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  چكيده
در روسـيه،   1914 درهـاي فرماليسـم روسـي     نخسـتين نشـانه   پيـدايش زمان با  هم

هـاي   تأكيد اين گـروه بـر جنبـه   . رويكردي نوين به سبك و ساختار شعر آغاز شد
كـار نگيرنـد، بنـابراين بـه      بهصوري شعر باعث شد تا آنان چيزي جز خود متن را 

آنـان از ايـن ابـزار بـا اصـطالح       .دنبال ابزاري براي درك زيبايي اثر هنـري بودنـد  
پربسـامد در  اصـطالحات  از » هنجارگريزي«واژة  دانش .كنند ياد مي» هنجارگريزي«

است كه امروزه اين كـاربرد در آثـار شـاعران بزرگـي      يگرايان روس نظرية صورت
  .شود ه ميوضوح ديد بهچون احمد شاملو 

درخور تأمل است كه شاملو، متناسب با ساخت بياني شعرش، گاهي به عمد و 
كارگيري اين شيوه از همـة   بهو براي  آورد به هنجارگريزي روي مي ناخودآگاهگاه 

پـس از   ،ايم در قالب اين مقاله كوشيده. كند استفاده ميامكانات زباني و هنري خود 
» احمد شـاملو «، اشعاري از »هنجارگريزي«هاي  اي گذرا به اشكال و مشخصه اشاره

بـه   سازي با رويكـرد  برجستهترين شباهت را به اين شيوه دارد، از منظر  كه بيشرا، 
  .كنيمهنجارگريزي انتخاب و بررسي 

  .شعر معاصر، نقد ادبي، هنجارگريزي، احمد شاملو :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
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امـروزه نيـز   . ه بودشد، موضوع و هدف آن فراتر از بررسي سطوح ابتدايي زبان تعريف شد
كه شكلي متعالي از كاربست زبان است،  ،پردازي در حوزة ادبيات نظريههرگونه پژوهش و 

هـاي فكـري و پژوهشـي     افـق  و نيسـت شناسان  زباننياز از توجه جدي به دستاوردهاي  بي
فرماليسـم در شـوروي    پيـدايش اين امر از بازة زماني مقارن با . غايت مشتركي با آن دارد به

  .بوده است محل توجهسابق تا امروز 
و بررسـي   نـد هـاي فرامتنـي برگرفت   هاي نظري آراي خود را از مؤلفه بنيان 1ها فرماليست

بـه اعتقـاد   «. متمركـز كردنـد  بر متن شود،  كه پديداري زباني محسوب مي ،گوهر ادبيات را
توان گفت كه زبان ادبي يكـي از   ذا ميها، ادبيات صرفاً يك مسئلة زباني است و ل فرماليست
  .)147: 1383شميسا، (» شناسي نگريست هاست و بايد به آن از ديد زبان انواع زبان

بـه  . اسـت بايد توجه داشت كه نسبت زبان ادبي موصوف بـا زبـان روزمـره واگرايانـه     
بـه سـمت    ،موسـوم اسـت  » اقتصاد زبان«كه به  ،اي اقتصادي زبان معيار با انگاره ،بيان  ديگر
كه مراد زبان ادبي  حال آن. كند ترين مسير ممكن حركت مي زدايي و انتقال معنا از كوتاه ابهام

كردن فوري و مستقيم معاني، بلكه آفرينش حسي تازه، ويژه و نيرومندي است كه  روشننه «
و راه را بـراي تأويـل همـوار    ) 48: 1380احمـدي،  (» شـود  اي مي خود آفرينندة معاني تازه

برانگيـز بـين مخاطـب و مـتن و بـا       مناقشـه اي تـاريخي و   مواجهـه «د تـا از رهگـذر   كن مي
كنـان معنـاي    .)16: 1389پـالمر،  (» كشيدن ذهن تجربة شخصي هستي تحقق يابد  چالش  به

نده را بـه برسـاختن مـتن نانوشـته     نمتن ادبيِ نوشته خوا«كند كه  گونه بيان مي مستفاد را اين
  .)63: 1388(» خواند مي فرا

كـه در زبـان رسـمي     ،هاي نو و هنجـارگريز  ها و ايجاد تركيب كاربرد و جايگزيني واژه
شاملو با  كهبيانگر توانايي و قدرت شاعر است  ،متداول نيست و مخصوص زبانِ شعر است

اش را غنـا و   موفقيت به اين هنر دست يازيده و از اين رهگذر توانسته است زبـان شـعري  
  .توسعه بخشد
گونگي بسيار دارد و هنر شاعر انتخاب و گزينش واژگان شـعري از   چندوح و زبان سط

زبان معمولي همان شكل از زبان است كه . بعدي است چندشعر نوعي زبان « .است اين بين
جهت اين زبان فقط به سوي فهم شنونده اسـت  . بريم كار مي ما براي داد و ستد اطالعات به
تـر و   رسـد كـه كامـل    شعر هنگامي به ابعاد كاملش مـي ا ما ،و به بعد عقلي زبان توجه دارد

. يك خاص شعر نيست نزديـك شـود   هيچهمسازتر از زبان معمولي به تعدادي از منابع كه 
گيرد و آفريـده   گرفتن اين منابع و مصالحي كه در زندگي شاعر هست شعر فرم مي  كار بهبا 
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اي كـه زمـان و    حادثـه  ؛حادثه است شعر يك«به نظر شاملو ). 21: 1388پاشايي، (» شود مي
پس ترديدي نيسـت  . گيرد اش در زبان صورت مي بندي شكل اامسازش هست،  سببمكان 

و  .)8: د1386(» هـاي زبـان را شـناخت    كه براي آن بايد بتوان همة امكانات و همة ظرفيت
  .استمينه بديلش در اين ز بيشاملو به اين مرحله از زبان رسيده كه حاكي از استعداد هنري 

اسـت كـه    شـده در حوزة زبان و سبك شعر شاملو، تاكنون تحقيقـات متعـددي انجـام    
ماننــد  ،ن نگريســته شــده اســتبــه آتــر بــا نگرشــي واحــد از منظــر هنجــارگريزي  بــيش

