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مقدمه
هنجارگریزی چنان که از نامش پیداستت گ گریز نسیدتتندگانگ صه شتتسا ،تتا رانگ از هنجارهای مادادر زصان ر زمینههای
مخالف ا س  .صر ی صاحبنظران هرگسنه انحراف از قسا د حاکم صر زصان هنجار را نس ی هنجارگریزی مح دسب میکنند .اگرچه
دم مطاصق

د هماهنگی صا زصان ماعارف د ا صسر حاکم صر آن را میتسان چنین ان د گ امّا همساره صاید تسجه ا ،

انحرافات از اصسر زصان صا ث ایجا سا

که صر ی از

های غیر ساسری د غیر زصانی می ،س د صه طسر کلی صر الف قسا د پنجگانۀ ترکیب

(داجیگ همنشتتینیگ نحسیگ معنایی د کارصر ی) است  .از این رد نمیتسان آنها را اصداع ا صی د ر زمرۀ هنجارگریزیهای ا یبانه صه
حدتتاب آدر  .اصتتطاله هنجارگریزی را نخدتتاین صار گردهی از فرما یدتت های چک صه کار صر ند .آنها هنجارگریزی را معا ر
« سبک» می انداند .صه بارت صهار ر نظر آنهاگ هرگاه هنجارگریزی ر ،عر یا نس،اهای صاالتر از منحنی هنجار د معمسر صا،دگ کم
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کم صه نسان سبک نسیدنده د ،ا ر ،نا اه می،س گ تا جایی که میتسان آن دیژگی را سبک ،خشی اد اند  .ا باه ر هر صسرت
صر ستتا امان ستتاسری د زصانی د کارصر رس ت
نا رس

کلمات د بارات هنجارگریز تأکید ا،تتاند « .یچ» صرای تمایز میان هرگسنه انحراف

از زصان د هنجارگریزی که گسنهای از صرجداهسازی صه ،مار میرد گ سه امکان را ر نظر میگیر  :ا ف) صیانگر مفهسمی صا،د؛

صه بارت یگر نقشمند صا،د .ب) صیانگر منظسر گسینده صا،د؛ یعنی جه مند صا،د .ج) صیانگر مضمسنی صا،د؛ یعنی غای مند صا،د .صه
نظر « یچ» امکان ا ف صدیار کلی اس گ زیرا هرگسنه انحراف از زصان هنجار میتساند صیانگر مفهسمی صا،د( .صفسیگ )50 :1390
ر مقاصلگ صر ی معاقدند هنجارگریزی حا ای ندبی ار گ زیرا کارصر کلمه یا بارتی اا ر جمله د زصان د ،رایطی اا
میتساند نس ی هنجار صه حدتتاب آید د ر ،تترایطی یگر چنین نبا،تتد .صه بارت یگرگ صاف های مافادت هدتتاند که هنجار یا
ناهنجار صس ن امری را مشخص مینمایند .مثالً «امکان صا قسۀ هنجارگریزی که نا،ی از صر ی صنا ات یا ردشهای ارایه اس گ یک
دیژگی م دلم نی د

د فقط ر «صاف

منا سب» ا س

که ،اهد آن ساهیم صس  .تنها قانسنی که می ،س تددین کر آن ا س

که

هنجارگریزی صر استتات تقاصل یا تمایز مل میکند»( .صرتنزگ  )59 :1382ا باه نباید هنجارگریزی را نس ی ناتسانی از کارصر اصتتسر
صحیح زصان اند گ زیرا نسیدندگان د ،ا رانی که صا پیردی از اصسر زصان د قسا د آنگ کارصر هایی غیر مشطلح امّا صحیح را صه
کار میصرند ر داقع نه تنها ناتسان از کارصر م شطلح نی داندگ صلکه این کارصر صیانگر احاطه هنرمندانه د ا ساا انه که ف ضل ،ا ر د
نسیدتتنده صر اصتتسر زصان استت  .صه تعبیر یگرگ «هنرها گنجینۀ ارزشهای ثب

،تتدۀ ما هدتتاند .آثار هنری از ردن حظههایی از

زندگانی ان دانهایی ا ساثنایی سرچ شمه میگیرند که نظارت د احاطۀ آنها صر تجرصه ،ان ر صاالترین سطح قرار ار  .حظاتی که
امکانپذیریهای مانسع ه دای صه آ ،کارترین ،کل صه چ شم میآیند د ا مار ماعد ی که میتسانند صردز یاصند ا ساا انه د صه کمار
سازگار ،دهاند .حظاتی که آرامش ظرافامندانه جایگزین سر رگمیها د فقدان تمرکز ،ده اس »( .صرتنسگ )28 :1383
هنجارگریزی که صر ی از آن صه «آ،ناییز ایی» تعبیر میکنند ر محسرهای مخالفی س را نشان می هد .مثل رضۀ داژهای صا
آدا د تلفظ جدید د غیر کارصر ی؛ ستتتا ان داژگانی جدید؛ صه کارصر ن داژگانی که ر صرههای از زمان صه کار میرفاه د ی ر زمان
،ا ر یا نسیدنده کارصر ندار ؛ اسافا ه از زصان گفاار؛ پیچاندن معنی مطا ب صه شسا ر بات آرایهها د مطا بی از این قبیل.
اقسام هنجارگریزي در شعر احمد عزیزي
«احمد زیزی» یکی از ،تتا رانی است

که هنرمندانه تساندتتاه صا تکیه صر اصتتسر د قسا د حاکم صر زصانگ صر ی از ستتا اارهای

جدید را ر زصان ،عر سیش صه کار صر  .سا اارهایی که صا زصان ماعارف مطاصق

ندار د صا ث صرجداگی ،عر اد ،ده اس  .ر

این راستتتاا صا صررستتتی ا،تتتعار این ،تتتا رگ هنجارگریزیهای اد را ر ا،تتتعارش ر ،تتتش محسر مسر صررستتتی قرار می هیم:
1ت ت هنجارگریزی آدایی 2ت ت هنجارگریزی داژگانی 3ت ت هنجارگریزی معنایی 4ت ت هنجارگریزی زمانی 5ت ت هنجارگریزی سبکی 6ت
هنجارگریزی نحسی.
1ـ هنجارگریزی آوایی

«هنجارگریزی آدایی» آن ا س

که ،ا ر از قسا د آدایی زصان هنجارگ گریز صزند د یک صسرت آدایی را صه کار صر که ر زصان

هنجار صه کار نمیرد  .این نسع انحراف صیشتتار صرای حفظ دزن صتتسرت میگیر ( .انس،تتهگ )1445 :1381صر استتات یکی از قسا د
ترکیب ر زصان،تتتناستتتیگ داجهای زصان صاید صه گسنهای کنار هم قرار گیرند که مخرج تلفظ آنها صه هم نز یک نبا،تتتد د صاسان صه

راحای آن را صر زصان جاری سا
ر زصان ،ایع د معمسر اس

( .دحیدیان کامیارگ  )56 :1385صر ی معاقدند که اگر صام های زصان صا م شستی الف آنچه

صه کار رد گ نیز نس ی هنجارگریزی آدایی صه حداب میآید .این نسع انحراف د هنجارگریزی س را

ر ،عر صی شار ن شان می هدگ زیرا نظم د قانسن ر هجاهای ،عر صه آن آهنگ مس سیقایی می هد د یک دانی هجاهای کستاه د صلند
استت

که صا ث مسزدنی ،تتعر می،تتس « .آصرکردمبی» صه هنگام صحث ر صاره تفادت میان نظم د نثر از اصزارهای آدا،تتنا ای صهره

میگیر د معاقد استت

ر نظم نس ی قا دهمندی ر همنشتتینی هجاها دجس ار د ی ر نثر همنشتتینی هجاها تاصع قسا د مذکسر

نید ( .صفسیگ  )60 :1390ر ،عر «احمد زیزی» چنین مسار ی صه دفسر یده می ،س  .از جملهگ دی ر اصیات زیر که طاب صه
امام زمان ( ج) سرد ه اس گ صرای ر ای

دزن ر داج «ب» کلمه «مطبّ» را طبق قا ده د ریشۀ کلمه که رصی د مشد اس

ت نه

تلفظ د گسیش مسمی آن ر زصان مر م کسچه د صازار که اهل زصان هداند ت مشدّ صه کار میصر :
صتتیتتا ای طتتبتتیتتب گتتیتتاهتتان

شتتتتتک

صشتتتتتر را صتتتبتتتر تتتتا متتتطتتبّ گتتتیتتتاه

جتتتهتتتان

تتترم از طتتتب صتتتاران نتتتمتتتا

صتتته کتتتیدتتتتتسر گتتتیتتتالت رمتتتان نتتتمتتتا
(ردساای فطرت)175 :

ر صی

زیر نیز «ی» ر کلمه «میّ» مشد تلفظ می،س :
میّ راه شتتتق صتتازی صر ن می گ یرم صتته زدر

ستتت خ

گیر ای هر گر دن ت نگ گیر ای ردز گار
(قست غزر)325 :

گاهیگ صرای ر ای

دزن ر هجاهای د مشتترع صر ی از صتتام ها را حذف مینماید .ر صی

زیرگ کلمۀ «آیهاش» آیش تلفظ

،ده اس .
استت ت یر گیدتتتتسان ت

صتتتتد هزار استتتت

چتتس قتترآنتتی کتته آیتتش صتتی،تتتتمتتارستتتت
(ترانههای ایلیاتی)93 :

نیز «ها» د«ا ف» ر بارت «صر پا ،اس »:
صر پا ،تتتاستتت

ر قب ستتتان ستتتر مهاش

فتتکتتری صتترای متتر م صتتی ستتتت

د پتتا کتتنتتد
(قست غزر)154 :

ر صی

زیر صام

«ی» ر کلمۀ «گیدسی » حذف ،ده اس .

