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Abstract
The deviation technique is one of the tools for creating poetry and makes it different from natural
language. When a poet goes beyond the standard form of language for more creativity, deviation emerges.
According to Leech (1969), linguistic deviation happens in eight fields: lexicon, syntax, phonetics, writing,
semantics, dialect, style, and time. Madhoosh is one of the contemporary poets in the Fath-Ali Sah Qajar era.
He has many poems and proses not published yet. Some of his manuscripts are kept in libraries. His talent in
composing a sonnet is obvious. Also, he is proficient in figurative language, artistic details, and poetry.
Madhoosh, like his contemporary poets, imitated his predecessors and used their ideas in choosing themes
and rhythms. He chose his poetic rhythm according to the theme. Verbal rhymes in his poems that are
sometimes in question form add value to his poetry. Smooth and fluent verses, ordinary content, transferring
meaning and using proper rhymes are some of his poems' features. His sonnets are full of similes, and there
are a lot of metaphors, exaggerations, and allusions in his poetry. Intellectually, the theme of his sonnets is
love, and his beloved is from the earth. In this aspect, he does not have a new content and only repeats his
ancestors. At some points in his sonnets, he also refers to moral, philosophical, and mystical concepts, and
we can see Khayyam's idea in his poetry. This study uses an analytical-descriptive method within the
constructivism school framework. It aims to review different forms of deviation in Madhoosh Golpaygani's
sonnets based on Leech deviation pattern. The results show that semantic deviation is the most prominent
and frequent kind of deviation technique that Madhoosh Golpaygani uses in his sonnets. He also uses syntax
deviation with breaking the order of linguistic self-contained elements and phonetic deviation for a better
rhythm. Such kinds of deviation add more value and beauty to his poems. Time and style deviations are less
than the other forms.
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چکيده
یکی از ابزارهای آفرینش شعر و عامل تمایز آن از زبان عادی« ،هنجارگریزی» است که شاعر از فرم معیار زباان باهمنظاور
ایجاد خالقیت شعری منحرف میشود .طبق الگوی لیچ ( ،)١٩٦٩انحراف یا هنجارگریزی از زبان معیار در هشتگونه ،شاامل:
هنجارگریزی واژگانی ،دستوری ،آوایی ،نوشتاری ،معنایی ،گویشی ،سبکی و زمانی شکل مایگیارد .ژاهوهش حا ار باهروش
توصیفی-تحلیلی در چارچوب مکتب ساختگرایی و برمبنای الگوی هنجارگریزی لیچ باه بررسای اناوان هنجاارگریزیهاای
بهکاررفته در شعر مدهوش گلپایگانی ژرداخته است .یافتههای این ژهوهش نشان میدهاد هنجاارگریزی معناایی م ا تارین و
ژربسامدترین شیوهای است که مدهوش گلپایگانی برای برجستهسازی زبان و بیان مفاهی مدنظر خود در غزلیااتش از آن ب اره
