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 دهیچك
 ی چوننیاست كه با عناو یساز عنصر برجسته، یمتون ادب یدر بررس ییگرا م مكتب صورتیاز مفاه یكی

 یهیا  ن روشیتررمیث  از  یكی ی یزیشیود. هنجیارگر   یبحث م (ییی افزا قاعده) ینیو هنجارآفر یزیهنجارگر

عدول از قواعد زبان است  یهیبدرود.  یبه شمار م یدر شعر فارس ییزدا ییو آشنا یزبان ادب یساز برجسته

 یبیرا  ین بهبهیان یمیس ازجملهشاعران معاصر بیشتر كه  است بوده یروش، بر آن یا افزودن قواعدی اریمع

پرسیش  ن یی حال ا اند. از آن بهره گرفته ییقایو موس یزبان ۀدر دو حوز یز سبكیجاد تمایا و ،نش شعریآفر

و  یزان برجسیتگ یی در م تیث یری چیه  مذكور  ۀن در دو حوزیمیشعر س یها ییزدا ییآشناشود كه  یمطرح م

هد كه در د ین پژوهش نشان میا ؟است داشتهاشعار معاصرانش ر یسابه نسبت با  یتشخص سبك شعر و

ان انیواع  یی در م .فیراوان و چشیمگیری دارد  بسامد ، ییافزا سه با قاعدهیدر مقا یزیهنجارگر، نیمیاشعار س

ل را در شعر به یتخ ۀو جنباست  یع معنویان و بدیث علم بمباحكه ی  ییمعنا ۀگون، یزیمختلف هنجارگر

 هنجارزداییند یتا فرا است شده یسع، مقالۀ حاضر در .شود یده میآن د گرِیش از انواع دیبی  رساند  یاوج م

 ده شود.ین كاویمیها در اشعار س ینیو هنجارآفر
 

 زبان ادبی. موسیقی، ،ینیهنجارآفر، یساز برجسته، ییزدا ییآشنا، یزیهنجارگر، نیمیس: دییی كلها واژه
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 مقدمه. 1

زبیان و   یسیاز  برجسیته  یاسیت كیه بیرا    یین شیگردها یتیر   از مهیم  یكی ی یزیهنجارگر

 ن مبحیثِ یی ا است. گرفتهاز شاعران قرار  یریجمع كث ۀمورد استفاد، در اشعار ییزدا ییآشنا

د زبان را از یبا، شناسان اندگاه زبیاز د .ردیگ یقرار م یشناس زبان ۀدر حوز، افزودن و كاستن

 یآدم یازهاین نیتر  از مهم یكی زبانزیرا   كرد؛ یبررس یو عمل ید علمیو با د ینیع ۀجنب

: 1370، یبیاقر ) «رود ین ارتباط به شمار می یزار ان ابیتربهاز »ارتباط با مردم است و  یبرقراردر 

، یباطارت یمجرا، مخاطب، ندهیند ارتباط شش جزء دارد؛ گویفرا» معتقد است كه اكوبسنی .(17

ام یی را جهت انتقال پ یارتباط یها نقش، اریزبان مع .(34: 1373، یصفو) «و موضوع، امیپ، رمز

شیدن   یكه تكرار و عاد یطوركند،  یفا میا یقواعد دستوربراساس ، از متكلم به مخاطب

رم زبیان  ن ن ی یی شكسیتن ا  .شود یمام یافت پیدر از سبب ماللت مخاطب، یزبان یها نقش

 ۀزیی ك سیط  برتیر بیا انگ   یی در  یسیبك ادبی   یبراساس قواعد و قیانون در راسیتا  ، اریمع

، شكلوفسیكی  ۀبیه عقیید   ؛اسیت  ییزدا ییآشنا، یبر مخاطب در قالب زبان ادب یگذارتث یر

هیایی را بیه كیار      نشیانه  جهان متن به چشم مخاطب بیگانه نماید و»كه زدایی آن است  آشنایی

 ،(48: 1385، احمیدی ) «موضوع را تازه جلوه دهد نایی ا ر را بسیار دشوار كند وبگیرد كه داللت مع

اصیلی   كیاركرد »سی گشتالتشنا روانبراساس . است شاعر از بین بردن این عادت هظیفوو 

در فهیم مخاطیب   كیه   شیرطی   بیه  (49: همیان ) «هنر این است كه شكل عادت را كنار بگذاریم

جیاد  یش بیرود كیه ا  یتواند تنها تا بدان حد پی  یم یزیهنجارگر»چ یلاز نظر  .اختالل ایجاد نكند

اصیل  »گیر یر دیی به تعب ؛(43: 1373، یصفو) «ر باشدییقابل تغ یساز ارتباط مختل نشود و برجسته

 .(13: 1381كدكنی،  شفیعی) «مراعات گرددد یبا یرسانگ

ست بیر  حه و مماریه بر قریشاعران مشهور معاصر است كه با تك ءبهبهانی جزن یمیس

 یكی ستند.یوه در تضاد نین دو شیهرگز اكه كرد زد و  ابت  ین سنت و تجدد پلیب، ییتوانا

وزن  41كاربرد ، ییمعنا یزیگرهنجاربر عالوه  ،او اشعار در  شاخص ییزدا ییآشناعوامل  از

، ینقیش ادبی   یریی گ در شكل ینوآور ۀزیانگ بهشاعر  نیهمچن .سابقه است یسابقه و ب كم

، شیناس  حی  ) «غزل معاصر یماین» لقبكه  غزل به وجود آورد «ینوشتار» در قالب ی راتحول

 ۀطی یدر دو ح یزیمختلف هنجیارگر  یاز شگردها یو؛ را به خود اختصاص داد (20: 1361

 .است گرفتهبهره  ییقایو موس یزبان
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 لهئان مسیب. 1ی1

 ،سیابقه  كیم هیای   گیری از وزن بهرهو غزل  یدر عناصر اصل ینوآوردلیل  به نیمی  سیتوف

ف شیاعران  یی بازتیا  داشیته باشید و او را در رد    یعیاشیعارش در سیط  وسی    تا سبب شد

در دو ب عد ن را یمیس یآن است تا نقش ادب ین پژوهش در پیا بدانند.معاصر  دورۀش ینواند

 را ینیو هنجیارآفر  یزیهنجیارگر  یو شیگردها  سی كندبررسازی  زدایی و برجسته   یآشنای

   .تحلیل كندی است  شدهمند  بهرهها  از آننش اشعارش یآفر یرابكه شاعر ی 
 پژوهش ۀنیشیپ. 2ی1

 یسیاز  و برجسیته  یزیدر بیا  هنجیارگر   ید متنوعیو عقا آرا ،روس گرایان نظر صورتاز 

 درآمیدی بیر   كتیا   در یزیهنجیارگر  ۀمباحیث عمید   بیه  تیوان  یكیه می   است شدهمطرح 
 در (V.shklovesky) یشكلوفسیك  معروف ۀو مقالد و ،ا ر اسكولز ادبیات ساختارگرایی در

  .كرداشاره  2یساز برجستهدر با   (J.Mukarovsky) یموكاروفسك و 1ییزدا ییآشنا   با 

 یِجلدكتا  دو ازجمله ؛است شدهنه نوشته و ترجمه ین زمیدر ا یادیز آ ارنیز ران یدر ا

محمدرضا ا ر  اخیز كلماترستو  شعر یقیموس ،یصفوا ر كورش  اتیبه ادب یشناس از زبان

ا یر   ادبیی معاصیر  هیای نقید     نظریه ،یبابك احمدا ر  ل متنیساختار و تثو كنی،كد یعیشف

در اشیعار   یزیكه به موضوع هنجارگر یاما ا ر مستقل ،توان نام برد  را می مقدم مهیار علوی

 .است شدهندیده ، ن پرداخته باشدیمیس

  یضرورت تحق. 3ی1

 كیاربرد  كم یاوزان عروضاستفاده از در تالش  و كشور یان ادبیجرن در یمیحضور فعال س

 یها ل بدعتیتحل یعرصه را برا، یدر قالب غزل سنت وارمایو بدعت ن نامطبوعبحرهای و 

نا   یها شهیطلوع اندهمچنین  است؛ هباز كرد ها یزیهنجارگرن در امر یمیاشعار س یهنر

 ییو معنیا  یصیور  یهیا  یدر برجسیتگ  مخاطب را بیه دقیت  ، در شعر او ینین عیو مضام

