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 چکیده 

استت  ایت     روس هتای(  )فرمالیستت  انی گرا صورتهای نقد  در نظریهاز شگردهای مطرح هنجارگریزی یکی 

 تتوان آن را رتروا از   که در تعریفی ساده متی  ،ر ادبی استسازی در یک اث ای برجستهه یکی از روش ،شیوه

انجامتد و   ه آفرینش زیبایی و پویایی ستن  متی  ب ،گیری از ای  ترفند بیانی زبان معمول و معیار دانست  بهره

ستازی در   برجستته کته  معتقد است  ،شناس انگلیسی زبان ،د  لیچشو دان مناطب به مت  میچندوسبب توجه 

گونه هنجتارگریزی را در یتک   پذیرد  او هشت  میتحقق  «افزایی قاعده»و  «جارگریزیهن»شکل به دو  ،زبان

مطتابق   ها انواع هنجارگریزی ،تحلیلی تتوصیفی  ۀ شیو ، بهای  جستاردر است   ز شنارتهاثر ادبی از یکدیگر با

است  نتایج  بررسی شده الحب کتاب، در مجموعۀ اعر نامدار معاصر سوریش ،نزار قبانی در اشعار ،لیچۀ با نظری

در ایت  مجموعته    ودهد که نزار قبانی از انواع هنجارگریزی در اشعار رود استتفاده کترده    پژوهش نشان می

 کاربردی ندارد  ،«سبکی»و هنجارگریزی فراوانی دارد بسامد  «ییآوا»و  «معنایی»هنجارگریزی 

 

، زدایتی  آشتنایی ، افزایتی  قاعده، سازی برجستهی، هنجارگریز، ییگرا صورت نزار قبانی،: های کلیدی واژه

 الحب کتاب

                                           
 leilabahrami212@yahoo.com         رایانامۀ نویسندۀ مسئول:. 1
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 مقدمه  1

های آن آشتکار   ننستی  نشانه 1419ل سادر روسی که یی گرا صورتیا  6مفرمالیس مکتب

امتا   از هم پاشید، تیسهای رژیم استالینی در پی حمله 1462ۀ ده یها سالری  شد، در آر

)احمتدی،   شد حاضرۀ سد ۀگرایان اندیشه های تری  آیی  مهم از یکی ،کوتاهۀ در همی  فاصل

ۀ بتا ستلط   ان در منالفتت فکتر  روشت  راص روسیه، واکنش بعضتی از  اوضاع   (98: 1972

ی، کتاو  روانو  شناستی  چتون زبتان  و علتومی هم  نولتوژی رشد تک ،نقد هگلی  ییمحتواگرا

شناسی حاکم بتر اروپتای قبتل از جنت       جهان صنعتی، و روانر اقتصاد سیاسی د تغییرات

روستی را  یتی  گرا صتورت پیتدایش    تارینی، مبتانی  اندکی بعد از آن، از نظر جهانی اول و

گتذاری   پایه در 1419ال به س ،شناس و ادیب روس زبان،  یاکوبس روم  دهند  تشکیل می

  عهده داشت رنقش مهمی ب فرمالیسم روسی جنبش

  دگرگون را باید اشیا  شود می مانع از دیدن و حس کردن اشیاعادت  ها معتقدند گرا صورت

  (11 :1989 تودوروف،) دادهای هنری استهدف قرار ،ای  ؛درن  کندها  آن بر نگاهمان کرد تا

 بته عبتارت  دانستند   یا نوعی طغیان زبانی می هنجار انحرافاتی از ۀزبان ادبی را مجموع نآنا

 در تقابل قترار  ،بریم زبان متداولی که به کار می نوع راصی از زبان است که با ،دیگر، ادبیات

 ،هنری و شگردهای هنجارگریزی اثرها بر شکل  گرا صورتکید أت  (8: 1918)ایگلتون،  گیرد می

از زبتان معیتار و    کته بتا انحتراف    زبان بدانندۀ ویژ باعث شد که آنان ادبیات را نوعی کاربرد

  دشو میز از دیگر کاربردهای زبان ممتا ،روزمره و در هم رینت  قواعد آن

 کته عربی پدید آمد های  سرزمی هایی که در  اثر دگرگونیز جن  جهانی دوم، برپس ا

اوضتاع و   یتر تغی متردم رواستتار   بتود، هتا   یکی از آنانگلیس و فرانسه ۀ سلط پایان یافت 

، فرانسویتحت تأثیر فرهن   ،نسل جوان سوریه ،و در ای  میانشدند اصالحات اجتماعی 

 روح شترقی نتزار    (: یتازده 1991)قبتانی،   پستندید  نمیدیگر کهنه را  یآرا بسیاری از رسوم و

حی جدید قرار گرفتت، فضتای   عوالم رو دبیات اروپایی آشنا شد، و در مسیرا اب وقتی قبانی

به هنجتارگریزی در   ها گرا صورتعقاید  گیری از با بهره او ایجاد کرد  ی در شعرعربا تازه

 اشعار رویش پردارت 

                                           
است  ایت  مکتتب در   « شناسی زبان»بررسی ادبیات از دیدگاه  ۀر حوزیکی از مکاتب نقد ادبی د ،مالیسم روسیفر. 2

  فتکش 1462وجود آمد و در سال ه رالل جن  جهانی اول در روسیه ب
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بررسی  ،توجه به الگوی هنجارگریزی لیچ باقانی،  الحب کتاب اشعار ،مقالۀ پیشِ رو ای 

، استت رای نگرش به ادبیات و شعر منظری تازه ب ،هنجارگریزی ازآنجاکهو شده و تحلیل 

 نتزار  اشتعار  و آشنایی بتا انتواع آن در  برای درک مفهوم هنجارگریزی  پژوهشام ای  انج

تری  شاعر زبتان عترب   نفوذ قبانی پر نزار زیرا بی هیچ تردیدی ؛الزم و بایسته است ،قبانی

ۀ شتیو و ، ستازد  یو معتانی تتازه مت    واژگان جدید ،او در اشعار رویش در عصر جدید است 

