پژوهشی در ساختار هنجارگریزی شعر احمد عزیزی
دكتر محمدرضا
دكتر رقیه ابراهیمی

یوسفی*

شهرآباد**

چکیده
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بیشتر در به کار بردن واژگان کهن در «قافیه» جلوهگر است .در هنجارگریزی سبکی عبیارات و
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مقدمه
هنجارگریزی چنان که ز اها پ داسز،هگر گریهز ادیاهنسگانر وه اعهدن ها رزنر ز
هنجارهای تسزول وان در ان های ختلف ز،گ .ورای صاحباظهرزن هرگداه زااهرز
قدز س حاکم ور وان هنجار رز اد ی هنجارگریزی اادب یکننهس .زگرچه
هماهنگی وا وان تعار

ز

هسم باو هگ و

و زصدل حاکم ور آن رز یتدزن چنان دزااگر ز ّا همدزره وایس تدجه

دز گ ک ورای ز زاارزفات ز زصدل وان وا ث زیجاد ،ااگهای غار د،تدری و غار وهاای
ی دد و و طدر کلی ور اال

قدز س دنجگااۀ ترکاب (وزجیر ههماشهانیر ااهدیر عنهایی و

کاروردی) ز،گ .ز زین رو امیتدزن آنها رز زوسزع زدوی و در رۀ هنجارگریزیهای زدیبااه وه
حااب آورد .زصبالح هنجارگریزی رز اخاتان وار گروهی ز فر الااهگههای چه
ورداس .آنها هنجارگریزی رز عادل «،ب » یدزااتنس .وه

وه کهار

بهارت ورتهر در اظهر آارهار هرگهاه

هنجارگریزی در عر یا اد ت زی واالتر ز نانی هنجار و عمدل وا سر کم کم و
ادیانسه و ا ر ناات ی ددر تا جایی ک یتدزن آن ویژگی رز ،ب

ندزن ،ب

خعهی زو دزااهگ.

زلبت در هر صدرت ور ،ااتمان د،تدری و واای و کارورد در،گ کلمات و بهارزت هنجهارگریز
تأکاس دز تنس« .لاچ» ورزی تمایز اان هرگدا زاارز
ز ورجات ،ا ی و

اادر،گ ز وان و هنجارگریزی ک گداه زی

مار یرودر  ،ز کان رز در اظر یگارد :زلهف) واهااگر هرهد ی وا هسه وه

بارت دیگر ا پ نس وا س .ب) واااگر نظدر گدینسه وا هسه یعنهی جرهگ نهس وا هس .ج) واهااگر
ضمدای وا سه یعنی غایگ نس وا س .و اظر «لاچ» ز کان زلهف واهاار کلهی ز،هگر یهرز هرگداه
زاارز

ز وان هنجار یتدزاس واااگر هرد ی وا س( .صهدیر )50 :1390

در اولر ورای عت ساس هنجارگریزی حالتی ااهبی دزردر یهرز کهارورد کلمه یها بهارتی
اان در جمل و وان و رزیبی اان یتدزاس اد ی هنجار و حاهاب آیهس و در هرزیبی
دیگر چنان ابا س .و

بارت دیگرر وافگهای تهاوت هاتنس ک هنجار یا ااهنجار وهددن ز هری

رز شخص یاماینس .ثالً «ز کان وال دۀ هنجارگریزی ک اا ی ز ورای صنا ات یا روشهای
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زرزی ز،گر ی

ویژگی الم اااگ و ف ط در «وافگ نا،ب» ز،گ ک

تنرا قاادای ک ی دد تسوین کرد آن ز،گ ک هنجارگریزی ور ز،ها

اهس آن ادزهام وهدد.
ت اوهل یها تمهایز مهل

یکنس»( .ورتنزر  )59 :1382زلبت ابایس هنجارگریزی رز اد ی ااتدزای ز کهارورد زصهدل صهاا
وان دزااگر یرز ادیانسگان و ا رزای ک وا داروی ز زصدل وان و قدز هس آنر کاروردههایی
غار عبل ز ّا صاا رز و کار یوراس در وزقع ا تنرا ااتدزن ز کارورد عبل اااتنسر ولکه
زین کارورد واااگر زحاط هنر نسزا و ز،تادزا ک فضل ا ر و ادیانسه ور زصدل وان ز،گ .وه
تعبار دیگرر «هنرها گنجانۀ زر شهای ثبگ سۀ ا هاتنس .آثار هنهری ز درون لاظه ههایی ز
اسگاای زااانهایی ز،تثنایی ،رچشم یگاراس ک اظارت و زحاطۀ آنهها وهر تجروه هان در
واالترین ،ب قرزر دزرد .لاظاتی ک ز کاندذیریهای تندع هاهتی وه آ هکارترین هکل وه
چشم یآینس و ز مال تعسدی ک یتدزانس ورو یاونس ز،تادزا و وه کمهال ،ها گار هسهزاهس.
لاظاتی ک آرز پ ظرزفتمنسزا جایگزین ،ردرگمیها و ف سزن تمرکهز هسه ز،هگ»( .وهرتن،ر
)28 :1383
هنجارگریزی ک ورای ز آن و «آ نایی دزیی» تعبار یکننس در ادرهای ختلهی ادد رز
اشان یدهس .ثل رضۀ وزژهزی وا آوز و تلهظ جسیس و غار کاروردیه ،ااتن وزژگاای جسیهسه
و کاروردن وزژگاای ک در وره زی ز
اسزرده ز،تهاده ز

ان و کار یرفت ولی در ان ا ر یا ادیانسه کارورد

وان گهتاره داچااسن عنی بالب و اعدن در لبا

آرزی هها و بهالبی ز

زین قبال.
اقسام هنجارگریزي در شعر احمد عزیزي
«زحمس زیزی» یکی ز

ا رزای ز،گ ک هنر نسزا تدزاات وا تکا ور زصدل و قدز س حاکم

ور وانر ورای ز ،ااتارهای جسیس رز در وان عر ادیپ و کار ورد، .ااتارهایی ک وا وان
تعار

باو گ اسزرد و وا ث ورجاتگی عر زو سه ز،گ .در زین رز،تا وا ورر،ی ز عار زین
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ا رر هنجارگریزی ههای زو رز در ز هعارش در هپ اهدر هدرد ورر،هی قهرزر هیدههام:
1ه هنجارگریزی آوزیی 2ه هنجارگریزی وزژگاای 3ه هنجهارگریزی عنهایی 4هه هنجهارگریزی
اای 5ه هنجارگریزی ،بکی 6ه هنجارگریزی اادی.
1ـ هنجارگریزی آوایی

«هنجارگریزی آوزیی» آن ز،گ ک

ا ر ز قدز س آوزیهی وهان هنجهارر گریهز وزاهس و یه

صدرت آوزیی رز و کار ورد ک در وان هنجار و کار امیرود .زین اهدع زااهرز
حههظ و ن صههدرت ههیگاههرد( .زاد ه ر )1445 :1381وههر ز،هها

واشهتر وهرزی

یکههی ز قدز ههس ترکاههب در

وان نا،یر وزجهای وان وایس و گدا زی کنار هم قرزر گاراس ک خهرج تلههظ آنهها وه ههم
ازدی

ابا س و وتدزن و رزحتی آن رز ور وهان جهاری ،هااگ( .وحاهسیان کا اهارر )56 :1385

ورای عت ساس ک زگر صا گهای وان وا عدتی اال

آاچ در وان ایع و عمدل ز،گ و

کار رودر ااز اد ی هنجارگریزی آوزیی و حااب یآیس .زین ادع زاارز

و هنجارگریزی ادد

رز در عر واشتر اشان یدهسر یرز اظم و قاادن در هجاههای هعر وه آن آهنهم د،ها ایی
ی دهس و یکااای هجاهای کدتاه و ولنس ز،گ ک وا ث د وای عر ی دد« .آورکرو بی» وه
هنگام واث در واره تهاوت اان اظم و اثر ز زوززرهای آوز نااتی ورره یگارد و عت س ز،هگ
در اظم اد ی قا سه نسی در هماشانی هجاها وجدد دزرد ولی در اثهر ههماشهانی هجاهها تهاوع
قدز س ذکدر اااگ( .صهدیر  )60 :1390در عر «زحمس زیزی» چنان دزردی و وفدر دیسه
ی دد .ز جمل ر وی در زواات یر ک اباب و ز ام ان ( ج) ،روده ز،هگر وهرزی ر ایهگ
و ن در وزج «ب» کلم « ببّ» رز طبق قا سه و ریشۀ کلم ک

