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 مقدمه -1
امّا میزان و تنوع آن در  در گذشته و حال، کم و بیش در ادبیات ما وجود داشته نوآوري

 از بعضی در گذشته، شاعران آثار در آثار امروزي، قابل مقایسه با ادبیات گذشته نیست. اگر

 در که نیست ايحوزه هیچ امروزي، جوان شاعران آثار در شده، انجام نوآوریهائی ها،زمینه

موسیقی،  خیال، صُوَر در نوآوري تا گرفته موضوع در نوآوري از باشد؛ نشده نوآوري انجام آن

 شعر وارد روز، ضوعاتمو از بعضی مشروطیت دوره به عنوان نمونه، اگر از و زبان شعر. قالب

البته  .باشد نشده شعر وارد که نیست موضوعی هیچ شاعران امروز، آثار در گردید، کالسیک

 این میان در که ما در این پژوهش، امکان پرداختن به تمام این نوآوریها را نداریم؛ آنچه

مقاله، این این هدف  است. »زبانی نوآوریهاي« بررسی میشود، این پژوهش، در ها،نوآوري

دارد و  رواج کالسیک امروز شعر در زبانی نوآوري از هائیگونه است که مشخص کند چه

  دارند و باالخره سهم آنها در ادبی شدن کالم چقدر است. ادبی ارزش ها،گونه این از کدامیک
 و 1373( صفوي کورش دوجلدي پس از انتشار کتابپیشینه موضوع نشان میدهد که 

 يرا در چارچوب الگو 1يزیموضوع هنجارگر که »ادبیات به شناسیزبان از« عنوان با )0813

در شعر  نوآوري زبانیدر مورد  يادیز يهانامهانیمقاالت و پا ،کرد بررسی) 1969( 2»چیل«

. این پژوهشها ابتدا به شاعران نوشته شده است الگو، این اساس براز شاعران معاصر  ياریبس

اند و سپس این الگو را در مورد آثار شاعران پرداخته اخوان ثالث و شاملونوگرا مثل: نیما، 

این نوع پژوهشها، به گفته اند. خسرو، سعدي و موالنا هم بکار گرفتهگذشته ایران مثل: ناصر

اي مکانیکی و خشک تبدیل شده و در حّد کم به شیوه) کم146شناسی، ص فتوحی (سبک

 عالوه بر این،زي در شعر این شاعران فرومانده است. استخراج چند نمونه هنجارگری

 )1394ه (کردبچّ )،1393سنگري ()، 1391( یلحسن)، 1387پور (پژوهشگرانی مانند: علی

مورد بررسی  کیکالسشعر نو و در موضوع نوآوري را  نیز در کتابهاي خود، )1394( یو زارع

کالسیک امروز که موضوع این پژوهش است اند اما به مسئله نوآوري زبانی در شعر قرار داده

 اند.کمتر پرداخته

شد که نحوه انجام آن، به میبا 3»تحلیلی -توصیفی«، از نوع مقاله نیدر ا بکارگرفتهروش 

گردآوري  رانینسل شاعران ا نیآخر کیشعر کالس در مرحله اول، شرح خواهد بود: نیا

                                                             
1deviation - 
2 Leech J. -  
3analytic research -descriptive - 
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 سال 15 حدود یعنی( تاکنون شمسی هشتاد دهه زمانی بیشتر، نظر از دوره این میشود.

و  تهایسا قیآثار خود را از طر ،شاعران جوان شتریب هامروزچون  .میگیرد در بر را) اخیر

، نندیکم منتشرمثل تلگرام،  یلیموبا رساني پیامهاشبکه ایو  یو گروه یشخص يهاوبالگ

 ینترنتیا يهاو وبالگ تهای، برگرفته از سامقاله نیا رما د یمورد بررس کرهیخاطر، پ نیبه هم

قطعه  661در این پژوهش،  اشد.یبشاعران امروز م یتلگرام يگروهها و کانالها نیو همچن

انواع  توصیفبعد از تحقیق حاضر  شاعر براي بررسی انتخاب شده است. 286شعر از 

ادبی به تبیین هر یک از آنها میپردازد تا از این رهگذر، ارزش  ي در این اشعار،زیهنجارگر

در ادبی شدن کالم، از  هاي نوآوريبراي تعیین سهم هر کدام از گونهشود.  مشخصهر یک 

دو معیار: بسامد هر نوآوري و ارزش بالغی آن استفاده میشود و سهم آنها در ادبی شدن کالم 

 در مجموع، از برآیند این دو معیار مشخص میشود.
 .و درنتیجه، جزو هنجارگریزي بشمار نمیاید ارزش ادبی ندارد هر نوع عدول از قواعد زبانی،

تنها آن دسته از نوآوریهاي زبانی میتواند جزو هنجارگریزي محسوب شود که خالقیتی هنري 

سازي صرفاً نتیجه تمایل شخصی این یا آن معتقد است برجسته 1سیمپسون در آن باشد.

(نویسنده و شاعر  2نمونه، جاناتان سوئیفت نویسنده یا شاعر به سبکی خاص نیست. به عنوان

هجائی نداشت؛ به همین خاطر ممکن است، هاي تکاي به کاربرد واژهانگلیسی) هرگز عالقه

هجائی در آثار او نمایان باشد، امّا این جلب توجه، بیش از آنکه ناشی از هاي تکفقدان واژه

عالقه شخصی اوست. بنابراین اگر  سازي ادبی باشد، نشانگرطراحی دقیق او براي برجسته

سازي نباشد، اساساً برجسته 3کاربرد الگوئی خاص در یک متن از نظر هنري، برانگیزاننده

   ).50ص  4شناسی: منبعی براي دانشجویان،بشمار نمیاید (سبک
 بخوبی) زبان یک اهل بقیه مثل( شاعران که است این بر ما فرض چون 5شورت، گفته به

 بظاهر ائیهساخت گاهی شعرهایشان در آنها اگر بنابراین، هستند، آشنا خودشان زبانی قواعد با

 قواعد این شکستن با آنها واقع در. دارند منظوري کار این از حتماً میبرند، بکار را غلط

