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بررسي نمودهای هنجارگريزی در «خوان هشتم» و راز ماندگاری اين شعر
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چکيده
هنجارگریزی یکی از روشهای برجستهسازی و آشنایی زدایی است که ابتدا مورد توجه فرمالیستهاای روسای وا اد شاد.
نخستین بار این لفظ توسط شکلوفسکی مورد توجه رار گرفت .فرمالیستها زبان شارر را باا زباان نمار متفااوس دانساته و
مرتقد بودند ،شاعر برای جلب توجه مخاطب باید به گونهای از زبان استفاده کند که تازگی داشته باشد .این تازگی از طریا
هنجارگریزی میتواناد واود را نناان دهاد و در مفهاو عادوا از اوانین و مقارراس زباان و درها شکساتن آنهاسات.
هنجارگریزی در واژگان ،مرناا ،زماان ماورد کااربرد ،ساوش ،نوشاتار و  ...مایتواناد نماود یاباد .در ایان مقالاه وناوننی
هنجارگریزیهای اووان در شرر «ووان هنت » بررسی شده تا دلیل زیوایی و ماندگاری این اثر بینتر بار مخاطواان مناخ
گردد .بدین منظور با روش توصیفی -تحلیلی گونههای مختلف هنجارگریزی در وهار بخش هنجارگریزی واژگانی ،زماانی،
نحوی و سوکی منخ

شد و در هر بخش اغلب موارد موجود به صورس نمونه بیان گردید .در باین اناواه هنجاارگریزی،

هنجارگریزی واژگانی و سپس هنجارگریزی زمانی بینترین بسامد را در این شرر اووان دارند.
کليدواژهها :نقد فرمالیستی ،هنجارگریزی ،شرر مراصر ،اووان ثالث ،ووان هنت
مقدمه
یکی از روشهای نقد و بررسی آثار ،پرداوتن به شکل ادبی آنهاست ،که توجه فرمالیستها را عمیقاً به وود جلب کرد .آنها به
جای پرداوتن به ونوننی پیدایش شکل ادبی ،به ریخت ،شکل و مجموعه شنردهای ایجاد شکل واص و زبان ادبی اهمیت
میدهند .به نظر آنها وظیفه ادبیاس و هنر نه شناساندن ،بلکه به ون آوردن عناصر در حیطه هنر است .بر همین اساس برای ایجاد
یش اثر برجسته ،تازگی مطلب مه نیست؛ بلکه این شیوه بیان است که میتواند برد تازهای از جهان را به مخاطب بنمایاند .هروه
گریز از هنجارها و مریارها بینتر باشد ،مخاطب سریدتر به سمت مطلب جلب میشود و نویسنده «دارای سوش و روش واصی
در نوشتههای وود است» (ر.ك :انوشه.)141 :1831 ،
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فرمالیستها مرتقدند که باید «اثر ادبی را تنها از جنوه ادبی بودن آن مورد توجه رار داد و در صددند با روشی علمی ،ادبیّت اثر
ادبی را کنف کنند و برای این کار به تجزیه و تحلیل عناصر موجود در اثر وود میپردازند» (میرصاد ی )178 :1871 ،آنها زبان
ادبی را «عدوا از زبان مریار مررفی و سوش را بر همین اساس مطالره میکردند» (شمیسا .)117 :1831 ،در بین نکاتی که آنها
راجد به اشکاا ادبی میگویند ،مه ترین نکته «آشناییزدایی» است .شلکوفسکی نخستین بار در مقاله «هنر به ممابه

