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نقش ادبي يكي از مﻬﻢترين نقشهاي زبان است .جﻬتگيري پيام در نقش ادبي بر خود پيام
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 -١مﻘدمﻪ
سجزي از مشاهير و نويسندگان مشﻬور قرن ششﻢ و هفتﻢ هجري قمري است .وي شاعري

سيستانياﻻﺻل است كه پدر و مادرش مقارن با حملة مغول به ايران ،به هندوستان مﻬاجرت كرده،
در شﻬر بدايون سكونت مي گزينند  .اين شاعر بلند آوازه درآن جا به دنيا آمد .وي هﻢ عصر اميرخسرو

دهلوي و ضياءالدين برني مورّخ آن روزگار و نويسنده"تاريخ فيروزشاهي "است و نقش مﻬمي در

توسعه زبان فارسي در شبه قاره هند داشته است.سجزي از مريدان موﻻنا نظام الدين اوليا به حساب
مي آيد .درباره تاريخ وﻻدتش در هيچ كتابي سخن به ميان نيامده ولي شاه نوازخان نويسنده "تﺬكره

بﻬارستان "تاريخ فوت وي را ) ٧٣٧هجري( ذكر كرده است) .كمار.(١١٠:١٣٨٩،
سجزي آثار فراواني از خود بر جاي گﺬاشته كه معروفترين آنﻬا مثنوي معروف "عشقنامه"،

كتاب "فوائدالفواد" و رسالههاي "انيس اﻻرواح" و "مخالمعاني" و " ديوان اشعار" است كه همگي
در زمره گنجينههاي غني عرفاني به شمار ميروند .اين پژوهش بر آن است تا به بررسي گونه هاي
مختلف هنجارگريزي در ديوان غزليات سجزي بپردازد.

به باور ياكوبسن )" ،(٧١ :١٩٦٠شعرشناسي مﻬﻢترين جايگاه را در بررسيهاي ادبي دارد ،زيرا

موضوع اﺻلي آن وجه افتراق هنر كﻼمي از ساير هنرها و ساير گونههاي رفتار كﻼمي است"" .از

ديدگاه ﺻورت گرايان "اثر ادبي وسيلهاي براي بيان عقايد ،انعكاسي از واقعيتهاي اجتماعي و يا
تحقق بخشيدن به حقيقتي متعالي نبود ،بلكه واقعيتي مادي بود كه كاركرد آن همچون عملكرد يك

ماشين قابل تحليل است")ايگلتون.(٥ : ١٣٦٨،

ياكوبسن نقشهاي مختلفي براي زبان قائل است .از نگاه او" ،در نقش ادبي زبان جﻬتگيري

پيام به سوي خود پيام ميباشد .در اين شرايط پيام في نفسه كانون توجه قرار ميگيرد .نقش ادبي
در اﺻل همان نقشي است كه مارتينه آن را نقش زيبايي آفريني مينامد")ﺻفوي،١٣٩٠،ج ٣٧ : ١و

قويمي .(٨٢: ١٣٨٣ ،بعﻼوه" ،تاكيد بر خود پيام ،جنبههاي شاعرانه و زيباييآفريني زبان را برجسته

و متمايز ميكند" )علوي مقدم.(٢٣٥ :١٣٧٧،

در واقع" ،اعتقاد به نقش ادبي زبان ريشه در ديدگاههاي زبانشناسان ساختگراي روسي ) كه

اﺻطﻼح ًا ﺻورتگرايان ناميده ميشوند( از قبيل شكلوفسكي) (Shklovskyو ﺻورتگرايان چك
به ويژه موكارفسكي) (Mukarovskyو هاورانك) ( Havranekدارد")ﺻفوي ،١٣٩٠،ج.(٣٨ : ١
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از ديدگاه آنان دو فرايند زباني خودكاري و برجستهسازي از يكديگر قابل تمايز اند)همان ٣٩:و

علويمقدم .(٨٢ :١٣٧٧ ،در اين ارتباط" ،هاورانك معتقد است كه خودكاري زبان در اﺻل يعني
بكارگيري عناﺻر زبان با هدف بيان موضوع و محتوا ،بدون آن كه شيوه بيان در آن جلب توجه كند،

ولي فرايند برجستهسازي زبان يعني بكارگيري عناﺻر زباني به طوري كه شيوه بيان مورد توجه قرار
گيرد و غيرمعمول و غيرمتعارف باشد")علويمقدم .(٨٢ : ١٣٧٧ ،بطوركلي ،تكيه منتقدان ﺻورتگرا

بر دو اﺻل است:

 -١تغيير شكل در زبان عادي

 -٢ﺻناعات ادبي كه باعث آشناييزدايي ميشوند)شميسا.(١٦٥ : ١٣٨٨ ،
يك قاعده بسيار عام ارتباط هنرمندانه) (artisticاين است كه كار هنري به نحوي انحراف از آن

دسته هنجارهاي موردانتظار اعضاي جامعه است .به عنوان يك اﺻل كلي ،هركس كه بخواهد اهميت
و ارزش يك كار هنري را ارزيابي كند بايد تمركزش را بجاي آن كه بر الگوهاي خودكار بگﺬارد،

بر عناﺻري بگﺬارد كه باعث ايجاد عﻼقه و شگفتي مي شوند) .(Leech,1969:56-57بعﻼوه،
طرفداران مكتب ﺻورتگرايي روسي بدون توجه به مسائل فرا متني ،به بررسي و نقد ادبي از
ديدگاه زبانشناختي پرداخته و در بررسي و تفحﺺ آثار ادبي ،به ﺻورت اهميت داده و نقش ادبي

را كاربرد ويژهاي از زبان ميدانستند .آنﻬا همچنين معتقد بودند كه انحراف از زبان معيار عﻼوه بر
جان تازه بخشيدن به كﻼم ،مفﻬوم جديدي را به ذهن متبادر ميسازد)ﺻالح.(٤٤ :١٣٨٩ ،

همچنين ،آشناييزدايي يكي از مﻬﻢترين نكاتي است كه ﺻورتگرايان درباره شكل بيان ادبي

مطرح كردهاند)احمدي .(٤٧ : ١٣٧٠ ،به عقيده آنان" ،بسياري از مسائل زيباييشناسي امروزه براي

ما به سبب كثرت اس تعمال عادي شده و لﺬا تأثير خود را از دست دادهاند ،اما با آشناييزدايي
)غريبسازي( ميتوان دوباره از آنها استفاده كرد" .شكلوفسكي در اين باب ميگويد" :كساني كه
در كنار دريا زندگي ميكنند ﺻداي دريا را نميشنوند ،حال آنكه براي تازهواردان مشخﺺ است.

هنر عادتهايمان را تغيير ميدهد و هر چيز آشنا را به چشﻢ ما بيگانه ميكند .ميان ما و تمام
چيزهايي كه به آنﻬا خو گرفتهايﻢ مثﻼً كار ،لباس پوشيدن ،تزئين خانه و  ...فاﺻله مياندازد .اشياء را

چنانكه "براي خود وجود دارند" به ما مينماياند" )احمدي .(٤٧ ،١٣٧٠،به عبارت ديگر ،ﺻورت-

گرايان روسي زبان ادبي را عدول از زبان معيار) ( deviation from the normو زمينه ساز ايجاد
سبك مي دانستند .آنان براين باور بودند كه" اين عدول قابل بررسي و سنجش است" .اين نكته
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اساس بحثهاي سبكشناسي امروزي را تشكيل ميدهد )شميسا".(١٧٣ :١٣٨٨ ،موكاروفسكي

) (١٩٣٥در مقاله "زبان معيار و زبان شعر")(Standard language and poetic language
برجستهسازي را انحراف از مولفههاي زبان هنجار ميداند و معتقد است زبان شعر از نﻬايت برجسته-
سازي برخوردار است")نقل شده در ﺻفوي،١٣٩٠،ج" .(٣٩ :١گاهي زبان شعري از حالت عادي
كاربرد عدول ميكند و در سطح واژگان و جمﻼت انحرافاتي مشاهده ميشود كه از اين پديده تحت

عنوان هنجارگريزي زباني ياد ميشود")عليپور (٤٦: ١٣٨٦،اما »چگونه انحرافي را ميتوان
هنجارگريزي تلقي كرد؟« زبانشناساني بودند كه سعي كردند قواعد هنجار زبان را باز شناسند و
الگويي براي زبان هنجار به دست دهند .تورن) ( Thorne,1970و اوهمن )( Ohmann,1969
سعي بر آن داشتند تا هنجارهاي دستوري را از طريق نظريه گشتاري-زايشي مورد بررسي قرار

دهند .به اعتقاد آنان ،جمﻼت ژرفساختي به كمك مجموعهاي از "گشتارهاي سبكي" به جملهاي

روساختي تبديل ميشود .اما ديدگاه آنان پس از چندي مورد ترديد روششناختي قرار گرفت ،زيرا
براي عملكرد اين گشتارها هيچ محدوديتي وجود نداشت و جدا از آن تعداد اين گشتارها نيز قابل

تحديد نبود)نقل شده در ﺻفوي،1390،ج  .(٤١: ١همچنين ،زبانشناس انگليسي ليچ

) (Leech,1969در كتاب "رويكردي زبان شناختي به شعر انگليسي ") A Linguistic Guide

 (to English Poetryمحدوديتهايي را براي هنجارگريزي قائل ميشود و آن را تا جايي مجاز
ميداند كه ايجاد ارتباط مختل نشود و برجستهسازي قابل تعبير باشد )همان .(٤٧ :شفيعي كدكني
نيز با ذكر مثالي مجاز بودن هنجارگريزي را مشروط به رعايت اﺻل رسانگي مي داند،
) (١الف -يك لحظه چشﻢ هاي تو را خواهﻢ ديد.