 اصلی پیام مناسب آنها، تعبیر با که کنیم تالش بایستی ما و برسانند ما به را پیامی میخواهند

                                                             
1Simpson. P - 
2Jonathan Swift - 
3motivated - 
4Stylistics: A Resource Book for Students - 
5Short. M - 
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 داوري بر این اساس، معیار .)49ص 1نثر، و نمایشنامه شعر، زبان بررسیکنیم ( کشف را آنها

 مفهوم چه نوآوریها، این آوردن با شاعر که است این شعر در نوآوریها انواع ادبی ارزش باره در

 ارزش نظر در این مقاله، این نوآوریها از است. کرده ایجاد خود شعر در را یا تأثیر جدیدي

شده در تحلیل جدید (از جمله مفاهیم مطرح و سّنتی بالغی ايهاستفاده از مالک با ادبی،

  .میگیرد قرار ارزیابی مورد )2گفتمان

 ها تجزیه و تحلیل داده -2

با توجه به اینکه، زبان از سطوح گوناگونی تشکیل شده، نوآوري زبانی هم انواع مختلفی 

) در هفت سطح 1996بندي شورت (تقسیمدارد. در این بخش، نوآوري زبانی بر مبناي 

 .9یو گفتمان 8ينوشتار ،7یمعنائ ،6ينحو ،5یصرف، 4، واژگانی3بررسی خواهد شد: واجی

 هنجارگریزی واجی -1-2
صفوي براي  منظور از این نوع نوآوري، تخطی از قواعد زبان معیار در سطح واجی است.

کالسیک قدیم یافته که در هر دو کتاب خود این نوع هنجارگریزي تنها یک نمونه در شعر 

 جلد( ادبیات به شناسیزبان از)، همان را نقل کرده است. وي در همانجا (1380و  1373(

و کردم، ج) توضیح میدهد که در زمان نگارش جلد نخست، هر چه جست79 ، ص)نظم: اول

کنم این هنجارگریزي ها را دست کم به ده تا برسانم که احساس نتوانستم تعداد این نمونه

به این ترتیب، صفوي در پژوهش خود به این نتیجه میرسد  واقعاً بسامد وقوع داشته است.

که هنجارگریزي آوائی فقط بخاطر ضرورت حفظ وزن در شعر بکار رفته و اصالً تأثیري در 

به  معنی ندارد چرا که اگر غیر از ضرورت وزنی، معنی دیگري را در شعر القا میکرد، باید

یافت؛ بنابراین به مثابه شگردي در شعرآفرینی، در شعر شاعران فارسی، کاربرد بیشتري می

 شناسیزبان ازاعتقاد او، نمیتوان این نوع هنجارگریزي را ابزاري براي آفرینش شعر دانست (

                                                             
1 Poems, Plays and Prose Exploring the Language of - 
2discourse analysis - 
3phonological - 
4lexical - 
5morphological - 
6grammatical - 
7semantic - 
8 graphological - 
9discoursal - 
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)؛ 1376هاي شاگردانش: رضائی (همچنین مطابق یافته ).80-81، ص)شعر: دوّم جلد( ادبیات به

) مشخص شد که دو هنجارگریزي آوائی و نحوي در 1376) و محمدي (1376سجودي (

اند شده توسط این پژوهشگران، فقط براي رعایت وزن و قافیه بکار رفتهتمامی اشعار بررسی

 و به همین دلیل نمیتوانند ابزاري براي آفرینش شعر به حساب آیند.     
کاتی که این پژوهشگران در مورد عدم کارائی هنجارگریزي آوائی و واجی در با وجود ن

هاي ما در این بخش نشان میدهد که حداقل شش گونه از این نوع اند، یافتهشعر مطرح کرده

مورد  74نوآوري، در شعر کالسیک امروز بکار رفته که در پیکره مورد بررسی، در مجموع 

گردانی، کشش واجی، کاهی، واجافزائی، واجواج ه عبارتند از:بسامد داشته است. این شش گون

هجاکاهی و در میان این نوآوریها، دست کم بعضی از آنها مثل  هجاکاهی و تکرار هجاها.

داراي ارزش بالغی هستند. بخاطر محدودیت صفحات این مقاله، در اینجا تنها  تکرار هجاها،

 ها با ذکر چند مثال، مورد توصیف و تبیین قرار میگیرد: به عنوان نمونه، یکی از این گونه

 تکرار هجاها -1-1-2
در این گونه نوآوري، هجا یا هجاهائی از اول یا وسط یا آخر یک کلمه، یک تا پنج بار تکرار 

 میشود.

 شناسائی و توصیف:الف( 

 ستا بندآن گلوسر برق  ِ... زیرـ... زیـ... زیـزیـد            د آمـکه زبانم دوباره بن ... ببین ـ... بِ ـبِ

 (قاسم صرافان)

ـدآهنرباي   عشــقی   و   قطـعاً     اوند            قلب مرا از جنـس آهـــن آفــریده استخ

 زبانی            میگویمت که سـاده، الکن آفــریده است  بااین را  »  دو  دوستـت  دا دارم«

 (محمدمهدي حبیبی کرمانی)

 گشود دفــتر و ...دوشیزه! حاضري            جمعـی نشسته منتظـرِ سومـــین بلـــهعـاقد 

 ،...بَـ...بَـ...بلــه!د            از  بیم  و   با   اجازه برنـوگشوزبان  دختر، »خینُم به جوش اومَده«

 اکبري)(رضا علی

ئی که از عهده هرجاد تا ذاریگباز م شاعر رادست  ،شعر گفتن با لکنت زبانب( تبیین: 

د؛ به همین خاطر، ممکن است گاهی این نوآوري، کن ربا لکنت پُ وزن شعر برنیامد، جاي آن را

به این منظور  شده در این پژوهش، هجاهاهاي یافتهدر نمونه به ضرورت وزن انجام شود، ولی

کند. این  تکرار شده که مفاهیمی مثل: تردید، خجالت، دستپاچگی، ترس و اضطراب را بیان
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نشان میدهد که تکرار هجاها هم میتواند کارکرد و تأثیر شعري داشته باشد. بنابراین، این 

 نوآوري را میتوان در این موارد، داراي ارزش بالغی دانست. 