زند  بر هم می گاه قواعد آوایی راو  د،ده تغییر می اشعارش ازنوشتاری رویش را در برری 

و  ،کند جا می گاه ارکان جمله را جابه و ،کند ظ صامت و مصوت تغییراتی ایجاد میو در تلف

 د بند محلی یا کهنه را به کار می وواژگان بومی 

 پژوهشۀ پیشین  6ت1

ای کته بحتث    مقالته یگانته   اما ،تاس نزار قبانی نوشته شدهبارۀ ری درکنون مقاالت بسیاتا

در بنشی از اشعار  بررسی هنجارگریزی»واکاوی کرده، نزار قبانی  شعر دررا هنجارشکنی 

الرستم  کتتاب   دررا جتارگریزی  کته انتواع هن  ست اسیده زینب ردادی نوشتۀ « قبانی نزار

 است  کردهتحلیل  بالکلمات

  روش پژوهش  9ت1

 زدایی آشناییدربارۀ ابتدا است   دی استفاده شدهاسنا و ای از روش کتابنانه، پژوهشای  در 

بتا   وایتم   کترده بحث و بررسی  ها گرا صورتواع هنجارگریزی از منظر سازی و ان و برجسته

  ایم کردهواکاوی  تحلیل ورا اشعار وی ۀ اشعار نزار قبانی در مجموع ،ای  رویکرد

  سازی برجسته  6

و ها  برگزیدن ترکیب و کمک وزن هزبان روزمره ب که شاعر با شکست  معیارهای هنگامی

جایی برری ارکان جمله، زبان را از هنجار کتالم روزمتره    هگاه حتی جاب فرارور و های واژه

یان گرا صورتبار  را ننستی اصطالح  ای   گویند می «سازی برجسته» کند، به ای  کار او دور

سپس   توجه داشتند سارتار آن رم وف و به شکل ،ونکه در تحلیل متسارتند، مطرح  روس

  کردندتوجه بدان  ،ادبی گرا در تحلیل آثارارشناسان سارت زبان

جانشتتی   را  ستتازی شتتنارتی، برجستتته مطالعتتات روان گیتتری از ستتارتارگرایان بتتا وام

 فصلش را تحتت یط متنی بالرسد مح که به نظر می زداییآشنا کردند  بررالف زدایی آشنایی

  (12ت94: 1941، برتنس) کند می مجاورش را رودکار عناصر متنی سازیْ برجسته ،تأثیر قرار دهد



 1949، پاییز و زمستان 6، شمارۀ 9سال پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت، / 179

بتر   ،عبارت دیگر، در هر متنتی به  سازد؛ های زبان را برجسته می جنبه برری ،هر متنی

 ،کند می وجو جستعد آوایی زبان را بُ ،شعر ،شود  به طور کلی تأکید می زبانی های مشنصه

 سازی برجسته» گوید: سازی می لیچ در تعریف برجسته مول نیست مع ،دیگری ادب که در انواع

بته    (116 :1989شمیستا،  ) «هنری داشته باشدۀ عدولی که انگیز ؛هنرمندانه یعنی انحراف و عدول

؛ هنجارگریزی یا فراهنجتاری الف   شود: حقق میسازی به دو طریق م برجسته ،وی ۀعقید

  افزایییا هنجار افزایی قاعدهب  

 هنجارگریزی یا فراهنجاری  1ت6

موجتب   منطقی و طبیعی زبان یا نگرش هنرمندانه که بهسارتار یعنی شکست  ای  روش، 

تالش بترای    (9: 1981سنگری، )یابند  میآن عناصر زیباشنارتی و ادبی کالم، مجال ظهور 

را ادبیتات   در های تتازه  و ایجاد فضاهای نو و راه ها معمول طبقها و  شکافت  سقف عادت

که امروزه در زبان عترب بته    ای یهنجارگریز گویند  ت فراهنجار میگریزی یا حرکهنجار

بته نظتر   شتود    متی  زدایتی تلقتی   ایجتاد آشتنایی   شتود، عتاملی در   گفته می« االنزیاح»آن 

را  زبان، توجه ما از زدایی آشناییاست که در روند  یک شعر بدان سبب شعر یان،گرا صورت

 شکلوفستکی بتر آن بتود کته در      کنتد  عی بودن رودش جلب میی بودن و تصنبه سارتگ

 زبتان  شود که می رودی تبدیل به گونه و رود ی عادتفرایندها، ادراک به  کنش بسیاری از

نحتوی   را بر هم زند و ما را بتر آن دارد تتا چیزهتا را بته    « زدگی عادت»تواند ای   می شعر

  (19: 1986، )وبستر متفاوت و از نو ببینیم

انواع  ای  کند و شکل دادن به انواع جدید، نو میراه رود را از  ،ات در حکم یک کلادبی

از انتواع   هتای جدیتد   وشمتواد و ر  گرفت ِراهِ کارگیری نقیضه و یا از  طریق بهز ادبی نیز ا

 ،اصلی ادبیتات کار   (11: 1986، )برتنزد کن می زدایی آشناییرود  ، ازفرهن  عامهز دیگر یا ا

، یبته عبتارت   ، وزبان جبر استبرضد یافته  یا به قولی تهاجمِ سازمان زبان در ییزدا آشنایی

 انگیتزد و ستبب   ژه یا ترکیب ناآشنا توجه را برمیانگیز سارت  زبان است  وا بدیع و شگفت

  (12: 1974)وحیدیان کامیار، شود  میها  آن در لفظ درن 

 ،واژگتانی  ،هنجارگریزی آوایی :ملهاز ج ؛ی داردانواع و اقسام ،هنجارگریزی از نظر لیچ

 سازد  شعر میو معنوی است  بدیعِۀ هنجارگریزی غالباً درحوز ،نظر اوبه   نحوی
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 زاییافاریا هنج افزایی قاعده  6ت6