فن»( Art as

 )Thecniqueاصطالح آشناییزدایی را مطرح کرد .به نظر وی ،هنر ،ادراك حسی را بازسازی کرده و اعدههای آشنا و ساوتارهای
به ظاهر ماندگار وا ریت را دگرگون میسازد .وی مرتقد است آشناییزدایی عوارس از دیدن ویزها وارج از زمینه طویری آنهاست.
در این مقاله «آشناییزدایی» در دو مرنا به کار رفت .در یش مرنا کاربرد عناصر مجاز به طور آگاهانه و یا غیرآگاهانه در یش اثر
است که ذهن را متوجه مرانی تازه میکند و در مرنای دو تما شنردهایی است که شاعر آگاهانه از آن بهره میگیرد تا مطلب را
جدید جلوه دهد (ر.ك :احمدی .)43 :1871 ،بر همین اساس است که گنتالت میگوید« :کارکرد اصلی هنر این است که بیاموزی
تا هر شکل عادس را کنار بنذاری » (همان .)41 :حرکت در مسیر جاری و ساری ،یش اصل است؛ اما آنچه تما نناهها را به
سمت وود میورواند ،حرکت یش سیب بروالف جهت آب است .کار یش عوارس یا ترکیب وارج از هنجار نیز به همین شکل
سوب جلب توجه و برجستهسازی پیا شرر میگردد .با بحثهای فرمالیستها در باب آشناییزدایی ،موکاروفسکی به این نتیجه
رسید که «بدون سرپیچی از اعدههای زبانی ،شرر وجود نخواهد داشت» (همان .)111 :شاعر و نویسنده با سرپیچی از واعد
مریار ،میکوشد عادس را کنار بنذارد و متن مورد نظر را برجسته سازد .از نظر لیچ تمایز زبان ارجاعی و وودکار از زبان هنری از
دو طری انجا میگیرد:
« -1هنجارگریزی (یا اعده کاهی) که شامل صناعاس وابسته به بدید مرنوی است و باعث ایجاد شرر میگردد.
 -1اعدهافزایی که اکمراً در بردارنده صناید بدید لفظی و عامل ایجاد نظ است» (موکاروفسکی .)111 :1878 ،همچنین لیچ
هنجارگریزی را تا جایی مجاز میداند که سوب ایجاد اوتالا در ارتواط ننود (ر.ك :صفوی )48 :1878 ،آشناییزدایی شامل
تمهیداس ،شنردها و فنونیست که زبان شرر را برای مخاطوان بینانه میسازد و با عادسهای زبانی مخاطوان مخالفت میکند
(علوی مقد  6 :1877 ،و .)7
 -1هنجارگریزی:
عدوا از مریارهای اصلی و مترارف زبان ،هنجارگریزی نا دارد .در این حالت زبان وود موضوعیت مییابد و دینر گوینده از
زبان تنها برای بیان مفهو مورد نظرش بهره نمیگیرد؛ بلکه به زبان به عنوان محور کال دارد .شفیری کدکنی برای آشناییزدایی از
نوه هنجارگریزی از اصطالح «رستاویز کلماس» بهره میگیرد و این فرایند را از دو طری موسیقایی و زیوایی شناوتی مطرح
میسازد .در بخش موسیقایی از وزن ،افیه ،ردیف و  ...سخن میگوید و در حیطه زیوایی شناوتی به صور ویالی وون استراره،
مجاز ،حسآمیزی ،کنایه و  ...میپردازد (ر.ك :شفیری کدکنی .)3 -7 :1836 ،شرر از نظر سموولیستها تالش شاعر با به کارگیری
تصاویر مجازی بود تا مفاهی غریب و دور از دسترس را برای مخاطب آشنا سازد .فرمالیستها بر والف این دیدگاه
سومولیستها ،تالش شاعر را در جهت ناآشنا کردن ترابیر و تصاویر عادی و مألوف ،میشمردند تا آنها را ناآشنا سازد و مخاطب
را به ترمی و تفکر واداشته و از این طری لذس بینتری حاصل شود .آنها شرر را «بازی با زبان» لمداد میکردند و منظورشان از
این عوارس همان مفهو آشناییزدایی است .آالرتوآنتونی مرتقد است «هرگاه انحراف غایتمند از هنجارها و واعد حاک بر زبان
مریار صورس پذیرد ،هنجارگریزی پدید میآید» (ر.ك :آالرتو .)14 :1878 ،الوته باید در نظر داشت که هنجارگریزی نواید سوب از
بین رفتن مفهو مورد نظر باشد .بروی از عادسشکنیها اگر همراه با هوش و تفکر واالی شاعر نواشد ،سوب ایجاد عیوبی در زبان
و ساوتار میگردد که در این صورس نه تنها عامل زیوایی و ارزشمندی اثر نیست؛ بلکه نوعی نق

لمداد میگردد .از نظر لیچ
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نخستین ویژگی هنجارگریزی ارائه مفهو است (لیچ )11 :1161 ،اگر شاعر در فرایند "غریبسازی" و هنجارگریزی موف باشد
میتواند توجه مخاطب را از مرنا به زبان برگرداند» (ر.ك :حسینیموور.)71 :1831 ،
فرمالیستها عناصری از ویل صور ویاا ،موسیقی و نحو را عامل "غریبسازی" میدانند (اینلتون )7 -6 :1838 ،و مواردی از
آشناییزدایی را به این ترتیب بیان میکنند:
« -1نظ و ه ننینی واژگان در شرر  ...شامل (کاربرد وزن ،تردد افیه ،د ت به موسیقی آوایی و )...
 -1مجازهای بیان شاعرانه (استراره و انواه مجاز ،کنایه ،تنویه و آنچه به فارسی "حسآمیزی" وواندهاند)
 -8ایجاز و والصهگویی
 -4کاربرد واژگان کهن (باستانگرایی)
 -1کاربرد ویژه ساوتاری نحوی ناآشنا یا کهن
 -6کاربرد صفت به جای موصوف
 -7ترکیبهای مرنایی جدید
 -3بیان استوار به ناسازههای منطقی
 -1نوآوری واژگانی ،ساوتن واژگان ترکیوی جدید» (احمدی.)61 :1871 ،
برهمین اساس تقسی بندیهای د ی تری از انواه هنجارگریزی و اشکاا آن صورس گرفته است .در ادامه به هنجارگریزیهای
اووان در ذیل تقسی بندی انواه آن اشاره میکنی .
« -3خوان هشتم» اخوان
شرر «ووان هنت » یکی از اشرار مجموعه«در حیاط کووش پاییز در زندان » است که با زبانی روایی و بیانی حماسی از جذابیت
بسیاری برووردار است .این شرر حتی در نا نیز از نوعی هنجارگریزی استفاده کرده است .هفت ووان در ادبیاس حماسی یا
هفت مرحله در ادبیاس عرفانی ،واژههایی آشنا هستند؛ اما اووان با آوردن مرحلهای هنت برای «ووان»های رست  ،از وا رهای تازه
سخن میگوید .وی مرگ رست را نیز یکی از موفقیتهای این پهلوان بزرگ لمداد میکند .داستان با لحن اندوهنین و پرعقده
نقالی در یش هوهوانه آغاز میشود که مردمانی از ترس سرما بهجا پناه آوردهاند و ممل همینه میوواهند داستانهای حماسی
شاهنامه را از زبان نقاا بننوند .این داستان نمونهای از برادرکنی است که توسط شغاد دون مایه اتفاق میافتد و روش نماد
نجابت و همراهی با رست در این وا ره باز ه همراهی میکند .واه نیز در این شرر نماد سیاهی ،تواهی و ویانت است و اووان
به زیوایی این واه را به تصویر میکند .اووان این حماسه را به ووبی میشناسد و با زبانی تازه و موف به بیان این داستان
پرداوته به گونهای که بسیار مورد توجه رار گرفته است و به وا شفیری کدکنی یاس و شکوه را به زیوایی روایت کرده است.
 -4انواع هنجارگريزی در شعر اخوان:
و تی میوواهی هنجارگریزی را در یش اثر یا متن بررسی کنی  ،از وند نظرگاه میتوانی به آن بپردازی :
الف) هنجارگریزی واژگانی ب) هنجارگریزی زمانی پ) هنجارگریزی مرنایی س) هنجارگریزی سوکی
نوشتاری