ستتتیتته ،تتتتد صخ ت

من همرنتتگ گیدتتتست

صتتهتتار متتن صتتبتتیتتن گتتل هتتای تتتاصتتست
(ترانههای ایلیاتی)108 :

د ر این صی

«همزه» د«ه» ر کلمۀ گس،سارهاش:
تتتس را گتتس،تتتتسارش ز ستتتتیتتارههتتاستتتت

پتتتنتتتاه تتتتس آغتتتسش فتتتسارههتتتاستتتتت
(تناسخ)103 :

« زیزی» ر هنجارگریزیهای آدایی س صتتسرتهای مخالفی را صه کار میصر  .مثالً گاهی مثل مسار فسق صتتامای را حذف
مینماید .گاهی نیز ر مشستها تغییراتی ایجا میکند د صا جاصه جاکر ن مشستهای کستاه د صلند فرم جدیدی از کلمات را رضه
می ار  .ر صی

زیر داج «ب» که ر کلمۀ «آ بسم» صاید صه صسرت مشست کستاه ( ُ) تلفظ ،س گ صرای ر ای
آ تتبتتسمتتی تتا تتیام از پتتچ پتتچ تشتتتتسیتترهتتا

کس من چسن ا ،کی از چ شمان قاب افاا ه ا س

دزن ا،باع می،س :

(قست غزر)235 :

ر اصیات زیر نیز مشست کستاه ( ُ) ر کلمه «افاا ه» ا،باع د تبدیل صه مشست صلند «اد» ،ده اس :
ر کسی صا ه نس،تتان صس ،تتیشتته ادفاا ه استت

ا ینستتتت

ای حر یفتتان فرجتتام می پرستتت ای
(همان)257 :

پتترچتتم تتتمتتثتتیتتل از تتتا

ادفتتاتتا

،تتتتیشتتتتۀ تشتتتتبتتیتته صتتر

تتا

ادفتتاتتا
(کفشهای مکا،فه)428 :

ر این اصیات نیز کلمه «نس » را صاید صا حا
هزاران جلسه از ا جتتاز آغس،تتتت

ا،باع حرک
صغتتل کر م

«ضمه» د تبدیل صه «اُد» تلفظ نمس :
کرام ت هتتا من از این نس

پتتا نتتازیتتدن ت

یتتدم
(ردساای فطرت)110 :

مژ گان ار چ کد سن پشتتتی مانی

ستتتز از نس

که من این ز م حیرت را ز چشتتتم سیشتتتان ارم
(کفشهای مکا،فه)190:

نیز داژه «نس» ر این صی :
اهتتل ستتتتنتت

صتتا تتتجتتد هتتس ،تتتتدنتتد

،تتتتهتترهتتای کتتهتتنتته ،تتتتهتتر نتتس ،تتتتدنتتد
(،رجی آداز)82 :

ر این صی

«داد» کلمه «مینیاتسر» صا مشست صلند «دُ» سانده می،س :
نتتتسازنتتتدۀ رده تتتتنتتتبتتتسر کتتتیدتتتتت

،تتتتتکتتسفتتنتتدۀ متتیتتنتتیتتاتتتسر کتتیدتتت ت
(همان)

گاهی فرایند داجی صسرت گرفاه «تبدیل» ا س  .صه این معنی که ،ا ر صا حذف یک داجگ داجی یگر را جایگزین آن میکند.
ر اصیات زیر همزه کلمه «افاند» حذف ،ده د صه جای آن صام
مسران صتته یتتا

«ف» صا مشست « ُ » تلفظ می،س :

هتتد ستتت ل یمتتان ف انتتد صتتاز

چسن صلبالن صتته گلشتتتن شتتترت صتتتال کننتتد

بر می فاتتد

ر تتم اصتتردی اد تتتیتتب تتتغتتافتتل صتتایتتدش

(قست غزر)158 :
هر کتته ر

نبتتا تۀ مژگتتان

(همان)180 :
ستتتتتیتتتس پتتتر ۀ آفتتتریتتتنتتتش فتتتاتتتا

حتتجتتاب از صتتر د دش صتتیتتنتتش فتتاتتا
(طغیان ترانه)394 :

ر صی

زیر صام

«ی» حذف ،ده د صه جای آن داج «ف» صا مشست ( ) تلفظ می،س .

حیف این مجلس اگر حجتتب د حیتتایی صکنیم

رقتته صتتتسفی صفکن تتتا کتته صتتتفتتایی صکنیم
(قست غزر)425 :

«فرآیند داجی افزایشی» نیز ر صر ی از داژهها یده می ،س  .صه این صسرت که ،ا ر صامای را صه داژهای اضافه مینماید که
آن داژه صه همراه آن صتتام

یا اصتتالً ر ایرۀ داژگانی زصان کارصر ندا،تتاه یا حداقل ر زمان ،تتا ر کارصر ندار  .ر این نسع

هنجارگریزی هر فرایندی که صسرت صگیر گ مق شس گسینده صرج داهکر ن زصان سیش ا س گ تا مخاطب صی شار صه آن تسجه کند؛

زیرا ر صدتتیاری از مسار صه راحای میتسان صا جایگزینکر ن کلمهای یگر صه جای داژهای که ر آن فرایند صتتسرت گرفاه از این
هنجارگریزی رها ،د .صه قسر «کا ر» ا صیات زصانی اس

که س گ زصان را صرجداه میکندگ سبب می ،س غریب گر گ آن را صه رخ

میک شدگ طسری که نمی ،س فرامسش کر که صا زصانی سر د کار ارید که صه طُرُقی جیب ،کل ا ه ،ده ا س  .صه طسر ا صگ
،عر سطح آدایی زصان را طسری سازمان می هد که صه چیزی تبدیل می،س که صه آن تسجه میکنید .صرجداهکر ن انگارههای زصانیگ
تکرار مسزدن آداها د نیز ترکیبات فعلی نامعمسر تر یدی صاقی نمیگذارند که صا زصانی رد صه رد ه دایم که سازمان یافاه تا تسجه را
صه س سا اارهای زصانی جلب کند( .کا رگ )42 :1382
2ـ هنجارگریزی واژگانی

«هنجارگریزی داژگانی» آن ا س

که ،ا ر صر ح دب قیات د گریز از قسا د سا

(انس،تتهگ ، .)1445 :1381تتا ران صا گریز از کارصر داژگان رایج ر زصان ستت
میزنند .ا باه منظسر آن نی د

صه ستتا

داژه ر زصان هنجار داژهای تازه ص داز .
داژهها د ترکیبات د بارات جدیدی

که داژهای لق نمایند که پی شینهای ر زصان ندار گ صلکه از طریق راههای سا

داژه مثل ترکیبگ

ا،تتاقاق د ...که مسر تأیید نظام زصان اس ت گ داژگان جدیدی صه کار میصرند تا صه زصان آنها صرجدتتاگی د تشتتخص هد د مسجب
آ ،ناییز ایی صی شار آن گر « .از سامل ت شخص ا ن صه زصان د صه قسر صسرتگرایان رد سی از سامل ارجکر ن زصان از حا
ا اباری آن سا ان ترکیبات ا س گ ساننده صا اجزای یک ترکیب از قبل آ ،نا س
ممکن ا س
حقیق

د صه تعبیر آنها معاا صا آن اجزا س

امّا ترکیب

صه گسنهای صا ،د که ر ساننده ایجا ،گفای د آ ،ناییز ایی کند د حا صل این آ ،ناییز ایی ر هنر این ا س

که ما

ا،یا را کشف کنیم،( ».فیعیکدکنیگ )28 :1385

«احمد زیزی» از طریق سا

داژگان جدیدگ صه شسا داژگانی ترکیبیگ صرجداگی اصی صه صر ی از اصیات سیش ا ه اس .