فرینتی و رلتق کتالم    آ زیبایی شود که موجب می مل مهمی محسوبعواجزو  افزایی قاعده

  ایت   استت ادبتی  د ستی جدیتد و نقت   شنا موضوعات مهم سبکشود و از  هنری و ادبی می

 ،آن و منظتور از کردنتد  وضتع   گترا  صتورت شناسان  بار گروهی از زبان  ننستی را اصطالح

جتزو  افزایتی را   قاعتده  ،ادبیتات  در قلمترو   قواعدی اضافی بتر زبتان هنجتار استت     عمالاِ

 ی، شاعر باافزای قاعده فرایند در  دانند میو یا نویسنده  شاعر سازی زبان راهکارهای برجسته

 ، زبتان رتود را  (واژه ستارت  ،معنایی، نحتوی  آوایی،)افزودن قاعده بر سطوح گوناگون زبان 

 کند  نده منتقل میمعنای راصی را به روانراه، و از ای  سازد  میبرجسته 

 ازکته   های جدیدی است ها و تناسب افزایی یا هنجارافزایی، انواع توازن قاعده منظور از

 ،شود ای راص در شعر ایجاد می ها و حروف و کلمات به گونه و مصوتها  صامت ریزی پی

ونته  گ همتی   ؛تواند نوعی ابزار شعرآفرینی به حساب آید که به دلیل القای معنی ثانوی، می

بتدیع  ۀ حتوز  هنجارافزایی معموالً در های بدیعی  ها و ازدواا موازنه است انواع ترصیعات و

هنجارهتایی را   ،رودکتار  ر واقع بته زبتان متعتارف یتا    یعنی د سازد  نظم می لفظی است و

  (119: 1989شمیسا، ) کنیم میل میتح

 نزار قبانی  9

ای  رتانواده  در ،دمشتق « الشتحم  مئذنة»ۀ در محل (1921فروردی  ) 1469مارس  61قبانی در 

 استت  در عصتر جدیتد   وی پرنفوذتری  شاعر زبتان عترب    (91: 1989 )ابوعلی، مرفه متولد شد

  (19: 1986، )قبانی است یافته دفتر در شعر و نثر نشر 96که از او  (41: 1994 ی کدکنی،)شفیع

عامیانته و زبتان ادبتی     زبان ؛عرب به پا راستۀ اندیشی جامع تنه در مقابل دگم او یک 

 گوید: زبان میبارۀ او در  (99 :همان) در شعر پدید آورد ای تازه لح  هم آمینت و فارر را با

  زبان عامیانته  یکی و ،ها و قوامیس یکی زبان فرهن  ؛ردعربی وجود دان ادو نوع زب

ام کته   در مرز میان ایت  دو کوشتیده    کنم می هست که م  آن را تجربه میزبان سو

ها بتا   رانه تا در میان قهوه ،فرود آورم ،عرب را از پایگاه دور از دسترسی که دارد زبان

دهقانان سن  بگتویم و روزنامته بنتوانم تتا      وکارگران  با کودکان و مردم بنشینم و

  (129 :1994 )شفیعی کدکنی، سن  را فراموش نکنم

جهتان احستاس و    پیشینیان باشد  پیرو د ومقلفقط رواست در شاعری  نمینزار قبانی 
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دیتد و   جدید را به سننی تازه نیازمند میوضع  ،متفاوت بود  از ای  رو او با دیگرانۀ اندیش

چیتز   ها و بیش از هتر  ها و ترک اندیشه آوردن جامه  جز با بیرون انحطاط راۀ رهایی از دور

مناصب سیاسی به او ایت    ها و موقعیت یافت  ممک  نمی ،ترک زبان و مفردات آن روزگار

 هتای  زبتان  بتر  موجب تستلط او  و دیدن کند امکان را داد تا از بسیاری کشورهای اروپایی

 آداب و رستوم و  و آشتنایی وی بتا فرهنت    همچنی  و  ،یاییاسپانو  ویفرانس و انگلیسی

توانستت زبتان    وی،فرانست  پذیری از زبتان انگلیستی و  او با تأثیر  شدها  تمدن آن سرزمی 

متجددِ عرب کسی است که کلمتاتش را   شاعر»گوید:  ای  زمینه می بنشد  دررا ارتقا شعرش 

  (119: 1991قبانی، )« ومت کندحک که زبان بر او نه آن ،نویسد می کند و می رود انتناب

استفاده  ت  هنجارگریزی سبکی جز به ت  از انواع هنجارگریزی ،رود الحب کتابقبانی در 

 به مراتب بیش ،از هنجارگریزی آوایی و هنجارگریزی معنایی ستفادها میزاناما  ،است هکرد

  استهنجارگریزی ع از دیگر انوا

 گریزی در شعر نزار قبانیانواع هنجار  9

 هنجارگریزی واژگانی  1ت9

  ستازد  شاعر یا نویسنده میرود ی است که های منظور از هنجارگریزی واژگانی، کاربرد واژه

 منالفتت بتا  »ۀ شیو جدید با استفاده از دوۀ آفرینش واژ براساسای  گونه از هنجارگریزی 

واژه در  ارت ِست  معمتولِ  هایِ شیوهاز گاه شاعر  رود  به کار می« غرابت استعمال»و « قیاس

شگفتی و تتأثیر   و طنطنه و کوهبر شُ ،هنجارگریزی زند  ای  نوع باز می زبان هنجاری سر

آرام آرام جتذب   ،هتا  بسیاری از ایت  واژه  که؛ چراشود میافزاید و باعث غنای زبان  شعر می

  (9: 1981سنگری، ) رود می به نفع زبان از دستها  آن ادبی شوند و در نتیجه اعتبار زبان می

 شود: می آن اشارهۀ ناینجا به چند نمو که در ،واژگانی انواع بسیاری دارد هنجارگریزی

 ها ترکیب  1ت1ت9

دارنتد   هتای منتلتف در زبتان رواا     های زبانی هستند کته بته گونته    سازهجزو  ها ترکیب