ث) هنجارگریزی

ج) هنجارگریزی نحوی و . ...در شرر "ووان هنت " وهار نوه اوا هنجارگریزی ابل مناهده و بررسی است.

 1-4هنجارگريزی واژگاني
 1-1-4در بخش واژهها:
کاربرد واژهها و ترکیواس به نحوی که والف عادس باشد ،سوب نوعی هنجارگریزی است .سارتر مرتقد است« :شرر واژگان را
همچون نمر به کار نمیگیرد .حتی باید گفت که آنها را اساساً به کار نمیگیرد؛ یرنی از واژگان ،استفاده نمیکند .باید بنویی که به
آنها استفاده میرساند .شاعران از آن کسانند که زیر بار استفاده از زبان نمیروند ،یرنی نمیوواهند آن را وون ابزاری به کار
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گیرند» (سارتر .)13 :1868 ،شاعر گاه واژگانی را تولید میکند و گاه واژههای موجود را به شیوهای جدید به کار میگیرد که سوب
عادسزدایی میشود .در شرر "ووان هنت " ساوت واژههای جدید و کاربرد نو واژگان برجستنی واصی به این شرر داده است.
در اینجا به وند مورد از این واژهها اشاره میشود:
 باد برف :باد برف و سوز وحنتناك (ر.ك :در حیاط )71 :1863 ، ... زاد سرو :هفتووان را زاد سرو مرو /آنکه از پینین نیاکان تا پسین فرزند رست را به واطر داشت (ر.ك :همان) ماث :من روایت میکن اکنون /من که نام ماث (ر.ك :همان)74 : گلآذین :این گلآذین باغ ووابآلود الی نیست (ر.ك :همان)71 : فالنش :وز فالنش ،یا فالن مردان (ر.ك :همان) ومارآلود :از برای اطلسی زردِ ومارآلود (ر.ك :همان) فرامنزار :مانده مدفون در فرامنزار ابری کهکنانی کور (ر.ك :همان) کوریآور :بوی گند شرلههای کر کننده و کوریآور را( ... ،ر.ك :همان) وموشانه :و وموشانه فغانهای نیاز -طفلکیها ! – استوا و طب را با ه (ر.ك :همان)76 : کوکوسَرا :مری کوکو سرای صرهای رفته بر باد (همان) ناشکسته :ناشکسته مینماید ،در شکسته آینه ،تصویر؟ (همان)77 : اندوه اندوده :و شنیدن را دلی درد آشنا و اندوه اندوده (ر.ك :همان) گنداومند :گرد گنداومند (همان) مردستان :کوه کوهان ،مرد مردستان (همان)73 : تاریکژرف :در تگِ تاریکژرف واه پهناور (همان) پَرهیب :سایهای – پَرهیب محو سایهای – را دید (ر.ك :همان)31 : دونش :دونش نامرد بس کووکتر از آن بود (ر.ك :همان)31 : رستناه :کنتناه و رستناهش نیست رودابه (ر.ك :همان) 2-1-4ترکيبات
عالوه بر واژههای تازه و نو ،ساوت ترکیواس نیز از اهمیت باالیی برووردار است .در یش شرر شاعر دست به ویرانی میزند،
واژههایی را دگرگون میکند و ترکیواتی را میسازد و از این راه «مرنای جملهها با واژگان تودیل به رابطهای میشود ،ناشناوته،
دیریاب و حتی سحرآمیز» (احمدی .)117 :1871 ،درباره اهمیت ساوت ترکیواس و نقش آنها در شرر «به نظر یاکوبسن تأکید در
شرر نه بر گزینش ،بل بر ترکیب است» (همان )76 :این ترکیب ه در بخش موسیقی و ه مرنایی نقش آفرین است.
بروی از ترکیواس موجود در "ووان هنت " بدین شرح است:
 مستِ شور :مست شور و گر ِ گفتن بود (ر.ك :در حیاط کووش)78 :1863 : آبنین پرده :ماند از دیدار آنسوشان /پرنیمانی آبنین پرده (همان)71 : ململین دستار :بسته با زیواترین هنجار /به سپیدی وون پَر و ،ململین دستار (همان)71 : پاك آیین :آن هریوه ووب و پاك آیین روایت کرد (همان)74 : گلی تیره بختیها :این گلی تیره بختیهاست (همان)77 : باغ ووابآلود الی :این گلآذین باغ ووابآلود الی نیست (همان)71 : -طالیی مخمل آوایان :آن طالیی مخمل آوایان وونسردان (همان)
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 اوتر وونمرده مهجور :در نهضت دره دریایی آن اوتر وونمرده مهجور (همان) فرامنزار ابری کهکنانی کور :مانده مدفون در فرامنزار ابرای کهکنانی کور (همان) تجاویف عد  :وون حقیقت در تجاویف عد مستور (همان) بردازظهر مخمل :جیغ سوز و سرخ ،یا اغلب بنفش وواب بردازظهر مخمل را (همان)76 : رویای طاووس :و بلورین نغمه رویای طاووس حریر و شاوه گیالس مومی (همان) ویرانه تاریخ :جغد این ویرانه نفرین شده تاریخ (همان)76 :-

