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The study of lexical innovation and ancientism in the works of some holy
Defense narratives
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Abstract
Sometimes poets and writers use ancient words and phrases in Persian language and
literature to express their emotions and meanings (ancientism); sometimes they use
different techniques to create novel ideas on the creation of words and combinations.
In other words, the authors improve their vocabulary with the use of ancient words
and the creation of new words and compositions. The Holy Defense literature is the
general title that covers various types of poetry, story, novel, and memory. Memoir
writing is one of the most important narrative approaches in Holy Defense literature.
In this research, we try to study the types of lexical innovation and ancientism in
order to introduce the works of memoir writing from the Holy Defense era. For this
research, thirteen works were selected from Holy Defense narrators. After examining
the language of these works and extracting the types of lexical innovation and
lexicalism, according to different types of language (standard language, substandard, and over- standard), these innovations and ancientism were divided into six
categories: (1) the creation of new terms and combinations; (2) the use of words,
combinations, and terms of the alien, which itself consists of three parts: a) the use of
foreign self-contained words and phrases in the language; b) Military and political
terms and words; c) the use of hard foreign words ; 3) the use of native terms; 4) the
use of everyday words and phrases; 5) The use of proper names; 6) the use of ancient
words. In the result of this research it can be found that in these works the use of
foreign words in different ways is the most. In contrast, the use of new words has
been less widely used; also ancientism or archeanism has little effect on these works.
Different types of language in the studied works
In the study of the prose works of the Holy Defense memories, it can be seen that
in these texts, innovation and ancientism can not be considered in terms of one type
of language, because in these works, due to the writer, the audience, the text, one
kind of language has not been used. For this reason, explanations are first given on
the three types of standard language, sub-standard, and over- standard languages.
The standard language is the language of the educated and the language used in
scientific, cultural or political circles (Sarlly, 2008: 49; Rrzai, 2004: 20; Najafi, 1999:
seven)
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The over-standard language is a type of language that is placed on the top of the
imaginary line of standard language. In this language, instead of standard language
words, words of ancient language, the innovation and revival of past words,
metaphors, and special poetic words are used (ibid, 76).
The sub-standard language is another type of language that falls under the
imaginary line of standard language. Some have limited the language of the substandard to the folk language, and it is considered to be the language of the low
society groups, marginalized, uneducated, and even antisocial groups (the same: 76
and 77). Najafi in Dictionary of folk Persian, in addition to popular language, also
speaks the colloquial language as a subset of the language group and below the
standard language line (Najafi, 1999: six).
In the parts that the characters describe, the language is a sub-standard type. The
following are some examples: The following examples are from the following
statement: "As I gaze at the ceiling" (Bakhtiari, 2011: 11); "I was thinking with
myself"(ibid., 19); "I was too tired" (ibid. 148); "The mother and father underestand
why I chained myself to the lesson" (the same: 31); "But they did not care" (Rahimi,
2009: 96); "Roll out over soils" (Sepehri, 1391: 305) ; "I will shoot a tissue paper in a
bucket" (Bakhtiari, 2011: 16); "reticence of the director in that position puzzled him"
(Abad, 1393: 84).
The narrator's language in this memoir, for simplicity, has a more sub-standard
approach, but in parts, it is standardized. Here are some examples: “The more we
went from Mosul, it becomes warmer and warmer.” (Abad, 1393, 485); "We were
accustomed to say the necessary things slowly "(Sepehri, 2014: 249); "We came by
the water, and we saw the place where we should entere the water and the side of our
movement" (ibid: 539); I felt my face was burning" (Zarabizadeh, 1393: 33); "I was
asked to write a story of Nahj al-Balagha" (Kazemi, 2010). : 71); "If you please, I
will take you to my wife's family house" (Hosseini, 1392: 605).
It is worth mentioning that sometimes due to the use of metaphors or enumeration,
the language is approaching the over-standard. For example, a writer may use poetry
in his remarks, which in this case, the language deviates from the standard and substandard. Of course, the use of poetry in these kinds of languages is a kind of
highlighting: "He put the peach sweater that he had made for you, on his face, and
throw soil on his head and reads:
They called you yousof, so gave you to wolf
Death become your wplf, my yousof
And he said with a groan, where is my sister? Where is my mother?" (Abad, 2014:
417).
"She had a beautiful face. He had a bloody diarrhea. He was yellow and skinny.”
"I'm going to die for my heart death I'm sad with sorrow for my dearest»
This poem was about the martyr Beheshti" (Bakhtiari, 2007: 332).
"Because we wanted to go to the right path, because we loved the right and were
guided by that path and by that love: "You walk in this road and do not ask anything
Right will tell you, how to go”
And this matter was tangible for us and we felt it "(Kazemi, 2010: 205). Of
course, this poem is from Attar, and its original principle was: "You walk on the road
and dont ask anything, and the road will tell you how to go" (Attar, 1358: 93).
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"This time, what a pleasant mantra, they read: Caravan passes by the purple
flowersits ambassador is the young martyr ... This song reminds me of the children of
the revolver of Bilal" (Makhdoomi, 2008: 142).
With regard to these points and considering different types of language, it is
advisable to consider the type of language in order to examine the types of lexical
innovations; as, for example, the use of rhetoric in language may create the notion
that, with the use of rhetorical techniques, the language goes away from the standard
and approaches the over-standard language; but it should be noted that some
rhetorical techniques are far from this feature; for example, the use of the irony in the
sub-standard language is a natural subject, and even using a lot of irony can be a
feature of this type of language; For example, the following examples can be used to
say that the use of irony, not only does not close the language to the over-standard,
but is based on the following characteristics of the language, but is a feature of substandard language: "I was up all night,waiting" (Zarabizadeh, 2011: 46); "As if
nothing happen" (the same as: 118); "I couldn’t calm down" (ibid, 99); "I had been
tired, too long before" (The same: 94); "He will turned back with nothing" (Sepehri,
2011: 22); "he died with my first bullet" (ibid, 40).
Keywords: Holy Defense Literature; narrating, memoir writing; lexical innovation
and ancientism
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بررسی نوآوری و کهنگرایی واژگانی در آثار برخی از روایتگران دفاع مقدس
افسانه درمیانی  و حسین آقاحسینی



چکيده
شاعران و نویسندگان برای بیان احساسات و منظور خود گاه از کلمات و اصطالحات کهنن در زبنان و ادبینات فارسنی بهنره
میبرند (کهنگرایی) و گاه به نوآوریهای متعدد در زمینة خلق واژه و ترکیب روی میآورند و بندین ترتینب داینرا واژههنای
خود را وسیعتر میکنند .در میان شیوههای متنوع خلق آثار در ادبیات دفاع مقدس ،خاطرهنویسی یکی از مهمترین رویکردهای
روایتگری است .در این پژوهش تالش میشود ضمن معرفنی آثنار خناطرهنویسنی از دوران دفناع مقندس ،اننواع ننوآوری و
کهنگرایی واژگانی در آنها بررسی شود .بدین منظور ،سیزده اثر از روایتگران دفاع مقدس انتخاب شد .پس از بررسی زبان این
آثار در سه گونة معیار ،زیرمعیار و فرامعیار ،انواع نوآوری و کهنگرایی واژگانی استخراج و در شش دسنته مخنخص شند )1
آفرینش واژهها و ترکیبات نو؛  )2کاربرد واژهها ،ترکیبات ،اصطالحات بیگانه که خود شامل سه بخش میشنود افن ) کناربرد
واژه ها و اصطالحات بیگانة خودکارشده در زبان؛ ب) اصطالحات و کلمات نظامی و سیاسی؛ ج) کاربرد کلمات دشوار بیگانه؛
 )3کاربرد واژههای بومی؛  )4کاربرد واژهها و اصطالحات روزمره و عامیانه؛  )5کاربرد نامهای خاص؛  )6استفاده از واژههنای
کهن .بنابر یافتههای این پژوهش ،در این آثار کاربرد کلمات بیگانه به شکلهای مختل

از همه بیختر است؛ درمقابل ،واژههای

نو کمتر استفاده شده است؛ همچنین کهنگرایی یا آرکائیسم نیز در این آثار نمود اندکی دارد.
کليدواژهها :ادبیات دفاع مقدس ،روایتگری ،خاطرهنویسی ،نوآوری و کهنگرایی واژگانی
1ـ مقدمه
زبان بزرگترین میراث فرهنگی مردم است که همة افراد پیوسته با آن در ارتباطاند .شاعران ینا نویسنندگان ابنزاری در اختینار
دارند که در دست همه سخنگویان آن زبان است .آنان با این ابزار میتواننند بننای بلنندی بیافریننند؛ مخنروط برآنکنه ارزش
کلمات را دریابند ،جنبههای پنهان و پیدای کلمات را بخناسند و بدانند چگونه از ظرفیتها و تواناییهای کلمات استفاده کنند.
درحقیقت ،قدرت بیان هر نویسنده به گسترا واژگانی و کلماتی وابسته است که بر آنها تسنل دارد .بنیگمنان ینش شناعر ینا
نویسندا بزرگ ،باتوجهبه نیازمندیاش در ارائة عواط