و شناسـي در شـعر،    پديـدار گرايي در شعر،  باستاندستوري در شعر شاملو،  هاي فراهنجاري
هاي زبان شعري شاملو مانند  گذرا به برخي ويژگي پراكنده وطور  بهشناسي در شعر يا  نشانه

با اين . اشاره شده استاو شناسي شعر  زيبايي و )طرح بيآيينة (زدايي در شعر شاملو  آشنايي
» كاربست اشكال هنجارگريزي در اشعار احمـد شـاملو  «كاري مستقل با عنوان  كنون تا حال
 وديـدگاهي تحليلـي بـه اشـعار شـاملو نگريسـته        از حاضر ةمقال جا كه از آن و است نشده

را بررسـي كـرده    شاملو اشعار در آن نمود و هنجارگريزي اشكال بندي طبقه نحوة همچنين
كـه تـا كنـون     شناسان زبان يها هينظر حيطة در چه مرتبط، مقاالت ساير باتفاوت آن  ،است

بـا در نظـر داشـتن اهميـت     . شود ميچه خارج از اين محدوده، آشكار  و استمطرح شده 
كه در  شديم آن بر ،دارد هنجارگريزي منظر ازبحث  قابليت ياشعار و كه نيااشعار شاملو و 

كه هنجـارگريزي از  ، زبان شعر شاملو بارةاين گفتار تا حد امكان بحثي تحليلي و مفصل در
برخي نقاط  كردن روشن اين مقالههدف اصلي  .داشته باشيم است،هاي مهم آن  مجموعه زير

  .مهم شعري براي خواننده است تا بتواند دركي درست و واقعي از متن يا شعر داشته باشد
طبـق تعريـف   » هنجـارگريزي «رو، نخست به تعريف و تبيـين اصـطالح     در مقالة پيش

  .كنيم مي، سپس مصاديق آن را در اشعار احمد شاملو نقد و بررسي پردازيم ميها  فرماليست
  

  بحث و بررسي .2
  هنجارگريزي 1.2

هرگاه زبان از حالت عادي و معيار خود منحرف و باعث ايجاد معاني تازه و شـگفتي شـود   
هايمان از  توانيم تازگي دريافت شكلوفسكي، ما هرگز نمي از نظر. آيد هنجارگريزي پديد مي

ها تا حد زيـادي خودكـار    كند كه آن هاي وجود متعارف ايجاب مي الزام. اشيا را حفظ كنيم
)automated ( كه بـه موضـوع    ،خاص هنر است كه آن آگاهي از اشيا را ةوظيفشوند و اين
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ـ    ةروزمرآگاهي  همـين آگـاهي    .)49: 1384 سـلدن، (د ما تبديل شده است، بـه مـا بازگردان
سازد و اگـر قـرار بـود شـاعر      حقيقي و درك واقعي از محيط اطراف ماست كه شعر را مي

، آن حالت يكنواختي و عادي كندگويند بيان  سخني را با استفاده از اصولي كه عامة مردم مي
   .گرفت زبان لذت حسي تازه را از مخاطب مي

هـا را درك نمـاييم، چراكـه     هـاي جديـد خلـق كنـيم و آن     جملهتوانيم تعداد زيادي  ما مي
هاي ديگري  توانيم با استفاده از قواعد، كلمات را با هم تركيب كنيم و دومرتبه به تركيب مي

هـا را قـبالً در كنـار هـم      حتي يك رشتة عجيب و ناآشنا از كلماتي كه مـا آن  .دست بزنيم
  .)17: 1388الند، (قابل درك خواهند بود  ،صورت جمله ارائه شوند بهايم، اگر  نشنيده

در زبـان روزمـره   «: گويـد  و مـي  دانـد  ميزبان مرده  راشفيعي كدكني زبان عادي و روزمره 
انـد و بـه هـيچ روي توجـه مـا را جلـب        روند كه اعتيادي و مـرده  كار مي بهكلمات طوري 

» يابند ردگان زندگي ميشدني اين م  پيش و پسبسا كه با مختصر  ايولي در شعر و  ،كنند نمي
گونه است كه شـاعران هنگـام سـرودن شـعر بـه يـاري قريحـة ذوقـي و          بدين .)5:  1386(

با يـافتن جـاني    ،ها در شعر واژه«. روند ها مي ترين واژه ترين و غريب ، سراغ بديعشان هنري
 »گسترند مي مختلف كاركردهاي و معناها در را خود و يابند مي مضاعف تواني و توش تازه،

بديع نمود  يها ههنجارگريزي نيز در همين تركيبات غريب و جمل). 102: 1386لي،  حسن(
. خارج شـود  2كند، اما هنجارگريزي نبايد تا حدي پيش رود كه از رسانگي و ايصال پيدا مي

هـا و   كنند، رنـگ  ابعاد جديدي را كشف مي .شاعران خادمان زبان خودند« اليوت دگاهيد از
» ها نبودنـد  تنهايي قادر به تشخيص آن بهكنند كه خود  اي را به مردم معرفي مي تازه صداهاي

  .)382: 1382شميسا، (
و از معدود شاعراني اسـت كـه زبـانش در عـين پيچيـدگي       3نو موج شاعران از شاملو

 نگـرش  مرهـون  را ويژگـي  ايـن  بگـوييم  اگر نيست هودهو بي داردلطافت و زيبايي خاصي 
 ايـن  به فقط نه او شعر اعتبار اما ،است) زمانيهنجارگريزي ( منثور شعر به اش گرايانه باستان
 وارة پوسـت  پـسِ  از را امـروز  صـداي  كـه  اسـت  بلندايي آن عمدة دليل« كهاست، بل سبب