مری کوکو سرا :مری کوکو سرای صرهای رفته بر باد (همان)

 عماد تکیه :دینر اکنون آن عماد تکیه و امید ایراننهر /شیر مرد عرصه ناوردهای هوا (همان)77 : مرد مردستان :کوه کوهان ،مرد مردستان (همان)73 : تگِ تاریکژرف  :...در تگِ تاریکژرف واه پهناور (همان) غدر ورکین :باز ه آن عذر نامردانه ورکین (همان)71 : واه غدر :واه غدر ناجوانمردان ،واه پستان ،واه بیدردان (ر.ك :همان)73 : تای بیهمتا :روش ،آن طاق عزیز ،آن تای بیهمتا (ر.ك :همان)31 : روش روننده :روش روننده /با هزاران یادهای روشن و زنده (ر.ك :همان)31 : صدای شو  :و صدای شو و نامردانهاش در واهسار گوش میپیچید( .همان)31 : بَد برادَندر :این دغل ،این بد برادَندر (همان)31 : نوهره شو  :زاده او را یش نوهره شو  ،یش ناووب ،دَندر (همان)در این بخش مواردی وون ،آبنین پرده ،ململین دستار ،تاریکژرف ،ویرانه تاریخ ،پاك آیین و ...شامل اعده عدوا هستند و
مواردی نظیر مرد مردستان ،روش روننده ،بدبرادندر با اعده افزایی سوب ایجاد هنجارگریزی شدهاند.
3-1-4عبارات
گاه شاعر در کنار واژگان و یا ترکیواس تازه دست به ساوت بروی عواراس جدید میزند که به نوعی فراتر از هنجارهای زبانی
است .این عواراس به سرعت ذهن مخاطب را مورد وطاب رار داده و نظر شاعر را القا میکند .این گونه عواراس در «ووان
هنت » ک نیست.
 سورس سرمای دی بیدادها میکرد (در حیاط کووش )71 :1863 ،... این عیار مهر و کین مرد و نامرد است (همان)74 : ویس وون داغ سهراب و سیاوشها (همان)71 : در نهفت دره دریایی آن اوتر وونمرده مهجور (همان) وز شوستان وجود هور لیایی (همان) و صدای حسرس آلوده نناه غیربومی کاجهای سردسیر و گرمسیر سدر بومی را (همان)76 : وون طالیی نالش یش ووشه بیدار ،از زنجیر ووابآلود شون ها (ر.ك :همان) و بلورین نغمه رویای طاووس حریر و شاوه گیالس مومی را (ر.ك :همان) و ومو شانه فغانهای نیاز -طفلکیها! – استوا و طب را با ه (ر.ك :همان) واه وونان ژرفی و پهناش ،بیشرمیش ناباور (ر.ك :همان)73 : -در بن این واه آبش زهر شمنیر و سنان /گ بود (ر.ك :همان)
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 کان کمند شصت و وویش بنناید (ر.ك :همان)38 : 2-4هنجارگريزی سبکي:
در انواه هنجارگریزی ،استفاده از واژههای عامیانه و محلّی توسط شاعر و نویسنده سوب نوعی آشناییزدایی میشود که تحت
عنوان هنجارگریزی سوکی از آن یاد میشود .در «ووان هنت » از عواراتی مانند :هان؛ راستی؛ میپایید؛ طفلش؛ هی ،ون غرّاندن،
فالنش و  ...میتوان نا برد .اووان گاه شکل اصلی واژه را نیز به ا تضای وزن و آهنگ شرر تغییر میدهد؛ ممالً به جای "غمزه" از
واژهی "غمز" استفاده میکند .در ذیل هر کدا از این موارد را در عوارس اصلی ذکر میکنی :
 یاد آمد هان ( ...در حیاط کووش )78 :1863 ،... راستی کانون گرمی بود (همان)71 :-

از سماور ،از وراغ ،از کپّه آتش (همان)