صه گسنهای که صعضی از آن داژگان فقط مخشسا س ادس

د دیژگی سبکیاش صه حداب میآید .این دیژگی ،عر اد را ر د محسر

صررسی میکنیم:
الف) ساخت واژگان اشتقاقی

مق شس از داژگان م شاق داژههایی ا س
کامیارگ  )68 :1385اد صا ستتا

که ر آن یک تکساژ آزا د معنی ار صا یک یا چند تکساژ صیمعنی صه کار رد ( .دحیدیان

داژههای چسن « ر ادتتاان»گ «نرگدتتاان»گ «صیردحانه»گ « نجرستتاان»گ «ستتلارزار»گ «رداندتتاان»گ

«صسسعیدساان» د ...ر ،عر سیش صه نس ی آ،ناییز ایی کر ه اس ؛ ر زیر صه صر ی از این اصیات ا،اره می،س :
تتا تتم ردیتتش ستتتتلارزار متتعتتمتتاستتتت

هر چه ،تتتگفای استتت

ر جهان ر

استتت
(قست غزر)234 :

متتیتتتسان صتتر تتتیتتغتتۀ الگ النتته کتتر
متتیتتتسان زنتتجتتیتتر غتترصتت

را جتتسیتتد

متتیتتتسان ر تتنتتجتترستتتتاتتان

تتانتته کتتر

متتیتتتسان تتتا صتتسستتتتتعتتیتتدستتتتتاتتان دیتتد
(،رجی آداز)135 :

صتتی ر ت

ای ن ترگدتتتدتتتتاتتان یتتار آرزد

هر رگ صرگی صتته جتتانم ز م نشتتتار می،تتتس
(قست غزر)10 :

صتتتا هتتتا را نتتتر هصتتتانتتتی کتتتر هانتتتد

یتتتدنتتتیهتتتا را زمتتتانتتتی کتتتر هانتتتد

(کفشهای مکا،فه)45 :
ای

پتتتتریزاران

ریتتتتا

زا

متتتتن

ای

ر تتتادتتتتتاتتتان اصتتتر د صتتتا

متتتن
(همان)219 :

آنتتگتته از ظتتلتتمتت

فتتراغتت

ر رداندتتتتتاتتتان چتتتراغت ت

متتی هتتنتتد

متتتی هتتتنتتتد
(همان)26 :

هتتر کتته صتتی ردحتتانتته تتتن را یتتد ز

هتتر کتته صتتر متتُهتتر صتتدن تتتأیتتیتتد ز
(همان)355 :

ر ،عر زیر تقریباً ر هر مشرع کلمهای جدید سا اه اس  .صهرهمندی « زیزی» از داژهها د ترکیبات اصی که پیش از اد ر
حسزۀ ،عر راه ندا ،گ ،عرش را ر مدیر پر فراز د فرد میصر د صا ث پیدایش زصان ،عری اا صرای اد می،س :
«دا عشق یکگ من دا بحر د صس م
د ر منطقهی ا فراق دم

میکر م

سیس ر ا ددری مسفق ،دم نامۀ ا س اع س را
صه صلیب سرخ تدلیم کنم
صعد ما را صه اساانبس ی پلس ست کر ند
د ر آنکاراگ آن کارای گذ،اه تکرار ،د
حاال امدار می ساهم ر ملیات رمضان ،رک
نگرش « زیزی» صه سا

کنم د ردزۀ سکست صگیرم» (ناد ان ا مات)65 :

د کارصر داژگان ا،اقاقی جدید ر ،عرشگ اد را صه سسی سبک اصی هدای

،عر اد تناسب ار د ر اصل آن را همسار نمس ه اس

میکند که صا ماهی

«چرا که سبک حاصل نگاه اا هنرمند صه جهان ردن د صیردن اس

که

زدماً ر ،یسۀ ا صی از صیان تجلی مینماید .صه بارت یگر هر ید ا صی ر زصان دیژهای رخ مینماید .هرگاه ک دی صه آفاق د
انفس نگاه تازهای ا ،اه صا ،د صه ناچار صرای اناقار صسر نسین ذهنی ما فیا ضمیر اا س صاید از زصان جدیدی ا سافا ه کند د
اصطالحات د نحس د ترکیب نسینی صه کار صر ،( ».میداگ )23 :1373
ب) ساخت واژگان ترکیبی

مقشتتس از داژگان مرکب یا بارات ترکیبی آن اس ت

که د یا چند تکساژ آزا د معنی ار ر کنار هم صیایند د داژهای جدید یا

بارتی ترکیبی صدتتتازند( .دحیدیان کامیارگ  ) 45 :1385از آنجا که زصان ثاص

نمی ماند د تغییر زصانی ر دضتتتع فعلی اندتتتان

اجانابناپذیر اس گ سا

کلمات چه از راه ا،اقاقی د چه ترکیبی میتساند صا ث تدریع تغییر زصان ،س  « .یسید کریداار» یکی

از آ رین محققانی ا س

ر یک میلیسن سار گذ ،اهگ نژا ان دان صه جای

که صه م دا ه تغییر زصان پر ا اهگ میگسید « :ر حقیق

تغییرات زیدایگ از نظر زصانی تغییر کر ه اس  .نیردهایی که ر تغییر زصان ملثرند یکی مرصسط صه تحسر داجهاگ صسرتهای صرفی
د سا

های نحسی زصان ا س گ یگری مرصسط صه قرضگیری ردنی د سسمی مرصسط صه قرضگیری از گسیشهای سی شادند د

زصانهای سیشتادند د نیز از زصانهای غیر سیشتادند است ( ».یعقسصیگ  )14 :1383ر این میان ستا

داژههای ترکیبی اهمی

دیژهای ار گ زیرا از کلمات رایج ر زصان کلمات جدید میستتتازند که میتسان آن را نس ی قرضگیری ردنی اندتتت « .احمد

زیزی» صا ستتا

بارات د داژگانی چسن؛ «کهنه صهزا ان»گ «مریم طبعی»گ «ستترمه ساران»گ «غزار آهنگ یالها»گ «قلب چکاد

چا »گ «پرساس پیشه جان»گ «چمن حیرتان»گ « سر،ید سانان» د ...کلمات ترکیبی فرادانی را ر اصیات سیش صه کار میگیر :
ر میتتان ک هنتته ص هزا ان کل تکا ا،تت ت ایتتاق

متتانی حدتتتن تس را صتتتتد پر ه صیمتتاننتتد صس
(قست غزرگ )5

مژ گان صه مژ گان میکشتتت ند آیی نه اران تس را
میآیی د

ا

ره

صسی مدتتتی حا می هد

این ستترمه ساران را چرا ای دستت
قرصان مریم طبعی است ت

رصان کر های

جدتتتم که را جان کر های
(همان)6 :

صتتس کتتن ای قتتلتتب چتتکتتاد

متتن

چتتا

ای پتترستتتتتاتتس پتتیشتتت تۀ جتتان پتتا

متتن
(کفشهای مکا،فه)25 :

ار صتته د،تتتتتنتتد چتتمتتنحتتیتترتتتتان

ز تتتم فتتترد،تتتتتتنتتتد زصتتتانغتتتیتتترتتتتان
(طغیان ترانه)413 :

ستتتحر قشتتتر سر،تتتیتتد سانتتان تسستتتت

،تتتتب آیتتیتتنتتۀ ستتتترمتته انتتان تتتسستتتت

تس ا ی جام دتتترد را ،تتترابآمیز ،تتتیرینی

تس کر ی جتتان م ج نسن را غزار آ هنتتگ یالهتتا

( ساب نامه)180 :

(قست غزر)366 :

« زیزی» صا صهرهگیری از این شیشۀ زصانگ س

صه ترکیب سازیهای گدار هگ صدیع د صعضاً طسالنی ز ه اس

صه گسنهای که

،عر اد از یک سس ری شه ر تاریخ د پی شینۀ زصانی د فرهنگی ار د از سسی یگر صه طبیع

د جهان صیردنی ما شل ا س  .گسیی

یار اد آزا انه ر پهنه هزاران سار تاریخ صشری پرداز میکند د تاریخگ ینگ فرهنگگ طبیع

د جامعه زیر صار ادس  .ا باه ،ا ران

تسانا ر پی آنند که میان داژگان زصانگ داژههایی را صرگزینند که صار معنایی صیشاری ا،اه صا،ند د ر این راساا گاهی ،ا ر صه جایی
میرستتتد که گسیی صرای صیان منظسر سیش داژه کم میآدر گ ذا صرای گریز از تکرار کلمات ستتت