روی و شسد ز،گ ه ا تلهظ و

گدیپ مد ی آن در وان ردم کدچ و وا زر ک زهل وان هاتنس ه شسّد و کار یورد:
واهههههها زی طباههههههب گااهههههههان اشهههههه
وشههههههر رز وبههههههر تهههههها بهههههبّ گاههههههاه

جرهههههان اهههههرم ز طهههههب وهههههارزن امههههها
وههههه کگاهههههدل گهههههاال

در هههههان امههههها
(رو،تای فبرت)175 :
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در واگ یر ااز «ی» در کلم « یّ» شسد تلهظ ی دد:
ههیّ رزه شههق وهها ی وههر امههیگاههرم وهه

ور

،خگ گار زی دههر گهردون تنهم گاهر زی رو گهار
(قد

گاهیر ورزی ر ایگ و ن در هجاهای دو عرع ورای ز صا گها رز حذ

غزل)325 :

هیامایهس .در

واگ یرر کلمۀ «آی زش» آیپ تلهظ سه ز،گ.
ز،ههههار گااههههدزاگ صههههس هههههززر ز،ههههگ

چههههد قرآاههههی کهههه آیههههپ وههههی مار،ههههگ
(ترزا های زیلااتی)93 :

ااز «ها» و«زلف» در بارت «ور داد ا،گ»:
وهههر داد ا،هههگ در هههب ،هههان ،هههر زش

فکهههری وهههرزی هههردم وهههید،هههگ و دههها کنهههس
(قد

در واگ یر صا گ «ی» در کلمۀ «گاادیگ» حذ
،هها

ههس وخههگ ههن هههمراههم گااههدت

غزل)154 :

سه ز،گ.

ورههههار ههههن وبههههان گههههلهههههای تههههاودت
(ترزا های زیلااتی)108 :

و در زین واگ «همزه» و«ه» در کلمۀ گد دزرهزش:
تهههههد رز گد هههههدزرش ،هههههاارهها،هههههگ

دنههههههاه تههههههد آغههههههدش فههههههدزرهها،ههههههگ
(تنا،خ)103 :

« زیزی» در هنجارگریزیهای آوزیی ادد صدرتهای ختلهی رز و کار یورد .ثالً گاهی
ثل دزرد فدق صا تی رز حذ

یامایس .گاهی ااز در عدتها تغاارزتی زیجاد هیکنهس و وها

جاو جاکردن عدتهای کدتاه و ولنس فرم جسیسی ز کلمات رز رض یدزرد .در واهگ یهر
وزج «ب» ک در کلمۀ «آلبدم» وایس و صدرت عدت کدتاه ( ُ) تلهظ ددر وهرزی ر ایهگ و ن
ز باع ی دد:
آلبههههد ی اههههالیزم ز دههههچ دههههچ تعههههدیرها

ک ،ن چدن ز کی ز چشمان قاب زفتهاده ز،هگ
(قد
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در زواات یر ااز عدت کدتاه ( ُ) در کلم «زفتاده» ز باع و تبسیل و عدت ولنس «زو» سه
ز،گ:
در کدی واده اد هان وه ،اشه زوفتهاده ز،هگ

زیهههن،هههگ زی حریههههان فرجهههام هههیدر،هههتی
(همان)257 :

دههههههرچم تمثاههههههل ز تهههههها زوفتههههههاد

اشهههههۀ تشههههههبا وههههههر اهههههها زوفتههههههاد
(کهپهای کا ه )428 :

در زین زواات ااز کلم «اد » رز وایس وا حالگ ز باع حرکگ «ضم » و تبسیل وه «زُو» تلههظ
امدد:
هههززرزن جلههده ز ز جهها آغد ههگ وغههل کههردم

کرز ههگههها ههن ز زیههن اههد دهها اا یههساگ دیههسم
(رو،تای فبرت)110 :

،ههزد ز اههد

ژگههان زر چکههس اههدن دشههاماای

ک ن زین اهم حاهرت رز چشهم ادیشهتن دزرم
(کهپهای کا ه )190:

ااز وزژه «اد» در زین واگ:
زهههههل ،ههههنگ وهههها تجههههسد هههههد ههههساس

هههههررهای کرنههههه

هههههرر اهههههد هههههساس
( رجی آوز )82 :

در زین واگ «وزو» کلم « انااتدر» وا عدت ولنس «وُ» ادزاسه ی دد:
ادز اههههههههسۀ روح تنبههههههههدر کااههههههههگ

ههههههههههکدفنسۀ اناههههههههههاتدر کااههههههههههگ
(همان)

گاهی فرزینس وزجی صدرت گرفت «تبسیل» ز،گ .و زین عنی ک

ا ر وا حهذ

وزجی دیگر رز جایگزین آن یکنس .در زواات یر همزه کلم «زفتنس» حذ

یه

وزجر

سه و و جهای آن

صا گ « » وا عدت « ُ » تلهظ ی دد:
هههدرزن وه ه یهههاد رهههس ،هههلامان فتنهههس وههها

چههدن ولههبالن وهه گلشههن شههرت صههال کننههس
(قد

غزل)158 :
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ههههر که ه در داباله هۀ ژگهههان دلبهههر هههیفتهههس

در اههههم زوههههروی زو تاههههش تغافههههل وایههههسش
(همان)180 :

،هههههههگ ،دهههههههردۀ آفهههههههرینپ فتهههههههاد

حجههههههاب ز وههههههر و دوش واههههههنپ فتههههههاد
(طغاان ترزا )394 :

در واگ یر صا گ «ی» حذ

سه و و جای آن وزج « » وا عدت ( ) تلهظ ی دد.

حاف زین جله ،زگهر حجهب و حاهایی وکنهام

ارقهه صهههدفی وهکهههن تههها کهه صههههایی وکنهههام
(قد

غزل)425 :

«فرآینس وزجی زفززیشی» ااز در ورای ز وزژهها دیسه ی دد .وه زیهن صهدرت که

ها ر

صا تی رز و وزژهزی زضاف یامایس ک آن وزژه و همرزه آن صا گ یا زصهالً در دزیهرۀ وزژگهاای
وان کارورد اسز ت یا حسزقل در ان ا ر کارورد اسزرد .در زین ادع هنجارگریزی هر فرزینسی
ک صدرت وگاردر عدد گدینسه ورجات کردن وان ادیپ ز،هگر تها خاطهب واشهتر وه آن
تدج کنسه یرز در واااری ز دزرد و رزحتی یتدزن وا جایگزینکردن کلم زی دیگر و جهای
وزژهزی ک در آن فرزینس صدرت گرفت ز زین هنجارگریزی رها س .و قدل «کالر» زدواات واای
ز،گ ک اددر وان رز ورجات یکنسر ،بب ی هدد غریهب گهرددر آن رز وه ر

هیکشهسر

طدری ک امی دد فرز دش کرد ک وا واای ،ر و کار دزریس ک وه طُرُقهی جاهب هکل دزده
سه ز،گ .و طدر زاصر عر ،ب آوزیی وان رز طدری ،ا ان یدهس ک و چازی تبهسیل
ی دد ک و آن تدج یکناس .ورجات کردن زاگارهههای وهاایر تکهرزر هد ون آوزهها و ااهز
ترکابات فعلی اا عمدل تردیسی واقی امیگذزراس ک وا واای رو و رو هاتام ک ،ا ان یافته
تا تدج رز و ادد ،ااتارهای واای جلب کنس( .کالرر )42 :1382
2ـ هنجارگریزی واژگانی

«هنجارگریزی وزژگاای» آن ز،گ ک

ا ر ور حاب قاا

و گریهز ز قدز هس ،هااگ وزژه

در وان هنجار وزژهزی تا ه واا د( .زاد ر  .)1445 :1381ا رزن وها گریهز ز کهارورد وزژگهان
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رزیج در وان د،گ و ،ااگ وزژهها و ترکابات و بارزت جسیسی هی انهس .زلبته نظهدر آن
اااگ ک وزژهزی الق اماینس ک داشان زی در وان اسزردر ولک ز طریهق رزهههای ،هااگ وزژه
ثل ترکابر ز ت اق و ...ک درد تأیاس اظام وان ز،گر وزژگان جسیسی و کار یوراهس تها وه
وان آنها ورجاتگی و تشهخص دههس و دجهب آ هنایی دزیهی واشهتر آن گهردد« .ز دز هل
تشخص دزدن و