 صحنهی میدانش وود را /تند و گاه آرا میپیمود (همان)78 : و وموشانه فغانهای نیاز -طفلکیها! – استوا و طب را با ه (همان)76 : از تن وود بس بتر از روش /-بیوور بود و نوودش اعتنا وویش (همان)31 : روش را میدید و میپایید (همان) گفت در دا« :روش ،طفلش روش» (همان) یاا و رویش را  /هی نوازش کرد  /هی بویید /هی بوسید (همان)31 : واه سر پوشیده ،هو ! وه نفرسآور! جنگ یرنی این؟ (همان)71 : 3-4هنجارگريزی زماني (باستانگرايي يا آکارئيسم)
یکی از راههای گریز از عادس در شرر ،توجه به واژهها و افراا کهن است .این توجه یا آرکائیس از عوامل مؤثر بر هنجارگریزی
است و با ایجاد فضایی کهن به برجسته سازی اثر کمش میکند.
اووان از شاعرانی است که عال ه بسیاری به آثار بزرگان کهن دارد و به طور مداو با این آثار در ارتواط است .وی با این
آشنایی عمی که از آثار گذشتنان به وصوص شاعران سوش وراسانی داشته است ،به باستانگرایی دست زده است (روحانی و
عنایتی )71 :1833 ،درباره ارتواط و یا گسستن از سنت و اثر آن در ایجاد آثار ،هنری یاکوبسن میگوید« :همراهی و همزمانی
سنت و گسست از آن سازنده گوهر هر اثری است» (احمدی )31 :1871 ،همچنین میتوان گفت «منش ویراننر زبان شرری از
منش وند سنتگرای آن بر میویزد» (همان.)111 :
این باستانگرایی گاه در واژهها نمود مییابد و برضی او اس از طری تفاوسهای نحوی نمودار میگردد .از نظر لیچ ،باستان-
گرایی عوارتست از ادامه زبان گذشته در والا زبان امروزی ،الوته الز است بنویی که عالوه بر واژهها و نحو ،وزن واص شرر
نیز در ترسی این فضا مؤثر است (ر.ك :علویمقد .)11 :1831 ،
وود اووان میگوید :در تالش است تا از زبانی سال و درست که تار و پودش از روزگار گذشته است ،بهره گیرد و «نه تنها از
واژهها ترویراس و اسلوبهای جاندار و سال امروزین ،بلکه حتی از پارهای واژهها و لغاس بیهمتا و توانای عامیانه و محلی...
مدد بنیرد» (اووان .)111 :1831 ،در شرر «ووان هنت » اووان از واژگان کهن و تلفظ باستانی کلماس گرفته است؛ تا با نحو و
شیوه دما ،فضای تازه ای را در برابر ونمان مخاطب مجس سازد.
 1-3-4باستانگرايي واژگاني:
این آرکائیس یا باستانگرایی در واژهها ،افراا و اسامی ابل مناهده است .باستانگرایی واژگانی ممکن است به صورس کاربرد
واژههای کهن ،تلفظ کهن واژهها و یا استفاده از نا شخصیتهای اساطیری باشد که در ادامه به هر یش مستقالً اشاره میکنی .

