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چکیده
هنجارگریزی یکی از شگردهای مطرح در نظریههای نقد صورتگرایان (فرمالیستتهتای) روس استت ایت
شیوه ،یکی از روشهای برجستهسازی در یک اثر ادبی است ،که در تعریفی ساده متیتتوان آن را رتروا از
زبان معمول و معیار دانست بهرهگیری از ای ترفند بیانی ،به آفرینش زیبایی و پویایی ستن متیانجامتد و
سبب توجه دوچندان مناطب به مت میشود لیچ ،زبانشناس انگلیسی ،معتقد است کته برجستتهستازی در
زبان ،به دو شکل «هنجارگریزی» و «قاعدهافزایی» تحقق میپذیرد او هشت گونه هنجتارگریزی را در یتک
اثر ادبی از یکدیگر باز شنارتهاست در ای جستار ،به شیوۀ توصیفی ت تحلیلی ،انواع هنجارگریزیها مطتابق
با نظریۀ لیچ ،در اشعار نزار قبانی ،شاعر نامدار معاصر سوری ،در مجموعۀ کتابالحب بررسی شدهاست نتایج
پژوهش نشان میدهد که نزار قبانی از انواع هنجارگریزی در اشعار رود استتفاده کترده و در ایت مجموعته
هنجارگریزی «معنایی» و «آوایی» بسامد فراوانی دارد و هنجارگریزی «سبکی» ،کاربردی ندارد
واژههای کلیدی :نزار قبانی ،صورتگرایی ،هنجارگریزی ،برجستهسازی ،قاعدهافزایتی ،آشتناییزدایتی،

کتابالحب
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 1مقدمه
مکتب فرمالیسم 6یا صورتگرایی روسی که در سال  1419ننستی نشانههای آن آشتکار
شد ،در آرری سالهای دهۀ  1462در پی حملههای رژیم استالینیستی از هم پاشید ،امتا
در همی فاصلۀ کوتاه ،یکی از مهمتری آیی های اندیشهگرایانۀ سدۀ حاضر شد (احمتدی،

 )98 :1972اوضاع راص روسیه ،واکنش بعضتی از روشت فکتران در منالفتت بتا ستلطۀ
محتواگرایی نقد هگلی ،رشد تکنولتوژی و علتومی همچتون زبتانشناستی و روانکتاوی،
تغییرات اقتصاد سیاسی در جهان صنعتی ،و روانشناسی حاکم بتر اروپتای قبتل از جنت
جهانی اول و اندکی بعد از آن ،از نظر تارینی ،مبتانی پیتدایش صتورتگرایتی روستی را
تشکیل میدهند روم یاکوبس  ،زبانشناس و ادیب روس ،به سال  1419در پایهگتذاری
جنبش فرمالیسم روسی نقش مهمی بر عهده داشت
صورتگراها معتقدند عادت مانع از دیدن و حس کردن اشیا میشود باید اشیا را دگرگون
کرد تا نگاهمان بر آنها درن

کند؛ ای  ،هدف قراردادهای هنری است (تودوروف)11 :1989 ،

آنان زبان ادبی را مجموعۀ انحرافاتی از هنجار یا نوعی طغیان زبانی میدانستند بته عبتارت
دیگر ،ادبیات ،نوع راصی از زبان است که با زبان متداولی که به کار میبریم ،در تقابل قترار
میگیرد (ایگلتون )8 :1918 ،تأکید صورتگراها بر شکل اثر هنری و شگردهای هنجارگریزی،
باعث شد که آنان ادبیات را نوعی کاربرد ویژۀ زبان بدانند کته بتا انحتراف از زبتان معیتار و
روزمره و در هم رینت قواعد آن ،از دیگر کاربردهای زبان ممتاز میشود
پس از جن

جهانی دوم ،براثر دگرگونیهایی که در سرزمی های عربی پدید آمد کته

پایان یافت سلطۀ انگلیس و فرانسه یکی از آنهتا بتود ،متردم رواستتار تغییتر اوضتاع و
اصالحات اجتماعی شدند و در ای میان ،نسل جوان سوریه ،تحت تأثیر فرهن

فرانسوی،

بسیاری از رسوم و آرای کهنه را دیگر نمیپستندید (قبتانی :1991 ،یتازده) روح شترقی نتزار
قبانی وقتی با ادبیات اروپایی آشنا شد ،و در مسیر عوالم روحی جدید قرار گرفتت ،فضتای
تازهای در شعرعرب ایجاد کرد او با بهرهگیری از عقاید صورتگراها به هنجتارگریزی در
اشعار رویش پردارت
 .2فرمالیسم روسی ،یکی از مکاتب نقد ادبی در حوزۀ بررسی ادبیات از دیدگاه «زبانشناسی» است ایت مکتتب در
رالل جن

جهانی اول در روسیه به وجود آمد و در سال  1462شکفت
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ای مقالۀ پیشِ رو ،اشعار کتابالحب قانی ،با توجه به الگوی هنجارگریزی لیچ ،بررسی
و تحلیل شده و ازآنجاکه هنجارگریزی ،منظری تازه برای نگرش به ادبیات و شعر استت،
انجام ای پژوهش برای درک مفهوم هنجارگریزی و آشنایی بتا انتواع آن در اشتعار نتزار
قبانی ،الزم و بایسته است؛ زیرا بی هیچ تردیدی نزار قبانی پرنفوذتری شاعر زبتان عترب
در عصر جدید است او در اشعار رویش ،واژگان جدید و معتانی تتازه متیستازد ،و شتیوۀ
نوشتاری رویش را در برری از اشعارش تغییر میدهد ،و گاه قواعد آوایی را بر هم میزند
و در تلفظ صامت و مصوت تغییراتی ایجاد میکند ،و گاه ارکان جمله را جابهجا میکند ،و
واژگان بومی و محلی یا کهنه را به کار میبندد
1ت 6پیشینۀ پژوهش
تاکنون مقاالت بسیاری دربارۀ نزار قبانی نوشته شدهاست ،اما یگانته مقالتهای کته بحتث
هنجارشکنی را در شعر نزار قبانی واکاوی کرده« ،بررسی هنجارگریزی در بنشی از اشعار