صه آفرینش میزند د از راه

آمیزش د ترکیبگ داژگانی جدید لق کر هگ مقس ههایی نس ر زصان سیش میگشتتتاید .اد همساره صاید این را مد نظر قرار هد که
هر صار زصان را صه کار میصر گ آنچه میگسید یا مینسی د د مح شسر آمیز ،ی ا س

از داژگان گزینش ،ده از میان تعدا فرادانی از

ر هها د مقس ههای داژگان .فرآیند گزینش هنگامی ،ردع می ،س که ر آ ساانۀ سخن گفان یا نس ،ان قرار میگیریم .قانسنهایی
ناآ ،کارگ این فرآیند را هدای

میکند د ما را دا می ار تا از ر هها د طبقههای پر ،مار داژههایی که صه حاظ ساسری هم رض

هدتتتاندگ از میان استتتمهاگ افعارگ صتتتف ها د غیره صرگزینیم» (صرتنسگ  )61 :1383ر اصیات زیر صا کارصر کلمات «ز یخساصگاه»گ
«ستتلیماندگار» د «زمین پیشتتگی» اگرچه ر نگاه اد یهگ ر ای
«ز یخا» د « ساصگاه» د «سلیمان» د «ماندگار» رصد سا
زمتتیتتن یتتسستتتتفتتی از گتتنتتاه متتن استتتت
چتتس صتتلتتقتتیتتس

تتسر،تتتتتیتتد ار تتتسام

تتتس از آستتتتمتتانهتتا ،تتتتکتتایتت

متتکتتن

این دیژگی حس نمی،تتس گ د ی ر داقع ،تتا ر صا صازی صا کلمات
باراتی کامالً جدید اس
زمتتتانتتته ز تتتی
صتتته

که ،اید مسر پدند اهل زصان نبا،د.
تتتساصتتتگتتتاه متتتن استتتتت

تتتا تتتم ستتتتتلتتتیتتتمتتتانتتتدگتتتار تتتتسام

زمتتیتتن پتتیشتتتتتگتتی را حتتمتتایتت

متتکتتن
(طغیان ترانه)361 :

3ـ هنجارگریزي معنایی
که ،ا ر از قسا د معنایی زصان هنجار ارج ،س د از محدد ۀ همنشینی داژهها ر قسا د معنایی

هنجارگریزی معنایی آن اس

حاکم صر هنجار گریز صزند( .انس،تتهگ  )1445 :1381صر ی معاقدند کارصر صتتنا اتی مثل استتاعارهگ مجازگ تشتتخیصگ پارا دکس د...
صا ث پیچیده ،تتتدن معنای یک بارت می،تتتس د آن را از هنجارهای معمسر د رایج گفاار در میستتتاز  .هنجارگریزی معنایی
هنگامی س را نشتتان می هد که مسقعی

داژهای را ر جمله ر نظر صگیریم د ر صتتد ریاف

معنی آن از طریق صرقراری راصطه

همنشینی آن صا سایر اجزای جمله صا،یم .ر این صسرت امکان ار آن معنی که از داژه ر سا اار جمله ریاف

می ،س صا معنی

اصلی آن کامالً مافادت صا،دگ زیرا هر یک از داژهها یا نشانههای زصانی ارای یک صسرت آدایی د یک محاسای معنایی هداند .صه
بارت یگر هر داژه ر حکم ظرفی استتت

که مظردف آن محاسا د معنایش استتت  .صا این همه نمیتسان یک داژه را صه تنهایی د

م داقل از اجزای یگر زصان صه نسان یک داحد کامل زصانی صرر سی کر  .زیرا همۀ این ن شانههای زصانی ر ارتباط صا یکدیگر د ر
کل نظام زصان اس ت

که میتسانند نقش س را ر تفاهم ایفا نمایند( .صاقریگ  )149 :1377فرما ید ت

مشتتهسر د نام آ،تتنا «دیکاسر

،کلسفدکی» ر سار  1917اطرنشان کر ه اس گ ا صیات ما را دا می ار تا نگاهی دصاره صه جهان صیندازیم .ا صیات میتساند آنچه را
دصاره ناآ ،نا د صیگانه ساز  .ما ا ،یا را فقط ر فرآیندی تقریباً نیمه س آگاه

ر اثر کثرت صر سر صرای ما مأنست د آ ،نا ،ده ا س

ا را میکنیم زیرا میپنداریم آنها را از قبل می،تتناستتیمگ امّا میتسان یکصار یگر نیز صه آنها نگاه اندا

« .هنر دجس ار تا صه ما

کمک کند حس زندگی را صاز یاصیم  ...هدف هنر آن استت

که حس چیزها را آن گسنه که ا را می،تتتسند مناقل کند د نه آنگسنه که

،تتنا اه ،تتدهاند .نایجه این فرآیند آ،تتناییز ایی آن استت

که ما میتسانیم یکصار یگر جهان را صا تمام ،تتکسه یا ر صر ی مسار صا

ز،ایهای راساینش صبینیم»( .صرتنسگ )45 :1383
از این جه
،تتس زیرا دست

ید ،تتا ر صه پدیدهها د جهان اطراف اد صا یگران مافادت است
ار نگاه جدید س را صه طبیع

د گاهی صا ث می،تتس معانی ذهنی اد یریاب

ر قا ب معنی جدید ارایه هد .هنجارگریزیهای معنایی «احمد زیزی» ر

نایجۀ کارصر آرایههای مخالف ا صی ر ،عر اد س  .ما ر این مقا ه ر صد نی دایم آرایهها د صسر یار ،ا ر را صیان کنیم ذا صه
صسرت اجما ی د فقط از صعد هنجارگریزی معنایی صه صر ی از اصیات اد ا ،اره میکنیم .تعقید معنایی ر اصیات زیر صه حدّی ا س
که گاهی کنایهها د ا ساعارههای ،ا ر را یر فهم کر ه ا س گ ،اید یلش این صا ،د که ،ا ر کنایههای جدیدی سا اه ا س

که

صنمایۀ سامانه ندار یا حای ر صین اهل فن نیز کمار یده می،س :
«فر ا غردبگ صبح ساهد ،د
د سا
ر س

آفااصگر ان
صیلچیان ساهد ایداا

فر ا صرای ُم ردسکهاگ صرای رمز رایانهها
چه فکری ر مخیلۀ یک مغز گسسفند
که ر یگ حرارت سنگین صبحانه پخاه اس
ا باه این هنر « زیزی» اس

که تسانداه اس

ترادش ساهد کر ( ».ناد ان ا مات)80 :
مطا ب صه ظاهر نامفهسم را ر ،عر سیش جای هدگ زیرا صا اندکی تأمل میتسان

صه مفهسم اصلی آن پی صر  .صه قسر تس داسیگ کار هنر این اس

که آنچه را ممکن اس

ر قا ب اسادالر د تعقل نامفهسم د در از

سارت صاقی صماندگ مفهسم ساز د ر سارت همۀ مر م قرار هد( .تس داسیگ ، )115 :1364ا ر ر هر مشرع د صی
را صه نسان اجزای کالم صه گسنهای صه کار صر که نه تنها صا ستتایر اجزای صی

صاید کلمات

ر ارتباط صا،تتندگ صلکه صا کل اثر نیز راصطهای معنسی

صرقرار نمایند .ر غیر این صسرت ،عر اد ارزش هنری نخساهد ا « . ،راصطۀ ماقاصل صین نا صر ،عرگ چه نا صری که صرج داه
،دهاند د چه آنهایی که صرج داه ن شدهاندگ سا اار آن ،عر را ،کل می هد .یک سا اار پسیا همزمان رصر ارندۀ همگرایی د
داگرایی ا س  .این سا اار کلی

هنری غیر قاصل تفکیکی را ت شکیل می هدگ چرا که هر یک از اجزای آن صا تسجه صه ن دبای که صا

کل اثر صرقرار میکندگ ارزش اا س را ار  ( ».صرتنسگ  )60 :1383ر اصیات زیر کنایه های صه کار رفاه صا ث هنجارگریزی
معنایی «،عر زیزی» ،ده اس :
کدتتتتتی جتتان