 یهیا  و مهیارت « زبان مرانحراف از ن »و  یزبان یها یژگیو، انداز نخست در چشم .دارد یموا

ص ان معاصران ممتاز كیرده و بیه تشیخ   یرا در م ششعر، یو فن یكیدر مبحث تكن شاعر

 چندبه ابتدا  ،یزیانواع هنجارگر تحلیلبه  دواز ور شیپ ،مقاله نیا در .است دهیانجام یسبك

 :شود میاشاره اصطالح 

                                        
 .(13 :1385 مكاریك، ؛47: 1385 )احمدی، «)تمهید( ون شگردهنر همچ» مقالۀ :كن. 1
 .(3: 1389 )محسنی و صراحتی،« زبان معیار و زبان شعر» مقالۀ نك:. 2
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 (Defimiliarization) 1ییزدا ییآشنا. 1ی3ی1

شیامل  »اسیت كیه    زداییی  ، آشینایی روسگراییان   صیورت  یم نظرین مفاهیتر  از مهم یكی

 یهیا  سازد و با عادت یگانه میب، مخاطبان یاست كه زبان شعر را برا یشگردها و فنون، داتیتمه

گفتیه   ییهیا  وهیبه شی  ییزدا ییآشنا .(107: 1377، مقدم یعلو) «كند یمخاطبان مخالفت م یزبان

 .دهید  یمی  به سمت نو شدن سوق ،انه شدنیو عام یك متن را از حالت عادیشود كه  یم

، یزبان شعر یها یژگیتمام ورد كه یگ یم یك جایشناس و زبان ییقایشگردها در قالب موس»ن یا

و باعث تشخص و  ،دهد یم یرا در خود جا یو زبان یغبال و یانیب یها یژگیو، الیاعم از صور خ

ا یی شیاعر  . (79: 1382، میثخر  حسیینی ) «شیود  یشعر نسبت به زبان نثیر می   شتر زبانِیب یبرجستگ

كند و احساسات مخاطبیان را   یجاد میب ایحس غر، ها وهین شیاز ا یریگ با بهره، سندهینو

از ذوق و حالوت دور شده ، ك دورهیدر كثرت استعمال  سبب  بهكه  زاندیانگ یمبر یبه متون

 ید بیرا یی با، گراییان  صورتر یبه تعب .طلبد تا جاودانه بماند یرا م یدیپس فنون جد ؛بودند

 زد. ییزدا ییدست به آشنا ،ین سبك مستعملیاز چن ییرها

 (forgranding) یساز برجسته. 2ی3ی1

 یزیهنجارگر ۀمجموعریاست كه ز یاز زبان عاد یهنر ۀبرجست یها عدول، یساز برجسته

نش یباعث آفر، صرف عدول از هنجارالبته  ؛(162: 1378، سایشم) نوع آن است نیتر مهم از و

بیا اصیول    و همیراه  یپیارچگ  كیی د متضمن انسجام و یبا یبلكه هر عدول شود، ینم یادب

عیارف  متریغ یا وهید به شی یار باین انحراف از زبان معیبنابرا .(36: همیان ) باشد« یباشناسیز»

ب یی ترغ ید به كار برد تا مخاطب را به میتن ادبی  یبا یا عناصر زبان را به گونه یعنی، باشد

در آن  یو نشان كهنگشود  می یعاد مردمْ یبرا یزبان ادب ،یادب ۀك دوریدر  ی. گاهكند

 2یموكارفسیك  بیه عقییدۀ  د دست به ابتكار زد. یبا ین كهنگیمبارزه با ا یبرا ؛یابد بروز می

كن یلی  ،(36: 1373 ،یصیفو ) «كنید   زبان را به زبان اد  مبدل میی  ،فرایند خودكار یساز برجسته»

همیشیه  » شكلوفسیكی  نظیر  بربنیا  .دانسیت را آگاهانه    اریف از زبان معانحرا ۀتوان هم ینم

 را انحراف از زبان معیار ،چیل یجفر. (49: 1384، سلدن) «ای از اشیا داشت تازه توان دریافتِ نمی

                                        
بار شكلوفسكی روسی آن را در نقد ادبی به كار گرفت، و بعدها یاكوبسین، تینیانوف و... بیه آن توجیه      اولین»زدایی را  آشنایی .1

 (.47: 1385)احمدی، « كردند

 (.47: 1385)احمدی، « سازی از ابتكار او است اصطالح برجسته» .2
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 :ردیگ یم  انجام یكه به دو طر داند  ی میازس برجسته

 (deviation) یفراهنجار .1ی2ی3ی1

 یبنید  میو... تقسی  ینحیو  و ییی آوا و ییمعنا یمانند فراهنجار ییفراهنجار معموالً به اجزا

: 1378، سیا یشم) «سیازد  یاست و شعر می  یع معنویبد ۀدر حوز»غالباً  ین فراهنجاری. ااست  شده

 یاهكی  قاعیده  و هنجارزداییو  (143 :1373 ،یصیفو ) یزیهنجارگر ازقبیل ینیو با عناو (163

 اسیت.  آمیده  (7: 1381كیدكنی،   شیفیعی ) یدر گیروه زبیان   یساز برجسته و (2/36: 1383 ،نهما)

 یو عدم مطابقت و هماهنگ ،هنجارحاكم بر زبان ز از قواعد یگر ،(یفراهنجار) ییهنجارگرا

به شیمار   یادب یباشناختیاز اصول مهم ز و ؛(1445: 1376، انوشه) است با زبان متعارف یمعان

 .شود یختم م یزبان یو غنا یرود كه به ابداع ادب یم

 (extra regularity) ییهنجارافزا. 2ی2ی3ی1

بیه زبیان متعیارف     درحقیقت سازد، یم نظمشود و  یبحث م یع لفظیبد ۀمعموالً در حوز»هنجارافزایی 

 چیون  ینیو عنیاو  ؛(43 :1373، یصفو ؛163: 1378 سا،یشم) «میكن یل میرا تحم ییهنجارها، ا خودكاری

در  (7 :1381كیدكنی،   شیفیعی ) ییقایدر گروه موسی  یساز برجسته ( و43: 1373، یصیفو ) ییافزا قاعده

ختن از قواعد حاكم بیر زبیان   یگر، یزیبرعكس هنجارگر، ییافزا قاعده رند.یگ یقرار من گروه یا

بیا   یزین هنجیارگر یبی » درواقیع بر قواعد زبان هنجار اسیت؛   یاضاف یبلكه اعمال قواعد ، ستین

، هیا  ییافزا قاعده ۀجیها شعر است و نت یزیهنجارگر ۀجینت ؛ت فرق وجود داردیاز لحاظ ماه ،ییافزا قاعده

بیر   ،ا عیدول از هنجیار  یی  یفراهنجار»پژوهشگران  یۀبراساس نظر. (63: 1382، یباران) «توازن و نظم

 .(4: 1391، زاده یعل و اسداللهی) «دارد یرترب ییهنجارافزا

چ آن را یكه لی ، یزیهنجارگر گانۀ هشت یها گونه براساساشعار سیمین ، ن مقالهیر اد

 كیرده  یبند طبقه «یو زمان ،یسبك، یشیگو، ییمعنا، ینوشتار، ییآوا، ینحو، یبا عنوان واژگان»

 .است شدهبررسی  ،(54ی 49: 1373، یصفو)

 نیمیدر اشعار س یزیگرانواع هنجار. 2

 یواژگان یزیهنجارگر .1ی2

آن زبیان خیود را برجسیته     ازطری است كه شاعران  ییها وهیش»از  یكی یواژگان یزیهنجارگر

شیكل   ید در زبان ادبی یواژگان جد، یزین نوع هنجارگریدر ا .(49 :1373، یصفو) «سازند یم

عتاً یطبكه  زبان هنجار است و دستورقواعد  برحسب تازه یها واژه ساخترد و اساس یگ یم



 ین بهبهانیمیدر اشعار س یزیهنجارگر انواع بررسی/ 6

، رم زبیان از ن ی  یزیرد. هنجارگریپذ یمانجام  یارتباط به آسان یبرقرار وعالمانه خواهد بود 