  .)79: 1379 يكتا،شاكري ( »پراكند مي واژگان
  
  اشكال هنجارگريزي 2.2

اي كـه در   معنايي و با توجه به حوزهتوسعة دارد و با گوناگوني  هنجارگريزي نمودهاي
ــه آن رخ مــي ــايي،   دهــد شــامل گون هــاي هنجــارگريزي گفتمــاني، هنجــارگريزي معن
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هنجــارگريزي نحــوي يــا دســتوري، هنجــارگريزي قاموســي، هنجــارگريزي ســاختاري،  
. است و هنجارگريزي زماني ،شناسي، هنجارگريزي آوايي خطشناسي و  واجهنجارگريزي 

تـرين   كـه بـيش  رداخته شـده اسـت   پهايي  به بررسي هنجارگريزيفقط اما در اين جستار 
انـد، ازجملـه هنجـارگريزي معنـايي، نحـوي، واژگـاني،        انعكاس را در اشعار شاملو داشته

  .و نوشتاري ،زماني
به  ،براي شناخت اين شيوه. گيريم مي پيرا در اشعار شاملو » هنجارگريزي«اكنون نظرية 

  .پردازيم شعري شاملو توجه كرده به چگونگي نمود آن در اين اشعار ميزبان 
  
  معنايي هنجارگريزي 3.2

ـاتي       ،در اين شكل از هنجارگريزي ـارج اثـر تركيب ـان خ شاعر با گريز از قواعد معمول حاكم بـر جه
ـار مـي   و مجبور نيست با آنكند زبانش را ممتاز  از اين راهآفريند تا  مي پنـدارد   چه مخاطب آن را هنج

ـايي اسـت كـه از       فرابا خلق تركيباتي  ،بنابراين. پنجه نرم كند  و  دست هنجاري، درصـدد آفـرينش دني
ـاگون امـور    «. نه از واقعيت جهان خارج اثر ،واقعيت متن اثر خبر دهد ـات گون در هر اثر هنري، تركيب

» گردنـد  تند؛ يعني به انتخاب هنرمند باز ميهس 4ناممكن در گوهر خود اموري گزينشي ممكن و امور
ـنا «و البته كه ) 273: 1377احمدي، ( شـدت فـردي و    بـه و  ،راز هنر، يافتن زباني است شخصي، ناآش

  .)47: 1374، احمدي(» دروني
. يابد است كه در شعر شاملو نمود مي هاي پربسامد هنجارگريزي معنايي از هنجارگريزي

  :شود براي بازنمايي اين كاربرد پربسامد به چند نمونه اشاره مي

 هنجارگريزي از طريق ايهام 1.3.2

 متفاوتاي چند معني  در بديع است و به اين معناست كه كلمهپركاربرد ايهام يكي از صنايع 
شـاملو نيـز بـا    . نظـر برسـد   بـه باشد و همة اين معاني هم درست داشته ) حداقل دو معني(

شكلي هنرمندانه از اين صنعت در اشعارش اسـتفاده كـرده    به اش جويي از استعداد ادبي بهره
  :كنيم كه به يك نمونه از آن بسنده مياست 

بينبـارد؟  / تـام از درد / تـام / كـه خراشـيد  / درونِ مـرا / خالي و فريادگر/ چونان طبل
  .)40: ج 1384لو، شام(

اين نكته . است »تا مرا«دوم ) تام(منظور از كمال و    و   تماماول به معني ) تام( شعر در اين
 .كند ديگر صداي طبل را نيز القا مي يك كنارتوجه است كه آوردن اين دو واژه  هم جالب
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 هنجارگريزي از طريق استعاره 2.3.2

  )12: همان( ... هنوز را/ راشب را و روز / كنيم دوره مي/ و ما همچنان

  .خورد شب و روز در شكلي مخيل به دفتر يا كتابي تشبيه شده است كه همچنان ورق مي

 هنجارگريزي از طريق تشبيه 3.3.2

در . كردن چيزي است به چيزي ديگر كه معموالً با اغراق همراه است مانندتشبيه در علم بيان 
اش شـباهت بـين    شاملو با استفاده از قدرت خيال و هنر ذاتـي  ،شود هايي كه آورده مي نمونه

  .دارد كند كه خواننده را به ژرفاي شعر كشانده به تأمل وامي اي ترسيم مي گونه بهعناصر را 
شاملو، (شعله در شعلة من / ست بستهو به نفرت / سوزم زير خورشيد نگاهي كه ازو مي

  )46: ب1388

اش بـه خورشـيد تشـبيه     شدت گرما و نيز شكل هندسي در نمونة باال، نگاه معشوق در
  .استه كردچندان  دوكه زيبايي شعر را  شده

  )28: ب1389شاملو، (آورد به بار  مي/ هاي رسوايي خاله تب/ آغوشي همحرصِ تالشِ گرمِ 

كـه   اسـت » خالـه  تـب «به » رسوايي«چه در اين نمونه شايان توجه است تشبيه زيباي  آن
  .و حس عميق شاملو است حاكي از ذوق لطيف

 هنجارگريزي از طريق تشخيص 4.3.2

اي كـه   شـيوه شـعر؛   جانـدار در  غيربخشيدن به اشيا و در كل  جان عبارت است از تشخيص
در اشـعار شـاملو    .افزايـد  جويي از عاطفه و ذوق خويش بر زيبايي شعرش مي شاعر با بهره

  :كنيم اكتفا مي نمونهبه يك  فقطتصاوير از نوع تشخيص است كه  تر بيش
  )172: همان(با غمي انگشت / گزد بندر مي

دهد و شاعر اين عمل  كاري است كه انسان از روي پشيماني انجام مي» گزيدن انگشت«
  .را به بندر نسبت داده است

 نما متناقضهنجارگريزي از طريق تصاوير  5.3.2

طوري كه دو طـرف تصـاوير    به ؛ي متناقض در كالماآوردن دو معن عبارت است از تناقض
  .ديگر باشند درصدد نفي منطقي يك
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تر داراي جنبة فكري نه عاطفي، هوشمندانه  كند كه تناقض را بيش تمايالتمان ما را ناگزير مي
عالوه بر آن مفهومي وجود دارد كه بـر  . عقالني محسوب داريم  غيرنه عميق، عقالني نه ذاتاً 