 هنجارگریزی واژگانی -2-2
منظور از نوآوري واژگانی، هر گونه تخطی از قواعد زبان معیار در سطح واژگانی است. 

هاي موجود هر زبان است که در ذهن گویشوران از واژگان نیز در اینجا، مجموعه واژه منظور

اند و معموالً فرهنگهاي لغت هر زبانی در واقع، فهرستی از این لغات ذهنی را آن ذخیره شده

 در بر دارند. 
هاي مورد بررسی نشان میدهد هفت گونه نوآوري واژگانی، در شعر کالسیک امروز نمونه

مورد بوده است. این هفت گونه عبارتند  116شده، رواج دارد که بسامد آنها در پیکره بررسی

هاي محلی، استفاده از هاي عامیانه، کاربرد واژههاي قدیمی، کاربرد واژهاز: کاربرد واژه

ها به صورت گسسته و ها، کاربرد واژهنقطه بجاي واژه، تکرار واژهچین و سهنقطه

ها. از بین این هفت گونه نوآوري واژگانی، سه گونه (یعنی استفاده از نی واژهخواچندگونه

در اینجا به عنوان  خوانی) ارزش بالغی دارند کهها و چندگونهنقطه، تکرار واژهچین و سهنقطه

 ها با ذکر مثال، شناسائی و توصیف و تبیین میشود: نمونه، یکی از این گونه

 خوانیچندگونه -1-2-2

اند؛ الفباي فارسی، ویژگیهائی دارد که بعضی از شاعران، از آن براي ایجاد نوآوري استفاده کرده

اي براي مصوّتهاي کوتاه). این عامل به همراه استفاده از (از جمله، بخاطر نداشتن نویسه

در دست شاعر به ابزاري براي خلّاقیّت تبدیل شده  3و درنگ، 2مثل: تکیه 1عناصر زبرزنجیري

اي گونهباست. با توجه به این ویژگیها، در این گونه از نوآوري، بعضی از کلمات در کنار هم 

 خوانی آن وجود داشته باشد.قرار میگیرند که امکان چندگونه

 شناسائی و توصیف: الف(
 رمدا دوستش دهید/ـن ،دارد ستمدو فتهـگ/ـن            دارمید به دیاینم که يزیــعز آن ادیـبه 

 مارمیب که اندیدم/ـن ،من از خبر ردیگیم/ـن            را شیجا دهکر پُر خأل که ییوفایب ادی به

 (کاوه احمدزاده)

                                                             
1segmental features supra - 
2stress - 
3juncture - 
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» ردیگیم/ـن«هاي ، هر کدام سه خوانش و کلمه»دهید/ـن«و » گفته/ـن«هاي در این شعر، کلمه

 هر کدام دو خوانش میتواند داشته باشد: » اندیدم/ـن«و 

نگفته «؛ ب) ماضی نقلیِ منفی یعنی »نگفته«الف) صفت مفعولیِ منفی یعنی »: گفته/ـن« -

 »نه؛ گفته است«ماضی نقلی یعنی »+ نه«؛ ج) حرف ربط همپایگی »است

ندیده «؛ ب) ماضی نقلیِ منفی یعنی »ندیده«الف) صفت مفعولیِ منفی یعنی »: دهید/ـن« -

 »ه؛ دیده استن«ماضی نقلی یعنی »+ نه«؛ ج) حرف ربط همپایگی »است

»+ نه«؛ ب) حرف ربط همپایگی »نمیگیرد«الف) مضارع اخباريِ منفی یعنی »: ردیگیم/ـن« -

 »نه؛ میگیرد«مضارع اخباري یعنی 

»+ نه«؛ ب) حرف ربط همپایگی »نمیداند«الف) مضارع اخبارِي منفی یعنی »: اندیدم/ـن« -

 ».نه؛ میداند«مضارع اخباري یعنی 

اي از در بدیع سنّتی است که خود گونه 1»ایهام«این نوآوري، شبیه صنعت  ب( تبیین:

اي میتواند بالقوه چند معنی داشته باشد، ولی در است. به گفته صفوي، هر واژه 2»ابهام«

اي در همنشینی با واحدهاي دیگر، معموالً یکی از معنیهاي آن، مدّنظر قرار میگیرد. اگر واژه

اي بکار رود که مشخص نباشد کدام معنی مدّ نظر است، دیگر بگونههمنشینی با واحدهاي 

اي به عمد کاري کند که کالمش دو معنی داشته ابهام به وجود میاید. حال اگر نویسنده

استفاده کرده است. به عبارت دیگر، ایهام، کاربرد عمديِ ابهام است » ایهام«باشد، از صنعت 

). به اعتقاد شمیسا، لطف ایهام در این است که 109 فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی، ص(

شاعر با ذهن خواننده، بازي میکند، به این معنی که ذهن را به عمد متوجه یکی از معانی 

الشعاع معنی تر است، تحتیک کلمه میکند و معنی دیگر را که ظریفتر و هنریتر و شاعرانه

و به همین خاطر، وقتی خواننده  اوّل قرار میدهد و از دسترس ذهنهاي عادي دور میکند

). با 123نگاهی تازه به بدیع، ص متوجه معنی ظریفتر شود، در واقع به لذّت کشف میرسد (

توجه به اینکه استفاده از این نوآوري، دو یا چند مفهوم را به شعر میافزاید، میتواند داراي 

 ارزش بالغی باشد. 