است كه در  یشاعران جزون یمیس .ان واژگان استیبرخورد م ار ویانحراف از زبان مع ۀجینت

، نیمید در اشعار سیساخت واژگان جدبسامد چه اگر  م است؛یسه یواژگان زبان فارس یغنا

 یروحان) «ار فراوان استید در اشعار اخوان بسیوسعت واژگان جد» وست یاشعار اخوان نبه اندازۀ 

 ۀریی داتیا  اسیت   دهیكوشی  ،دیبات جدیبا ساختن واژگان و تركشاعر  اما ،(68: 1388، یتیعنا و

 م اشعارش را گسترش دهد.یو مفاه یایمعن

 واژگان. 1ی1ی2

 :همیان ) ینرمیاهنگ ، (919 :همیان ) شایپر ،(200: 1391 )سیمین بهبهانی، تابگاه ازقبیل ییها واژه

، (282: همیان ) بچیم  ،(891: همان) خدای  نز، (879: نهما) جوباره، (935: همان) یابانگیه، (919

 (،436)همیان:   دهیماسی ، (640همیان:  ) ، بیلیه (606همیان:  )زا  طیراوت نرمای ، (199همان: ) نیلینه

 .(436 )همان: ناکیبو

 باتیترك .2ی1ی2

كه متناسب با ظرفییت و   بسازدرا كلمه یا تركیبی ، شاعر باید برای تفهیم دقی  مقصودش

نیز با توجه به مطالعات فراوانی كیه در   سیمین .(317: 1374، پورنامداریان) استعداد زبان باشد

 ،اش نتیدر غزلییات سی  را  یدیجد (یو اضاف یوصف) باتیترك و معاصر داشته، متون كهن

 «اسیت  كیرده به نو شدن زبان شعر كمك ، با آفرینش تركیبات تازه»و  ؛آوردهمتناسب با موضوع 

 ،(54: 1391 )سیمین بهبهانی، نهیغم دوش ازقبیل یباتیتركدر این بخش،  .(163 :1383، لی حسن)

ربی قانون سی  ،(559: همان) شِنل مخمل ،(436: همان) ناك عجزیبو ،(55: همان) توانفرسانگاه

 ،(463همیان:  ) خوابدانیه ، (857 و 835 :همیان ) انیی آبر مَه ،(1077: همان) س نورفَنَ ،(519 )همان:

: همان) م رد خاک ،(792: همان) الخ مرگ ،(787: همان) نازكای تنهایی ،(449: همان) جوش برگ

را  (1106دودی )نَفَسْی و  (787: همیان ) شیان یپرها نواز نازك ،(659: همان) نیسكوت سهمگ ،(794
 .ذكر كرد توان یم

  (ییگرا باستان) یزمان یزیهنجارگر .2ی2

ها  ن واژهیبا ساخت كهن در شعر است. ا ییها كاربرد واژه، یزیهنجارگر یها وهیاز ش یكی

بیه   ؛شوند یمعموالً مرده محسو  م، ستندیو چون متداول ن ندارند یگاهیار جایمعدر زبان 

عبیور  »با ، دن به كالمیتشخص بخش یند. شاعران برایگو ییگرا باستان ، یزین هنجارگریا
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 كهنیه  ینحیو  وزه سیاختار د كیه امیر  نبر یاز واژگان را به كار م یشكل، زبان هنجار یزمان ۀاز گون

 زبییان یكهنگیی یگییاه» (372: 1381) كییدكنی یعیبییه قییول شییف .(54: 1373، یصییفو) «نییددار 

(archaism)، فقی  و فقی   ، ك ا یر ید و یتذال به شمار آزنده از ابیاز عوامل گر یتواند عامل یم ،

ان یی در م .«برخیوردار باشید   اسیتحكام   ا شبهی استحكام یاز نوع، آن یبودن اجزا یخاطر باستان به

بیه   بیا آ یار گذشیتگان،    ییعلیت آشینا   بهكه ی اخوان  عالوه بر  ،(ییماینو ) معاصرشاعران 

ات كهن یادبدر غور  بام برد؛ وی نا هم نیمیستوان از   می یاست   تهفیادست یی گرا باستان

و   یتلمی  و اسیم  و در قالب فعیل را  یواژگان باستان، غزل كیكالسبه قالب  و تعل  خاطر

 :است داده  نشان ، شاعران گذشته اقتباس از و اسطوره

 فعل. 1ی2ی2

 یها ن بس كه عبارتیهم ،فعل ۀانیگرا  انباست ت جنبۀیدر اهم». از اركان مهم جمله استفعل 

ن برخیوردار  یسینگ  یچند ممكن اسیت از واژگیان و سیاختار   هر ،با ساختمان كهن ییها قد فعلفا

 یافعال .(316: 1378، پور یعل) «خود را به تماشا بگذارند كیآركای یمایس كن كمتر قادرندیل باشند،

توان بیه    می دارد؛ برای نمونه، ییگرا نشان از باستان، هشد كار بردهه ب نیمیكه در اشعار س

ك یی ن ،سیاز ار دمیی نیتْ  یا: گفیت »: اشاره كرد یفعل یها عبارت م ویقد ینقل یماض یها فعل

: همان) «بیفر دستم دروغ دلیاران شنیبس كه از » ،(931 :1391 )سیمین بهبهانی، «یاستشاره كرد

: همیان ) «تا به خیاطر بسیپرد آن قصیه را   » ،(252: همیان ) «ان سپارشیآنچه خواندن به نس» ،(445

آن اختیر تابنیده كیه پنداشیتمتش     » ،(461: همیان ) «بگذاشیتم  تفاوت روزها را پشت سر یب»، (487

 «نخلید  ،نالیۀ جغیدی   خنجیر » ،(687: همیان ) «ارستمیندیر شد آن دارو تا  » ،(321: همان) «عش 

 ،(559: همیان ) «میغنج زند دل همه از خر» ،(569: همان) «و خاریچدر من خلیده » ،(494: همان)

ن یی د از سیرم كیه در ا  یی دست بدار» ،(784: همیان ) «شودستموار گ پیما كه لرزه ل قفسبدین دو با»

 .(110: همان) «ستیوارم ن نیكس چو من آشفته و غم /شهر

 اسم. 2ی2ی2

و اسیطوره و  دییوان شیاعران   در اش  هات كهن و مطالعی ین به ادبیمیس ییبا توجه به آشنا

ن یی ا ۀگذشیت او بیه   ۀت از دقیت و عالقی  یی كیه حكا  را در شعر وارد كرده ییها واژه، خیتار

 ژندنَ، (330: همان) ارهیپت، (40: همان) دِرْهم، (41: همان) دخمه ازقبیل ییها ؛ واژهن داردیسرزم

 ،(543: همیان ) پیادافره  ،(468: همیان ) زوبیین  ،(630: همیان )   و اسب و قبیا یلسِ، (396: همان)
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 عسیس  ،(723: همیان ) محمیل و  نظیل ح و تیرنج  ،(667: همان) لیحما ،(535: همان) نخجیر

 و باربید  ،(936: همیان ) طیه یخر و غولهیب ،(932: همان) ردگان و سرگان و نتْیا ،(1059: همان)

 ،(873همیان:  ) ادییم  ،(892همیان:  ) شهروا ،(791همان: ) شوخگن ،(739: همان) شبدیز و نكیسا

ات و یخ ادبیاز تار یزارشگ ،«خیدرس تار»شعر  قطعۀ .توان ذكر كرد یرا م (837: همان) كنام

 رو، بیه ذكیر   ؛ ازایین زیاد استواژگان كهن  بسامد، شعر . در اینن استین سرزمیا ۀاسطور

 :شود  می اكتفا بیتیك 
 تكیییرار كیییرد  راخ یدختیییرم تیییار 

 

 ان را بازگفییییتیساسییییان ۀقصیییی 
 

(487: همان)  
 ازتیوان گفیت     میی  و ع اسیت ینسیبتاً وسی   نیمیدر شیعر سی   حیات یتلم ۀریداهمچنین 