اين عالم است كه حقايق . ستا ناپذير از براي شعر اجتنابحسب آن تناقض زبان مناسب و 
مورد نظر او، محتاج زباني پيراسته از هر گونه نشانه تناقض است، اما ظاهراً به حقيقتي كـه  

  ).251: 1379ديچز، (توان فقط از طريق تناقض دست يافت  دارد مي شاعر بيان مي

براي هنجارگريزي قرار داده است  شاملو نيز در بخشي از اشعارش پارادوكس را ابزاري
  :شود كه به چند نمونه اشاره مي

انگيزتـر   شـگفت چه  آنگوياتر از هر / خاموشي گويادر اين / در اين سكوت/ لب را با لب
  .)52: ج 1384شاملو، (كرامت آدمي به شمار است 

تركيب پارادوكسي است و شاملو تصوير تمـاس بـين دو لـب    » خاموشي گويا«عبارت 
نياز از ذكر هر گونه توضيحي است، به شكلي  كه بي ،»خاموشي گويا«را با تركيب ) سيدنبو(

  .كرده استشاعرانه كه مختص هنر شاعري شاملوست، ترسيم 
  )43: الف1384شاملو، ( گريز حضوربر / و دنجِ رهايي/ بر حضور وهن/ غبارِ تيرة تسكيني

ها در كنار هم در نگـاه   و آوردن آن »حضور« و» گريز«تناقض عيني بين مفهوم دو كلمة 
 ،تر اشـاره شـد   گونه كه پيش همان .روست به روكه با شعر  كند مياول خواننده را متوجه آن 

هاي تمايز بين زبان شعر و زبان معمول استفاده از شيوة هنجـارگريزي اسـت تـا     يكي از راه
ا هنرمندانـه در كالمـش   تر بـه تأمـل وادارد و شـاملو ايـن كـاربرد ر      خواننده را هرچه بيش

  .گنجانده است
شـاملو،  (گـذرد   كه در فراسوهاي طاقـت مـي  / اشتياقست  يأسي/ در اين غُربت ناشاد

  )23: ب1384

 كـه آن را برساختة ذهـن شـاملو    و فراهنجارياست   تركيبي» ست اشتياق يأسي«عبارت 
گـر احسـاس شـاعر در     كـه بيـان  » يأس«تقابل ناهمسوي واژة . كار برده است آييني زيبا به به

كنـد تركيـب شـاعرانة     شـدن ايـن غربـت را تـداعي مـي      تمـام كـه  » اشتياق« است باغربت 
  .را ساخته است» ست اشتياق يأسي«

  هاي تازه هنجارگريزي از طريق ساخت تركيب 6.3.2
ش در بسياري از مـوارد بـه سـاخت    ا نهاحمد شاملو با استفاده از توانمندي و استعداد شاعرا

تازه و سرانجام آفرينش معاني جديد دست يافته و با استفاده از قاعدة همنشيني  هاي تركيب



 شاملو گريزي در اشعار احمد كاربست اشكال هنجار   128

  

 كه است بر آنپورنامداريان  .ها پرداخته است و جانشيني به گزينش و سپس به تركيب واژه
كه در زبان، كلمه يا تركيبي كه مفهوم دقيق مقصود او را برسـاند   صورتيتواند در  شاعر مي«

  ).317: 1374(» با در نظر گرفتن ظرفيت و استعداد زبان بسازدوجود نداشته باشد 
 :شود به چند نمونه از اين تركيبات در شعر شاملو اشاره مي

هـاي   بـا صـخره  / شـان، عبـوس   و فك /هايشان متأللي بود در چشم/ جو و جستخورشيد 
  )41: ب1388شاملو، (مانست  پرخزه مي

تركيبي بديع و زيباست كه خواننده آن را در زبان هنجار نشنيده » جوو خورشيد جست«
اش به دست آورده و مجال واكاوي  عادياست و شاملو اين تركيب را با برهم زدن ساختار 

  .است كردهفراهم ) براي مخاطب(عميق شعرش را 
شــاملو، (» خــاك خشــك رنــجـــ  نــورشــاخة «و از ايــن قبيــل اســت تركيبــاتي چــون 

، )561  :ب1386، شاملو(» گاه آب تهي«، )453: همان(» خورشيدهاي هميشه«، )178  :ب1389
» گنــاه واژه«، )608: ب1389، شــاملو(» گودنــاي خــواب«، )29: د1384، شــاملو(» واره آه«
: ج1384، شـاملو (» بي در زمـاني ـ  نا در كجاييـ  نه در كجايي«، )66و  67: ه1384، شاملو(

سـپيدي  ــ   مردگي چرك«، )40: همان(» واره پوست« ،)49: و1384، شاملو(» زمان مايه«، )13
 و ،)43: 1387، شــاملو( »شــرق شــاديانه  شــرقا«، )57: ج1384، شــاملو(» درازگــوي بــرف

  .)12: همان( »6چراغي هم«

  هنجارگريزي از طريق ايجاد تصاوير تازه 7.3.2
نظـر خواننـده تـداعي    را در  واحدقدر قوي و زيباست كه كل شعر تصويري  بيان شاملو آن

كلمه يا جمله تصوير در نظر گرفته نشده بلكه كل شعر تصويري است  در اشعار او،. كند مي
  . كه بيانگر ابتكار و خالقيت ويژة شاملوست

  : شود هايي از اين قبيل در اشعار شاملو اشاره مي به نمونه
، شـاملو ! (بـاد پيروزي عشق نصيب تو / اي زني كه صبحانة خورشيد در پيراهنِ توست

  )541: ب1389

در كنار هـم و در كـل   » پيراهن«و  ،»زن«، »خورشيد«، »صبحانه«نشيني كلماتي چون  هم
اي زني كه صبحانة خورشـيد  «يعني تركيب  ،نشيني در محور طولي كالم گرفتن اين هم قرار