 هنجارگریزی صرفی -3-2

                                                             
1mphibolyA - 
2mbiguityA - 
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لوین (در  هنجارگریزي، تخطی از قواعد زبان معیار در سطح صرفی است.منظور از این 

) گفته است که در مطالعات خود، 229ص  1مقاله: هنجارگریزي درونی و بیرونی در شعر،

موردي از هنجارگریزي صرفی مشاهده نکرده است. به اعتقاد او اگر بخواهیم صرفاً مختصات 

هاي واجی، واژگانی و نحوي آن قابل بررسی است، هزبانی شعر را در نظر بگیریم، فقط جنب

هاي هاي صرفی یافته شد. نوآوريدر حالی که در این پژوهش، مصادیق زیادي از نوآوري

صرفی رایج در شعر کالسیک امروز شامل پنج گونه است که بسامد آنها در پیکره مورد 

هاي تبدیلی، کاربرد نشانه د فعلمورد بوده است. این پنج گونه عبارتند از: کاربر 205بررسی، 

جمع اسم براي مقوالت دیگر دستوري، کاربرد نشانه صفت تفضیلی و عالی براي مقوالت 

ها از نظر ارزش در یک سازي قیاسی. این گونهسازي غیرمعمول و واژهدیگر دستوري، واژه

هاي بالغِی سطح نیستند و هرکدام از آنها در درون خود به صورت پیوستاري، داراي ارزش

باشند. با این وجود، از بین این پنج گونه نوآوري، کاربرد نشانه صفت تفضیلی و متفاوتی می

سازي غیرمعمول داراي ارزش بالغی بیشتري هستند عالی براي مقوالت دیگر دستوري و واژه

  ها با ذکر مثال، توصیف و تبیین میشود:در اینجا به عنوان نمونه، یکی از این گونهکه 

 سازی غیرمعمولواژه -1-3-2
، معموالً به اسم، فعل و صفت افزوده میشد و واژه »-نا«در زبان فارسیِ قدیم، پیشوند 

جدید میساخت. در فارسی امروز، این پیشوند دیگر به اسم افزوده نمیشود و بیشتر به فعل 

» -نا«افزودن پیشوند و صفت افزوده میشود (مثل نادان و ناراحت). به عبارت دیگر، فرایند 

 اسم، به شوندیپاین  افزودن ندیفرا به فعل و صفت در فارسی معیار امروز، هنوز زایاست ولی

. با این وجود، همچنان این فرایند در شعر کالسیک امروز بکار میرود و ستین ایزا گرید

 هاي جدیدي مثل: نازن، ناکویر و نافلک را میسازد.واژه

 :شناسائی و توصیفالف( 
 دـــبرس رـــنابش به شـتلخ ۀـقص ادـمب             ردآ رودــــف سر شرم، نیا تیحکا از ردَ

 اهللا ذبیحی)(ذبیح

 زدهگــــکان رنـکـشـگنجناري ـاقـن هـب            ندندـخد میدرگیر یان قفســوطـــو ط

 زاده)(مصیب رضوي

 تــتوس بانیدهــندی ،و روزم شب ۀـوظیف            نوز سربازمــن هــــذرد میگـسال مدو 

                                                             
1Internal and External Deviation in Poetry - 
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 )یاسر قنبرلو(

ها، نوآورانه و تأثیرگذارند ولی از نظر بالغی همه در یک سطح این نوع واژهب( تبیین: 

در صرف توضیح داد. به گفته » زایائی«نیستند. این تفاوت را میتوان با توجه به مفهوم 

نیست؛ بخاطر اینکه محدودیتهاي آوائی، شقاقی، میزان زایائیِ فرایندهاي صرفی یکسان 

ها میشود. البته زایائی، مفهومی دوقطبی صرفی، نحوي و معنائی مانع تولید بعضی از واژه

دارد و به درجات مختلفی مثل: بسیار زایا، زایا، نسبتاً زایا،  1نیست، بلکه جنبه پیوستاري

. براین اساس، فرایند افزودن )56کمی زایا و باالخره نازا تقسیم میشود (مبانی صرف، ص 

هاي به اسم، در زبان فارسی امروز زایا نیست؛ در نتیجه، بعضی از واژه» نَـ«و » ناـ«پیشوند 

بینی و منحصر بفرد بشمار قابل پیش، غیر»بانیندیده«و » ناقناري«، »نابشر«این بخش، مثل 

 میایند و بنابراین، تأثیرگذاري و ارزش بالغی بیشتري دارند.

 هنجارگریزی نحوی -4-2
صفوي، معتقد  منظور از این نوآوري، تخطی از قواعد زبان معیار در سطح نحوي است.

ها در هنجارگریزي نحوي، میتواند اصل رسانگی را مخدوش است تغییر آرایش نحوي جمله

 کند و به همین خاطر، کاربرد هنجارگریزیهاي نحوي در شعر، از بسامد وقوع کمتري برخوردار

). شفیعی کدکنی نیز اعتقاد دارد که 149 ، ص)نظم: اول جلد( ادبیات به شناسیزبان ازاست (

تغییر در ساختمان جمله، کار دشواري است و توفیق در این زمینه، کمتر نصیب کسی میشود 

زدائی دانسته، )؛ و در جائی دیگر، آن را دشوارترین نوع آشنائی123 فارسی، ص شعر ادوار(

نظر او امکان اختیار و انتخاب در سطح نحو، نسبت به سطوح دیگر محدودتر است زیرا به 

هاي موجود در این پژوهش نشان میدهد که اتفاقاً نمونه ). امّا30(موسیقی شعر، ص 

هنجارگریزي نحوي در شعر کالسیک امروز، بسامد باالئی دارد. شاید این موضوع را بتوان 

که با وجود دشوارتر بودن هنجارگریزي نحوي، آن را بیشتر  نشانه قدرت شاعران امروز دانست

 اند. در اشعار خود بکار برده
این پژوهش نشان میدهد، هفت گونه نوآوري در سطح نحوي در شعر کالسیک امروز رواج 

است. این هفت گونه عبارتند  مورد 107ها در پیکره مورد بررسی، دارد که بسامد این گونه

الیه، فاصله انداختن بین موصوف و اه موصوف و صفت و مضاف و مضافٌ: جابجائی جایگاز

سازي و صفت، کاربرد یک مقوله دستوري به صورت متوالی، استفاده از فرایند سببی

                                                             
1Continuum - 
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گیري نحوي و باالخره کاربرد همراه با فعل الزم، قرض» را«سازي نامتعارف، کاربرد مجهول

شده از این هفت گونه نوآوري، از نظر هاي مطرحهشده. نمونحرف ربط مرکّب به صورت کوتاه

ها، داراي ارزش کمتر و بعضی دیگر، ارزش ارزش بالغی در یک سطح نیستند؛ بعضی از نمونه

هاي هنجارگریزي نحوي با ذکر مثالهائی، در اینجا به عنوان نمونه، یکی از گونهبیشتري دارند. 