و  ینی یو د یخیحات تاریشتر تلمیبشود.  یاو محسو  م ییگرا باستان و یسبك یها یژگیو

و  «یچیه آزاد یك دریی » و «سرعت و آتش ز یخط» و «زیرستاخ» دفتر درشاعر  یا اسطوره

ن ییی آبه بلكه ، رانیا اسامی باستانی و اساطیری تنها به نه یشود. و یده مید «دشت ارژن»

 تلمیحیی  كلییدی  واژگیان  كه یكیی از ی   را« بودا»ژه نام یو ؛ بهاست هداشت هز اشاریهندوان ن

برآمیده از  » ،(761: همیان ) «من چگونیه شیوم   فارغ ز» قطعات در «دشت ارژن»در دفتر  ی است

 .است آورده (767: همان) «ئتیهن به یبب» ،(765: همان) «آن كجاست» ،(763: همان) «آبنوس

و  دونیی فر ؛ ماننید اند یا و اسطوره یحماسمده، دیگر كه در اشعارش آ یاز اسام بعضی

 هیا بیه    بعضیی و  (745: همیان ) ضیحاک و  (628: همیان ) سیهرا   و (552: همان) سیاووش

: همیان )حیوا  و  (773: همیان )م یمیر و  (572: همان)ا یحیاشاره دارند؛ مانند  ینید اتیحتلم

 .(804: همان)آدم و  (802

 ن و اقتباسیتضم. 3ی2ی2

شاعران ان یدر مسیمین رود.  یبه شمار م ییگرا از باستان ینوع، ان گذشتهاقتباس از شاعر

 و 178: همان) یسعداز  ،(300 و 513همان: ) یمولواز  ،(488: همان) فردوسی از اشعار گذشته،

 تث یرن یشتریب، (961همان: ) حافظاز  (538: همان) یخاقاناز  ،(560: همان) خسروناصراز  ،(549

 شود: میذكر  (112: 1389) حافظاز اشعار مورد  یك ،نمونهبرای  ؛است رفتهیرا پذ
 عنایت ر  مباد كس را مخدوم بی یا  بی مزد بود و منّت هر خدمتی كه كردم 

 

 :است فتهگرتث یر حافظ از این غزل در سرودن شعر زیر،  (961: 1391)بهبهانی سیمین 

 تیست عناا نیا ره كنیتها را  نهییآ  پس  نیم و زیكرد یخدمت تمزد و منّ یب
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 هنجارگریزی نحوی  .3ی2

شیود كیه بیا     میی  ییهیا  وهیشامل شی  و است« تینظم و ترب» یبه معن یونانی یا واژه (syntax) نحو

 را بسیازند  یتیر   بیزرگ  یواحیدها تركیب كرد كه بتوانید   یا گونه ها را به واژهبتوان ، ها استفاده از آن

بیه اهیل   ن امكیان را  یی ا، (نحو)  ها ب واژهین تركیقواعد و قوان ۀعمجمو قتیحقدر .(215: 1370، یباقر)

 یدسیتور  سیاختار  زدن بیرهم  بیا  شاعر» رو ازاین ؛د كندیرا تول یمتنوع یدهد تا جمالت دستور یمزبان 

 یا چهیدر و شكند یم درهم، است معمول روزمره زبان در كه را ییساختارها كند. یم ممتاز را زبانش، ها جمله

 پربیار  از نشیان  كیه ، را زیهنجیارگر  یها جمله نوع نیا دستوردانان یبرخد. یگشا یم را ها هلجم ساختار از تازه

 و یانور) «نامند یم میرمستقیغ ای نادستورمند جملۀ، دارد شاعرانه تفكرات و یشعر عناصر از شاعرذهن  بودن

 ،شیاعر در اركیان جملیه    ن اسیت كیه  یهمی  ،یبارز زبان ادبی  یها یژگیاز و .(308: 1376، گیوی احمدی

ات همچیون  یی ادب» (T.todorov) تیودوروف  ۀبه گفتی  .هم بزندرا بر ینظم دستور و كند تصرفو دخل

: 1379، اسكولز) «است (Ayrammatical) ینادستور شدنش گفته ۀاست كه در آن هر سخن در لحظ یزبان

در  تواندمی» شاعر رو ازاین ؛دیرباتر آفیجمالت زتوان   می، جمله یدستوربا دخالت در نظم  یعنی ؛(182

ز بزند و زبان خیود را از زبیان   یگر هنجار زبانِ یاز قواعد نحو ،جمله جا كردن عناصر سازندۀ با جابه شعر خود

 و ممتاز اسیت  یزبان، سنتی ن بخش از غزلین در ایمیزبان س .(50: 1373، یصفو) «ز سازدیمتما ،هنجار

 ،گیر یر دیی به تعب .شود یمحسو  م ینحو ییگرا علل باستاناز  ،ن امریا ؛ستین یزبان روزمره و عاد

 «ك زبان اسیت یكاربرد آركای، تشخص دادن به زبان یها ن راهیترتث یرن و پریتر  معروف، هیبعد از وزن و قاف»

ن عوامل تشخص زبان اد  اسیت  یتر از مهم، زبان ینحو ۀتوقع و تنوع در حوز»و  (24: 1381كدكنی،  شفیعی)

ان كرد كه هرگونه تصرف یتوان ب یم، ن اساسیا بر .(26: همان) «ك عبارتی ینها عامل برجستگو گاه ت

ف یی در رد ،حیاكم بیر آن   یاركان جمله و انحراف از قواعید دسیتور   نشینی هم ۀدر نحو ییجا ا جابهی

ه ار مشیاهد یبس، ینحو ییگرا باستانهای  نمونه ،نیمیدر اشعار س .ردیگ یقرار م ینحو یزیهنجارگر

 است: شدهچند نمونه ذكر  ،نمونهكه برای هر  شود یم

 كهن وۀیشبه  جمالت . كاربرد شبه1ی3ی2

هیا   افسیون  جانیان! ز  ۀدید یال ااَ»؛ (278: 1391 )سیمین بهبهانی، «ستیم زنده نیها گر نغمهیوه! كه د»

 .(543: همان) «یا پاره نانخورش  نان یب ،یآرامش خوشا یا» ؛(235: همان) «؟ینال یم چه

 هم دارد:كاربردی زیادی كه  ،(مقلو  یب وصفیترك) وف و صفتموص ییجا جابه. 2ی3ی2

: همان) «جویبار ت ن ك» ،(627: همان) «یشور خردك» ،(622: همان) «وانیادوكب» ،(444: همان) «سروآزاد»

 .(794همان: ) «زردرو»، (321)همان:  «دالن داغ» ،(653: همان) «یكاسنپرورد تلخ» ،(780
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 اضافه ۀتقدم صفت برموصوف بدون حذف كسر. 3ی3ی2

 .(856: همان)« بلندِ بشكوهِ تارَكش» ،(854)همان:« رقصِ زرینِ ذرت»

 دارد یكه بسامد كمتر از فعل یحرف نف ییجدا. 4ی3ی2

 «دیگر نه جوانم كیه جیوانی كینم ای دوسیت    » ؛(312: همان) «خواهم یاورینه ، نه از تو مهر پسندم»

 .(895: همان) نه شیر هست و نه پستانش ،(814: همان) «نه كه چنبر بندد برو!» ،(491: همان)

 در بافت اشعار جمله كاربرد ساختار كهنِ. 5ی3ی2

)همیان:   «ردیی گر دوست دسیت گ »؛ (969: همان) «یزخم شود كار ،نهیك كه ز ؛دیآنه بازیصبر ك كه ز»

 .(320)همان:  «نظرش با دگران بود یكه نهان دمید» ؛(417

 كاربرد ساختار كهن كامالً مشهود است: ،)مصرع دوم( زیر همچنین در بیت

 بسي راهگذر بر سر ماست منت پايِ   گرچه چون كوه به دامان اف  بستر ماست

(318)همان:    

 لر متصیضم ییجا جابه. 6ی3ی2

ه چگونی  ،یدلی  دْتیچگونیه نفرسیا  » ؛(342)همیان:   «یآن غبارم كه گَرَمْ از سرِ دامین نفشیان  »