و تخیل خود و با پختوانة فرهنگی پهناور ،از دایرا واژگانی گسنتردهای
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برخوردار است .شاعران و نویسندگان بزرگ همواره گرد عادات را از واژهها میزدایند؛ برخی کلمات ارزش هنری خود را بنه
سبب کاربرد بسیار در زبان روزمره از دست دادهاند ،شاعران و نویسندگان به این کلمات ارزشی بیشازپیش میبخخند؛ افنزون
بر این ،آنان گاه کلماتی میآفرینند و با خلق واژه ،هم به دایرا کلمات خود میافزایند و هم به نوآوری واژگانی دست مییابند.
1ـ 1تبيين مسئله
استفاده از نوآوری ،ذهن را به سوی مباحث مکتب فرمافیسم ازجمله برجستهسنازی و هنجنارگریزی هندایت منیکنند .در
بیختر تحقیقات و پژوهشها برجستهسازی و هنجارگریزی در متون منظوم و شعر بررسی شده است؛ اما زبان ادبی فقن وینژا
شعر نیست و متون منثور را نیز در بر میگیرد؛ به همین سبب در این پژوهش تالش میشود تا در متون منثور ادبی (خناطرات
دفاع مقدس) نکاتی مخابه با برجسته سازی ،بنا عننوان ننوآوری بررسنی شنود .بنه بینان دیگنر ،شناید در متنون منثنور ادبنی،
برجستهسازی بهصورت متون منظوم و بهویژه شعر مخاهده نخود ،امنا آن را بنیبهنره از هنر ننوع ننوآوری و برجسنتهسنازی
نمیتوان دانست .به همین سبب ابتدا بحثی دربارا برجستهسازی و هنجارگریزی و انواع آن ارائه میشود و سنسس بنا افهنام از
این تقسیمبندی و توجه به این مباحث ،نوآوری و کهنگرایی در خاطرات دفاع مقدس طرح خواهد شد.
از سوی دیگر زبان در آثار بررسی شده به یش صورت نیست .اگر زبان به سه نوع معیار و زیرمعیار و فرامعیار تقسیم شود،
در این آثار از دو نوع زبان معیار و زیرمعیار بسیار استفاده شده است؛ افبته گاهی که نویسنده از استعاره یا تخبیه و بنهطنورکلی
صورخیال بهره میبرد ،زبان به فرامعیار نزدیش میشود.
گفتنی است گاه برخی نکات باتوجهبه همین تقسیمبندی زبانی جزو نوآوری قرار منیگینرد؛ منثالک کناربرد اصنطالحات و
واژههای عامیانه و زیرمعیار در زبان معیار میتواند خواننده را به درنگ و تأمل وادارد و این خنود تنهنا بنه سنبب ناآشننایی و
برهم خوردن هنجار زبانی شکل میگیرد .گاهی نیز برخالف آنچه بیان شد اتفاق میافتد؛ برای مثال کاربرد واژههای عامیاننه و
کنایههای رایج در زبان زیرمعیار و محاوره نهتنها نوآوری نیست ،از ویژگیهای زبان زیرمعیار است .به همین سبب در بررسنی
انواع نوآوری در آثار منثور خاطرنویسی دفاع مقدس به جایگاه کاربرد کلمات (نوع زبان) نیز توجه میشود.
در ایران نهضت خاطرهنویسی جنگ ،یکی از گستردهترین رویدادهای فرهنگی پس از انقالب است .این حرکنت از همنان
ابتدای جنگ تحمیلی بهطور خودجوش در جایگاه عامترین شکل تاریخنگاری و روایتگری آغاز شد .خاطرات جبهه و جننگ
دو دسته اند اف ) خاطراتی که در گیرودار جنگ نوشته شدند؛ ب) خاطراتی که پس از جنگ به رشتة تحرینر کخنیده شندند.
افبته مخخص است این دو نوع خاطرات با یکدیگر تفاوتهایی دارند؛ در خاطرات نوشتهشده پس از جنگ ،وضعیت نویسنده
ثبات دارد؛ درنتیجه فرصت الزم برای درنگ و تأمل بر گذشته برای او فراهم است؛ اما در خاطرات نوشتهشده در زمان جننگ،
به سبب شرای بحرانی ،نویسنده برای نگارش و پردازش های ادبنی فرصنت انندکی دارد و همنین ،بنه تفناوت اینن دو ننوع

خاطرهنویسی میانجامد (رضوانیان .)65-64 1388 ،با وجود این ،نهضت خاطرهنویسی جنگ یکی از مهمترین شنیوههنای
روایت دفاع مقدس است که به پژوهش و بررسی بیختری نیاز دارد.

برای بررسی نوآوری و کهنگرایی در روایتهای دفاع مقدس ،سیزده اثر انتخاب شد .این آثار عبارت اسنت از نورافندین
پسر ایران اثر معصومه سسهری ،خطه فکه از سید محمد شکری ،آن بیست و سه نفر اثر یوس زاده ،منن زنندهام اثنر معصنومه
آباد ،دختر شینا اثر بهناز ضرابیزاده ،بابانظر اثر مصطفی رحیمی ،مهمان صخرهها اثر راحله صبوری ،جنگ پابرهننه اثنر رحنیم

مخدومی ،فخکر خوبان اثر معصومه سسهری ،زنده باد کمیل اثر محسن مطلق ،ما همه سرباز بودیم اثر داوود بختیناری ،نبنرد در
افوک اثر محمود جوانبخت و شبهای بیمهتاب اثر محسن کاظمی.
گفتنی است بهجز توجه به شمارگان خواننده های این آثار ،مالک دیگری بنرای بررسنی اینن سنیزده اثنر وجنود نداشنت؛
بهگونهایکه میتوان گفت انتخاب آثار از میان چهار هزار جلد آثنار منثنور (موجنود در کتابخاننة تخصصنی جننگ) بنه طنور
تصادفی بوده است.
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آفرینش واژهها و ترکیبات نو ،استفاده از واژهها و ترکیبات و اصطالحات بیگانه ،کاربرد واژههای بنومی ،کناربرد واژههنا و
اصطالحات روزمره و عامیانه ،کاربرد نامهای خاص ،کاربرد واژههای کهن ،از مهمترین نمودهنای ننوآوری واژگنانی در زبنان
ادبی این آثار است.
1ـ 2هدف پژوهش
در تعری هایی که از برجستهسازی بیان میشود ،بحث دربارا زبان ادبی و برجستهکردن آن است .زبان ادبی فقن خناص
شعر نیست و اگر اینچنین باشد ،پس باید ادبیات داستانی و هزارانهزار اثر منثور ادبی را از حوزا ادبیات خنارج کنرد و اینن
پذیرفتنی نیست؛ بنابراین در این نوشته کوشش نویسندگان بر آن است تا با بررسی ننوآوری واژگنانی در متنون نثنر خناطرات
دفاع مقدس ،زبان ادبی این آثار بررسی شود.
 1ـ 3روش پژوهش
بهطورکلی این مقافه از نوع پژوهشهای توسعهای و به روش تحلیلی ن توصیفی فنراهم آمنده اسنت .بنرای اینن پنژوهش
سیزده اثر خاطرهنویسی گزینش شده و از هر اثر حدود دوسوم کتاب بررسی گردینده و پنس از اسنتخراج شنواهد ،تحلینل و
بررسی متن انجام شده است.
1ـ 4پيشينة پژوهش
برپایة جستجوی نگارندگان ،تاکنون پژوهش منستقلی دربارا بررسی نوآوری و کهنگرایی واژگانی در آثار روایتگران دفاع
مقدس به انجام نرسیده است؛ همچنین دربارا هنجارگریزی در نثر خاطرات دفاع مقدس نیز پژوهخی مخاهده نخد.
گفتنی است در برخی از متون ،بهویژه متون نقد ،بخشها و فصلهایی به هنجار و هنجنارگریزی (موضنوعات مربنوط بنه
فرمافیسم) اختصاص یافته است .در این آثار فق کلیاتی بیان میشود و اشتراک آنها با این مقافه (همانند پنژوهشهنایی کنه در
ادامه ذکر میشود) فق در بیان کلیات است .از جملة این متون ،نقد ادبی سیروس شمیساست ( )1386که فصلی را به مباحنث

مربوط به فرمافیسم اختصاص داده است؛ همچنین در موسنیقی شعر از شفیعی کدکنی ( )40 1371و در کتاب از زبانشناسنی
به ادبیات کورش صفوی ( 55 1383ن  56و  153ن  )310نیز بحثهایی از این نوع مخاهده میشود.
در زمینة هنجارگریزی (بر روی آثاری غیر از خاطرههای دفاع مقدس) پایاننامهها و مقافههایی نگارش شده کنه بیخنتر در

حوزا شعر و خارج از موضوع ادبیات دفاع مقدس است؛ از آن جمله است پایاننامه دکتری با نام بررسی و تحلیل ننوآوری و
کهنگرایی در زبان شعر معاصر ( )1393از فیال کردبچه در دانخگاه اصفهان؛ پایاننامة کارشناسی ارشد با عننوان هنجنارگریزی
کالمی در اشعار فروغ فرخزاد ( )1393از مهناز آزادی در دانخگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانخاه؛ پایاننامة کارشناسنی ارشند بنا
عنوان بررسی زبانشناختی سبش نثر در رمان بوف کور ،اثر صادق هدایت باتوجهبه بسامد گونههنای هنجنارگریزی ( )1391از
پانتهآ نبیئیان در دانخگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی و. ...
از مقافههایی که دربارا هنجارگریزی تأفی