وان و و قدل صدرتگرزیان رو،هی ز دز هل اهارجکهردن وهان ز حالهگ

ز تباری آن ،ااتن ترکابات ز،گر ادزانسه وا زجززی ی

ترکاب ز قبهل آ نا،هگ و وه تعباهر

آنها عتاد وا آن زجزز،گ ز ّا ترکاب مکن ز،گ و گدا زی وا س ک در ادزانسه زیجاد گهتی
و آ نایی دزیی کنس و حاصل زین آ نایی دزیی در هنر زین ز،گ ک ا ح ا هگ ز هاا رز کشهف
کنام ( ».هاعیکسکنیر )28 :1385
«زحمس زیزی» ز طریق ،ااگ وزژگان جسیسر و اعدن وزژگاای ترکابیر ورجاتگی ااصهی
و ورای ز زواات ادیپ دزده ز،گ .و گدا زی ک وعضی ز آن وزژگان ف ط خعدن ادد زو،هگ
و ویژگی ،بکیزش و حااب یآیس .زین ویژگی عر زو رز در دو ادر ورر،ی یکنام:
الف) ساخت واژگان اشتقاقی

عدد ز وزژگان شتق وزژههایی ز،گ ک در آن ی

تکدزژ آ زد و عنیدزر وها یه

یها چنهس

تکدزژ وی عنی و کار رود( .وحاسیان کا اارر  )68 :1385زو وا ،ااگ وزژههای چدن «دراتاهتان»ر
«ارگاتان»ر «ویروحاا »ر «انجر،تان»ر «،ؤزل زر»ر «روزااتان»ر «ود،عاس،تان» و ...در عر ادیپ
و اد ی آ نایی دزیی کرده ز،گه در یر و ورای ز زین زواات ز اره ی دد:
ههگهتی ز،ههگ در جرههان دراههگ ز،ههگ

هههههالم رویهههههپ ،هههههؤزل زر عما،هههههگ

هههر چ ه

ههههیتههههدزن وههههر تاغههههۀ الر الاهههه کههههرد

هههههیتهههههدزن در انجر،هههههتان اااهههه کهههههرد

ههههیتههههدزن اجاههههر غروههههگ رز جدیههههس

هههههیتهههههدزن تههههها ود،عاس،هههههتان دویهههههس

(قد

غزل)234 :

( رجی آوز )135 :
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وههههی راههههگ زی ارگااههههتان دیههههار آر و

هههر رب ورگههی وهه جههاام اههم اشههتر ههی ههدد
(قد

وهههها ههههها رز اههههردهوههههاای کههههردهزاههههس

غزل)10 :

دیههههههسایههههههها رز ههههههاای کههههههردهزاههههههس
(کهپهای کا ه )45 :

زی دههههههههری زرزن دریهههههههها زد ههههههههن

زی دراتاهههههههتان زوهههههههر و وهههههههاد هههههههن
(همان)219 :

آاگهههه ز ظلمههههگ فرزغههههگ ههههیدهنههههس

در روزااههههههتان چرزغههههههگ ههههههیدهنههههههس
(همان)26 :

ههههر کههه وهههی روحااههه تهههن رز دیهههس د

ههههههر کههه ه وهههههر ُرهههههر وهههههسن تأیاهههههس د
(همان)355 :

در عر یر ت ریباً در هر عرع کلم زی جسیس ،اات ز،گ .ورره نسی « زیزی» ز وزژههها
و ترکابات ااصی ک داپ ز زو در حد ۀ عر رزه اسز گر عرش رز در اار در فرز و فهرود
یورد و وا ث داسزیپ وان عری اان ورزی زو ی دد:
«وزلعشق ی ر ن وزلبار دو وددم
و در نب ی زلهرزق اس گ یکردم
،گ ،در زلسوری دفق سم اا ۀ زلددزع ادد رز
و صلاب ،ر تالام کنم
وعس ا رز و ز،تاابدلی دلد د دت کرداس
و در آاکارزر آن کارزی گذ ت تکرزر س
حاال ز اال یادزهم در ملاات ر ضهان هرکگ کهنم و رو ۀ ،هکدت وگاهرم» (اهاودزن
زلما )65 :
اگرش « زیزی» و ،ااگ و کارورد وزژگان ز هت اقی جسیهس در هعرشر زو رز وه ،هدی
،ب

ااصی هسزیگ یکنس ک وا اهاگ عر زو تنا،ب دزرد و در زصهل آن رز همهدزر امهدده
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ز،گ «چرز ک ،ب

حاصل اگاه اان هنر نس و جران درون و وارون ز،گ ک لزو اً در ادۀ

ااصی ز واان تجلی یامایس .و

هیامایهس.

بارت دیگر هر دیس ااصی در وان ویهژهزی ر

هرگاه کای و آفاق و زاه ،اگاه تا هزی دز ت وا س و ااچار ورزی زات ال صدر ادین ذهنهی ها
فیزلضمار اان ادد وایس ز وان جسیسی ز،تهاده کنس و زصبالحات و ااد و ترکاهب اهدینی
و کار ورد ( ».مااار )23 :1373
ب) ساخت واژگان ترکیبی

عدد ز وزژگان رکب یا بارزت ترکابی آن ز،گ ک دو یا چنس تکدزژ آ زد و عنیدزر در
کنار هم وااینس و وزژهزی جسیس یا بارتی ترکابی واا اس( .وحاسیان کا اارر  ) 45 :1385ز آاجا
ک

وان ثاوگ امی ااس و تغاار واای در وضع فعلی زااان زجتناباادذیر ز،گر ،هااگ کلمهات

چ ز رزه ز ت اقی و چ ترکابی یتدزاس وا ث تاریع تغاار وان دد« .دیدیس کریاهتال» یکهی
ز آارین ا اای ز،گ ک و اال تغاار وان دردزات ر یگدیس« :در ح ا گ در ی

الاهدن

،ال گذ ت ر اژزد زااان و جای تغاارزت یاتیر ز اظر واای تغاار کرده ز،گ .ااروههایی که
در تغاار وان ؤثراس یکی رودط و تادل وزجهار صدرتهای صرفی و ،هااگههای ااهدی
وان ز،گر دیگری رودط و قرضگاری دروای و ،د ی رودط و قرضگاری ز گدیپههای
ادیشاواس و وانهای ادیشاواس و ااز ز وانهای غار ادیشاواس ز،گ( ».یع دویر )14 :1383
در زین اان ،ااگ وزژههای ترکابی زهماگ ویژهزی دزردر یرز ز کلمات رزیج در وان کلمهات
جسیس ی،ا اس ک یتدزن آن رز اد ی قرضگاری دروای دزااگ« .زحمس زیزی» وها ،هااگ
بارزت و وزژگاای چدنه «کرن ورززدزن»ر « ریم طبعی»ر «،ر ادزرزن»ر «غززل آهنهم لاالهها»ر
«قلب چکاو

چا »ر «در،تد داش جان»ر «چمهن حارتهان»ر «ادر هاس ادزاهان» و ...کلمهات

ترکابی فرزوزای رز در زواات ادیپ و کار یگارد:
در اههههان کرنههه ورههههززدزن کلههه ت ز ههههتااق

ههاای حاههن تههد رز صههس دههرده وههی اانههس وههدد
(قد

غزلر )5
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ژگههان وه ژگههان ههیکشههنس آیانه دزرزن ت هد رز

زین ،ر ادزرزن رز چرز زی دو،هگ دروهان کهردهزی

هیآیههی و اها رهههگ وههدی اهااا ههیدهههس

قروان ریم طبعی ز،گ جاهم که رز جهان کهردهزی
(همان)6 :

وههه ،کهههن زی قلهههب چکهههاو چههها

هههن

زی در،هههههتد داشهههههۀ جهههههان دههههها

هههههن

(کهپهای کا ه )25 :
اهههههههم فرو هههههههنس وهههههههانغارتهههههههان

دزر وهههههه دو ههههههنس چمههههههنحارتههههههان

(طغاان ترزا )413 :
هههههب آیانهههههۀ ،هههههر دزاهههههان تد،هههههگ

،ههههار قعههههر ادر ههههاسادزاان تد،ههههگ

(ادزب اا )180 :
تههد دزدی جههام ااههرو رز ههرزبآ اههز ههارینی

تههد کههردی جههان جنههدن رز غههززل آهنههم لاالههها
(قد

غزل)366 :

« زیزی» وا وررهگاری ز زین اعاعۀ وانر د،گ و ترکاب،ها یههای گاهتردهر وهسیع و
وعضاً طدالای ده ز،گ و گدا زی ک