جسته است .وی از هنجارگریزی دستوری بهصورت شکستن الگوی چینش عناصر خودایستای زبانی و از هنجارگریزی آوایی
برای کمك به حفظ نظام موسیقیایی شعرش استفادة شایانی کرده و درعینحال با ایجاد برجستهساازی ،زیباایی دوچنادانی باه
سخن خود داده است .کاربرد هنجارگریزی زمانی و سبکی در شعر او کاربرد کمتری دارد.
كليدواژهها :هنجارگریزی ،برجستهسازی ،غزل فارسی ،مدهوش گلپایگانی.
مقدمه
گلپایگان از دیرباز م د شعر و ادب بوده است و همواره شاعران توانمندی در این دیار زیستهاند؛ اما همچنان غبار زمان بار
چ رة برخی از این شاعران مانده و مانع ب تر دیدهشدن آنان شده است .ازجمله شاعران این دیار ،مدهوش گلپایگانی است کاه
در دربار حاک گلپایگان ،حیدرقلی میرزا ،فرزند فتحعلیشاه ،در سمت «مالباشی» خدمت کرده است .شاهزاده حیدرقلی میرزا،
من انجام کارهای سیاسی و ادارة حکومت آن دیار ،اهل ذوق بوده و خود نیز اشعاری سروده است .مدهوش بسیار به ماد
این شاهزاده ژرداخته و در قصایدش بارها از وی با تخلّص «خاور» یاد کرده است .از محمدصاادق گلپایگاانی آرااری باه جاا
مانده است که م ترین آن ا عبارتاند از:
 مسؤول مکاتبات
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 گنجالبحر ،شامل اشعار فارسی. فلكالنجات در تاریخ معصومین. ژندنامه یا مثنوی عرفانی. سرمشق جنون یا منشأت فارسی در مراسالت. سرالعزیز در اخالق.همچنین دیباچۀ چند کتاب ،ازجمله م ترین آن ا میتوان به دیباچۀ کتاب «مراری و نوحاههاا» و دیباچاۀ تاذکرهای باهناام
«میزان الطبایع» اشاره کرد .همۀ موارد ذکرشده در یك مجموعه بهنام «کلیات» گنجانده شده است .کلیات مدهوش مجموعاهای
از غزلیات ،مثنویات ،قصاید ،رباعیات ،قطعات ،منشأت و نوشتههایی تعلیمی و حکمی به نثر است که تاکنون ناشناخته مانده و
در تاریخ ادبیات فارسی ذکری از آن نرفته است.
تذکرهها این شاعر را شاعری توانمند نام بردهاند؛ بنابراین الزم است از جنبههای گوناگون به ارزشهای ادبی آرار او توجاه
شود و جایگاه و میزان ارربخشی آن ا بررسی شاود .در ایان واکااوی ،غازلهاای محمدصاادق گلپایگاانی از نظار گوناههاای
هنجارگریزی و برجستهسازی بررسی و تحلیل میشود.
پيشينة پژوهش
درزمینۀ غزلیات مدهوش گلپایگانی بهجز مقالهای با عنوان «بررسی سبكشناسی غزلیات مدهوش گلپایگاانی» (منصاورژور
و همکاران )١3٩٩ ،ژهوهش دیگری انجام نشده است و جای ژهوهشی مستقل در این زمینه خالی به نظار مایرساد .بناابراین،
ژهوهش حا ر زمینۀ تازهای در واکاوی آرار این شاعر خواهد بود.
وضع ادبي دورة مدهوش گلپايگاني
در قرن دوازده جمعی از شاعران ش یر اصف ان نظیر :مشتاق ،عاشق ،شعله ،هااتف ،آذر و تعادادی دیگار انجمنای را در
اصف ان تشکیل دادند« .هدف این گروه رهاییبخشیدن شعر فارسی از تباهی و فقر دورة انحطاط صفوی و آشوب و اغتشااش
بعد از آن بود ،اما برای رسیدن بهمنظور خود راه دیگری جز بازگشت به سبك و شایوة ساخن قادی و ژیاروی از طارز بیاان
استادان بزرگی مانند فردوسی ،عنصری ،فرخی ،منوچ ری ،حافظ و سعدی نمیدانستند» (آریانژاور .)١5 :١372 ،بناابراین ،در
دوران قاجار شعر و ادب جانی تازه گرفت .این قرن یکی از ادوار برجسته و ممتاز ادبیات فارسی به شامار مایرود .امتیااز و
برجستگی این قرن از آن ج ت است که در ارنای آن تغییروتحول فاحش و مطلوبی در نظ و نثر آشکار شده و سخن فارسای
از مذلّت انحطاط و خطر زوال رهایی یافته است .این تغییر و تحول کاه باه اعتقااد بسایاری از تاذکرهنویساان از اواخار قارن