ب -يك شادي چشﻢ هاي تو را خواهﻢ نوشيد.
وي جمله )-١ب( را فاقد رسانگي مي داند و معتقد است به همين دليل سبب ابﻬام و گنگي در

انتقال احساس شاعر به خواننده مي شود)شفيعي كدكني.(١٢ : ١٣٧٠،

ليچ) ( ١٩٦٩به معرفي الگوي جامعي براي بررسي گونه هاي مختلف هنجارگريزي پرداخته

است .طبق اين الگو انحراف يا هنجارگريزي از زبان هنجار در هشت گونه شامل هنجارگريزي
دستوري) ،(Grammatical deviationواژگاني) ، (Lexical deviationآوايي) Phonological

 ، ( deviationزماني) ، ( Deviation of historical periodسبكي)، (Deviation of register
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گويشي) ، (Dialectal deviationمعنايي) ( Semantic deviationو نوشتاري) Graphlogical

 (deviationﺻورت ميگيرد.

 -١-١بيان مسالﻪ و سواﻻت تحﻘيق
بﻬره گيري از هنجارگريزي در ايجاد زيبايي و تازگي در كﻼم و شكل گيري زبان ادبي و نيز
نقش تاثير گﺬارسجزي دهلوي در گسترش شعر فارسي در شبه قاره هند از اهميت ويژه اي برخوردار
است .با توجه به چنين امري ،پرسش هاي اساسي زير مطرح مي گردند:

-١شاعر چه نوع هنجارگريزي هايي را در ايجاد زبان ادبي وزيبايي بخشي به كﻼم خود به

خدمت گرفته است؟

 -٢بسامد بكارگيري هر يك از انواع هنجارگريزي چه تاثيري بر شكل گيري نوع مفاهيﻢ مطرح

شده در شعر شاعر داشته است؟

-٣چه رابطه اي را مي توان مي توان ميان نوع و بسامد بكارگيري هر يك از انواع هنجارگريزي

به كار گرفته شده وشرايط اجتماعي شاعر متصور بود؟
 -١-٢اهداف و ضرورت تحﻘيق
به منظور شناخت و معرفي هر چه بﻬتر زيبايي هاي شعر نجﻢالدين اميرحسن عﻼ سجزي دهلوي

به عنوان بخشي مﻬﻢ از ميراث غني ادب فارسي  ،تحليل و بررسي عوامل شكل گيري كﻼم ادبي او
و بررسي تاثير پﺬيري وي از پيوند هاي ملي و قومي وي ضروري به نظر مي رسد.
 -١-٣روش تحﻘيق
تحقيق حاضر مبتني بر روش توﺻيفي تحليلي مي باشد .اين پژوهش در چارچوب ساختگرايي
و بر اساس الگوي طبقه بندي ليچ انجام مي گيرد.مباني نظري پژوهش با استفاده از مطالعات انجام

گرفته در حوزه هاي سبك شناسي و هنجار گريزي از قبيل ليچ،ﺻفوي  ،احمدي ،علوي مقدم و
شميسا شكل مي گيرد و سرانجام گونه هاي هنجارگريزي بكار گرفته شده در پيكره زباني مشخﺺ

مي گردد  ،بسامد آنﻬا مورد بررسي آماري قرارمي گيرد و ارتباط آنﻬا با بافت اجتماعي،فرهنگي و
تاريخي زندگي شاعر مشخﺺ مي گردد.
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پيشينﻪ مطالعات انجام گرفتﻪ در زمينﻪ هنجارگريزي در ايران
مطالعات فراواني در زمينه هنجارگريزي در ايران ﺻورت گرفته است كه در زير به برخي از
آنها اشاره ميشود:

شفيعي كدكني) (١٣٧٠برجستهسازي را به دو گروه موسيقيايي و زباني طبقهبندي ميكند .گروه

موسيقيايي شامل مجموعه عواملي است كه به اعتبار آهنگ و توازن بخشيدن زبان ادبي را از زبان
روزمره متفاوت ميكند و گروه زباني عواملي را شامل ميشود كه به اعتبار تمايز نفس كلمات در
نظام جملهها بيرون از خصوﺻيات موسيقيايي آنها ميتواند موجب تمايز يا "رستاخيز واژهها" شود

)شفيعي كدكني .(٧-١٠ :١٣٧٠،طبقهبندي گروه اول در حقيقت همان چيزي است كه ليچ در مقولهاي

كلي با عنوان "توازن" معرفي كرد شامل ﺻناعاتي مانند وزن ،قافيه ،رديف و هماهنگي آوايي و ،،،
و گروه دوم شامل ﺻناعاتي مثل استعاره ،مجاز ،كنايه ،ايجاز و جز آن ميباشد) احمدي-٨: ١٣٨٥ ،
 ٧و ﺻفوي،١٣٩٠،ج .(٤٧ :١سيدي) (١٣٨٠به بررسي هنجارگريزي )و به تعبير وي فراهنجاري( در

قرآن پرداخته است .وي معتقد است در قرآن كه تكيه اﺻلي آن بر معناست ،هنجارگريزي معنايي
فراوان ﺻورت گرفته است .همچنين ،هنجارگريزي گويشي در راستاي وحدتبخشي به قبايل عربي
در جاي جاي قرآن مورد استفاده قرار گرفته است .طبق بررسي سيدي ،تنﻬا گونه هنجارگريزي كه

در قرآن استفاده نشده ،هنجارگريزي نوشتاري است و در تمام گونههاي هنجارگريزي در قرآن ايجاد

نقش موردنظر بوده است .محسني و ﺻراحتي جويباري) (١٣٨٩به بررسي انواع هنجارگريزي آوايي
و واژگاني در شعر ناﺻر خسرو و مقايسه مقوﻻت موجود فوق با اشعار عنصري و فرخي پرداخته

اند .به عقيده آنان ،كثرت هنجارگريزي آوايي و واژگاني باعث تمايز سبكي ناﺻرخسرو از ديگر
شاعران سنتي شده است .نوروزي) (١٣٨٩در بررسي انواع هنجارگريزي در شعر نظامي ،بيشترين
ميزان استفاده وي از هنجارگريزي را از نوع معنايي به ويژه استفاده از تشبيه ،استعاره و كنايه

تشخيﺺ داده و آن را نشاندهنده تحول عظيﻢ سبك فكري و نوشتاري نظامي در مقايسه با سبك

خراساني دانسته است .همچنين ،وي با مقايسه ميزان وقوع انواع هنجارگريزي دردورههاي مختلف

شعر او نتيجهگيري كرده است كه وي در ادوار نخست شعري خود )در مخزن اﻻسرار( كه سرآغاز
شاعري اوست ،هنوز نتوانسته از تاثير شاعران قبل از خود خارج شود و اسير هنجار عادي زبان

است .ﺻفوي) (١٣٩٠در جلد نخست كتاب خود برجستهسازي را شامل دو گونه قاعدهافزايي و
هنجارگريزي معرفي ميكند )ﺻفوي،١٣٩٠،ج ،(٤٧ :١اما در جلد دوم اين كتاب به تصحيح نظر
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خود ميپردازد و كاربرد اﺻطﻼح "هنجارگريزي" را بدان ﺻورت مناسب نميداند ،زيرا معتقد است

افزودن قواعدي بر قواعد زبان هنجار يا خودكار نيز نوعي هنجارگريزي ميباشد .بنابراين در جلد
اخير هنجارگريزي را در مفﻬوم عامتر شامل قاعده افزايي و قاعده كاهي بكار ميبرد .وي قاعدهافزايي
را بر برونه زبان موثر ميداند ،يعني ،قاعده افزايي درتغيير معنا دخالتي ندارد و ابزار شعر آفريني
نيست .بدين معني كه حاﺻل عملكرد قاعده افزايي چيزي جز شكل موسيقيايي از زبان خودكار

