»به مصوت بلند « اُ» کوتاهمصوت 

 نی تو تنها ز دردی روانساااوز

 به غم خو گرفته، اوستادی
 

 روی رخسااااار خود گرد داری: 

 درد داری...  همچو خود صاااحب
 

 (41: 9839)بهبهانی، 

 رود. این نوع دخل وای است که در هنجار حاکم بر زبان به صورت استاد بکار میاوستاد کلمه

 شود.اطر وزن شعرهاست که باعث برابر شدن هجاها میها بیشتر بختصرّف

 در آبم؛ ز نور من اوفتاده خورشاااید
 

 نه غنچه خنده کرد و نه گل رنگ و بو گرفت  
  

 (299)همان: 

 اوفتاده نیز شکل افتاده است که شاعر با تبدیل ضمه با واو آن را شکل داده است.
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 ب: تخفیف کلمات

های کوتاه که با آن متناسااب اساات درساات بر لند به مصااوتهای بتخفیف یعنی تبدیل مصااوت

 و ...« اَ»به مصوت کوتاه « آ»عکس اشباع مانند تبدیل مصوت بلند 

 جسته در ضمایر خارایی ره  استاد تو، به دانش همچون آب

 (11)همان: 

ین ااست و شاعر بنابر ضرورت شعر « راه» ءشدهای است که تغییر یافته و تخفیفکلمه« ره»

 کار را انجام داده است.

 و دانایی  آگه در کار خویش،  بر سرنوشت خویش خداوندی

 (11)همان: 

 «:اُ»به مصوت کوتاه « او»تبدیل مصوت بلند 

 دلو سنگین خامشاینجا زنی است 

 خود را ز یاااد برده کااه، اینااک، او
 

 کز سااارد و گرم دهر خبر دارد 

 یااک نااازدختر و دو پسااار دارد 
  

 (906)همان: 

بینیم که شاعر در کنار اینکه خاموش را به صورت در ابیات باال شکل دیگری از تخفیف را می

ف خاموش را با حذ ءتوانست در بیاورد این بار با دخل و تصرّفی دیگر در زبان، واژهخموش نیز می

 واو به خامُش در آورده است.

 هااای نیلفااامدر پس آن قلااه

 آیااد فرودآلود میشاااام بهاات

 اندراست گویی در افق گسترده
 

 شاد نهان خورشاید با آن دلکشی:   

 خامشیحزن و سکوت و  همره

 مخماال بیاادار و خواب آتشااای 
  

 (964)همان: 
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در بیت دوم از ابیات باال، شاااعر دو نوع تخفیف را درساات کرده اساات یک بار همراه را به   

 ت.صورت همره و یک بار خاموش را به صورت خامُش بکار برده اس

 «:اِ»به مصوت کوتاه « ای»تبدیل مصوت بلند 

 نگرستم چندان به چشمان سیاهت  گری، هیچ ندیدمسیهی، فتنهجز دل

 (918)همان: 

ریستن نگ ءتبدیل شده است یعنی واژه« ااااِ»به مصوّت کوتاه « ای»در بیت باال مصوّت بلند 

 به نگرستن درآمده است.

 پ: تسکین

ر ابیات گویند. دشوند که آن را تسکین میبه شکل ساکن تلفظ می گاهی در شعر، حروف متحرک

جار که در زبان هن« ر»زیر در واژة گرسنه فرایند تسکین ایجاد شده است به این صورت که حرف 

 شود.متحرّک است در این ابیات به صورت ساکن تلفظ می

 ام از سااااردی دیگاااه لاارزیااده 

ِِهنِه ام خفتاه   باا حسااارت نان  گرس
 

 ام ز گاارماای تاایاار یاادهگاااه نااالاا  

 گوشاااة مساااجد و بر کهنه حصااایر  
  

 (83)همان:   

 رساااید و برد از او ساااهمی« ماالک »

 امااا یاقایان بااه ماوسااام یخبناادان    
 

 داناادوز باهار او چااه مااانااد  نامی    

ِِنِه اهال و عیاال،     ماانااد  می گرس
  

 (19)همان:   