 بته  ،های گوناگون ها و سارت  ترکیب واژه ، همواره با آمیزشسرایان توانمند گذشته سن 

تازه، به نو شدن زبتان  های    آفرینش ترکیباند یازیدهتازه دست  ع زبانی و رلق معانیتوس

بررتی از    (119: 1989، لتی  حست  ) سن  کارساز استت  کند و اغلب در ایجاز شعر کمک می

 در ایت  شتعر:   «النضترا   یعصفورت»مانند ترکیب  ؛منتص اشعار نزار قبانی است ،ترکیبات
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؛ (797: 1499 ،)قبتانی  «الس تما   یفَتنن  ََ فت  /     إذَن/  یحَبیبَتت /  النضترا   یمادُمتِ یا عصفورت»

 در آسمان است قطعاً ردا     پس ،یکه محبوب من ای گنجشک سبز م ! تازمانی: ترجمه

 عبارات  6ت1ت9

تص رتود شتاعر   سازند که من دند و عبارتی را میپیون ها و ترکیبات به یکدیگر می گاه واژه

 یصارَ الدُّجی یَنتامُ فت  »از جمله عباراتی همچون  ؛است اشعار دیگران به کار نرفته است و در

/     غَی ترَت تَ/  الحُتب   یحی َ أنا سَقَطتُ ف» شعر:ای  در  «وَ تَشرقُ الشمس مِ  الغَرب» و «یمِعطَف

؛ (794 :همتان ) «  الغَترب مِت  الشمس وَ تَشرقُ/  یمِعطَف یصارَ الدُّجی یَنامُ ف/  الر ب  ةتَغَی رَت مَملک

تاریکی در پتالتویم   غییر یافت پروردگار ت مملکتِکه م  در عشق افتادم، : هنگامی ترجمه

 کند  مغرب طلوع میروابد و رورشید از  می

 نها و گیاها راص زنان و گل یکاربرد اسامی اشیا  9ت1ت9

 از لوازم متورد  ،تزنان و همچنی  لطافت روحی که رود داش ۀشنارت روحیسبب  به قبانی

 «جتواهر »ی همچون لغات ؛است کرده گیاه در اشعار رود استفاده زنان و اسامی گل وۀ استفاد

؛ (796 :همتان ) «بِعتِ ما لَدَیکِ مِ  أستاورٍ  وَ/  رَمَیتِ ما عَلَیکِ مِ  جواهرٍ»در ای  بیت:  «أساوِر»و 

 فرورتی  ،یدستبند داشت هرچه و چه جواهر داشتی، دور اندارتی؛هر: ترجمه

 «حُقول میمتوزا وَ أقحتوان  /  یدَفاتِر یوَ تصبح األشعارُ ف»در ای  بیت:  «أقحوانو  میموزا»یا 

ز دررتت گتل ابریشتم و گتل داوودی     دشتتی ا  : اشتعار در دفترهتایم،  ؛ ترجمه(799)همان: 

 شود  می

 گریزی معناییهنجار  6ت9

 ،ا و ترکیبتات در زبتان استت   هت  در واقع کارکردهای معنایی جملته  ،ای  نوع هنجارگریزی

، نمتا  هتای نقتی    متفتاوت باشتد  جملته    متداول و متعارف روزمتره  با معانی که ای گونه به

 محبتتی، ) ای از هنجارگریزی معنتایی استت   گونه ،ها و    همه ، تشنیصها، مجازها استعاره

عتتواملی کتته ایتت   انگیتتزی شتتعر و ایتت  عنتتوان را جفتتری لتتیچ بتترای ریتتال  (194: 1982

 ،معنتی ۀ حوز  (94: 1989رایفی و نورپیشه، ) است آورند، قائل شده انگیزی را به وجود می الری

 سازی کاربرد دارد  تهبرجس در ،بیش از دیگر سطوح پذیرتری  سطح زبان و در حکم انعطاف

 مجاز  1ت6ت9

 ،)وبستتر  جای رود آن چیتز استت   ویژگی یک چیز بهآوردن  ،مجاز به معنای جایگزینی نام
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غیر  مقابل حقیقت است و مقصود از آن، لفظ یا عبارتی است که درۀ نقط ،مجاز  (76: 1986

آنجتا کته    ،(799 :1499) بتانی شعار قادر  «نبیّاً»و  «صی »مانند  ؛اش به کار رود معنای حقیقی

؛ «أرضتع الصتی  لصتولجانی    و/  یأجعلُ شتاهَ الفُترَس مِت  رَعیّتت    /  حی َ أکون عاشقاً» گوید: می

چتی  را مطیتع   و کتنم   متی رعایایم جزو شاه ایران را  ،شوم که عاشق میهنگامی  :ترجمه

 و منظوراست محلیه ۀ مرسل به عالق مجاز «الصی »ۀ کلمسازم  در شعر مذکور،  عصایم می

 است  )چی ( «پادشاه صی »یا  «اهل صی » شاعر،

مرستل بته    مجازه ک «م  الذنب بریئاً» و «معصوماً»به معنی  «نبیّاً» ۀکلمهمچنی  است 

؛ (792: همان) «نبیّا    عندما عَنک اکتُبُ أصیر/  یلَستُ نبیّاً مُرساَلً غیر أنّن»: عالقه ملزومیه است

 شوم  پیامبر می ،نویسم هنگامی که از تو میاما  نیستم،شده  فرستاده م  پیامبرِ: ترجمه

 تشبیه  6ت6ت9

از یک جهت یا جهات  ،یک بدانوصف کردن چیزی است به چیزهای مشابه و نزد ،تشبیه

  تشبیه ای  است که معنی یا حکمی از معانی و احکام چیزی را بترای چیتز دیگتر    منتلف

بته کتار   زیتاد   تشبیهْ ،(791 :1499) در اشعار نزار قبانی  (99: 1988کدکنی،  شفیعی) ثابت کنیم

 تو همچون مرگ و تولد است عشق : ؛ ترجمه«ةِبُّکَ مِثلُ الموتِ وَ الوِالدَحُ» مانند: ؛است رفته

: ای محبتوب  ؛ ترجمته (797 :همان)« علی القَمَر ةٌمَکتوبَ ةٌجَمیلَ ةٌقَصیدَ/  یالحُبُّ یا حَبیبت» :یا

  است ست که بر ماه نوشته شدهیی ازیبا ، قصیدۀعشق م !