بررسی نمودهای هنجارگریزی در «ووان هنت » و راز ماندگاری این شرر 188 /

«بن جانسون منتقد اننلیسی مرتقد است که کلماتی که از اعصار کهن ا تواس میشود ،نوعی شکوه و جالا به سوش میبخند و
احیاناً والی از حظّ و لذس نیست؛ زیرا از درس سالیان برووردار است و بر اثر مدتی فترس ،نوعی تازگی شکوهمند احراز
میکند» (دیچز .)117 :1878 ،باستانگرایی واژگانی میتواند به صورس کاربردواژههای کهن ،کاربرد تلفظ و شکل کهن واژگان و
یا کاربرد اساطیر و شخصیتهای حماسی همراه با تلمیح باشد .در شرر اووان باستانگرایی واژگانی در هر سه شکل یاد شده به
کار رفته است.
*کاربرد واژههای کهن:
 سورس (شدس) :سورس سرمای دی بیدادها میکرد (در حیاط کووش )71 :1863 ،... همننان (همه) :همننان را وون گرمی بود (همان)71 : آبنین :پرنیانی آبنین پرده (همان) هنجار :بسته با زیواترین هنجار /به سپیدی وون پر و ،ململین دستار (همان)71 : باستاننان :باستاننان یادگار ،از روزهای ووب پاریته (همان) پارینه :باستاننان یادگار ،از روزهای ووب پارینه (همان) تارك :یش سرش وون تاج بر تارك (همان) شکّرآویز :شکّر آویزی حمایل کرده بر سینه (همان) به کردار :گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید (همان)78 : نقل :من همینه نقل وود را با سند همراه میگوی (همان)74 : هور لیایی :وز شوستان وجود هور لیایی (همان)71 : می نیوشد :می نیوشد گوشنان در وواب پیش از ظهر (همان)76 : ناورد :شیر مرد عرصه ناوردهای هوا (همان)77 : گُند :گرد گنداو مند همان (همان) پور :پورزاا زر ،جهان پهلو (همان) پهلو :پورزاا زر ،جهان پهلو (همان) وداوند :آن وداوند و سوار روش بیمانند (همان) هماورد :آنکه نامش وون هماوردی طلب کرد ( ...همان)73 : تو گفتی (گویی) :آنکه بر رونش تو گفتی کوه بر کوهست در میدان (همان)73 : غدر :واه غدر ناجوانمردان (همان) سنان :در بن این واه آبش زهر شمنیر و سنان ،گ بود (همان) تزویر :بس که بی شرمانه و پست است این تزویر (همان) دیرین :باز ه آن حیله دیرین (همان) بنهره :زاده او را یش بنهره شو  ،ناووب مادَندَر (همان)31 : فراز آید :و بیندازد به باال بر دروتی ،گیرهای ،سننی /و فراز آید (همان)38 :* کاربرد تلفظ و شکل کهن واژهها:
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شفیری مرتقد است باستانگرایی ،انتخاب تلفظ دیمیتر یش کلمه است و در حقیقت در سطح واژهها و تلفظ لهجهها و
نی زبانهای مرتوط با یش زبان رسمیست (شفیری کدکنی 11 :1863 ،و  .)441اووان در این موارد تلفظ کهن واژهها را به جای
تلفظ امروزین به کار برده است:
 استاد :گاه میاستاد (همان( )74 :اندکی استاد و وامش ماند). پای :پای تا سر گوش (همان)78 : فزونتر زان دگرها :و فزونتر زان دگرها ،ممل نقطه مرکز جنجاا (همان)71 : وونان :بسته وونان روستایان وراسانی (همان) و دمش وونان حدیث آشنایش گر (همان) فرامش :مانده مدفون در فرامنزار ابری کهکنانی کور (همان)71 : وموش :و وموشانه فغانهای نیاز – طفلکیها -استوا و طب را با ه (همان)76 : نالش :وون طالیی نالش یش ووشه بیدار ،از زنجیر ووابآلود شون ها (همان) اندُه :شنیدن را دلی درد آشنا و انده اندوه (همان)77 : وه :و درون وه ننه میکرد و میوندید (همان)31 : ننه :مدتی ساکت ننه میکرد (همان)* کاربرد نماد و شخصيتهای اساطيری -حماسي يا تاريخي همراه با تلميح:
با توجه به اینکه ووان هنت وود یش شرر روایی است و به بیان حکایتی میپردازد که بخنی از آن در اساطیر وا د شده است و
هرمان آن رست  ،پهوان شاهنامه است ،بالطود نا اشخاص اساطیری و حماسی در آن ذکر شده است .یاکوبسن مرتقد است
«اسطورهها و حماسههای هرمانی ،استوار به مجاز مرسل هستند» (احمدی )38 :1871 ،و با یش اشاره گذرا مفاهی بسیاری را
منتقل میسازند .اووان نیز با استفاده از مجاز مرسل به نوعی آرکائیس دست یازیده است.
 ویس وون داغ شهراب و سیاوشها /روکش تابوس تختیهاست (در حیاط کووش پاییز )71 :1863 ، ... پوا زاا زر /جهانپهلو (همان)77 : آن وداوند و سوار روش بیمانند (همان)77 : تهمتن گرد شوستانی /... /رست دستان (همان)73 : آری اکنون تهمتن با روش غیرتمند (همان) پهلوان هفتووان ،اکنون /طرمه دا و دهان ووان هنت بود (همان)71 : نطفه شاید نطفه زاا زراست؛ اما /کنتناه و رستناهش نیست رودابه ( ...همان)31 : 2-3-4باستانگرايي نحوی:
مسائلی وون ترکیواس وصفی مقلوب ،به کار نوردن ضمیر در جای غیراصلی ،استفاده از دو حرف اضافه برای یش متم و به
کاربردن صفت و موصوف به صورس جمد از مواردی است که نناندهنده باستانگرایی در بخش نحو و دستوری است .کاربرد
عناصر دستوری سوش وراسانی از موارد مورد عال ه اووان است و او از بینتر این موارد در شرر "ووان هنت " استفاده کرده
است.
* کاربرد ترکيب وصفي مقلوب:
 آتنین پیغا  :هوه وانه گر و روشن مرد نقّاا آتنین پیغا (در حیاط کووش )71 :1863 ،... ململین دستار :به سپیدی وون پَر و ،ململین دستار (همان)71 : -باستاننان یادگار :باستاننان یادگار ،از روزهای ووب پارینه (همان)
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 گرامی مرد :یا به ولی ماخ ساالر ،آن گرامی مرد (همان)78 : پاكآیین :آن هریوهی ووب و پاكآیین -روایت کرد (همان)74 : گلآذین باغ :آن گلآذین باغ ووابآلود الی نیست (همان)71 : نوآئینان بیداران :باید امروز از نوآئینان بیداران /وواست (همان)71 : طالیی مخملآوا :آن طالیی مخمل آوایان وونسردان (همان)71 : وموشانه فغان :ووموشانه فغانهای نیاز -طفلکیها! استوا و طب را با ه (همان)76 : بلورین نغمه :آن بلورین نغمه رویای طاووس حریر و شاوه گیالس مومی را (ر.ك :همان)77 : طالیی نالش :وون طالیی نالش یش ووشه بیدار ،از زنجیر ووابآلود شون ها (ر.ك :همان) جادویی تدبیر :با کدامین جادویی تدبیر /با کدامین حیله و تزویر (همان) گمننته فرزندی :ممل اینکه سااها گمننته فرزندی /از سفر برگنته و دیدار مادر بود (همان)31 : بد برادندَر :این دغل این بد برادَنْدر (همان)31 : ناووب مادر :ناووب مادَندر (همان)* کاربرد ضمير در جای غيراصلي:
 برد وندی که گنودش ون  /روش وود را دید (در حیاط کووش )71 :1863 ،... بس که وونش رفته بود از تن /بس که زهر زومها کاریش (همان) بیوور بود و نوودش اعتنا با وویش (همان)31 :* استفاده از دو حرف اضافه برای يك متمم:
 و بر آن بر تکیه داده بود (همان)38 :* آوردن صفت جمع برای موصوف جمع:
 باید امروز از نوآئینانِ بیداران /وواست (همان)71 : آن طالیی مخمل آوایان وونسردان (همان)* کاربرد صفت به جای موصوف:
 واه غدر ناجوانمردان /واه پستان ،واه بیدردان 4-4هنجارگريزی معنايي
گاه شاعر برای آشناییزدایی و جلب توجه مخاطب دست به هنجارگریزی مرنایی میزند .هنجارگریزی مرنایی عوارتست از
«شکستن یا فرارفتن از رمزگان مرنایی[ ،که] مخاطب را متوجه محتوای جدید مرنایی میکند (احمدی )1871:77 ،شاعر در تار و
پود ادبیّت متن درصدد انتقاا مرنایی به مخاطب است و موضوه اصلی زبان شاعرانه ایجاد واحد مرنایی تازه است .شرر برای
ساوتن مرنا باید از منخصههایی سود جوید که به گونهای مستقی از ننانههای زبان شناسیش محسوب نمیشوند .بل با آنها
مرتوط هستند (همان )111 :هنجارگریزی مرنایی اغلب از طری کاربرد صور ویاا توسط شاعر ایجاد میشود .اووان در شرر
"ووان هنت " از صناید لفظی و مرنوی به کراس استفاده کرده است و سوب تولید مرانی تازه و برجستهسازی شرر وود شده
است .در ادامه این صور جداگانه بررسی میشوند .الوته کاربرد تمهیداس ادبی به تنهایی کارساز نیست .شلکوفسکی تمهیداس ادبی
را عامل آشناییزدایی می دانست؛ اما یاگوبسن و تیتانوف مرتقد بودند که وود تمهیداس ادبی ه با گذر زمان عادی میشوند.
بنابراین الز است «تمهیدی واص ،عملکردی جدید بیاید تا ادر به القای تأثیر اولیه باشد» (مقدادی.)16 :1873 ،