تتس را زرا تت

نتتکتتر

ز قتتتانتتتسن ردیتتتش اطتتتا تتت

نتتتکتتتر
(طغیان ترانه)385 :

م ،تتتتدن ر

لدتتتته ی ع نی ن ظم هسش

تتتس

ر تتتتن

ایدتتتتتاتتتا ن چتتتارگتتتسش
(کفشهای مکا،فه)217 :

تتتدم آیتتتنتتتهستتتتتاز آمتتتدیتتتم

ر پتتی ایتتن ،تتتتتغتتل متتجتتاز آمتتدیتتم

متتتا ز

متتا صتته متتجتتیتتز گتتل نتتازی ،تتتتتدیتتم

ستتتتترمتتۀ متتتژگتتتان متتتجتتتازی ،تتتتتدیتتتم

متتا چشتتتتم تتتس را صتته گتتسش هدتتتتاتتیتتم

صتتتا نتتتام تتتتس صتتتا ه نتتتسش هدتتتتتاتتتیتتتم

اح مدا قسر د غزر نز تس گفان تیزی استت ت

دان چتته ی تّار صس قشتتتتّه صگسیتتد صتته ستتتمتتک

یا رب صه تیب اصردیش مشتتتتا طهگر را تیز کن

تا ر حدتتتتاب ستتتر مهش مژ گان نیف اد از قلم

(طغیان ترانه)411 :

(ملکست تکلم)348 :

(قست غزر)184 :

(همان)189 :

د گاهی صیان غیر ماعارف ،تتا ر اس ت

که معنی ،تتعر اد را یریاب میکند د صررستتی آن میتساند ما را صه کنایه یا استتاعارهای

پیچیده صرساند د رفع اصهام نماید مانند اصیات زیر:
صزن امشتتتتب د ستتتتا غر ستتتترمتته صتتا متتا

صتتیتتا گشتتتتتاتتی صتتزن ر ستتتتترمتته صتتا متتا

تتط حتتیتترت ز تتتس کتتسفتتی ،تتتتده

صتتتاطتتتن متتتا از تتتتس حتتتردفتتتی ،تتتتتده

(ترانههای ایلیاتی)2 :
ای

(طغیان ترانه)395 :
صتتیشتتتتۀ آغتتسش پتتر آدیشتتتتتن استتتت

النتتتتۀ

ال

رگتتتتذر

ال ن

استتتتتتت
(همان)411 :

متتا نتتخدتتتتتاتتیتتن

تتار را تتتادر ز یتتم

تتتیتتب را صتتا ز تتم

تتس صتتتتیتتقتتل ز یتتم
(کفشهای مکا،فه)204 :

گاهی نیز تعقید معنایی ر اثر جا صه جایی اجزای جمله اس
مرا صتتا م ع نی ی ع قسب

سان فظ ز یختتا را

که آن را یریاب مینماید:
کتته طر یسستتتفم ندتتتب ت

صتته صسی پیرهن ارم

(قست غزر)193 :
احتتمتتدا تتتس ذرّهای ر آفتتاتتاصتتش هتتسش ار

هر کتته را جزیی بر از حضتتترت کتتل صتتایتتدش
(همان)180 :

4ـ هنجارگریزي زمانی
«هنجارگریزی زمانی» که آن را «صاستتاانگرایی» نیز گفاهاندگ آن استت
صسرتهایی را صه کار صر که ر زمان گذ،اه ر زصان رایج صس ه اس

که ،تتا ر از صتتسرت زمانی زصان هنجار ارج ،تتس د
د ی ر زمان سرد ن ،عر این داژگان یا سا

ها مر هاند.

(انس،هگ  )1445 :1381این نسع هنجارگریزی ر ،عر «احمد زیزی» تا حدد ی پرصدامد اس  .اگرچه مقدار کارصر داژگان کهن
د صا ساانی ر ،عر اد صیش از منحنی هنجار نی د

د ی صه گسنهای ا س

که میتسان آن را از دیژگیهای سبکی ،ا ر ان د  .صا

تسجه صه آن که زصان ،ناسان کارصر داژگان مرصسط صه هر دره را ر آن درهگ جز قسا د ترکیب زصان می انند پس سرپیچی از آن د
گرایش صه غات د داژگان صاساانی میتساند نس ی هنجارگریزی زصانی نیز صه حداب آید« .داژگانی که ر یک دره د زمان مشخص
تاریخی صه کار میردندگ ممکن اس
مل

رخ می هد مارد

ر دره صعدی صنا صر تغییراتی که ر ادضاع د احسار فرهنگیگ سیاسیگ مذهبی د اجاما ی یک

مانده از صخش داژگان زصان صه کلی حذف ،تتتسند»( .صاقریگ  )192 :1377د اهل زصان یگر از آن داژگان

ا سافا ه نکنند د ی اهل ا بگ ،ا ران د نسی دندگانگ صا سرپیچی از این قسا د آن را ر ،عر د نثر سیش صه کار میصرند .یکی از
الیل گرایش ،ا ران صه کارصر کلمات صا ساانی ت شخص ا ن صه زصان سیش ا س « .احیای داژههایی که ر سارت امه نی د
سبب ت شخص زصانی می ،س »، ( .فیعی کدکنیگ  )24 :1358ر اصیات زیرگ زیزی صا صه کار صر ن کلمات کهن د قدیمی « دش»گ
« ریسزه»گ « یل»گ «زنخدان»گ «زهی»گ «انبانه»گ «،کر ا» د ...سعی ر صرجداهسازی زصان ،عر سیش ار .
یار صیحا صل زنخدان ک شیده تنگم صه صر چس صیژن

منیژه رنگی نمیگشتتتاید صه ماها ر دتتتارگ چاه ما را

چشتتتتم دتتتتل دا ،تتتتده

قتتنتتد ز نتتام تتتس ،تتتتتکتتر تتا ،تتتتتده

گتتمتتان صتتر ی کتته متتا آقتتا نتتداریتتم

صتته

تتیتتل صتتنتتدگتتانتتش جتتا نتتداریتتم

صتتنتتگ حتتقتتیتتقتتی چتته صتتس حتتار متتا

حتتتتاصتتتتتتل

(قست غزر)231 :
ای ز تتبتت

(طغیان ترانه)395 :

(ال ههای زهرایی)84 :
ریتتتتسزۀ امدتتتتتتار متتتتا
(طغیان ترانه)417 :
صا،تتتد

دش از ستتتر ز ف ،تتتما نا یدهام من تا ستتتحر

ای صتتتب حدم رفع گرف ااری ک ند
(غزا داان)59 :

فری طسرآفرین ذکرت تجلی یز ستتتینتتاهتتا

زهی فر سن ت قدیرت صشتتتتارت صخش مسستتتی ها

نشتتتتانتتم

انتتتبتتتانتتتهام را

(قست غزر)233 :
حدتتتترت نشتتتتیتتنتتمگ غتترصتت

زا

ستتتتتفتتتر نتتتیدتتتتت

(همان)

پتتتا

متتتیکتتتر ی تتتتس ر ّ

یتتتس را

مت تیستتتتتاتتتر ی گتتتیتتتسههتتتای گتتتیتتتس را
(کفشهای مکا،فه)224 :

کلمات یک ،عر همین کلمات سا ه زصان ه داند که ر اثر نسع گزینش د پ دند ،ا ر د حا

ترکیبی آنها صا یک یگر آنقدر

صرجداگی د تشخص پیدا میکنند که ساننده تشسر مینماید از سطح معمسر کلمات زصان صاالترند .قافیه ر ،عر از ناصری اس
که صه این شتتسصتتی

صدتتیار کمک میکند .ر جایی که صاید زصان نرم ،تتس قافیه نیز صیش از یگر کلمات چنین ،تتکلی صه س

میگیر د ر جایی که صاید ر ،

صا ،د صه گسنهای یگر چهره مینماید د ر هر مجا ی که ،ا ر سخن میگسیدگ قافیه صرای اد

قا ب اا سخن میآفریند د ر هر ق دم

دحدت آهنگ گفااری اد را حفظ میکند د پیدا س

که ر یک ،عر قرین صه تسفیق

صا گرگسن ،دن مدیر سخن ،ا ر قافیه نیز گرگسن می ،س گ مگر این که ،ا ر هنری از س نشان هد د این کار اغلب ،سار
مینماید د همان اس

که نیما یس،یج میگسید :قافیه زنگ مطلب اس

هر جا مطلب سض ،د قافیه نیز سض می ،س ،( .فیعی

کدکنیگ )78 :1358
یکی از دیژگیهای ،ساهد ،عری « زیزی» ر هنجارگریزی زمانیگ صه کار صر ن داژگان کهن د صا ساانی ر «قافیه» ا س  .اد صا
اناخاب این کلمات ر جایگاه قافیه رصد اس