 .(1098همان: ) «یغم دتیفزاین

 :شود می بسنده یك بیتبه ذكر  فق  ،بسامد این نوع ضمیر در اشعارتوجه به با 

 اردازین تام عقل جنون دارد  س مستمفَخواهم كز نَ یش نمیب

   
(686: همان)  

 فك اضافه  یرا. 7ی3ی2

 .(37: همان) «من ندانم كه پدر كیست مرا» ؛(239: همان) «م ناگهانیگشا یآموز را در مزندان صبر»

 در اشعار سیمین كاربرد چندانی ندارد. ،این موردالبته 

 ییمعنا یزیهنجارگر. 4ی2

ن بخیش  یی ن عیدول از هنجارهیا در ا  یتیر  متنوع ن بخش زبان است ویتر عیوس، معنا ۀحوز

ب یی و ترك ینشیین  همدر  زبان هنجار ییز از قواعد معنایگر، یزیهنجارگر .ردیگ یصورت م

بیه كیار    یگیر ید یدر معنیا  یگفتیار عیاد   واژگانِ، یدر سبك ادب .گر استیكدیها با  واژه

 اسیتفاده  یبیان متعیارف ز  یاز قراردادها، ل خودیان تخیب یروند و معموالً هنرمندان برا یم

 یریاست كیه بیا زبیان تصیو     (رونیدرون و ب) ل به جهانینگرش احساس و مخ»یك كنند؛  ینم
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خیود   یو اصل یعاد یها و جمالت در معنا واژه ،همراه است و در آن (یاحساس) یاطفو ع (لیمخ)

كالم را با انحیراف   ییدان معنایم ،یانیابزار ب، قتیحقدر .(15: 1371، سایشم) «روند یبه كار نم

ر شیاعرانه مشیاهده   ین تصیاو یتیر  عیوس ،نیمیدر اشعار س .بخشند میوسعت ، اریاز زبان مع

آن در اشیعار   همشیاب  یهیا  گیر نمونیه  یبا د یگاه ؛اند یخاص یها یژگیو یشود كه دارا یم

ر در ین تصیاو ین نوع ایبهتر»توان گفت  یم .و در اوج یالیار خیو گاه بساند  كسانیمعاصران 

ل یشیعر او را تشیك   یاصیل  ۀاسیت و جیوهر   نقیش بسیته   ییدر قالب شعر روا ،نیمیل سیتخ ۀحوز

 .(25: 1381، یحقوق) «دهد یم

 و مجیاز  و هیكنا و استعاره و هیتشب و انیمختلف ب یها از گونه ،ها صحنه ر تجسمشاعر د

ی   دانی  ییمعنیا  ییزدا ییكه از عناصر آشنای   انیب یر ابزار معنویو سا آمیزی حسو نما  متناقض

میوارد   6126از مجموع » است شدهتهیه  یانیر بیكه از تصاو یجدول براساس .است بردهبهره 

 .است ادهمورد را به خود اختصاص د 2328 گردد كه حدود یمه بریبه تشب، ن آنیشتریب، الیصور خ

میورد اعیالم    110: و مجیاز  ،706: نیه یمك ۀاسیتعار  ،737: صیتشیخ  ،751: هیكنا ،1549: استعاره

 .(362: 1382، ابومحبو ) «1است شده

 ه یتشب. 1ی4ی2

 ،زیی ن چیی ه آن است كه بیه ا یبتش»است؛  یرسازیدر تصو یانین ابزار بیتر  از مهم یكیه یتشب

ن یهمچنی  .(49: 1370، یجرجیان  عبیدالقاهر ) «یاز احكام آن را ا بات كن یا حكمی یاز معان ییمعنا

 «ز مختلیف وجیود دارد  یی ان دو چیی م یا جهیات یی  یاست كه از جهت یو شباهت یهمانند یادآوری»

 .(53: 1370كدكنی،  )شفیعی

 یهیاختصیاص دارد. بید   اضافی غیبل هیتشب به ،یانیر بین تصویشتریب ،نیمیدر اشعار س

مشیبه و  ، نیمیاما در شعر س، اند هیسبب ابتذال تشب ،یتكرار یها به است كه مشبه و مشبه

 ییی زدا ییدر آشینا  یوه سیع ین شی یی شاعر بیا ا  و اند یتكرارریغ ،شبه وجه یها و حت به مشبه

از چند نمونیه  ولی ، ستین رمقدو ن مجالیدر ا ،لیهات به تفصیذكر انواع تشب .است داشته

 ،(559: 1391 )سییمین بهبهیانی،   «یلیوفر سیاقۀ ن »: در شعر سیمین چنین اسیت  اضافینوع بلیغ 

 «تاول اندیشه» ،(631: همان) «جلبك غفلت» ،(397: همان) «لطف بلور» ،(628: همان) «رچین مژهپَ»

همیان:  ) «راغ تیاک لچی چ» ،(452: همان) «عش  زنجیر» ،(437: همان) «دختران شعر» ،(454: همان)

                                        
 .(107: 1388 )شمیسا و كاشی، «های صور خیال در شعر سیمین  بیان و جلوه» نك: مقالۀ. 1
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مرسل ) تشبیهات زیبا نوعكه تابلویی از  ی  شعر دو قطعه و ،(436همان: ) «صحاری فقر» ،(409

 :شود مینقل  یت اس (مفصل

 آبشییییار بلنیییید چییییون مسییییواك 
 

 زد... مییی هییا تیین بییه دنییدان صییخره 
 

 هییا  هییا چییون شكسییته دنییدان سیین 
 

 افتییییییاده ، اهیسیییییی، نامرتییییییب 
 

 یبسییییتر آبشییییار چییییون دهنیییی 
 

 بیییه زجیییر جیییان داده  یبییییاز غر 
 

(383)همان:   

 كر توسیت یپ  ردتن  گِ من یبازو چو حلقه
 

 دارم یود جیان بسیپارد كیه خیاتم    حس 
 

(185: همان)   

  استعاره .2ی4ی2

كه در است  یدر زبان ادب یانیب ۀگونن یتر ال و شاعرانهیخ ن نوع صوریتر یاستعاره از هنر

زبیان   ۀطی ین امكانیات در ح یتر یكشف بزرگ شاعر و عال»عتاً یرود و طب یم یكسانی یآن ادعا

 .(142: 1371، سیا یشم) «در كیالم  یاصیطالح ابیزار نقاشی    ل و بیه یی ن ابیزار تخ یاست و كارآمیدتر 

و مسیالل مبتالبیه جامعیه اسیت؛      شیاعر  ۀمتناسب با روحیی  ،برجستگی كاربرد این تصویر

ن یمیان كاربرد استعاره در اشعار سی زیمگیرد. اگرچه   صفات زنانه به خود می ،بیشتر رو ازاین

در اشیعار  تیوان    میی  (مصرحه و مكنییه و تبعییه  )را  انواع استعاره ،ه كمتر استیتشبنسبت  به

 كرد؛ برای نمونه:مشاهده  سیمین

و  (275: 1391)سییمین بهبهیانی،    «های لطیف نسیم صیب    پنجه»استعارۀ مكنیه:  .1ی2ی4ی2

خروشیناكی طوفیان   »و  ،(190: همیان ) «وی دریا دوید بوسۀ بادر»و  (471: همان) «های زمان  رگ»

 بیشترین كاربرد را دارد. ،این نوع استعاره ؛(437: همان) «پرغرور

نیوع  ایین   ؛(337: همیان ) «ام لغزد آن نگاه شیتابان بیه چهیره    می» :هیاستعارۀ تبع .2ی2ی4ی2

 در شعر سیمین دارد.را كمترین كاربرد  ،استعاره

 «ام بیه عییش   چلچراغ خیویش/ بنشسیته  كنار روشنایی  اینك»: مصرحه ۀراستعا .3ی2ی4ی2

این تصاویر  ؛(27)همیان:  « نزدیك خرس پیر نشاندم/ غزال چشم سیه را  مشكین» و (173)همان: 

