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چكيده 
هنجارگريزى يكى از شيوه     هاى آشنايى     زدايى است كه 
طى آن، براى ايجاد تصاوير خالقانة شعرى از قواعد 
حاكم بر زبان معيار، نوعى انحراف رخ مى     دهد و موجب 
برجسته     سازى در متن ادبى مى     گردد. هوشنگ ابتهاج از 
جمله شاعران معاصر است كه در اشعار نيمايى خود از 
اين شگرد بهرة فراوان برده     است. اين پژوهش، با روش 
تحقيق توصيفى از نوع پيمايش و در چارچوب مكتب 
ساخت     گرايى، بر آن است كه اشعار نو ابتهاج را بر مبناى 
الگوى هنجارگريزى ليچ مورد بررسى قرار دهد تا شيوه 
خلق زيبايى و برجستگى در اشعار وى آشكار گردد. 
اشعار مورد بررسى در اين پژوهش با شيوة تصادفى از 
ديوان تاسيان ابتهاج گزينش شد. نتايج نشان داد كه ابتهاج 
از انواع هشت     گانة هنجارگريزى ليچ استفاده كرده و از 
اين طريق توانسته است زبان خود را برجسته سازد. در 
اين ميان، وى از هنجارگريزى معنايى بيش از ساير انواع 
هنجارگريزى بهره گرفته     است. ميزان كاربرد ساير انواع 
هنجارگريزى و پيامد آن     ها نيز بررسى شده است. با اين 
هنجارگريزى     ها ، ابتهاج منظور خود را به گونه     اى نوآورانه 
و به زيباترين شيوه بيان مى     كند. همچنين تقّدم فعل بر 
ساير اركان جمله از پربسامدترين هنجارگريزى     هاى 
نحوى در شعر ابتهاج است و او نوعى فعل     گرايى و تأكيد 

بر عمل به جاى عامل را تداعى كرده     است. 
ــازى،  ــكنى، تصويرس ابتهاج، ساختارش كليدواژه     ها:  

هنجارگريزى،  برجسته     سازى

Abstract
 Deviation is one of the defamiliarization techniques 
that the poet uses to enrich his poems with creative 
images and concepts. In this technique, the text 
deviates the rules governing the standard language 
to create foregrounding in literary texts. Ebtehaj is 
one of the contemporary poets who have used this 
technique frequently in his poems. This study tries to 
analyze Ebtehaj’s poems using a descriptive survey 
research method within a structuralist framework 
based on Leech’s deviation pattern which includes 
eight types of deviation in order to reveal the beauty 
and salience of his poems. The analyzed poems in 
this study were selected randomly from Ebtehaj’s 
Tasiyan book. The result showed that Ebtehaj has 
utilized all eight types of deviation, but semantic 
deviation ranks first among all types. The use of other 
types of deviations and the consequences are also 
analyzed in this study. By these deviations, Ebtehaj 
states his ideas with common words in a creative 
and unconventional style. Besides, the preposing 
of verb has high frequency among other types of 
grammatical deviation. Using this technique, he has 
put more weight on the action rather than the actor.
Keywords: Ebtehaj, deconstruction, imagery, 
deviation, foregrounding 
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1- مقدمه 
زبان مجموعه     اى از نشانه     هاست1 كه نخستين و اساسى     ترين 
وظيفه     اش ايجاد ارتباط است. در نقش ارجاعى2 زبان، عناصر 
زبانى طبق اصول و قواعدى خاص در يك محور همنشينى 
قرار گرفته و به مخاطب منتقل مى     شوند. اين كاربرد زبان 
تنها حامل پيام خواهد بود و عواطف و احساسات مخاطب 
را برنمى     انگيزد. اما در كاركرد ادبى و هنرى زبان، شاعر و 
نويسنده با ذهن خّالق و تسّلط خود بر زبان، تغييرات و 
انحرافاتى در آن بوجود مى     آورد كه مخاطب را به شگفتى 
وا          مى     دارد. چنان كه نبوى و مهاجر(1376: 74) بيان مى     كنند، 
«مرز ميان زبان گفتار و زبان شعر، نوع برخورد گوينده يا 
شاعر با واژه     ها و نيز كاركرد و برخورد واژه     ها با يكديگر 
است؛ زيرا اگر ميان واژه     ها برخوردى نباشد، شعر به وجود 
هم  در  را  آن  قواعد  مى     رود،  فراتر  زمان  از  شعر  نمى     آيد. 
مى     ريزد، ميان واژگان جابه     جايى پيش مى     آيد و اين يعنى 
برخورد واژه     ها». گاه گفته مى     شود كه در شعر تأكيد بر پيام 
است و شاعر به منظور تقويت جنبه     هاى زيباشناختى، زبان را 
براى مخاطبان، ناآشنا و بيگانه مى     سازد؛ همين عناصر ناآشنا 

و خالف عادت زبان شعر را با زبان عادى متفاوت مى     كند.
متون  تفسير  در  زبانى  ويژگى هاى  از  وسيع  بهره     گيرى 
ادبيات  و  زبان     شناسى  ميان  عميق  پيوند  از  حاكى  ادبى 
است. رومن ياكوبسن، زبان     شناس معروف مكتب پراگ، 
شعرشناسى را زير مجموعه زبان شناسى دانسته است و در 
مقاله خود با عنوان «زبان     شناسى و شعرشناسى»3 مى     گويد: 
«شعرشناسى به مسائل ساختار كالم مى     پردازد. و از آن جايى 
را  شعرشناسى  است،  كالم  ساختار  علم  زبان     شناسى  كه 
(ياكوبسن، 1960:  دانست»  زبان     شناسى  مكّمل  جزء  بايد 
119). بنابراين، تحقيق حاضر از طريق علم زبان     شناسى و 
مبحث هنجارگريزى4 به بررسى شعر مى     پردازد. اصطالح 
نقد  و  نوين  زبان     شناسى  حوزه  از  برگرفته  هنجارگريزى 
زبان     شناسانه است و از رهگذر زبان انگليسى به مباحث 
نقد ادبى و زبان     شناسى فارسى راه يافته است. هنجارگريزى 
1. Sign 
2. Referential 
3. Linguistics and Poetics
4. Deviation