دو چشتمت   :؛ ترجمته (711)همتان:   «غارِقتة فیهتا   یمراکِبت /  عیناکَ مِثل اللیلة الماطرة» :یا

 شود  هایم در آن غرق می کشتیاست که  مچون شب بارانیه

 استعاره  9ت6ت9

کنتد و   تعریف می ،رمانی استعاره را استعمال عبارت در موردی که غیر از اصل لغوی باشد

کتردن آن طترف    استعاره آوردن یکی از دو سوی تشتبیه استت و اراده   ،گوید می سکاکی

  (112: 1988 شتفیعی کتدکنی،  ) ه دارتل استت  بت  مشبه در جنس مشبه کهعای آندیگری به اد

 صتورتی  (بته  )مشبه یتا مشتبه  است که با حذف یکی از طرفی  استعاره در حقیقت تشبیهی 

تر از تشبیه است؛ زیرا استعاره با تغییر در سارتار  رو بلیغ ی همموجز و معماگونه یافته و از 

مادُمتتِ یتا   » ماننتد  ارد ، ادعتای یکستانی د  نهادن ادات تشتبیه و وجته شتبه    کنار تشبیه و

 ۀمعشتوق »همتان   «نضترا  ال یعصفورت»که مقصود از ( 797: 1499)قبانی،  «النَضرا  یعصفورَت

  است «شاعر
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و : ؛ ترجمته (791)همتان:   «هتاتَی ِ لُللُتلتَی ِ   یف/  أکتُبُ شعراً یکَ/  یومَی ِ یوَ یَزیدُ بأیام»یا: 

 ،در اینجتا  بنویسم  مروارید ای  دوۀ ی دربارتا شعر ،کنددو روز اضافه به روزهایم  [رداوند]

  است «شاعرۀ های معشوق چشم»ره از استعا «تی لللل»

 «معشتوق »در اشعار زیر که استتعاره از   «الحَلَوات ةحلو»و  «عمیقة العَینَی »های  یا ترکیب

: ای صتاحب دو  ؛ ترجمه(791)همان:  «ةعبادَ/  تصَوُّف/  تَطَرّف/  حُبُّکِ یا عَمیقة العَینَی » :است

    یا حُلتوةَ  یال تَقلَق»و نیز  گری و عبادت است  گرایی و صوفی اصولعشق تو  چشم عمیق!

: نگتران نبتاش    ای زیبتای    ؛ ترجمه(719)همتان:   «یکَلَمات یوَ ف یشِعر یمادُمتِ ف/  الحلوات

 که در شعر و کلماتم هستی  زیبایان! تازمانی

 تشنیص  9ت6ت9

یتا جتدا    ،نیک و بدسارت   قدرت تمییز و جدا :ای متعارف عبارت است ازتشنیص در معن

نشتیدن و  ب معنای بدیعی یعنتی جتان   دراما  ؛هم های منتلف یک چیز از قسمتسارت  

یکتی از   کستی پنداشتت     انگاشتت  و  ی را چون جاندارجان و ماده بی ،شنصیت به چیزی

کنتد و از   متی  اشیا ه ذه  شاعر درهای صور ریال در شعر، تصرفی است ک زیباتری  گونه

 در همته چیتز  بنشد و در نتیجه  یها حرکت و جنبش م بدان ،رهگذر نیروی تنیل رویش

روابیدن »مانند ؛ (194: 1988)شفیعی کدکنی، است حرکت و حیات  و زندگی از سرشار برابر ما

صارَ » است برده بیدن را برای تاریکی به کارکه فعل روا (794: 1499)در نزد قبانی  «تاریکی

 یعنتی: زیترا کتالمِ    «ألن  کاَلمَ القَوامیسِ متات » :گوید یا آنجا که می  «یمِعطَف یالدُّجی یَنامُ ف

ستن  را جانتدار   و  ها به کار می برد نامه فعل مردن را برای کالم واژهکه  ؛ها مرد نامه واژه

  (799)همان:  پندارد می

 (پارادوکس) نما متناق   9ت6ت9

 کنار هم به کار روند که از لحاظ معنتی رتالف   در سن ْکلماتی آن است که  نما متناق 

( 187: 1989اسفندیارپور، ) رت ترکیب اضافی و گاه غیر آن استو کاربرد آن به صو یکدیگرند

کالمی است کته   ،و در اصطالح ؛عموم تضاد داردپذیرفتۀ است که با عقاید  ای و یا عقیده

اما  ،آید معنی به نظر می اول پوچ و بی ۀکه در وهل ،اق  استحاوی مفهومی متن در ظاهر

 «وَ تشترِقُ الشتمسُ مِت  الغتربِ    »مانند ؛ حقیقتی نهفته است اش، ت معنی پوچ ظاهریدر پش

  است جانب غرب دانسته که طلوع کردن رورشید را شاعر از( 794: 1499، قبانی)
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 هکنای  1ت6ت9

 تتا  زم آن چیتز ال ذکتر  بیتان چیتزی و   ریح درترک تصت  اصطالح عبارت است از کنایه در

ای است کته   کنایه هر کلمه»گوید:  السائرالمثل اثیر در  شود  اب  شنونده به ملزوم آن منتقل

 :1988 ،شتفیعی کتدکنی  ) «قیقت بتوان حمل کرد و هم بر مجازح که هم بر ،داللت بر معنایی کند

که شنونده ننست  صورتی به ،هم است کنایه ایجاد دو معنا در طول ،به عبارت دیگر  (191

  تتر و بیشتر مراد گوینده اس قوی کهبرسد معنای آغازی  را دریابد و سپس به معنای دوم 

وَ کُل متا  » :(711: 1499) قبتانی  نزار شعر استعمال کنایه در هایی است از نمونه ،های زیر مثال