عر زو ز ی

،هد ریشه در تهاریخ و داشهانۀ وهاای و

فرهنگی دزرد و ز ،دی دیگر و طباعگ و جران واروای تعل ز،گ .گدیی ااال زو آ زدزا در
درن هززرزن ،ال تاریخ وشری دروز یکنس و تاریخر دینر فرهنمر طباعگ و جا عه
زو،گ .زلبت

یهر وهال

ا رزن تدزاا در دی آانس ک اان وزژگان وانر وزژههایی رز ورگزیننس ک وار عنهایی

واشتری دز ت وا نس و در زین رز،تا گاهی ا ر و جایی یر،س ک گدیی وهرزی واهان نظهدر
ادیپ وزژه کم یآوردر لذز ورزی گریز ز تکرزر کلمات د،هگ وه آفهرینپ هی اهس و ز رزه
آ ازش و ترکابر وزژگاای جسیس الق کردهر دل ههایی اهد در وهان اهدیپ هیگشهایس .زو
همدزره وایس زین رز س اظر قرزر دهس ک هر وار وهان رز وه کهار هیوهردر آاچه هیگدیهس یها
یادیاس اعدل آ از ی ز،گ ز وزژگان گزینپ هسه ز اهان تعهسزد فرزوزاهی ز ردههها و
دل های وزژگان .فرآینس گزینپ هنگا ی روع ی دد ک در آ،تااۀ ،خن گههتن یها اد هتن
قرزر یگاریم .قاادنهایی ااآ کارر زین فرآینس رز هسزیگ یکنس و ا رز وز یدزرد تا ز ردهها و
طب های در مار وزژههایی ک و لااظ د،تدری هم هرض هاهتنسر ز اهان ز،همههار زفعهالر
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صهگها و غاره ورگزینام» (ورتن،ر  )61 :1383در زواات یر وا کهارورد کلمهات « لاخدزوگهاه»ر
«،لامااسگار» و « ان داشگی» زگرچ در اگاه زولا ر ر ایگ زین ویژگی ح ،امی ددر ولی در
وزقع ا ر وا وا ی وا کلمات « لاخا» و «ادزوگهاه» و «،هلامان» و « ااهسگار» درصهسد ،هااگ
بارزتی کا الً جسیس ز،گ ک

ایس درد دانس زهل وان ابا س.

ههههان ید،هههههی ز گنههههاه ههههن ز،ههههگ

ااههههه

لهههههی ادزوگهههههاه هههههن ز،هههههگ

چههههههد ول هههههها ،ادر ههههههاسدزر تههههههدزم

وههههههه

ههههههههالم ،هههههههلامااسگار تههههههههدزم

ههههههان داشههههههگی رز حمایههههههگ کههههههن

تهههههد ز آ،هههههمانهههههها هههههکایگ کهههههن

(طغاان ترزا )361 :

3ـ هنجارگریزي معنایی
ها ر ز قدز هس عنهایی وهان هنجهار اهارج هدد و ز

هنجارگریزی عنایی آن ز،گ ک

اسودۀ هماشانی وزژهها در قدز س عنایی حاکم ور هنجار گریز وزاهس( .زاد ه ر )1445 :1381
ورای عت ساس کارورد صنا اتی ثل ز،تعارهر جا ر تشهخاصر دهارزدوک ،و ...وا هث داچاهسه
بارت ی دد و آن رز ز هنجارههای عمهدل و رزیهج گهتهار دور هی،ها د.

سن عنای ی

هنجارگریزی عنایی هنگا ی ادد رز اشان یدههس که دقعاهگ وزژهزی رز در جمله در اظهر
وگاریم و در صسد دریافگ عنی آن ز طریق ورقرزری رزوب هماشانی آن وا ،ایر زجززی جمله
وا ام .در زین صدرت ز کان دزرد آن عنی ک ز وزژه در ،ااتار جمل دریافگ ی دد وا عنی
زصلی آن کا الً تهاوت وا سر یرز هر ی
آوزیی و ی

اتدزی عنایی هاتنس .و

ز وزژهها یا اشهاا ههای وهاای دزرزی یه

بارت دیگر هر وزژه در حکم ظرفی ز،گ ک ظهرو

آن اتدز و عنایپ ز،گ .وا زین هم امیتدزن ی
وان و

ندزن ی

صهدرت

وزژه رز و تنرایی و ات ل ز زجززی دیگهر

وزحس کا ل واای ورر،ی کرد .یرز همۀ زین اشاا های وهاای در زرتبهاط وها

یکسیگر و در کل اظام وان ز،گ ک یتدزانس ا هپ اهدد رز در تههاهم زیهها اماینهس( .وهاقریر
 )149 :1377فر الااگ شردر و اام آ نا «ویکتهدر کلدفاهکی» در ،هال  1917ااطراشهان
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کرده ز،گر زدواات ا رز وز یدزرد تا اگاهی دوواره و جران وانسز یم .زدواات یتدزاس آاچه رز در
زثر کثرت ورادرد ورزی ا أاد

و آ نا سه ز،گ دوواره ااآ نا و واگاا ،ا د .ها ز هاا رز ف هط

در فرآینسی ت ریباً اام اددآگاه زدرز

یکنام یرز یدنسزریم آنها رز ز قبل ی نا،امر ز ّا ی-

تدزن ی وار دیگر ااز و آنها اگاه زاسزاگ« .هنر وجدد دزرد تا و ا کم
وا یاوام  ...هس
آاگدا ک

ناات

هنر آن ز،گ ک ح ،چازها رز آن گدا ک زدرز

کنهس حه ،اهسگی رز

هی هداس نت هل کنهس و اه

سهزاس .اتاج زین فرآینس آ نایی دزیی آن ز،گ ک ا یتدزاام یه وهار دیگهر

جران رز وا تمام کده یا در ورای دزرد وا

تیهای رز،تانپ وبانام»( .ورتن،ر )45 :1383

ز زین جرگ دیس ا ر و دسیسهها و جران زطرز

زو وها دیگهرزن تههاوت ز،هگ و گهاهی

وا ث ی دد عاای ذهنی زو دیریاب دد یرز دو،گ دزرد اگاه جسیس ادد رز وه طباعهگ در
قالب عنی جسیس زرزی دههس .هنجهارگریزیههای عنهایی «زحمهس زیهزی» در اتاجهۀ کهارورد
آرزی های ختلف زدوی در عر زو،گ .ا در زین ال درصسد اااتام آرزیه هها و صهدر ااهال
ا ر رز واان کنام لذز و صدرت زجمالی و ف ط ز وعس هنجارگریزی عنایی و ورای ز زواهات
زو ز اره یکنام .تع اس عنایی در زواات یر و حسّی ز،گ ک گاهی کنایه هها و ز،هتعارهههای
ا ر رز دیر فرم کرده ز،گر ایس دلالپ زین وا س ک

ا ر کنای های جسیهسی ،هاات ز،هگ

ک ون ایۀ دز اا اسزرد یا حتی در وان زهل فن ااز کمتر دیسه ی دد:
«فردز غروبر صب ادزهس س
و ،ا گ آفتاوگردزن
در د،گ والچاان ادزهس زیاتاد
فردز ورزی دُم رو ،هار ورزی ر ز رزیاا ها
چ فکری در خالۀ ی

غز گد،هنس

ک در دیم حرزرت ،نگان صبااا دخت ز،گ ترزوش ادزهس کرد( ».ااودزن زلما )80 :
زلبت زین هنر « زیزی» ز،گ ک تدزاات ز،گ بالب و ظاهر اها هردم رز در هعر اهدیپ
جای دهسر یرز وا زاسکی تأ ل یتدزن و هردم زصلی آن دی ورد .و قدل تدلاهتدیر کهار هنهر
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زین ز،گ ک آاچ رز مکن ز،گ در قالب ز،تسالل و تع هل اها هردم و دور ز د،هتر

وهاقی

ومااسر هردم ،ا د و در د،تر

همۀ ردم قرزر دهس( .تدلاهتدیر  )115 :1364ها ر در ههر

عرع و واگ وایس کلمات رز و

ندزن زجززی کالم و گدا زی و کار ورد که اه تنرها وها ،هایر

زجززی واگ در زرتباط وا نسر ولک وا کل زثر ااز رزوبه زی عنهدی ورقهرزر اماینهس .در غاهر زیهن
صدرت عر زو زر ش هنری اخدزهس دز گ« .رزوبۀ ت اول وان ناصر عرر چ
ورجات

