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بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی
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استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی بابل
تاریخ دریافت  .95/2/4تاریخ پذیرش 95/9/15

چكیده
یكی از مفاهیم مكتب صورتگرایی در بررسی متون ادبی ،عنصر برجستهسازی است كه با عناوینی چون
هنجارگریزی و هنجارآفرینی (قاعدهافزاییی) بحث میشیود .هنجیارگریزی یكیی از میث رترین روشهیای
برجستهسازی زبان ادبی و آشناییزدایی در شعر فارسی به شمار میرود .بدیهی است عدول از قواعد زبان
معیار یا افزودن قواعدی بر آن ،روشی بودهاست كه بیشتر شاعران معاصر ازجمله سیمین بهبهیانی بیرای
آفرینش شعر ،و ایجاد تمایز سبكی در دو حوزۀ زبانی و موسیقایی از آن بهره گرفتهاند .حال ایین پرسیش
مطرح میشود كه آشناییزداییهای شعر سیمین در دو حوزۀ مذكور چیه تیث یری در مییزان برجسیتگی و
تشخص سبك شعر وی به نسبت با سایر اشعار معاصرانش داشتهاست؟ این پژوهش نشان میدهد كه در
اشعار سیمین ،هنجارگریزی در مقایسه با قاعدهافزایی ،بسامد فیراوان و چشیمگیری دارد .در مییان انیواع
مختلف هنجارگریزی ،گونۀ معنایی ی كه مباحث علم بیان و بدیع معنوی است و جنبۀ تخیل را در شعر به
اوج میرساند ی بیش از انواع دیگرِ آن دیده میشود .در مقالۀ حاضر ،سعی شدهاست تا فرایند هنجارزدایی
و هنجارآفرینیها در اشعار سیمین كاویده شود.
واژههای كلیدی :سیمین ،هنجارگریزی ،آشناییزدایی ،برجستهسازی ،هنجارآفرینی ،موسیقی ،زبان ادبی.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

Ebrahimtabar_bora@yahoo.com
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 .1مقدمه
هنجارگریزی یكیی از مهیمتیرین شیگردهایی اسیت كیه بیرای برجسیتهسیازی زبیان و
آشناییزدایی در اشعار ،مورد استفادۀ جمع كثیری از شاعران قرار گرفتهاست .ایین مبحیثِ
افزودن و كاستن ،در حوزۀ زبانشناسی قرار میگیرد .از دیدگاه زبانشناسان ،باید زبان را از
جنبۀ عینی و با دید علمی و عملی بررسی كرد؛ زیرا زبان یكی از مهمترین نیازهای آدمی
در برقراری ارتباط با مردم است و «از بهترین ابزار این ارتباط به شمار مییرود» (بیاقری:1370 ،

 .)17یاكوبسن معتقد است كه «فرایند ارتباط شش جزء دارد؛ گوینده ،مخاطب ،مجرای ارتباطی،

رمز ،پیام ،و موضوع» (صفوی .)34 :1373 ،زبان معیار ،نقشهای ارتباطی را جهت انتقال پییام
از متكلم به مخاطب ،براساس قواعد دستوری ایفا میكند ،طوریكه تكرار و عادی شیدن
نقشهای زبانی ،سبب ماللت مخاطب از دریافت پیام میشود .شكسیتن ایین نیرم زبیان
معیار ،براساس قواعد و قیانون در راسیتای سیبك ادبیی در ییك سیط برتیر بیا انگییزۀ
تث یرگذاری بر مخاطب در قالب زبان ادبی ،آشناییزدایی اسیت؛ بیه عقییدۀ شكلوفسیكی،
آشناییزدایی آن است كه «جهان متن به چشم مخاطب بیگانه نماید و نشیانههیایی را بیه كیار
بگیرد كه داللت معنایی ا ر را بسیار دشوار كند و موضوع را تازه جلوه دهد» (احمیدی،)48 :1385 ،

و وظیفه شاعر از بین بردن این عادت است .براساس روانشناسی گشتالت«كیاركرد اصیلی

هنر این است كه شكل عادت را كنار بگذاریم» (همیان )49 :بیهشیرطیكیه در فهیم مخاطیب
اختالل ایجاد نكند .از نظر لیچ «هنجارگریزی میتواند تنها تا بدان حد پییش بیرود كیه ایجیاد
ارتباط مختل نشود و برجستهسازی قابل تغییر باشد» (صفوی)43 :1373 ،؛ به تعبییر دیگیر«اصیل

رسانگی باید مراعات گردد» (شفیعیكدكنی.)13 :1381 ،
سیمین بهبهانی جزء شاعران مشهور معاصر است كه با تكیه بر قریحه و ممارست بیر
توانایی ،بین سنت و تجدد پلی زد و ابت كرد كه هرگز این دو شیوه در تضاد نیستند .یكی
از عوامل آشناییزدایی شاخص در اشعار او ،عالوه بر هنجارگریزی معنایی ،كاربرد  41وزن
كمسابقه و بیسابقه است .همچنین شاعر به انگیزۀ نوآوری در شكلگییری نقیش ادبیی،
تحولی را در قالب «نوشتاری» غزل به وجود آورد كه لقب «نیمای غزل معاصر» (حی شیناس،

 )20 :1361را به خود اختصاص داد؛ وی از شگردهای مختلف هنجیارگریزی در دو حیطیۀ
زبانی و موسیقایی بهره گرفتهاست.
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1ی .1بیان مسئله
توفی سیمین بهدلیل نوآوری در عناصر اصلی غزل و بهرهگیری از وزنهیای كیمسیابقه،
سبب شد تا اشیعارش در سیط وسییعی بازتیا داشیته باشید و او را در ردییف شیاعران
نواندیش دورۀ معاصر بدانند .این پژوهش در پی آن است تا نقش ادبی سیمین را در دو بعد
آشناییزدایی و برجستهسازی بررسی كند و شیگردهای هنجیارگریزی و هنجیارآفرینی را
ی كه شاعر برای آفرینش اشعارش از آنها بهرهمند شدهاست ی تحلیل كند.
1ی .2پیشینۀ پژوهش