باعث ايجاد آشنايى     زدايى5 مى     شود. مفهوم «آشنايى     زدايى» از 
يافته     هاى مهم فرماليست شهير روسى، شكلوفسكى6 است 
كه اولين بار معادل روسى اين اصطالح را در مقاله معروف 
خود به نام «هنر به مثابه فن»7 به     كار برد. به اعتقاد شكلوفسكى، 
هنر، ادراك حسى ما را سازماندهى مجّدد مى     كند و در اين 
مسير، قاعده     هاى آشنا و ساختارهاى به     ظاهر ماندگارِ واقعيت 
را دگرگون مى     كند. هنر، عادت     هايمان را تغيير مى     دهد و هر 
چيز آشنا را به چشم ما بيگانه مى     سازد(احمدى، 1386: 47). 
هنجارگريزى عبارت است از «انحراف از قواعد حاكم بر 
زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگى با زبان متعارف.» 
چنان كه ليچ بيان مى     كند، اين انحراف يا تخطى از هنجارهاى 
زبانى يا ساير هنجارهاى مقبول اجتماعى را برجسته     سازى 
مى نامند كه تداعى     كننده يك تصوير است كه در تقابل با 
يك پيش     زمينه برجسته     تر به     چشم مى     رسد(1969: 57). بر 
اين اساس، لى و شى(2015: 29) نتيجه مى     گيرند كه «چشِم 
ذهِن خواننده نيز بيش از همه جذب بخش     هايى از متن 
مى     شود كه در بسترى از محتواى زبانى متداول و متعارف 
خودنمايى مى     كند». به اعتقاد انوشه، هنجارگريزى، خود، 
تعريفى از سبك به شمار مى     رود. بدين صورت كه اگر بسامد 
هنجارگريزى در شعرها يا نوشته     هاى شاعر يا نويسنده     اى 
باالتر از منحنى هنجار باشد، سبك آن شاعر يا نويسنده 
مشخص مى     شود(انوشه، 1381: 1445). هنجارگريزى در 
يك اثر ادبى، ذهن مخاطب را به موضوع جلب مى     كند؛ 
به     گونه     اى كه براى ادراك يك موضوع، ذهن او به تالش و 
كوشش بيشتر مجبور مى     شود. هرچه تالش ذهنى ما براى 
دريافت يك موضوع نامتعارف بيشتر شود، طبعاً لّذت ناشى 
از درك آن نيز افزايش خواهد يافت. بنابراين يكى از راه     هاى 
به تأمل واداشتن و درنگ     آفرينى در مخاطب، هنجارگريزى 
است. از اين     رو، بررسى آن در متون ادبى به     عنوان يكى از 
شيوه     هاى اساسى در درك و انتقال پيام از اهميّت خاّصى 

برخوردار مى     باشد. 
هوشنگ ابتهاج از برجستگان هنر و ادبيات و آشنا با ظرافت     هاى 

5. Defamiliarization
6. V. Shklovsky
7. “Iskusstvo kak priyom” (Art as technique)
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زبانى محسوب مى     شود. در باب وى و ويژگى هاى زبانى     اش 
تاكنون پژوهش     هايى به نگارش درآمده است كه حاصل نگاه 
ويژه محققان از منظرهاى مختلف است، اما در اين ميان، 
اثرى كه مستقًال به موضوع هنجارگريزى     هاى شعر ابتهاج 
پرداخته باشد، به چشم نمى     خورد. از ميان اين پژوهش ها، 
هوشنگ  اشعار  مجموعه  در  «زيبايى     شناسى  به  مى     توان 
ابتهاج» (زارعي، 1388)، «تحليل چند نكته زبانى و فكرى 
از مشخصه     هاى سبكى سايه» (غنى     پور ملكشاه، 1389) و 
ابتهاج»  ارغوان  شعر  ساختارگراى  نشانه     شناختى  «بررسى 
(حسينى معصوم و آزموده، 1391) اشاره كرد. از اين     رو، در 
پژوهش حاضر، اشعار نو هوشنگ ابتهاج كه در ديوان تاسيان 
و  بررسى  هنجارگريزى،  منظر  از  شده     اند،  گردآورى  وى 
مشخص مى     شود كه كدام يك از اين انواع در زبان وى نمود 
بيشترى دارد. اين پژوهش سعى در بررسى آثار اين شاعر 
توانا و برجسته از منظر ساختارشكنى و تصويرسازى دارد 
چرا كه وى در موارد فراوانى از هنجارگريزى بهره گرفته و 
با استفاده از اين شگرد و بهره     گيرى از امكانات بالقّوة زبان 

فارسى، به خلق واژه     ها و تركيبات بديع، پرداخته است. 

2. پيشينة مطالعات هنجارگريزى 
همانطور كه در مقدمه اشاره شد، پيشينة هنجارگريزى و 
مباحث مرتبط با آن را بايد در مقاله معروف شكلوفسكى 
تحت عنوان هنر به مثابه فن جستجو كرد. او عقيده دارد 
كه نقش اصلى هنر و ادبيات همان آشنايى     زدايى است و 
بر اين باور است كه شگرد هنر، ناآشنا كردن موضوعات 
است و مشكل ساختن صورت ها؛ مشكل توليد مى     كند 
تا احساس لذت را طوالنى كند، زيرا فرآيند درك حسى 
يك حاصل زيبايى     شناختى، هنرى و لّذت بخش دارد 
است(شكلوفسكى،  زيباتر  باشد،  طوالنى     تر  هرچه  و 
1989، به نقل از علوى مقدم، 1377: 326). وى درباره 
اصطالح آشنايى     زدايى كه پاية نظريه     هاى صورت     گرايانة 
او را تشكيل مى     دهد، چنين مى گويد: «در بسيارى از 
كنش     ها، ادراك به فرآيندى عادت     گونه و خودبه     خودى 
تبديل مى     شود كه ما اغلب از آن ناآگاهيم و زبان شعر 
مى     تواند اين عادت     زدگى را برهم      زند و ما را بر آن 

دارد تا چيزها را به نحو متفاوت و نو ببينيم. اين امر 
حاصل توان زبان شعر يا زبان ادبى در غريبه     سازى يا 
آشنايى     زدايى اين جهان آشناست(وبستر، 1990، به نقل 

از دهنوى، 1382: 64). 
زمينة  در  زيادى  پژوهش     هاى  جهان،  ادبيات  در 
هنجارگريزى و نقش آن در تصويرسازى، آفرينش ادبى 
و شاخص     هاى مختلف سبك     شناسى انجام شده است 
كه از جمله مى     توان براى نمونه به موارد ذيل اشاره كرد:
مك اينتاير(2003) با درنظر گرفتن نظرية برجسته     سازى 
عنوان  به  آن  از  سبك     شناسى،  بناى  سنگ  به     عنوان 
استفاده  سبك     شناختى  تحليل  تدريس  براى  روشى 
كرده است و با توجه به تجربيات خودش در تدريس 
درس زبان و سبك، مدعى مى     شود كه برجسته     سازى 
دانشجويان  براى  سخنرانى(تدريس)  يك  عناصر 
ابزار يادگيرى مفيدترى نسبت به ساير روش     هاست. 
نوشتارى  هنجارگريزى     هاى  بررسى  به  سليم(2012) 
اس  تى  اشعار  از  يكى  در  هنرى  سبك  يك  به عنوان 
كاربرد  كه  مى     گيرد  نتيجه  و  پرداخته است  اليوت 
دست  در  ابزارى  نوشتارى،  محتواى  هنجارگريزانه 
هنرمند براى برجسته     سازى يا آشنايى     زدايى متن است 
محسوب  تحليلى  راهبرد  يك  نيز  خواننده  براى  و 
يك  در  سوهاتمادى(2014)  و  پرافيترى  مى     شود. 
در  را  معنايى  هنجارگريزى     هاى  نقش  كّمى،  تحقيق 
تصويرسازى در منتخبى از اشعار ويليام بليك بررسى 
كردند. نتايج آن ها نشان داد كه اين هنجارگريزى     هاى 
معنايى، در سه قالب ظهور يافته است: ناملموس بودن 
معنا، انتقال معنا و فريب صادقانه8. اين هنجارگريزى     ها 
به شاعر در انتقال ديدگاهش دربارة مسائل اجتماعى، 
ارزش     هاى مذهبى، عشق و ارتباط انسانى كمك كرده 
و به غناى زيبايى     شناختى و اختصار شعر افزوده است. 
كامينگ9  اى  اى  اشعار  بررسى  به  لى(2015)  و  شين 
در چارچوب نظرية ليچ و مدل سه     بعدى يو ژيونگ 
و  واژگانى  نوشتارى،  هنجارگريزى  انواع  و  پرداخته 
8. Honest deception
9. E. E. Cumming
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معنايى را مورد تحليل سبك     شناختى قرار داده     اند. آنها 
نتيجه گرفتند كه اين هنجارگريزى     ها به شاعر در خلق 
مفاهيمى همچون عشق شديد، درد، تالش و حس طنز 