یافته است به این پژوهشها میتوان اشاره کرد مقافة «هنجارگریزی در قصناید

خاقانی» از حسین حسنپورآالدشتی ( )1389چاپشده در مجلة ادبیات فارسی ،دورا  ،6شنمارا 25؛ مقافنة «هنجنارگریزی در
اشعار هوشنگ ایرانی» از غالمرضا پیروز و همکاران ( )1391چاپشده در مجلة شعرپژوهی ،دورا  ،4شنمارا ( 4پیناپی  )14؛
مقافة «هنجارگریزی در خمسه نظامی» از زینب نوروزی ( )1389چاپشده در مجلة پژوهش زبان و ادب فارسنی ،شنمارا 17؛
مقافة «بررسی انواع هنجارگریزی آوایی و واژگانی در شعر ناصرخسرو» از مرتضی محسنی و همکاران ( )1389چناپشنده در
فصلنامه تخصصی سبششناسی نظم و نثر فارسی (ادب بهار) ،سال سوم ،شمارا دوم (پیاپی)8؛ مقافة «بررسی هنجنارگریزی در
شعر فروغ فرخزاد» از مرتضی جعفری ( )1392چاپشده در مجلة زبان و ادبیات فارسی ،دورا  ،4شمارا ( 1پیاپی )8و ...از آن
جمله است.
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همانگونه که پیختر نیز اشاره شد ،این پژوهشها هیچیش دربارا ادبینات دفناع مقندس و روایتگنری و خناطرهنویسنی آن
نیست و فق در کلیات پژوهش با این مقافه شباهتهایی دارند.
2ـ انواع مختلف زبان در آثار بررسیشده
در بررسی آثار منثور خاطرات دفاع مقدس چنین دریافت می شود که در این متون ،نوآوری و کهنگرایی را باتوجهبه یش نوع
زبان نمی توان بررسی کرد؛ زیرا در این آثار به سبب اقتضای حال نویسنده ،مخاطب ،متن ،از یش نوع زبان استفاده نخده است.
به همین سبب ،ابتدا توضیحاتی دربارا سه نوع زبان معیار و فرامعیار و زیرمعیار بیان میشود.
هر زبانی به اقتضای شرایطی مانند وابستگی آن به منطقة جغرافیایی و طبقة اجتماعی ویژه ،سن و تحصیالت سنخنگوینان
و ...گونههای متعددی دارد که از میان آنها یش گونه ،با اعتبار بیختر ،در جایگاه «زبان مخترک» پذیرفته میشنود و راینجتنرین
وسیلة فهمیدن و فهماندن در میان طبقات و قخرهای مختل

جامعه قرار میگیرد .این گونة خاص زبانی« ،زبان معینار» نامینده

میشود؛ به بیان دیگر زبان معیار ،زبان تحصیلکردگان و محافل علمی ،فرهنگنی ینا مراکنز سیاسنی است(سنارفی49 1387 ،؛
رضایی20 1383 ،؛ نجفی 1378 ،هفت).
زبانشناسان افزون بر گونة زبان معیار ،از دو نوع زبان با عنوان «زبان فرامعیار» و «زبان زیرمعیار» نیز یاد کردهاند (شهدادی،
 75 1384و  .)76زبان فرامعیار ،گونهای از زبان است که در باالی خ خیافی زبان معیار قرار میگیرد .در این زبنان بنهجنای
واژههای زبان معیار بیختر از کلمات زبان کهن ،نوآوری و زندهکردن کلمات گذشته ،استعاره و مجازهای ویژا شاعرانه اسنتفاده
میشود (همان .)76
زبان زیرِمعیار گونهای دیگر از زبان است که در زیر خ خیافی زبان معیار قرار میگیرد .برخی زبان زیرمعینار را بنه زبنان
عامیانه محدود کردهاند و آن را زبان گروههای پایین جامعه ،حاشیهنخینان ،بیسوادان و حتی گروههای ضداجتماعی دانستهانند
(همان  76و  .)77نجفی در فرهنگ عامیانه افزون بر زبان عامیانه ،زبان محاوره را نیز زیرمجموعة گروه زبان گفتنار و در زینر
خ زبان معیار قرار میدهد (نجفی 1378 ،شش).
همانگونه که پیختر بیان شد در بررسی آثار منثور خاطرات دفاع مقدس از یش گونة زبنانی خناص اسنتفاده نخنده اسنت.
درحقیقت خواننده در این آثار با دو گونة زبانی معیار و زیرمعیار بیختر روبهروست .در قسمتهایی که شخصیتهنای داسنتان
سخن میگویند زبان از نوع زیرمعیار است .نمونههای زیر از این جمله اسنت «همنانطنور تناقبناز زل منیزننم بنه سنق »
(بختیاری)11 1390 ،؛ «توی الک خودم بود» (همان )19؛ «خستگی راه بعد از آن خرد و خاکخیرم کرده بنود» (همنان )148؛
«مادر پدر بو برده بودند چرا یهو چهارچنگوفی چسبیدهام به درس» (همان )31؛ «اما بنه خنرجشنان نرفنت» (رحیمنی1388 ،
)96؛ «غلت بزن اون ور خاکها» (سسهری)305 1391 ،؛ «دستمال کاغذی را شوت میکنم توی سطل» (بختیناری)16 1390،؛
«سکوت مدیر در آن موقعیت منگش کرده بود» (آباد.)84 1393 ،
زبان راوی در این خاطرات به سبب سادگی ،بیختر رویکرد زیرمعیاری دارد؛ اما در بخشهایی نینز زبنان ،رننگ معینار و
رسمی میگیرد .نمونههای زیر از این جمله است ««هرچه از موصل دور میشدیم ،گرما و حرارت شدت بیختری میگرفنت»
(آباد)485 1393 ،؛ «عادت کرده بودیم که حرفهای ضروری را هم آهسته بگوییم» (سسهری)249 1393 ،؛ «کنار آب رسیدیم
و محل ورودمان به آب و سمت حرکتمان را دیدیم» (همان )539؛ حس کردم صورتم آتش منیگینرد» (ضنرابیزاده1393 ،
)33؛ «درخواست کردند تا برایخان مطافبی از نهج افبالغه بنویسم» (کاظمی)71 1389 ،؛ «اگر صالح بدانید من شما را به خاننة
خانوادا همسرم ببرم» (حسینی.)605 1392 ،
گفتنی است گاهی به سبب کاربرد استعارهها یا کنایه و مجاز زبان به فرامعیار نزدیش میشود؛ برای مثال با استفاده از بیتنی

بررسی نوآوری و کهنگرایی واژگانی در آثار برخی از روایتگران دفاع مقدس 109 /

شعر زبان را از حافت معیار و زیرمعیار فاصله میگیرد؛ افبته کاربرد شعر در این نوع زبانها ،خود گونهای برجستهسازی اسنت
«ژاکت گلبهی را که برایت بافته بود ،روی سر و صورتش انداخته و با دو دست خاک بر سر میریخت و میخواند
«یوسننفت نننام نهادننند کننه گرگننت دادننند

مرگ گرگ تنو شند ای یوسن

کنعنانی منن»

و با نافه میگفت خواهرم کو؟ مادرم کو؟» (آباد.)417 1393 ،
«چهرا زیبایی داشت .اسهال خونی گرفته بود .زرد شده بود و پوست و استخوان.
«خننواهم ز سننوز دل بننه سننوگ جننان نخننینم

وز بسنننتر تنننب بنننا غنننم جاننننان نخنننینم»

این شعر را دربارا شهید بهختی گفته بود» (بختیاری)332 1386 ،
«چون میخواستیم به راه حق برویم ،چون عاشق حق بودیم و به آن راه و به آن عخق هدایت میشدیم
«تننو قنندم در ایننن ره بنننه و هننیچ مسننرس

خننود ره بگوینندت کننه چننون باینند رفننت»

و این موضوع برای ما ملموس بود و احساسش میکردیم» (کاظمی .)205 1389 ،افبته این شعر از عطار است و اصنل آن
این چنین بوده «تو پای به راه در نه و هیچ مسرس /خود راه بگویدت که چون باید رفت» (عطار.)93 1358 ،
«این بار سرودیها چه سرود دفنخینی میخوانند
قافلنننهسننناالر آن سنننرو شنننهید جنننوان »...
«مننیگننذرد کنناروان سننوی گننل ارغننوان
این سرود مرا یاد برو بچههای گردان بالل میاندازد» (مخدومی)142 1387 ،
باتوجهبه این نکات و در نظر گرفتن انواع مختل