 توصیف و تبیین میشود:

 
 

 

 غیرمتعارف 2سازیِو مجهول 1سازیفرآیند سببی استفاده از -2-4-1

یکی از عناصري است که مشخص بودن یا نبودن  فعل،   4عاملِ یا  3مسبّبدر هر جمله، 

آنها براي مخاطب مهم است. از دو طریق میتوان در مورد وجود مسبب یا عامل فعل در جمله 

را مشخص کرد و از طریق » مسبب«میتوان » سازيسببی«تأثیر گذاشت: از طریق فرایند 

 را از جمله حذف کرد.  » عامل«، میتوان »سازيمجهول«فرایند 
براي سببی کردن فعل در زبان فارسی، چند راه وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: 

» شدن«بجاي » کردن«(مثل: دوید و دواند) و استفاده از فعل کمکی » اندن«استفاده از تکواژ 

سازي این است که فعل جمله، قابلیت شدن و ناراحت کردن). البته شرط سببی(مثل: ناراحت 

هائی پذیرش مفعول را داشته باشد؛ امّا مواردي در شعر کالسیک امروز وجود دارد که فعل

 اند. بدون قابلیت پذیرش مفعول، به صورت سببی در آمده

 شناسائی و توصیف:الف( 
 ارانــــب در ارـــبب ئیوـبگ که يدـآم  تو            کردند  تیعروس ئی وــبگ هـک ي مدآ  تو

 (رامین مظهر)
با حذف فاعل و آوردن مفعول، مفهوم ». تو عروسی کردي«در این بیت، جمله اصلی این بود: 

تو را «سببی به جمله اضافه شده است. به این ترتیب، مفهوم جمله به این صورت درآمده: 

 ».وادار به عروسی کردند

                                                             
1- ausativizationC 
2- assivizationP 
3- auseeC 
4- gentA 
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 را تختیکردند ی ـخودکشو  زبان وا کرده بود            شبهاي سختی را کندوا کرد تا افشا زبان 

 (سید مهدي موسوي)

با حذف فاعل و آوردن مفعول، ». تختی، خودکشی کرد«در این بیت، جمله اصلی این بود: 

درآمده: مفهوم سببی به جمله اضافه شده است. به این ترتیب، مفهوم جمله به این صورت 

 ».تختی را وادار به خودکشی کردند«

سازي هائی از مجهولسازي. حال در این بخش، نمونهها مربوط بود به سببیتا اینجا، نمونه

 در شعر کالسیک امروز ارائه میشود:

 ها!اش            این نامــه را نوشت به دنیـا، به بچّـــهو با خـون تازه خودکشی شدلولو که 

 مهدي موسوي)(سید 

است و در نتیجه نمیتواند مجهول شود، امّا با » الزم«، فعلی »خودکشی کرد«در این بیت، 

 ، به صورت مجهول تبدیل شده است.»کرد«بجاي » شد«استفاده از فعل کمکی 

یبه هوسهاي  رده شدـمدي کـه مرحاال تو عُق بزن دل خـود را و خـون ببار              واـهـب

 جالل موسوي)(مرجان 

است و در نتیجه نمیتواند مجهول شود، امّا با افزودن نشانه » الزم«، فعلی »مُرد«در این بیت، 

 ، به صورت مجهول تبدیل شده است.»شد«و فعل کمکی » ه«صفت مفعولی 

سازي، امکان حذف عامل انجام فعل را فراهم میکند و به اعتقاد فاولر، مجهول ب( تبیین:

است به دالیل مختلفی مثل: مشخص نبودن خود عامل، یا نام او و یا ایجاد این حذف، ممکن 

). همچنین به گفته فتوحی، متنی که 83-84 زبانشناسی و نقد ادبی، صابهام اتفاق بیفتد (

با فعل متعدي در جمله معلوم تولید میشود، صداي فعال دارد و متنی که با فعل مجهول و 

). 295شناسی، ص شود، صداي منفعل خواهد داشت (سبکتولید می 1پذیربا محوریت کنش

او معتقد است تبدیل معلوم به مجهول، به لحاظ ایدئولوژیک اهمیت دارد و به نویسنده این 

). بعضی از پژوهشگران، 299را پنهان نگه دارد (همان:  2امکان را میدهد که فاعل یا کنشگر

نشگر را در جمالت مجهول، باعث برتري زمینه قرار دادن کپذیر و پسسازيِ کنشبرجسته

پذیر میدانند اي از همدلی بیشتر گوینده با کنشپذیر و تنزل دادن کنشگر، و نشانهدادن کنش

 ).   169ص  3شناسی،(معنی

                                                             
1Patient - 
2Agent - 
3Semantics - 
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سازي، سازي و مجهولهاي جدید سببیهاي پیشگفته، گونهبر این اساس، در نمونه

کردن) که معموالً امکان بیان عامل وقوع آنها مخصوصاً در مواردي (مثل مردن و خودکشی 

ا هنیست، به نوعی غیرعادي بودن حادثه را بیان میکنند. به این خاطر، از این نظر، این نوآوری

 میتواند داراي ارزش بالغی باشد.   

 هنجارگریزی معنائی  -5-2
هاي نمونه منظور از این هنجارگریزي، تخطی از قواعد زبان معیار در سطح معنائی است.