كمك مى     كند. 
پژوهش     هاى  شمسى،   70 دهه  از  پيش  تا  ايران،  در 
زبان     شناختى ادبيات فقط به مقاالتى از باطنى و حق     شناس 
محدود مى     شد كه به مسائل نظرى ادبيات از ديدگاه 
زبان     شناسى پرداخته     اند. اما از اوايل دهه 70، توجه به 
پژوهش     هاى اين حوزه بيشتر شد و از آن زمان تاكنون 
كتاب ها و مقاالتى در اين باره تأليف شده است. از ميان 
اين آثار به چند مورد اشاره مى     شود. اندكى قبل از شروع 
اين دهه، شفيعى كدكنى در كتاب موسيقى شعر(1368) 
برجسته     سازى را به دو حوزة موسيقايى و زبان     شناسى 
طبقه     بندى كرده و صناعاتى چون وزن، قافيه، رديف 
و هماهنگى صوتى را در گروه موسيقايى و صناعاتى 
مانند استعاره، مجاز، كنايه، حس     آميزى و آشنايى     زدايى 
را در گروه زبان     شناسى جاى مى     دهد. صفوى در كتاب 
دوجلدى خود، از زبان     شناسى به ادبيات(1373 و 1379)، 
به     طور مفصل به هنجارگريزى و انواع آن پرداخته است. 
وى در اين دو اثر از قاعده     افزايى و قاعده     كاهى و انواع آن ها 
سخن      گفته است. علوى     مقدم در كتاب نظريه     هاى ادبى 
معاصر(1377) ضمن معرفى دو مكتب صورت     گرايى و 
ساخت     گرايى و اصطالحات و يافته     هاى آن ها، به كاركرد 
زبان در شعر، برجسته     سازى زبان، آشنايى     زدايى و باالخره 
نقد صورت     گرايى و ساخت     گرايى پرداخته است. با وجود 
اين آثار شايان، سهم قابل مالحظه     اى از مطالعات انجام 
شده در اين حوزه را بايد متعلق به مقاالت و پايان     نامه     هايى 
دانست كه به اين مهم پرداخته     اند و هر يك به نتايج قابل 
توجهى دست يافته     اند كه در ادامه به چند مورد از آن ها 

مى     پردازيم.
انواع  بررسى  به  خود  رسالة  در  سجودى(1376) 
هنجارگريزى در اشعار سهراب سپهرى پرداخته است. 
سپهرى،  آثار  در  سجودى،  يافته     هاى  اساس  بر 
هنجارگريزى معنايى بيشترين بسامد را داشته است و 

انواع ديگر هنجارگزينى(زمانى، واژگانى، آوايى، سبكى 
و نحوى) در رده     هاى بعدى قرار مى     گيرند؛ اما نمونه     اى 
از هنجارگريزى نوشتارى و گويش مشاهده نمى     شود. 
ظاهرى بيرگانى(1389) در بررسى هنجارگريزى شعر 
شفيعى كدكنى، وى را شاعرى گريزان از هنجارها دانسته 
و شعرش را شعرى برجسته خوانده است. اين پژوهشگر 
بيشترين  خود،  رسالة  نتيجه     گيرى  قسمت  در  نيز 
بسامد وقوع هنجارگريزى در شعر شفيعى كدكنى را 
مربوط به هنجارگريزى معنايى دانسته است. طغيانى و 
صادقيان(1390) به تحليل و بررسى هنجارگريزى در 
شعر اخوان ثالث پرداخته اند. آن ها با بررسى ميزان كاربرد 
انواع هنجارگريزى در مجموعه شعر از اين اوستا، نشان 
داده     اند كه اخوان از هنجارگريزى معنايى بيش از ساير 
هنجارگريزى     ها بهره برده است. نوروزى(1388) در مقاله 
هنجارگريزى در خمسه نظامى، با تكيه بر نقد فرماليستى، 
نگرشى زبان شناختى به خمسه نظامى داشته است. وى در 
قسمت نتيجه     گيرى خود، اشاره مى     كند كه هنجارگريزى 
در خمسه نظامى، ابعاد گوناگون و وسيعى دارد، اما 
هنجارگريزى معنايى، بيشترين بسامد را در شعر نظامى 
تشبيه،  ساختار  در  او  هنجار     شكنى     هاى  و  داراست 
استعاره، كنايه و تصويرسازى     ها بسيار قابل توجه است. 
تحقيقات انجام شده در زمينة بررسى هنجارگريزى در 
شعر شاعرانى چون سپهرى، شفيعى كدكنى، اخوان ثالث 
و نظامى، حاكى از اين است كه بيشترين دستاويز شاعران 

براى گريز از زبان هنجار به حيطه معنايى مربوط است. 

3. معرفى الگوى ليچ
نظرية برجسته     سازى مبتنى بر اين فرض است كه زبان 
شاعرانه از عرف حاكم بر زبان عادى(در سطح آوايى، 
دستورى، معنايى و مانند آن) عبور مى     كند و اين تخّطى 
با اصول و فرآيندهاى شناختى كه اساس ارتباط را شكل 
شكلوفسكى،  مى     گيرد(ر.ك.  قرار  تقابل  در  مى     دهند، 
1965، شرت، 1973؛ ون پى ير، 1986؛ ميال و كوييكن، 
1994). از ديدگاه شن(2007)، پرسش اساسى در اين 
ميان حد مجاز اين تخّطى است. به عبارت ديگر، آيا 
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هيچ محدوديتى در اين هنجارگريزى     ها وجود دارد؟ آيا 
گزينه     ها براى عبور از يك هنجار خاص نامحدود است، 

يا اين كه آن ها تابع قواعد اصولى خاصى هستند؟ 
جفرى ليچ، زبان     شناس انگليسى، با توّسل به ابزارهاى 
زبان     شناختى به بررسى هنجارگريزى در شعر پرداخته 
توجه  مورد  بسيار  كه  داده است  دست  به  الگويى  و 
زبان     شناسانى قرار گرفته كه به مطالعات ادبى عالقه     مندند. 
ليچ(1969: 53-42) براى هنجارگريزى هشت مورد را 
برمى     شمارد: هنجارگريزى     هاى آوايى، واژگانى، نحوى، 
ليچ،  نوشتارى.  و  زمانى  گويشى،  سياق10،  معنايى، 
ميان  از  نامتعارف  عناصرى  گزينش  را  هنجارگريزى 
امكانات بالقّوه زبانى تعريف مى     كند و معتقد است كه 
هنجارگريزى نبايد موجب اختالل در ايجاد ارتباط شود. 
او هرگونه هنجارگريزى را خالقيت هنرى نمى     داند و 
براى هنجارگريزى هنرمندانه سه شرط مهم را مطرح 
مى     يابد  تحقق  هنگامى  برجسته     سازى  الف)  مى     كند: 
كه هنجارگريزى بيانگر مفهومى باشد؛ به     عبارت ديگر 
نقش     مند باشد. ب) برجسته     سازى زمانى تحقق مى     يابد 
كه هنجارگريزى بيانگر منظور گوينده باشد؛ به     عبارت 
ديگر جهت     مند باشد. ج) برجسته     سازى زمانى تحقق 
بيانگر  مخاطب  قضاوت  به  هنجارگريزى  كه  مى     يابد 
مفهومى باشد؛ به     عبارت ديگر هدفمند باشد(ليچ، 1969، 