كند كه ايـن تصـوير خـاص     تصويري غريب در ذهن مخاطب خلق مي ،»در پيراهن توست
  .شاملوستگر قدرت شعري و هنري  شعر و بياندنياي 
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  )325: همان(تنگي خاموشِ غروب  دلروي / آرام/ چكد سمفوني شب مي

رسـيدن   فـرا تصـويري زيبـا از   » تنگي خاموش غـروب  دلچكيدن سمفوني شب روي «
ش بـا  ا يـافتن غـروب آفتـاب اسـت كـه شـاملو بـا قريحـة شـاعري          پايانتدريجي شب و 

  .ساده تصويري غريب و شگفت خلق كرده استچيدن كلماتي   هم  كنار
  )47: ب1388، شاملو(بچكد در شبِ من / بي كه فريادي از اين قلبِ صبور

بـا گريـز از هنجـار     ،شاملو ، وليشود صرف مي» كشيدن«با فعل » فرياد«در زبان هنجار 
را همنشين و بدين طريق زيبايي و نفـوذ شـعرش   » چكيدن«را با فعل » فرياد« ،زبان معمول

  .است كردهچندان  صد

  آميزي حسهنجارگريزي از طريق  8.3.2
 .شـود اي كه باعث زيبـايي كـالم    گونه بهآميزي آميختن دو يا چند حس در كالم است  حس

ايـن شـيوه از   . شود باعث برجستگي كالم مي ،خود ،ديگر آميختن دو حس ناهمگون با يك
  .است گرفتهدن كالمش از آن بهره كر برجسته با هدفهايي است كه شاملو  راه  ديگر

 سكوت است  نرمو  تردهاي  نُت/ هيجانِ دو چشمِ تو پرهاي  در والس/ دار خواباين رنگ
  )165: ب1389، شاملو(

زدن قواعـد   هـم  برهنر شاعر در  آيد چشم ميتر از هر چيز در اين شعر به  چه پررنگ آن
اي كـه   گونـه  بـه  ؛اسـت » چشـايي «و » شـنوايي «معمول زبان با آميختن دو حس نـاهمگون  

مربوط بـه چشـيدن   كه » تُرد«واژة و است كه مربوط به شنيدن » نت« ةنشيني منطقي كلم هم
  .است زيبايي خاصي به شعر بخشيده است

پاسـخِ  / سوز دليا بدين پرسندة / ي؟يجو گوشة گرمي نمي/ وفانيطگونه  ايندر شبي ! عابر
  )168: همان(؟ ييگو نمي سردي

) پاسخ(كنيم كه شاملو با آميختن دو حس شنوايي  شعر، مشاهده مياين قت در با كمي د
  .است ايجاد كردهبرجستگي خاصي در شعرش ) سرد(و المسه 

  )59: همان(آسمانِ بندر  بوي شورِداشتن  دوست

كالم شاعر را ) شور(و چشايي ) بوي(و آميختن دو حس بويايي » بوي شور«تركيب 
اش و كشـف ظرفيـت واژگـان     يـاري اسـتعداد ذوقـي    بهاي بخشيده و شاعر  شكوه ويژه

 اولـين اسـت كـه مخاطـب در    كـرده  فارسي، بين زبان و عاطفه هماهنگي زيبايي برقرار 
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سـتيزي و هنجـارگريزي معنـايي     ادتعـ اي  بـا گونـه  ) بوي شور(برخورد با اين آميزش 
  .شود مواجه مي

  .)108: ه1384 ،شاملو(از نگاه تهي چشمانِ تلخش / لبانِ تاريكش بر هم فشرده بود و
  
  هنجارگريزي واژگاني 4.2

هنگـام بحـث   . در شـعر اسـت   واژگانكارگيري  بهدر شعر، نحوة  ي پررنگها يكي از نقش
كند و  دهد و پيشاپيش حركت مي ابتدا كلمه است كه اهميت خود را نشان مي«دربارة تخيل 

ايـن كلمـات هسـتند كـه ثمـرة      . يابنـد  تمام تصورات شاعر به مدد كلمات فرصت بروز مي
 او، كه يابيم درميبا تأمل در اشعار شاملو  .)97: 1388دل،  غنيمدرسي و (» تجربيات شاعرند

پردازد و اين يكي از  به گزينش و سپس تركيب واژگان مي ،متناسب با ساخت بياني شعرش
  :شود ايضاح مطلب به چند نمونه اشاره مي براي. ستمختصات سبكي شاملو

  هنجارگريزي از طريق ساخت قيد از اسم 1.4.2
شي نـو از  شكني واژگاني و ساخت تركيب و نق شالودهتوجه در شعر شاملو   جالباز نكات 
 )دود(به اسـم   )ناك(ساز  قيدكه با افزودن پسوند » دودناك«ي از قبيل هاي تركيب ؛اسم است

برانگيـزي بـه شـعرش     تأمـل از اين شكل ساختار، فضاي  گرفتن شاملو با بهره. ساخته است
  .بخشيده و موجب تشخص كالم خويش شده است

، شـاملو (دريـايِ سـرد شـب    در سـاحل شـكفتة   / دودنـاك نه اما در دوردست، آتشي 
  .)327: ب1386

  اي در شعر بردن واژگان محاوره كار بههنجارگريزي از طريق  2.4.2
اي كه متناسب با فضـاي   استفاده از واژگاني كه در زبان محاوره رايج است در شعر، به گونه

البته صرف اسـتفاده  . شود ميمعنايي و واژگان موجود در شعر باشد، موجب تشخص كالم 
شـاعر بايـد در   . شـود  نمـي اي موجب استحكام و زيبايي زبان شـاعر   از اين كلمات محاوره

تا لـذت حسـي تـازه و پويـا را بـه مخاطـب        ببردكار  بهانتخاب اين واژگان نهايت دقت را 
در زبان و شعر شاملو، كه شعرش را با توجه به نياز زمان و مكان سـروده، كـاربرد   . ببخشد