هتر   : و ای محبتوبم! ؛ ترجمه«ةًیادَةً سِحری أرکبُ سَج یأحسُّ أنّ/  یعَینَیکِ یا حَبیبَت یسافرتُ ف

در ایت     شتوم  میویی جادۀ قالیچ کنم سوار کنم، احساس می چشمت سفر می زمان در دو

 کنایته از مستحور چشتمان    ،(ع()حضرت ستلیمان ۀ )قالیچجادویی ۀ سوار شدن بر قالیچ ،شعر

  معشوق شدن است

؛ (718)همتان:   «جِسمُکِ یَعرِفُ کُل  اللغتاتِ  وَ/  أنا أررسُ/  ی    تَعر یتَعر»طور است  همی 

جا در این داند  ها را می و ت  تو تمام زبانشوم  م  الل می     برهنه شو! !برهنه شو :ترجمه

  استالل شدن کنایه از ساکت شدن نیز 

 هنجارگریزی نوشتاری  9ت9

کم استت  در  که بر نوشتار زبان رودکار حتا است گریز از قواعدی  ،هنجارگریزی نوشتاری

اولیته و  م ، بلکه مفهومی ثتانوی بتر مفهتو   یری در تلفظ واژه به وجود نیامدهتغی ،ای  شیوه

ۀ شتیو  همتی   ، تیشعر نو با شتعرهای ستن    های تفاوت  از جمله ؛شود می اصلی واژه افزوده

و  دیداری کردن شعر،و اندیشه،  انتقال احساس و ، ودرست رواندن شعر است   آن  نگارش

تری  کارکردهتای   مهم از ،سازی تصاویر و برجسته ،مکانی زمانی و های ادن فاصلهنشان د

  (89: 1988 )عنایتی قادیالکی، ای  نوع هنجارگریزی است

هتای شتعر و    شکل نوشتار متفاوت پاره ،ار قبانیگریزی نوشتاری نزمنظور ما از هنجار

 متثالً آنجتا کته از    ؛لت استت نشان دادن یک امر یا یک حابرای  )   (سه نقطه  استفاده از

را عمتودی  ده  تتا یتک   اعتداد  ،با انگشتت بشتمارد   ،گوید رواهد آنچه را می محبوبش می

 :فتأواّلً /  یعدّی علی األصابِعِ الیَدَی ِ، ما یأت»: تداعی شمردن کند ،آورد تا در ذه  رواننده می

و /  و سادِستاً و ستابعاً  /  و رابِعاً و رامِساً/  أنتِ یثالِثاً: حبیبت و/  أنتِ یحبیبت :ثانیاً و/ أنتِ  یحبیبت
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، با انگشتان دست بشتمار : ؛ ترجمه(799: 1499 قبانی،)«  أنتِ    یعاشِراً     حبیبت و/ ثامِناً و تاسِعاً 

تویی، ستوم: محبتوب مت  تتویی،      به شرح زیر: اول: محبوب م  تویی، دوم: محبوب م 

 محبوب م  تویی  :و دهمچهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم 

سکوت  گذارد تا در ذه ، طه میسه نق ،گیرد پایان کتاب که تصمیم به سکوت می یا در

: همتان )« والسّتالم     قتررتُ أن أستکتُ      /  الکالم یلَکِ فوق مستو یألن  حُبّ»شود: مجسم  او

ت کتنم  ، تصمیم گرفتم سکوعشق م  به تو باالتر از سطح کالم است: چون ؛ ترجمه(776

       تمام    

سه نقطه گذاشته تا بزرگ  ،پس از آن ،برد را به کار می «ها سال» ۀیا در شعر زیر که واژ

 یشِتعر  یمادمت ف/      یا حلوة الحلواتیال تقلق»: نشان دهد ها سالمحبوب را در طی  شدن

؛ (719)همتان:  « یعلی صفحاتأبداً      یتکبر  لَ/  إنّما قد تکبری َ مع السنی َ     و/  یکلمات یوَ ف

قطعتاً بتا    ،و کلمتاتم هستتی  که در شعر  : نگران نباش     ای زیبای زیبایان! تازمانیترجمه

 ننواهی شد  بزرگهای م   بر برگهفقط و  شوی بزرگ می ها سالگذشت 

 هنجارگریزی آوایی  9ت9

قواعتد آوایتی    وهای غیرمتعتارف در آواهتا    حرکت؛ دهد می گاه شاعر قواعد آوایی را تغییر

ر ایت  شتیوه، از قواعتد آوایتی     شتاعر د   (9: 1981 )سنگری، هنجارگریزی آوایی است زبان،

از شتکل   ،تمصوت یا حذف صامت و مصتو  واژه را با تغییر د و تلفظجوی ها دوری می واژه

 شود  نقش و درالت وزن آشکار می ،ی  روشدر ا  کند آشنا و هنجار آن دور می

 اشباع  1ت9ت9

بدی  گونته کته    ،اند عرب گرفته اشعار الف اطالق در از ،متقدمشاعران الفی است که  ،عاشبا

محتل   اگتر الم در  ،حرفی دیگر کنتد  یاقتضا چون وزنْ ،کمال جمال و ۀقافی در شاعر مثالً

 ،محتل رفتع باشتد    در اگر ؛ و«کماال»و  «جماال»گویند و  ،الحاق کنند الفی بدان ،نصب باشد

 « یا» و «واو»و  «الف»و ای   ؛«کمالی» و «جمالی» ،و اگر در محل جر باشد ؛«کمالو»و  «جمالو»

 یعنی تبدیل هر ،به عبارت دیگر  (626ت621 :1994، رازیشمس قیس ) روانند «حروف اطالق»را 

مانند   (8: 1984)صراحتی جویبتاری،   های بلند متناسب با آن های کوتاه به مصوت یک از مصوت

و أحبّ وجهتکِ  /  أحبّکَ عِندما تبکینا یإن» :(791 :1499) شعر از قبانیای  در  «اتدرین»و  «تبکینا»