نزار قبانی» نوشتۀ سیده زینب ردادی است کته انتواع هنجتارگریزی را در کتتاب الرستم
بالکلمات تحلیل کردهاست
1ت 9روش پژوهش
در ای پژوهش ،از روش کتابنانهای و اسنادی استفاده شدهاست ابتدا دربارۀ آشناییزدایی
و برجستهسازی و انواع هنجارگریزی از منظر صورتگراها بحث و بررسی کتردهایتم و بتا
ای رویکرد ،اشعار نزار قبانی در مجموعۀ اشعار وی را تحلیل و واکاوی کردهایم
 6برجستهسازی
هنگامی که شاعر با شکست معیارهای زبان روزمره به کمک وزن و برگزیدن ترکیبها و
واژههای فرارور و گاه حتی جابهجایی برری ارکان جمله ،زبان را از هنجار کتالم روزمتره
دور کند ،به ای کار او «برجستهسازی» میگویند ای اصطالح را ننستی بار صورتگرایان
روس مطرح سارتند ،که در تحلیل متون ،به شکل و فرم و سارتار آن توجه داشتند سپس
زبانشناسان سارتارگرا در تحلیل آثار ادبی ،بدان توجه کردند
ستتارتارگرایان بتتا وامگیتتری از مطالعتتات روانشتتنارتی ،برجستتتهستتازی را جانشتتی
آشناییزدایی کردند بررالف آشنازدایی که به نظر میرسد محیط متنی بالفصلش را تحتت
تأثیر قرار دهد ،برجستهسازیْ عناصر متنی مجاورش را رودکار میکند (برتنس94 :1941 ،ت)12
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هر متنی ،برری جنبههای زبان را برجسته میسازد؛ به عبارت دیگر ،در هر متنتی ،بتر
مشنصههای زبانی تأکید میشود به طور کلی ،شعر ،بُعد آوایی زبان را جستوجو میکند،
که در انواع ادبی دیگر ،معمول نیست لیچ در تعریف برجستهسازی میگوید« :برجستهسازی

یعنی انحراف و عدول هنرمندانه؛ عدولی که انگیزۀ هنری داشته باشد» (شمیستا )116 :1989 ،بته
عقیدۀ وی ،برجستهسازی به دو طریق محقق میشود :الف هنجارگریزی یا فراهنجتاری؛
ب قاعدهافزایی یا هنجارافزایی
6ت 1هنجارگریزی یا فراهنجاری
ای روش ،یعنی شکست سارتار منطقی و طبیعی زبان یا نگرش هنرمندانه که به موجتب
آن عناصر زیباشنارتی و ادبی کالم ،مجال ظهور مییابند (سنگری )9 :1981 ،تالش بترای
شکافت سقف عادتها و طبقمعمولها و ایجاد فضاهای نو و راههای تتازه در ادبیتات را
هنجارگریزی یا حرکت فراهنجار میگویند هنجارگریزیای که امروزه در زبان عترب بته
آن «االنزیاح» گفته میشتود ،عتاملی در ایجتاد آشتناییزدایتی تلقتی متیشتود بته نظتر
صورتگرایان ،یک شعر بدان سبب شعر است که در روند آشناییزدایی از زبان ،توجه ما را
به سارتگی بودن و تصنعی بودن رودش جلب میکنتد شکلوفستکی بتر آن بتود کته در
بسیاری از کنشها ،ادراک به فرایندی عادتگونه و رودبهرودی تبدیل میشود که زبتان
شعر میتواند ای «عادتزدگی» را بر هم زند و ما را بتر آن دارد تتا چیزهتا را بته نحتوی
متفاوت و از نو ببینیم (وبستر)19 :1986 ،

ادبیات در حکم یک کل ،رود را از راه شکل دادن به انواع جدید ،نو میکند و ای انواع
ادبی نیز از طریق بهکارگیری نقیضه و یا از راهِ گرفت ِ متواد و روشهتای جدیتد از انتواع
دیگر یا از فرهن

عامه ،از رود آشناییزدایی میکند (برتنز )11 :1986 ،کار اصلی ادبیتات،

آشناییزدایی در زبان یا به قولی تهاجمِ سازمانیافته برضد زبان جبر است ،و بته عبتارتی،
بدیع و شگفتانگیز سارت زبان است واژه یا ترکیب ناآشنا توجه را برمیانگیتزد و ستبب
درن