از نظر صورتگرایان روس ،آرا و عقاید متنوعی در بیا هنجیارگریزی و برجسیتهسیازی
مطرح شدهاست كیه مییتیوان بیه مباحیث عمیدۀ هنجیارگریزی در كتیا درآمیدی بیر
ساختارگرایی در ادبیات ا ر اسكولز ،و دو مقالۀ معروف شكلوفسیكی ( )V.shkloveskyدر
با آشناییزدایی 1و موكاروفسكی ( )J.Mukarovskyدر با برجستهسازی 2اشاره كرد.
در ایران نیز آ ار زیادی در این زمینه نوشته و ترجمه شدهاست؛ ازجمله كتا دوجلدیِ
از زبانشناسی به ادبیات ا ر كورش صفوی ،موسیقی شعر و رستاخیز كلمات ا ر محمدرضا
شفیعیكدكنی ،ساختار و تثویل متن ا ر بابك احمدی ،نظریههیای نقید ادبیی معاصیر ا یر
مهیار علویمقدم را میتوان نام برد ،اما ا ر مستقلی كه به موضوع هنجارگریزی در اشیعار
سیمین پرداخته باشد ،دیده نشدهاست.
1ی .3ضرورت تحقی
حضور فعال سیمین در جریان ادبی كشور و تالش در استفاده از اوزان عروضی كمكیاربرد
و بحرهای نامطبوع و بدعت نیماوار در قالب غزل سنتی ،عرصه را برای تحلیل بدعتهای
هنری اشعار سیمین در امر هنجارگریزیها باز كردهاست؛ همچنین طلوع اندیشههای نا
و مضامین عینی در شعر او ،مخاطب را بیه دقیت در برجسیتگیهیای صیوری و معنیایی
وامیدارد .در چشمانداز نخست ،ویژگیهای زبانی و «انحراف از نرم زبان» و مهیارتهیای
شاعر در مبحث تكنیكی و فنی ،شعرش را در میان معاصران ممتاز كیرده و بیه تشیخص
سبكی انجامیدهاست .در این مقاله ،پیش از ورود به تحلیل انواع هنجارگریزی ،ابتدا به چند
اصطالح اشاره میشود:
 .1نك :مقالۀ «هنر همچون شگرد (تمهید)» (احمدی47 :1385 ،؛ مكاریك.)13 :1385 ،
 .2نك :مقالۀ «زبان معیار و زبان شعر» (محسنی و صراحتی.)3 :1389 ،
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1ی3ی .1آشناییزدایی ()Defimiliarization

یكی از مهمترین مفاهیم نظری صیورتگراییان روس ،آشیناییزداییی اسیت كیه «شیامل
تمهیدات ،شگردها و فنونی است كه زبان شعر را برای مخاطبان ،بیگانه میسازد و با عادتهیای

زبانی مخاطبان مخالفت میكند» (علویمقدم .)107 :1377 ،آشناییزدایی به شییوههیایی گفتیه
میشود كه یك متن را از حالت عادی و عامیانه شدن ،به سمت نو شدن سوق مییدهید.
این «شگردها در قالب موسیقایی و زبانشناسیك جای میگیرد كه تمام ویژگیهای زبان شعری،
اعم از صور خیال ،ویژگیهای بیانی و بالغی و زبانی را در خود جای میدهد ،و باعث تشخص و

برجستگی بیشتر زبانِ شعر نسبت به زبان نثیر مییشیود» (حسیینیمیثخر .)79 :1382 ،شیاعر ییا
نویسنده ،با بهرهگیری از این شیوهها ،حس غریب ایجاد میكند و احساسات مخاطبیان را
به متونی برمیانگیزاند كه بهسبب كثرت استعمال در یك دوره ،از ذوق و حالوت دور شده
بودند؛ پس فنون جدیدی را میطلبد تا جاودانه بماند .به تعبیر صورتگراییان ،بایید بیرای
رهایی از چنین سبك مستعملی ،دست به آشناییزدایی زد.
1ی3ی .2برجستهسازی ()forgranding

برجستهسازی ،عدولهای برجستۀ هنری از زبان عادی است كه زیرمجموعۀ هنجارگریزی
و از مهمترین نوع آن است (شمیسا)162 :1378 ،؛ البته صرف عدول از هنجار ،باعث آفرینش
ادبی نمیشود ،بلكه هر عدولی باید متضمن انسجام و ییكپیارچگی و همیراه بیا اصیول
«زیباشناسی» باشد (همیان .)36 :بنابراین انحراف از زبان معیار باید به شییوهای غیرمتعیارف
باشد ،یعنی عناصر زبان را به گونهای باید به كار برد تا مخاطب را به میتن ادبیی ترغییب
كند .گاهی در یك دورۀ ادبی ،زبان ادبی برای مردمْ عادی میشود و نشان كهنگی در آن
بروز مییابد؛ برای مبارزه با این كهنگی باید دست به ابتكار زد .بیه عقییدۀ موكارفسیكی

2

«برجستهسازی فرایند خودكار ،زبان را به زبان اد مبدل مییكنید» (صیفوی ،)36 :1373 ،لییكن
نمیتوان همۀ انحراف از زبان معیار را آگاهانه دانسیت .بنیابر نظیر شكلوفسیكی «همیشیه

نمیتوان دریافتِ تازهای از اشیا داشت» (سلدن .)49 :1384 ،جفری لیچ ،انحراف از زبان معیار را
 .1آشناییزدایی را «اولینبار شكلوفسكی روسی آن را در نقد ادبی به كار گرفت ،و بعدها یاكوبسین ،تینیانوف و ...بیه آن توجیه
كردند» (احمدی.)47 :1385 ،
« .2اصطالح برجستهسازی از ابتكار او است» (احمدی.)47 :1385 ،
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برجستهسازی میداند كه به دو طری انجام میگیرد:
1ی3ی2ی .1فراهنجاری ()deviation

فراهنجار معموالً به اجزایی مانند فراهنجاری معنایی و آواییی و نحیوی و ...تقسییمبنیدی
شدهاست .این فراهنجاری غالباً «در حوزۀ بدیع معنوی است و شعر مییسیازد» (شمیسیا:1378 ،

 )163و با عناوینی ازقبیل هنجارگریزی (صیفوی )143 :1373 ،و هنجارزدایی و قاعیدهكیاهی
(همان )36/2 :1383 ،و برجسته سازی در گیروه زبیانی (شیفیعیكیدكنی )7 :1381 ،آمیدهاسیت.
هنجارگرایی (فراهنجاری) ،گریز از قواعد حاكم بر زبان هنجار ،و عدم مطابقت و هماهنگی
معانی با زبان متعارف است (انوشه)1445 :1376 ،؛ و از اصول مهم زیباشناختی ادبی به شیمار
میرود كه به ابداع ادبی و غنای زبانی ختم میشود.
1ی3ی2ی .2هنجارافزایی ()extra regularity

هنجارافزایی «معموالً در حوزۀ بدیع لفظی بحث میشود و نظم میسازد ،درحقیقت بیه زبیان متعیارف

یا خودكار ،هنجارهایی را تحمیل میكنیم» (شمیسا163 :1378 ،؛ صفوی)43 :1373 ،؛ و عنیاوینی چیون
قاعدهافزایی (صیفوی )43 :1373 ،و برجستهسازی در گروه موسییقایی (شیفیعیكیدكنی )7 :1381 ،در
این گروه قرار میگیرند .قاعدهافزایی ،برعكس هنجارگریزی ،گریختن از قواعد حاكم بیر زبیان
نیست ،بلكه اعمال قواعدی اضافی بر قواعد زبان هنجار اسیت؛ درواقیع «بیین هنجیارگریزی بیا
قاعدهافزایی ،از لحاظ ماهیت فرق وجود دارد؛ نتیجۀ هنجارگریزیها شعر است و نتیجۀ قاعدهافزاییهیا،
توازن و نظم» (بارانی .)63 :1382 ،براساس نظریۀ پژوهشگران «فراهنجاری ییا عیدول از هنجیار ،بیر
هنجارافزایی برتری دارد» (اسداللهی و علیزاده.)4 :1391 ،