 عصر شاعر است. ۀمتناسب با جامعاستعاری، 

 اژگانِوكه  مثال آورد توان  را میزیر ابیات  مصرحه، ۀهمچنین برای تبین دقی  استعار

 :است «در جبهه جن  مجروح ۀرزمند»و  «آمبوالنس»استعاره از  «دیمحمل و خورش»
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 ن محمییییل بییییا خییییود داردیییییا
 

 در خییییون غلتییییان   یدیخورشیییی 
 

 دیبیییییزخمیییییش را میییییرهم ز 
 

 دیییییییییرا درمییییییییان با شددر 
 

(723: همان)  

 آمیزی حس. 3ی4ی2

كه  یا گونه به، ما چند حس است در كالیختن دو یو آم ،است یع معنویبد جزو آمیزی حس

بسامد كمتیری  ن یمیدر اشعار ساین آرایه  .دیفزایسخن ب تث یربر  ،ینومع یقیجاد موسیبا ا

: همیان )« یزش اشیك یی نه فیراغ ر  ؛یاهیچه سكوت سرد س»وجود دارد:  ییها نمونه لیكن ،دارد

: انهمی ) «رنی  آن نگیاه خیامش دریا   در» ،(327: همیان )« ام ی نگاه خموشت نشستهدر ژرف» ،(583

شیرین كیه   نغمۀم هر رَبَ» ،(324: همان) «یتر از جان! غنچه كرد نیریش بوسۀ یا، بر لبش» ،(373

 .(347: همان) «بوسۀ شیرینمن و این » (375: همان)« خواندند

 نما متناقض. 4ی4ی2

ن یهستند كه طرف یریتصاو ،رین تصاویا ست.نما متناقض، یهنر ییزدا ییگر آشنایاز انواع د

ان یی گرا ك صیورت یاسیتت » دراین تصیویر   .نندینش یا در كنار هم خوش مام، گرندیدكیدر ضد 

 .(37: 1381 كیدكنی،  )شیفیعی  «اسیت  لییی تخرد و از همیان اصیل   یی گ یدر مركز بحث قرار م ،یروس

تنیاقض بیه    ازطری توان تنها     و می دارد  در تناقض مفهومی وجود دارد كه شاعر بیان می» همچنین

ر عناصیر  ین عنصر نسبت به سایا ،نیمیدر اشعار س .(251: 1379، دیچیز ) «افتآن مفهوم دست ی

تا زنم رنی    سرخا  مرا/ یبده آن قوط» :شود یبه چند نمونه اشاره ملیكن  ؛كمتر است یعیبد

:  همیان ) «ن و گیرم یریشی  زبان با صد زبیان  یب» ،(21: 1391 )سیمین بهبهانی، «شیخو یرنگ یببه 

: همیان ) «یرگی یدر ت هیا  آتش سردم كه دارم جلیوه » ،(433: همان) «ییایر یب ما كمتر ز یایر» ،(53

چیون غیزاالن در سییاهی    »، (881: همیان ) «شیان  ییپیا  یبی  یبر پا، یزد از پ یصد بوسه م» ،(320

بیه  » ،(338: همیان ) «نایی خود نای چنگی خود چنگم و بی بی» ،(320: همان) «دیدگانم روشن است

 .(361: همان) «آفتا  گرم عمرم سرد شد» ،(439: همان) «نوایی بیبهایی به نوای  بهای بی

 هیكنا. 5ی4ی2

طیب را بیه درنی     اكه ذهن مخ ه استیكنا، تشخص دادن به زبان یها گر از راهید یكی

بسامد كنایه  (.129: 1383 صفوی،كند )و زبان را برجسته می ،(74: 1379، كو   زرین)دارد  وامی

 یعنی یماسیت  یه از نیوع ا یی كنا ،دندان فشیردن زیر، در ابیات  ارد.ن دیمیدر اشعار س یادیز

 :شدن یاز عصباناست ه یكنا ندیكش ابرو درهم و را تحمل كردن، یسخت
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 سییخت دنییدان فشییردم    بییر جگییر 
 

 هییییا را شكسییییتم  در گلییییو نالییییه 
 

(66: 1391 )سیمین بهبهانی،   
 و گفیییتم هدیهیییم كشیییبیییرو بیییه ا
 

 تهسی  یار بسی یی ن دیی چون مین در  
 

(113: نهما)  

 مجاز. 6ی4ی2

فقی  دو   ؛ در اینجیا كم اسیت بسامد كاربرد مجاز  ،شد شارهن ایشیدر سطور پكه طور  همان

 : شود مینمونه از ابیات ذكر 

 یا ام غزلیی را بیه نامییه   شییرازه بسیته   
 

  قبییول كنیید ارمغییان شییود    اگییر شیییراز  
 

(418همان: )   

 دانیییییم یناشیییییناس! مییییی یا، آه
 

 یدانییی  یكیییه زبیییان میییرا نمییی    
  

(71: همان)  

 یهنجار سبك. 5ی2

بیا   ،ینوشیتار  ۀگون یعنی ،شعر یاصل یۀالاز » شاعراند  گفته ،یزین نوع هنجارگریف ایدر تعر

 ۀگونی ، درحقیقیت  ؛(53 :1373، یصیفو ) «زنید  یز میگر یگفتار یها به ساخت ،ها استفاده از واژه

میورد اسیتفاده قیرار     ،مقصیود شیاعر   یشود و برا ین میقر یگفتار ۀار با گونیمع ینوشتار

 صیورت ن یی ار یی غدر  نشیود؛ وارد  یا ام لطمیه یی پ یكه به مفهیوم رسیانگ    یطور، ردیگ  یم

در گریز از هنجیار   ،مناسب یو عدم وجود فضا یزدگ ا شتا ی نهین زمیدر ا یدقت ین بیتر كوچك»

ن یا .(6: 1381 ، یسنگر)   «كند لطمه وارد می شعر مفهوم و رسانگی به ،نوشتار به گفتار یا برعكس

 یریكیارگ  شاعران امیروز بیا بیه   » كهشعر است  یو زبان ییشكال معنااز اَ یكی ،یزیهنجارگر

ز بیا اسیتفاده از   یی ورود به سیاحت شیعر را نداشیتند و ن    معاصر اجازۀ ۀش از دوریكه تا پ ییها واژه

به گسیترش و  ، گذشته یها در كنار واژه، رود یامروز به كار م ۀكه در زبان روزمر یا تازه یها واژه

 .(114: 1383، یل حسن) «كند یزبان شعر كمك م توسع

انیه  یو عام یگفتیار  یهیا  د واژهكاربر، نیمیاشعار س یزبان یها یگر از برجستگید یكی

  در یی دق یجاد توازن و ارسال معنیا یبا توجه به ا ،ن واژگان نو و كهنیا نشینی هم .است

نوشدارو پس » شود: یده مین دیمیت كه در اشعار ساس ییزدا ییآشنا ینوع، اذهان مخاطبان

)همیان:   «ها خدا، بستر سرسبز چمنه خفتنی شد، ب»، (63: 1391سیمین بهبهانی، ) «از مرگ سهرا 
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« ج میك بیرگ خیزانم    سازِ ج یم  گرچه اكنون قصه» ،(886: همان) !«بدو !بدو! هی ب زی !ب زی» ،(429

 این موضوع: ای است برای زیر نمونهبیت ؛ (897همان: )

 دا كییییردم  ییییی پ، م نشییییو یقییییا 
 

 هییا  رمییتیگ یو میید نَیی، خییود یبیی 
  

(1021: )همان  

 ینوشتار یزیهنجارگر .6ی2

، آورد یوجود نمه در تلفظ واژه ب یرییبرد كه تغ یرا به كار م یا وهیش، شعر شاعر در نوشتن

 بیه  ؛(1445: 1376، انوشیه ) دیی افزا یمی   به مفهیوم واژه  ی انو یمفهوم، ن شكل نوشتنیااما 

 ینقاشی  ینیوع ، شیعر  نیوع  نیا .تهاس آن یمعنا از یریتصو ها واژه یكیزیف حالت» گرید عبارت

 ۀوین شی یی ا .(99: 1377، مقیدم  علیوی ) «كنید  یم میترس را معنااز  یریتصو شاعر، آندر  كه است

و جلیب   یزیهنجیارگر  ینیوع میا  غیر   شیود، امیا    میز استفاده یغات نیدر تبل ،ینوشتار