ناصهری که

سهزاس و چ آنهایی ک ورجات اشسهزاسر ،ااتار آن هعر رز هکل هیدههس .یه

،ااتار ددیا هم ان دروردزراسۀ همگرزیی و وزگرزیی ز،گ .زین ،ااتار کلاگ هنری غاهر قاوهل
تهکاکی رز تشکال ی دهسر چرز ک هر ی

ز زجززی آن وا تدج و اابتی ک وا کل زثر ورقهرزر

یکنسر زر ش اان ادد رز دزرد ( ».ورتن،ر  )60 :1383در زواات یر کنای های و کهار رفته
وا ث هنجارگریزی عنایی « عر زیزی» سه ز،گ:
کاههههی جههههان اههههدد رز رز ههههگ اکههههرد

قههههههاادن رویههههههپ زطا ههههههگ اکههههههرد
(طغاان ترزا )385 :

اهههم هههسن در الاه ه یعنهههی اظهههم ههههدش

در تههههههن اههههههدد زیاههههههتادن چههههههارگدش
(کهپهای کا ه )217 :

هههههسم آینههههه ،ههههها آ هههههسیم

در دهههههی زیهههههن هههههغل جههههها آ هههههسیم

ههههها

هههها وهههه جاههههز گههههل اهههها ی ههههسیم

،هههههههر ۀ ژگهههههههان جههههههها ی هههههههسیم
(طغاان ترزا )411 :

هههها چشههههم تههههد رز وهه ه گههههدش هاههههتام

وههههها اهههههام تهههههد وهههههاده اهههههدش هاهههههتام
( لکدت تکلم)348 :
اّهههار وهههدد قعّهه وگدیهههس وهه ،هههم

زحمسز قدل و غهزل اهزد تهد گههتن تاهزی ز،هگ

وزن چهه

یا رب وه تاهش زوهرویپ شهاط گهر رز تاهز کهن

تهها در حاههاب ،ههر ش ژگههان ااهتههس ز قلههم

(قد

غزل)184 :

(همان)189 :
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و گاهی واان غار تعار

ا ر ز،گ ک عنهی هعر زو رز دیریهاب هیکنهس و ورر،هی آن

یتدزاس ا رز و کنای یا ز،تعارهزی داچاسه ور،ااس و رفع زورام امایس اانس زواات یر:
وهههزن ز شهههب دو ،هههاغر ،هههر وههها ههها

واههههها گشهههههتی وهههههزن در ،هههههر وههههها ههههها
(ترزا های زیلااتی)2 :

زی اههههط حاههههرت تههههد کههههدفی ههههسه

وههههههاطن هههههها ز تههههههد حروفههههههی ههههههسه
(طغاان ترزا )395 :

واشههههۀ آغهههههدش دهههههر آویشهههههن ز،هههههگ

الاهههههههه هۀ ال درگههههههههههذر الدن ز،ههههههههههگ
(همان)411 :

هههها اخاههههتان اههههار رز تههههاول دیههههم

تاههههش رز وهههها اههههم اههههدد صهههها ل دیههههم
(کهپهای کا ه )204 :

گاهی ااز تع اس عنایی در زثر جا و جایی زجززی جمل ز،گ ک آن رز دیریاب یامایس:
بههر ید،هههم ااههبگ وهه وههدی داههرهن دزرم

ههرز وهها عنههی یع ههدب اههدزن لهههظ لاخهها رز

کهه

زحمههههسز تههههد ذرّهزی در آفتههههاوپ هههههدشدزر

هههر کهه رز جزیههی ابههر ز حضههرت کههل وایههسش

(قد

غزل)193 :

(همان)180 :

4ـ هنجارگریزي زمانی
«هنجارگریزی اای» ک آن رز «وا،تانگرزیی» ااز گهت زاسر آن ز،هگ که

ها ر ز صهدرت

اای وان هنجار اارج دد و صدرتهایی رز و کار ورد ک در ان گذ هت در وهان رزیهج
ودده ز،گ ولی در ان ،رودن عر زین وزژگان یا ،ااگها ردهزاهس( .زاد ه ر )1445 :1381
زین ادع هنجارگریزی در عر «زحمس زیزی» تا حسودی درواا س ز،گ .زگرچ

سزر کهارورد

وزژگان کرن و وا،تاای در عر زو واپ ز نانی هنجهار اااهگ ولهی وه گداه زی ز،هگ که
یتدزن آن رز ز ویژگیهای ،بکی ا ر دزااگ .وا تدج و آن ک

وان نا،ان کارورد وزژگهان

رودط و هر دوره رز در آن دورهر جز قدز هس ترکاهب وهان هیدزانهس ده، ،هرداچی ز آن و
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گرزیپ و لغات و وزژگان وا،تاای ی تدزاس اهد ی هنجهارگریزی وهاای ااهز وه حاهاب آیهس.
«وزژگاای ک در ی

دوره و ان شخص تاریخی و کار یرواسر مکن ز،گ در دوره وعسی

ونا ور تغاارزتی ک در زوضاع و زحدزل فرهنگیر ،اا،یر ذهبی و زجتما ی ی
دهس ترو

ااسه ز وخپ وزژگان وان و کلی حهذ

لهگ ر

هی-

هداس»( .وهاقریر  )192 :1377و زههل

وان دیگر ز آن وزژگان ز،تهاده اکننس ولی زهل زدبر ا رزن و ادیانسگانر وا ،رداچی ز زیهن
قدز س آن رز در عر و اثر ادیپ و کار یوراس .یکی ز دالیهل گهرزیپ ها رزن وه کهارورد
کلمات وا،تاای تشخصدزدن و

وان ادیپ ز،هگ« .زحاهای وزژهههایی که در د،هتر

اه

اااگ ،بب تشخص واای ی دد» ( .هاعی کسکنیر  )24 :1358در زواات یرر زیزی وها وه
کار وهردن کلمهات کرهن و قهسیمی «دوش»ر «دریهد ه»ر «ااهل»ر « اخهسزن»ر « ههی»ر «زابااه »ر
« کراا» و، ...عی در ورجات ،ا ی وان عر ادیپ دزرد.
ااال ویحاصل اخسزن کشاسه تنگم و ور چهد واهژن

ناژه راگی امیگشایس وه هاهت رااهارر چهاه ها رز
(قد

زی لبهههههگ چشهههههم اهههههل وز هههههسه

غزل)231 :

قنههههههس اههههههام تههههههد ههههههکراا ههههههسه
(طغاان ترزا )395 :

گمههههان وههههردی کهههه هههها آقهههها اههههسزریم

وههههه ااهههههل ونهههههسگااپ جههههها اهههههسزریم
(الل های هرزیی)84 :

ونههههم ح ا ههههی چهههه وههههدد حههههال هههها

حاصهههههههل دریهههههههد ۀ ز اهههههههال هههههههها
(طغاان ترزا )417 :

دوش ز ،هر لهف هما االاهسهزم هن تها ،هار

وا ههس د ههای صههباسم رفههع گرفتههاری کنههس
(غززلاتان)59 :

فههری طههدرآفرین ذکههرت تجلههیااههز ،ههاناها

هههی فر ههدن ت ههسیرت وشههارت وخههپ د،ههیههها
(قد

حاههههههرت اشههههههانمر غروههههههگ اشههههههاام

غزل)233 :

زد ،هههههههههههر اااههههههههههگ زابااهههههههه ه زم رز
(همان)
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دههههها

هههههیکهههههردی تهههههد ردّ دیهههههد رز

هههههی،ههههههتردی گاههههههدههههههههای گاههههههد رز
(کهپهای کا ه )224 :

کلمات ی

عر همان کلمات ،اده وان هاتنس ک در زثر اهدع گهزینپ و داهنس ها ر و

حالگ ترکابی آنها وا ی دیگر آا سر ورجاتگی و تشخص داسز هیکننهس که ادزانهسه تعهدر
یامایس ز ،ب

عمدل کلمات وان واالتراس .قافاه در هعر ز ناصهری ز،هگ که وه زیهن

اعدصاگ وااار کم

یکنس .در جایی ک وایس وان ارم دد قافا ااز واپ ز دیگر کلمهات

چنان کلی و ادد یگارد و در جایی ک وایس در گ وا س و گدا زی دیگر چرره یامایهس
و در هر جالی ک