در این مقاله ،اشعار سیمین براساس گونههای هشتگانۀ هنجارگریزی ،كه لییچ آن را
«با عنوان واژگانی ،نحوی ،آوایی ،نوشتاری ،معنایی ،گویشی ،سبكی ،و زمانی» طبقهبندی كیرده
(صفوی49 :1373 ،ی  ،)54بررسی شدهاست.
 .2انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین
2ی .1هنجارگریزی واژگانی
هنجارگریزی واژگانی یكی از «شیوههایی است كه شاعران ازطری آن زبیان خیود را برجسیته

میسازند» (صفوی .)49 :1373 ،در این نوع هنجارگریزی ،واژگان جدید در زبان ادبیی شیكل
میگیرد و اساس ساخت واژههای تازه برحسب قواعد دستور و زبان هنجار است كه طبیعتاً
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عالمانه خواهد بود و برقراری ارتباط به آسانی انجام میپذیرد .هنجارگریزی از نیرم زبیان،
نتیجۀ انحراف از زبان معیار و برخورد میان واژگان است .سیمین جزو شاعرانی است كه در
غنای واژگان زبان فارسی سهیم است؛ اگرچه بسامد ساخت واژگان جدید در اشعار سیمین،
به اندازۀ اشعار اخوان نیست و «وسعت واژگان جدید در اشعار اخوان بسیار فراوان است» (روحانی

و عنایتی ،)68 :1388 ،اما شاعر با ساختن واژگان و تركیبات جدید ،كوشییدهاسیت تیا داییرۀ
معنایی و مفاهیم اشعارش را گسترش دهد.
2ی1ی .1واژگان
واژههایی ازقبیل تابگاه (سیمین بهبهانی ،)200 :1391 ،پریشا (همیان ،)919 :نرمیاهنگی (همیان:

 ،)919هیابانگی (همان ،)935 :جوباره (همان ،)879 :زنخدای (همان ،)891 :بچیم (همیان،)282 :
نیلینه (همان ،)199 :نرمای طیراوتزا (همیان ،)606 :بیلیه (همیان ،)640 :ماسییده (همیان،)436 :

بویناک (همان.)436 :
2ی1ی .2تركیبات
شاعر باید برای تفهیم دقی مقصودش ،كلمه یا تركیبی را بسازد كه متناسب با ظرفییت و
استعداد زبان باشد (پورنامداریان .)317 :1374 ،سیمین نیز با توجه به مطالعات فراوانی كیه در
متون كهن و معاصر داشته ،تركیبات (وصفی و اضافی) جدیدی را در غزلییات سینتیاش،
متناسب با موضوع آورده؛ و «با آفرینش تركیبات تازه ،به نو شدن زبان شعر كمك كیردهاسیت»

(حسنلی .)163 :1383 ،در این بخش ،تركیباتی ازقبیل غم دوشینه (سیمین بهبهانی،)54 :1391 ،
توانفرسانگاه (همان ،)55 :بویناك عجز (همان ،)436 :شِنل مخمل (همان ،)559 :قانون سیربی
(همان ،)519 :نَفَس نور (همان ،)1077 :مَهبرآییان (همیان 835 :و  ،)857خوابدانیه (همیان،)463 :
برگجوش (همان ،)449 :نازكای تنهایی (همان ،)787 :مرگالخ (همان ،)792 :خاکمرد (همان:

 ،)794سكوت سهمگین (همان ،)659 :نازكنواز پرهایشیان (همیان )787 :و نَفَسْیدودی ( )1106را
میتوان ذكر كرد.
2ی .2هنجارگریزی زمانی (باستانگرایی)

یكی از شیوههای هنجارگریزی ،كاربرد واژههایی با ساخت كهن در شعر است .این واژهها
در زبان معیار جایگاهی ندارند و چون متداول نیستند ،معموالً مرده محسو میشوند؛ بیه
این هنجارگریزی ،باستانگرایی گویند .شاعران برای تشخص بخشیدن به كالم ،با «عبیور
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از گونۀ زمانی زبان هنجار ،شكلی از واژگان را به كار میبرند كیه امیروزه سیاختار نحیوی كهنیه
دارنیید» (صییفوی .)54 :1373 ،بییه قییول شییفیعیكییدكنی (« )372 :1381گییاهی كهنگ یی زبییان
( ،)archaismمیتواند عاملی از عوامل گریزنده از ابتذال به شمار آید و یك ا یر ،فقی و فقی ،

بهخاطر باستانی بودن اجزای آن ،از نوعی استحكام یا شبهاسیتحكام برخیوردار باشید» .در مییان
شاعران معاصر (و نیمایی) ،عالوه بر اخوان ی كه بهعلیت آشینایی بیا آ یار گذشیتگان ،بیه
باستانگرایی دست یافتهاست ی میتوان از سیمین هم نام برد؛ وی با غور در ادبیات كهن
و تعل خاطر به قالب كالسیك غزل ،واژگان باستانی را در قالب فعیل و اسیم و تلمیی و
اسطوره و اقتباس از شاعران گذشته ،نشان دادهاست:
2ی2ی .1فعل
فعل از اركان مهم جمله است« .در اهمیت جنبۀ باستانگرایانۀ فعل ،همین بس كه عبارتهای
فاقد فعلهایی با ساختمان كهن ،هرچند ممكن اسیت از واژگیان و سیاختاری سینگین برخیوردار

باشند ،لیكن كمتر قادرند سیمای آركاییك خود را به تماشا بگذارند» (علیپور .)316 :1378 ،افعالی
كه در اشعار سیمین به كار برده شده ،نشان از باستانگرایی دارد؛ برای نمونه ،میتوان بیه
فعلهای ماضی نقلی قدیم و عبارتهای فعلی اشاره كرد« :گفیت :اینیتْ ییار دمسیاز ،نییك
استشاره كردی» (سیمین بهبهانی« ،)931 :1391 ،بس كه از یاران شنیدستم دروغ دلفریب» (همان:
« ،)445آنچه خواندن به نسیان سپارش» (همیان« ،)252 :تا به خیاطر بسیپرد آن قصیه را» (همیان:

« ،)487بیتفاوت روزها را پشت سر بگذاشیتم» (همیان« ،)461 :آن اختیر تابنیده كیه پنداشیتمتش
عش » (همان« ،)321 :دیر شد آن دارو تا نیارستم» (همیان« ،)687 :خنجیر نالیۀ جغیدی ،نخلید»
(همان« ،)494 :در من خلیده چو خاری» (همان« ،)569 :غنج زند دل همه از خرمی» (همیان،)559 :
«بدین دو بال قفسپیما كه لرزهوار گشودستم» (همیان« ،)784 :دست بداریید از سیرم كیه در ایین
شهر /كس چو من آشفته و غمینوارم نیست» (همان.)110 :

2ی2ی .2اسم
با توجه به آشنایی سیمین به ادبیات كهن و مطالعیهاش در دییوان شیاعران و اسیطوره و
تاریخ ،واژههایی را در شعر وارد كرده كیه حكاییت از دقیت و عالقیۀ او بیه گذشیتۀ ایین
سرزمین دارد؛ واژههایی ازقبیل دخمه (همان ،)41 :دِرْهم (همان ،)40 :پتیاره (همان ،)330 :نَژند
(همان ،)396 :سِلی و اسب و قبیا (همیان ،)630 :زوبیین (همیان ،)468 :پیادافره (همیان،)543 :

 /8بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی

نخجیر (همان ،)535 :حمایل (همان ،)667 :تیرنج و حنظیل و محمیل (همیان ،)723 :عسیس
(همان ،)1059 :اینتْ و سرگان و ردگان (همان ،)932 :بیغوله و خریطیه (همیان ،)936 :باربید و
نكیسا و شبدیز (همان ،)739 :شوخگن (همان ،)791 :شهروا (همیان ،)892 :ادییم (همیان،)873 :
كنام (همان )837 :را میتوان ذكر كرد .قطعۀ شعر «درس تاریخ» ،گزارشی از تاریخ ادبیات و
اسطورۀ این سرزمین است .در این شعر ،بسامد واژگان كهن زیاد است؛ ازایینرو ،بیه ذكیر
یك بیت اكتفا میشود:
دختیییرم تیییاریخ را تكیییرار كیییرد

قصییییۀ ساسییییانیان را بازگفییییت
(همان)487 :

همچنین دایرۀ تلمیحیات در شیعر سییمین نسیبتاً وسییع اسیت و مییتیوان گفیت از
ویژگیهای سبكی و باستانگرایی او محسو میشود .بیشتر تلمیحات تاریخی و دینیی و
اسطورهای شاعر در دفتر «رستاخیز» و «خطی ز سرعت و آتش» و «ییك دریچیه آزادی» و
«دشت ارژن» دیده میشود .وی نهتنها به اسامی باستانی و اساطیری ایران ،بلكه به آییین
هندوان نیز اشاره داشتهاست؛ بهویژه نام «بودا» را ی كه یكیی از واژگیان كلییدی تلمیحیی
است ی در دفتر «دشت ارژن» در قطعات «فارغ ز من چگونیه شیوم» (همیان« ،)761 :برآمیده از
آبنوس» (همان« ،)763 :كجاست آن» (همان« ،)765 :ببین به هیئت» (همان )767 :آوردهاست.
بعضی از اسامی دیگر كه در اشعارش آمده ،حماسی و اسطورهایاند؛ ماننید فرییدون و
سیاووش (همان )552 :و سیهرا (همیان )628 :و ضیحاک (همیان )745 :و بعضییهیا بیه
تلمیحات دینی اشاره دارند؛ مانند یحیا (همان )572 :و میریم (همیان )773 :و حیوا (همیان:
 )802و آدم (همان.)804 :
2ی2ی .3تضمین و اقتباس
اقتباس از شاعران گذشته ،نوعی از باستانگرایی به شمار میرود .سیمین در میان شاعران
گذشته ،از اشعار فردوسی (همان ،)488 :از مولوی (همان 513 :و  ،)300از سعدی (همان 178 :و
 ،)549از ناصرخسرو (همان ،)560 :از خاقانی (همان )538 :از حافظ (همان ،)961 :بیشترین تث یر
را پذیرفتهاست؛ برای نمونه ،یك مورد از اشعار حافظ ( )112 :1389ذكر میشود:
بی مزد بود و منّت هر خدمتی كه كردم

یا ر مباد كس را مخدوم بیعنایت

سیمین بهبهانی ( )961 :1391در سرودن شعر زیر ،از این غزل حافظ تث یر گرفتهاست:

بیمزد و منّت خدمتی كردیم و زین پس

آیینهها را تیره كن این است عنایت
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2ی .3هنجارگریزی نحوی
نحو ( )syntaxواژهای یونانی به معنی «نظم و تربیت» است و شامل شییوههیایی مییشیود كیه بیا
استفاده از آنها ،بتوان واژهها را بهگونهای تركیب كرد كه بتوانید واحیدهای بیزرگتیری را بسیازند
(باقری .)215 :1370 ،درحقیقت مجموعۀ قواعد و قوانین تركیب واژهها (نحو) ،ایین امكیان را بیه اهیل
زبان میدهد تا جمالت دستوری متنوعی را تولید كند؛ ازاینرو «شاعر بیا بیرهمزدن سیاختار دسیتوری
جملهها ،زبانش را ممتاز میكند .ساختارهایی را كه در زبان روزمره معمول است ،درهم میشكند و دریچهای
تازه از ساختار جملهها را میگشاید .برخی دستوردانان این نوع جملههای هنجیارگریز را ،كیه نشیان از پربیار
بودن ذهن شاعر از عناصر شعری و تفكرات شاعرانه دارد ،جملۀ نادستورمند یا غیرمستقیم مینامند» (انوری و

احمدیگیوی .)308 :1376 ،از ویژگیهای بارز زبان ادبیی ،همیین اسیت كیه شیاعر در اركیان جملیه،
دخلوتصرف كند و نظم دستوری را برهم بزند .به گفتیۀ تیودوروف (« )T.todorovادبییات همچیون
زبانی است كه در آن هر سخن در لحظۀ گفتهشدنش نادستوری ( )Ayrammaticalاست» (اسكولز:1379 ،

)182؛ یعنی با دخالت در نظم دستوری جمله ،میتوان جمالت زیباتر آفرید؛ ازاینرو شاعر «میتواند در
شعر خود با جابهجا كردن عناصر سازندۀ جمله ،از قواعد نحوی زبانِ هنجار گریز بزند و زبان خیود را از زبیان

هنجار ،متمایز سازد» (صفوی .)50 :1373 ،زبان سیمین در این بخش از غزل سنتی ،زبانی ممتاز اسیت و
زبان روزمره و عادی نیست؛ این امر ،از علل باستانگرایی نحوی محسو میشود .به تعبییر دیگیر،
«بعد از وزن و قافیه ،معروفترین و پرتث یرترین راههای تشخص دادن به زبان ،كاربرد آركاییك زبان اسیت»
(شفیعیكدكنی )24 :1381 ،و «توقع و تنوع در حوزۀ نحوی زبان ،از مهمترین عوامل تشخص زبان اد اسیت