)هنجار( نيست .اما قاعده كاهي عاملي است كه باعث انحراف از قواعد حاكﻢ بر زبان هنجار مي
شود و ابزار شعرآفريني ميباشد .وي در درستي اين عقيده ليچ كه قاعده كاهي )هنجارگريزي( هاي
دستوري و آوايي ابزار شعرآفرينياند ،اظﻬار ترديد ميكند ،زيرا در جﻬت حفظ وزن يا قافيه و رديف
و جز آن بوده است .همچنين ،وي معتقد است بر خﻼف نظر ليچ آوردن ساختها يا واژههايي غير

از زبان هنجار)هنجارگريزي گويشي( نيز نميتواند قاعده كاهي به حساب آيد ،زيرا كاربرد واژههاي
قرضي در زبان خودكار نيز متداول است و اين كاربرد ابزار شعر آفريني به حساب نميآيد )همان،

ج .(٨٠-٨١ : ٢طغياني و ﺻادقيان)  (١٣٩٠در بررسي هنجارگريزي درمجموعه شعر" از اين
اوستا"ي اخوان ثالث دريافتهاند ،شاعر در اين مجموعه به نسبت باﻻيي از هنجارگريزي در مقايسه
با قاعدهافزايي استفاده كرده است .از ميان گونههاي مختلف هنجارگريزي ،اخوان بيشترين بﻬره را

از هنجارگريزي معنايي ،به ويژه ،استعاره و تشبيه برده است .در تحقيق فوق ،اشارهاي به
هنجارگريزي گويشي و نوشتاري موجود در اين مجموعه نشده است ،در حالي كه مواردي از هر

كدام در آن قابل تشخيﺺ است.
 -٢گونﻪ هاي هنجارگريزي در غزل هاي سجزي دهلوي
 -٢-١هنجارگريزي دستوري
دشوارترين نوع آشناييزدايي در قلمرو دستور زبان اتفاق ميافتد ،زيرا امكانات دستوري ،حوزه

اختيار و انتخاب دستوري هر زبان به يك حساب محدودترين امكانات است )شفيعي كدكني:١٣٧٠ ،
 .(٣٠شاعر ميتواند در شعر خود با ناديده گرفتن قواعد دستوري حاكﻢ بر زبان خودكار به
شعرآفريني بپردازد)ﺻفوي ،١٣٩٠،ج .(٨٠ :٢بسياري از اختصاﺻات سبكي شاعران از طريق هنجار
خاص بكار رفته در اشعار آنان كشف ميشود و اگر آنان كامﻼً از قواعد دستوري زبان پيروي كنند،

هيچگونه سبكي نخواهند داشت .ليچ پس از يادآوري مفاهيﻢ ژرف ساخت و روساخت ،انحراف از
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قواعد دستوري را در دو نوع طبقه بندي ميكند" ،انحراف از ساختارهاي روساختي "و "انحراف

از ساختارهاي ژرفساختي" .بر اين اساس ،انحرافات روساختي نه فقط از جنبه فني)(technical
بلكه از اين جنبه كه تاثيري اساسي بر چگونگي درك جمله ندارند "سطحي" ) ( superficialناميده

مي شوند .نادرستي هاي دستوري مانند  *I doesn’t like himو  * He me sawدر اين دسته
جاي مي گيرند .اما در انحراف دستوري ژرفساختي جايگاهي كه بايد با واژهاي از مقوله دستوري

خاﺻي پر شود ،بوسيله واژهاي از مقولهاي ديگر پر ميشود .براي مثال ،فعلي كه تنﻬا يك مفعول
مي گيرد را در جايگاهي بكار بريﻢ كه بطور معمول توسط فعل هاي دو مفعولي اشغال مي

شود).(Leech,1969:45

اميرحسن سجزي دهلوي در موارد متعددي از هنجارگريزي دستوري در جﻬت برجستهسازي

زبان در شعر خود بﻬره برده است .براي نمونه در بيت زير:
مكن ظلﻢ اي ﺻنﻢ! چون زود سيران

گرت آن ﺻحبت ديرينه ياد است
)سجزي:١٣٨٦ ،غزل شماره(٨٨

ضمير متصل " -ت" از جايگاه اﺻلي خود يعني پس از واژه "ياد" جابه جا شده است.

"جابجايي ضمير از جايگاه اﺻلي خود را رقﺺ ضمير مي نامند .در شعر سبك عراقي و بخصوص
سبك خراساني مي توان فراوان از اين جابه جايي مشاهده نمود")حسنپور آﻻشتي.(٦٧:١٣٨٤،

اول كه را وداع كنﻢ زين دو دوستان

در زبان فارسي عدد با معدود مطابقت نمي كند.

جان همي باد است چندين گه غلط پنداشتم

ﺻبر گريز پاي و عقل رميده را
)همان(٢٧:
جرعه اي كو تا بشويﻢ تختهيپندار را

در بيت باﻻ بين تكواژ تصريفي "همي" و فعل "پنداشتﻢ" فاﺻله افتاده است.

من نخواهﻢ شد جدا از كوي تو تا زنده ام

)همان(٣١:

يا كُشندم بر سر كوي تو يا بينﻢ تو را

در اين بيت اجزاي فعل مركب "جدا شدن" جابجا شدهاند.

)سجزي:١٣٨٦ ،غزل شماره(١٤
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تو آنچنان نه اي كز بي كسانﺖ آيد ياد
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مرا كسي نه كه بر خاطر تو ياد دهد
)همان(٢١٠:

در بيت فوق نيز ضمير متصل " -ت " از جايگاه اﺻلي خود پس از واژه "ياد" جابه جا شده

است )از بيكسان يادت آيد(.

چو زار نالﻪي مرغي زآشيانه جدا

منﻢ به نالهي زار از در جدايي دوست

)همان(١٩:

ﺻفت بياني "زار" قبل ازموﺻوف " ناله" آمده است.

كشيد خواهم هر سركشي كه خواهي

زمين نترسد كز آسمان چه مي آيد
)همان(٢٦٧:

فعل معينِ "خواهﻢ" بعد از فعل اﺻلي آمده است.
برقﻬر من هنوز به دندان گزي لبت

چون سوختيﻢ باز نمك چيست سودنﺖ
)همان(١٠٠:

بين اجزاي كلمه مركّب )نمك سودن(فاﺻله افتاده است.
گرحسن بيرون دهد سررشته اي از سرﱢ مي

محتسب ﺻد بار در پاي اوفتد خمّار را
)همان(٣١:

"را"ي فك اضافه باعث جدايي مضاف و مضاف اليه )پاي خمار(شده است.

سبق تو برده اي ازهرهمﻪ خطاكاران

زهي معلﻢ تو كت همه خطا آموخت
)همان(٧١:

دو ﺻفت مبﻬﻢ »هر« و »همه« در كنار هﻢ قبل از اسﻢ به كار رفته اند .اين ساخت در بيتي ديگر
نيز تكرار شده است:

شاد نشسته شما بدان چه كه داريد

شادتر از هر

همﻪ منﻢ كه ندارم

)همان(٥١٩:
 -٢-٢هنجارگريزي واژگاني
واژه در شعر نقش اساسي و بسزايي ايفا مي كند و زماني كه بكر و بديع باشد وجه برجستگي

زبان را بيشتر نمايان خواهد كرد)مدرسي .(٤٩ :١٣٨٨ ،بنا به عقيده ليچ) (1969:42در هنجارگريزي
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واژگاني ،شاعر واژگان يا تركيبات جديدي ميآفريند كه تا آن زمان بكار نرفته و در زبان معمول و

عادي جايگاهي ندارد .گاهي ممكن است شاعر يك واژه را به گونهاي خلق كند كه تنﻬا و تنﻬا يك
بار بكار گرفته شود .در اين ارتباط ،ساختن واژگان جديد يا نوواژه ها ) (neologismsيكي از

روشنترين شيوههايي است كه ممكن است شاعر بواسطه آن از منابع موجود در زبان فراتر رود.