در لفظ آنها میشود (وحیدیان کامیار)12 :1974 ،

هنجارگریزی از نظر لیچ ،انواع و اقسامی دارد؛ از جمله :هنجارگریزی آوایی ،واژگتانی،
نحوی به نظر او ،هنجارگریزی غالباً درحوزۀ بدیعِ معنوی است و شعر میسازد
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6ت 6قاعدهافزایی یا هنجارافزایی
قاعدهافزایی جزو عوامل مهمی محسوب میشود که موجب زیباییآفرینتی و رلتق کتالم
هنری و ادبی میشود و از موضوعات مهم سبکشناستی جدیتد و نقتد ادبتی استت ایت
اصطالح را ننستی بار گروهی از زبانشناسان صتورتگترا وضتع کردنتد و منظتور از آن،
اِعمال قواعدی اضافی بتر زبتان هنجتار استت در قلمترو ادبیتات ،قاعتدهافزایتی را جتزو
راهکارهای برجستهسازی زبان شاعر و یا نویسنده میدانند در فرایند قاعدهافزایی ،شاعر با
افزودن قاعده بر سطوح گوناگون زبان (آوایی ،معنایی ،نحتوی ،ستارت واژه) ،زبتان رتود را
برجسته میسازد و از ای راه ،معنای راصی را به رواننده منتقل میکند
منظور از قاعدهافزایی یا هنجارافزایی ،انواع توازنها و تناسبهای جدیدی است کته از
پیریزی صامتها و مصوتها و حروف و کلمات به گونهای راص در شعر ایجاد میشود،
که به دلیل القای معنی ثانوی ،میتواند نوعی ابزار شعرآفرینی به حساب آید؛ همتی گونته
است انواع ترصیعات و موازنهها و ازدوااهای بدیعی هنجارافزایی معموالً در حتوزۀ بتدیع
لفظی است و نظم میسازد یعنی در واقع بته زبتان متعتارف یتا رودکتار ،هنجارهتایی را
تحمیل میکنیم (شمیسا)119 :1989 ،

 9نزار قبانی
قبانی در  61مارس ( 1469فروردی  )1921در محلۀ «مئذنة الشتحم» دمشتق ،در رتانوادهای
مرفه متولد شد (ابوعلی )91 :1989 ،وی پرنفوذتری شاعر زبتان عترب در عصتر جدیتد استت
(شفیعی کدکنی )41 :1994 ،که از او  96دفتر در شعر و نثر نشر یافتهاست (قبانی)19 :1986 ،

او یکتنه در مقابل دگماندیشی جامعۀ عرب به پا راست؛ زبان عامیانته و زبتان ادبتی
فارر را با هم آمینت و لح تازهای در شعر پدید آورد (همان )99 :او دربارۀ زبان میگوید:
دو نوع زبان عربی وجود دارد؛ یکی زبان فرهن ها و قوامیس ،و یکی زبان عامیانته
زبان سومی هست که م آن را تجربه میکنم در مرز میان ایت دو کوشتیدهام کته
زبان عرب را از پایگاه دور از دسترسی که دارد ،فرود آورم ،تا در میان قهوهرانهها بتا
مردم بنشینم و با کودکان و کارگران و دهقانان سن بگتویم و روزنامته بنتوانم تتا
سن را فراموش نکنم (شفیعی کدکنی)129 :1994 ،

نزار قبانی نمیرواست در شاعری فقط مقلد و پیرو پیشینیان باشد جهتان احستاس و
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اندیشۀ او با دیگران متفاوت بود از ای رو ،وضع جدید را به سننی تازه نیازمند میدیتد و
رهایی از دورۀ انحطاط را جز با بیرون آوردن جامهها و ترک اندیشهها و بیش از هتر چیتز
ترک زبان و مفردات آن روزگار ،ممک نمییافت موقعیتها و مناصب سیاسی به او ایت
امکان را داد تا از بسیاری کشورهای اروپایی دیدن کند و موجب تستلط او بتر زبتانهتای
انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی ،و همچنی آشتنایی وی بتا فرهنت

و آداب و رستوم و

تمدن آن سرزمی ها شد او با تأثیرپذیری از زبتان انگلیستی و فرانستوی ،توانستت زبتان
شعرش را ارتقا بنشد در ای زمینه میگوید« :شاعر متجددِ عرب کسی است که کلمتاتش را
رود انتناب میکند و مینویسد ،نه آنکه زبان بر او حکومت کند» (قبانی)119 :1991 ،

قبانی در کتابالحب رود ،از انواع هنجارگریزی ت بهجز هنجارگریزی سبکی ت استفاده
کردهاست ،اما میزان استفاده از هنجارگریزی آوایی و هنجارگریزی معنایی ،به مراتب بیش
از دیگر انواع هنجارگریزی است
 9انواع هنجارگریزی در شعر نزار قبانی
9ت 1هنجارگریزی واژگانی
منظور از هنجارگریزی واژگانی ،کاربرد واژههایی است که رود شاعر یا نویسنده میستازد
ای گونه از هنجارگریزی براساس آفرینش واژۀ جدید با استفاده از دو شیوۀ «منالفتت بتا
قیاس» و «غرابت استعمال» به کار میرود گاه شاعر از شیوههایِ معمتولِ ستارت ِ واژه در
زبان هنجاری سر باز میزند ای نوع هنجارگریزی ،بر شُکوه و طنطنه و شگفتی و تتأثیر
شعر میافزاید و باعث غنای زبان میشود؛ چراکه بسیاری از ایت واژههتا ،آرام آرام جتذب
زبان میشوند و در نتیجه اعتبار ادبی آنها به نفع زبان از دست میرود (سنگری)9 :1981 ،