و گاه تنها عامل برجستگی یك عبارت» (همان .)26 :بر این اساس ،میتوان بیان كرد كه هرگونه تصرف
یا جابهجایی در نحوۀ همنشینی اركان جمله و انحراف از قواعید دسیتوری حیاكم بیر آن ،در ردییف
هنجارگریزی نحوی قرار میگیرد .در اشعار سیمین ،نمونههای باستانگرایی نحوی ،بسیار مشیاهده
میشود كه برای هر نمونه ،چند نمونه ذكر شدهاست:
2ی3ی .1كاربرد شبهجمالت به شیوۀ كهن
«وه! كه دیگر نغمههایم زنده نیست» (سیمین بهبهانی)278 :1391 ،؛ «اَال ای دیدۀ جانیان! ز افسیونهیا
چه مینالی؟» (همان)235 :؛ «ای خوشا آرامشی ،بینانخورش نانپارهای» (همان.)543 :

2ی3ی .2جابهجایی موصوف و صفت (تركیب وصفی مقلو ) ،كه كاربردی زیادی هم دارد:
«آزادسرو» (همان« ،)444 :كبودایوان» (همان« ،)622 :خردكشوری» (همان« ،)627 :تنكجویبار» (همان:

« ،)780تلخپروردكاسنی» (همان« ،)653 :داغدالن» (همان« ،)321 :زردرو» (همان.)794 :

 /10بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی

2ی3ی .3تقدم صفت برموصوف بدون حذف كسرۀ اضافه
«رقصِ زرینِ ذرت» (همان« ،)854:بلندِ بشكوهِ تارَكش» (همان.)856 :

2ی3ی .4جدایی حرف نفی از فعل كه بسامد كمتری دارد
«نه از تو مهر پسندم ،نه یاوری خواهم» (همان)312 :؛ «دیگر نه جوانم كیه جیوانی كینم ای دوسیت»
(همان« ،)491 :برو! نه كه چنبر بندد» (همان ،)814 :نه شیر هست و نه پستانش (همان.)895 :

2ی3ی .5كاربرد ساختار كهنِ جمله در بافت اشعار
«كه ز صبر كینه بازآید؛ كه ز كینه ،زخم شود كاری» (همان)969 :؛ «گر دوست دسیت گییرد» (همیان:

)417؛ «دیدم كه نهانی نظرش با دگران بود» (همان.)320 :

همچنین در بیت زیر (مصرع دوم) ،كاربرد ساختار كهن كامالً مشهود است:
گرچه چون كوه به دامان اف بستر ماست

منت پايِ بسي راهگذر بر سر ماست
(همان)318 :

2ی3ی .6جابهجایی ضمیر متصل
«آن غبارم كه گَرَمْ از سرِ دامین نفشیانی» (همیان)342 :؛ «چگونیه نفرسیایدْت دلیی ،چگونیه
نیفزایدت غمی» (همان.)1098 :

با توجه به بسامد این نوع ضمیر در اشعار ،فق به ذكر یك بیت بسنده میشود:
بیش نمیخواهم كز نَفَس مستم

عقل جنون دارد تام نیازارد
(همان)686 :

2ی3ی .7رای فك اضافه
«زندان صبرآموز را در میگشایم ناگهان» (همان)239 :؛ «من ندانم كه پدر كیست مرا» (همان.)37 :
البته این مورد ،در اشعار سیمین كاربرد چندانی ندارد.

2ی .4هنجارگریزی معنایی
حوزۀ معنا ،وسیعترین بخش زبان است و متنوعتیرین عیدول از هنجارهیا در ایین بخیش
صورت میگیرد .هنجارگریزی ،گریز از قواعد معنایی زبان هنجار در همنشیینی و تركییب
واژهها با یكدیگر است .در سبك ادبی ،واژگانِ گفتیار عیادی در معنیای دیگیری بیه كیار
میروند و معموالً هنرمندان برای بیان تخیل خود ،از قراردادهای متعیارف زبیانی اسیتفاده
نمیكنند؛ یك «نگرش احساس و مخیل به جهان (درون و بیرون) است كیه بیا زبیان تصیویری
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(مخیل) و عاطفی (احساسی) همراه است و در آن ،واژهها و جمالت در معنای عادی و اصلی خیود

به كار نمیروند» (شمیسا .)15 :1371 ،درحقیقت ،ابزار بیانی ،میدان معنایی كالم را با انحیراف
از زبان معیار ،وسعت میبخشند .در اشعار سیمین ،وسیعتیرین تصیاویر شیاعرانه مشیاهده
میشود كه دارای ویژگیهای خاصیاند؛ گاهی با دیگیر نمونیههیای مشیابه آن در اشیعار
معاصران یكساناند و گاه بسیار خیالی و در اوج .میتوان گفت «بهترین نوع این تصیاویر در
حوزۀ تخیل سیمین ،در قالب شعر روایی نقیش بسیتهاسیت و جیوهرۀ اصیلی شیعر او را تشیكیل
میدهد» (حقوقی.)25 :1381 ،

شاعر در تجسم صحنهها ،از گونههای مختلف بیان و تشبیه و استعاره و كنایه و مجیاز و
متناقضنما و حسآمیزی و سایر ابزار معنوی بیان ی كه از عناصر آشناییزدایی معنیاییانید ی
بهره بردهاست .براساس جدولی كه از تصاویر بیانی تهیه شدهاست «از مجموع  6126میوارد
صور خیال ،بیشترین آن ،به تشبیه برمیگردد كه حدود  2328مورد را به خود اختصاص دادهاست.
استعاره ،1549 :كنایه ،751 :تشیخیص ،737 :اسیتعارۀ مكینیه ،706 :و مجیاز 110 :میورد اعیالم
شدهاست( »1ابومحبو .)362 :1382 ،

2ی4ی .1تشبیه
تشبیه یكی از مهمترین ابزار بیانی در تصویرسازی است؛ «تشبیه آن است كه بیه ایین چییز،

معنایی از معانی یا حكمی از احكام آن را ا بات كنی» (عبیدالقاهر جرجیانی .)49 :1370 ،همچنیین
«یادآوری همانندی و شباهتی است كه از جهتی ییا جهیاتی مییان دو چییز مختلیف وجیود دارد»
(شفیعیكدكنی.)53 :1370 ،