  :اي اغلب ناخودآگاه بوده است اين كلمات محاوره
  .)56: ج 1384، شاملو(اعماق ت ئهيبه  چپيدهبه خويش اندر / ساية بهمني
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  )28و  29: همان(فروريخت / بر سبزة نگران دره/ سرخ/ اره زنجيري اُزگلِو نعرة 
  )52: و1384، شاملو(در خرمن جايِ متروك / كالغان قيل و قالِبه 

، شـاملو (شـود   گفتنـي فرامـوش مـي   » متأسـفم «كـه بـا   / ست سوءتفاهمي /و عشق
  )17: الف1386

  
  نحوي هنجارگريزي 5.2

ساختارهايي را كه  ،دكن ميزبانش را ممتاز  ها جملهزدن ساختار دستوري  هم برگاهي شاعر با 
را  هـا  هاي تـازه از سـاختار جملـ    و دريچـه  ،شـكند  در زبان روزمره معمول است درهم مـي 

بودن ذهـن   كه نشان از پربار ،را هنجارگريزهاي  جملهاين نوع  برخي دستوردانان. گشايد مي
 نامند مي» مستقيم  غير«يا » نادستورمند«شاعر از عناصر شعري و تفكرات شاعرانه دارد، جملة 

  .)308: 1376، گيوي و احمدي انوري(
كـه   دشناسي اثر بينجامـ  ييزيباهايي در حوزة  هنجارگريزي نحوي ممكن است به اتفاق

  :قابل بررسي است ذيلدر محورهاي  تاًعمد

  هنجارگريزي از طريق ساخت تركيبي تازه از فعل 1.5.2
داشـته   توجـه به هنجارگريزي در فعـل هـم    اش بخشيدن به زبان شعري تشخصشاملو در 

هـايي   در اهميت جنبة هنجارگريزي در فعل همين نكته كافي است كه بگوييم عبارت. است
كه دربردارندة تركيبـاتي تـازه از افعـال هسـتند سـاختار شـعري خـود را هرچـه زيبـاتر و          

گونه افعال در شـعر   اين فاده ازاست. گذارند تر در برابر ديدگان خواننده به تماشا مي مستحكم
اسـتحكام و   علـت كـه همـين امـر     شـده ب مواقع با افعال يا واژگان كهن قرين شاملو، اغل

» برآغازيدن«و » سريدن«براي نمونه . شكنانة اوست هنجارنتيجه رفتار  درو  اوفخامت اشعار 
  :ذيلدر شعر 

  )41: ج1384شاملو، (و از ياد شد سريد رودي كه به روزگارانِ دراز 
  )609: ب1389، شاملو( برآغازيدندپس به ناگاهان همه با هم 

  جمله ركانهنجارگريزي از طريق تقديم فعل بر ساير ا 2.5.2
گيرد و ايـن تركيـب،    پيشي مي جمله يفعل بر ساير اجزا ،هاي شعري بنابر ضرورت ،گاهي

 بخشـد و  شعر مـي اي خاص به  كند، جلوه اي كه در محور كالم پيدا مي كاركرد ويژه سبب به
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شعر شاملو  هايي از اين مورد را در نمونهذيل در . شود ميسبب ايجاد غرابت در زبان شاعر 
  :خواهيم ديد

سـوزدم   مـي «در يك دگرديسي به » گيرد سوزد، ز زمزمة تو دلم مي چراغ تنم از درد مي«
  .شوند تبديل مي» گيردم ز زمزمة تو دل چراغ تن از درد، مي

  )175: همان... (دم چراغِ تن از درد سوز مي.../ ام به رنج  من زنده
  )24: همان! (خموش باش دگر! دريا/ گيردم ز زمزمة تو دل مي

  ههنجارگريزي از طريق تقدم صفت بر موصوف بدون حذف كسرة اضاف 3.5.2
تأكيد، پيش چشم شاعران  رايصفت بر موصوف بدون حذف كسرة اضافه، ب تقدمباز  ديراز 

هايي كه نيمـا آغـاز كـرد و بـه دسـت       شكني سنتيكي از . و نويسندگان پارسي بوده است
چنان در موضوع اين  .شاگردانش پي گرفته شد انحراف صفت از جايگاه قراردادي آن است

  :آيد شمار مي بهسبكي او بارز هاي  ويژگي ازكه  استگسترده  نيما شعر
  )415: 1386يوشيج، (زي به غير روشنِ روزِ سفيد نيست چي/ پايان اين شب

كارگيري اين شيوه در شعر  بهتا بسامد  است ساختار آركائيستي شعر شاملو سبب شده
هـاي   در اسـتخدام صـفت  متفـاوت  كارگيري سـاختارهاي نحـوي    بهشاملو با . او باال باشد
بلكه كشـف و شـناخت    شود، هايش مي زدگي خواننده دلمانع خستگي و  فقط نه گوناگون

شكسـتن   عالوه بـر  ،ها برخي از اين نمونه. كند بخش مي لذتاين ساختارها را نيز براي او 
سنت قراردادي در رعايت جايگاه صفت و موصوف، بر پاية ترفنـدهاي زيبـايي شـناختي    

  :اند شدهاستوار 

شـاملو،  (سـت از اذان   شايد خـروس مـرده كـه مانـده    / شايد شكسته پايِ سحرخيزِ آفتاب
  .)132: ب1389

  .پاي  شكستهآفتابِ سحرخيزِ : شكسته پايِ سحرخيزِ آفتاب
  )39: ب1388، شاملو(راه شرق، دو دختر، كنارِ من  كورهاز / رسيدند/ در قرمزِ غروب

  .در غروبِ قرمز: در قرمزِ غروب

  معين جزء بر فعل اصلي جزء تقدم طريق از هنجارگريزي 4.5.2
سـبب   بـه اما شـاعر   ،همواره جزء معين فعل بر جزء اصلي آن مقدم استبنابر قاعدة نحوي 
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يكـي از ابـداعات شـاملو در شكسـتن     . شكند هنجار ديرينة ادبي را مياين ايجاد سبكي نو، 
هاي  انگارهتوان به  ها مي از اين نمونه. آوردن جزء معين است مقدمهنجار و فرم نحوي زبان، 