حتي افراد معمولي در محاورات معمولي هﻢ ممكن است تا حدودي به ايجاد واژگان جديد به عنوان

در دسترسترين شيوه براي بيان احساسات يا عقايد روي آورند .اگر واژهاي جديد تنﻬا براي بيان
يك موقعيت و نه به عنوان تﻼشي جدي براي افزودن واژهاي جديد به دامنه واژگان به منظور رفع

يك نياز آني خلق شده باشد ،به آن ساخت گﺬرا يا" گاه واژه " ) ( nonce - formationمي-

گويند)همان.(٤٢ :ليچ )همان( ادامه ميدهد كه گرچه اغلب واژگان جديدي كه توسط شاعران خلق

ميشود را بايد گاه واژه ناميد ،واژگان ابداعي شاعر دوام بيشتري از واژگان محاورهاي ابداعي دارند
زيرا يك شعر موفق بارها و بارها توسط شاعران معاﺻر و نسلهاي بعد خوانده خواهد شد .در اين

راستا ،موارد بسياري از هنجارگريزي واژگاني را ميتوان هﻢ در شعر شاعران قديمي و هﻢ در شعر
شاعران جديد مشاهده كرد .نمونهاي از اين نوع هنجارگريزي را مي توان در اين بيت از شعر امير

حسن سجزي مﻼحظه نمود:

همچنين گويند كاتش ره ندارد در بﻬشت

اي بﻬشتعاشقان اين رويآتشناكچيست

)سجزي:١٣٨٦ ،غزل شماره (٥٣

"آتشناك" ﺻفتي است كه در واژگان معمول زبان جاي ندارد و توسط شاعر در قياس با واژگاني

نظير "هولناك" ساخته شده است " .نمونههاي برتر خلق تركيبات تازه از ميان متقدمين گاه در شعر
خاقاني و نظامي و بخصوص شعراي موسوم به شاخه سبك هندي و از معاﺻرين در شعر سﻬراب سپﻬري و

احمد عزيزي و  ،،،ديده مي شود")حسنپور آﻻشتي .(٣٤: ١٣٨٤ ،آنگونه كه مدرّسي ميگويد"تركيبات تازه
را نيز بايد هنجارگريزيهاي واژگاني قلمداد كرد") مدرّسي .(٥٧: ١٣٨٨ ،سجزي درآفرينش هنجارگريزي

واژگاني در اشعار خود بيشتر از هر عامل ديگري از اين مقوله زيباييآفريني استفاده نموده است:

خيز اي خطيب برخوان ،هر خطبه اي كه داري

و از اين گونهاند تركيبات زير:

رويش نگر چو عيدي و ابرو نمازگاهي
)همان(٧٩٥ :
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بخت مقبل كو كه در پيش حسن بازآورد

آن بﺖ ديرآشتي آن ماه زود آزار را
)همان(٣٠ :

"دير آشتي" تركيبي است كه در قياس با تركيباتي مانند "ديرآشنا" و "ديرباور" ساخته شده

است" .زود آزار" نيز تركيبي جديد است كه در قياس با تركيبات ديگري مانند "زود باور" و "زود
فﻬﻢ" ساخته شده است.

دي گﺬر كردم به ﺻحرايي كه بد مأواي گل

بلبل آسا شد دلﻢ اندر سر سوداي گل
)همان(٤٥٨ :

"بلبل آسا" تركيبي جديد است كه توسط شاعر و در قياس با واژگاني همچون "برقآسا" ساخته
شده است،

غوريانﻪ غارتي كن شكّر مصريش را

بارگي بايد حسن تا سيستان غارت شود
)همان(٢١٣ :

غوريانه قيد نسبي است ،منسوب به مردمان غور كه به جنگآوري و غارت كردن معروف بودند.
 -٢-٣هنجارگريزي آوايي
در هنجارگريزي آوايي" ،تغييرات آوايي كه شاعر در جﻬت حفظ جلوههاي موسيقيايي شعر

)وزن و قافيه( از آن بﻬره ميجويد مانند حﺬف ،تشديد ،ادغام ،تسكين ،قلب و جز آن مورد توجه
اند")محسني و ﺻراحتي.(٧: ١٣٨٩،
 -٢-٣-١حذف

"گاه ممكن است شاعر بنا به مﻼحظات عروضي به حﺬف واج يا واجهايي در شعر خود بپردازد.
قاعده حﺬف دقيقاً بر عكس اضافه است")فراقي.(٨٨ : ١٣٩٠ ،
بر سر كوي تو حسن كشته شد

اي

سر

كويت

بتر

از

كربﻼ

)همان(٤٤ :

واج " "/d/در بيت باﻻ در واژه "بدتر" حﺬف شده است و باعث حفظ وزن شعر شده است.

آنكه در سر سبب آتش خودبادي داشت

چه خبرداشت از اين لطف كه درآب وگلاست

حرف اضافه "به" در جايگاه پيش از واژه "سبب" حﺬف شده است.

)همان(٨٠ :
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خوبي و چابكيش خدا داده شبﻬه نيست

هركس كه يافتست خدا داده يافتست
)همان(٨١ :

واج" "/a/از ابتداي صفﺖ ملكي »اش« حذف شده اسﺖ.
 -٢-٣-٢تبديل
فرايند تبديل ممكن است به دو ﺻورت انجام گيرد:
الف -تبديل واكههاي بلند به كوتاه و كوتاه به بلند

ب -تبديل واكههاي يك دسته به يكديگر

اي مدعيان در سر آن گيسوي دلبند

دل چون كه نبستيد ببنديد دهان را
)همان(٣٨ :

در واژهي "گيسو" واكه  /u/به  /o/تبديل شده است.

سراندر كلبه ام در كرد يا رب

كه دادش از فرامش گشتگان ياد

در واژهي "فرامش" واكه " /u/فراموش" به  /o/تبديل شده است.
اي دل اگر تو عاقبت انديشي از غمش

بر تو غرامتست و بر انديشه ات عتيب

واژه "عتيب" حاﺻل تبديل واكه بلند" "/ȃ/به واكهي بلند " "/i/مي باشد.
تا چو ليلي شدي تو ماه عرب

)همان(١٩٨ :

)همان(٤٨ :

من مجنونخوشﻢ به راه حجيز).همان(٤١٦ :

در اينجا نيز در واژه حجيز ،تبديل واكه بلند" " /ȃ /به واكهي بلند " "/i/ﺻورت گرفته است.
رويي

كه

تراست

مﻪ

ندارد

نقصان به تو هيچ ره ندارد)همان(٢٥٦ :

در واژگان "مه" و " ره"  ،واكه بلند به واكهكوتاه تبديل شده است.
 -٢-٣-٣تشديد

"مشدّد كردن حروف غير مشدّد نيز روشي براي حفظ نظام عروضي شعر است")محسني و
ﺻراحتي.(١٠: ١٣٨٩،

گر تو ﺻد بار به خاك افكني اميّد حسن

خاك بر وي كه كند جز تو تمناي دگر
)همان(٤٠١ :
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واژه "اميد" طي فرايند تشديد در جﻬت حفظ وزن شعر به "اميّد" تبديل شده است ،چنين است

نمونههاي زير،

تا لعل شكّرينت به جان بخشي آمده

برچشمهي حيات بسي ماجرا شده است

شوقش از زرّ رخ و سيﻢ سرشك

مفلسان را پادشاهي مي دهد).همان(٣٦٢:

)سجزي:١٣٨٦،غزلشماره(٦٣

-٢-٣-٤تخفيف
اين فرايند " يعني تبديل هريك از واكههاي بلند به كوتاه متناسب با خود .عﻼوه بر اين ،حﺬف
تشديد حروف مشدد را نيز بايد جزء تخفيف بر شمرد" ).محسني و ﺻراحتي(٩: ١٣٨٩،
اي آنكه ﻗدش طعنه زند سرو چمن را

كرديﻢ دگر در سر مﻬرش دل و تن را
)همان(٤٥ :

واژهي "قد" در اﺻل مشدّد است اما به ضرورت وزن ،بدون تشديد آمده است و يا:
ني ني لب تو كاهش جان ها فزود از آنك
تمام عمرم مصروف شد به غوّاﺻي
 -٢-٣-٥تسكين

جان من ازخﻂت چو خﻂي برلب آمده ست
)همان(٩٤ :

دُري طلبﻢ كان به هيچ دريا نيست
)همان(١٣٢ :

"ساكنكردن حرف يا حروف غيرساكن به ضرورت وزن يا قافيه را تسكين گويند")فراقي،

.(٨٦ :١٣٩٠

از تو مرا بوي و مثالي بس است

وز رخ رنگينﺖ خيالي بس است)همان(٧٦ :

در بيت باﻻ حﺬف واكه كوتاه  /a/در هجاي سوم واژه رنگينَت) (/ranginat/باعث انجام فرايند
تسكين شده است ،هجاي "گينت ) "(/gint/در كلمه "رنگينت" در اﺻل از دو هجاي "گي )"(/gi/

و "نَت) "(/natساخته شده است ،تسكين در هجاي سوم باعث تبديل دو ساخت هجايي  c vو
 cvcبه يك ساخت هجايي 𝑐𝑐  c vشده است.