بررسی شده در شعر کالسیک امروز نشان میدهد شش گونه نوآوري، در سطح معنائی در 

مورد بوده است. این شش  162این نوع شعر رواج دارد که بسامد آنها در پیکره مورد بررسی، 

سازي یکسان، آوردن نشانه تفضیلی و عالی براي صفت غیرمدرّج، همپایه گونه عبارتند از:

هاي عددي نامتعارف، تغییر جایگاه کنشگر و ها، استفاده از وابستهغیرمنتظره واژههمآئی 

ا داراي ارزش بالغی هپذیر و باالخره استفاده از فعل منفی بجاي مثبت. همه این نوآوریکنش

ها و سازي یکسان، همآئی غیرمنتظره واژههستند و اتفاقاً بعضی از این نوآوریها مثل همپایه

در اینجا به عنوان نمونه، پذیر، باالترین ارزش بالغی را دارند. کنشگر و کنش تعویض جاي

 هاي هنجارگریزي معنائی با ذکر مثال، توصیف و تبیین میشود:یکی از این گونه

 پذیرتعویض جای کنشگر و کنش -1-5-2

ر ئی اسم و فعل میشود. بر اساس توضیحات گلفام، دااین گونه از نوآوري، مربوط به هم

را به همراه دارد  1، مختصه معنائی [+ جاندار]»کشتن«زبان فارسی، بعضی از فعلها مثل فعل 

اي هم که به این فعل مربوط میشوند، باید مختصه [+ پذیرِ جملهو در نتیجه، کنشگر و کنش

). این قواعد مربوط است به زبان 57-64 اصول دستور زبان، صجاندار] را داشته باشند (

ها در آنها رعایت هاي زیادي وجود دارد که این نوع مختصهفارسی معیار امّا در شعر، نمونه

 نمیشود.

 :شناسائی و توصیفالف( 
ـريمیبارید،  برف برفسمان، آ           ، باد را تکان میدادروس

 شب سـرد و گرفته تهران، با تو آغاز داستان میشد
، بجاي باد به روسري نسبت داده شده؛ یعنی بجاي اینکه »تکان دادن«در این بیت، فعل 

 !»روسري، باد را تکان میداد«، گفته است: »روسري را تکان میدادباد، «بگوید: 
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          گرفته دستت را یچمدان ،یفراموش کیسمت  يویرم

 چه یعنیسوتِ تلخِ قطار  همد،یفرار مـقیب ياعرـــش

 (محمد شریف)

، به چمدان نسبت داده شده که جاندار نیست؛ یعنی بجاي »گرفتن«در این بیت، فعل 

 »!چمدانی گرفته دستت را«، گفته است: »ايتو، چمدانی به دستت گرفته«اینکه بگوید: 

هاي استعاره است که در اصطالحات غربی، به آن یکی از گونهاین نوآوري،  ب( تبیین:

personification  گفته میشود. شمیسا (در کتاب: ») جاندارپنداري«یا » تشخیص«(یعنی

» استعاره تبعیه«) آن را بر اساس اصطالحات سنّتی با اصطالح 198 نگاهی تازه به بدیع، ص

سازي در زبان فارسی بیشتر به صورت (یا استعاره در فعل) تطبیق داده و معتقد است برجسته

نمائی به منظور کی از کارکردهاي این نوآوري، اغراق و بزرگظاهر میشود. ی» استعاره تبعیه«

ها، برجسته کردن یک موضوع و نشان دادن ارزش و اهمیت آن است که بخوبی در این نمونه

              به همین خاطر، این نوآوري از نظر بالغی ارزش باالئی دارد.محسوس است؛ 

 هنجارگریزی نوشتاری  -6-2
نوآوري، عدول از قواعد نوشتاري و دیداري زبان فارسی است. این نوآوري منظور از این 

هائی از آن، در دوره معاصر در شعر نو فارسی اساساً در شعر کالسیک قدیم بکار نرفته امّا گونه

از نوآوري نوشتاري وارد شعر کالسیک امروز  تجربه شده است. در سالهاي اخیر، پنج گونه

مورد بوده است. این پنج گونه  51یکره مورد بررسی در این پژوهش، شده که بسامد آن در پ

عبارتند از: نگارش کلمات بر اساس تلفظ واقعی آنها، سطربندي شعر بر اساس مفهوم آنها، 

هاي الفبائی و باالخره هاي عددي بجاي نویسهنویسی کلمات، استفاده از نویسهگسسته

از ها از نظر ارزش بالغی، وضعیت یکسانی ندارند ونهاستفاده از نمادهاي غیرالفبائی. این گ

نویسی کلمات میتواند داراي ارزش و گسسته بر اساس مفهوم آنها میان آنها، سطربندي شعر

ها هم به صورت موردي، داراي ارزش بالغی هستند مثل: بالغی باشد؛ بعضی از این نوآوري

هاي الفبائی؛ و باالخره هاي عددي بجاي نویسهاستفاده از نویسهاستفاده از دوگانگی نگارشی، 

بعضی از آنها مثل نگارش کلمات بر اساس تلفظ واقعی آنها و استفاده از نمادهاي غیرالفبائی 

ها با ذکر چند مثال در اینجا به عنوان نمونه، یکی از این گونه هیچگونه ارزش بالغی ندارند.

 توصیف و تبیین میشود:

 کلماتنویسی گسسته -1-6-2
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هستند، به » پیوسته«در این گونه از نوآوري، حروف بعضی از کلمات که معموالً به هم 

 نوشته میشوند. » گسسته«صورت 

 شناسائی و توصیف:الف( 
  دبورانی ـیک ده قَ ،وشیـام ِدلخـگاهی تم             دل را نهو را بلد بودیم  قلّک شـ کـ ســ تـ ن

 (شهراد میدري) 

 که بعد از هـزار و اندي سال            علـی هنوز نشـسته به ســوگ بانــویشچه بود خبر 

 پ ه ل و ي ش دست روي گراعر شاشت ها را شکسته بنویسد            گذابناســـت قــــافیه

 (رضا نیکوکار)

 !م.....ر....ي...م..ب انـابــیخ ارـکن مـفتیب             روز کی هـک ترـبه چه ینباش ــیوقتتو 

 ی)فرج يمهد(

در این گونه از نوآوري، براي تقویت یا تشدید بعضی از مفاهیم یا براي تجسم ب( تبیین: 

در لیچ، به گفته  نویسی کلمه استفاده شده است.دیداري بعضی از کلمات، از گسسته

مجزا، اي با حروف بزرگ یا با فونتی بزرگتر یا به صورت هنجارگریزي نوشتاري، نگارش کلمه

خواننده را وادار میکند تا کلمه موردنظر را با صداي بلندتر یا با تأنی و تأکید بیشتري تلفظ 

به ابزاري معنیدار براي بیان احساسات  1،»کامینگز اي. اي.«کند؛ از جمله، این شگرد در اشعار 

از . بنابراین، این گونه )47 ص 2راهنماي زبانشناختی شعر انگلیسی،(تبدیل شده است 

 نوآوري، از این نظر میتواند داراي ارزش بالغی باشد.