هنجارگریزی واژگانی انواع بسیاری دارد ،که در اینجا به چند نمونۀ آن اشاره میشود:
9ت1ت 1ترکیبها
ترکیبها جزو سازههای زبانی هستند کته بته گونتههتای منتلتف در زبتان رواا دارنتد
سن سرایان توانمند گذشته ،همواره با آمیزش واژهها و سارت ترکیبهای گوناگون ،بته
توسع زبانی و رلق معانی تازه دست یازیدهاند آفرینش ترکیبهای تازه ،به نو شدن زبتان
شعر کمک میکند و اغلب در ایجاز سن کارساز استت (حست لتی )119 :1989 ،بررتی از
ترکیبات ،منتص اشعار نزار قبانی است؛ مانند ترکیب «عصفورتی النضترا » در ایت شتعر:
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«مادُمتِ یا عصفورتی النضترا  /حَبیبَتتی  /إذَن  /فَتنن ََ فتی الستما » (قبتانی)797 :1499 ،؛
ترجمه :ای گنجشک سبز م ! تازمانیکه محبوب منی ،پس قطعاً ردا در آسمان است
9ت1ت 6عبارات
گاه واژهها و ترکیبات به یکدیگر میپیوندند و عبارتی را میسازند که منتص رتود شتاعر
است و در اشعار دیگران به کار نرفتهاست؛ از جمله عباراتی همچون «صارَ الدُّجی یَنتامُ فتی
مِعطَفی» و «وَ تَشرقُ الشمس مِ الغَرب» در ای شعر« :حی َ أنا سَقَطتُ فی الحُتب  /تَغَیترَت /

تَغَیرَت مَملکة الرب  /صارَ الدُّجی یَنامُ فی مِعطَفی  /وَ تَشرقُ الشمس مِت الغَترب» (همتان)794 :؛
ترجمه :هنگامی که م در عشق افتادم ،مملکتِ پروردگار تغییر یافت تاریکی در پتالتویم
میروابد و رورشید از مغرب طلوع میکند
9ت1ت 9کاربرد اسامی اشیای راص زنان و گلها و گیاهان
قبانی بهسبب شنارت روحیۀ زنان و همچنی لطافت روحی که رود داشت ،از لوازم متورد
استفادۀ زنان و اسامی گل و گیاه در اشعار رود استفاده کردهاست؛ لغاتی همچون «جتواهر»

و «أساوِر» در ای بیت« :رَمَیتِ ما عَلَیکِ مِ جواهرٍ  /وَ بِعتِ ما لَدَیکِ مِ أستاورٍ» (همتان)796 :؛
ترجمه :هرچه جواهر داشتی ،دور اندارتی؛ و هرچه دستبند داشتی ،فرورتی
یا «میموزا و أقحوان» در ای بیت« :وَ تصبح األشعارُ فی دَفاتِری  /حُقول میمتوزا وَ أقحتوان»

(همان)799 :؛ ترجمه :اشتعار در دفترهتایم ،دشتتی از دررتت گتل ابریشتم و گتل داوودی
میشود
9ت 6هنجارگریزی معنایی
ای نوع هنجارگریزی ،در واقع کارکردهای معنایی جملتههتا و ترکیبتات در زبتان استت،
بهگونهایکه با معانی متداول و متعارف روزمتره متفتاوت باشتد جملتههتای نقتی نمتا،
استعارهها ،مجازها ،تشنیصها و همه ،گونهای از هنجارگریزی معنتایی استت (محبتتی،

 )194 :1982ایت عنتتوان را جفتتری لتتیچ بتترای ریتتالانگیتتزی شتتعر و عتتواملی کتته ایت
ریالانگیزی را به وجود میآورند ،قائل شدهاست (رایفی و نورپیشه )94 :1989 ،حوزۀ معنتی،
در حکم انعطافپذیرتری سطح زبان و بیش از دیگر سطوح ،در برجستهسازی کاربرد دارد
9ت6ت 1مجاز
مجاز به معنای جایگزینی نام ،آوردن ویژگی یک چیز بهجای رود آن چیتز استت (وبستتر،
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 )76 :1986مجاز ،نقطۀ مقابل حقیقت است و مقصود از آن ،لفظ یا عبارتی است که در غیر
معنای حقیقیاش به کار رود؛ مانند «صی » و «نبیّاً» در اشعار قبتانی ( ،)799 :1499آنجتا کته
میگوید« :حی َ أکون عاشقاً  /أجعلُ شتاهَ الفُترَس مِت رَعیّتتی  /و أرضتع الصتی لصتولجانی»؛
ترجمه :هنگامی که عاشق میشوم ،شاه ایران را جزو رعایایم متیکتنم و چتی را مطیتع
عصایم میسازم در شعر مذکور ،کلمۀ «الصی » مجاز مرسل به عالقۀ محلیه است و منظور
شاعر« ،اهل صی » یا «پادشاه صی » (چی ) است
همچنی است کلمۀ «نبیّاً» به معنی «معصوماً» و «بریئاً م الذنب» که مجاز مرستل بته
عالقه ملزومیه است« :لَستُ نبیّاً مُرسَالً غیر أنّنی  /أصیر نبیّا عندما عَنک اکتُبُ» (همان)792 :؛
ترجمه :م پیامبرِ فرستادهشده نیستم ،اما هنگامی که از تو مینویسم ،پیامبر میشوم
9ت6ت 6تشبیه
تشبیه ،وصف کردن چیزی است به چیزهای مشابه و نزدیک بدان ،از یک جهت یا جهات
منتلف تشبیه ای است که معنی یا حکمی از معانی و احکام چیزی را بترای چیتز دیگتر
ثابت کنیم (شفیعی کدکنی )99 :1988 ،در اشعار نزار قبانی ( ،)791 :1499تشبیهْ زیتاد بته کتار
رفتهاست؛ مانند« :حُبُّکَ مِثلُ الموتِ وَ الوِالدَةِ»؛ ترجمه :عشق تو همچون مرگ و تولد است
یا« :الحُبُّ یا حَبیبتی  /قَصیدَةٌ جَمیلَةٌ مَکتوبَةٌ علی القَمَر» (همان)797 :؛ ترجمته :ای محبتوب
م ! عشق ،قصیدۀ زیبایی است که بر ماه نوشته شدهاست
یا« :عیناکَ مِثل اللیلة الماطرة  /مراکِبتی غارِقتة فیهتا» (همتان)711 :؛ ترجمته :دو چشتمت
همچون شب بارانی است که کشتیهایم در آن غرق میشود
9ت6ت 9استعاره
رمانی استعاره را استعمال عبارت در موردی که غیر از اصل لغوی باشد ،تعریف میکنتد و
سکاکی میگوید ،استعاره آوردن یکی از دو سوی تشتبیه استت و اراده کتردن آن طترف
دیگری به ادعای آنکه مشبه در جنس مشبهبته دارتل استت (شتفیعی کتدکنی)112 :1988 ،
استعاره در حقیقت تشبیهی است که با حذف یکی از طرفی (مشبه یتا مشتبهبته) صتورتی
موجز و معماگونه یافته و از همی رو بلیغتر از تشبیه است؛ زیرا استعاره با تغییر در سارتار
تشبیه و کنار نهادن ادات تشتبیه و وجته شتبه ،ادعتای یکستانی دارد ماننتد «مادُمتتِ یتا
عصفورَتی النَضرا » (قبانی )797 :1499 ،که مقصود از «عصفورتی النضترا » همتان «معشتوقۀ
شاعر» است
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یا« :وَ یَزیدُ بأیامی یومَی ِ  /کَی أکتُبُ شعراً  /فی هتاتَی ِ لُللُتلتَی ِ» (همتان)791 :؛ ترجمته :و
[رداوند] به روزهایم دو روز اضافه کند ،تا شعری دربارۀ ای دو مروارید بنویسم در اینجتا،
«للللتی » استعاره از «چشمهای معشوقۀ شاعر» است
یا ترکیبهای «عمیقة العَینَی » و «حلوة الحَلَوات» در اشعار زیر که استتعاره از «معشتوق»
است« :حُبُّکِ یا عَمیقة العَینَی  /تَطَرّف  /تصَوُّف  /عبادَة» (همان)791 :؛ ترجمه :ای صتاحب دو
چشم عمیق! عشق تو اصولگرایی و صوفیگری و عبادت است و نیز «ال تَقلَقی یا حُلتوةَ