به نقل از صفوى، 1373: 47).
دو  رعايت  به  ليچ،  شرايط  بر  عالوه  كدكنى  شفيعى 
اصل  است، 1-  معتقد  شعر  آفرينش  در  ديگر  شرط 
زيبايى     شناسى؛ يعنى اينكه خواننده يا شنونده يا اهل 
زبان، بعد از فرآيند هنجارگريزى نوعى زيبايى در آن 
احساس كند.2- اصل رسانگى؛ يعنى خواننده عالوه 
بر احساس لّذت و زيبايى، بايد در حدود منطق شعر، 
احساس گوينده را تا حدى بتواند دريابد. به عبارت 
در  گنگى  و  ابهام  ايجاد  باعث  هنجارگريزى  ديگر، 
انتقال احساس شاعر به خواننده نشود(شفيعى كدكنى، 
1368: 13). موكاروفسكى11 زبان     شناس مكتب پراگ 
10. Deviation of register
11 - Mukarovsky

نيز دو شرط را براى هنجارگريزى ادبى الزم مى     داند: 
«سازگارى و نظام     مندى. منظور از سازگارى آن است 
كه در يك اثر ادبى، جزئى كه مى     خواهد برجسته شود 
و شكل تازه     اى پيدا كند، داراى جهت ثابتى باشد؛ يعنى 
يكى از بخش     هاى زبان از قبيل: آوا، معنى، نحو و ... 
را هدف قرار دهد. مقصود از نظام     مندى نيز اين است 
كه برجسته     سازى، تابع سلسله پيوندهاى موجود ميان 
اجزاى يك اثر شعرى است» (موكاروفسكى، 1932، به 

نقل از اخوت، 1373: 96).
امكان پذير  شكل  دو  به  برجسته     سازى  ليچ،  اعتقاد  به 
زبان  حاكم بر  قواعد  آن     كه نسبت به  است: «نخست 
خودكار، انحراف صورت پذيرد و دوم آن كه قواعدى 
بر قواعد حاكم بر زبان خودكار افزوده شود. به اين 
ترتيب، برجسته     سازى از طريق دو شيوة هنجارگريزى 
و قاعده     افزايى تجّلى خواهد يافت» (ليچ، 1969، نقل 
شد،  عنوان  آنچه  به  توجه  با  صفوى،1373: 40).  از 
مى     توان گفت كه كيفيت برخورد شاعر با واژه     ها موجب 
برجسته     سازى و هنجارگريزى زبان او مى     شود، كه اين 
توجه  جلب  باعث  معيار،  زبان  از  خروج  و  انحراف 

مخاطب مى     شود.

4. روش و پرسش     هاى تحقيق 
اين پژوهش سعى دارد با روش تحقيق توصيفى از نوع 
اشعار  ساخت گرايى،  مكتب  چارچوب  در  و  پيمايش12 
منتخب را با الگوى ليچ تطبيق داده، نوع هنجارگريزى را 
با  كند.  تعيين  را  يك  هر  بسامد  سپس  و  كرده  مشخص 
توجه به حجم ديوان اشعار ابتهاج و مجال مقاله و فرصت 
پژوهشگر، گردآورى داده     ها به صورت نمونه     گيرى تصادفى 
انجام شد. داده     ها در اين پژوهش، بصورت تصادفى از ديوان 
تاسيان(1385) ابتهاج انتخاب شده     اند؛ به اين     صورت كه 15 
قطعه شعر از ابتدا، 15 شعر از ميانه و 15 شعر از اواخر اين 
ديوان برگزيده شد و در مجموع 45 شعر وى مورد بررسى 

و تحليل قرار گرفت.
براى دستيابى به اهداف پژوهش به دنبال يافتن پاسخ 
12. Survey method
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براى پرسش     هاى زير هستيم:  
ابتهاج از چه نوع هنجارگريزى     هايى براى برجسته     سازى 

شعر خود استفاده كرده ست؟
كدام نوع هنجارگريزى در شعر ابتهاج بيشترين بسامد را 
دارد و اين هنجارگريزى     ها چه كمكى به تصويرسازى 

در شعر او نموده است؟

5. بررسى انواع هنجارگريزى در ديوان تاسيان

1_5. هنجارگريزى آوايى
هنجارگريزى آوايى يعنى كاربرد صورتى از واژه كه 
از نظر آوايى، در زبان هنجار متداول نيست. اين نوع 
هنجارگريزى، به     كمك گريز از قواعد زبان هنجار و 
كاربرد واژگان با صورت     هاى آوايى كه در زبان معيار 
نامأنوس است، شكل مى     گيرد. هنجارگريزى آوايى، در 
جهت ايجاد نوعى موسيقى در كالم به وجود مى     آيد. 
شاعر در اين شيوه، تلّفظ واژگان را با تغيير مصّوت ها از 
صورت معيار آن ها دور مى كند. چنان     كه محسنى(1389: 
7) معتقد است: «در اين بخش، تحوالتى مانند: تخفيف، 
اشباع، حذف، اضافه و ... مورد توجه     اند؛ به شرط آن     كه 
همه آن ها در جهت حفظ جلوه     هاى موسيقايى شعر 
هنجارگريزى  اينصورت،  غير  در  شوند؛  گرفته  به كار 
زير  جدول  در  اينك  مى     شوند.»  محسوب  واژگانى 
تاسيان  ديوان  در  آوايى  هنجارگريزى  از  نمونه     هايى 

ابتهاج ارائه مى     شود:

جدول 1. نمونه     هاى هنجارگريزى آوايى در اشعار ابتهاج
نوع 

هنجارگريزى 
آوايى

تغيير 
صورت 
گرفته

مصرع

تخفيف  uː→o انده مفزا بر اين دل تنگ (ص13)

تخفيف iː→ e تو گويى كه آن نغمه 

موسقى     ست  (ص21)
حذف ∅→e وان چهر شرمناك كه تابيده 

همچو ماه (ص27)
تخفيف ɒ →æ برچيد مهر دامن زربفت و 

خون گريست (ص31)
حذف ∅→v سپيده     اى كه جان آدمى هماره 

در هواى اوست (ص187)
اشباع æ→ɑ شب را گذار نيست! (ص106)
اشباع æ→ɑ سالم بر تو كه چشم تو 

گاهواره روز (ص165)
تخفيف  uː→o مرغان باغ بيهده خواندند (ص174)
حذف ∅→e اميد هيچ معجزى ز مرده 

نيست (ص188)
حذف ∅→iː ديگر به ياد كس نمى     آيد (ص196)

هنجارگريزى  مختلف  نمونه     هاى  در  كه  همان     طور 
آوايى در جدول فوق مشاهده شد، ابتهاج گاهى تحت 
ضروريات وزنى، از قواعد آوايى هنجار، گريز زده است 
و صورتى را به     كار برده است كه از نظر آوايى در زبان 

هنجار متداول نيست. 