دوازده به کوشش مشتاق و عاشق و معاصران آن ا آغاز شده ،از اوایل قرن سیزده ک ک در سخنان فارسی آشکار میگاردد
و هرچه عمر این قرن به جلو میرود ،قویتر و محسوستر و زیباتر جلوه میکناد» (حمیادی .)١3 :١3٦4 ،از دورة بازگشات
ادبی به کودتا تعبیر شده است« :ن ضت بازگشت فقط بهسان کودتایی بود برای ساقطکردن سلطنت انحصااری دودماان سابك
هندی ،که همه از آن به تنگ آمده بودند» (آرینژور.)١٩ :١372 ،
شفیعی کدکنی نیز شعرای دورة بازگشت را چ رههای مسخشده و کاریکاتور شعرای قرون گذشته میداند« :این شاعران در
حقیقت کاریکاتور شعرای قرن ژنج و شش هجری اند» (شفیعی کدکنی .)20 :١380 ،شمیسا نقایص و عفهای شعر دورة
بازگشت را میژذیرد ،لکن آن را الیق تحسین نیز میخواند« :شعر بازگشت نمیتواند از جاذبه و نثار تحسینهای قلبی باه دور
باشد .دستک اینکه گویی دورة سبك خراسانی دو برابر شده است ،امثال فرخی ،عمری درازتر یافتهاند ،گویی دیاوان همازاد
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انوری نیز به دست آمده است و چه فرق میکند که شعر فرخی را میخوان یا سروش را  ...لحظات بسایاری اسات کاه شاعر
سروش و داوری و محمودخان صبا و شیبانی با شعر عنصری و فرخی و مساعود ساعد باهدور از شااببههاا یکای مایشاود و
ژارسیشناس بر هردو قصیده آفرین میکند» (شمیسا.)333 - 332 :١374 ،
با این اوصاف ،میتوانی شعر این دوره را جریانی از شعر فارسای بادانی و ژیارو شااعران ایان دوره از سابك و شایوة
متقدمان ادب فارسی را خالی از ارزش و هنر تلقی نکنی  .ازآنجاکه شاعران این دوره به ویهگیهای زبانی ،فکری و ادبای آراار
گذشته اشراف داشتهاند ،بهخوبی و ظرافت توانستهاند اشعاری مشابه گذشتگان بسرایند؛ بهگونهای که گاهی بازشناختن آن اا از
ه به دشواری امکانژذیر است.
ساختگرايان
ساختگرایی ادبی در ( ١٩٦0م) شکوفا شد و در آغاز ،کوششی بهمنظور به کار بستن روشها و دریافاتهاای فردینااندو
سوسور ،بنیانگذار زبانشناسی نوین در عرصۀ ادبیات بود .تحلیل ساختگرایانه برآن است تا مجموعه قوانین ناظر بار ترکیاب
نشانهها و عناصر را استخراج کند .چنین تحلیلی تا حدود زیادی به آنچه واقعاً نشانهها میگویند کاری ندارد و بهجاای آن بار
روابط درونی آن ا با یکدیگر تأکید میورزد؛ به عبارتی دیگر ،ساختگرایی ،بازاندیشی دربارة همهچیز از دیدگاه زباانشناسای
است (موسوی خرم.)١8 :١387 ،
رومن یاکوبسن ،زبانشناس صورتگرای روس بود که ژیوند اصلی میان صورتگرایی و ساختگرایی اماروزین را برقارار
کرد .آنچه او بهویهه به عرصۀ شعرشناسی که آن را بخشی از زبانشناسی قلمداد میکرد ،عر ه داشات ،ایان اندیشاه باود کاه
«شاعرانه»بودن – ادبیبودن  -در درجۀ اول حاصل زبان است کاه باهگوناه ای خااص در رابطاه باا خاود قارار گرفتاه باشاد.
ساختگرایان ،زبان ادب را از زبان روزمره یا معیار جدا میدانستند و طر نظری این تمایز را مبناای مطالعاات خاویش قارار
دادند .طر فرایند برجستهسازی و توجه به تمایز زبان ادب و زبان معیار ،توجه گروهی از زبانشناسان را بهساوی هنجارهاا و
زبان معیار جلب کرد .بدینترتیب ،گروهی ،مسئلۀ هنجارها را بحث و بررسی کردند .کوهن ،عناصر زبان عل را هنجار معرفی
کرد .کریستال و دیوی ،گفتوگوی غیررسمی را الگوی کاملی از زبان هنجار دانستند .در میان طرفداران نظریۀ گشتاریزایشی،