الحلوات  /مادُمتِ فی شِعری وَ فی کَلَماتی» (همتان)719 :؛ ترجمه :نگتران نبتاش ای زیبتای
زیبایان! تازمانیکه در شعر و کلماتم هستی
9ت6ت 9تشنیص
تشنیص در معنای متعارف عبارت است از :قدرت تمییز و جدا سارت نیک و بد ،یتا جتدا
سارت قسمتهای منتلف یک چیز از هم؛ اما در معنای بدیعی یعنتی جتان بنشتیدن و
شنصیت به چیزی ،و ماده بیجانی را چون جاندار انگاشتت و کستی پنداشتت یکتی از
زیباتری گونههای صور ریال در شعر ،تصرفی است که ذه شاعر در اشیا متیکنتد و از
رهگذر نیروی تنیل رویش ،بدانها حرکت و جنبش میبنشد و در نتیجه همته چیتز در
برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است (شفیعی کدکنی)194 :1988 ،؛ مانند «روابیدن
تاریکی» در نزد قبانی ( )794 :1499که فعل روابیدن را برای تاریکی به کار برده است «صارَ

الدُّجی یَنامُ فی مِعطَفی» یا آنجا که میگوید« :ألن کَالمَ القَوامیسِ متات» یعنتی :زیترا کتالمِ
واژهنامهها مرد؛ که فعل مردن را برای کالم واژهنامهها به کار می برد و ستن را جانتدار
میپندارد (همان)799 :

9ت6ت 9متناق

نما (پارادوکس)

متناق نما آن است که کلماتی در سن ْ کنار هم به کار روند که از لحاظ معنتی رتالف
یکدیگرند و کاربرد آن به صورت ترکیب اضافی و گاه غیر آن است (اسفندیارپور)187 :1989 ،
و یا عقیدهای است که با عقاید پذیرفتۀ عموم تضاد دارد؛ و در اصطالح ،کالمی است کته
در ظاهر حاوی مفهومی متناق

است ،که در وهلۀ اول پوچ و بیمعنی به نظر میآید ،اما

در پشت معنی پوچ ظاهریاش ،حقیقتی نهفته است؛ مانند «وَ تشترِقُ الشتمسُ مِت الغتربِ»

(قبانی )794 :1499 ،که طلوع کردن رورشید را شاعر از جانب غرب دانستهاست
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9ت6ت 1کنایه
کنایه در اصطالح عبارت است از ترک تصتریح در بیتان چیتزی و ذکتر الزم آن چیتز تتا
شنونده به ملزوم آن منتقل شود اب اثیر در المثل السائر گوید« :کنایه هر کلمهای است کته
داللت بر معنایی کند ،که هم بر حقیقت بتوان حمل کرد و هم بر مجاز» (شتفیعی کتدکنی:1988 ،

 )191به عبارت دیگر ،کنایه ایجاد دو معنا در طول هم است ،بهصورتیکه شنونده ننست
معنای آغازی را دریابد و سپس به معنای دوم برسد که قویتر و بیشتر مراد گوینده است
مثالهای زیر ،نمونههایی است از استعمال کنایه در شعر نزار قبتانی (« :)711 :1499وَ کُلمتا