درست خوانیدن  » همچنینشتر است. یب یبخشتث یر یبرا، مخاطب سخن و شعر یها زهیانگ

ن نیوع از  یی ا ین كاركردهیا یتیر  از مهیم  و... كیردن شیعر   یدارید، شهیانتقال احساس و اند، شعر

 .(94ی83: 1382، این یصالح) «است یزیهنجارگر

 یطور، شعر یا بندهای عیمصار یكلمات و حتو معموالً حروف  یزین نوع هنجارگریدر ا

دهید و   یار مخاطب قرار میك تابلو در اختیشعر را مثل  یام كلیشود كه پ یم و نوشته میتنظ

 یزین نیوع هنجیارگر  یكه از ا یشعر»به  ؛شود یناً به مخاطب منتقل میع، ر شاعرونظر میتصاو

ان شیاعر » و به قیول شكلوفسیكی   (323: 1376، یرصادقیم) «ندیگو یشعر انگاره هم م ،كند یرویپ

 «كننید   آوری میی یعنیی از زبیان طبیعیی و معییار گیرد      ؛یابنید   ها را می  بل آن ،آفرینند  ها را نمی انگاره

 كیدكنی،  شیفیعی ) «یت جاریهو» و (346: 1371 ،یوشیج نیما) «ناقوس» در شعر .(59: 1385، احمدی)

 .استشده استفاده ن نوع هنجاریااز  (266: همان) «دیام یطاووس»و  (461: 1376

بهیره   ینوشیتار  یزین هنجیارگر یی ز در اشیعارش از ا یی ن (723: 1391) ین بهبهانیمیس

حركت آمبوالنس و حمل مجروح و باز « ها... ره بگشا یها... ه یه»در شعر  یو است. برده

امیرار  راه ن یی كه از ااست  یا وصف حال راننده« بزن»شعر  ای ،دهد یشدن جاده را نشان م

 یزیبیا از هنجیارگر  یز یری... تصیو ك بیه دو و یی گذاشیتن از  شكل دنده  و كند یمعاش م

: همان) «م رس»شعر یا ، (753: همان) «اره؛ بزن! چبزن! سه ك؛ بزن! دو؛یبزن! »: است ینوشتار

 (756 همیان: ) «ا سیرد؟ یگرم ، یدنینوش»ا شعر ی دهد، نشان می راف راتلگِ تصویری از (949
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در شیعر   (639: 1391)بهبهیانی  سییمین   دهید.  یدن قهوه را نشان می یاز نوش ییبایر زیتصو

 :است ینوشتار ای هنجارگریزی هگون كه هرا به كار گرفت زمان یب و توالیترت، «یكول»

 ها هست ؛ با فال او وعدهیست فال گرفته یكول

 روز یس

 هفته یس 

 ماه یس 

 صبرم كجا هست ۀلحظ یس  

 ییآوا یزیهنجارگر. 7ی2

از آواها را  یزند و صورت یز میگر، موجود در سبك دوره ییشاعر از قواعد آوادر این بخش، 

زبان  ییاز قواعد آوا یچیسرپنوعی » درحقیقت ست.یهنجار ن، اریبرد كه در زبان مع یبه كار م

در  .(50 :1373، یصیفو ) «ستیمرسوم ن، كه در زبان روزمره یا ییبردن صورت آواكار و به، هنجار

 است كار رفته شتر از نوع مشدد ساختن واژگان بهیب ،ییزهنجارگرن نوع یاز ا ،نیمیاشعار س

س یدگاه شمس قید از دیچند كاربرد تشدهر» ؛ستین یخبر قلب و ادغاممثل ر موارد یو از سا

 مانند خارج آهن  سیرودن مصیراع   ؛ستا افتن شعری  است و معموالً معلول كمال نیادات قبیاز ز

: تیا  یبی ، محجیو  ) «ت وزن شعر استیرعا یات براو مشدد آوردن كلم ،یا تجاوز از وزن عروضی

وجود تشدید را در زبان فارسی  (34ی33: 1369)طوسی  خواجه نصیرالدین، آن برعالوه  .(40

افتید،  كلمیه  دو دیگر در مییان   و، مثل غرنده یكی در اصل كلمه» مورد:جز در دو  ،داند میروا ن

ی كه باء امر و میم نهیی بیر او سیاب  بیود     اكه در حرف اول از معطوف یا مضاف و یا كلمهچنان

بهتیر   ،ن مواضع قبی  اسیت و اگیر نیارنید   آن در غیر ای بردِكاركه  كه در لفظ بكّن و مكّن...چنان

اوزان نییامطبوع و كییاربرد اوزان ف یییتلط یشییتر بییرایبتشییدید  ،نیمیدر اشییعار سیی .«بییود

 .است شدهشعر استفاده  ییقایموس یینما مستعمل و جلوه كم

 دیتشد. 1ی7ی2

م دلكیش  یو او نس یتو گل» ،(193: 1391 )سیمین بهبهانی، «یا و دل از ما گسسته یا چند رفتههر»

ست كیه در  آن د دیرشه بب یاز ر» ؛(246: همان) «دانستم ف!یو ح یرفت چند» ،(234: همان) «است

 .(261: همان) «كاری  می یگل نشینی و می» ؛(591: همان) «باغ

 نیتسك. 2ی7ی2

 ،(982: همیان ) «یپنیدار  ده شیرمْ ییروی شانینوزاد را به پ»، (981: همان) «غوغا، فغان ها دهانْصد»
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 تْسی در دبا او چیه كیردی كیه مانید     »، (985: همان) «..، با مردم بیگانه.ش بودیشِخب ك نخلی»

 .(1007: همان) «بارم  نمی در كامْ شكر» ،(989: همان) «خاكسترم

 حذف. 3ی7ی2

بوسیه و   چه خوش وسوسیۀ  !وه» ،(1021: همان) «دانم، ولی پام / قلبم نمیاینجا ربگذا هات را گل»

: همیان ) «ببیر  چییزی نمانید برامیان   »، (822: همیان ) «گذارم جات بر» ،(429: همان) «آغوش فزاید

 .(1072: همان) «تنور خوان خسان یا م است هسردم است و گرسن» ،(1055

 یشیگو یزیهنجارگر. 8ی2

 تابرند  یمبهره  یرند و از واژگان محلیگ یقرار م شانستیم زیاقل تث یرت شاعران تح یگاه

 ،یو محل یبوم یها از واژه یریگ شعر و شاعر آشنا سازند. بهره مخاطبان را با فضا و مكانِ

كیالم كمیك    ییمعنا توسعن امر به یالبته ا ؛شاعر است یزیهنجارگر یبرا یگریامكان د

كیه   اسیت  ن راهیا ۀبرجستهای  شخصیتاز  یكیج یوشیما ین، معاصر ۀ. در دوركرد دخواه

 یهیا  شین از گیو یمیاسیت. در اشیعار سی    یو محل یبوم یها از واژه مملوّوان اشعارش ید

 .كرد یبررس  هین زاویاز اتوان اشعار او را  ینمو  ستین یخبر یمحل

 جهینت. 3

 یبیرا  ییی افزا  و قاعیده  یزیهنجیارگر  ۀوین از دو شی یمیدهید كیه سی    ینشان می  ها یبررس

 اسیت. بییش از هیر    بهیره بیرده   یاشعارش در قالب زبان ادب ییزدا ییو آشنا یساز برجسته

 (و... آمییزی  حیس  نمیا و  متناقض و هیكنا و استعاره و هیتشب) ییمعنا یزیهنجارگر ۀگون ،چیزی

ن كاربرد یشتریباست ی  زبان  یها واژه ۀشعر در حوز یز سبكیمل تمان عوایتر  كه از مهم ی

است كه به  یواژگانهنجارگریزی ، ها یزیگر هنجارگری. از داست داشته ر سیمینرا در اشعا

كیه در عصیرش    اسیت  كردهغزل اقدام  یع متناسب با فضایبات بدیل  واژگان نو و تركخَ

هنجیارگریزی  وی بیا   .شیاعر دارد  خالقو حكایت از ذهن  سابقه بوده بی سابقه و بعضاً كم