زبان ،بهتر است که برای بررسی انواع ننوآوریهنای واژگنانی ،بنه ننوع

زبان نیز توجه شود؛ زیرا برای مثال کاربرد بالغت در زبان ،ممکن است این تصور را ایجاد کند که با کاربرد شگردهای بالغی،
زبان از معیار فاصله میگیرد و به زبان فرامعیار نزدیش میشود؛ اما باید به این نکته توجه داشت که برخی از شگردهای بالغی
از این ویژگی ،اندکی به دور هستند؛ برای مثال کاربرد کنایه در زبان زیرمعیار و محاوره موضوعی طبیعی است و حتنی کنابرد
بسیار کنایه میتواند از ویژگیهای این نوع زبان باشد؛ در نمونههای زیر میتوان گفت کاربرد کنایه نهتنها زبان را بنه فرامعینار
نزدیش نمیکند ،بلکه از ویژگیهای زبان زیرمعیار است «تا شب چخمم به در بود» (ضرابیزاده)46 1390،؛ «انگار آب از آب
تکان نخورد» (همان )118؛ «روی پایم بند نبودم» (همان )99؛ «خیلی وقت پیش از پا درآمده بودم» (همان )94؛ «دست خافی
برش گرداند» (سسهری)22 1390 ،؛ «با اوفین گلوفة من از پا درآمد» (همان .)40
3ـ نوآوری و کهنگرایی
پیختر به برجستهسازی و هنجارگریزی اشاره شد .این پنژوهش بنر روی متنون منثنور انجنام منیشنود و در متنون نثنر ادبنی
برجستهسازیها شاید به اندازا متون شعر نمود نداشته باشد؛ به همین سبب بهتر دیده شد که از اصطالح نوآوری و کهنگرایی
استفاده شود .به نظر میرسد در این دو ترکیب ،شدت و تحکم برجسنته سنازی و هنجنارگریزی کمتنر اسنت و بنا زبنان نثنر
سازگاری بیختری دارد .در تقسیمبندی انواع نوآوریها به تقسیمبندی هنجارگریزی نیز توجه شده است؛ به همنین سنبب الزم
است تا در این باره توضیحاتی ارائه شود.
3ـ 1برجستهسازی
برجستهسازی ،کاربرد عناصر زبان بهگونهای است که شیوا بیان ناشناخته باشد و نظر خواننده را جلب کند .برجستهسازی،
انحراف از زبان معیار است؛ در این هنگام یش عنصر زبانی برخالف معمول بهکار میرود و توجه مخاطبنان جلنب منیشنود.
موکارفسکی برجستهسازی را فرایندی آگاهانه میداند و معتقد است که هر انندازه فراینندی آگاهاننهتنر بنهکنار گرفتنه شنود،
خودکاری کمتری دارد (صفوی.)43-40 1383 ،
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برجستهسازی ادبی به دو شکل است نخست آنکه در کاربرد قواعد حاکم بر زبنان خودکنار (عنادی و غیرادبنی) انحنراف
هنری صورت گیرد که این را هنجارگریزی مینامند و دوم آنکه قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شود .بنه اینن
ترتیب ،برجستهسازی با دو شیوا هنجارگریزی و قاعدهافزایی تجلی مییابد (همان )40؛ (ساسنانی 86 1384 ،و  .)87شنفیعی
کندکنی اننواع برجسنته سنازی را بنه دو گنروه موسنیقیایی و زبنانی تقسنیم منیکنند (صنفوی .)40 1383 ،آشنناییزدایننی و
برجستهسازی ،خود ممکن است در الیههای گوناگونی مخاهده شود .آشناییزدایی ممکن است در یکی از الیههای موسیقیایی
و فغوی و نحوی باشد (شمیسا.)12 1368 ،
3ـ1ـ 1هنجارگریزی
یاکوبسن ادبیات را «درهم ریختن سنازمانیافتنة گفتنار متنداول» منیداننند (ایگلتننون .)4 1383 ،بننه اعتقناد موکاروفسنکی
«مهمترین کارکرد زبان شاعرانه این است که زبنان معینار را وینران کنند» (احمندی 124 1386 ،ن  .)125بنیینرویش از دو ننوع
ساخت سخن میگوید که با تقسیمبندی شفیعی کدکنی مطابق است ساختهای ثانوی که روی سناختهنای عنادی زبنان قنرار
میگیرند و انحرافهایی که از ساختهای زبان ایجاد میشود (بییرویش .)149 1363 ،بهطورکلی اننواع مختلن

هنجنارگریزی

عبارت است از هنجارگریزی واژگانی ،نحوی ،نوشتاری ،آوایی ،سبکی ،معنایی ،زمانی (صفوی46 1383 ،ن .)50
4ـ نوآوری واژگانی در خاطرات دفاع مقدس
نوآوری واژگانی از محسوسترین شیوههای نوآوری در زبان است که به کاملکردن زبان میانجامد .زبنان ،هنم ازنظنر کناربرد
واژگان و هم ازنظر انعطافپذیری ساختاری برای واژهسازی و نحو ،جامد و ایستا نیست؛ در زبان میتوان دخل و تصرف کرد
و حتی واژهها و ترکیبهای تازهای به آن افزود؛ افبته واژهها و ترکیبهای تازه ،باید در پیوند با واژگان دیگر ،زیسنتی طبیعنی
بیابند (فلکی )88 1373 ،و با عناصر دیگر ،پیوند سازمانیافته برقرار کنند .یافتن زیست طبیعی و پیوند سازمانیافتة واژههنا بنا
یکدیگر موجب میشود گاهی برای یش واژه ،نتوان مترادفی تصور کرد.
بسیاری مراد از هنجارگریزی واژگانی را فق آفرینش واژهای جدید دانستهاند و بنیش از اینن توضنیحی ارائنه نکنردهانند
(صفوی)46 1383 ،؛ اما با بررسی دقیقتر میتوان دریافت که هنجارگریزی واژگانی میتواند زیرمجموعههای دیگنری را نینز
در خود جای دهد یا زیرمجموعههای مختل

جزئی دیگری را پذیرا باشد؛ برای مثال کاربرد واژههای کهنن (بررسنیشنده در

هنجارگریزی زمانی) یا عامیانه و محاوره میتواند در ذیل هنجارگریزی واژگانی بررسی شود.
به بیان دیگر ،یکی از مهمترین عوامل رستاخیز کلمات ،کاربرد واژه بهگونهای است کنه بنرخالف انتظنار خوانننده اسنت.
هنجارگریزی واژگانی ،یکی از شیوه هایی است که شاعر ینا نویسننده ،زبنان خنود را بنا آن برجسنته و متمنایز منیکنند و بنه
آشناییزدایی دست مییابد .در یش تقسیم بندی این هنجارگریزی را در سه بخش مفردات و ترکیبات و اصطالحات منیتنوان
بررسی کرد.
در گروه مفردات ،هر واژهای که وارد زبان شنود امنا شنیوه هنای هنجنار در زبنان را رعاینت نکنند ،درحقیقنت بنا ننوعی
قاعدهکاهی همراه است .گاهی نویسنده یا شاعر به واژهای نیازمند است که در دایرا کلمات وجنود نندارد؛ بننابراین آن واژه و
ترکیب را خود میآفریند .او با خلق واژا جدید افزون بر برجستهسازی زبان ،به گنجینة واژگانی زبان نیز میافزایند .افنزون بنر
واژهآفرینی ،هنجارگریزی عنوانهای دیگری را نیز در بر میگیرد که عبارت است از واژههای دخیل و بیگانه ،واژههای بنومی،
واژههای روزمره و واژههای کهن .با این توضیحات به نظر منیرسند هنجنارگریزی واژگنانی ،پنس از هنجنارگریزی معننایی،
قویترین ابزار شعرآفرینی باشد (صفوی1383 ،ب .)84
باتوجهبه انواع هنجارگریزی ،برای بررسی نوآوری در آثار منظور از انواع تقسیمبندی هنجارگریزی استفاده میشود.
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کاربرد واژگان دخیل و بیگانه ،واژگان بومی ،واژگان روزمره و واژگان کهن در نثر خاطرات دفاع مقدس میتوانند گناه بنه
نوآوری بینجامد؛ هرچند این نوع نثر به سبب کاربرد زبانهای مختل