سافرتُ فی عَینَیکِ یا حَبیبَتی  /أحسُّ أنّی أرکبُ سَجادَةً سِحرییةً»؛ ترجمه :و ای محبتوبم! هتر
زمان در دو چشمت سفر میکنم ،احساس میکنم سوار قالیچۀ جادویی میشتوم در ایت
شعر ،سوار شدن بر قالیچۀ جادویی (قالیچۀ حضرت ستلیمان(ع)) ،کنایته از مستحور چشتمان
معشوق شدن است
همی طور است «تَعری تَعری  /أنا أررسُ  /وَ جِسمُکِ یَعرِفُ کُل اللغتاتِ» (همتان)718 :؛
ترجمه :برهنه شو! برهنه شو! م الل میشوم و ت تو تمام زبانها را میداند در اینجا
نیز الل شدن کنایه از ساکت شدن است
9ت 9هنجارگریزی نوشتاری
هنجارگریزی نوشتاری ،گریز از قواعدی است که بر نوشتار زبان رودکار حتاکم استت در
ای شیوه ،تغییری در تلفظ واژه به وجود نیامده ،بلکه مفهومی ثتانوی بتر مفهتوم اولیته و
اصلی واژه افزوده میشود؛ از جمله تفاوتهای شعر نو با شتعرهای ستنتی ،همتی شتیوۀ
نگارش آن است درست رواندن شعر ،و انتقال احساس و اندیشه ،و دیداری کردن شعر ،و
نشان دادن فاصلههای زمانی و مکانی ،و برجستهسازی تصاویر ،از مهمتری کارکردهتای
ای نوع هنجارگریزی است (عنایتی قادیالکی)89 :1988 ،

منظور ما از هنجارگریزی نوشتاری نزار قبانی ،شکل نوشتار متفاوت پارههتای شتعر و
استفاده از سه نقطه ( ) برای نشان دادن یک امر یا یک حالت استت؛ متثالً آنجتا کته از
محبوبش میرواهد آنچه را میگوید ،با انگشتت بشتمارد ،اعتداد یتک تتا ده را عمتودی
میآورد تا در ذه رواننده ،تداعی شمردن کند« :عدّی علی األصابِعِ الیَدَی ِ ،ما یأتی  /فتأوّالً:
حبیبتی أنتِ  /و ثانیاً :حبیبتی أنتِ  /و ثالِثاً :حبیبتی أنتِ  /و رابِعاً و رامِساً  /و سادِستاً و ستابعاً  /و
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ثامِناً و تاسِعاً  /و عاشِراً حبیبتی أنتِ » (قبانی)799 :1499 ،؛ ترجمه :با انگشتان دست بشتمار،
به شرح زیر :اول :محبوب م تویی ،دوم :محبوب م تویی ،ستوم :محبتوب مت تتویی،
چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم :محبوب م تویی
یا در پایان کتاب که تصمیم به سکوت میگیرد ،سه نقطه میگذارد تا در ذه  ،سکوت
او مجسم شود« :ألن حُبّی لَکِ فوق مستوی الکالم  /قتررتُ أن أستکتُ

والسّتالم » (همتان:

)776؛ ترجمه :چون عشق م به تو باالتر از سطح کالم است ،تصمیم گرفتم سکوت کتنم
تمام
یا در شعر زیر که واژۀ «سالها» را به کار میبرد ،پس از آن ،سه نقطه گذاشته تا بزرگ
شدن محبوب را در طی سالها نشان دهد« :ال تقلقی یا حلوة الحلوات  /مادمت فی شِتعری

وَ فی کلماتی  /قد تکبری َ مع السنی َ و إنّما  /لَ تکبری أبداً علی صفحاتی» (همتان)719 :؛
ترجمه :نگران نباش ای زیبای زیبایان! تازمانیکه در شعر و کلمتاتم هستتی ،قطعتاً بتا
گذشت سالها بزرگ میشوی و فقط بر برگههای م بزرگ ننواهی شد
9ت 9هنجارگریزی آوایی
گاه شاعر قواعد آوایی را تغییر میدهد؛ حرکتهای غیرمتعتارف در آواهتا و قواعتد آوایتی
زبان ،هنجارگریزی آوایی است (سنگری )9 :1981 ،شتاعر در ایت شتیوه ،از قواعتد آوایتی
واژهها دوری میجوید و تلفظ واژه را با تغییر مصوت یا حذف صامت و مصتوت ،از شتکل
آشنا و هنجار آن دور میکند در ای روش ،نقش و درالت وزن آشکار میشود
9ت9ت 1اشباع
اشباع ،الفی است که شاعران متقدم ،از الف اطالق در اشعار عرب گرفتهاند ،بدی گونته کته
مثالً شاعر در قافیۀ جمال و کمال ،چون وزنْ اقتضای حرفی دیگر کنتد ،اگتر الم در محتل
نصب باشد ،الفی بدان الحاق کنند ،و گویند «جماال» و «کماال»؛ و اگر در محتل رفتع باشتد،
«جمالو» و «کمالو»؛ و اگر در محل جر باشد« ،جمالی» و «کمالی»؛ و ای «الف» و «واو» و «یا »
را «حروف اطالق» روانند (شمس قیس رازی621 :1994 ،ت )626به عبارت دیگر ،یعنی تبدیل هر
یک از مصوتهای کوتاه به مصوتهای بلند متناسب با آن (صراحتی جویبتاری )8 :1984 ،مانند
«تبکینا» و «تدرینا» در ای شعر از قبانی (« :)791 :1499إنی أحبّکَ عِندما تبکینا  /و أحبّ وجهتکِ
غائماً و حزیناً  /الحزنُ یصهرنا معاً وَ یُذیبُنا  /مِ حیتث ال أدری و ال تَتدرینا»؛ ترجمته :همانتا مت