 ش،شکیب خویو بی گرسهنه با دیدگان

 کشااام که ببینید، دوساااتانفریااد می 
 

 بلعم آن ظرافت و لطف و جمال رامی 

 ایاان پاارتااو تااجاالاای نغز خیااال را  
  

 (912)همان:   
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 ت: حذف

شااود. در هایی از شااکل نوشااتاری واژه حذف میاین قاعده، فرایندی اساات که در آن واج یا واج

 ابیات زیر کلمات فتاده، فزوده، فسااانه، فشااانده، فکنده و فسااونگر، با حذف همزة آغازین به کار 

 اند.رفته

 بود به حاصاال، سااخت  فتادهآفت 

 گار این چنین نبود، چااه بود آخر  
 

 افزون شد « معصیت»و « گناه» شااید  

 هاای پر برکت چون شاااد   آن ساااال
  

 (19)همان: 

 هنجارگریزی آوایی در اشعار ملک الشعرای بهار

ست گاه با تخفیف های مختلف نمود پیدا کرده اهای آوایی در اشعار بهار به صورتهنجارگریزی

اه با به سبک کهن، گ« مؤلف»کلمات، گاه با ساکن کردن ضمایر، گاه با کاربرد کلمات به شکل 

به سبک کهن، گاه با کاربرد افعال به شکل اشباع به سبک « الف»کاربرد افعال و کلمات بدون 

 شود.ها پرداخته میها و شرح و توضیح آنکهن. در ادامه به ذکر نمونه

 خفیف کلماتالف( ت

 گویمنشین سخن همی خامش
 

 خندافسرده مباش خوش همی 
  

 (231: 9830)بهار، 

خاموش است که شاعر بنابر ضرورت وزن و گاهی نیز بنابر میل و  ءخامُش شکل تخفیف یافته

 کند.خود از این تخفیف کلمات استفاده می ءاراده

 شکر خداوند را که داد و دهش را
 

 ادر پادشهنهاد طرفه بنائی  
 

 (83)همان: 

پادشاه است که در بیت باال شاعر بنابر ضرورت وزن و رعایت  ءپادشه نیز شکل تخفیف یافته

 آن به این شکل آورده است.
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 دشت وکوه و دمن نیست ایمن به  کشند و رعیت سپهسو  هر

 (288)همان: 

 سپاه است. ءسپه نیز شکل تخفیف یافته

 لک فروختن ابا کردیاز م  لیک خود خریدی، به و غم اندهصد 

 (211)همان: 

اندوه است که شاعر عالوه بر اینکه به ضرورت وزن از آن استفاده  ءانده شکل تخفیف یافته

گرایی نیز به کالم خود داده است چون این واژه در سبک خراسانی به شکل کرده است ویژگی کهن

 اندُه کاربرد زیادی دارد.

 یان آن غوغا، زار و مضطر و حیراندر م  شد وان چهار تن ماندند فرامشقصص آن 

 (268)همان: 

 ب( تسکین

 شود وساکن کردن ضمیر نیز از جمله مواردی است که باعث تغییر آوای کلمات و واژگان می

 تدهد. این نوع ساکن کردن حروف بیشتر در سبک خراسانی کاربرد داشها میویژگی سبکی به آن

 گرفت.که بنابر ضرورت وزن شکل می

 سرای و داد سخن دادچندی مدحت  ریصبو پدرشبود در این آستان 

 (81)همان: 

 پدرش باید به صورت ساکن خوانده شود. ءدر واژه« ر»حرف 

 جز به تازه شدن نیست درمانش  ایران کهن شده است سراپای

 (288)همان: 

 باید ساکن خوانده شود تا وزن شعر هم درست باشد.درمانش  ءدر واژه« ر»حرف 
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 هار دشمنانشکنون نمودی در بند   بند خویش بسی ماندی این تن رنجوربه 

 (16)همان: 

است « ن»دشمنان باید به صورت ساکن خوانده شود. منظور حرف دوم  ءدر واژه« ن»حرف 

 نه اول.