 / 186فنون ادبی ،ساا هفت  ،شماره( ،1پیاپی )18پاییز و زمستان1814

 1-4-4تشبيه:
شاعر میتواند با بیان شواهتهایی ذهنی بین اجزای کلماس به آفزینش مرنایی تازه دست زند و مخاطب را به طور ناگهانی به اثر
وود جلب کند .در شرر "ووان هنت " ترداد تنویههای بسیار است و انواه محسوس به محسوس و محسوس به غیرمحسوس و
نیز تنویههای مفرد و مرکب و نیز بلیغ یا غیربلیغ فراوان دیده میشود.
 گروه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس (ر.ك :در حیاط کووش )71 :1863 ،...-

هوهوانه گر و روشن بود همچون شر (ر.ك :همان)

 به سپیدی وون پر و ،ململین دستار (همان)71 : و دمش وونان حدیث آشنایش گر (ر.ك :همان)78 : ووبدستی منتنا مانند در دستش (همان)78 : این ،گلی تیره بختیهاست (همان)74 : این گلآذین باغ ووابآلود الی نیست (همان)71 : وون حقیقت در تجاویف عد مستور (همان) وز شوستان وجود هور لیایی (همان) گیسوانش را  -وو شیری یااهاش -افناند (همان)77 : با صدایی مرترش،لحنی رجز مانند و دردآلود (همان) آنکه بر رونش تو گفتی کوه بر کوه است در میدان /بینهای شیر است در جوشن (همان)73 : آنکه هرگز وون کلید گنج مروارید /گ نمیشد از لوش لوخند (همان) واه وونان ژرفی و پهناش ،بیشرمیش ناباور (همان) پهلوان کنتن دیو سپید ،آنناه /دید وون دیو سیاهی ،غ  ... /پنجه افکندهست در جانش (همان)31 : و صدای شو و نامردانهاش در واهسار گوش میپیچید (همان)31 : از تماشایش نمیشد سیر ... /ممل اینکه سااها گمننته فرزندی /از سفر برگنته و دیدار مادر بود (همان)31 : و نناهش ممل ونجر بود (همان)31 : واهسار گوش :و صدای شو و نامردانهاش در واهسار گوش میپیچید (همان)31 : 2-4-4استعاره:
دیمیترین ترریف استراره به مفهو رایج را جاحظ بیان کرده ،که در کتاب «الویان و التویین» آوردهاست« :استراره نامیدن ویزی
است به نامی جز نا اصلیاش ،هننامی که جای آن ویز را گرفته باشد» .همچنین صاحب جواهر الوالغه (ص )811استراره را
نوعی مجاز میداند که عال ه آن شواهت باشد .استرارهها ذهن مخاطب را برای دریافت مرنا به شدس درگیر میکنند .شلی
میگوید« :زبان بالضروره استراری است؛ یرنی روابط والً ناشناوته اشیا را ننان میدهد و شناوت آنها را تداو میبخند .اگر
شاعران نو به ول مجدد تداعیهایی که از ه پاشیدهاند ،ا دا نکنند ،زبان کارایی وود نسوت به اهداف اصیلترش ،گفتنو و
مراشرس انسانها ،را از دست میدهد» (ریچاردز.)111 -111 :1831 ،
در شرر "ووان هنت " اووان به نسوت تنویه از استرارههای کمتری استفاده کرده است؛ اما شررش عاری از استراره نیست.
 و همین امروز یا فرداست /کادمیّت را فرو میبلرد و میشوید از روساره پر آبله عال (همان)76 : این نخستین بار شاید بود /کان کلید گنج مروارید او گ شد (همان)31 : 3-4-4تشخيص:
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در استرارهها اگر منوهبه انسان باشد ،تصویر تازهای ابداه میگردد که انسان نمایی ،شخصیت بخنی و یا  Persanificationنامیده
میشود .شرر «ووان هنت » سرشار از تصاویری این ونین است.
 سورس سرمای دی بیدادها میکرد (در حیاط کووش )71 :1863 ،... و وموشانه فغانهای نیاز -طفلکیها! – استوا و طب را با ه (همان)76 : بیخ گوش زندگینان غرش طوفان آتش ،نررهی داغ جهن ها (همان) وون طالیی نالش یش ووشه بیدار ،از زنجیر ووابآلود شون ها (همان) آری اکنون تهمتن باروش غیرتمند /در بن این واه آبش زهر شمنیر و سنان ،گ بود (همان)73 : پهلوان هفتووان اکنون /طرمهی دا و دهان ووان هنت بود (همان)71 : و دلش را میفنارد درد (همان)31 : ور بپرسی راست ،گوی راست /صه بیشش راست میگوید (همان)38 :-