(معیار و زیرمعیار) در آن ،گاه با زبنان فرامعینار و شنعر

بسیار متفاوت میشود؛ بهگونهایکه آنچه در زبان شعر (فرامعیار) در جایگاه هنجارگریزی و آشناییزداینی منیگنجند ،ممکنن
است در زبان نثر معاصر بهگونهای حل شده باشد که تنها بتوان از آن یادی کرد (مانند بحث کنایه در زبان محناوره کنه پیخنتر
بیان شد) .همچنین ممکن است برعکس باشد؛ یعنی نوآوریهایی در نثر ایجاد شده باشد که گناه نخنانی از آنهنا در شنعرهای
کالسیش ،با این شکل و صورت ،نتوان یافت؛ مانند کاربرد اصطالحات نوین نظامی.
4ـ 1آفرینش واژهها و ترکيبات نو
آفرینش واژه و ترکیب ،نوعی نوآوری است؛ زیرا برپایة مقایسه و گریز از قواعد ساخت واژهای زبان معیار انجام میشنود.
درحقیقت ،همانگونه که فیچ و شرت بینان کنردهانند ،آنچنه در سناخت واژه بنا عننوان «ننوواژه» مطنرح منیشنود ،گوننهای
هنجارگریزی واژگانی است.
در بررسی آثار خاطرهنویسی دفاع مقدس گاه واژههنای تنازه ای اسنتفاده شنده اسنت کنه گوینا برخنی از آنهنا در حنوزا
ترکیبسازی نیز درخور بررسی است .کلمات ساده ،چخمههای زایندا واژگان هر زبان است؛ زینرا از هنر واژا سناده چنندین
واژه میتوان ساخت .بسیاری از ترکیباتی که در زبان متون ادبنی در دورا معاصنر مخناهده منیشنود ،بیخنتر حاصنل ترکینب
واژههای ساده است «پرسشهای یش اف بچه را داشته باشته باشند» (آباد)64 1393 ،؛ «هوا هنوز تاریش بود که مردهای خانه
جاکن شده ،خود را آماده کردند» (صبوری.)141 1390 ،
در آثار بررسی شده ،برخی از کلمات نو ،بسیار رنگ ادبی یافته است؛ مانند مستامسنت و طنرهپنیچ« .خرقنه و تنن شنفاف
مستامست عطر گلهای صحرایی که از دروازه قرآن شیراز میآمدند» (مندنیپور)19 1384 ،؛ «آمدنا دورادور مواظبت هسنتم»
(همان )20؛ «طرهپیچ افتاد ،شد طناب دار شبپره» (همان )16؛ «در مقابل این پنجرا نورآور ،بر دیوار مقابنل دریچنة دیگنری
بود» (آباد.)265 1393 ،
برخی کلمات نو در این آثار با توجه به محتوای اثر شکل گرفته است؛ یعنی ساخت واژه در گرو معنا و مضمون اثر اسنت.
به سبب آنکه درون مایة اصلی این آثار ،مباحث نظامی و فخکرکخی و موضوعاتی از اینن دسنت اسنت ،گناهی کلمناتی وینژه
آفریده میشود تا بخخی از معنا و درونمایة متن را پختیبانی کند؛ برای مثال حفظ راز و پنهان داشتن نیتها و اغراض موجنب
میشود تا کلمات و ترکیباتی نو مثل کرخة نور شکل گیرد که نام یش عملیات جنگی است «بعد از شرکت در عملیات کرخنة
نور ،رفته بود آنجا برای خدمت» (یوس زاده.)21 1391 ،
برخی دیگر از نوآوریهای واژگانی حاصل تغییر و جابهجایی در اجزای کلمات است؛ مانند «گو و گفت» بهجای گفتگنو
«خوشا که گرم گو و گفت شدهاند ،نمیروند» (همان .)36
آفرینش واژههای نو در آثار بررسی شده بسیار نیست .نوع وینژا اینن ننوآوری را در اسنتفادا راوی از ننام افنراد منیتنوان
مخاهده کرد .در این آثار گاه نامهای افراد از زبان شخصیتها با اندکی تغییر و دگرگونی به کنار منیرود؛ بنهوینژه وقتنی ننام
دشمن در میان باشد که حافت استهزا نیز مییابد .نوآوری این کلمات به سبب کاربرد آن در قسمتی از جملنه اسنت کنه بنرای
فرد خواننده غریب مینماید؛ برای مثال کسی نام «نکبت» برنمیگزیند و انتخاب این اسم خود نوعی نوآوری و تبادر به همنراه
دارد که خواننده را به درنگ وامیدارد «یش قدم جلوتر رفتم ،اما بهجای هیبت نکبت ،چهنرا زیبنا و ننورانی منادرم را دیندم»
(آباد)268 1393 ،؛ «نکبت و گروهبان قراضه یا هرکدام» (همان )296؛ «خبر توس هیزمشکنی جوان به ننام شنورش رسنید»
(صبوری.)165 1390 ،
پیختر بیان شد که در این آثار می توان سه نوع زبان در نظر گرفت اف ) زبان معیار؛ ب) زبان زیرمعیار؛ ج) زبان فرامعینار.
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در نوآوری واژگانی در این آثار ،کاربرد واژههای زیرمعیار در زبان معیار نمود بسیاری دارد؛ درحقیقت شیوا کناربرد کلمنات و
جایگاه کلمات در زبان غیرخود باعث میشود تا خواننده دچار درنگ گردد؛ به بیان دیگر گناه کلمنهای وینژا زبنان زیرمعینار
است و قرارگرفتن آن واژه در زبان زیرمعیار و محاوره برای خواننده طبیعی است؛ حال اگر آن کلمه از زبان زیرمعیار بنه زبنان
معیار یا فرامعیار وارد شود ،دیگر حافت طبیعی ندارد و خواننده را به درنگ وامیدارد؛ بنرای مثنال واژا «مچنلکنردن» در نثنر
معیار و از زبان راوی نوعی خروج از قواعد است .افبته اگر این واژه در زبان زیرمعیار به کار رود ،دیگر درنگ مخاطنب را بنه
همراه نخواهد داشت .درحقیقت ،کاربرد غیرمنتظرا این واژه به نوآوری آن انجامیده است «فکر میکردند برای مچلکردن آنهنا
برنامهریزی کردهایم» (همان  .)320همچنین است «تازه فهمیدم چرا آدم بزرگها جیبهایخان پر از چرتهای تکهپناره شنده
است» (همان )296؛ «فکر کردم قلوهسننگ اسنت» (صنبوری)135 1390 ،؛ «از خننده رودهبنر شندم» (سنسهری)42 1391 ،؛
«دیدهام سهچهار روز یشبند باریده» (بختیاری.)15 1390 ،
4ـ 2کاربرد واژهها ،ترکيبات ،اصطالحات بيگانه
واژهها و اصطالحات بیگانه در دورههای مختل

به زبان فارسی راه یافته است؛ بهگونهایکه پیخینة ورود واژههنای دخینل

از زبان های دیگر به زبان فارسی ،به قبل از اسالم و نخستین سالهای پس از اسالم در ایران میرسد (بهار-278/1 1382 ،
 .)281افبته ورود واژهها و ترکیبات بیگانه ،به سبب پویایی و تعامل زبانها ،در هر زبانی مخاهده میشود.
واژههای دخیل ،شامل واژههای بسیاری است که برآمده از فرهنگهای بیگانه هستند .باید پذیرفت کنه زنندگی امنروز ،تنا
حدّ بسیاری مستلزم درآمیختن فرهنگهاست؛ چنانکه حاصل این آمیزش فرهنگی در تغییر نوع زندگی و شکل ارتباطنات نینز
مخاهده میشود.
کاربرد واژههای دخیل و بیگانه ،بازتابی از تغییر شکل زندگی ،درنتیجنة تعامنل فرهننگهاسنت کنه بنه شنکل اسنتفاده از
واژههای بیگانه و مضامین و تلمیحات و اسطورهها و نمادها و تصاویر و اصطالحات دخیل آشکار میشود.
در بررسی آثار منظور ،صورتهای مختلفی از کاربرد کلمات و اصطالحات بیگانه مخاهده شد که در ادامه در قافب شنکل
توضیح داده میشود.
شکل شماره 1

4ـ2ـ 1کاربرد واژهها و اصطالحات بيگانة خودکارشده در زبان
در آثار بررسیشده واژههای دخیل عربی بسیاری مخاهده میشود .برخی از این واژهها در زبان عادی و محاوره نیز به کنار
میرود و حتی گاهی برخی افراد از بیگانهبودن این واژهها نیز آگاهی ندارند .این واژهها بهگوننهای اسنت کنه گنویی در زبنان
عادی و روزمره حل شده است .شفیعی کدکنی میان دو گونه انحراف مسنتعمل و خنالق تفناوت منیگنذارد« .بنه اعتقناد وی
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هنجارگریزی مستعمل انحرافی است که بر اثر کثرت استعمال مبتذل شده و بهتدریج در زبان هنجار نینز بنه کنار گرفتنه شنده
است» (صفوی .)45 1383 ،شفیعی کدکنی (افبته باتوجهبه نظر فیچ و یاکوبسن) در برابر دو فرآیند خودکاری و برجستهسنازی
فرایند سومی با عنوان خودکارشدگی در نظر میگیرد .برخی از این اصطالحات بیگانه در زبان فارسی ،تحت تأثیر این فراینند،
حافت خودکارشدگی یافته اند .حجم بسیاری از این خودکارشدگی را میتوان در زبان عامیانه و به بینانی زبنان زیرمعینار و در
بین گفتگوها مخاهده کرد .در بررسی آثار خاطره نویسی دفاع مقدس نیز از اینن کلمنات بیگاننة خودکارشنده در زبنان بسنیار
مخاهده میشود که بیختر از نوع عربی و ترکی است «تسة پخت چادرها ،پاتق بچهها بود» (مطلق)19 1386 ،؛ «برای گردش و
تفریح آن جا اتراق کردیم» (سسهری)34 1391،؛ «مرد رفته بود و با چند نفر قلچماق برگخته بنود» (بختیناری)22 1390،؛ «بنا
شنیدن این اراجی

غصه میخوردیم» (آباد)83 1393 ،؛ «از سنر ظهنر آب شن را منیاننداختیم تنوی حیناط» (همنان )22؛

«تصاویری را که دیده بودم مثل پازل به هم وصل کردم» (همان )258؛ «گزارش ماوقع را را به او داداند» (کاظمی.)60 1389 ،
4ـ2ـ 2کاربرد اصطالحات و کلمات نظامی و سياسی
برخی از این واژه های دخیل حاصل کاربرد اصطالحات نظامی و سیاسی است .به بیان دیگر با ورود یش تکنوفوژی نظامی
واژا مربوط به آن نیز به زبان وارد شده است؛ بهویژه آنکه گاه در زمان جنگ اهمیت و کاربرد این سالحها بهگونهای بنود کنه
گویی فرصتی برای معادلسازی واژه برای این نوع کلمات وجود نداشت .کاربرد این نوآوری در زبان معینار و زیرمعینار آثنار
بررسیشده بسیار مخاهده میشود؛ بهویژه در گفتگوهای شخصیتهای داستان و حتی در بخش زبان معیار آنجنا کنه راوی ینا
دانای کل از ماجراها سخن میگوید «افسری هم با کالشینک