 هنجارگریزی گفتمانی -7-2
منظور از این هنجارگریزي، تخطی از قواعد زبان معیار در سطح گفتمان (یعنی سطح فراتر 

هائی از ادبیات مثل از جمله) است. اگرچه تاکنون از این نوآوري بیشتر در زمینه نثر و حوزه

هائی از آن در حوزه شعر هم بکار نمایشنامه استفاده شده ولی با این وجود، گونهداستان و 

نوآوري گفتمانی شناسائی شد  میرود. بر اساس جستجو در شعر کالسیک امروز، هفت گونه

عبارتند از: شروع از میانه،  هامورد بوده. این گونه 273که بسامد آنها در پیکره این پژوهش، 

گردانی، گسترش واحد گردانی، سبکستفاده از راهبرد اصالح مکالمه، زبانپایان ناتمام، ا

هاي منفرد بجاي ساخت جمله. و کاربرد واژه آوردن ضمیر پیش از مرجع آنمعنائی شعر، 

ها به نوعی داراي ارزش بالغی هستند ولی میزان این ارزش در تمام موارد، تمام این نوآوري
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ها با ذکر مثال، توصیف و تبیین عنوان نمونه، یکی از این گونهدر اینجا به یکسان نیست. 

 شود:می

 پایان ناتمام   -1-7-2
در این گونه از نوآوري،  اي و پایانی.در زبان معیار فارسی هر متنی، آغازي دارد و میانه

 کالم طبق روال معمول، آغاز دارد، امّا پایان آن، ناتمام است.

 شناسائی و توصیف:الف( 

 یواهیخم هرطور زمان، هر هرجا، هرقدر،ی            اهــم تا ماه از من، يایدن از هـــتکّهر 

 یکوتاه قـعش نیا در دید ینخواه من از            را ـمیبروآ اـخیزل لـــمث رـــاگ ــــیحتّ

 ـــیآه ای اخم ـیحتّ! الل زبانم... ن؟ینفر            مـــیابراه مثل ــیباش رحمیب اگر یحتّ

 

 یاهــــگ هاهــقصّ انیراو را اسمشان که            تمــهس یعاشق زنان از لـنس نیآخر من

 آ صفائی بروجنی)(پانته
در این شعر، سه مصراع به صورت ناتمام رها شده است؛ بیت دوم میتوانست اینگونه ادامه 

 نینفر«بیت سوّم میتوانست اینگونه پایان یابد: ». ببري... را میآبرو خایزل مثل اگر یحتّ«یابد: 

و باالخره بیت آخر شعر میتوانست اینگونه باشد: » نخواهی دید ی از منآه ای اخم یحتّ یا

 ».ی بر زبان خواهند آوردگاه هاقصّه انیراو را اسمشان که«

در بعضی از آنها، هاي این بخش یکسان نیستند: از نظر ارزش بالغی، نمونهب( تبیین: 

مالحظات وزنی باعث ناتمام گذاشتن جمله میشود که در این صورت، ارزش بالغی ندارد. در 

که طبعاً در  مواردي به دلیل وجود قرینه لفظی، حدس زدن بقیه جمله کامالً راحت است

 این صورت، ارزش بالغی این گونه از نوآوري کمتر است ولی در مواقعی که قرینه لفظی وجود

ندارد، ناتمام ماندن کالم، فرصتی است براي مخاطب تا در آفرینش ادامه شعر شریک شود. 

هاي مختلفی در برابر مخاطب براي تکمیل شعر قرار دارد و براین اساس، در این صورت، گزینه

 ارزش بالغی شعر باالتر میرود. 

  سهم انواع هنجارگریزی در ادبی شدن کالم -3

انواع نوآوریها در ادبی شدن کالم، نظرات مختلفی مطرح شده است.  در مورد میزان تأثیر

منصور اختیار، در مورد امکاناتی که هر فرد در استفاده از عناصر زبانی دارد معتقد است 

میزان این اختیارات در سطوح مختلف زبان، متفاوت است: در سطح واجی، این اختیار در 
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 ص 1ادبیات، تاشناسی از زبانترین حد است (حد صفر است ولی در سطح نحوي، در باال

). صفوي، نیز گفته است اگرچه هنجارگریزي نحوي و آوائی، یکی از اسباب آفرینش شعر 55

میتواند باشد ولی در بسیاري از موارد، چنین کارکردي ندارد و بیشتر به عنوان ابزاري براي 

-146، ص )نظم: اول جلد( ادبیات به شناسیزبان ازرعایت وزن و قافیه و ردیف بکار میرود (

از دیدگاه صفوي، همچنین هنجارگریزي نوشتاري در آفرینش شعر مؤثر است امّا در  ).142

سازي ادبی مورد میان انواع هنجارگریزي، بیش از همه، هنجارگریزي معنائی در برجسته

). به هر حال، در 79-86ص ، )شعر: دوّم جلد( ادبیات به شناسیزبان ازاستفاده قرار میگیرد (

پنج نوع هنجارگریزي، در آفرینش شعر دخیلند که بر حسب مجموع بر اساس نظر صفوي، 

 اند: بسامد وقوع، به ترتیب، به این شرح مشخص شده

): 176(همان: ص نوشتاری...سبکی...زمانی...واژگانی...معنائی: هنجارگریزی الف(

رد سهم هر کدام از انواع هنجارگریزیها در ) نیز در مو47-48شناسی، ص فتوحی (سبک

به نظر او، هنجارگریزي  می تفاوت به این نتایج رسیده است.میزان هنري شدن کالم، با ک

نوشتاري کمترین سهم را دارد؛ بعد از آن، هنجارگریزي واژگانی، نحوي، بافتی و آوائی نقش 