در اشعار سیمین ،بیشترین تصویر بیانی ،به تشبیه بلیغ اضافی اختصیاص دارد .بیدیهی
است كه مشبه و مشبهبههای تكراری ،سبب ابتذال تشبیهاند ،اما در شعر سیمین ،مشیبه و
مشبهبهها و حتی وجهشبه ،غیرتكراریاند و شاعر بیا ایین شییوه سیعی در آشیناییزداییی
داشتهاست .ذكر انواع تشبیهات به تفصیل ،در این مجال مقدور نیست ،ولی چند نمونیه از
نوع بلیغ اضافی در شعر سیمین چنین اسیت« :سیاقۀ نیلیوفر» (سییمین بهبهیانی،)559 :1391 ،
«پَرچین مژه» (همان« ،)628 :بلور لطف» (همان« ،)397 :جلبك غفلت» (همان« ،)631 :تاول اندیشه»
(همان« ،)454 :دختران شعر» (همان« ،)437 :زنجیر عش » (همان« ،)452 :چلچیراغ تیاک» (همیان:
 .1نك :مقالۀ «بیان و جلوههای صور خیال در شعر سیمین» (شمیسا و كاشی.)107 :1388 ،

 /12بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی

« ،)409صحاری فقر» (همان ،)436 :و دو قطعه شعر ی كه تابلویی از نوع تشبیهات زیبا (مرسل

مفصل) است ی نقل میشود:
آبشییییار بلنیییید چییییون مسییییواك

تیین بییه دنییدان صییخرههییا میییزد...

سیین هییا چییون شكسییته دنییدانهییا

نامرتییییییب ،سیییییییاه ،افتییییییاده

بسییییتر آبشییییار چییییون دهنییییی

از غریبیییی بیییه زجیییر جیییان داده
(همان)383 :

چو حلقه بازوی من تن

گِرد پیكر توسیت

حسود جیان بسیپارد كیه خیاتمی دارم
(همان)185 :

2ی4ی .2استعاره
استعاره از هنریترین نوع صور خیال و شاعرانهترین گونۀ بیانی در زبان ادبی است كه در
آن ادعای یكسانی میرود و طبیعتاً «كشف بزرگ شاعر و عالیترین امكانیات در حیطیۀ زبیان
است و كارآمیدترین ابیزار تخییل و بیهاصیطالح ابیزار نقاشیی در كیالم» (شمیسیا.)142 :1371 ،

برجستگی كاربرد این تصویر ،متناسب با روحییۀ شیاعر و مسیالل مبتالبیه جامعیه اسیت؛
ازاینرو بیشتر ،صفات زنانه به خود میگیرد .اگرچه میزان كاربرد استعاره در اشعار سییمین
بهنسبت تشبیه كمتر است ،انواع استعاره را (مصرحه و مكنییه و تبعییه) مییتیوان در اشیعار
سیمین مشاهده كرد؛ برای نمونه:
2ی4ی2ی .1استعارۀ مكنیه« :پنجههای لطیف نسیم صیب » (سییمین بهبهیانی )275 :1391 ،و
«رگهای زمان» (همان )471 :و «روی دریا دوید بوسۀ باد» (همیان ،)190 :و «خروشیناكی طوفیان

پرغرور» (همان)437 :؛ این نوع استعاره ،بیشترین كاربرد را دارد.
2ی4ی2ی .2استعارۀ تبعیه« :میلغزد آن نگاه شیتابان بیه چهیرهام» (همیان)337 :؛ ایین نیوع
استعاره ،كمترین كاربرد را در شعر سیمین دارد.
2ی4ی2ی .3استعارۀ مصرحه« :اینك كنار روشنایی چلچراغ خیویش /بنشسیته ام بیه عییش»

(همان )173 :و «مشكینغزال چشم سیه را  /نزدیك خرس پیر نشاندم» (همیان)27 :؛ این تصاویر
استعاری ،متناسب با جامعۀ عصر شاعر است.
همچنین برای تبین دقی استعارۀ مصرحه ،ابیات زیر را میتوان مثال آورد كه واژگانِ
«محمل و خورشید» استعاره از «آمبوالنس» و «رزمندۀ مجروح در جبهه جن » است:
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اییی ین محمییییل بییییا خییییود دارد

خورشیییییدی در خییییون غلتییییان

زخمیییییش را میییییرهم زیبییییید

دردش را درمییییییییان باییییییییید
(همان)723 :

2ی4ی .3حسآمیزی
حسآمیزی جزو بدیع معنوی است ،و آمیختن دو یا چند حس است در كالم ،بهگونهایكه
با ایجاد موسیقی معنوی ،بر تث یر سخن بیفزاید .این آرایه در اشعار سیمین بسامد كمتیری
دارد ،لیكن نمونه هایی وجود دارد« :چه سكوت سرد سیاهی؛ نه فیراغ رییزش اشیكی» (همیان:
« ،)583در ژرفی نگاه خموشت نشستهام» (همیان« ،)327 :در آن نگیاه خیامش دریارنی » (همیان:

« ،)373بر لبش ،ای بوسۀ شیرینتر از جان! غنچه كردی» (همان« ،)324 :بَرَم هر نغمۀ شیرین كیه
خواندند» (همان« )375 :من و این بوسۀ شیرین» (همان.)347 :

2ی4ی .4متناقضنما
از انواع دیگر آشناییزدایی هنری ،متناقضنماست .این تصاویر ،تصاویری هستند كه طرفین
در ضد یكدیگرند ،اما در كنار هم خوش مینشینند .این تصیویر در «اسیتتیك صیورتگراییان

روسی ،در مركز بحث قرار میگییرد و از همیان اصیل تخیییل اسیت» (شیفیعیكیدكنی.)37 :1381 ،
همچنین «در تناقض مفهومی وجود دارد كه شاعر بیان میدارد و میتوان تنها ازطری تنیاقض بیه

آن مفهوم دست یافت» (دیچیز .)251 :1379 ،در اشعار سیمین ،این عنصر نسبت به سایر عناصیر
بدیعی كمتر است؛ لیكن به چند نمونه اشاره میشود« :بده آن قوطی سرخا مرا /تا زنم رنی
به بیرنگی خویش» (سیمین بهبهانی« ،)21 :1391 ،بیزبان با صد زبیان شییرین و گیرم» (همیان :
« ،)53ریای ما كمتر ز بیریایی» (همان« ،)433 :آتش سردم كه دارم جلیوههیا در تیرگیی» (همیان:

« ،)320صد بوسه میزد از پی ،بر پای بییپیاییشیان» (همیان« ،)881 :چیون غیزاالن در سییاهی
دیدگانم روشن است» (همان« ،)320 :بیچنگی خود چنگم و بینایی خود نای» (همیان« ،)338 :بیه
بهای بیبهایی به نوای بینوایی» (همان« ،)439 :آفتا گرم عمرم سرد شد» (همان.)361 :

2ی4ی .5كنایه
یكی دیگر از راههای تشخص دادن به زبان ،كنایه است كه ذهن مخاطیب را بیه درنی
وامی دارد (زرینكو  ،)74 :1379 ،و زبان را برجسته میكند (صفوی .)129 :1383 ،كنایه بسامد
زیادی در اشعار سیمین دارد .در ابیات زیر ،دندان فشیردن ،كناییه از نیوع ایماسیت یعنیی
سختی را تحمل كردن ،و ابرو درهمكشیدن كنایه است از عصبانی شدن:

 /14بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی

در گلییییو نالییییههییییا را شكسییییتم

بییر جگییر سییخت دنییدان فشییردم

(سیمین بهبهانی)66 :1391 ،

چون مین دریین دییار بسیی هسیت

ابیییرو بیییه هیییم كشی ییده و گفیییتم

(همان)113 :

2ی4ی .6مجاز
همانطوركه در سطور پیشین اشاره شد ،بسامد كاربرد مجاز كم اسیت؛ در اینجیا فقی دو
نمونه از ابیات ذكر میشود:
شییرازه بسیتهام غزلیی را بیه نامییهای

شیییراز اگییر قبییول كنیید ارمغییان شییود
(همان)418 :

آه ،ای ناشیییییناس! مییی ییدانیییییم

كیییه زبیییان میییرا نمییییدانیییی
(همان)71 :

2ی .5هنجار سبكی
در تعریف این نوع هنجارگریزی ،گفتهاند شاعر «از الیۀ اصلی شعر ،یعنی گونۀ نوشیتاری ،بیا

استفاده از واژهها ،به ساختهای گفتاری گریز میزنید» (صیفوی)53 :1373 ،؛ درحقیقیت ،گونیۀ
نوشتاری معیار با گونۀ گفتاری قرین میشود و برای مقصیود شیاعر ،میورد اسیتفاده قیرار
میگیرد ،طوریكه به مفهیوم رسیانگی پییام لطمیهای وارد نشیود؛ در غییر ایین صیورت
«كوچكترین بیدقتی در این زمینه یا شتا زدگی و عدم وجود فضای مناسب ،در گریز از هنجیار

نوشتار به گفتار یا برعكس ،به مفهوم و رسانگی شعر لطمه وارد میكند» (سنگری .)6 :1381 ،این
هنجارگریزی ،یكی از اَشكال معنایی و زبانی شعر است كه «شاعران امیروز بیا بیهكیارگیری
واژههایی كه تا پیش از دورۀ معاصر اجازۀ ورود به سیاحت شیعر را نداشیتند و نییز بیا اسیتفاده از
واژههای تازهای كه در زبان روزمرۀ امروز به كار میرود ،در كنار واژههای گذشته ،به گسیترش و
توسع زبان شعر كمك میكند» (حسنلی.)114 :1383 ،

یكی دیگر از برجستگیهای زبانی اشعار سیمین ،كاربرد واژههیای گفتیاری و عامیانیه
است .همنشینی این واژگان نو و كهن ،با توجه به ایجاد توازن و ارسال معنیای دقیی در
اذهان مخاطبان ،نوعی آشناییزدایی است كه در اشعار سیمین دیده میشود« :نوشدارو پس
از مرگ سهرا » (سیمین بهبهانی« ،)63 :1391 ،خفتنی شد ،به خدا ،بستر سرسبز چمنها» (همیان:
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« ،)429بزی! بدو! هی بزی! بدو!» (همان« ،)886 :گرچه اكنون قصهسازِ جیمجمیك بیرگ خیزانم»

(همان)897 :؛ بیت زیر نمونهای است برای این موضوع:
قییییایم نشییییو ،پیییییدا كییییردم

بیییخییود ،نَییدو میییگیرمییتهییا
(همان)1021 :

2ی .6هنجارگریزی نوشتاری
شاعر در نوشتن شعر ،شیوهای را به كار میبرد كه تغییری در تلفظ واژه به وجود نمیآورد،
اما این شكل نوشتن ،مفهومی انوی به مفهیوم واژه مییافزایید (انوشیه)1445 :1376 ،؛ بیه
عبارت دیگر «حالت فیزیكی واژهها تصویری از معنای آنهاست .این نیوع شیعر ،نیوعی نقاشیی

است كه در آن ،شاعر تصویری از معنا را ترسیم میكنید» (علیوی مقیدم .)99 :1377 ،ایین شییوۀ
نوشتاری ،در تبلیغات نیز استفاده میشیود ،امیا غیر

میا نیوعی هنجیارگریزی و جلیب

انگیزههای مخاطب سخن و شعر ،برای تث یربخشی بیشتر است .همچنین «درست خوانیدن
شعر ،انتقال احساس و اندیشه ،دیداری كیردن شیعر و ...از مهیمتیرین كاركردهیای ایین نیوع از
هنجارگریزی است» (صالحینیا83 :1382 ،ی.)94

در این نوع هنجارگریزی معموالً حروف و كلمات و حتی مصاریع یا بندهای شعر ،طوری
تنظیم و نوشته میشود كه پیام كلی شعر را مثل یك تابلو در اختیار مخاطب قرار میدهید و
تصاویر منظور شاعر ،عیناً به مخاطب منتقل میشود؛ به «شعری كه از این نیوع هنجیارگریزی
پیروی كند ،شعر انگاره هم میگویند» (میرصادقی )323 :1376 ،و به قیول شكلوفسیكی «شیاعران
انگارهها را نمیآفرینند ،بل آنها را مییابنید؛ یعنیی از زبیان طبیعیی و معییار گیردآوری مییكننید»
(احمدی .)59 :1385 ،در شعر «ناقوس» (نیما یوشیج )346 :1371 ،و «هویت جاری» (شیفیعیكیدكنی،

 )461 :1376و «طاووسی امید» (همان )266 :از این نوع هنجار استفاده شدهاست.
سیمین بهبهانی ( )723 :1391نییز در اشیعارش از ایین هنجیارگریزی نوشیتاری بهیره
بردهاست .وی در شعر «هیها ...هیها ...ره بگشا» حركت آمبوالنس و حمل مجروح و باز
شدن جاده را نشان میدهد ،یا شعر «بزن» وصف حال رانندهای است كه از ایین راه امیرار
معاش میكند و شكل دنده گذاشیتن از ییك بیه دو و ...تصیویری زیبیا از هنجیارگریزی
نوشتاری است« :بزن! یك؛ بزن! دو؛ بزن! سه؛ بزن! چهار» (همان ،)753 :یا شعر «مرس» (همان:
 )949تصویری از تلگِراف را نشان میدهد ،یا شعر «نوشیدنی ،گرم یا سیرد؟» (همیان)756 :

 /16بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی

تصویر زیبایی از نوشیدن قهوه را نشان مییدهید .سییمین بهبهیانی ( )639 :1391در شیعر
«كولی» ،ترتیب و توالی زمان را به كار گرفته كه گونهای هنجارگریزی نوشتاری است:
كولی گرفتهست فالی؛ با فال او وعدهها هست
سی روز
سی هفته
سی ماه
سی لحظۀ صبرم كجا هست