قا بی اا را صرای ارایه قافیه صرگزیند د صه قسر « ،فیعی کدکنی» هنری از س

نشتتان هد .چنانچه ر اصیات زیر داژگان تاریخی «مسییده»گ « دنگ»گ «هیجا»گ «کمند»گ «انباز»گ «هشتتاه» د ...ر جایگاه قافیه سش
نشداهاند:
شتتتتق ر ایتتن آیتتنتته متتسیتتیتتده استتتت

آیتتتنتتته

ر آیتتتنتتته ردیتتتیتتتده استتتتت
(طغیان ترانه)395 :

گتتل ،تتتتتده

تتنتتیتتاگتتر صتتزم

تتدنتتگ

ده چتته صتتهتتارستتت ت

پتتر از دهتتم رنتتگ
(ملکست تکلم)224 :
از کتتمتتنتتد

صتته اد گتتفتتاتتم ای قتتلتتعتتهگتتاه صتتلتتنتتد

کتته کتتاخ تتتس صتتاالتتترستتت ت

صتتیتتا ای هتتدهتتد گتتمگشتتتتتاتتۀ متتن

گتتل ستتتتتر صتتر متتغتتیتتالن هشتتتتتاتتۀ متتن

ا تتتهتتتی صتتتتتبتتتر را انتتتبتتتاز گتتتر ان

ستتتتتکتتیتتنتته را صتته زیتتنتتب صتتاز گتتر ان

تتترامتتتان تتتتس

امتتتان تتتتس

(طغیان ترانه)367 :
(همان)42 :
(همان)45 :
ای چتتتمتتتن جتتتلتتتسهگ

گتتتل اثتتتر جتتتنتتتبتتتش

(همان)395 :
هتتیتتن متتگتتر هتتنتتگتتام هتتیتتجتتا آمتتده

یتتتا مدتتتتتیتتتحتتتا صتتتر چتتتلتتتیتتتیتتتا آمتتتده
(،رجی آداز)113 :

،اید پس از دزن د قافیه معردفترین د پر تأثیرترین راههای تشخص ا ن صه زصانگ کارصر آرکاییک زصان صا،د؛ یعنی اساعمار
ا فاظی که ر زصان ردزمره د ا ی صه کار نمیردند .این که زصان ،عر همی شه زصانی ممااز از زصان کسچه د صازار صس ه ا س

یکی از

لل آن همین اصل صاساانگرایی اس ،(.فیعیکدکنیگ  )24 :1358گاهی این صاساانگرایی ر «نحس» کالم یده می ،س  .صه بارت
صهار سا اار نحسی کالم چسن سا اار پی شینیان می ،س د ،ا ر یا نسی دنده افعار د باراتی را صه کار میصر که ر ساسر زصان د

نحس رایج ر زمان اد یگر کارصر ندار د مارد ،ده اس  .ر این صسرت «سا

نحسی کهنۀ زصان اگر جانشین سا

نحسی

معمس ی د ردزمره ،س گ س از سامل تشخص زصان اس » (همان) .مثالً ،ا ر فعل معین «اس » را ر سا اار ماضی نقلیگ چسن
گذ ،اه صرف میکند د کلماتی چسن « ،نید سام» را صه کار میصر د یا سا امان فعل را ر زمان ما ضی ا سامراری چسن گذ ،اه صا
«همی» ر ادر یا «ی» ر آ ر فعل صه کار میصر  .ر ،عر «احمد زیزی» سا اارهایی ر صا ساانگرایی نحسی نیز یده می ،س .
مثالً صه کار صر ن کلماتی چسن «،دسایم» صه جای «،دهایم»گ کارصر «،د» ر معنی «رف »گ کارصر مضارع ا ازامی از مشدر «پا س ن»
صه صسرت «صیاالید»گ د کارصر فعل « ا،ام» صا «می» اسامراری ر مسار زیر:
متتا

راصتتات

آصتتا ،تتتتدستتتت ا یم کتته د یران تس صتتا،تتتتیتم

د صشتتتتد کتتاردان یش

احتتمتتد صتتگتتس کتته امتتن صتتتتحتترا رهتتا کتتنتتد

ر نتتظتتر ارم

کتته یتتدگتتان حتتکتتیتتمتتان صتته تتسن صتتیتتاالیتتد

ن یز ر ا ین راه چس مدتتتاتتان

(قست غزر)224 :
فشتتتتل صهتتار رف ت

(قست غزر)154 :
فدتتتتانتتهای ز رخ دستتتت

(همان)161 :

5ـ هنجارگریزي سبکی
«هنجارگریزی سبکی» آن ا س
سا

که ،ا ر از الیۀ ا صلی زصانی ر ،عر که گسنۀ نس ،ااری معیار ا س

صیردن رد د از داژگان یا

های نحسی «گفاار» اسافا ه کند( .انس،هگ )1445 :1381این هنجارگریزی صیشار ر نثر ا صی کارصر ار د یکی از دیژگیهای

،عر منثسر ا س گ د ی صع ض ًا ،ا ران ر ا ،عار کال سیک س نیز آن را صه کار صر هاند .ر هنجارگریزی سبکی ،ا ر از غات د
بارات امیانهای که ر زصان گفاار د صین سام صه کار میرد ر ،عر سیش اسافا ه میکند .یکی از سسیههای مهم هنجارگریزی
ر ،تتعرگ غراص

زصانی اثر د ناماعارف صس ن ردش صیان د غات د بارات صه کار رفاه ر آن اثر استت  .این مسضتتسع ر ،تتعر صه

صسرتهای گسناگسنی ،کل میگیر  .مثالً ر حسزۀ قامس سی کلمهای ر جایی صه کار رد که الف اناظار صا ،د، .ا ر ر اکثر
اصیات سیش غات د بارات د تعبیرهایی صه کار می صر که ر زصان امه د گفاار کارصر ار  .گاهی این کارصر تا جایی پیش
میرد که اد ر کل ،عر سیش د ر تمام اصیات آن غات د بارات امیانه را صه کار میصر  .مانند ،عری صا نسان «پش
اجتتل آمتتد صتته ردی حضتتتتترت فتتیتتل

صتتبتتنتتد آه ای مدتتتتتافتتر صتتار د صتتنتتدیتتل

چتته کتتس نتتفتتس تتتس را آدر ه ایتتن جتتا

کتته ستتتتگ هم صتتتتا ح بش گم کر ه ا ینجتتا

نتتگتتفتتاتتم ایتتنقتتدر فتترمتتان متتکتتن ،تتتتل

صتته متتن

تتنتتدیتتدی د گتتفتتاتتی صتترد جتتل

ز صتتاال طتتاق صتتنتتگتتر فتترق پتتاطتتاق

صتتیتتا پتتایتتیتتن کتته گتتادت ستتتتس ت

صتتیتتا کتتاتتر تتبتتر کتتر ن چتته حتتاصتتتتل

صتته یتتاتتتاقتتان نتتظتتر کتتر ن چتته حتتاصتتتتتل

نگتتا هی

هتتم نتتمتتی ارز صتته ،تتتتتاهتتی

مس تسر تتا مسش د ر چشتتتتم ت

چتتترا ادّر صتتته فتتتکتتتر ره نتتتبتتتس ی
چتتقتتدر ایتتن ستتتتاز از ستتتتسز تتتس تترزیتتد

اتتتاقتت

چتتترا از ریتتتگ

یتتاتتتاق

ر آگتتته نتتتبتتتس ی

ر متتتر م ز اگتتتزدز تتتتس

تتترزیتتتد

چرا »:

کتتن گتتنتتدت متترا کشتتتت

نتتس،تتتتاتته ردی نتتفتتس تتتس صتته انتتگشتتتت

کتته تتطتتف تاً پتتا

تتتسیتتی صتتا صتتتتد هتتزاران چتترخ پتتنتتچتتر

دستتتتتطهتتتای صتتتیتتتاصتتتان هتتتای متتتحشتتتتتر
(ترانههای ایلیاتی)135 :

«هر یک از نشانههای زصانی ر ،عر اساقالر اا س را اراس
،تتعر از کمی های مطلق است

د ،عر مجمس های از این نشانههای مداقل اس  .اسات

که رفاه رفاه صه کمیای مطلق صزرگتر یعنی همان ،تتعر تبدیل می،تتسند .هر نشتتانهای ر این مقام