دورتر روبهرویم نخست» (رحیمنی)59 1388 ،؛ «ینش تفننگ

برنو با خود حمل میکرد» (صبوری)138 1390،؛ «دو موشش مافیوتکا به طرفخان رها شد» (شنکری)39 1389 ،؛ «از صندای
موتورش فهمیدم هواپیمای  F4است» (صبوری)123 1390،؛ «حسن ینش فانسنقه بنرایم آورد» (شنکری« .)29 1389 ،همنة
بچهها الوژاکت پوشیده و سوار قایق شدند» (مطلق)21 1386 ،؛ «جریان هوا آنقدر بند شند کنه کانناپی چتنر را جمنع کنرد»
(صبوری« .)121 1390 ،گاه گاهی صدای خمساره یا قناسه آرامش را بر هم میزد» (مطلق)23 1386 ،؛ «ابراهیمنی تیربنار ژ3
داشت» (رحیمی)93 1388 ،؛ «فق یش موششانداز تاو داشنتیم» (همنان )96؛ «عنراق آن قسنمت را شندید بنا خمسنارا 60
میکوبد» (شکری .) 31 1389 ،افبته برخی از اصطالحات و کلمات دخینل نظنامی در زبنان حنل شنده اسنت و بیگنانگی آن
احساس نمیشود «در مأموریتهایی که قبالک رفته بودم ،چرینشهنا و کمانندوهای کنرد( »...صنبوری)130 1390 ،؛ «بناالخره
هوای جنگ بنوی بناروت منیداد» (بختیناری)27 1390 ،؛ «فوفنة تاننش بنه طنرف سننگر ماسنت» (بختیناری)161 1393 ،؛
«کالشینک

هم داشتند» (رحیمی)51 1388 ،؛ «اگر کالش را زیر پتو میگذاشتند» (همان .)51

برخی دیگر از واژههای دخیل مربوطبه اصطالحاتی است که در عرصنة سیاسنت و حقنوق اسنتفاده منیشنود «منا طبنق
کنوانسیون ژنو ،تنها مجاز به گفتن مخخصات شناسایی فردی شنما هسنتم» (رحیمنی)57 1388 ،؛ «منیگفتنند بچنههنا پینرو
کمونیستها هستند» (همان )51؛ «مرگ بر فئودال» (بختیاری.)21 1390 ،
4ـ2ـ 3کاربرد کلمات دشوار بيگانه
در آثار بررسی شده بسیاری از کلمات دخیل از نوع عربی است که افبته برخی مثل ترخیص (رحیمنی ،)459 1388 ،معبنر
(شکری ،)30 1389 ،دفو (ضرابیزاده )21 1393 ،در زبان شناختهشده تر است و برخی دیگر به سنبب دشنواری در دریافنت
معنا ،گاه موجب سنگینشدن متن میشود.
کاربرد این نوع کلمات در قسمتهایی از داستان که راوی وقایع را بیان منیکنند ،نمنود بیخنتری دارد .بنه بینان دیگنر در
قسمت زبان معیار کاربرد این نوع کلمات موجب نوآوری درخور توجهی شده است «وقتی افسنران عراقنی اسنتنکاف منرا در
حرف زدن دیدند» (رحیمی)57 1388 ،؛ «از خداوند استمداد کردم که جز این نگویم» (همان )51؛ «من باید همچنان تمارض
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میکردم» (آباد)90 1393 ،؛ «آنچه به شماگفتم جز اباطیل چیز دیگری نبوده است» (همان )81؛ «با این همه دنائنت و سنبعیت
دشمن زنده و سافم بودن ما یش معجزه بود» (همان .)258
برخی از این واژه های عربی نیز برخاسته از مذهب و دین اسالم و آشنایی با قرآن کریم اسنت «منا آمندهاینم کنه بمنانیم،
هیهات منا افذفة» (مخدومی)17 1387 ،؛ «در تمام فحظات آیة «واستعینوا بافصبر و افصاله ،انّ اهلل مع افصابرین» را میخوانندم»
(آباد.)259 1393 ،
از زبانهای غیرعربی نیز کلمات دخیل مخاهده میشود که افبته کاربرد آن از عربنی کمتنر اسنت «تنگدسنتی بنرای طبقنة
انتلکتوئلها پذیرفتنی شده» (آباد( )81 1393 ،انتلکتوئل روشنفکر)؛ «حتماک باید بوفدزر خاک را دپو کنند» (جوانبخنت1387 ،
( )103دپو روی هم انباشتهکردن)؛ «انگار هنرپیخه تبلیغ خمیردندان کلگیت است!» (آباد( )208 1393 ،کلگینت ننام کمسنانی
آمریکایی از ویلیام کلگیت در زمینه بهداشتی و.)...
به سبب آنکه دشمن ایران در هخت سال دفاع مقدس ،عرب زبان بود ،کناربرد اینن واژههنا رنگنی دیگنر منیگینرد .گناه
نقلقولهایی از زبان عراقیها در متن وارد میشود که با وجود سادگی و فهمپذیربودن ،باز جزو واژگان بیگانه قرار منیگینرد
«پتو را از روی سر یکیشان کنار زدم .گفت انا مسلم ،انا مسلم» (جوانبخت)218 1387 ،؛ «بنه قنیس گفنت مسنواک واحند
الربعتهن» (آباد .)264 1393 ،از این نوع جمالت که بهطور کلی با واژههای عربی به نگارش درآمده در این آثار بسیار اسنت.
گفتنی است که نویسندگان این آثار گاه به سبش و شیوا زبان عربی رسمی و غیررسنمی هنردو بسنیار توجنه دارنند؛ زینرا در
کاربرد جمالت عربی میکوشند تا از زبان فصیح و رسمی و کتابی عربی برای شخصیتهای عربزبان استفاده نکنند .به همین
سبب ،زبان عربی استفادهشده در این آثار را فق فرد مسل به زبان عربی و آن هم مسل به آن فهجة خناص (فهجنه عراقنی)
درخواهد یافت «گفت شوفن ارواحچن او شوفنهن ،شوفن اهدومچن او بدالتچن» (آباد)202 1393 ،؛ «گفت هذن جننراالت
عراقیات شوفن اشگد جمیالت» (همان).
شخصیتها در این آثار افزون بر زبان عربی از کلمات و واژههای زبان انگلیسی نیز بهره بنردهانند کنه نویسننده بنه همنان
شکل آنها را بیان کرده است .این نوع کاربرد واژههای بیگانه بیختر در زبان زیرمعینار و بنین گفتگنوی شخصنیتهنا مخناهده
میشود «فاطمه پرسید ? ....Yes /where are weخالصه جواب همة سواالت یا  yesبود یا ( »noآباد.)268 1393 ،
در این گونه داستانها که دایرا وقایع داستان گستردهتر از یش ملت است ،زبانها و واژههنای مختلفنی در منتن آثنار مخناهده
میشود .در این آثار نیز همین موضوع مخاهده میشود؛ افزون بر زبان انگلیسی و عربی ،زبانهنای دیگنری نینز در منتن مخناهده