ا مت   ترجمته: همانت  ؛ «و ال تَتدرینا  یمِ  حیتث ال أدر /  وَ یُذیبُنا الحزنُ یصهرنا معاً/ غائماً و حزیناً 
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ا ما ر ،اندوه وهگی  دوست دارم و صورتت را ابری و اند ،کنی دوستت دارم وقتی که گریه می

 که بدانی کند، بی آنکه بدانم و بی آن گدازد و ذوب می می

 حذف  6ت9ت9

 بستترد  رتویش  ۀز حروف الفبتا را از سترود  حرفی ا آن است که سننورْ ،ستردگی یا حذف

 جمله اطتالق  یاکلمه  یا حرف یا به افتادن حرکت ،حذف در اصطالح  (114: 1979 )کتزازی، 

شرایط راصتی   تحت ()صامت یا مصوتزنجیری  افتادن یک واحد ،واشناسیدر آ و شود می

گیرد، از  گوناگونی صورت می ، به دالیلحذف حرف از کلمه در شعر  گفتار استۀ از زنجیر

 ،عایت فاصله، رجلوگیری از سنگینی آن، ارتصار، کثرت استعمال : تنفیف در کلمه وجمله

از آرتر  «  »ف حر (797: 1499)زیر از نزار قبانی  در شعر ،مثالبرای   ضرورت شعری ،قافیه

و َ  یمابین ما الفرقُ/  یحبیبت یتَسألن» :است هشدحذف  به دلیل ضرورت شعری «السما »ۀ لمک

ترجمته: محبتوبم از   ؛ «أنسی السما/  یأنّکِ إن ضَحکتِ یا حَبیبت/  الفرقُ ما بَینَکُما/  بَی َ السما؟

میانتان است ای  است که تو  پرسد: چه تفاوتی میان م  و آسمان است؟ تفاوتی که م  می

 کنم  گر بنندی، م  آسمان را فراموش میای محبوبم ا

 تسکی   9ت9ت9

گریزی آوایی در ای  نوع هنجار شود  می ، تسکی  گفتهتحرکیک حرف مکردن به ساک  

ذاتَ العَینَتی ِ  /  ذاتَ العینتی ِ الستوادَی   » :از جملته  ؛استت  بسیار به کتار رفتته   قبانی اشعار نزار

وَ یزیتدُ  /  أن یحفتظ هتاتی  العینتی    / إلّا شَیئی  /  یال أطلُبُ أبداً مِ  رَب/  تی ِ الممطرتی یصاحال

صتاحب دو  ترجمته: ای  ؛ (791)همتان:  « هتاتَی ِ اللللتلتی    یف/  أکتب شعراً یک/  یومی  یبأیام

که رواهم؛ این از پروردگارم جز دو چیز نمی انی!دو چشم هوشیار بارصاحب ای  چشم سیاه!

 ،ایت  دو مرواریتد   ، تتا دربتارۀ  و به روزهایم دو روز اضافه کنتد  ،ای  دو چشم را حفظ کند

، «العینی ِ»، «شیئی ِ»، «الممطرتی ِ»، «السوادی ِ» یاکلمات مثن ،در ای  شعر شعری بنویسم 

 اند  ساک  شده ،کسره بگیرند آنکهجای  به «الللللتی ِ» ،«یومی ِ»

العشتقِ و النستا  قَتولٌ     یفت /  یجمیعُ ما قالُوهُ عَ  سَمعت/      صَحیح یجمیعُ ما قالوه عنّ»یا: 

چته  آنۀ ترجمه: هم؛ (794)همان:  «حُب کِ مثل المسیح یأنزفُ ف/  ییَعرِفُوا أن ن لکن هُم لَم/  صَحیح

 ،شهرت نتیکم در عشتق و زنتان گفتنتد    ۀ چه دربارآنۀ هم ، صحیح است؛م ۀ گفتند دربار

ای  در  ی آنان ندانستند که م  در عشق تو مانند مسیح تهی شدم سننی صحیح است، ول

 اند  شدهساک   ،بررالف قاعده «المسیح»و  «صَحیح»کلمات نیز شعر 
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 ی نحویهنجارگریز  9ت9

و تأثیر بر سارتمان شعر و نیتز  جایی ارکان جمله  بهاز جااست عبارت  هنجارگریزی نحوی

تر به نظر آید  هتر   که کالم زیباتر و غریب ای گونه به ،های نامتعارف در زبان ربرد صورتکا

 اما در ،یابد که مطابق زبان معیار نظم میدارد  نحوی و دستوری راصی هایسارتار ،زبان

 ،زدایتی  آشتنایی وع دشوارتری  ن، ؛ با وجود ای ریزد میشعر، ای  نظم و سارتار به هم  زبان

ارتیار و انتناب نحوی ۀ انات نحوی و حوزیرا امک؛ زبیفتدنحو اتفاق  آن است که در قلمرو

 ، محدودتری  امکانات است ، به یک حسابهر زبان

  از تنتوی  «استتفهام »و  «ررتام »و  «عتام »جای اینکه در کلمتات   به ،زیر در شعرقبانی  نزار

: (92: 1998 شفیعی کتدکنی، ) است از کسره استفاده کرده ،قواعد نحوی بررالف ،کند استفاده

وَ أنا الیومَ /  کغابَةٍ مِ  ررامِ یتظلو /   ٍیکُلّ ش یأن تنلَع یکانَ همّ/  رتُ بَی َ عامٍ و عامِکَم تَغَی »

در بتی  دو ستال   چقت : ترجمته ؛ (772: 1499 ،)قبانی «    أشارَة إستفهامِ یأن تَکون/  إلّا کِال أرید

و  ؛باشی مرمر ام ای  بود که همه چیز را رها کنی و همچون جنگلی از دغدغه تغییر کردم 

 که عالمت سلال باشی رواهم جز این م  امروز از تو چیزی نمی

 یزی گویشیگرهنجار  1ت9

ۀ هم گیری از بهره ودواا شکوهمند و زیبای واژگان واژگان ابزار کار شاعرند  هنر شاعر، از