میتساند صیانگر معانی د ارتباطات ماعد ی صا،د د ر حرک

س صه سسی هرم ،عریگ صر هزاران حقایق ممکن گشس ه ،س د صه

محض تشکیل سا امان ،عرگ ضمن صرقراری ارتباط ردنی صا سایر نشانهها صا سیر د حرک

س ،عر نیز همسارگر د ،بکههای

نامعین د نامحدد ارتباطی را ممکن ستتاز ( ».نجسمیانگ  )21 :1386این ارتباط دقای میقتر می،تتس که ،تتا ر صاساند صا مخاطب
کامالً همراه ،تتس گ مانند اد فکر کند د حرف صزند د از داژههایی استتافا ه کند که اد استتافا ه میکند .ر این میان استتافا ه از غات
گفاار ردزمره تأثیر صیشاری ر صرقراری ارتباط ار  .ر ،عر «،هر الالن»گ احمد زیزی زیا از غات امیانه اسافا ه میکند:
،تتت هر متتا ر حدتتتترت هتتا ی ای استتتت

،تتت هر ی لی نتتد م ج نسن ستتت ی ای استتتت

،تتتتتهتتتر نتتتهتتتر آبهتتتای زیتتترکتتتاه

،تتتتتهتتتر ات اتهتتتای صتتتازار ستتتتتیتتتاه

،تتتتتهتتر صتتاران متتگتتس از کتتسه قتتاف

،تتتتتهتتتر دزدز

ر فتتتراق پتتتیتتتف صتتتاف

،تتتتهتتر مدتتتتتتتسالن تتط مدتتتتاتتقتتیتتم

،تتت هر منشتتتتیهتتای ستتتتر پشتتتت

،تتتتتهتتر صتتا متتجتتاننشتتتتتیتتن در قتتاب

،تتتتتهتتر صتتتتتف ر انتتاتتظتتار آفتتاتتاب

دگتتتل

،تتتتتهتتر رد،تتتتتنتتفتتکتترهتتای تتقتتل کتتل

،تتتتتتهتتتر امتتتّلهتتتای

دران

ستتت یم

(کفشهای مکا،فه)197 :

همچنین اس

غات د بارات صه کار رفاه ر اصیات زیر:
،تتت مع صتتا ین کیدتتتت

ا ی نجتتا

فتتا طمتته

جتتای کتتی تتا تتیدتتتت

ایتتنتتجتتا

فتتاطتتمتته
(ال ههای زهرایی)60 :

صتتته

ریتتتای هتتتست پتتتارد زنتتتانتتتنتتتد

کتتته ایتتتن نتتتامتتتر هتتتا نتتتارد زنتتتانتتتنتتتد
(ترانههای ایلیاتیگ ا )235

متتا گتترستتتتنتته متتا پتتریشتتتتان متتا پتتکتتر

متتتا صتتترای آش نتتتذری

ر صتتته

ر
(کفشهای مکا،فه)37 :

جتتدایتتی یتتر صتته یتتر ،تتتتد آ،تتتتنتتایتتی

چتتترا نتتتامتتتر

یتتتگتتتر صتتتیدفتتتایتتتی
(ترانههای ایلیاتی)236 :

ر آ نجتتا ،تتتتقتتا یق گتتل ،تت ت یسن استتتت

طش ردی ستت ت بز ینتته تته تته زن استتتت

متتا چتته متتی انتتیتتم پتتیتتش از تتهتتد صتتسق

تتسن کتتجتتا جتتس،تتتتیتتد ر تتمتتق تتردق

(طغیان ترانه)365 :

(کفشهای مکا،فه)215 :

یتتا

مینی صی تس گلشتتتن صیصتتتفتتاستتتت

صی تس یک ا نگ رستتتتا

ا

ما نده استتتت

تتتس هتتمرنتتگ ا

مشتتتتتطتتفتتاستتت ت

قدتتتتط ر صتترج تتدا تت

متتانتتده استتتت
(،رجی آداز)116 :

6ـ هنجارگریزي نحوي
که ،تتتا ر از قسا د نحسی زصان هنجار صگریز د زصان س را صا زصان هنجار مامایز ستتتاز

«هنجارگریزی نحسی» آن استتت

(انس،هگ )1445 :1381صه این صسرت که ر سخن د نس،اه س کلمات را صه گسنهای صه کار میصر که صر الف قسا د ساسر زصان
صا ،د .مثالً د نها (جدا د پیس ساه) ر ،عر اد از هم تبعی

نمیکنند د یا فعل «ناگذر» را همراه صا مفعسر صه کار میصر  .گاهی نیز

نقشنماها را از جمله حذف میکند ر صسرتی که صه دجس آنها نیاز ا س  .ر ،عر «احمد زیزی» این نسع هنجار ،کنی کم د
صیش یده می،تتتس ،« .تتتفیعی کدکنی» این نسع هنجارگریزی را نیز از سامل رستتتاا یز داژهها می اند .اگرچه صاز هم صر ی از
زصان،تتناستتان معاقدند دم پیردی از قسا د نحسی زصان الف قسا د ترکیب اس ت
ر ساا یز داژهها جایی ا س
این اس

د آن را نمیپدتتندند .یکی از مهمترین سامل

که یک داژه صه گسنهای صه کار میرد که الف اناظار ساننده ا س  .مثالً آ ،نایی د ا ت اهل زصان

که کلمه «زنهار» را صا فعل منفی صه کار صرند د صگسیند «زنهار مرد» (،فیعی کدکنیگ  )28 :1358د ی ر صی

را صا فعل مثب

زیر حافظ آن

صه کار میصر :
ردزی کتته چ ترخ از گتتل متتا کتتسزههتتا کتتنتتد

زنتتهتتار کتتاستتتتۀ ستتتتر متتا پتتر ،تتتتراب کتتن
(حافظگ یسان)120 :

زصان ،نا سان از آن جه

که هنجار ،کنی نحسی گاهی صا ث پیچیدگی معنایی می ،س د میتساند صر ال

د فهم داژهها تأثیر

ا ،اه صا ،دگ آن را نمیپذیرند د نس ی طای زصانی می انند که صاید از آن صرحذر صس د این امری کامالً صحیح ا س

که سرپیچی

از قسا د نحسی صا ث پیچش معنایی می،س .
صا طره این سی که ستتتا

نحسی میتساند صر مدتتتایل ال

افکندهایم هیچ جنبهای از مطا عه زصان ،ناسی نید

د فهم پرتس رد،تتتنی افکند س را ر معرکۀ پر مخاطرهای

که از جنبۀ مرصسط صه پیسندگاههای نحس د معنا،ناسی صه اصهام د آ،فاگی مجار

صیشتتاری هد د صیش از آن نیازمند ستتاهصندی رد،تتن د احایاط آمیزی صا،تتد .پرستتش داقعی که صاید طره ،تتس این استت

که:

«مکانیدتتمهای نحسی معابر ر مسر یک زصان چگسنه ر استتافا ه ملی از این زصان صه کار میافاد مطا عات ر صاره رداصط نحس د
معنا،ناسی صه جای این که صه این مدأ ه صدیار مهم صیر ازند دسیعاً تح ا شعاع مدأ های فر ی د همچنین سلا ی که صد ساهصندی
،ده اس
پاستتخ مثب

ر آمدهاند :این مدأ ه آن اس

که صرای کشف یا گزینش یک ساسر زصان صه اطالع معنا،ناسی نیاز اریم یا نه هسا اران

ر مقاصله صا حریفان معمسالً میگسیند صی تسستتل صه معنا چگسنه میتسانید ستتاسر زصانی صدتتازید » (چامدتتکیگ :1373

 )154هنجار،کنی نحسی «احمد زیزی» ر ،عرشگ صیشار ر زمینههای کارصر ناصجای حردف د افعار اس

که ذیال صه آن ا،اره

می،تتتس  .اد گاهی فعل «ناگذر» را همراه صا مفعسر د ر معنای گذرا صه کار میصر  .مثالً فعل «صر یز» ر صی

زیر که معنی ناگذر

ار د ی ،ا ر آن را ر معنای گذرای «صلند کن» صه کار صر ه اس :
«مرا صر یز

مرا سر،ار کن از مهرصانیهای اهل ه
صرایم پهن کن یک سفره ر اندازۀ یک ،هر» (ناد ان ا مات)17 :
زیر نیز فعل ناگذرای «صدسزند» ر معنای گذرای «صدسزانند» صه کار رفاه اس :

ر صی

صتتر آن صتتس نتتد تتتا

تتس

ر صدتتتتسزنتتد

صتته زهتترا جتتان پتتیتتغتتمتتبتتر صدتتتتتسزنتتد
(ال ۀ زهرایی)44 :