5-2- هنجارگريزى زمانى13 (آركائيسم)
هنجارگريزى زمانى(آركائيسم)، يعنى كاربرد واژه     ها و 
ساخت     هاى نحوى كه متعلق به دوران گذشته است 
بنابراين،  داده     اند.  دست  از  را  خود  بسامد  امروزه  و 
صورت  كلى  ساخت  دو  در  زمانى  هنجارگريزى 
مى     گيرد: آركائيسم واژگانى و آركائيسم نحوى. ابتهاج 
از هر دو نوع در اشعار خود بهره برده و زبان شعر 
غنى     پور  ساخته است.  متمايز  هنجار  زبان  از  را  خود 

13. archaism
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ملكشاه(1389: 38) اعتقاد دارد زبان شعرى سايه كهنه 
است. هرچند او نوسروده     هايى نيز دارد، در بسيارى از 
موارد كهنگى زبان را در آن ها نيز مى     يابيم. در شعر سايه، 
هر دو دست كلمات كهنه و نو وجود دارد؛ اما گرايش 
او به سنت باعث مى     شود كه در بسيارى از موارد واژه 
«فلك» را بر «آسمان»، «بزم» را بر «جشن» و «گيتى» را 
بر «دنيا» ترجيح دهد. از اين     رو، سايه در مقايسه با برخى 
واژه     ها  كهن  صورت     هاى  از  خود،  هم     عصر  شاعران 
بيشتر استفاده كرده است. اكنون به نمونه     هاى مختلف 

هنجارگريزى زمانى در اشعار ابتهاج توجه كنيد:
ديگر اين خنده نيست نغز و دالويز(ص24)                                             

به شگفت آمدم كه اين همه بوى(ص12)   
بانگ برمى     زنم از شوق كه «آنا...آنا...!»(ص18)                                 
مى     كنم جامه به تن، مى دوم از خانه برون(ص18)                                    

 عكس رخ مه در آبگينة دريا 
زورق ما مى     گذشت بر سر مرداب(ص23)                                                            

به ناله افكن دل چو ارغنون مرا(ص34)
آنجا كه مى     غنود چمنزار سبزپوش    

 آنجا كه مى     چكيد سرشك ستاره     ها(ص43)                                                                                                
آوخ! كه در نگاه تو آن نوشخند مهر(ص44)                                               
دوست     تر دارم كه چون از ره درآيد مرگ(ص96)                                     
تنها نشسته در تك آن گور سهمناك(ص108)                                              
آن شب آمد به سراى من و خاموش نشست(ص110)                                     
فرزند بد     سگالى اگر چون حراميان(ص159)                                                                 
فرزند من به عجب جوانى تو اين مگوى(ص182)                                      

5-3- هنجارگريزى سبكى يا سياق14
ميان سياق يا گونه نوشتار معيار و سياق گفتارى از لحاظ 
واژگان و نحو، تفاوت     هاى زيادى ديده مى     شود. حوزة 
گونة  از  شاعر  اگر  است.  متفاوت  نيز  آن ها  كاربردى 
نوشتارى معيار به ساخت نحوى گفتار يا واژگان گفتارى 
استفاده  سياق  يا  سبكى  هنجارگريزى  از  بزند،  گريز 
كرده است. ارزش هنجارگريزى سياق از چند منظر قابل 
بررسى است: 1- تغيير فضا در شعر 2- تغيير موسيقى 
14. Deviation of register

شعر 3- ايجاد صميميت در فضاى شعر. كوچك ترين 
بى     دقّتى در اين زمينه، يا شتاب     زدگى و فقدان فضاى 
مناسب در گريز از هنجار نوشتار به گفتار، به افول و 
استفاده  به     دقت  يا  به     جا  اگر  و  مى     انجامد  شعر  نزول 
شود، باعث غناى زبان شاعر و ايجاد صميميت در شعر 
مى     شود(سنگرى، 1381: 3). در ادامه به نمونه     هايى از 

هنجارگريزى سياق در اشعار ابتهاج مى     پردازيم: 
حيرتم زد كه راز اين گل چيست(ص12)                                
كه به بازيم گرفته     ست به بيدارى و خواب(ص18)                                         
آه كزان خنده آشكار شنفتم:(ص24)                                                          
پريد هوش از سرم مپرس سامان من(ص34)                                               
جان مى     كنند در قفس تنگ كارگاه(ص100)                                                  
غم     هامان سنگين است/ دل     هامان خونين است/ از سر 
تا پامان خون مى     بارد(ص155)                                                                   
كه با هزار سال بارش شبانه روز هم/ دل تو وا نمى     ش
ود(ص186)                                                                  

همان     طور كه مشاهده شد، ابتهاج با به     كارگرفتن صورت 
عاميانه واژه     ها، يا ساخت     هاى نحوى متداول در گونة 
گفتارى از هنجارگريزى سياق بهره برده است.                                               

4-5- هنجارگريزى گويشى
شاعر از طريق اين هنجارگريزى در شعر خود، قادر به 
برجسته     سازى است. او مى     تواند ساخت     ها يا واژه     هايى 
را از زبان يا گويشى غير از زبان معيار، وارد شعر كند. 
چنين انحرافى از زبان هنجار، «هنجارگريزى گويشى» 
نام دارد. استفاده از واژگان محّلى، مخاطب را با فضا 
از  بهره     گيرى  مى     سازد.  آشناتر  شاعر  و  شعر  مكان  و 
واژگان بومى و محّلى، امكانى است كه شاعران معاصر 
محّلى،  واژگان  از  به     جا  استفاده  مى     برند.  بهره  آن  از 
گذشته از آن كه آن ها را حفظ و احيا مى     كند و امكانات 
و ظرفيت     هاى زبان را افزايش مى     دهد، خود يكى از 
عوامل يارى     كننده شاعر در حفظ روانى جريان خالقيت 
شعر و حفظ تداوم حالت عاطفى شاعر است، بى آنكه 
ساختار نحوى كالم در كشمكش ميان وزن و معنى از 
ريخت بيفتد(عباسى، 1378: 120). در زير به سه نمونه 
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از هنجارگريزى گويشى در اشعار ابتهاج اشاره مى     شود:                                            
و رها گشتى/ از آن گره كور گمار(ص167)                                              

تاسيان(ص189)
از  كه  جنگل  از  «بخشى  معنى  به  گيلكى  در  «گمار» 
انبوهى بوته ها و درختان راه گذر ندار.» است. «تاسيان» 
نيز كه نام ديوان اشعار نو ابتهاج است، يك واژه گيلكى 
است به معنى «دل     تنگى به سبب دورى از محبوب» 
است. بنابراين ابتهاج كه اهل گيالن است با انتخاب اين 
واژه با مسّما براى ديوان اشعار نو خود، نشان مى     دهد 
كه شاعرى است هنجارگريز و از اين طريق سعى در 

برجسته ساختن شعر خود دارد. 

5-5- هنجارگريزى معنايى
خروج و عدول از مشخصه     هاى معنايى كه به     طور معمول 
بر كاربرد واژگان حاكم است، به اين نوع از هنجارگريزى 
خود،  هشت     گانة  طبقه     بندى  در  ليچ  مى     شود.  منجر 
هنجارگريزى معنايى را عامل مهّمى در شعرآفرينى به     شمار 
     آورده     است. در اين نوع هنجارگريزى، شاعر خود را مقيد به 
قواعد معنايى حاكم بر زبان نمى     داند و در محور جانشينى 
دست به انتخاب مى     زند و شعر خود را برجسته مى     سازد. 
«اين عنوان را ليچ براى خيال     انگيزى شعر و عواملى كه اين 
خيال     انگيزى را به وجود مى     آورند، قائل شده است. آن چه 
به ايجاد مجاز، تشبيه، استعاره و ... در شعر مى     انجامد و 
تصويرهاى زيباى شعر را در كليّت آن به      هم پيوند مى     زند، 
همان خيال     انگيزى است» (خليلى، 1380: 99). سجودى 
معتقد است كه در شعر، با اتّكا به هنجارگريزى معنايى و 
كاربرد استعارى زبان، دال     ها از قيد مشخصه     هاى معنايى 
ثابت و تغييرناپذير، رها مى     شوند و به سيالن درمى     آيند. 
براساس يافته     هاى وى، هنجارگريزى معنايى به دو زير 
شاخة اصلى تجّسم     گرايى و تجريد     گرايى تقسيم مى     شود. 
تجريد     گرايى يعنى دادن مشخصه معنايى [+ مجرد] به آن 
واژه     اى كه در نظام معنايى زبان در نقش ارجاعى داراى 
مشخصه معنايى [+ ملموس] است. تجّسم     گرايى يعنى 
دادن مشخصه [+ ملموس] به واژه     اى كه در زبان معيار، 
داراى مشخصه معنايى [+ مجرد] است. تجّسم     گرايى، خود 