صه میگوید که آننه تهمتن او را /مدتی ساکت ننه میکرد (همان)31 :

 4-4-4کنايه:
کنایه عوارتی است که دارای دو مرناست و مخاطب را دوار تردید میسازد« .کنایه زبان وور را بدا به پدیدهای شنفت و ناآشنا
میکند» (وحیدیان )166 :1871 ،اووان در شرر «ووان هنت » از یش عوارس کنایی نیز استفاده میکند:
 همنمان واموش  ... /پای تا سرگوش (همان)78 : 5-4-4حسآميزی:
 مرد نقاا آن صدایش گر  ،نایش گر (در حیاط )78 :1863 ... و دمش وونان حدیث آشنایش گر (همان) آن طالیی مخمل آوایان وونسردان (همان)71 : جیغ سوز و سرخ یا اغلب بنفش وواب برد از ظهر مخمل را (همان)76 : و بلورین نغمه رویای طاووس حریر و شاوه گیالس مومی را  /وون طالیی نالش یش ووشه بیدار از زنجیر ووابآلودشون ها (همان)
 بیخ گوش زندگینان غرش طوفان آتش ،نرره داغ جهن ها (همان) روش روننده /با هزاران یادهای روشن و زنده (همان)31 :نتيجه
شاعران بزرگ با استفاده از مو ریتهای مختلف به برجستهسازی در شرر و زبان دست میزنند .اووان ،شاعری آشنا با آثار کهن
است و برای «آشناییزدایی» و «برجستهسازی» در اشرارش از دو اعده هنجارگریزی و نیز اعدهافزایی بهره جسته است .در این
مقاله روشهای هنجارگریزی اووان در راستای هنجارگریزی واژگانی ،زمانی ،مرنایی و سوکی بررسی شده است« .ووان هنت »
از اشرار برجسته و ماندگار اووان است و راز این ماندگاری را باید در همین فرایندها جستجو کرد .ترکیواس بدید و بینظیر،
ساوت واژگان نو ،ابداه عواراس زیوا و داننین و ...از هنجارگریزیهای زبانی شاعر وراسانی در این شرر حکایت میکند .عال ه
او به ایران کهن و آشنایی جدی با شاعران وراسانی وطن ،به شدس او را باستان گرا کرده است و آرکائیس را در تما لحظاس
شررش به تصویر کنیده است .کاربرد واژههای کهن و نمود فره و شکوه این واژگان در شرر ،تلفظ باستانی واژهها به جای تلفظ
امروزی و اساس روایی شرر که یش روایت حماسی با هرمانی اسطورهای است ،شرر «ووان هنت » را بر فراز له هنجارگریزی
زمانی رار داده است .عالوه براین در نحو عواراس نیز به شدس باستانگراست .کاربرد ترکیواس وصفی مقلوب ،کاربرد ضمیر در
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غیر جای اصلی وود ،استفاده از دو حرف اضافه برای یش متم  ،آوردن صفت جمد برای موصوف جمد ،که از ویژگیهای بارز
تاریخ بیهقی است ،استفاده از صفت های جاننین اس  ،همه ننان از گرایش شاعر به دوران کهن و استفاده از این فرایند برای
آشناییزدایی و جلب مخاطب دارد.
عالوه براین کاربرد شنردها و فنون ادبی وا ص اع از تنویه در انواه مختلف ،استراره ،تنخی

 ،حسآمیزی و کنایه نیز سوب

غریبسازی و جذب مخاطب گردیده است .همچنین هنجارگریزی سوکی ناشی از استفاده از واژههای عامیانه و محلی توسط
شاعر در این شرر جایناه واصی دارد .همین عوامل در تأثیرگذاری شرر و توجه مخاطوان ،تأثیر به سزایی داشته است.
به نظر میرسد بینترین هنجار شکنی در این شرر از نوه هنجارگریزی زمانی (باستانی یا آرکائیس ) است و در رده دو
هنجارگریزی مرنایی است که در آن بیش از همه از کاربرد تنویه میتوان سخن گفت و تأثیر آن را در زیوایی این شرر نمیتوان
نادیده گرفت .الوته سایر آرایههای مرنوی نیز به نحوی وود را در این شرر ننان دادهاند؛ لکن در بسامد غلوه با تنویه است .توجه
شاعر به هنجارگریزی در انواه مختلف ،یکی از شنردهای مه او و راز ماندگاری این شرر زیواست.
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