 برگذشتی از کیوان ایوانشانقصرها که   ش از ما در جهان بسی بوده استپی کن کهگوش

 (269)همان: 

 ایوانشان باید به صورت ساکن خوانده شود ءدر واژه« ن»حرف 

 بیایید ای کبوترهای دلخواه

 بپرّید از فراز بام و ناگاه
 

 سحرگاهان که این مرغ طالیی 

 به قصد خودنمایی ببینمتان
  

 (213)همان: 

 باید به صورت ساکن خوانده شود.ببینمتان  ءدر واژه« م»حرف 

 این« ر»و « ن»، «م»دهد شاعر بیشتر در حروف اند نشان میدقّت در حروفی که ساکن شده

 فرآیند را به وجود آورده است.

 ابتدایی به سبک کهن« الف»پ( کاربرد کلمات با 

نیز به  راین ویژگی آوایی در سبک کهن بخصوص سبک خراسانی کاربرد زیادی داشته است و بها

ها را به خوبی شناسی در سه جلد، این ویژگیدلیل آشنایی با سبک گذشته و نوشتن کتاب سبک

رده ادب فارسی داشته است، بسیار سعی ک ءدانست و به دلیل دلبستگی خاصی که به گذشتهمی

اند ودهادب فارسی رایج ب ءاش همان هنجارهایی باشند که در گذشتههنجار حاکم بر زبان شعری

های زیر نمود پیدا کرده است در اول کلمات که در مثال« الف»حتّی برخی از هنجارها مانند آوردن 

ها شود. در ادامه فقط به ذکر برخی از نمونهو در ادب معاصر جایگاهی ندارد در اشعار بهار دیده می

 شود:اکتفا می
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 ر، جز ز لقمة حرماننگردد سی اشکمت  و ز آسمان هر روز مائده طمع داریت گر

 (268)همان:   

 شد پدید استارهدر حال شب درآمد و   حی تمام بود و چو آن پرده برفتادصب

 (661)همان:   

 به سبک کهن« الف»ت( کاربرد افعال و کلمات بدون 

های شود یکی از ویژگیاین ویژگی سبکی هم که باعث دخل و تصرّف در صوت و آوای کلمات می

 سبکی سبک خراسانی است که شاعر در اشعار خود آن را آورده است. ءهبارز و برجست

 هم درین جهان بخشد آن فالکتی کامروز
 

 ، دیده کور و دل عمیانفتادستیداندر آن  
  

 (266)همان: 

افتاده است که شاعر بنابر ضرورت وزن خود را ملزم به رعایت ان  ءفتادستید شکل کوتاه شده

 ء برافتاد است.برفتاد نیز شکل کوتاه شده کرده است.

 ادبرفتتمام بود و چو آن پرده صبحی 
 

 در حال شب درآمد و استاره شد پدید 
  

 (661)همان: 

 ث( کاربرد افعال به شکل اشباع به سبک کهن

و اصوالً  اندشدهتر میاین نوع ویژگی سبکی به این معنی است که گاهی برخی از حروف کشیده

 افتاده است:های بلند اتفاق میر مصوّتاین نکته د

 سخت به پایان کار خویش بنالد
 

 ارسر وی اوفتادهآن که بر آن زلفش  
  

 (984)همان: 

افتاده است که در سبک خراسانی کاربرد زیادی داشته است و  ءواژه ءاوفتاده شکل گذشته

 شده است.ام میبیشتر نیز بنا بر ضرورت وزن و برای رعایت وزن و هجاها انج
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 . هنجارگریزی آوایی در اشعار فریدون مشیری0

شود گاهی با تخفیف کلمات، گاهی با کشیده های آوایی نیز در اشعار مشیری دیده میهنجارگریزی

ها و شرح و توضیح هر های بلند و... انجام شده است که در ادامه به ذکر موردی آنکردن مصوّت

 شود.یک پرداخته می

 خفیفالف( ت

 یشور فکند عشقی نه تا به سر

 داغی نه تا به دفتر دانایی
 

 رنجی نه تا به دل شکند خاری 

 آتش زنم ز گرمی گفتاری 
  

 (20/ 9: ج9830)مشیری، 

افکند است که هم به دلیل ضرورت شعری انجام شده است و هم  ءفکند صورت تخفیف یافته

از اقتصاد زبانی، کم کردن حروف برای تلفظ سریع اقتصاد زبانی را به وجود آورده است. منظور 

 است.