چنين است واژهي "چابكيش" در بيت زير ،كه "ي" به ضرورت وزن ساكن شده است،
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وز رخ رنگينﺖ خيالي بس است

خوبي و چابكيش خدا داده شبﻬه نيست

)سجزي:١٣٨٦،غزلشماره(٨١
 -٢-٣-٦ادغام
"ادغام را بايد زير مجموعه حﺬف در نظر گرفت")محسني و ﺻراحتي.(١٣٨٩:١١،

بﻬترين روز مرا آن بترين شب،پيش است

شب هجران تو را روز قيامت گيرند

)همان(٦٢:
واژه "بد" و پسوند "ترين" در يكديگر ادغام شدهاند و واژه "بترين" ايجاد شده است.
 -٢-٣-٧تكرار

"تكرار از لحاظ موسيقيايي نقشي اساسي ايفا ميكند و به گونههاي مختلفي تحقق مييابد ،مانند

تكرار واكهها ،تكرار كلمات و عبارات ،تكرار همخوانها و تكرار واكه و همخوان با هﻢ")فشاركي،
.(٦٤-٦٩: ١٣٧٩

سجزي دهلوي از اين مقوله به دفعات فراوان و به گونههاي مختلف در جﻬت ايجاد موسيقي

دروني شعرخود بﻬره برده است كه در زير به آنﻬا اشاره ميشود:
)الف( تكرار واژه)واژهآرايي(

"يكي از جنبه هاي هنري تكرار در شعر ،تكرار واژه است كه شاعر آگاهانه و هنرمندانه از آن

بﻬره ميبرد")همان .(٥:

زچشمت چشﻢ برگيرم چوچشمت گوشه اي گيرم
كه با چشﻢ توچشﻢ من توگويي چشﻢ مي گيرد

)سجزي:١٣٨٦،غزل(٢٢٢

)ب( تكرار واج

از ديگر جنبههاي هنري تكرار ،تكرار يك يا چند واج است .اين نوع تكرار را در علﻢ بديع

"نغمه حروف" مينامند)فشاركي.(٤: ١٣٧٩ ،
داد پيغامي كه مي كش مي  ،شبي

مايﻪ

دولت

همين

پيغام

اوست

)همان(٨٦:
تكرار واجهاي  /m/و  /Ӏ/در اين بيت موسيقي لفظي در خور توجﻬي ايجاد كرده است.
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ن
اي نوبر باغ كﻬُن  ،ديباچهي اوراق ك ُ

چون ماهكامل درسخُن،چونﺻبح ﺻادق در ﺻفا

)سجزي:١٣٨٦ ،غزل شماره (٤٦

واج  /s/در مصراع دوم چﻬارمرتبه تكرار شده است.

در بيت زير نيز تكرار واج  /š /به موسيقي كﻼم افزوده است:

تو را گر روز و شبخورشيد و مهگويند ميشايد

كهدر روز آيت نوري و درشب شمع آفاقي
)همان(٧٩١:

 -٢-٤هنجارگريزي زماني يا باستان گرايي )(archaism
شاعر اين آزادي را دارد كه محدود به زبان دوره خاص خود نباشد .هنجارگريزي زماني به
معناي حيات زبان گﺬشته در درون زبان حال است و بايد آن را از جايگﺬاري نامناسب واژگان

تاريخي ) (anachronismمتفاوت دانست ،هنجارگريزي زماني را ميتوان رستاخيز آگاهانه و
حساب شده واژگان متعلق به زمان گﺬشته دانست).(leech,1969:51

در اين نوع هنجارگريزي  ،شاعر با آوردن واژههايي كه متعلق به دوران گﺬشته است و در

روزگار شاعر در زبان خودكار كاربردي ندارند يا بسامدي پايين دارند يا با آوردن تلفظ قديمي

واژگان نوعي تازگي و زيبايي به شعر خود ميدهد .اين نوع هنجارگريزي نيز در شعر سجزي فراوان
بكار رفته است .نمونه هايي از اين نوع هنجارگريزي در ابيات زير مشاهده ميشود:
دور از تو همي نالﻢ در كلبهي تنگ خود

چون فاخته كِش تنﻬا اندر قفسي داري
)همان(٧٨٣:

تصال ضميربه حرف اضافه در ساخت هايي مانند كِﻢ )كه مرا(  ،كِت )كه ترا( و كِش )كه اورا(

از مختصات دستوري زبان فارسي كﻬن است ).شميسا. (٣١٣:١٣٨٤،
حيف باشد كان چنان لبﻬا نﻬي بر هر لبي

وآنطبرزدها به همچونمنشكرخايي ببخش
)همان(٤٣٥:

واژه »طبر زد« واژهاي قديمي به معناي "شكر" يا "نبات سرخ" است و »شكرخا« نيز از تركيب

اسﻢ »شكر« و مصدر قديمي »خاييدن« به معناي جويدن يا با دندان خرد و نرم كردن ساخته شده
است كه استفاده از آنها باعث ايجاد برجستگي در شعر سجزي شده است.
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 -٢-٥هنجارگريزي سبكي
"اين امكان براي شاعر وجود دارد كه از ﻻيه اﺻلي شعر كه گونه نوشتاري معيار است ،گريز

بزند و از واژگان يا ساختهاي دستوري گفتاري استفاده كند")ﺻفوي،١٣٩٠،ج .(٥٧: ١استفاده از
واژهها يا ساختهاي دستوري گونه گفتاري هنگام استفاده از گونه نوشتاري،ميتواند نوعي برجسته-
سازي را در زبان ايجاد كند)همان ،ج .(٨٢: ٢خاطر نشان ميگردد "ورود زبان كوچه به حوزه غزل

فارسي از بابا فغاني )م (٩٢٥،به گونهاي جدي و فراگير آغاز شد و ديگر شاعران سبك هندي
كمابيش از آن بﻬره گرفتهاند و زمينه كلي و عمومي زبان شعر اين عﻬد محسوب ميشود")حسنپور

آﻻشتي .(١٢٩: ١٣٨٤،قرضگيري زباني از ساير سبكهاي غير شعري ،ابداعي جديد نيست اما
شاعران قرن جديد با شﻬامت بيشتري از اين ابزار بﻬره بردهاند:
عصر عظمت غول آساي عمارت ها
و دروغ

عصر رمه هاي عظيﻢ گرسنگي

و وحشت بارترين سكوت ها

هنگامي كه گله هاي عظيﻢ انساني

به دهان كوره ها مي رفت
و حاﻻ اگه دلت خواست
مي توني با يه فرياد

گلويﻢ پاره كني

ديوارا از بِ ُتنِ مسلّحن)شاملو( ٥١٧:١٣٨٥،

موارد اندكي از اين نوع هنجارگريزي در شعر اميرحسن سجزي تشخيﺺ داده شد كه نمونههايي

از آن در زير ميآيد:

چشﻢ همه پيوسته به ابروي تو بينﻢ

ناز مه نو يك شبكي بيش نباشد
)همان(٢٩٤:

استفاده از پسوند » «/-ak/كه ويژه سبك گفتار است ،باعث ايجاد نوعي تركيب سبكي در بيت
باﻻ گرديده است.
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نشان توبه از من كمترك جوي

كه امروزم هواي جوي و باغ است
)سجزي:١٣٨٦،غزلشماره(١٣٥

اين بيت نيز از پسوند» /-ak/استفاده شده است .عﻼوه بر آن ،مصرع دوم بيت نيز به گفتار

»عادي و خودماني« سروده شده .از اين دست است واژهي "دلكي" در بيت زير كه درآن از اين
پسوند براي تحبيب استفاده شده است:

دلكي

داشتﻢ

چو

شيشهي

ﺻاف

لــب ميگونــت زوركرد و شـــكســــت
)ه مان(١١٣:

 -٢-٦هنجارگريزي گويشي
قرضگيري عناﺻري از لﻬجههاي اجتماعي يا ناحيهاي عموماً در متون نوشتاري يافت نميشود،

زيرا از نويسنده انتظار ميرود كه به لﻬجهاي پﺬيرفته شده يا قابل درك براي عموم كه زبان استاندارد
ناميده ميشود ،بنويسد .استفاده شاعر از واژگان يا ساختهايي غير از زبان هنجار كه اغلب واژگان

يا ساختهاي گويش بومي شاعر ميباشند را هنجارگريزي گويشي مينامند.