2ی .7هنجارگریزی آوایی
در این بخش ،شاعر از قواعد آوایی موجود در سبك دوره ،گریز میزند و صورتی از آواها را
به كار میبرد كه در زبان معیار ،هنجار نیست .درحقیقت «نوعی سرپیچی از قواعد آوایی زبان
هنجار ،و بهكاربردن صورت آواییای كه در زبان روزمره ،مرسوم نیست» (صیفوی .)50 :1373 ،در
اشعار سیمین ،از این نوع هنجارگریزی ،بیشتر از نوع مشدد ساختن واژگان بهكار رفتهاست
و از سایر موارد مثل ادغام و قلب خبری نیست؛ «هرچند كاربرد تشدید از دیدگاه شمس قیس
از زیادات قبی است و معموالً معلول كمال نیافتن شعر است؛ مانند خارج آهن

سیرودن مصیراع

یا تجاوز از وزن عروضی ،و مشدد آوردن كلمات برای رعایت وزن شعر است» (محجیو  ،بیی تیا:

 .)40عالوه بر آن ،خواجه نصیرالدین طوسی (33 :1369ی )34وجود تشدید را در زبان فارسی
روا نمیداند ،جز در دو مورد« :یكی در اصل كلمه مثل غرنده ،و دیگر در مییان دو كلمیه افتید،
چنانكه در حرف اول از معطوف یا مضاف و یا كلمهای كه باء امر و میم نهیی بیر او سیاب بیود
چنانكه در لفظ بكّن و مكّن ...كه كاربردِ آن در غیر این مواضع قبی اسیت و اگیر نیارنید ،بهتیر

بییود» .در اشییعار س ییمین ،تشییدید بیشییتر بییرای تلطی یف اوزان نییامطبوع و كییاربرد اوزان
كممستعمل و جلوهنمایی موسیقایی شعر استفاده شدهاست.
2ی7ی .1تشدید
«هرچند رفتهای و دل از ما گسستهای» (سیمین بهبهانی« ،)193 :1391 ،تو گلی و او نسیم دلكیش
است» (همان« ،)234 :رفت چندی و حیف! دانستم» (همان)246 :؛ «از ریشه ببرید آن دست كیه در
باغ» (همان)591 :؛ «مینشینی و گلی میكاری» (همان.)261 :

2ی7ی .2تسكین
«صدها دهانْ فغان ،غوغا» (همان« ،)981 :نوزاد را به پیشانی روییده شیرمْ پنیداری» (همیان،)982 :
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«یك نخل بخشِش بودی ،با مردم بیگانه( »...همان« ،)985 :با او چیه كیردی كیه مانید در دسیتْ
خاكسترم» (همان« ،)989 :در كامْ شكر نمیبارم» (همان.)1007 :

2ی7ی .3حذف
«گلهات را بگذار اینجا /قلبم نمیدانم ،ولی پام» (همان« ،)1021 :وه! چه خوش وسوسیۀ بوسیه و
آغوش فزاید» (همان« ،)429 :بر جات گذارم» (همیان« ،)822 :چییزی نمانید برامیان ببیر» (همیان:

« ،)1055سردم است و گرسنهم است ای تنور خوان خسان» (همان.)1072 :

2ی .8هنجارگریزی گویشی
گاهی شاعران تحت تث یر اقلیم زیستشان قرار میگیرند و از واژگان محلی بهره میبرند تا
مخاطبان را با فضا و مكانِ شعر و شاعر آشنا سازند .بهرهگیری از واژههای بومی و محلی،
امكان دیگری برای هنجارگریزی شاعر است؛ البته این امر به توسع معنایی كیالم كمیك
خواهد كرد .در دورۀ معاصر ،نیما یوشیج یكی از شخصیتهای برجستۀ این راه اسیت كیه
دیوان اشعارش مملوّ از واژههای بومی و محلی اسیت .در اشیعار سییمین از گیویشهیای
محلی خبری نیست و نمیتوان اشعار او را از این زاویه بررسی كرد.
 .3نتیجه
بررسیها نشان مییدهید كیه سییمین از دو شییوۀ هنجیارگریزی و قاعیدهافزاییی بیرای
برجستهسازی و آشناییزدایی اشعارش در قالب زبان ادبی بهیره بیردهاسیت .بییش از هیر
چیزی ،گونۀ هنجارگریزی معنایی (تشبیه و استعاره و كنایه و متناقضنمیا و حیسآمییزی و)...

ی كه از مهمترین عوامل تمایز سبكی شعر در حوزۀ واژههای زبان است ی بیشترین كاربرد
را در اشعار سیمین داشتهاست .از دیگر هنجارگریزیها ،هنجارگریزی واژگانی است كه به
خَل واژگان نو و تركیبات بدیع متناسب با فضای غزل اقدام كردهاسیت كیه در عصیرش
كمسابقه و بعضاً بیسابقه بوده و حكایت از ذهن خالق شیاعر دارد .وی بیا هنجیارگریزی
آوایی مثل تشدید و تسكین و حذف ی كه به تناو در اشعارش دیده مییشیود ی كیالم را
برجسته ساختهاست .در هنجارگریزی سبكی ،با آمیختن دو زبان ،یعنی زبان شیعر و زبیان
محاوره ،ویژگی خاصی به شعر بخشیدهاست .همچنین شاعر با هنجارگریزی نحوی ی كیه
به ساختار فنی جمله و عدول مناسب از قواعد دستوری مناسب مربوط میشود و نشیان از
توانایی شاعر دارد ی در جهت غنای اشعارش بهره بردهاست .هنجارگریزی نوشتاری كه به
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شكل نوشتن واژگان توجه دارد و مفهوم انوی و گرافیكی مورد نظر شیاعر را بیه تصیویر
میكشد ،در اشعار سیمین به زیبایی دیده میشود؛ اگرچه بسامد ایین نیوع هنجیار ،كمتیر
اسییت ،نشییان از مهییارت شییاعر در كاربسییت اییین شیییوه دارد .باسییتانگرایییی ،از دیگییر
هنجارگریزیهاست كه شیاعر بیا ابتكیار در تلفیی واژگیان و كیاربرد اسیامی حماسیی و
تلمحیات گوناگون كه آركاییك شعر را برحسته ساخته ،در اشعار سییمین فیراوان اسیتفاده
شدهاست؛ در این میان ،از گونۀ هنجارگریزی گویشی در اشعار وی نشانی نیست.
سیمین در حوزۀ هنجارآفرینی بسیار موف عمل كردهاست .وی در قالب غزل تغییراتی
ایجاد كرده و به نیمای غزل معروف شده و از مییان  71وزن بیهكاررفتیه ،حیدود  41وزن
كمسابقه و حتی بیسابقه را در غزلیاتش به كار بردهاست .در شیعر او ،بیا وجیود اسیتفادۀ
فراوان از انواع هنجارگریزی ،هیچگاه مخاطب با نارسایی معنایی برخورد نمیكند و اصیل
رسانگی رعایت شدهاست.
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