 اشک فشاندممیگاهی از دیده 
 

 کشیدم آهگاهی از سینه می 
  

 (996/ 9)همان: ج

 فعل گرفته شده و باعث تخفیف فعل شده است.« الف»در بیت باال نیز 

 بردم رهاز شوق و امید زاد 
 

 عشق بال و پر کردم شهپروز  
  

 (931/ 9)همان: ج

 شاهپر است. ءشهپر در بیت باال صورت تخفیف یافته

 دام بخشیاشکم بنشاند و بوسه
 

 کردم دگر جان زنده به بوسة 
  

 (931/ 9)همان: ج

 دیگر است. ءدگر در بیت باال صورت تخفیف یافته
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 ها که به دریای وجودچه صدف
 

 خالی بود  گهرهاشان ز سینه 
 

 (228/ 9)همان: ج

 گوهر است. ءت باال صورت تخفیف یافتهگهر در بی

 انگیز آن دور، در آن دیار هول

 هالب بر لب من نهاده کژدم
 

 ، خفته در گورمفسردهروح،  بی 

 بازیچة مار و طعمه مورم
  

 (210/ 9)همان: ج

 افسرده است. ءفسرده در بیت باال صورت تخفیف یافته

 های درد،بگذریم ازین ترانه

 تلخ، هایسانهفبگذریم ازین 

 (619/ 9بگذر از من ای ستاره شب گذشت )همان: ج 

 افسانه است. ءفسانه در بند باال صورت تخفیف یافته

 بگو »_

 مگر تو بگویی 

 در این رواق مالل 

 (169/ 9  )همان: ج«استاستادهکسی چو من به نماز شکایت 

ها تخفیف این تخفیف بیشتر از سایرایستاده است که  ءاستاده در بند باال صورت تخفیف یافته

که ذکر شد برجسته شده است چون تخفیف در فعلی کم کاربرد انجام شده است و بیشتر در سبک 

 بینیم.کهن این نوع تخفیف را می

  فکندتآه ای دل غمگین، که به این روز 
 

 فریاد که از یاد برفت آن همه پندت 
  

 (318/ 2)همان: ج

 افکند است. ءتهفکند صورت تخفیف یاف
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 وار گفتند:پیران پیش از ما نصیحت

 دیرست...دیرست...»..._

 تاریکی روح زمین را

 نیروی صد چون ما، ندایی در کویرست 

 (114/ 2)همان: ج« باید و توفان دیگرمی دگرنوحی »

 دیگر است. ءدگر صورت تخفیف یافته

 گوش کنی هر سخنش فریاد است، گر

 اندیشة اوست گر درنگری آنچه در
 

 فریاد که فریاد به گوشش باد است  

 پیکار بزرگ داد با بیداد است
  

 (9983/ 2)همان: ج

 اگر است که این تخفیف در حرف شرط انجام شده است. ءگر صورت تخفیف یافته

 ا ازین گذرگاه، ای عشق برمخیزان ما ر  جور دوست هرچند، از پا فتادگانیماز 

 (9298/ 2)همان: ج

 ء افتاده است. همچنین است مورد زیر:فتاده صورت تخفیف یافته

 جهید،پلنگی که ناگه فرو می

 چو آوار از آسمان بر درخت؛

 کنون پیش پایم فتاده است زار،

 (9221/ 2)همان: ج شکسته است سخت 

 ب( اشباع

 ها تپید و راه نظر بست اشک شوقدل

 ترتر شد و بازو فشردهآغوش تنگ
 

 اداوفتبی شکیب شرار تب بر جان  

  تاداوفای و لبی بر لب لرزید سینه

 (83/ 9)همان: ج
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ا ، هنجار حاکم بر واژه رفعل بینیم که شاعر با کشیده کردن مصوّت کوتاهدر ابیات باال می

 شکسته و آوایی جدید بر آن تحمیل کرده است.