 /186پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1949

دوستت دارم وقتی که گریه میکنی ،و صورتت را ابری و اندوهگی دوست دارم اندوه ،ما را
میگدازد و ذوب میکند ،بی آنکه بدانم و بی آنکه بدانی
9ت9ت 6حذف
ستردگی یا حذف ،آن است که سننورْ حرفی از حروف الفبتا را از سترودۀ رتویش بستترد
(کتزازی )114 :1979 ،حذف در اصطالح ،به افتادن حرکت یا حرف یا کلمه یا جمله اطتالق
میشود و در آواشناسی ،افتادن یک واحد زنجیری (صامت یا مصوت) تحت شرایط راصتی
از زنجیرۀ گفتار است حذف حرف از کلمه در شعر ،به دالیل گوناگونی صورت میگیرد ،از
جمله :تنفیف در کلمه و جلوگیری از سنگینی آن ،ارتصار ،کثرت استعمال ،رعایت فاصله،
قافیه ،ضرورت شعری برای مثال ،در شعر زیر از نزار قبانی ( )797 :1499حرف « » از آرتر
کلمۀ «السما » به دلیل ضرورت شعری حذف شدهاست« :تَسألنی حبیبتی  /ما الفرقُ مابینی و َ
بَی َ السما؟  /الفرقُ ما بَینَکُما  /أنّکِ إن ضَحکتِ یا حَبیبتی  /أنسی السما»؛ ترجمته :محبتوبم از
م میپرسد :چه تفاوتی میان م و آسمان است؟ تفاوتی که میانتان است ای است که تو
ای محبوبم اگر بنندی ،م آسمان را فراموش میکنم
9ت9ت 9تسکی
به ساک کردن یک حرف متحرک ،تسکی گفته میشود ای نوع هنجارگریزی آوایی در
اشعار نزار قبانی بسیار به کتار رفتتهاستت؛ از جملته« :ذاتَ العینتی ِ الستوادَی  /ذاتَ العَینَتی ِ
الصاحیتی ِ الممطرتی  /ال أطلُبُ أبداً مِ رَبی  /إلّا شَیئی  /أن یحفتظ هتاتی العینتی  /وَ یزیتدُ

بأیامی یومی  /کی أکتب شعراً  /فی هتاتَی ِ اللللتلتی » (همتان)791 :؛ ترجمته :ای صتاحب دو
چشم سیاه! ای صاحب دو چشم هوشیار بارانی! از پروردگارم جز دو چیز نمیرواهم؛ اینکه
ای دو چشم را حفظ کند ،و به روزهایم دو روز اضافه کنتد ،تتا دربتارۀ ایت دو مرواریتد،
شعری بنویسم در ای شعر ،کلمات مثنای «السوادی ِ»« ،الممطرتی ِ»« ،شیئی ِ»« ،العینی ِ»،
«یومی ِ»« ،الللللتی ِ» بهجای آنکه کسره بگیرند ،ساک شدهاند
یا« :جمیعُ ما قالوه عنّی صَحیح  /جمیعُ ما قالُوهُ عَ سَمعتی  /فتی العشتقِ و النستا قَتولٌ
صَحیح  /لکنهُم لَم یَعرِفُوا أننی  /أنزفُ فی حُبکِ مثل المسیح» (همان)794 :؛ ترجمه :همۀ آنچته
گفتند دربارۀ م  ،صحیح است؛ همۀ آنچه دربارۀ شهرت نتیکم در عشتق و زنتان گفتنتد،
سننی صحیح است ،ولی آنان ندانستند که م در عشق تو مانند مسیح تهی شدم در ای
شعر نیز کلمات «صَحیح» و «المسیح» بررالف قاعده ،ساک شدهاند
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9ت 9هنجارگریزی نحوی
هنجارگریزی نحوی عبارت است از جابهجایی ارکان جمله و تأثیر بر سارتمان شعر و نیتز
کاربرد صورتهای نامتعارف در زبان ،بهگونهایکه کالم زیباتر و غریبتر به نظر آید هتر
زبان ،سارتارهای نحوی و دستوری راصی دارد که مطابق زبان معیار نظم مییابد ،اما در
زبان شعر ،ای نظم و سارتار به هم میریزد؛ با وجود ای  ،دشوارتری نوع آشتناییزدایتی،
آن است که در قلمرو نحو اتفاق بیفتد؛ زیرا امکانات نحوی و حوزۀ ارتیار و انتناب نحوی
هر زبان ،به یک حساب ،محدودتری امکانات است
نزار قبانی در شعر زیر ،بهجای اینکه در کلمتات «عتام» و «ررتام» و «استتفهام» از تنتوی
استفاده کند ،بررالف قواعد نحوی ،از کسره استفاده کردهاست (شفیعی کتدکنی:)92 :1998 ،
«کَم تَغَیرتُ بَی َ عامٍ و عامِ  /کانَ همّی أن تنلَعی کُلّ شی ٍ  /و تظلی کغابَةٍ مِ ررامِ  /وَ أنا الیومَ