میشود «مادرم نگران بود «باال نئه اوفؤب؟ گئجه کی یاغچی دین!» هئش زاد! بیر آز اوضاع فرق ائلیب!» (سسهری.)133 1391 ،
4ـ 3کاربرد واژههای بومی
آثار ادبی ،کار نویسندگانی است که در زمان و مکان ویژهای زندگی میکنند؛ بنابراین بیتردید هر اثر ادبنی ،در آفنرینش از
اجتماع خود تأثیر میپذیرد (اسکات .)26 1348 ،به بیان دیگر ،عوامل محیطی مانند محی اجتماعی و جغرافیایی و فرهنگی و
 ...در مرتبة نخست ،بر نوع نگاه و جهانبینی هر شاعر و نویسندهای تأثیر مستقیمی میگذارد و در مرحله بعد ،اقتدار حاکمینت
خود را بر زبان شاعر یا نویسنده نخان میدهد؛ یعنی بر ذهن و زبان او ،همزمان تأثیر میگذارد.
در این آثار نیز کاربرد واژههای بومی درخور تأمل است .گاه این واژهها برخاسته از گفتگوی شخصیتها با افراد دیگنر ینا
با خود (دیافوک و مونوفوگ) است .در این گفتگوها گاه نویسنده از واژههای خاص شخصیت داستان بهره میبرد؛ بنهوینژه در
سخنانی که از جانب او نقل میشود؛ بنابراین کاربرد این نوع نوآوری را بیختر در زبان زیرمعیار و در گفتگوها میتوان مخاهده
کرد؛ مانند «تمام شب پاهایم داخل قایق فوکه مانده بود» (رحیمی.)213 1388 ،
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برخی از این واژهها نیز در متن داستان و از زبان راوی یا دانای کنل بینان منیشنود «همنه منیدانسنتیم توفند منن وقنت
خرماخوران بوده» (آباد)21 1393 ،؛ «توفد احمد خرمابردرخت بنود» (همنان )21؛ «منریم هنگنام خرمناپزان( »...همنان )22؛
«دیگری سهراب کخ بود» (آباد)123 1393،؛ (این واژه در اصطالح آبادان ،به معنی آدم خافی بند و دروغگوست)؛ «همان موقع
کاک رسول وارد شد و ازم پرسید؟» (صبوری)137 1390 ،؛ «آتش خلواره میکخید» (بختیاری.)161 1390 ،
4ـ 4کاربرد واژهها و اصطالحات روزمره و عاميانه
واژا عامیانه «عبارت است از کلمات و ترکیبات زبان محاوره مردم نیمهفرهیخته که بیقیدوبند سخن منیگوینند و اففناظی بنر
زبان میآورند که مردم فرهیخته از ادای آنها خاصه در محافل رسمی ،بهشدت احتراز منیکننند» (نجفنی .)7 1378 ،اصنطالحات
روزمره و عامیانه درست در برابر واژگان دخیل از فرهنگهای بیگانه قرار میگیرد .خاستگاه این کلمات ،زبان روزمرا مردم است.
آثار بررسی شده ،نوعی نثر روایی است که به بیان خاطرات حتنی بنه زبنان گفتناری پرداختنه اسنت .در اینن مینان سنهم
درخورتوجهی از این کلمات را اصطالحات روزمره تخکیل میدهد .پیختر بیان شد که در بررسی نوآوریهای زبنانی بنه ننوع
زبان باید توجه شود .در اینجا اگر سخن از اصطالحات روزمره و عامیانه به میان میآید ،باید به این نکته نیز توجه داشنت کنه
کاربرد این اصطالحات در زبان عامیانه و زیرمعیار و در بین گفتگوهای شخصیتهای داستان نمیتواند از نوع ننوآوری باشند؛
زیرا ویژگی زبان معیار کاربرد این نوع واژههاست؛ برای مثال اصطالحات عامیانه در این نموننههنا از ننوع ننوآوری نیسنت و
برجستگی ویژهای ندارد «از خوشگلی به تو برده» (ضرابیزاده)93 1393 ،؛ «اگر از کنارت جم خنوردم» (همنان )86؛ امنا در
قسمتهایی که راوی داستان در زبان معیار از این اصطالحات بهره میبرد ،آشکارا نوعی نوآوری را در زبان داسنتان منیتنوان
مخاهده کرد «صورتم خیش باد شده بود» (صبوری)138 1390 ،؛ «این قطار به قدری دربوداغان بود» (رحیمی)62 1388 ،؛
«چینهای دامنش باعث میشد مثل یش توپ گرد و قلنبه شود» (صبوری)137 1390 ،؛ «چنان مرا بر زمین کوبید که استخوان
هایم فهوفورده شد» (همان )121؛ «کسی که مرا کول گرفته بود ،پنجشش متر نرفته ،خسته شد» (همان )124؛ «مادرت بیصندا
دردهایش را قورت میداد» (آباد)25 1393 ،؛ «از دستش کفری شده بودم» (ضرابیزاده)89 1393 ،؛
در این اصطالحات و واژهها یش نکته درخور تأمل است و آن اینکه گاه برخی از آنها از حوزا بالغت عبور کردهانند و در
زبان روزمره در جایگاه یش واژه یا اصطالح مستقل قرار گرفتهاند؛ برای مثال «یش دوری میزد و میآمند و بنا دنندانقروچنه
میگفت» (صبوری« .)133 1390،دندانقروچه رفتن» در ادبیات کنایه از خخم و نفرت است و اینن اصنطالح بنهانندازهای در
زبان روزمره جای گرفته است که معنای اصلی آن نیازی به توضیح ندارد؛ همچنین است «ازین به بعد معلنوم میخنه کنه کنی
چند مرده حالجه» (سسهری)242 1391 ،؛ در اینجاست که گفته میشود کاربرد هر نوع نکتة بالغنی در اننواع سنهگاننة زبنان
معیار و فرامعیار و زیرمعیار برجستهسازی و نوآوری نیست.
اففاظ روزمره و اصطالحات عامیانه در همة این آثار مخاهده میشود؛ اما در دختر شینا (ضرابیزاده  )1393بیختر است .از
دیگر نمونههای کاربرد اففاظ روزمره به نمونههای زیر میتوان اشاره کرد «برف کومه شد کنار دستخویی» (همنان )94؛ «دفنم
هول میکرد» (همان )79؛ «آنها را نخاندم ترک موتور و راه گرفتیم ( »...همان )82؛ «تفنش را از دست آن بابنا کنه بنه شندت
جوگیر شده بود ،گرفتند» (صبوری)127 1390 ،؛ «بغلش کردند و حسابی ماچش کردند» (صبوری)309 1390 ،؛ «هنگامیکنه
عراقیها مرا برای آن رویارویی و ضرب شست نخاندادن میبردند» (کاظمی)75 1389 ،
در میان اصطالحات و کلمات عامیانه برخی از نوع فعل است «خمیر را چونه کنرده بنود» (ضنرابیزاده)17 1393 ،؛ «بنه انحنای
مختل  ،از قرصها و شربتهای مختل