در شعر سجزي موارد متعددي از اين نوع هنجارگريزي قابل مشاهده است ".كاربرد واژهها

و عبارات اﺻيل سيستاني در شعر او تاكيدي بر سيستاني بودن او و خاندانش ميباشد.كلماتي مانند
»ژاله« به معناي تگرگ»،خسته« به معناي هسته خرما»،بدروز« به معني بدبخت»،خيرباد« به معني
خداحافظي» سون« به معني سو و جﻬت » ،شيرگير شدن« به معناي عﻼقهمند شدن و ...از آن جمله

است )سجزي دهلوي.(١٨ :١٣٨٦،

ابرچون چشﻢ زليخا بﻬر يوسف ژالﻪوار

ژالﻪها چون ديدهي يعقوبِ پيغمبر سفيد
)همان(٣٦٨:

به يك پلّﻪ ﺻد جان به يك پلﻪ تو

همين

جانان تويي و جان جﻬاني طفيل تو

ريحــان تويي و عــالﻢ خــاكي ســـ فال تو

است

ميزان

نگه

داشتن

)همان(٦٠٧:

)ه مان(٦٥٩:
برخي ديگر از واژگان سيستاني مشاهده شده در شعر اميرحسن سجزي در زير آمده است:
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"خَستَك" در غزل شماره  ٩٤به معني هسته )محمدي خمك "،( ١٣٧٩،رُفتن" در غزل هاي

شماره ١٥١و ٨٣به معني جارو كردن " ،رِشتن" در غزل شماره١٧١به معني بافتن )بﻬاري.(١٣٨٢،
 -٢-٧هنجارگريزي معنايي

"حوزه معني در حكﻢ انعطافپﺬيرترين سطح زبان بيش از ديگر سطوح در برجستهسازي ادبي
مورد استفاده قرار ميگيرد")ﺻفوي ،١٣٩٠،ج.(٥٥: ١

در واقع"،شاعر با بكارگيري آرايههاي زيباشناختي و معنايي ،برجستهسازي ادبي ميكند چرا كه

همنشيني واژهها در سطح معنايي بر اساس قواعد حاكﻢ بر زبان عادي و هنجار ،تابع محدوديتهايي
است")علويمقدم .(٩٧: ١٣٧٧،دور از ذهن نخواهد بود اگر گفتار داراي هنجارگريزي ،بيمعنا يا

بيربط تلقي شود ) ".(leech,1969:48ﺻنايع ادبي تشبيه و استعاره ،مجاز ،تشخيﺺ ،تضاد،

مراعاتنظير ،متناقض نمايي و ايﻬام و جز آن كه در سبكشناسي سنتي در بديع معنوي مطرح
ميشوند در حوزه هنجارگريزي معنايي قابل بررسي ميباشند")عليپور.(٤٧: ١٣٨٦ ،
 -٢-٧-١تشبيﻪ

"دريافت و پﺬيرش هماننديهاي دو يا چند چيز در يك يا چند ﺻفت و نشان دادن آن همانندي

ها را تشبيه يا همانندسازي مينامند")ثروتيان.(٣١ :١٣٨٧،

در تشبيه دو چيز مورد مقايسه و گاهي وجه شبه به ﺻورت متوالي مي آيند .مقايسه با استفاده
از عناﺻر ساختاري مانند "مثل"" ،همانند" انجام مي شود).(leech,1969:153

"زيبايي و لﺬت نﻬفته در تشبيه ،سخن را با تاثيري بيشتر و عميقتر به شنونده ميرساند و پيام

هنرمند آنچنان كه او ميخواهد ،در بر انگيختن عواطف شنونده اثر ميبخشد و اگر چنان نباشد
سخن رنگ شعر به خود نميگيرد و گوينده هنرمند به شمار نميآيد")ثروتيان.(٤٢ :١٣٨٧،
خﻂت بر لب چو زنگي دايﻪ اي بين

گرفته شير خواري را در آغوش
)سجزی:١٣٨۶،غزل(٤٢٣

"خط لب" از لحاظ رنگ به دايهاي سياه پوست و لب او از لحاظ لطافت وتازگي به كودكي

شيرخوار تشبيه شدهاند و اين تشبيه با استفاده از عنصر ساختاري "چو"ﺻورت گرفته است.
من هﻢ زﻗدّ و زلف و دهان تو اين زمان

در سينه نقش كردم الف ﻻم ميم را
)همان(٤:
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در بيت فوق قدّ به الف ،زلف به ﻻم و دهان به ميﻢ تشبيه شده است ،در ضمن" ا ل م "قرآن را

هﻢ به ذهن تبادر ميكند.

زلف بر رخ راست گويي ديو را

با

فرشتﻪ

آشنايي

مي

دهد

)سجزي:١٣٨٦ ،غزل شماره (٢٦٢
در بيت فوق "زلف" معشوق به "ديو" از جﻬت سياهي و "رخ" به "فرشته" از جﻬت سفيدي

تشبيه شده است.

 -٢-٧-٢استعاره
"استعاره آن است كه چيزي را به نامي بخوانيﻢ كه آن نام در اﺻل به چيز ديگري تعلق

دارد)ساساني .(١٣:١٣٩٠،تشبيه و استعاره هر دو عنصر مشترك بين دو امر يا دو چيز را كشف و

برجسته ميكنند ،يعني دو چيز را از طريق يك ايده مشترك به هﻢ مربوط ميسازند ،منتﻬي ادعاي
شباهت در تشبيه ﺻراحت دارد و در استعاره ﺻريح نيست")شميسا.(٦٥:١٣٨٨،

استعاره آنقدر در آفرينش شعري نقش محوري دارد كه اغلب به آن  ،به عنوان پديده اي

مستقل نگريسته مي شود بدون آنكه به ديگر انواع معاني كه انتقال مي دهد ،اشاره شود ،اما نمي
توان آن را بدون در نظر گيري پس زمينه اي شامل ابزارهاي بيان معنا درك نمود ،به واسطه آنكه
معناي ادبي ،معنايي شبيه معناي تحت اللفظي دارد از معناي تحت اللفظي اشتقاق مي يابد
).(leech,1969:151

گر سرو و مﻪ نديدي با يكدگر موافق

باﻻش بين چو سروي باﻻي سرو ماهي
)همان(٧٩٥:

در اين مثال "ماه" استعاره از روي زيبا و "سرو" استعاره از قد بلند معشوق مي باشد.
دامنﻢ

از

اشك

پرعناب

شد

جادوي هايي كه در بادام اوست
)همان(٨٦:

ت قرمزرنگِ اشك" است و "بادام" استعاره از "چشﻢ".
"عناب" استعاره از "دانه هاي درش ِ

اي شﻬسوار حسن در آ تا كه چشﻢ من

بﻬر نثار نعل تو لعل و گهر كشد
)همان(١٢٧:
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"شﻬسوارحسن" استعاره از "معشوق" " ،لعل و گﻬر" استعاره از "قطرات قرمز و سفيد اشك"

مي باشد.

 ٢-٧-٣تشخيص
"تشخيﺺ جان بخشيدن به اشياء و طبيعت است ،به اين ﺻورت كه براي آنها ويژگيهاي

انساني در نظر گرفته شود .تشخيﺺ يكي از مﻬﻢترين روشهاي ارائه تصاوير زنده و
پوياست")روحاني و فياضي.(١١٩ : ١٣٨٨ ،
بريخت خال تو خون هاي خلق در عجبﻢ

زهندوي تو كه اين تركي از كجا آموخت
)سجزي:١٣٨٦،غزلشماره(٧١

در بيت باﻻ خونريزي كه ويزگي انساني است به خال نسبت داده شده وكﻼم را از گفتارعادي

و خودكار متمايز كرده است.

 -٢-٧-٤تضاد)مطابﻘﻪ ،طباق(
"تضاد در لغت به معناي ضد يكديگر بودن و مخالف هﻢ بودن است .گاه شاعر و نويسنده با

كنار هﻢ قرار دادن دو واژه كه بار معنايي ضد هﻢ دارند مقصود و منظور خود را پر رنگتر و برجسته
تر بيان ميكند .جﻬش ذهن از معنايي به معنايي مقابل و متضاد آن احساس خاﺻي را بر ميانگيزد،
البته شرط تحقق اين امر بيان هنري و تخيل ميباشد")فشاركي.(٩١: ١٣٧٩،

شﻬري از آن زلف كه ظلمت در اوست

كفر گرفت اين چه مسلماني است
)همان(٥٧:

شاعر با آوردن واژگان "كفر"و"مسلماني" كه بار معنايي متضاددارند باعث برجستگي كﻼم شده

است.

 -٢-٧-٥مراعات نظير
"مراعات نظيرآرايهاي است كه در اثر همنشيني واژگان متناسب به وجود ميآيد .اين تناسب

معموﻻً ميان اجزاي يك كل برقرار ميگردد .كل ،نظامي است كه بين اجزاي آن پيوند همبستگي
وجود دارد و همين پيوند همبستگي است كه موجب ميگردد به محض شنيده شدن يكي از اجزاء،

اجزاي ديگر آن كل فراخوانده شود")عقدايي.(٧٥ :١٣٨٠ ،

بررسي و تحليل گونه هاي هنجارگريزي در غزلهاي اميرحسن سجزي دهلوي

كاروان مي گﺬرد يك يك و تو بر سر راه
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چو شتربان شده خرسند به آواز جرس
)سجزي:١٣٨٦،غزلشماره(٤٢١

واژگان "كاروان" " ،راه " " ،شتربان" و" جرس" از نظر معني باهﻢ تناسب دارند و هر كدام

مي توانند يادآور ديگر وازه ها باشند.