ال أریدکِ إلّا  /أن تَکونی أشارَة إستفهامِ» (قبانی)772 :1499 ،؛ ترجمته :چقتدر بتی دو ستال
تغییر کردم دغدغهام ای بود که همه چیز را رها کنی و همچون جنگلی از مرمر باشی؛ و
م امروز از تو چیزی نمیرواهم جز اینکه عالمت سلال باشی
9ت 1هنجارگریزی گویشی
واژگان ابزار کار شاعرند هنر شاعر ،ازدواا شکوهمند و زیبای واژگان و بهرهگیری از همۀ
واژگان و ظرفیتهای آنها برای طرح بهتر و رساتر اندیشه و عواطف رود استت در ایت
رهگذر ،واژگان بومی و محلی نیز میتوانند به کار آیند و شاعر را یاری دهند تا صمیمیتر
بگوید و دنیای مناطب را با دنیای ویژۀ رود پیوند زند (سنگری1 :1981 ،ت)7؛ بترای نمونته،
«فی العصورِ النَوالی» (قبتانی)714 :1499 ،؛ ترجمه :در زمانهای گذشته در اینجتا شتاعر واژۀ
محلی «النوالی» را بهجای «الماضیة» به کار بتردهاستت یتا «الحتبُّ منقتوشٌ علتی  /ریتش

العَصافیرِ ،وَ حَبّاتِ المَطَر» (همان)798 :؛ ترجمه :عشق بر پر گنجشکان و دانههای باران نقش
شدهاست در اینجا هم قبانی بهجای «قطرات» از کلمۀ «حبّات» استفاده کردهاست
9ت 7هنجارگریزی زمانی (باستانگرایی)

شاید پس از وزن و قافیه ،یکی از پرتأثیرتری راههتای تشتنص دادن بته زبتان ،کتاربرد
آرکاییک زبان باشد؛ ترجمۀ استعمال الفاظی که در زبان روزمره و عادی به کار نمیرونتد
احیای واژههایی که در دسترس عامه نیست و نیز سارت نحوی کهنۀ زبان ،اگر جانشتی
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سارت نحوی معمولی و روزمتره شتود ،رتود از عوامتل تشتنص زبتان استت رویهتم،
باستانگرایی را در دو شارۀ «واژگان» و «نحو» میتوان مطالعه کرد:
9ت7ت 1باستانگرایی واژگانی
مفهوم باستانگرایی ،در نظر ما ،محدود به احیای واژگان مرده نیست ،بلکه انتناب تلفتظ
قدیمیتر یک کلمه ،رود نوعی باستانگرایی است
9ت7ت 6باستانگرایی نحوی
هر نوع رروا از نحو زبان روزمره و استفاده از زبان کهنه ،باستانگرایی به شمار میرود و
ممک است مایۀ برجستگی زبان شود
نزار قبانی با اینکه شاعری معاصر است ،از کلماتی در شعر رود بهتره بترده کته در اشتعار
شاعران قدیم استفاده میشده همانند «شاة» و «حمل» یا از «غول» که در افسانههای قدیم
است ،نام میبرد که از بطری بیرون میآید« :ضَعی أظافرکِ الحمرا َ فی عُنُقی  /وَال تَکونی

مَعی شاةً وَ ال حَمَال» (قبتانی)714 :1499 ،؛ ترجمه :نار های قرمزت را در گردنم بگذار و با
م مثل میش و بره نباش
و یا« :لَو رَرَاَ المارِدُ مِ قُمقُمةِ  /وَ قالَ لی :لَبیک  //دقیقةٌ واحِدَةٌ لدیک  /تَنتارُ فیها کُل متا

تریدُهُ  //مِ قِطَعِ الیاقوتِ وَ الزُمُرُّد  /الرترتُ عینیکِ بِال تردُّدِ» (همان)792 :؛ ترجمه :اگر غول از
بطری رارا شود و به م بگوید :یک دقیقه گوشبهفرمان توام ،تو در آن یک دقیقه هتر
آنچه از یاقوت و زمرد میرواهی انتناب میکنی ،ولی م بدون تردید ،دو چشمان تتو را
انتناب میکنم
 9نتیجه
همانگونه که گفته شد ،یکی از مهمتری راههای کشیدن زبان به فضا و حریم اثر هنری،
برجستهسازی است ،که به دو شیوۀ هنجارگریزی و قاعدهافزایی تجلتی متییابتد در ایت
مقاله ،انواع هنجارگریزی در اشعار نزار قبانی ،شاعر قدرتمند عاشقانههای شتعر عترب ،در
مجموعۀ کتابالحب بررسی شد که در آن ،هنجتارگریزی معنتایی ،بتیش از دیگتر انتواع
هنجارگریزی مورد استفادۀ قبانی بودهاست ،زیرا قبانی در کتاب رتود ،از آرایتۀ تشتبیه بته
وفور استفاده کرده و پس از آن ،هنجارگریزی آوایی ،بیشتر در اشعار وی آمده و بدی دلیل
است که برای ایجاد وزنی هماهن در اشعار ،از قاعدۀ تسکی در تعتدادی از اشتعار رتود
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بهره بردهاست مابقی هنجارگریزیها را کمابیش در ای کتاب به کار برده ،اما بته میتزان
زیاد از آن ها استفاده نکرده و از هنجارگریزی سبکی بهرهای نبردهاست قبانی گاه واژگان
و ترکیبهای جدیدی در اشعار رویش به کتار بترده و زمتانی شتیوۀ نوشتتاریاش را بته
گونهای تغییر داده که گویای معنای شعرش باشد معمتوالً در پایتان هتر عبتارت شتعری
رویش ،تغییراتی در صامتها و مصوتها ایجاد کرده تا آن را فنیمتر سازد گاهی سارتار
دستوری و نحوی زبان را بر هم میزند تا کالم را زیباتر کند زمانی شعر را به زبان متردم
کوچه و بازار نزدیک میکند و از واژگان بومی و محلی استفاده میکند و زمانی بترعکس،
از واژگانی استفاده میکند که در دسترس عامه نیست
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