خورد و بنابراین، بیشترین نقش دارند و باالخره، اوج خالقیت هنري، در قلمرو معانی رقم می

وهش فتوحی، در این زمینه، مربوط به هنجارگریزي معنائی است. بر این اساس، طبق پژ

 سهم هر کدام از هنجارگریزیها در آفرینش ادبی به ترتیب، به این شرح است:

(همان: ص ب( هنجارگریزی: نوشتاری...واژگانی...نحوی...بافتی...آوائی...معنائی   

هاي نوآوري، تأثیري از نظر بالغی در ): این پژوهش نیز نشان میدهد که بعضی از گونه47

اطر رعایت وزن و قافیه یا تزئین و تفنّن، در شعر آورده شده است مثل شعر ندارد بلکه به خ

کاهی، کاربرد تلفظ واقعی کلمات بجاي امالي تاریخی آنها و استفاده از افزائی، واجواج

ها، یادآور بعضی از صنایع لفظی (مثل: صنعت توشیح و نمادهاي غیرالفبائی. این نوآوري

که در دوران انحطاط شعر فارسی در گذشته رواج پیدا نقطه) است صنعت حذف یا شعر بی

کرده بود و بیشتر جنبه تصنّعی و تفنّنی داشته است. در هر حال، سهم هر کدام از انواع 

 هنجارگریزي در ادبی شدن کالم در این پژوهش بر اساس بسامد عبارتند از:

: رفی...گفتمانیج( هنجارگریزی: نوشتاری...واجی... نحوی...واژگانی...معنائی...ص

دهد که در تعیین سهم انواع هنجارگریزي از دیدگاه به این ترتیب، این مقایسه نشان می
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صفوي، فتوحی و این پژوهش، تفاوتهائی وجود دارد: صفوي در مطالعات خود، اساسًا 

هنجارگریزي گفتمانی را به عنوان یک گونه نوآوري درنظر نگرفته و همچنین، هیچ سهمی 

نجارگریزي آوائی و نحوي در ادبی شدن کالم قائل نیست. فتوحی، نوعی از هم براي ه

هنجارگریزي را با عنوان هنجارگریزي بافتی در مطالعات خود مورد توجه قرار داده و براي 

این نوع نوآوري و همچنین هنجارگریزي آوائی، سهم بیشتري قائل شده است. نتایج صفوي 

رین سهم، مشابه هم هستند امّا نتایج این پژوهش، کمی و فتوحی در تعیین کمترین و بیشت

درصد بسامد)،  5با آنها متفاوت است. بر اساس این پژوهش، هنجارگریزي نوشتاري (با 

درصد بسامد)، بیشترین سهم را در ادبی شدن  27کمترین سهم و هنجارگریزي گفتمانی، (با 

 کالم برعهده دارد. 

 

ها، ارزش بالغی، بسامد و درصد آنها در شعر ی، تعداد گونهانواع هنجارگریزي زبان -1جدول 

 کالسیک امروز
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 گیرینتیجه -4
مورد بررسی  سراي امروزکالسیک شاعر 286قطعه شعر از  661در این پژوهش، در مجموع 

 قرار گرفت و این نتایج به دست آمد: 
گونه نوآوري زبانی در  45شده نشان داد که هاي تحلیلهاي نوآوري، نمونهدر مورد گونه

هاي برخالف پژوهشمورد) در شعر کالسیک امروز رواج دارد.  988سطوح مختلف (با بسامد 

تعداد  زبانی يزیهنجارگر انواع

 هاگونه

ارزش 

 بالغی 

 درصد بسامد

 27,63 273 8 8 ) گفتمانی1

 20,74 205 5 5 ) صرفی2

 16,39 162 6 6 ) معنائی3

 11,74 116 6 7 ) واژگانی4

 10,82 107 7 7 ) نحوي5

 7,48 74 4 6 واجی) 6

 5,16 51 4 6 ) نوشتاري7

 100 988 40 45 جمع کل
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رضائی )، 1373)، صفوي (1996)، شورت (1969لیچ ( )،1965لوین ( پیشین از جمله:

و نحوي  هنجارگریزي صرفی، واجی) که براي 1376) و محمدي (1376)، سجودي (1376(

در تمام این سطوح، هنجارگریزي در شعر، جایگاهی قائل نبودند، این پژوهش نشان داد که 

 ها وجود دارد؛هاي فراوانی از این هنجارگریزيامکانپذیر است و در شعر کالسیک امروز، گونه

توجهی واقع که تاکنون در پژوهشهاي پیشین مورد بی» هنجارگریزي گفتمانی«ضمن اینکه 

بود، به عنوان یک نوع جدید از نوآوري در این پژوهش مطرح شد و هشت گونه مختلف شده 

هائی از نوآوري در شعر امروز شناسائی گردید همچنین گونه از این نوآوري معرفی گردید.

که پیش از این در هیچ پژوهشی به آنها اشاره نشده است؛ مثل: هجاکاهی، تکرار هجاها، 

عالوه بر این، همانطور که در بخش  پذیر.ویض جاي کنشگر و کنشسازي یکسان و تعهمپایه

زدائی شفیعی کدکنی، نوآوري در سطح نحوي را دشوارترین نوع آشنائیگفته شد  2-4

دانسته، زیرا به نظر او امکان اختیار و انتخاب در سطح نحو، نسبت به سطوح دیگر محدودتر 

هاي زیادي از کالسیک امروز، نمونهاست. امّا این پژوهش نشان میدهد که در شعر 

هنجارگریزیها، مربوط به سطح نحوي است. شاید این موضوع را بتوان نشانه قدرت شاعران 

امروز دانست که با وجود دشوارتر بودن هنجارگریزي نحوي، آن را تا این حد در اشعار خود 

 اند.بکار برده
هاي صفوي  خالف یافتهکالم، بر همچنین در مورد سهم انواع هنجارگریزي در ادبی شدن

و فتوحی، در شعر کالسیک امروز، هنجارگریزي گفتمانی، بیشترین سهم را در ادبی شدن 

 کالم برعهده دارد. 
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