در ایت     استت  اندیشه و عواطف رود رساتر و برای طرح بهترها  آن یها واژگان و ظرفیت

 تر یاری دهند تا صمیمی شاعر راتوانند به کار آیند و  ی نیز میگذر، واژگان بومی و محلره

؛ بترای نمونته،   (7ت1: 1981، )سنگری رود پیوند زند ۀد و دنیای مناطب را با دنیای ویژبگوی

 ۀدر اینجتا شتاعر واژ    های گذشته ترجمه: در زمان ؛(714: 1499، قبتانی )« یالعصورِ النَوال یف»

ریتش  /  الحتبُّ منقتوشٌ علتی   »یتا   استت   ر بترده به کا «الماضیة»جای  را به «النوالی» محلی

های باران نقش  عشق بر پر گنجشکان و دانهترجمه: ؛ (798: همان)« ، وَ حَبّاتِ المَطَرالعَصافیرِ

 است  کردهاستفاده  «حبّات»ۀ از کلم «قطرات»جای  قبانی بههم جا ندر ای است  شده

 (گرایی )باستانزی زمانی هنجارگری  7ت9

کتاربرد   ،هتای تشتنص دادن بته زبتان     پرتأثیرتری  راهیکی از ، شاید پس از وزن و قافیه

  رونتد  نمی استعمال الفاظی که در زبان روزمره و عادی به کار ؛ ترجمۀیک زبان باشدیآرکا

ی  اگر جانشت  ،زبانۀ کهن ه نیست و نیز سارت نحویهایی که در دسترس عام احیای واژه



 1949، پاییز و زمستان 6، شمارۀ 9سال پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت، / 189

 ،هتم  ویر رتود از عوامتل تشتنص زبتان استت       ،شتود نحوی معمولی و روزمتره  ت سار

 :کردتوان مطالعه  می «نحو»و  «واژگان» ۀگرایی را در دو شار باستان

 یگرایی واژگان باستان  1ت7ت9

انتناب تلفتظ   بلکه نیست، محدود به احیای واژگان مرده ،در نظر ما ،گرایی مفهوم باستان

 گرایی است  رود نوعی باستان ،لمهتر یک ک قدیمی

 گرایی نحوی باستان  6ت7ت9

رود و  گرایی به شمار می باستان ،زبان کهنه استفاده از نحو زبان روزمره و هر نوع رروا از

 برجستگی زبان شود  ۀممک  است مای

کته در اشتعار   ه در شعر رود بهتره بترد  از کلماتی  ،نزار قبانی با اینکه شاعری معاصر است

های قدیم  که در افسانه «غول» یا از  «حمل»و  «ةشا»همانند شده  قدیم استفاده میعران شا

 یواَل تَکون/  یعُنُق یأظافرکِ الحمرا َ     ف یضَع» :آید برد که از بطری بیرون می نام می ،است

و با گذار بهای قرمزت را در گردنم  ؛ ترجمه: نار (714: 1499 ،)قبتانی  «وَ ال حَماَل شاةً     یمَع

 م  مثل میش و بره نباش 

/ تَنتارُ فیها کُل  متا   لدیک قیقةٌ واحِدَةٌ/ د/ لَب یک :یوَ قالَ ل/  لَو رَرَاَ المارِدُ مِ  قُمقُمةِ»و یا: 

ترجمه: اگر غول از ؛ (792)همان:  «باِل تردُّدِ / الرترتُ عینیکِ مِ  قِطَعِ الیاقوتِ وَ الزُمُرُّد // تریدُهُ

هتر   یک دقیقه، تو در آن فرمان توام به گوشیک دقیقه ارا شود و به م  بگوید: بطری ر

، دو چشمان تتو را  م  بدون تردید کنی، ولی رواهی انتناب می و زمرد می آنچه از یاقوت

 کنم  انتناب می

 نتیجه  9

 ،هنری حریم اثر های کشیدن زبان به فضا و تری  راه یکی از مهم ،ه شدگفتونه که گ همان

یابتد  در ایت     افزایی تجلتی متی   گریزی و قاعدههنجارۀ شیو که به دو ،سازی است برجسته

 در ،های شتعر عترب   شاعر قدرتمند عاشقانه ،نزار قبانیهنجارگریزی در اشعار  انواع ،مقاله

بتیش از دیگتر انتواع     ،گریزی معنتایی هنجتار  ،که در آنشد بررسی  الحب کتاب ۀمجموع

تشتبیه بته    ۀرایت از آ ،زیرا قبانی در کتاب رتود  ،است هبود قبانی ۀاستفادمورد هنجارگریزی 

دلیل بدی  بیشتر در اشعار وی آمده و  ،گریزی آواییهنجار ،پس از آن و وفور استفاده کرده

دی از اشتعار رتود   تسکی  در تعتدا  ۀاز قاعد ،هماهن  در اشعار است که برای ایجاد وزنی
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بته میتزان   اما  ،به کار برده ای  کتابا کمابیش در ر ها است  مابقی هنجارگریزی بهره برده

واژگان  گاهقبانی  است  ای نبرده و از هنجارگریزی سبکی بهره هاستفاده نکردها  آن زیاد از

را بته  اش  نوشتتاری ۀ و زمتانی شتیو   در اشعار رویش به کتار بترده   یجدید های و ترکیب

بتارت شتعری   ع در پایتان هتر   معمتوالً  که گویای معنای شعرش باشد  ای تغییر داده گونه

 سازد  گاهی سارتارتر  فنیمتا آن را  ها ایجاد کرده ها و مصوت تغییراتی در صامت ،رویش

ان متردم  شعر را به زب   زمانیکندزند تا کالم را زیباتر  دستوری و نحوی زبان را بر هم می

 ،انی بترعکس زم و کند ی استفاده میواژگان بومی و محل کند و از کوچه و بازار نزدیک می

 ه نیست کند که در دسترس عام از واژگانی استفاده می
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