را  كیالم  شیود ی   دیده میی به تناو  در اشعارش كه ی  حذف و ینتسك و تشدیدمثل آوایی 

یعنی زبان شیعر و زبیان   ، با آمیختن دو زبان، یسبك  یزیدر هنجارگراست.  ساختهبرجسته 

كیه   ی  یهنجارگریزی نحوشاعر با همچنین  .است به شعر بخشیده ویژگی خاصی، محاوره

و نشیان از   شود  مناسب مربوط میبه ساختار فنی جمله و عدول مناسب از قواعد دستوری 

به هنجارگریزی نوشتاری كه  است. بردهدر جهت غنای اشعارش بهره  ی  توانایی شاعر دارد
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مفهوم  انوی و گرافیكی مورد نظر شیاعر را بیه تصیویر     توجه دارد و شكل نوشتن واژگان

 كمتیر ، جیار ایین نیوع هن  بسامد ؛ اگرچه شود  دیده میبه زیبایی  كشد، در اشعار سیمین  می

از دیگییر  ،گرایییی . باسییتاندارداییین شیییوه  نشییان از مهییارت شییاعر در كاربسییت ،اسییت

و  اسیامی حماسیی  كیاربرد  كه شیاعر بیا ابتكیار در تلفیی  واژگیان و      هاست  گریزیهنجار

فیراوان اسیتفاده    در اشعار سییمین  ،ساختهیك شعر را برحسته تلمحیات گوناگون كه آركای

 ست.ین ینشانوی در اشعار  یشیگو یزیهنجارگر ۀگون از، انین می؛ در ااست شده

 یراتییدر قالب غزل تغ ی. واست كردهار موف  عمل یبس ینیسیمین در حوزۀ هنجارآفر

وزن  41حیدود   كاررفتیه،  وزن بیه  71ان یی از م شده وغزل معروف  یمایو به نكرده جاد یا

 بیا وجیود اسیتفادۀ   شیعر او،   دراست.  به كار برده سابقه را در غزلیاتش یب یو حت سابقه كم

كند و اصیل   یبرخورد نم ییمعنا ییگاه مخاطب با نارسا چیه، یزیفراوان از انواع هنجارگر

 است. شدهرسانگی رعایت 

 منابع

  الث.، تهران، سبز افرا گهوارۀ، (1382) احمد، ابومحبو 

 مركز.، تهران، ل متنیتثو و ساختار، (1385) بابك، یاحمد

 فاطمی.، تهران (،2دستور زبان )، (1376گیوی ) احمدی و حسن ، حسنانوری

ات یی در غزل ییمعنیا  یو فراهنجیار  ییزدا ییآشنا»، (1391) لویگدیب زادۀ یمنصور علو  خدابخشاسداللهی، 

 .20ی 1 صص، 11 یاپیپ ،بهار، 1 ، شمارۀسال چهارم ، دانشگاه شیراز،بوستان اد  مجلۀ ،«یمولو

 آگه.، تهرانی، اهرطفرزانه  ۀترجم، ی بر ساختارگرایی در ادبیاتدرآمد (،1379) رابرت، اسكولز

 وزرات فرهن  و ارشاد اسالمی.، تهران، (2ادبی فارسی ) نامۀ فرهن ، (1376) حسن، انوشه

 .70ی55، صص 47ی46، تهران، شمارۀ فرهن  ، مجلۀ«های آن كاركرد ادبی زبان و گونه»(، 1382بارانی، محمد )

 .نور یامدانشگاه پ، تهران، یشناس مقدمات زبان، (1370ی )مهری، باقر

 زمستان.، تهران، سفر در مه، (1374) تقی، پورنامداریان

 نیسی، تهران، فكر روز. ، به اهتمام كاظم برگدیوان شعر(، 1389محمد ) الدین حافظ، خواجه شمس

  الث.، تهران، رانیدر شعر معاصر ا ینوآور یها گونه، (1383) كاووسلی،  حسن

« )از افالطیون تیا درییدا(   یی و اروپا یدگاه منتقدان ادبیت شعر از دیماه»، (1382) دمحسنیس، خرمث ینیحس

 .90ی73صص ، 2 مارۀش، سال اول، های ادبی پژوهش فصلنامۀ

 آگاه.، تهران، سیمین( آرای )بررسی نقد آگاه(، 1361) محمد یعل، شناس ح 

 .20ی13 صص، وریشهر، 30 مارۀش ،كارنامه، «غزل سیمین»، (1381) محمدی، حقوق
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 .ی و ناهیدجامران، ته، لیتجل لیجل  یتصح با، االشعار اریمع، (1369طوسی ) خواجه نصیرالدین

 ، ترجمۀ محمدنقی صدقیانی و غالمحسین یوسفی، تهران، علمی.های نقد ادبی شیوه(، 1379دیچز، دیوید )

سیال  ، ایگو گوهر مجلۀ، «یعیدر شعر شف یزیرهنجارگ یبررس» ،(1388ی )تیمحمد عناو  مسعودی، روحان

 .90ی63 صص ،زییپا، 11 یاپیپ، 3 مارۀش، سوم

 علمی.، تهران، نقا  ، شعر بیدروغ شعر بی ،(1379، عبدالحسین )كو   زرین

رشید آمیوزش زبیان و اد      مجلیۀ ، «در شیعر  یو فراهنجیار  یزیهنجارگر»، (1381) محمدرضای، سنگر

 .9ی4صص ، 64 مارۀشی، فارس

 طرح نو.، تهران، عباس مخبر ، ترجمۀادبی معاصر ۀراهنمای نظری ،(1384) راما، سلدن

 ، تهران، نگاه.اشعار مجموعۀ(، 1391سیمین بهبهانی )

 .آگاه، تهران، چهارم اپچ، یال در شعر فارسیصور خ(، 1370) محمدرضای، كدكن یعیشف

 .آگاه، تهران، صداها یبرا یا نهییآ ،(1376ییییییییییییی )

 آگه.، تهران، شعر یقیموس، (1381ییییییییییییی )

 .، فردوستهران، انیب، (1371) روسیس، سایشم

 فردوس.، تهران، ینقد ادب ،(1378یییییی )

علیوم   ۀدانشیكد  مجلیۀ ، «ینمیال در اشعار سیان و صور خیب»(، 1388ی )محبوبه كاشو  روسیس، سایشم 

 .120ی107صص ، 280 مارۀش، سمنان، انسانی

، 1 مارۀشی ، یادبی  یهیا  پیژوهش  مجلۀ، «در شعر امروز ینوشتار یزیهنجارگر»، (1382) میمر، این یلحصا

 .94ی83صص 

 چشمه.، تهران، ؛ نظم(1)ج  اتیبه ادب یشناس از زبان، (1373) كورشی، صفو

 مهر. ، سورۀتهران، شعر (؛2)ج  اتیبه ادب یشناس از زبان ،(1383یییییی )

 .دانشگاه تهران، تهران، جلیل تجلیل ، ترجمۀهالبالغ اسرار، (1370) جرجانی عبدالقاهر

 سمت.، تهران، معاصر ینقد ادب یها هینظر، (1377) اریمهمقدم،  علوی

 فردوس.، تهران، 1 لدج، ساختار و زبان شعر امروز، (1378ی )مصطف، پور یعل

 جام.فردوس و ، تهران، یدر شعر فارس یسبك خراسان، تا( ی ب) محمدجعفر، محجو 

واژگیانی در شیعر   ی هنجیارگریز بررسیی انیواع   »(، 1389جویبیاری )  محسنی، مرتضی و مهدی صیراحتی 

 .24ی1، صص2سوم، شمارۀ    ، سال)بهار اد (شناسی نظم و نثر فارسی  سبك، فصلنامۀ «خسروناصر

نبوی، چاپ مهران مهاجر و محمد  ، ترجمۀهای ادبی معاصرنظریه نامۀدانش ،(1385مكاریك، ایرنا ریما )

 دوم، تهران، آگه.

 كتا  ممتاز.، تهران، 2 لدج، یشاعر نامۀ هنر واژه، (1376) منتیمی، رصادقیم

 .نگاه، تهراندوم،  اپچ، روس طاهبازین سیتدو، وان شعرید، (1371یوشیج ) ماین



 