«احمد زیزی» ر کارصر افعار گاهی همکر ق دم

معین افعار را صه نسان ق دم

ا صلی فعل صرف میکند .مثالً ر صی

زیر صه جای آن که کلمۀ «کسچ» را صا معین «کر ن» صرف نماید س آن را صرف کر ه د میگسید:
صتتیتتا تتتا صتتکتتسچتتیتتم صتتر صتتام قتترن

هتتتمتتتاهتتتنتتتگ صتتتا گتتتلتتتۀ متتتارهتتتا

نتتیتتمتتردز

تتتساب نتتتیتتتزارهتتتا

صتته هتتمتتراهتتی قتتاصتتتتتد

صتتتیتتتیتتتچتتتیتتتم

ر

(ردساای فطرت)174 :

ر صی

زیر اد صه جای آن که کلمه «پریشان» را صا معین «کر ن» صیادر ر سا اار د صیغۀ جدیدی ارایه می هد:
انتته نتتهتتا ستتتتت

صتته تتب ام متتا

ز تتتتف

پتتتتریشتتتتتتیتتتتده

الرام

متتتتا
(ملکست تکلم)134 :

گاهی نیز ر سا اار فعل مرکبگ ق دم

ا صلی فعل را از افعا ی میآدر که ر سا اار نحس زصان کارصر ندار  .مثالً ر صی

زیر صه جای «آ،نا صس ن» یا «آ،نا ،دن»گ «آ،نایی کر ن» را صه کار میصر :
نتتسر صتتا متتن آ،تتتتنتتایتتی کتتر ه استتتت

گتتیدتتتتتسانتتم را طتتالیتتی کتتر ه استتتتت
(کفشهای مکا،فه)375 :

ر کارصر «حردف» د نقش نماها نیز گاهی احمد زیزی از هنجارهای نحسی زصان ستتتر صاز میزند .مثالً دقای نیاز صه حرف
اضتتتافه استتت

آن را حذف میکند د یا حردف را ر معانی یک یگر صه کار میصر  .ر صی

زیر حرف اضتتتافۀ «صه» قبل از کلمۀ

«ساحل» حذف ،ده اس :
ستتتتتاحتتل نتترستتتتتیتتده رده ایتتن جتتا

پتتتهتتتلتتتس نتتتگتتترفتتتاتتته نتتتسه ایتتتن جتتتا
(ملکست تکلم)422 :

همچنین حذف حرف «صه» قبل از مشامم:
ندتتتتتیتتتم رصتتتنتتتا آمتتتد مشتتتتتامتتتم

کتته ،تتتتیتتریتتن گشتتتتاتته آمتتنتتا صتته کتتامتتم
(ترانههای ایلیاتی)65 :

ر صی

زیر حرف اضافه «از» ر بارت «هر کدام از ما» حذف ،ده اس :
هتتتر کتتتدام آیتتتیتتتنتتتۀ نتتتسریتتتم متتتا

ر تتتتن

تتتس

امتتتیتتتراتتتتسریتتتم متتتا
(کفشهای مکا،فه)217 :

ر این صی

نشانه مفعس ی حذف ،ده اس :
چتتتراغتتتان کتتتنتتتم صتتتا

آذیتتتن تتتتس

صتتتبتتتنتتتدم کتتتمتتترصتتتنتتتد زریتتتن تتتتس
(طغیان ترانه)364 :

گاهی نیز ستتترپیچی از قسا د نحسی زصان ر تطاصق د نها جمله از نظر مفر د جمع صس ن است ت  .چنان که ر صی
«پرساسها» جمع اس

زیر نها

که صرای آن فعل مفر «نید » صه کار رفاه اس :
رفتتاتتهانتتد از ،تتتتیشتتتته تتس تتسهتتای تتتس

نتتیدتتتتت

ر االن پتترستتتتتاتتسهتتای تتتس
(کفشهای مکا،فه)29 :

گاهی اجزای جمله جاصهجا می ،سند .مثالً ر فعل مرکب ق دم

ا سمی فعل صعد از ق دم

ا صلی آن میآید .مثل صی

زیر که

«صگذارم» صر «قدم» مقدم ،ده اس :
من صیشتتتار ز ام کان س یگر چه ص گذارم قدم

استت ت ا غ فرا

از د جس استت ت ا غ فرا

از تتدم
(قست غزر)189 :

ر صی

زیر ،ا ر مفعسر (ضمیر ت) را صه صسرت ضمیر ماشل آدر ه د صه فعل چدبانده اس
صرنتتدت صتته ستتتترچشتتتتمتتههتتای صتت ت بسه

که امردزه چندان کارصر ندار :

نتتتمتتتایتتتنتتتد پتتتر کتتتسزهات را ز رده
(طغیان ترانه)365 :

نتیجه
اگرچه هنجارگریزی را نس ی صرج داه سازی ا یبانه می انند که ر نایجه ت دلط ،ا ر یا نسی دنده صر ا صسر زصان رخ می هد اما
همساره صاید صه اطر ا،ت

که گریز از هنجارهای زصان نباید صا ث ایجا ستا اارهای غیر ستاسری د غیر زصانی ،تس د معنی د

مفهسم را یریاب ساز  .صا صررسی ا،عار احمد زیزی ر ،ش محسر مذکسر انساع هنجارگریزیگ میتسان صه این ناایج س

یاف :

1تتتت هنجارگریزی آدایی که صیشار ر ،عر د صرای حفظ دزن رخ می هدگ ر ،عر این ،ا ر صه دفسر یده می ،س د ،ا ر ر
صسرتهای مخالفی چسن حذف صام گ حذف م شستگ تغییر م شستهاگ جاصهجاکر ن م شستهای کستاه د صلندگ ا ،باعگ تبدیلگ
افزایش د ....آن را صه کار میصر .
 2ت زیزی صا گریز از کارصر داژگان رایج زصانگ اقدام صه سا
گاهی داژگان د باراتی را صه کار میصر که منحشر صه س ادس

داژهها د ترکیبات د بارات جدیدی نمس ه اس  .ر این زمینه
د میتسان آن را دیژگی سبکی ،ا ر اند .

3تتتت هنجارگریزیهای معنایی احمد زیزی ر نایجه کارصر آرایههای مخالف ا صی ر ،عر اد س

د از میان آرایههاگ صی شار

کنایات د اساعارات پیچیده تعقید معنسی ،عر اد را افزایش می هد.
4تتت ت هنجارگریزی احمد زیزی ر ق دم

داژگان ا ،اقاقی د هم داژگان

داژگان صه د صسرت یده می ،س ؛ هم سا

ترکیبی.
5تتت کنایههایی که احمد زیزی صه کار میصر اغلب جدید د سا اه د پر ا اه ذهن ادس

د گاهی حای صنمایه سامانه ر آن

یده نمی،س د ر صین اهل فن نیز کمار یده ،ده اس .
6تتتت یکی از پر صدامدترین هنجارگریزیهای این ،ا رگ هنجارگریزی زمانی یا صاساانگرایی اس
کلمات د بارات کهن د قدیمی ر ا،عارش اسافا ه کر ه اس
7تت ت احمد زیزی ر ا،عارش از داژگان د سا

که ،ا ر ر این راساا هم از

د هم از ساسر د نحس صاساان.

های نحسی گفاار هم صدیار زیا اسافا ه میکند .ر این زمینه تا جایی پیش

میرد که گاهی ر کل اصیات یک ،عرش کلمات گفاار را صه کار میصر .
8تت ت ر زمینه هنجار،کنی نحسی د گریز از قسا د ساسر زصان رایجگ هنجارگریزی اد ر چند محسر نمس یافاه اس ؛ گاهی اد
د نها جمله را نامطاصق می آدر گ گاهی افعار گذرا د ناگذرا را ر ستتتا اارهای هم د صه جای یک یگر صه کار میصر د گاهی
حردف د نشانهها را ناصجا میآدر .
 9ت اغلب هنجار،کنیهای نحسی احمد زیزی ر ناصجایی حردف د افعار اس  .مثالً نشانه مامم یا مفعسر را ذکر نمیکند ر
صسرتی که صه آن نیاز اس

یا همکر های افعار را صه جای قدم

اصلی صرف میکند.

10تتتتت ر کل هنجارگریزیهای ،ا ر ر تمام زمینهها صا ث ت شخص صخ شیدن صه زصان ،عری اد ،ده ا س
هنجار،کنی از دیژگیهای سبکی این ،ا ر صه حداب میآید.

د گاهی این
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