به سه گروه جاندارپندارى، سيّال     پندارى و جسم     پندارى 
تقسيم مى     شود. جاندار     پندارى نيز به دو گروه گياه     پندارى 
و حيوان     پندارى و در نهايت، زير گروه حيوان     پندارى 
به دو زير گروه انسان     پندارى و جانور     پندارى تقسيم 

مى     شود(سجودى، 1376،ص24).
مشخصه  دادن  يعنى  تجريد     گرايى  تجريد     گرايى: 
ارجاعى     اش  كاربرد  در  كه  است  واژه     اى  به  [+مجرد] 

داراى مشخصه [+ملموس] است. 
آه از خويش تهى مى     شوم آرام آرام(ص19)                                                     
«خويش» داراى مشخصه معنايى [+ ملموس] است، 
و  مجرد  مفهومى  كه  «تهى»  واژة  با  اين جا  در  ولى 

[-ملموس] است، همراه شده است.
نغمة آن شاهد رؤيا نشين(ص46)

خنجرى چون درد(ص192)    
«درد» مفهومى مجرد است و «خنجر» كه [+ ملموس] 

است به درد كه[- ملموس] است، تشبيه شده است.
 يا از آن دور اين يار بيگانه كيست/ چو مهتاب پاييز 
غمگين و سرد(ص21)                                                  

چهرة او زير سايه روشن مهتاب/ لّذت اندوه بود و 
مستى غم بود(ص23)                                                                                                                
سنگى     ست زير آب ولى آن شكسته     سنگ/ دل بود اگر 
به سينة دلدار مى     نشست(ص109)                                               
ارغوان، شعر خونبار منى(ص178)                                                           
چه سهمناك بود سيل حادثه/ كه همچو اژدها دهان 

گشود(ص185)
مشّخصه  دادن  يعنى  جسم     پندارى  جسم     پندارى: 
[+جسم] به واژه     اى كه در كاربرد ارجاعى     اش [- جسم] 

است.
و آغوش سياه خويش بگشاى(ص14)

در شبى آرام چون شمعى شوم خاموش(ص96)                                      
ما بانگ تو را با فوران خون/ چون سنگى در مرداب

(ص156)                           
كه بادبان شكسته زورق به گل نشسته     اى     ست زندگى

؟(ص185)                           
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چون دشنه در دل مى     نشيند اين سخن اما(ص195)                                         
بر خانه خراب دلم سيل درد ريخت

تار دلم گسيخت!(ص32)                                                
به ناله افكن دل چو ارغنون مرا 

در تنور قلبها مى     گيرد آتش(ص90)                                                       
من قلب جوانم را/ چون پرچم پيروزى(ص159)                                        
و مرگ را از پرتگاه نيستى تا هستى جاويد پل كردند 
اما درين كابوس خون     آلود/ در پيچ وتاب اين شب 

بن ببس(ص196)      
سيّال     پندارى: دادن مشخصه [+ سيال] براى واژه     اى كه 

داراى مشخصه [- سيال] است. 
نگاهى سبكبال     تر از نسيم(ص٢٠)  

«نگاه» را به «نسيم» كه داراى مشخصه [+سيال] است، 
تشبيه مى كند.                                                   

كز چشمة نگاه تو باران مهر ريخت(ص42)                                               
موج نگاه تو هماواز ناز(ص45)                                                             
تو چون شهاب گذشتى بر آن سكوت سياه(ص165)  
در اين بند، «تو» به طور مستقيم به «شهاب» كه [+ سيال] 
است تشبيه شده است.                                    

آبشارى از نور/ بر سرت مى     ريزد(ص167)                                           
بارانى از ستاره فرو مى     ريخت(ص173)                                                         
چه سهمناك بود سيل حادثه(ص185)                                                                                                            
به  گياه]   +] مشخصه  يعنى  گياه     پندارى  گياه     پندارى: 
عنصر [- گياه] داده شود و آن واژه در هم     آيى با واژگان 
را  گياه]  معنايى [+  مشخصه  با  واژه     اى  جايگاه  ديگر 

اشغال كند. 
رويى شكفت چون گل رؤيا و ديده گفت:(ص15)                                       
لغزد پرند برتن او همچو برگ گل(ص26)                                                
لرزد تنم چو بيد(ص32)                                                                      
در باغ دل شكفت گل تازة اميد(ص42)                                                                                                 

آنجا كه مى     شكفت گل زرد آفتاب(ص43)
جنگل انبوه مژگان سياهت را (ص92)                                                           
اميدى آشنا مى     زد چو گل در چشم     شان لبخند(ص104)                                
اين خون شكوفان را/ چون دسته گل سرخى(ص159)                                        

انسان]   -] مشخصه  با  واژه     اى  گاه  هر  انسان     پندارى: 
در جايگاه واژه     اى بنشيند كه بر اساس قواعد هم     آيى 
[+انسان]  مشخصه  داراى  ارجاعى  نقش  در  واژگان 

باشد، انسان     پندارى تحقق      يافته است. 
آه اى شب تب گرفته پيش آى/ و آغوش سياه خويش 
بگشاى(ص14)                                                            

صبح مى     خندد و باغ از نفس گرم بهار/ مى     گشايد مژه 
و مى     شكند مستى خواب(ص17)                                          
مه مى     برد نماز(ص26)                                                   

دروغ و دشمنى فرمانروايى مى     كند آنجا 
طال، اين كيمياى خون انسان     ها خدايى مى     كند آنجا

(ص104)                                       
وقتى كه زبان از لب مى     ترسيد/ وقتى كه قلم از كاغذ 

شك داشت 
حتى حافظه از وحشت در خواب سخن گفتن مى     آش
فت(ص156)                                                      
اى آزادى! بنگر!/ اين فرش كه در پاى تو گسترده     س
ت(ص159)                                                          
هنوز بركة غمگين به ياد مى     آورد                                 
ستاره     ها به سالم تو آمدند(ص165)                                                        
آيينه در غبار سحر آه مى     كشد(ص174)                                                     
شب  پرداز  قصه  رنجور/  چراغى  ز  كورسويى 

ظلمانى     ست 
كه هوا هم اينجا زندانى     ست(ص176)

«زندانى بودن» نياز به يك فاعل با مشخصه [+ انسان] 
مشخصه  «زندانى»  با  هم     آيى  اثر  در  «هوا»  پس  دارد. 
[+انسان] را گرفته است و اين نمونه اى از انسان پندارى 
است.                                                                

ارغوانم دارد مى     گريد(ص178)
خانه دل     تنگ غروبى خفه بود(ص189)                                                    
معنايى  مشخّصه  داراى  كه  واژه     هايى  جانورپندارى: 
[+جاندار] و [     - گياه و - انسان] هستند، با مشخصه 