ا ر ،خن یگدیسر قافا ورزی زو قالب اان ،خن یآفرینهس و در ههر

قامگ وحست آهنم گهتاری زو رز حهظ یکنس و داسز،گ ک در ی

عر قرین و تدفاهق وها

دگرگدن سن اار ،خن ا ر قافا ااز دگرگدن ی ددر گر زین ک

ها ر هنهری ز اهدد

اشان دهس و زین کار زغلب د دزر یامایس و همان ز،گ ک ااما ید اج یگدیهس :قافاه

اهم

بلب ز،گ هر جا بلب دض س قافا ااز دض ی دد ( .هاعی کسکنیر )78 :1358
یکی ز ویژگیهای دزهس عری « زیزی» در هنجارگریزی اایر و کهار وهردن وزژگهان
کرن و وا،تاای در «قافا » ز،گ .زو وا زاتخاب زین کلمات در جایگاه قافا درصسد ز،هگ قهالبی
اان رز ورزی زرزی قافا ورگزینس و و قدل « هاعی کسکنی» هنری ز ادد اشان دهس .چنااچه
در زواات یر وزژگان تاریخی « دیاهسه»ر «اهسام»ر «هاجها»ر «کمنهس»ر «زابها »ر «هشهت » و ...در
جایگاه قافا ادش اشات زاس:
شههههق در زیههههن آینهههه دیاههههسه ز،ههههگ

آینههههههه در آینههههههه رویاهههههههسه ز،هههههههگ
(طغاان ترزا )395 :

گهههههل هههههسه اناهههههاگر وهههههزم اهههههسام

وه چههه ه ورار،هههههگ دهههههر ز وههههههم راهههههم
( لکدت تکلم)224 :

وههههه زو گههههههتم زی قلعههههه گهههههاه ولنهههههس

کههههه کههههها تهههههد واالتر،هههههگ ز کمنهههههس
(طغاان ترزا )367 :
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واههههها زی هسههههههس گهههههمگشهههههتۀ هههههن

گهههههل ،هههههر وهههههر غهههههاالن هشهههههتۀ هههههن
(همان)42 :
ینهههههب وههههها گهههههردزن

زلرهههههههی صهههههههبر رز زابههههههها گهههههههردزن

،هههههکان رز وههههه

زی چمههههههن جلههههههدهر ارز ههههههان تههههههد

گههههههل زثههههههر جنههههههبپ دز ههههههان تههههههد

(همان)45 :
(همان)395 :
ههههههان گهههههر هنگهههههام هاجههههها آ هههههسه

یهههههها اههههههااا وههههههر چلاگهههههها آ ههههههسه
( رجی آوز )113 :

ایس د ،ز و ن و قافا عرو ترین و در تأثارترین رزههای تشخص دزدن و
آرکایا

وانر کارورد

وان وا سه یعنی ز،تعمال زلهاظی ک در وان رو ره و ادی و کار امیرواس .زین که

وان عر هماش

واای متا ز وان کدچ و وا زر ودده ز،هگ یکهی ز

لهل آن همهان زصهل

وا،تانگرزیی ز،گ (.هاعیکسکنیر  )24 :1358گاهی زین وا،هتانگرزیهی در «ااهد» کهالم دیهسه
ی دد .و

بارت ورتر ،ااتار اادی کالم چدن ،ااتار داشاناان ی دد و ا ر یها ادیاهنسه

زفعال و بارزتی رز و کار یورد ک در د،تدر وان و ااد رزیج در ان زو دیگر کارورد اهسزرد
و ترو

سه ز،گ .در زین صدرت «،ااگ اادی کرنۀ وهان زگهر جااشهان ،هااگ ااهدی

عمدلی و رو ره ددر ادد ز

دز ل تشخص وان ز،گ» (همهان) .هثالً ها ر فعهل عهان

«ز،گ» رز در ،ااتار اضی ا لیر چدن گذ ت صر

یکنس و کلماتی چدن « ناس،تم» رز وه

کار یورد و یا ،ااتمان فعل رز در ان اضی ز،تمرزری چدن گذ هت وها «همهی» در زول یها
«ی» در آار فعل و کار یورد .در عر «زحمس زیزی» ،ااتارهایی در وا،هتانگرزیهی ااهدی
ااز دیسه ی دد .ثالً و کار وردن کلماتی چدن « س،تام» و جای « سهزیم»ر کارورد « هس» در
عنی «رفگ»ر کارورد ضارع زلتزز ی ز عسر «دهالددن» وه صهدرت «وگاالیهس»ر و کهارورد فعهل
«دز تم» وا « ی» ز،تمرزری در دزرد یر:
هها

ااهههز در زیهههن رزه چهههد اهههتان ارزوهههات

آوههههاد س،ههههتام کهههه ویههههرزن تههههد وا ههههام
(قد

غزل)224 :
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فعهههل ورهههار رفهههگ و وشهههس کهههاروزن هههاپ

زحمهههس وگهههد کههه دز هههن صهههارز رهههها کنهههس
(قد

فاهههههاا زی ر دو،هههههگ در اظهههههر دزرم

غزل)154 :

کههه دیهههسگان حکامهههان وههه اهههدن وگاالیهههس
(همان)161 :

5ـ هنجارگریزي سبکی
«هنجارگریزی ،بکی» آن ز،گ ک

ا ر ز الیۀ زصلی واای در هعر که گداهۀ اد هتاری

عاار ز،گ وارون رود و ز وزژگان یا ،ااگهای اادی «گهتار» ز،هتهاده کنهس( .زاد ه ر:1381
 )1445زین هنجارگریزی واشتر در اثر زدوی کارورد دزرد و یکی ز ویژگیهای عر نثدر ز،گر
ولی وعضاً ا رزن در ز عار کال،ا

ادد ااز آن رز و کار وهردهزاهس .در هنجهارگریزی ،هبکی

ا ر ز لغات و بارزت ا ااا زی ک در وان گهتار و وان دزم و کار یرود در عر اهدیپ
ز،تهاده یکنس .یکی ز ،دی های رم هنجارگریزی در هعرر غرزوهگ وهاای زثهر و اا تعهار
وددن روش واان و لغات و بارزت وه کهار رفته در آن زثهر ز،هگ .زیهن دضهدع در هعر وه
صدرتهای گدااگدای کل یگارد .ثالً در حد ۀ قا د،ی کلم زی در جایی و کهار رود که
اال

زاتظار وا س .ا ر در زکثر زواات ادیپ لغات و بارزت و تعبارهایی و کار یوهرد که

در وان ا و گهتار کارورد دزرد .گاهی زین کارورد تا جایی داپ یرود که زو در کهل هعر
ادیپ و در تمام زواات آن لغات و بارزت ا ااا رز و کار یوهرد .اانهس هعری وها نهدزن
«دشگ چرز »:
زجههههل آ ههههس وهههه روی حضههههرت فاههههل

وبنهههههههس آهزی اهههههههافر وهههههههار و ونهههههههسیل

چههه کههه ،اهههه ،تهههد رز آورده زیهههنجههها

کهه ،ههم هههم صههاحبپ گههم کههرده زیههنجهها

اگهههههتم زیههههنقههههسر فر ههههان کههههن ههههل

وهههه ههههن انسیههههسی و گهتههههی وههههرو جههههل

وهههههاال طهههههاق ونگهههههر فهههههرق داطهههههاق

واهههها دههههایان کهه ه گههههاوت ،ههههداگ یاتههههاق
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واهههها دکتههههر ابههههرکههههردن چهه ه حاصههههل

وهههه یاتاقههههان اظههههرکههههردن چهههه حاصههههل

دتههههدر اهههها دش و در چشههههمگ اگههههاهی

هههههاهی

زتاقهههههگ ههههههم امهههههیزر د وههههه

دل آگههههه ه ابهههههههددی

چههههههرز زوّل وهههههه فکههههههر ره ابههههههددی

چهههههههرز ز ریههههه ه

چ هههسر زیهههن ،ههها ز ،هههد تهههد لر یهههس

دل هههههههردم زگهههههههزو تهههههههد لر یهههههههس

اد ههههت روی اههههه ،تههههد وهههه زاگشههههگ

کههه لبههههاً دههها کهههن گنهههست هههرز کشهههگ

تهههدیی وههها صهههس ههههززرزن چهههر دنچهههر

و،ههههههطهههههههای وااوههههههانهههههههای اشههههههر
(ترزا های زیلااتی)135 :