کش میرفت» (رحیمی)76 1388 ،؛ «شکمم از گرسنگی قار و قور میکنرد» (یوسن زاده،

)15 1392؛ «همانطور که به سیگار دست پیچش پش میزد» (صبوری)138 1390،؛ «بیبی از خودت مایه بنذار» (آبناد)27 1393 ،؛
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«یش آدم میخواد از یه آدم دیگه کنده بخه» (همان )27؛ «داد میزدند و ورجهوورجنه منیکردنند» (مخندومی)93 1387 ،؛ «حنوافی
غروب بود ،باید گیوهها را ورمیکخید» (همان )40؛ «من تلفن را آوردم تا مادرت بویی نبرد» (صبوری)169 1390 ،
4ـ 5کاربرد نامهای خاص (اعالم)
در این آثار ،جلوهای دیگر از برجستهسازی واژگانی را میتوان در کاربرد بسیار اسمهای خاص مخاهده کرد .اینن اسنمهنا
بیختر شامل اسامی افراد و مکانها میشود .ورود اینگونه کلمات نخاندهندا فضای جنگ و اوضاع آن روزگار اسنت .در اینن
میان ،کاربرد اسامی مکانها بسیار بیختر است.
باتوجهبه اینکه فضای داستانی اینگونه خاطرات معموالک محدود نیست و همواره مکانها و شخصیتهای بسیاری در آنهنا
حضور دارند ،درنتیجه تعداد اسم های خاص (افراد ینا مکنان و  )...در اینن آثنار بسنیار اسنت و اینن موضنوع در مقایسنه بنا
داستانهای دیگر که در فضایی محدود روایت میشوند ،کامالک محسوس است؛ بهگونهای که خواننده در مطافعة این آثار چننین
تفاوتی را درمییابد و افبته با توجه به سیر ماجرا و داستان چنین حافتی را نیز انتظار دارد .این موضنوع در داسنتانهنای دیگنر
مانند آنچه در اینجا مخاهده شد ،نمود برجستهای ندارد؛ به همین سبب از کاربرد نامهای خاص ،بهویژه بهطنور پنیدرپنی ،در
ذیل نوآوری یاد شد.
درواقع اقتضای محتوا و درونمایة داستان و روایت چنین میطلبد که در زبان معیار و زیرمعیار داستان از اسمهای مختلفنی
گاه به صورت پیدرپی استفاده شود .این موضوع در داستانهای دیگر با محتواهای متفاوت مخاهده نخواهد شد «فهمیدیم که
در سلول سمت راست ما شش دکتر متخصص به نامهای دکتر هادی عظیمی؛ متخصص علوم آزمایخگاهی ،عبناس پناکننژاد؛
متخصص جراحی عمومی ،دکتر رسول ارشاد؛ متخصص اطفال ،دکتر هادی بیگدفی ،متخصص زنان ،دکتر سنید علنی خنافقی؛
متخصص ارتوپد و رجبعلی کوهساره ،دکترای حقوق و آقای عباسی زندانی هستند» (آباد271 1393 ،ن  .)272برپایة اینن ینش
نمونه میتوان علت بسیاری نامها را دریافت .درحقیقت متن و محتوای داستانی آن اقتضا میکند که اسنم خناص چنه از ننوع
مکان و چه از نوع اسم شخص در این آثار بسیار استفاده شود؛ زیرا داستان و روایت در بستری رخ میدهد که مکانها و افراد
بسیاری در آن در رفتوآمد هستند.
گاهی ناآشنایی و ندانستن قبلی برخی از اسمهای مکان باعث میشود تا خواننده با شنیدن آن اسنم ،درننگ انندکی داشنته
باشد؛ بهویژه آنکه برخی از این اسمها گویی در حوزا ترکیبسازی قرار میگیرد و اگنر سناختة نویسننده نباشند ،مردمنان آن
منطقة خاص آن را ایجاد کردهاند «عملیات در ارتفاعات کهنهریگ کنار آسنانی نبنود» (بختیناری)207 1393 ،؛ «درا ذفیجنان،
شکافی سنگالخی در دل تسههای رملی در ابتدای رشته کوه میخداغ بود» (سسهری)29 1391 ،؛ «ما همچنان به راهمان در موته
ادامه دادیم» (همان )212؛ «ظاهراک دشمن تش بزرگی از سه منطقة چزابه ،رقابیه و دشنت عبناس انجنام داده» (همنان )38؛ «از
مأموریت فاو به پادگان دوکوهه برگختیم» (شکری)11 1389 ،؛ «نام مقر جدید قجریه بود» (سسهری)227 1391 ،؛ «موسی آن
روزها مسئول عملیات قلعه گنج بود« (یوس زاده)21 1391 ،؛ «حسن اسکندری افتاد به جبة دّب حردان» (همان .)17
5ـ واژههای کهن (باستانگرایی)
استفاده از ویژگیهای زبان قدیم ،آوردن گذشته به امروز است .باستانگرایی یا آرکائیسم نتیجة همناهنگی و همکناری عناصنر
واژگانی و ساختارهای نحوی باستانی با عناصر واژگانی امروز است .درحقیقت در باستانگرایی بخخی از فرهنگ و زبان غننی
گذشته به ادبیات امروز منتقل میشود .افزون بر این ،استفاده از عناصر کهن در متون امروز ،نوعی آشناییزدایی در زبنان معینار
به شمار میرود و نوشته را برجسته میکند .این کار باعث توانمندی و توانگری زبان نیز میشود؛ زیرا دو نسل زبانی را آشنتی
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میدهد .افزون بر آن ،در کهنگرایی ،غیر از گستردگی و برجستگی زبان ،مسئله هویت و فرهنگ نیز مطرح اسنت؛ آثنار ادبنی
گذشته ،شناسنامة هویت ملی و فرهنگ ماست و وقتی واژه های قندیمی کناربرد نداشنته باشند و بنه فراموشنی گرایند ،متنون
دربرگیرندا آنها نیز برای مردم ،فهمناپذیر میشود و آرامآرام به کنار میرود.
در آثار بررسیشده گاه برخی از واژههای کهن و قدیمی در متن مخاهده میشود؛ تعداد این واژهها بسیار نیست ،امنا بینان
آن در نوآوری و آشناییزدایی متن بیتأثیر نبوده است .گفتنی است این کلمات بیختر از زبان روایتگر داستان بیان میشود؛ افبته
باید در نظر داشت که «مجادفهای مستمر که در دهه های اخیر میان ادبا و نویسندگان جریان داشنته و امنروز نینز جرینان دارد،
مسئلة نادرست و درست در زبان است .برخی از ادبا و اهل قلم ،به دفیل تنأثیر بسنیاری کنه از ادبینات و گوننة قندیمی زبنان
پذیرفتهاند ،تصور میکنند که صورتهای زبانی قدیمی و کهن همواره درست و صورتهای جدید غل و انحنراف از هنجنار
است؛ اما پیداست که زبان در جایگاه نهاد اجتماعی ،همواره با تغییر جوامع دگرگون میشود و بهطورکلی تغییر زبان یش اصنل
است .وجود عناصر قدیمی و مهجور که در زمان حال پذیرفته نیست ،زبان را از وضعیت معیار دور میکنند» (رضنایی1383 ،
 )30و برپایة سخن شمیسا ،هنجار زبانی مخصوص عصر خاص خودش است (شمیسا.)36 1372 ،
ازجمله نمونههای کاربرد واژههای کهن در آثار بررسیشده عبارت است از «او دستاری به سر بسته بود و فباس کنردی زناننه بنه
تن داشت» (صبوری)128 1390 ،؛ «مادرم افهة مهر و سنبل صبر و استقامت بود» (آباد)21 1393 ،؛ «تصمیم گنرفتیم بنه جننگ غنول
برویم  ...یکی باید داوطلب جنگ با دیو سرما میشد ( »...همان )247؛ « گرچه آن شب شاخ غول را شکستیم اما غنول منا را سنخت
به زمین زد» (همان )248؛ «وقتی به کار بزرگ و سترگ این مرد بزرگ تاریخ صورت دادم» (کاظمی)56 1389 ،
6ن نتیجهگیری
برای بررسی نوآوری در نثر خاطرهنویسی دفاع مقدس آثاری با نظر به شمارگان خوانندگان انتخاب شد کنه عبنارت اسنت از
شب های بیمهتاب ،نورافدین پسر ایران ،خطه فکه ،من زندهام ،بابانظر ،فخکر خوبان ،آن بیست و سه نفنر ،مهمنان صنخرههنا،
دختر شینا ،جنگ پابرهنه ،زنده باد کمیل ،نبرد در افوک ،ما همه سرباز بودیم .در تحلیل زبان ادبی این آثار چنین دریافنت شند
که می توان مباحثی را در جایگاه نوآوری واژگانی ،باتوجهبه مبحث برجستهسازی و هنجارگریزی ،در نظر گرفنت .در بررسنی
نوآوری و کهنگرایی واژگانی در آثار منظور از تقسیمبندیهای برجستهسازی و هنجارگریزی استفاده شد .از سوی دیگر زبنان
بهکاررفته در این آثار از یش نوع نیست؛ برای مثال در بسیاری از این آثار دو نوع زبان معیار (در زبنان راوی) و زیرمعینار (در
گفتگوها) مخاهده میشود؛ افبته گاه بهطور بسیار اندک ،در بخشهایی که صورخیال نمود مییابد ،زبان به فرامعیار نیز نزدینش
میشود .برای بررسی نوآوری واژگانی به این نکات نیز توجه شد؛ زیرا برای مثال کاربرد واژههنای عامیاننه در زبنان زیرمعینار
نمی تواند نوع خاصی از نوآوری به شمار آید؛ اما کاربرد کلمات و اصطالحات عامیاننه و حتنی بنومی در زبنان معینار ننوعی
نوآوری است.
از انواع نوآوری واژگانی در این آثار به این نکات میتوان اشاره کرد
 )1آفرینش واژهها و ترکیبات نو؛  )2استفاده از واژهها ،ترکیبات ،اصطالحات بیگانه که خود شنامل سنه بخنش منیشنود
اف ) کاربرد واژهها و اصطالحات بیگانة خودکارشده در زبان؛ ب) کاربرد اصطالحات و کلمات نظامی و سیاسنی؛ ج) کناربرد
کلمات دشوار بیگانه؛  )3کاربرد واژههای بومی؛  )4کاربرد واژهها و اصطالحات روزمره و عامیانه؛  )5کاربرد نامهای خاص )6
واژههای کهن.
در نمودار زیر این نوآوریها و باستانگرایها ترسیم شده است
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شکل شماره 2

افزون بر استفاده از واژههای نو و بدیع که به گسترش دایرا واژگان میانجامد ،نویسندگان این آثنار در کناربرد زبنانهنای
بیگانه نیز بسیار کوشا بودهاند؛ افبته علت های متعددی در این ننوآوری واژگنانی نقنش دارد .کناربرد برخنی از اینن کلمنات و
واژههای دخیل به سبب محتوای روایت است .دشمن در این نبرد کخوری عربزبان است و بنه همنین سنبب در بخنشهنای
مختلفی از داستان بهویژه در گفتگوهای شخصیتهای داستان با هم یا با خود (دینافوگهنا و مونوفنوگهنا) و حتنی در زبنان
راوی ،مثالک وقتی از اسمهای خاص یا اعالم یاد میکند ،از واژهها و فغات زبان عربی بسیار استفاده شنده اسنت .افنزون بنر آن
گویی کاربرد و آمیختن نثر به زبان عربی نویسنده ر ا بر آن داشنته اسنت کنه در منتن رواینت و گناه حتنی خنارج از سنخنان
شخصیتهای داستان ،از فغات و اصطالحات عربی بهره برد؛ بهگونهای که گویی این کاربرد بنه صنورت ناخودآگناه بنر زبنان
نویسنده جاری میشود .افبته کاربرد بخخی از فغات عربی در روایت به سبب آمیختگی زبان فارسی با عربی است و این فغنات
هماره واژههایی ساده و هضمشده در زبان فارسی است .افزون بر فغات بیگانة عربی گاه نویسنده به اقتضای محتوای روایت از
زبانهای دیگری مثل ترکی یا انگلیسی نیز بهره برده است .گویی همانگونهکه جنگ ،ملتهای بسیاری را درگیر میکند ،شرح
وقایع آن نیز زبانهای متعددی را میجوید.
برخی از کلمات دخیل و بیگانه در نثر این روایتها به سبب کاربرد اصطالحات نظامی و سیاسی است که اقتضنای جننگ
و بحث اصلی روایت است.
استفاده از کلمات محاوره و عامیانه در این آثار فراوان است و علت این افزونی بیختر ،سخنان شخصیتهای روایت است.
افزون بر کلمات محاوره از واژه های بومی نیز در این آثار بهره برده شده است .پیختر بیان شد که زبان این آثار محدود به زبان
یش ملت نیست .باید این نکته را نیز افزود که زبان این آثار ،زبان اقوام مختل

داخلی را نیز دربرمیگینرد و بنه همنین سنبب

واژههای بومی ،بهویژه منطقه جنوب و محل جنگ و نبرد ،در آن بسیار مخاهده میشود.
از دیگر نوآوریهای نثر این روایتها میتوان به کاربرد واژههای کهن اشاره کرد که افبته در مقایسه بنا کلمنات محناوره و
امروزی بسیار اندک است.
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