  :اشاره كرد ذيلدر اشعار » ريخت خواهم«و » آشفته كرد خواهد« نامتعارف
  )116: ب1389، شاملو( كرد خواهدآشفته / يالِ بلند اسبِ تمنّا را/ باد ديوانه

  )33: همان... (خاكستر سياه فراموشي / به سر همشريخت خواو 
  
  آوايي هنجارگريزي 6.2

. كند ميشاعر كالمش را به وسيلة شكل آوايي اشعار برجسته  ،در اين شيوه از هنجارگريزي
 .كند يمموسيقي خاصي به شعر زبانش را ممتاز  بخشيدن  التزام  بهبا قاعده كاهي  ترتيببدين 

  .داردتري  هاي ديگر آن بسامد كم گونه در مقايسه بااين گونة هنجارگريزي در شعر شاملو 
  )135: همان(گرم؟  كُنَدشان ميخواب آتش دو كودك بر جلوخانِ كدامين خانه آيا 

  )13: و1384، شاملو(پنداري / به دسيسه سودايي در سر است/ مگرْشانكه 
  
  هنجارگريزي زماني 7.2

پركاربردترين گونة هنجارگريزي در اشعار شاملو هنجارگريزي زماني يـا همـان آركائيسـم    
. است كه زبان وي ريشه در فرهنـگ و شـعر گذشـته دارد    سببتر به اين  است و اين بيش

زبانش زباني است كه تازگي و طراوت زبان امروز و زيبـايي و غرابـت زبـان ديـروز را در     
كارگيري الفاظ و واژگـان سـبكي نـو و بـديع بـه اشـعارش        بهخود جمع دارد و اين شيوة 

  . بخشيده است
اي كالسـيك و عاميانـه را دربرگرفتـه و بـدين     ه ترين واژه ترين و نامعمول تازه شاملو اشعار

ادبي و غيرادبي امروز را جواز ورود داده و الجرم امكانـات  گوناگون هاي  ترتيب اغلب واژه
شعر امروز ايران را از نظر محتواي تركيبات و تصويرهاي گوناگون بسيار وسيع كرده است و 

هـاي   انـه و نوجـويي  هـاي نوجوي  تـرين جسـارت   هم از اين روسـت كـه اشـعار وي بـيش    
  .)49و  50: 1387حقوقي، (آميز را نسبت به شاعران پس از خود ارزاني داشته است  جسارت

 كلمات مخفّف كاربرد طريق از هنجارگريزي 1.7.2

بخشد كـاربرد   از شگردهايي كه برجستگي خاص به زبان شاعر مي شدگونه كه اشاره  همان
گرايي در اشعار شـاملو در   باستان. آن در زبان روزمره و امروزي است استفاده ازآركائيك و 



 شاملو گريزي در اشعار احمد كاربست اشكال هنجار   134

  

از شـكل   اوايـن كاربردهـا اسـتفادة     ةجملـ از . يافته استرا نمود حوزة واژگاني بارزترين 
اي بـه   هماهنگي بين اين واژگان و فضاي شعر نظم و استواري ويـژه  .مخفف كلمات است

  :شود ه اشاره ميبخشيده است كه به چند نمون شاملو اشعار
  )57: ب1386شاملو، (نالش ريزِ سر در زير  گينِ اندههاي  معبرِ بسيار موكب

  )124: ب1389، شاملو(كشد در بر، چنان پيراهنم  مي/ واهي مرا اندهي

 بردن شكل كهن واژگان در شعر كار بههنجارگريزي از طريق  2.7.2

بخشـد   گرايانـه مـي   اشعارش وجهة باستانهايي كه شاعر به ياري آن به  يكي ديگر از روش
و امروزه از زبـان معيـار    شد ميكارگيري شكل كهن واژگاني است كه در گذشته استفاده  به

آوردن اين واژگان در خالل زبان شعر امروز نشان از تسلط شاعر بر شعر و . است  كنار رفته
  :اند به اين شرحو هاي اين نوع كاربرد در اشعار شامل از نمونه .زبان گذشته دارد

  )322: همان(اش واي، آب خوردش جوي خون  نغمه/ باژگونمن همان مرغم، به ظلمت 
  )618: همان(پيچ اندر پيچ / از دهليزهاي خم اندر خم و/ و تلخ دشخوارسفري 

  بردن افعال پيشوندي كار بههنجارگريزي از طريق  3.7.2
شود كه از يك پيشوند و يك فعل سـاده   هاي پيشوندي به آن دسته از افعالي اطالق مي فعل

كاربرد اين گونه افعال با جهات آركائيسمي در شعر زبان شاعر را فخـيم  . شده باشندساخته 
  .دكن ميو برجسته 

در  يـره غ و ،»در«، »باز«، »فرا«، »فرو«، »بر«احمد شاملو از افعال پيشوندي يا پيشوندهاي 
  :ر خويش بهره برده استاشعا

  )15: ج1386، شاملو( اند آفريده بازهاي از ياد رفته را  عشق/ در طلب شما/ مادران
  )44: 1382، شاملو( درنگرندكه به من  آنبه كندي از برابرِ من گذشتند، بي 

  
  هنجارگريزي سبكي 8.2

هنجارگريزي سبكي، آميزش دو يا چند سبك زبان است كه در موارد متعددي محور اصلي 
آيد آميختن دو زبان، يعني زبانِ شـعر و   در مثالي كه در پي مي. سازي در زبان است برجسته

  .ويژگي خاصي به شعر بخشيده است ،زبانِ محاوره
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  هاي عظيم گرسنگي عصر رمه
  ها بارترينِ سكوت وحشتو 