 بیچاره دل که تا رسد آن نازنین به من

 نهی چه می یم دال که پای در آتشگو

 فتداو تپد که به پایش دراز شوق می 

 داوفتکند که مگر با سر دل جهد می

 (944/ 9)همان: ج

در ابیات باال نیز فعل اوفتد در جایگاه ردیف قرار گرفته و مصوّت کوتاه به صورت مصوّت بلند 

 درآمده است.

 هنجارگریزی آوایی در اشعار حمید مصدّق

 ای از آوا راکند و گونهزی، شاعر از قواعد آوایی هنجار زبان پیروی نمیدر این گونه از هنجارگری

برد که در زبان هنجار متداول و مرسوم نیست. در این نوع هنجارگریزی عناصری مانند به کار می

 شود.ابدال، ادغام، تخفیف، تشدید، حذف و ادغام و ... بررسی می

 الف: اشباع کلمات

های بلندی است که با آن متناسب است مثل تبدیل تاه به مصوتهای کواشباع تبدیل مصوت

 «او»به مصوت بلند « اُ» مصوت کوتاه

 آنگه بهشت را 

 نکو نهاد  فریشتگانجوالنگه 

 (114: 9834بنیاد برنهاد )مصدق، 

د. امروزه در کناز قاعدة اشباع کلمات تبعیت می« فرشتگان»به جای « فریشتگان»کاربرد واژة 

کاربردی ندارد و شاعر با استفاده از آن در شعر خود دست به « فریشتگان»ی واژة متون فارس

 هنجارگریزی زده است.

 کار گل  اوفتادشنوح را هم 



  
88 

 (142کار گل را برگزید از جان و دل )همان: 

ان رود و زباز کاربردهای اشباعی متون کهن به شمار می« افتاد»به جای « اوفتاد»کاربرد واژة 

 ودة باال برجسته کرده است.را در سر

 ب: تخفیف

 های کوتاه که با آن متناسب است درست بر عکسهای بلند به مصوتتخفیف یعنی تبدیل مصوت

 و ...« اَ»به مصوت کوتاه « آ»اشباع مانند تبدیل مصوت بلند 

 و من خاموش

 سراپا گوش

 و با چشمان خواب آلود در پیکار

 (22)همان: بیدار و و گوش جان برآن گفتارنگه 

این  رود، درکه امروزه در متون ادبی نیز به ندرت به کار می« نگاه»به جای « نگه»کاربرد واژة 

 سروده مشهود است و برجستگی زبانی در آن اتفاق افتاده است.

 همراه دگرهمه باهم

 نترسیدن ز جان خویش

 روان گشتن به سوی دشمن بدکیش

 ارنهادن رو به سوی این دژ دیوان جان آز

 نیرنگ ءشکستن شیشه

 بریدن رشتةتزویر

 (88دریدن پردةپندار )همان: 

در سرودة باال نیز از قاعدة تخفیف کلمات تبعیت « همدیگر»به جای « همدگر»کاربرد واژة 

 کند.می
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 پ: تسکین

ر ابیات گویند. دشوند که آن را تسکین میگاهی در شعر، حروف متحرّک به شکل ساکن تلفظ می

جار که در زبان هن« ر»واژة گرسنه فرایند تسکین ایجاد شده است به این صورت که حرف زیر در 

 شود.متحرک است در این ابیات به صورت ساکن تلفظ می

 گروهی

 -گر چه اندک -

 ترس و نومیدی هویدا بودشان نگهدر 

 و در رخسارشان تردید پیدا بود

 پاشیدزهر می زبان شان

 (81: زهر یأس و بدبینی )همان- 

 به صورت سکون ضمیر« شاننگه»کاربرد واژة 

 به صورت سکون ضمیر« شانزبان»کاربرد واژة 

 و کاوه 

 آن دالور مرد آزاده -

 سکوت خویش را بشکست و این سان گفت:

 های سالگذشته سال

 که دل هامان تهی گشته است از آمال

 اجاق آرزوها کور

 چراغ عمرمان بی نور

 اسیر بند جانمانتن و 

 به رغم خویشتن تا چند

 دهیم از بهر ماران دو کتف اژدهاک پیر

 (82سر فرزند )همان:  
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 به صورت سکون ضمیر« جانمان»کاربرد واژة 

 ء آهنگری کجاست کاوه

 که برخیزد 

 برهاند اسیریان ستم را از بند 

 (863و داد مردم بیداددیده بستاند )همان: 

اء به شیوة قدیم، که باعث هنجارگریزی آوایی شده با اسکان حرف ر« برهاند»کاربرد فعل 

 شود.است، در این بیت دیده می

 نتیجه

توان گفت فریدون مشیری از بین این شاعران، کمتر به هنجارگریزی آوایی توجه داشته است می

و بعد از او حمید مصدّق که هم گروه مشیری است به هنجارگریزی آوایی توجّه زیادی نداشته 

بدین معنی است که شاعران منسوب به مکتب رمانتیسم به هنجارگریزی آوایی در اشعار  است. این

اید اند. شخود برای برجسته کردن و تشخّص دادن به زبان ادبی زیاد توجّه و اقبالی نشان نداده

دادند دلیل این کم توجّهی این باشد که این شاعران اگر به هنجارگریزی آوایی زیاد توجه نشان می

اشعار خود که قصد انتقال به مخاطب داشتند، وفادار بمانند به عبارت  ءتوانستند به عنصر عاطفهمین

ظ های قدیمی در زبان در نوع تلفدیگر، توجّه به سطح آوایی اشعار در اصل به معنی بازتاب ویژگی

های زیاست و چون هدف و غایت شاعران رمانتیسم، انتقال احساس و عاطفه است و هنجارگری

ار اند در تعداد و موارد بسیکنند بنابراین سعی کردهآوایی مانند سدّی در راه این انتقال عمل می

اند اصوالً مواردی هستند معدودی از این هنجارگریزی استفاده کنند. مواردی هم که استفاده کرده

 آورند.ه وجود نمیکه بسیار ساده وقابل فهم هستند و خللی در پیوند برقرار کردن با مخاطب ب

 ها نوشت پی

 های کلیدی دریدا به کتاب فرهنگ لغات دریدا مراجعه کنید:. برای آشنایی با اصطالحات و واژه9

Wortham, Simon Morgan (2010) The Derrida dictionary (Continuum International 

Publishing Group) 
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 ی به مقاله زیر مراجعه کنید:یی شکلوفسکزدا . درباره تفاوط دریدا و آشنایی2

 های جان دریدا به مثابه عنصری پسانوگرا در سروده«« تفاوط»»کارکرد نظریة ( »9811ایرانی محمد ) ،ملکی ناصر

 .919-981 :9شماره  29در مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره « کیتس

 منابع

 ( 9839دریدا، ژاک) مرکز، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مواضع 

 دریدا به مثابه عنصری پسانوگرا در «« تفاوط»»کارکرد نظریة ( »9811محمد ) ،ایرانی ؛ناصر ،ملکی

 919-981: 9شماره  29، دوره پژوهش ادبیات معاصر جهان مجله« های جان کیتس سروده

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466645 

 ( 9834ضیمران، محمد ) تهران: هرمس متافیزیک حضور،ژاک دریدا و 

 ( 9831نوریس، کریستوفر )ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز شکنی، شالوده 

 ،تهران: انتشارات توس. ،دیوان اشعار (9830) محمدتقی بهار 

 ( 9839بهبهانی، سیمین) چاپ پنجم. تهران: نگاهمجموعه اشعار . 

 ( 9834مصدّق، حمید) گاه.، تهران: ناشعار مجموعه 

 ( 9830مشیری، فریدون) (، تهران: نشر چشمه.2و  9)ج مجموعه اشعار 

 ( 9831شفیعی کدکنی، محمدرضا) تهران: آگه.موسیقی شعر ، 

 ( 9838صفوی، کورش) جلد اول، تهران: چشمه.شناسی به ادبیاتاز زبان ، 
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