اوهمن و لوین به دنبال آن بودند تا رابت کنند جملهای ژرفساختی از زبان هنجار به کمك مجموعهای از گشتارهای سبکی به
جملهای روساختی در زبان ادب مبدل شود (همان .)١٩ :لوین و کوهن ازجمله زبانشناساان فرانساوی بودناد کاه باا بررسای
ویهگیهای صوری متنهای ادبی ،بهویهه شعر ،سعی کردند ساختار و درنتیجه ارزش زیباییشناختی هر ماتن را کشاف کنناد.
کریستال و دیوی  ،گفت و گوی غیررسمی را الگوی کاملی از زبان هنجار دانستند .در میان طرفداران نظریه گشتاری_ زایشی،
اوهمن و لوین به دنبال آن بودند تا رابت کنند جمله ای ژرف ساختی از زبان هنجار به کمك مجموعهای از گشتارهای سابکی
به جملهای روساختی در زبان ادب مبدل شود (همان).
لوین هنگام طر تمایز میان زبان ادب و زبان روزمره ،به فرایند هنجارگریزی اشاره کرده است .او هنجاارگریزی را در دو
گروه طبقهبندی میکند؛ گروه نخست را هنجارگریزی برونی نامید و آن را انحراف از قواعد هنجار زبان روزمره معرفی کرد و
گروه دوم ،موسوم به هنجارگریزی درونی را حاصل انحراف از قواعد هنجار زبان ادب دانست .لیچ از دیگر زبانشناساان ایان
گروه ،با بدی یانگاشتن فرایند برجستهسازی ،دو گونه از این فرایند یعنی هنجارگریزی و قاعادهافزایای را از یکادیگر متماایز
ساخت .وی باتوجهبه تمایز سنتی میان صناعات بدیع لفظی و صناعات بادیع معناایی ،اناوان قاعادهافزایای را در چ اارچوب
صناعات بدیعی لفظی به دست داد و گونههای هنجارگریزی را ازجمله صناعاتی دانست که به بدیع معنایی وابسته اسات .لایچ
از این طریق ،فرایند قاعدهافزایی را به دست داد؛ بنابه اعتقاد لیج ،قاعدهافزایی ازطریق توازن حاصل مایشاود و تاوازن نتیجاۀ
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انوان تکرارهایی است که نظ ادبی را به وجود میآورد .وی هشتگونه هنجارگریزی را از یکادیگر بازشاناخت و باه کماك
مجموعهای از نمونهها ،کاربرد هریك را در ایجاد شعر به دست داد (صفوی ،١3٩0 ،ج .)75 :2در ادامه به بررسای گوناههاای
مختلف هنجارگریزی در غزلهای مدهوش گلپایگانی خواهی ژرداخت.
هنجارگريزي دستوري
دشوارترین نون آشناییزدایی در قلمرو دستور زبان اتفاق مایافتاد؛ زیارا امکاناات دساتوری ،حاوزة اختیاار و انتخااب
دستوری هر زبان به یك حساب ،محدودترین امکانات است (شفیعی کدکنی )١370:30 ،شاعر مایتواناد در شاعر خاود باا
نادیده گرفتن قواعد دستوری حاک بر زبان خودکار به شعرآفرینی بپردازد (صفوی ،١3٩0 ،ج .)80 :2
بسیاری از اختصاصات سبکی شاعران از طریق هنجار خاص بهکاررفته در اشعار آنان کشف میشود و اگر آنان کامالً از
قواعد دستوری زبان ژیروی کنند ،هیچگونه سبکی نخواهند داشت .لیچ ژس از یادآوری مفااهی ژرفسااخت و روسااخت،
انحراف از قواعد دستوری را در دو نون طبقهبندی میکند؛ «انحراف از ساختارهای روسااختی» و «انحاراف از سااختارهای
ژرفساختی» .بر این اساس ،انحرافات روساختی نهفقط از جنبۀ فنی ،از این جنبه که تأریری اساسی بر چگونگی درك جمله
ندارند« ،سطحی» نامیده میشوند؛ اما در انحراف دستوری ژرفساختی جایگاهی که باید با واژهای از مقولۀ دستوری خاصی
ژر شود ،بهوسیلۀ واژهای از مقولهای دیگر ژر میشود؛ برای مثال ،فعلی را که تن ا یك مفعول میگیرد ،در جایگاهی باه کاار
ببری که بهطور معمول توسط فعلهای دومفعولی اشغال میشود (لیچ.)45:١٩٦٩ ،
هنجارگریزی دستوری در غزلهای مدهوش به شکلهای مختلف و متعدد دیده میشود:
عشااااق ماااارا باااااد بااااه عااااال دوام