  رفت ها مي هاي عظيم انساني به دهان كوره كه گلّه هنگامي
  و حاال اگه دلت بخواد[

  توني با يه فرياد مي
  :گلوتو پاره كني

  )16: الف1386، شاملو!] (از بتن مسلَّحن هاديوار
  
  هنجارگريزي نوشتاري 9.2

در بعد بصري و ديـداري آن  «تر  هايي است كه بيش هنجارگريزي نوشتاري از هنجارگريزي
 ،ترين شكل ارتباط، يعني ارتباط ديداري نوع نوشتار شعر در اولين و ابتدايي. شود آشكار مي
مفهـومي كـه ايـن نـوع      .)83: 1382نيا،  صالحي(» رو هستيم هفهماند كه با شعر روب به ما مي

صـورت و  «به عبـارتي ديگـر   . استافزايد مفهومي ثانويه بر مفهوم اوليه  نوشتار بر شعر مي
نقاشي است كـه در   نوعياين نوع شعر . هاست ها تصويري از معناي آن يكي واژهحالت فيز

  .)99: 1381مقدم،  علوي(» كند آن شاعر تصويري از معنا را ترسيم مي
  و كالم تو در جانِ من نشست

  و من آن را
  حرف

  به حرف
  باز

  )596: ب1389شاملو، (گفتم 

  .كند با شيوة نوشتار بيان مي) حرف  به  حرف(گفتن كالم را  بازشعر، شاعر كيفيت  ايندر 
  

   گيري هنتيج. 3
تبـع    بهاست كه » شعر سپيد«  شاخصسرايندگان دست معاصر و از  چيرهاحمد شاملو شاعر 

همين رويكرد بايد هنجارگريزي مشهود آثارش را نه انتخاب، كه الزامـي نـاگزير بـراي وي    
سادگي گذشت، زيرا گـاهي   بهزدايي نبايد  هنجارگريزي و آشنايي موضوعاز . محسوب كرد

گر هنر و  استعمال اين شگرد بيان .فقط در گرو آن است ادبييك اثر بافت و ساختار زيبايي 
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شعرهايي كه شاملو با بينش شاعرانه و تصـويرگرايانة خـويش در هـم     .توانايي شاعر است
را طـوري   شـيوه بـان شـيوا و روانـش ايـن     شـاملو بـا ز  . تنيده است دال بر اين مدعاسـت 

چندان  دودهد و لذت آن را  است كه خواننده را هنگام خواندن اثر ادبي تكان مي گرفته   كار به
تر ناخودآگاهانه صـورت گرفتـه    رسد اين امر در آثار شاعران بزرگ بيش به نظر مي. دكن مي

  .يك صنعت هم استفاده كرد مثابة بهآگاهانه از آن توان  به هر حال مياما است، 
و جسارت شاملو در شكستن سدهاي معمول و قواعد عادي و ت ئجردر كنار اذعان به 

در ساية ظرافـت و   شده هاي اشاره شدة زبان معيار، بايد توجه داشت كه هنجارگريزي ديكته
ر موارد زيبايي و برجستگي شع تر بيش، بلكه در شدهباعث نارسايي كالمش  فقط دقت او نه

  . هاست او رهاورد آن
بـه   ،يكـي از پيـروان ممتـاز نيمـا     مثابة به ،كه شاملو گيريم ميچه گذشت نتيجه  بنا بر آن

حدودي از ادبيات غرب كوشيد تـا شـعر     تاپشتوانة شناخت عميقش از زبان و ادب ايران و 
كمـك  تـر ادبيـات    چه بيش هرن شد فارسي را دگرگون و نو سازد و از اين رهگذر به پر بار

بـه   ،چنـد انـدك   هـر  ،به گمان نگارنده شايد تحليل اشعار وي از منظـر هنجـارگريزي   .كند
  .كردن مراد ما از معناي شعر و بيان شاعرانه ياري رساند روشن
  
   نوشت پي

در  1916در سـال  ) انجمن پژوهش زبـان ادبـي  ( OPOIAZگذاري  مكتب فرماليسم روس با بنيان  .1
تـوان   بستگي را مـي  هايي از اين هم نشانه. هاي نوگرا پيوند يافت پترزبورگ شكل گرفت و با گروه

در پراگ منتشـر كـرد و بـه نـام شـعر جديـد        1921اي يافت كه رومن ياكوبسن به سال  در رساله
  ).39: 1380احمدي، (روسي مشهور شده است 

اي را از خـانوادة خـود جـداكرديم و     از اصل رسانگي و ايصال اين است كـه وقتـي واژه   منظور. 2
نبايد از لحاظ رسانگي خـارج شـود يعنـي تـا حـدي بتوانـد        ،داشتيم واترتيب با خانوادة ديگر  به

شناسي بايد از لحاظ رسانگي  جمالاحساس گوينده را دريابد و خواننده عالوه بر احساس لذت 
)communication (رو نشود  هم با اشكال روبه) ،13و  14: 1386شفيعي كدكني(. 

چه اسمش را موج نـو و مـوج اول و    آن«: گويد گويي در توضيح اين عبارت ميو شاملو در گفت. 3
 ).219: 1385 حريري،(» غرقاب است ؛گذارند موج نيست دوم و چندم مي

بـر فهـم و حضـور دو اصـل      مناسبت درونـي آن مبتنـي  در باور سوسور، درك ساختار هر اثر و   .4
  :گزينش و تركيب: شناختي در آن اثر است زبان
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هـاي   هـا از ميـان متـرادف    گردد؛ يعنـي انتخـاب واژه   محور جانشيني برمي به اول مورد
 ها؛ گوناگون آن

هـاي   متـرادف ها از ميـان   نشيني پيوند دارد؛ يعني تركيب و بافت واژه مورد دوم با محور هم
حدي بر مورد اول تـرجيح دارد؛ يعنـي تركيـب بـر      مورد اخير در ساخت ادبي تا. ها گوناگون آن

  ).25: 1382امامي، (گزينش مرجح است 
و ايـن  ) 79: 1384شـاملو،  (» ام سـايگي آورده  هـم چراغي را به جـاي   هم«: گويد خود شاملو مي. 5

  . نشيند جا كه در دل و جان خواننده مي هو بجانشيني كلمه به جاي كلمه تركيبي است بديع 
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