«هر ی

ز اشاا های واای در عر ز،ت الل اان ادد رز دزرز،گ و عر جمد ه زی ز

زین اشاا های ات ل ز،گ .ز،ا

عر ز کماگهای بلق ز،گ ک رفت رفت و کماتی بلهق

وزربتر یعنی همان عر تبسیل ی داس .هر اشاا زی در زین هام هیتدزاهس واهااگر عهاای و
زرتباطات تعسدی وا س و در حرکگ ادد و ،هدی ههرم هعریر وهر ههززرزن ح هایق مکهن
گشدده دد و و اض تشکال ،ااتمان عرر ضمن ورقرزری زرتباط دروای وا ،ایر اشهاا هها
وا ،ار و حرکگ ادد عر ااز همدزرگردد و بک های اا عان و اا اهسود زرتبهاطی رز مکهن
،ا د( ».اجد اانر  )21 :1386زین زرتباط وقتی ماقتر ی دد که
کا الً همرزه ددر اانس زو فکر کنس و حر

ها ر وتدزاهس وها خاطهب

وزاهس و ز وزژهههایی ز،هتهاده کنهس که زو ز،هتهاده

یکنس .در زین اان ز،تهاده ز لغات گهتار رو ره تأثار واشهتری در ورقهرزری زرتبهاط دزرد .در
عر « رر دالالن»ر زحمس زیزی یاد ز لغات ا ااا ز،تهاده یکنس:
ههههرر هههها در حاههههرت ههههها اتی ز،ههههگ

ههههرر لالههههی لنههههس جنههههدن ،ههههاتی ز،ههههگ

هههههههرر ارهههههههر آبههههههههای یرکهههههههاه

هههههههرر ز

ز ههههههههای وههههههها زر ،هههههههااه

ههههرر وههههارزن گهههه ،ز کههههده قهههها

ههههههرر و و در فههههههرزق داههههههف وهههههها

ههههههرر اههههههیدالن اههههههط اههههههت ام

ههههرر نشههههیهههههای ،ههههرد دشههههگ ،ههههام

ههههههرر واد جههههههاناشههههههان دور قههههههاب

هههههههرر صهههههههف در زاتظهههههههار آفتهههههههاب
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ههههههرر ز ّههههههلهههههههای دورزن دوگههههههل

هههههههرر رو هههههههنهکرهای هههههههل کهههههههل
(کهپهای کا ه )197 :

همچنان ز،گ لغات و بارزت و کار رفت در زواات یر:
ههههمع وههههالان کااههههگ زینجهههها فاطمهههه

جههههای کههههی االااههههگ زینجهههها فاطمهههه
(الل های هرزیی)60 :

وههه ه دریهههههای ههههههد

دهههههارو ااانهههههس

کهههه ه زیههههههن اا ردههههههها اههههههارو ااانههههههس
(ترزا های زیلااتیر ن )235

هههها گر،ههههن هههها دریشههههان هههها دکههههر

ههههههها وهههههههرزی آش اهههههههذری در وههههه ه در
(کهپهای کا ه )37 :

جههههسزیی یههههر وهههه یههههر ههههس آ ههههنایی

چههههههرز اهههههها رد دیگههههههر وههههههیوفههههههایی
(ترزا های زیلااتی)236 :

در آاجهههها هههه ایق گههههل ههههادن ز،ههههگ

بههههپ روی ،ههههبزین لهههه لهههه

ن ز،ههههگ

(طغاان ترزا )365 :
ههها چههه هههیدزاهههام دهههاپ ز

رهههس وهههدق

اههههدن کجهههها جد ههههاس در مههههق ههههروق
(کهپهای کا ه )215 :

یههها امانهههی وهههی تهههد گلشهههن وهههیصها،هههگ

دز تههههههد هههههههمراههههههم دز عبها،ههههههگ

دزاههم ر،ههالگ ااههسه ز،ههگ

قاهههههط در وهههههرج هههههسزلگ ااهههههسه ز،هههههگ

وههی تههد یهه

( رجی آوز )116 :

6ـ هنجارگریزي نحوي
«هنجارگریزی اادی» آن ز،گ ک

ا ر ز قدز س اادی وان هنجار وگریزد و وهان اهدد

رز وا وان هنجار تمایز ،ا د (زاد ر )1445 :1381و زین صدرت ک در ،خن و اد هت اهدد
کلمات رز و گدا زی و کار یورد ک ور اال

قدز س د،تدر وان وا س .ثالً دو ارهاد (جهسز و
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داد،ت ) در عر زو ز هم تبعاگ امیکننس و یا فعل «ااگذر» رز همرزه وا هعدل و کهار هیوهرد.
یکنس در صدرتی ک و وجدد آنها ااا ز،گ .در هعر

گاهی ااز ا پاماها رز ز جمل حذ

«زحمس زیزی» زین ادع هنجار کنی کم و واپ دیهسه هی هدد « .ههاعی کهسکنی» زیهن اهدع
هنجارگریزی رز ااز ز

دز ل ر،تاااز وزژهها یدزاس .زگرچ وها ههم وراهی ز وهان نا،هان

عت ساس سم داروی ز قدز س اادی وان اال

قدز س ترکاب ز،گ و آن رز امیدانساس .یکی

ز رمترین دز ل ر،تاااز وزژهها جایی ز،گ ک یه
اال

وزژه وه گداه زی وه کهار هیرود که

زاتظار ادزانسه ز،گ .ثالً آ نایی و ادت زهل وان زین ز،گ که کلمه « ارهار» رز وها

فعل نهی و کار وراس و وگدینس « ارار رو» ( ههاعی کهسکنیر  )28 :1358ولهی در واهگ یهر
حافظ آن رز وا فعل ثبگ و کار یورد:
رو ی کهه چههر ز گههل هها کههد هههها کنههس

ارهههار کا،هههۀ ،هههر ههها دهههر هههرزب کهههن
(حافظر دیدزن)120 :

وان نا،ان ز آن جرگ ک هنجار کنی اادی گاهی وا ث داچاسگی عنهایی هی هدد و
ی تدزاس ور داللگ و فرم وزژهها تأثار دز ت وا هسر آن رز امهیدذیراهس و اهد ی ابهای وهاای
یدزانس ک وایس ز آن ورحذر ودد و زین ز ری کا الً صاا ز،گ ک ،رداچی ز قدز هس ااهدی
وا ث داچپ عنایی ی دد.
وا طرح زین د دی ک ،ااگ اادی یتدزاس ور اایل داللگ و فرم درتهد رو هنی زفکنهس
ادد رز در عرکۀ در خاطرهزی زفکنسهزیم هاچ جنب زی ز بالع

وان نا،ی اااگ ک ز جنبهۀ

رودط و داداسگاههای ااد و عنا نا،ی و زورام و آ هتگی جال واشتری دههس و وهاپ ز آن
ااا نس د،ت ونسی رو ن و زحتااط آ ازی وا س .در،پ وزقعی ک وایس طرح دد زین ز،گ ک :
« کاااامهای اادی عتبر در درد ی

وان چگدا در ز،هتهاده ملهی ز زیهن وهان وه کهار

یزفتس بالعات در واره روزوط ااد و عنا نا،ی و جای زین ک و زیهن اهأل واهاار رهم
وگردز اس و،اعاً تاگزلشعاع األ زی فر ی و همچنان ،ؤزلی ک وس د،ت ونسی هسه ز،هگ در
آ سهزاس :زین األ آن ز،گ ک ورزی کشف یا گزینپ ی

د،تدر وان و زطالع عنا نا،ی ااا

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال دوازدهم  شماره 23

پژوهشي در ساختار هنجارگريزی شعر احمد عزيزی 131 

دزریم یا ا

هدزدزرزن دا،خ ثبگ در اول وا حریهان عمهدالً هیگدینهس وهی تد،هل وه عنها

چگدا یتدزااس د،تدر واای واا یس » (چا اکیر  )154 :1373هنجار هکنی ااهدی «زحمهس
زیزی» در عرشر واشتر در ان های کارورد ااوجای حرو

و زفعال ز،هگ که ذیهال وه آن

ز اره ی دد .زو گاهی فعل «ااگذر» رز همرزه وا هعدل و در عنای گذرز و کار یوهرد .هثالً
فعل «ورااز» در واگ یر ک عنی ااگذر دزرد ولی ا ر آن رز در عنای گذرزی «ولنس کهن» وه
کار ورده ز،گ:
« رز ورااز
رز ،ر ار کن ز ررواایهای زهل ده
ورزیم درن کن ی

،هره در زاسز ۀ ی

رر» (ااودزن زلما )17 :