تو راگر روز و شب خورشيد و مه گويند ميشايد

كهدر روزآيت نوري ودرشب شمع آفاقي
)همان(٧٩١:

در اين بيت نيز واژگان" روز"" ،شب" "،خورشيد"  "،مه "" ،نور"" ،شب" "،شمع" و"آفاق"

كه داراي پيوند همبستگياند در كنار هﻢ بكار رفتهاند.
 -٢-٧-٦متناﻗض نمايي

متناقض نمايي يكي ديگر از شگردهاي برجسته سازي كﻼم و ابزاري براي بيان مفﻬومي در پس
كلمات عادي و بيان غير مستقيﻢ مقصود است" .در متناقض نمايي گوينده دو امر درست و نادرست

را به گونهاي ظريف و هنرمندانه همنشين ميسازد و ايجاد تضاد ﺻوري و ناسازگاري ظاهري

ميكند .بدين ترتيب حقيقت پنﻬان و مفﻬوم هنري را كشف ميكند و اين كشف او را خشنود و

غرق لﺬت ميكند")عقدايي.(٩٢ :١٣٨٠ ،

خيز چون پروانه و آتش زن اندر رخت خويش

ايحسن كاين سنت ديوانگان عاﻗل است
)همان(٦٧:

در بيت باﻻ ديوانگي و عاقل بودن كه ويژگيهايي متناقضاند در تركيب" ديوانگان عاقل "به
زيبايي در كنار هﻢ بكار رفتهاند.
 -٢-٧-٧ايهام

"گاهي هنرمند با استفاده از چند مغزي بودن كلمه يا كﻼم ،شنونده خود را به گمان مياندازد و

شنونده با تامل در سخن ،از معني نزديك به معني دور )معني مقصود( پي مي-
برد")ثروتيان.(٩٩:١٣٨٧،

گفتﻢ زشاخ وﺻل تو باري به ما رسد

آوازي از در تو برآمد كه بار نيست
)همان(٧٢:
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واژه"بار" در مصرع دوم داراي دو معناي "ميوه" و "اجازهي مﻼقات" است ،كه با كمي تأمّل

مي توان از معناي نخست به معناي دوم دست يافت.
گفتي برو به كوي دگر كس ﻗرار گير

در عﻬدنامهي من و تو اين ﻗرار نيست
)سجزي:١٣٨٦،غزل(٧٣

واژه "قرار" در مصرع دوم در دو معناي "آرامش" و "عﻬد و پيمان" بكار رفته است.
 -٢-٧-٨كنايﻪ

"كنايه ،به كار بردن سخني است به دو معناي اوليه و ثانويه كه معناي ثانويه آن به قرينه ﻻزم و

ملزوم اراده و استنباط مي گردد")حسن پور آﻻشتي" .(٢١٣ :١٣٨٤ ،براي نمونه در بيت زيراز حافظ:
ﺻوفي از پرتو مي راز نﻬاني دانست

گوهر هركس از اين لعل تواني دانست

اينكه ﺻوفي از پرتو مي به راز نﻬاني پي مي برد ﻻزمي است كه داراي دو ملزوم پوشيده زير
است:

الف( از پرتو مي راز نﻬاني را ميتوان دانست )يعني مي اگاهي و معرفت ميبخشد(.

ب( مي آنچنان تأثيري دارد كه حتي ﺻوفي)كه كند فﻬﻢ و گران جان است( نيز به راز پي ميبرد

")ثروتيان.(١٠٩ :١٣٨٧ ،

در كنايه مراد گوينده معناي باطني است ،اما قرينه ﺻارفهيي هﻢ كه ما را از معناي ظاهري متوجه

معناي باطني كند ،وجود ندارد .از اينرو فقط كساني كه با يك زبان آشنايي كامل دارند ،از عﻬده

فﻬﻢ كنايات آن بر مي آيند)شميسا.(٢٦٥:١٣٨٤،

در بسياري از اشعار سجزي كنايههاي زيبايي بكار رفته كه درك آنﻬا رنگ معنايي تازهاي به شعر

وي مي بخشد:

دوستان گويند كاخر دسﺖ وپايي هم بزن
گل به دعواي رُخَش دامنكشان آمد به باغ

چون زنﻢ چون دسﺖ زير سنگ و پايم در گل اسﺖ

)همان(٧٣:
از خجالت هـمـچنان بـا دامن تر بازگشت
)همان(١٥٤:

دامن كشان،كنايه از تكبّر و تبختر و در مقابل دامنِ تر كنايه از شرمندگي وخجالت زدگي است.
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اگـــــر قــصـدي كـنـد زلـف چــــو مـارش

شكايت چون كنﻢ چون يار غار است
)سجزي:١٣٨٦،غزلشماره(١٥٠

يار غار كنايه از رفيق شفيق.

دارم بــه شﻬر ماهي كــــــز خـرمن جمالش

خورشيد خـوشﻪ چيند مانند روستايي
)همان(٧٦٢:

خوشه چين كنايه از آن كه از خود چيزي ندارد و از هر جايي براي خود چيزي اندوخته ميكند.
 -٢-٨هنجارگريزي نوشتاري
در ﺻورتي كه امﻼي واژگان بازتاب تلفظ باشد هرگونه غيرمعمول بودن تلفظ در نوشتار نيز

انعكاس خواهد داشت .هنجارگريزي نوشتاري نوعي انحراف در نوشتن است كه معادلي در گفتار
ندارد .در حقيقت اين نوع شعر نوعي نقاشي است كه در آن شاعر تصويري از معنا را ترسيﻢ ميكند

و بدين جﻬت اين گونه اشعار را شعر ديداري ) ( concrete poemناميدهاند)علويمقدم.(٩٩:١٣٧٧،
مانند شعر ديداري زير با نام" پيوند " از طاهره ﺻفارزاده:
من

به تو

از
طريق

اين پلكان
مربوط مي شوم. ...

كه درآن چينش كلمات در نوشتار ،شكل يك پلكان را به تصوير ميكشد.

دراشعار سجزي اين نوع هنجارگريزي بكار نرفته است .اما مقوله مشابﻬي كه دراشعار وي

مشاهده ميشود تشبيﻬات حروفي يا حرفگرايي است كه احتساب آنها به عنوان هنجارگريزي
نوشتاري محل ترديد است:

در

ره

فتنه

و

طريق

فريب

جيﻢ

زلف

تو،

دال

ميگيرند

)همان(٣٠٣:

دربيت باﻻ خميدگي زلف و قﻼب مانند بودن آن به حروف )ج( و )د( تشبيه شده است.
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پيش كه خط نوشتهاي اي شوخ كز جفا

هر جا كه الف مينگري دال ميكني
)سجزي:١٣٨٦،غزلشماره(٧٦٨

الف ،استعاره از قامت راست مي باشد و دال مي كني ،يعني قامت هاي راست و الف را به دال
تبديل مي كني يعني خميده مي كني.
توجه به شكل حروف در تصويرسازي هاي شعر فارسي امر تازه اي نيست .در شعر رودكي و

هﻢ عصرانش و حتي كﻢ و بيش در شعر عرب ،نمونه هايي داشته است .از ميان متقدمين ،ناﺻر
خسرو به جﻬت تربيت مﺬهبي اسماعيلي او كه در مورد حرف دقتهاي خاﺻي داشتهاند ،بيش از

بقيه به اين تشبيﻬات توجه كرده است)حسنپور آﻻشتي.(٤٢:١٣٨٤،
-٣تحليل دادهها و نتيجﻪ گيري

اشعار مورد بررسي در پژوهش حاضر حاﺻل گزينش تصادفي چﻬارﺻد و پنج غزل يعني نيمي

از مجموعه غزلهاي سجزي دهلوي است .ميزان بسامد وقوع انواع هنجارگريزي در غزليات سجزي
در جدول و نمودار زير ارائه شده است.

جدول شماره  :١بسامد وﻗوع انواع هنجارگريزي در شعر سجزي
انواع هنجارگريزي

درصدبسامد

معنايي

%٥٤,٨٨

آوايي

%٣٦,٠٧

دستوري

%٤,٧٦

زماني

%٢,٤٨

واژگاني

%١,٣٧

گويشي

%٠,٣٨

سبكي

% ٠/٠٨

نوشتاري

٠%٠
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نمودار شماره  :١بسامد وقوع انواع هنجارگريزي در شعر سجزي

همانگونه كه از جدول و نمودار ارائه شده پيداست ،شاعر بيش از هر شگرد ديگري از

هنجارگريزي معنايي در جﻬت گريز از زبان هنجار و پناه بردن به زبان شعر در جﻬت بيان معاني و
مفاهيﻢ بلند عرفاني بﻬره برده است .تشبيه و استعاره و تناقضنمايي ﺻنايعي هستند كه هﻢ به لحاظ

بسامد و هﻢ به دليل زيبايي خارقالعاده خود باﻻترين نقش را در ايجاد هنجارگريزي معنايي و
بركشيدن" نقش ادبي" شعر سجزي بر ديگر كاركردهاي زباني وي عﻬده دارند.