[+جانور] نشان داده شد.
پروانه شد خيالم و با بوى گل گريخت(ص42)                                       
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دل نيز بال و پر زد و دنبال او گرفت(ص44)                                              
بسترم/ صدف خالى يك تنهايى     ست(ص98)                                             

6-5- هنجارگريزى نحوى
دستورى  قوانين  رعايت  عدم  نحوى،  هنجارگريزى 
حاكم بر زبان هنجار است. شفيعى كدكنى(1368:  30) 
درباره اين نوع هنجارگريزى مى     گويد: «دشوارترين نوع 
هنجارگريزى، آن است كه در قلمرو نحو زبان اتفاق بيفتد؛ 
زيرا امكانات حوزه اختيار و انتخاب نحوى هر زبان به 
يك حساب محدودترين امكانات است. از سوى ديگر، 
بيشترين حوزه تنوع     جويى در زبان، همين نحو است.» هر 
نوع انحراف از زبان خودكار و ايجاد دگرگونى در ساختار 
صرفى و نحوى جمله     ها، در صورتى كه به زيبايى     آفرينى 
منجر     شود، از ويژگى     هاى برجسته     سازى ادبى خواهد 
بود. به نظر ليچ تمايز ميان انواع الگوهاى هنجارگريزى 
دستورى را بايد در صرف و نحو زبان بررسى كرد(خليلى، 
صورت هاى  به  نحوى  هنجارگريزى   .(209  :1380
فعل  تجزيه  جمله،  اجزاى  جابجايى  چون:  مختلفى 
مركب، جابجايى صفت و موصوف، جهش ضمير و نظاير 
آن مى     تواند تحقق يابد. اكنون به چند مورد از اين انواع 

هنجارگريزى نحوى در اشعار ابتهاج اشاره مى     شود:  

1-6-5- تقّدم فعل بر ساير اركان جمله:
بازكردى ز گردن و دادى(ص11)                                                     
مى     زنم بر سر خود تا بكنم ريشة خويش(ص18)                                            
برآرد ز خاكستر عشق من(ص20)                                                          
ديدم و مى     آمد از مقابل من دوش(ص22)                                                
مى     نگرم در خيال و مى     شنوم باز(ص24)                                                  
مى     ايستد مقابل ديوارى آشنا(ص25)                                                       
مى     رفت آفتاب و به دنبال مى     كشيد(ص36)                                            
جوشيد اشك شادى ازين پرتوافكنى(ص39)                                     
مى     كشد در خويشتن انسان بودن را(ص90)                                                   
مى     پرسد ز من با چشم اشك آلود(ص103)                                                  

2-6-5- جهش ضمير
چون مريم سپيد كه آبيش برتن است(ص29)                                                     

كه منش دوست بدارم پرشور(ص95)                                                       
لرزه افتادش به گيسوى بلند(ص117)                                                             
تا خود كدامين جويبارش خرد(ص179)                                                            
هنوزش هيچ پايان نيست(ص191)                                                             

3-6-5- تجزيه فعل مركب
صبح مى     آيد ازين آتش جوشنده به تاب(ص17)                                             
مهتاب مى     كشيد به رخسار گل زبان(ص44)                                                
آمد آن خنجر بيداد فرود(ص116)                                                                
مى     دهد از چشم بيدارى نشان(ص118)                                                         
داشتم آمدنش را باور(ص190)                                                                     

4-6-5- جابجايى صفت و موصوف
با چه شيرين نگاه شورانگيز(ص11)                                                           
برمى     دمد سپيده و دلداده شاعرى(ص28)                                                           
آتشين نيزه برآورده سر از سينة كوه(ص17)                                               
آنجا، شگفت انگيز دنيايى     ست:(ص104)                                                
از اوست هر چه هست در اين پهن بارگاه(ص113)                                      
اين خوش     پسند ديدة زيباپرست من(ص16)                                                      

7-5- هنجارگريزى نوشتارى
گاهى شاعر واژه را به گونه     اى مى     نويسد كه در شكل 
نوشتن با شكستن هنجار، مفهوم مورد نظر را بهتر به 
مخاطب منتقل مى     كند. صالحى     نيا معتقد است: يكى از 
انواع هنجارگريزى شعر كه در بعد بصرى و ديدارى آن 
آشكار مى     شود، هنجارگريزى نوشتارى است. درست 
خواندن شعر، انتقال احساس و انديشه، ديدارى كردن 
شعر، نشان     دادن فاصله     هاى زمانى و مكانى و برجسته 
سازى تصاوير، از مهم ترين كاركردهاى هنجارگريزى 
نوشتارى مى     باشند. وى از بين اين كاركردها، انتقال 
نوع  اين  كاركرد  مهم ترين  را  انديشه  و  احساس 
هنجارگريزى مى     داند؛ زيرا عالوه بر برجسته     سازى، به بار 
معنايى شعر نيز مى     افزايد(صالحى     نيا، 1382:  83-94). 

به نمونه     اى از هنجارگريزى نوشتارى در شعر ابتهاج 
توجه كنيد: 
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مرگ در هر حالتى تلخ است
                                اما من

دوست     تر دارم كه چون از ره در آيد مرگ(ص96)                                                                  
اما تو هيچ گاه نپرسيده     اى كه:

                مرد!
       خورشيد را چگونه به زنجير مى     كشند؟ (ص106)

اين شيوة خاص نوشتار، بيش از اينكه تأثيرى در مكث 
و توالى در درست خواندن داشته باشد، نشان دهندة 
احساس و انديشه شاعر و موجب انتقال آن به خواننده 

است.

8-5- هنجارگريزى واژگانى
هنجارگريزى واژگانى، يعنى شاعر مى     تواند براساس 
گريز از قواعد ساخت واژه در زبان هنجار، دست به 
واژه     سازى بزند و از اين طريق زبان خود را برجسته 
     سازد. على     پور معتقد است: «وقتى گنجينه زبان عناصر 
واژگانى الزم را براى بيان انديشه تازه شاعر ندارد، ناگزير 
بخش توانش زبانى شاعر فعال مى     شود. براى يك شاعر، 
واژه     سازى تجربه گذشتن از آتش است و با هر واژه     اى 
كه خلق مى     كند، فكرى را مى     آفريند و اين يعنى توسعه 
انديشگى زبان در چارچوب واژگان» (على     پور، 1378: 
237). بنابراين واژه مهم     ترين و اولين ابزار عينى     كردن 
با  «واژه     ها  است.  شاعرانه  عواطف  بروز  و  انديشه     ها 
داشتن داللت     هاى گوناگون معنايى كه از طريق استعاره، 
مجاز، نماد و ... پديد مى     آيد، داراى توانايى بالقوه     اى 
در  را  آن ها  مى     تواند  شاعر  توانمند  ذهن  كه  هستند 
سرايش خود به كار گيرد. واژه     ها در پردة پنهان خويش، 
انرژى     هاى شگرفى را فرو فشرده     اند. شاعر توانا كسى 
است كه بتواند هر چه ششايست تر، اين انرژى     ها را آزاد 
و كالم خود را جاودانه كند» (حسن     لى، 1383:  103). 
ابتهاج از طريق اين نوع هنجارگريزى، واژگان مشتق 
ساخته است  جديدى  عبارات  و  تركيبات  مركب،  و 
كه باعث ايجاد آشنايى     زدايى در شعر او شده     اند. اما 
بيشترين هنجارگريزى واژگانى صورت گرفته در اشعار 
ابتهاج مربوط به ساخت واژه     هاى مركب و تركيبات 

زيبايى است كه زادة ذهن خالق اوست. نمونه     هايى 
از هنجارگريزى واژگانى در شعر ابتهاج از اين قرارند:

در آن پرفسون چشم راز     آشيان(ص21)                                                  
از پشت شيشه مى     نگرد ماه شب     نورد(ص26)                                           
شب سبك     سايه رفت نداده كام مرا ...(ص35)                                           
تا نو كنم اميد شكيب     آفرين خويش(ص39)                                              
و تنش لغزان و خواهش     بار مى     جويد (ص93)                                          

هر شب اين دلهرة طاقت     سوز (ص115)
عاشق     وش از قرنى به قرنى سوى او رانديم (ص194)                                 
هرگز نيامد بر زبانم حرف نادلخواه (ص195)                                               

9-5- تحليل داده     ها
با توجه به ميزان انواع هنجارگريزى در اشعار منتخب 
قالب  در  را  پژوهش  اين  يافته     هاى  مى     توان  ابتهاج، 

جدول شماره 2 نشان داد:

جدول 2. ميزان هنجارگريزى     ها در شعر ابتهاج

درصدبسامدانواع هنجارگريزى
30042/07معنايى
16823/56زمانى
11916/69نحوى
405/61آوايى

405/61واژگانى
283/92سبكى

152/10نوشتارى
30/42گويشى
713100مجموع

با توجه به آمار بدست آمده از بسامد وقوع انواع هنجارگريزى 
در اشعار منتخب ابتهاج، مى     توان نمودار 1 را به شكل زير 

ترسيم كرد:
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نمودار 1. فراوانى(درصد) وقوع هنجارگريزى     ها در شعر 
ابتهاج

بررسى يافته     ها نشان مى     دهد كه با توّجه به ويژگى     هاى 
زبان شعر و به ويژه اشعار نو و ساختارشكن هوشنگ 
ابتهاج، شاعر به منظور تصويرسازى ذهنى و تأثير عميق 
بر مخاطب خود و وادار ساختن خواننده به تفّكر، شعر 
ابتهاج نيز بيش از هر چيز، از هنجارگريزى معنايى(٪42) 
بهره برده است. در مقام بعدى، هنجارگريزى زمانى قرار 
آماده     سازى  در  عمده     اى  سهم  حدود٪23،  با  كه  دارد 
فضاى ذهنى مخاطب و ايجاد تصاوير بديع شاعرانه 
آوايى،  نحوى،  هنجارگريزى     هاى  انواع  داشته است. 
رتبه     هاى  در  گويشى  و  نوشتارى  سبكى،  واژگانى، 
انواع  گسترده  كاربرد  روى  هر  به  دارند.  قرار  بعدى 
هنجارگريزى به پويايى و جذابيت شعر ابتهاج افزوده و 

آن را شعرى غير قابل پيش     بينى كرده است. 

6- نتيجه     گيرى
با توجه به بسامد وقوع انواع هنجارگريزى ارائه شده، 
مى     توان نتيجه گرفت كه ابتهاج در اشعار نيمايى خود از 
انواع هشت     گانة هنجارگريزى ليچ استفاده كرده است و 
از اين طريق، توانسته زبان خود را برجسته سازد. البته 
بايد توّجه داشت كه وى از همة اين هنجارگريزى     ها، 
به يك ميزان بهره نبرده است، بلكه بسامد به كارگيرى 

آن ها در اشعار وى متفاوت است. نتايج نشان مى     دهد 
در  هنجارگريزى     ها  اين  كاربرد  بسامد  بيشترين  كه 
اشعار نيمايى ابتهاج به هنجارگريزى معنايى تعّلق دارد. 
بى     ترديد، يكى از عوامل تأثيرگذارى و لّذت     بخشى شعر، 
هنجارگريزى معنايى است زيرا مخاطب در مواجهه با 
آن، در پى فهم معناى پنهان تركيبات و واژه     ها برمى     آيد 
و پس از دستيابى به معناى پنهان واژه     ها، لّذت مضاعفى 
از شعر مى     برد. به واسطة اين نوع هنجارگريزى، ابتهاج 
با واژه     هاى معمولى، مطلبى را چنان زيبا بيان مى     كند كه 
مفهوم آن با رسم و عادت هنجار متفاوت است. براى 
مثال، وقتى مى     خواهد پرتوهاى خورشيد را به تصوير 

درآورد، مى     گويد: 
وز سواران خرامندة خورشيد بپرس/ كى بر اين دره غم 

مى     گذرند(ص177)
سواران خرامندة خورشيد، استعاره از پرتوهاى خورشيد 
و دره غم، استعاره از جسم و جان خود شاعر است كه 

ابتهاج به زيبايى آن را در بيان منظور خود به     كار مى     برد.
بين  از  كه  است  اين  ديگر  توجه  قابل  نتيجه 
از  بيشتر  ابتهاج  معنايى،  هنجارگريزى  انواع 
انسان     پندارى(تشخيص) استفاده كرده است. تشخيص در 
شعر او، روح و جان متفاوتى نسبت به شعر ديگر شاعران 
دارد. ابتهاج چنان با اشياء و غير انسان ها سخن مى     گويد 
كه ما در ابتدا از غير انسان بودن آن ها غافل مى     شويم. 
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براى مثال، در شعر «ارغوان» كه يكى از زيباترين اشعار 
نيمايى ابتهاج است، وى ارغوان را كه درختى در باغچة 
منزل اوست، مخاطب قرار داده و دلتنگى     هاى خود را با 

آن در ميان مى     نهد و آن جا كه مى     آورد: 
تو بخوان نغمة ناخواندة من 

همان  كه  را  وى  ناتمام  راه  كه  مى     خواهد  ارغوان  از 
دهد(حسينى  ادامه  است،  آزادى  مسير  در  حركت 

معصوم و آزموده، 1391: 29).
دريافت  مى     توان  نحوى،  هنجارگريزى  با  رابطه  در 
پربسامدترين  از  جمله  اركان  ساير  بر  فعل  تقّدم  كه 
نمونه     هاى هنجارگريزى نحوى در شعر ابتهاج است. 
و  فعل     گرايى  نوعى  ابتهاج  شيوه،  اين  به     كارگيرى  با 
تأكيد بر عمل به جاى عامل را به نمايش مى     گذارد. 
همان     گونه كه على     پور در اين باره مى     گويد: «در يك 
ساختار كالمى، اين فعل است كه بار اصلى القاى معنا 
و احساس را بر دوش مى     كشد» (على     پور، 1378: 89).

هنوز فضاى زيادى براى پژوهش بيشتر در زمينه كاربرد 
هنجارگريزى در متون ادبى وجود دارد؛ زيرا فقط توجه 
به الگوهاى موجود، تصوير كاملى از همه انواع مختلف 
هنجارگريزى را نمى     دهد. براى نمونه، گاهى انتخاب 
واژه     هايى كه در محور همنشينى در كنار هم غريب و 
تازه هستند، در هيچ يك از انواع هنجارگريزى الگوى 

ليچ قرار نمى     گيرند:
بر رخ من خنده مى     زد آن گل شاداب(ص23)

در اين مصرع، «خنديدن» در زبان هنجار را ابتهاج به 
«خنده زدن» در زبان شعر تبديل كرده است.

از اين     رو، بايد انواع هنجارگريزى را گسترش داد تا اين 
موارد را در خود بگنجاند. بنابراين ارزش آن را دارد كه 
هنجارگريزى را از يك منظر وسيع     تر مورد بررسى قرار 
داده و به دنبال اين باشيم كه الگويى در نظر بگيريم كه 

در برگيرندة همه انواع هنجارگريزى باشد.
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