در واگ یر ااز فعل ااگذرزی «واد اس» در عنای گذرزی «واد زانس» و کار رفت ز،گ:
وههههر آن ودداههههس تهههها اههههدد در واههههد اس

وههههه

ههههههرز جهههههان داغمبهههههر واهههههد اس
(اللۀ هرزیی)44 :

«زحمس زیزی» در کارورد زفعال گاهی همکرد قامگ عان زفعال رز و
فعل صر

ندزن قامگ زصلی

یکنس .ثالً در واگ یر و جای آن ک کلمۀ «کهد » رز وها عهان «کهردن» صهر

امایس ادد آن رز صر

کرده و یگدیس:

واههههها تههههها وکهههههدچام وهههههر وهههههام قهههههرن

هماهنههههههههم وهههههههها گلههههههههۀ ارههههههههها

وهههههه همرزهههههههی قاصههههههس اامههههههرو

وگاچههههههههههام در اههههههههههدزب ااززرههههههههههها
(رو،تای فبرت)174 :

در واگ یر زو و جای آن ک کلم «دریشان» رز وا عان «کردن» وااورد در ،ااتار و صهاغۀ
جسیسی زرزی یدهس:
دزاههههه اراد،هههههگ وههههه لهههههب دزم ههههها

لههههههههههف دریشههههههههههاسه دالرزم هههههههههها
( لکدت تکلم)134 :

گاهی ااز در ،ااتار فعل رکبر قامگ زصلی فعل رز ز زفعهالی هیآورد که در ،هااتار
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ااد وان کارورد اسزرد .ثالً در واگ یر و جای «آ نا وددن» یا «آ نا سن»ر «آ نایی کردن» رز
و کار یورد:
اههههدر وهههها ههههن آ ههههنایی کههههرده ز،ههههگ

گااههههههدزام رز طالیههههههی کههههههرده ز،ههههههگ
(کهپهای کا ه )375 :

در کارورد «حرو » و ا پ اماها ااز گاهی زحمس زیزی ز هنجارهای اادی وان ،ر وها
ی اس .ثالً وقتی ااا و حر

زضاف ز،گ آن رز حهذ

ی دیگر و کار یورد .در واگ یر حر

هیکنهس و یها حهرو

زضافۀ «و » قبل ز کلمۀ «،احل» حذ

،ههههههاحل ار،ههههههاسه روح زیههههههنجهههههها

رز در عهاای
سه ز،گ:

درلههههههد اگرفتهههههه اههههههدح زیههههههنجهههههها
( لکدت تکلم)422 :

حر

همچنان حذ

«و » قبل ز شا م:

ااهههههههام رونههههههها آ هههههههس شههههههها م

کهههه

ههههارین گشههههت آ نهههها وهههه کهههها م
(ترزا های زیلااتی)65 :

در واگ یر حر

زضاف «ز » در بارت «هر کسزم ز ا» حذ

هههههههر کههههههسزم آیانهههه هۀ اههههههدریم هههههها

سه ز،گ:

در تهههههههن اهههههههدد ز گرزتهههههههدریم ههههههها
(کهپهای کا ه )217 :

در زین واگ اشاا هعدلی حذ

سه ز،گ:

چرزغهههههان کهههههنم وههههها آذیهههههن تهههههد

وبنههههههههسم کمرونههههههههس ریههههههههن تههههههههد
(طغاان ترزا )364 :

گاهی ااز ،رداچی ز قدز س اادی وان در تباوق دو اراد جمل ز اظر هرد و جمع وهددن
ز،گ .چنان ک در واگ یر اراد «در،تدها» جمع ز،گ ک ورزی آن فعل هرد «اااهگ» وه کهار
رفت ز،گ:
رفتههه ه زاهههههس ز

اشههه ه لدلدههههههای تهههههد

اااههههههههگ در دزالن در،ههههههههتدهای تههههههههد
(کهپهای کا ه )29 :
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گاهی زجززی جمل جاو جا ی داس .ثالً در فعل رکب قامگ ز،می فعل وعس ز قاهمگ
زصلی آن یآیس .ثل واگ یر ک «وگذزرم» ور «قسم» سم سه ز،گ:
ن واشتر ز کان ادد دیگهر چه وگهذزرم قهسم

ز،هههههتغهرزو ز وجهههههدد ز،هههههتغهرزو ز
(قد

هههههسم
غزل)189 :

در واگ یر ا ر هعدل (ضمار ت) رز و صدرت ضمار تعل آورده و و فعهل چاهبااسه
ز،گ ک ز رو ه چنسزن کارورد اسزرد:
وراههههست وهههه ،رچشههههم هههههای صههههبدح

اماینهههههههههس دهههههههههر کهههههههههد هزت رز روح
(طغاان ترزا )365 :
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نتیجه
زگرچ هنجارگریزی رز اد ی ورجات ،ا ی زدیباا یدزانس که در اتاجه تاهلط ها ر یها
ادیانسه ور زصدل وان ر

یدهس ز ا همدزره وایس و ااطر دز گ ک گریز ز هنجارهای وهان

ابایس وا ث زیجاد ،ااتارهای غار د،تدری و غار واای دد و عنی و هردم رز دیریاب ،ا د.
وا ورر،ی ز عار زحمس زیزی در پ ادر ذکدر زادزع هنجارگریزیر یتدزن و زیهن اتهایج
د،گ یافگ:
1ه هنجارگریزی آوزیی ک واشتر در عر و ورزی حهظ و ن ر

یدهسر در عر زین ها ر

و وفدر دیسه ی دد و ا ر در صدرتهای ختلهی چدن حهذ

عهدتر

صها گر حهذ

تغاار عدتهار جاو جاکردن عدتهای کدتاه و ولنسر ز باعر تبسیلر زفززیپ و ....آن رز و کار
یورد.
2ه زیزی وا گریز ز کارورد وزژگان رزیهج وهانر زقهسزم وه ،هااگ وزژههها و ترکابهات و
بارزت جسیسی امدده ز،گ .در زین ان گاهی وزژگان و بارزتی رز و کار یورد ک ناعر
و ادد زو،گ و یتدزن آن رز ویژگی ،بکی ا ر دزااگ.
3ه هنجارگریزیهای عنایی زحمس زیزی در اتاج کارورد آرزی های ختلف زدوی در هعر
زو،گ و ز اان آرزی هار واشتر کنایات و ز،تعارزت داچاسه تع اهس عنهدی هعر زو رز زفهززیپ
یدهس.
4ه هنجارگریزی زحمس زیزی در قامگ وزژگان و دو صدرت دیسه ی دده هم ،هااگ
وزژگان ز ت اقی و هم وزژگان ترکابی.
5ه کنای هایی ک زحمس زیزی و کار یورد زغلب جسیس و ،اات و دردزات ذههن زو،هگ
و گاهی حتی ون ای

دز اا در آن دیسه امی دد و در وان زهل فن ااز کمتر دیسه سه ز،گ.

6ه یکی ز در واا سترین هنجارگریزیهای زین ا رر هنجارگریزی اای یا وا،تانگرزیهی
ز،گ ک

ا ر در زین رز،تا هم ز کلمات و بارزت کرن و قسیمی در ز عارش ز،هتهاده کهرده
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ز،گ و هم ز د،تدر و ااد وا،تان.
7ه زحمس زیزی در ز عارش ز وزژگان و ،ااگهای اادی گهتار هم وااار یاد ز،هتهاده
یکنس .در زین ان تا جایی داپ یرود ک گاهی در کل زواات ی

عرش کلمات گهتهار رز

و کار یورد.
8ه در ان هنجار کنی اادی و گریز ز قدز س د،هتدر وهان رزیهجر هنجهارگریزی زو در
چنس ادر امدد یافت ز،گه گاهی زو دو اراد جمل رز اا باوق یآوردر گهاهی زفعهال گهذرز و
ااگذرز رز در ،ااتارهای هم و و جای ی دیگر و کار یورد و گهاهی حهرو

و اشهاا هها رز

ااوجا یآورد.
9ه زغلب هنجار کنیهای اادی زحمس زیزی در ااوجهایی حهرو

و زفعهال ز،هگ .هثالً

اشاا تمم یا هعدل رز ذکر امیکنس در صدرتی ک و آن ااا ز،گ یا همکردهای زفعهال رز وه
جای قامگ زصلی صر

یکنس.

10ه در کل هنجارگریزیهای ا ر در تمام ان ها وا ث تشخص وخشاسن و

وان عری

زو سه ز،گ و گاهی زین هنجار کنی ز ویژگیهای ،بکی زین ا ر و حااب یآیس.
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