پس از هنجارگريزي معنايي ،هنجارگريزي آوايي بارزترين شكل انحراف از زبان خودكار در

شعر سجزي است ،تا دركنار زيباييهاي معنايي با ايجاد آهنگ و توازن تشخﺺ واژهها و ايجاد

"رستاخيز واژگاني" را در شعر وي باعث گردند.

سجزي از هنجارگريزي دستوري نيز استفاده شاياني كرده است كه اين كار بيشتر با شكستن

الگوي چينش عناﺻر خودايستاي زباني در جﻬت كمك به حفظ نظام موسيقيايي شعرش ﺻورت

گرفته و در عين حال با ايجاد برجستهسازي ،زيبايي دوچنداني به سخن وي داده است .اگرچه وي
از هنجارگريزي هاي زماني ،واژگاني و گويشي به ميزان اندكي در شعرش به كار برده است ،اما
همين اندك نيز كافي است تا در وراي واژگان دلبستگي و تعلق خاطر شاعر به سرزمين اجداديش

به تصوير كشيده شود .اما وي چينش واژگان گويشي و واژگان زبان هنجار را در محور هﻢنشيني
چنان هنرمندانه و با مﻬارت انجام داده كه گاه مخاطب غيربومي نيز بي هيچ مشكلي معناي واژگان

بومي را بدرستي در مييابد و از برجستگي ايجاد شده نيز لﺬت ميبرد .همچنين هنجارگريزيهاي

سبكي درﺻد ناچيزي از هنجارگريزيهاي موجود را به خود اختصاص داده كه نشاندهنده پايبند

| ٧٦

فصلنامه مطالعات شبه قاره

بودن شاعر به سبك رسمي گفتاراست .در اشعار مورد بررسي در ديوان شاعر هنجارگريزي نوشتاري

به كار نرفته است.
 -٤منابﻊ

 -١احمدي ،بابك ،ساختار و تاويل متن ،تﻬران :نشر مركز .١٣٧٠،
 -٢ايگلتون ،تري ،پيش درآمدي بر نظريﻪ ادبي ،ترجمه عباس مخبر  ،تﻬران :نشر مركز.١٣٦٨ ،
 -٣بﻬاري،محمدرضا،سيستانيكا) فرهنگ لغات سيستاني (زاهدان:ناشر مولف.١٣٨٣،
 -٤حسنپور آﻻشتي ،حسن ،طرز تازه ،تﻬران :نشر سخن.١٣٨٤ ،

 -٥ثروتيان ،بﻬروز ،بيان در شعر فارسي ،چاپ دوم ،تﻬران :انتشارات سوره مﻬر.١٣٨٧ ،
 -٦روحاني ،مسعود و محمد فياضي" ،سهراب سپهري انديشﻪاي عادت ستيز شعري هنجارگريز"،
فصلنامه پژوهشهاي ادبي سال  ،٦شماره ،٢٣ﺻﺺ.١٣٨٨ ،١٠٩-١٢٦

 -٧ساساني ،فرهاد ،استعاره مبناي تفكر و ابزار زيباييآفريني )مجموعه مقاﻻت( ،چاپ دوم،
تﻬران :انتشارات سوره مﻬر.١٣٩٠ ،

 -٨سجزي دهلوي ،اميرحسن ،ديوان غزليات ،تصحيح مريﻢ خليلي جﻬانتيغ و محمد باراني،
زاهدان :مركز مطالعات شبه قاره و آسياي جنوبي.١٣٨٦ ،

 -٩سيدي ،سيد حسن " ،فراهنجاري در ﻗرآن" ،مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
فردوسي مشﻬد :شماره سوم و چﻬارم ،ﺻﺺ.٥٧٥،١٣٨٠-٥٨٦

-١٠شاملو،احمد ،مجموعﻪ آثار ،دفتريكم ،تﻬران:انتشارات نگاه.١٣٨٥،

 -١١شفيعي كدكني ،محمدرضا ،موسيﻘي شعر ،تﻬران :انتشارات آگاه.١٣٧٠ ،
 -١٢شميسا ،سيروس ،نﻘد ادبي )ويرايش دوم( ،تﻬران :نشر ميترا. ١٣٨٨ ،
-١٣شميسا،سيروس،كليات سبك شناسي ،چاپ نخست از ويرايش دوم،تﻬران :نشر ميترا١٣٨٤،
 -١٤عقدايي ،تورج ،بديﻊ در شعر فارسي ،تﻬران :نيكان كتاب. ١٣٨٠ ،

 -١٥ﺻالح ،گلريز" ،ﻗاعده كاهي در نثر گلشيري" ،مجله زبان شناخت ،سال اول ،شماره اول،
. ١٣٨٩

 -١٦ﺻفوي،كوروش ،از زبانشناسي بﻪ ادبيات ،چاپ سوم ،ج ،١تﻬران :انتشارات سوره مﻬر،

. ١٣٩٠

بررسي و تحليل گونه هاي هنجارگريزي در غزلهاي اميرحسن سجزي دهلوي
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 -١٧ﺻفوي،كوروش ،از زبانشناسي بﻪ ادبيات ،چاپ سوم ،ج ،٢تﻬران :انتشارات سوره مﻬر،
. ١٣٩٠

 -١٨طغياني ،اسحاق و سميه ﺻادقيان" ،هنجارگريزي در مجموعﻪ شعر از اين اوستا" ،مجله
ادبيات پارسي معاﺻر ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سال اول ،شماره اول ،ﺻﺺ
.١٣٩٠ ،٧٩-٦١

 -١٩علويمقدم ،مﻬيار ،نظريﻪهاي نﻘد ادبي معاصر )ﺻورتگرايي و ساختارگرايي( ،تﻬران :سمت،
.١٣٧٧

 -٢٠عليپور ،مريﻢ ،لفظ و معني در شعر شفيعي كدكني ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه

بيرجند١٣٨٦ ،

 -٢١فراقي ،مرتضي ،آشناييزدايي در غزليات خاﻗاني ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه بيرجند،

.١٣٩٠

 -٢٢فشاركي ،محمد ،نﻘد بديﻊ ،تﻬران :انتشارات سمت. ١٣٧٩ ،
 -٢٣قويمي ،مﻬوش،آوا و الﻘا ،تﻬران :انتشارات هرمس. ١٣٨٣ ،
-٢٤كمار ،راجندر"،تصوير اميرحسن سجزي دهلوي در تذكرهها وكتب تاريخي" ،فصلنامه
مطالعات شبه قاره ،سال دوم ،شماره دوم ،ﺻﺺ.١٣٨٩ ،٩٩-١١٠

 -٢٥محسني ،مرتضي و مﻬدي ﺻراحتي جويباري"،بررسي انواع هنجارگريزي آوايي و واژگاني
در شعر ناصر خسرو" ،فصلنامه تخصصي سبكشناسي نظﻢ و نثر فارسي )بﻬار ادب( ،سال سوم،
شماره دوم ،ﺻﺺ.١٣٨٩ ،١-٢٤

-٢٦محمدي خمك ،جواد ،واژه نامﻪ سكزي)فرهنگ لغات سيستاني( ،تﻬران :انتشارات
سروش.١٣٧٩،

 -٢٧مدرّسي ،فاطمه" ،فرايند فراهنجاري واژگاني در اشعار شفيعي كدكني" ،فصلنامه زبان و
ادب پارسي ،شماره،٤٢ﺻﺺ.١٣٨٨ ،٤٧-٦٣

 -٢٨نساجي زواره ،اسماعيل" ،آرايﻪ تكرار در غزليات حافظ" ،فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب
فارسي ،دوره بيست و پنجﻢ ،شماره دوم ،ﺻﺺ.١٣٩٠ ،٣-٧
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 -٢٩نوروزي ،زينب" ،هنجارگريزي در خمسﻪ نظامي" ،فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادبيات
فارسي ،شماره هفدهﻢ ،ﺻﺺ.١٣٨٩ ،٤٩-٦٧

 -٣٠ياكوبسن ،رومن ،زبانشناسي و نﻘد ادبي )مجموعه مقاﻻت( ،چاپ دوم ،تﻬران :نشر ني،
.١٣٨١
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