احسااان تاااورا بااااد باااه هساااتی بقاااا

١

()١١/٦
آتاااش دل مااایباااردم بااای تاااو تااااب

خااون جگاار ماایزناادم باای تااو جااوش
()255/2

گاار رشااتۀ عماارم شااود از حادرااه کوتاااه

از دل نااارود حسااارت آن سااارو بلنااادم
()2٩2/4

هنجارگريزي واژگاني
بنابه عقیدة لیچ در هنجارگریزی واژگانی ،شاعر واژگان یا ترکیبات جدیدی میآفریند که تا آن زمان به کار نرفتاه اسات و
در زبان معمول و عادی جایگاهی ندارد .گاهی ممکن است شاعر یك واژه را بهگونهای خلق کند که تن اوتن ا یكباار باه کاار
گرفته شود .در این ارتباط ،ساختن واژگان جدید یا نوواژهها یکی از روشنتارین شایوههاایی اسات کاه ممکان اسات شااعر
بهواسطۀ آن از منابع موجود در زبان فراتر رود .حتی افراد معمولی در زبان محاوره ها ممکان اسات تاا حادودی باه ایجااد
واژگان جدید به عنوان در دسترسترین شیوه برای بیان احساسات یا عقاید روی آورند .اگر واژهای جدید تن ا برای بیان یاك
موقعیت و نه تالشی جدی برای افزودن واژهای جدید به دامنۀ واژگان به منظور رفع یاك نیااز آنای خلاق شاده باشاد ،باه آن
ساخت گذرا یا گاهواژه میگویند (لیچ .)42:١٩٦٩ ،لیچ در ادامه یادآور میشود گرچه اغلاب واژگاان جدیاد شااعران را بایاد
گاهواژه نامید ،واژگان ابداعی شاعر دوام بیشتری از واژگان محاورهای ابداعی دارند؛ زیرا یك شعر موفق را بارهاوبارها شاعران
معاصر و نسلهای بعد خواهند خواند .در این راستا ،موارد بسیاری از هنجارگریزی واژگانی را میتوان ها در شاعر شااعران
قدیمی و ه در شعر شاعران جدید مشاهده کرد.
مدهوش گلپایگانی نیز ازجمله شاعرانی است که در اشعارش واژگان و ترکیبات جدید دیده میشود:
 .١ارجان شواهد براساس نسخۀ خطی موجود در کتابخانه ملی تبریز است.عدد سمت راست ،شمارة بیت و سمت چپ ،شمارة غزل است.

بررسی و تحلیل گونههای هنجارگریزی در غزلهای مدهوش گلپایگانی  /نوشین منصورژور و همکاران ٦3 /

ای بااااد صااابا باااه گاااوش مااایگاااوش

وز ماان سااخنی بااه گااوش م يگ وش
()252/١

از بااااس کااااه جمااااال یااااار خوبیااااد

خورشااااااید ز شاااااارم او غروبي

د

()204/١
نااازنینسااقفی اساات سااقف چاار حیااف

انااادکی داماااان ایاااوانش کااا اسااات
()73/8

وی در ابیاتی از مصدرهای جعلی استفاده کرده که همین امر به برجستهسازی شعر وی افزوده است.
رخسااااااار تااااااو مالااااااكالرقابیااااااد

عشااااااااق تااااااااو مسااااااااخرالقلوبید
()204/7

تااااا اشااااك ماااان از غماااات شاااارابید

دل ز آتاااااش هجااااار تاااااو کبابیاااااد
()205/١

باااار جااااا نگذاشاااات جااااای صاااالحی

از بااااس کااااه بااااه عاشااااقان عتابیااااد
()205/2

هنجارگريزي آوايي
به کاربرد صورتی که از نظر آوایی در زبان هنجار متداول نیست ،هنجارگریزی آوایی گویناد .در ایان ناون هنجاارگریزی،
شاعر از قواعد آوایی هنجار ،گریز میزند .دو دسته هنجارگریزی آوایی وجود دارد که یاك دساتۀ آن ،فراوانای زیاادی دارد و
میتوان گفت امروزه بهعلت کاربرد زیاد در زبان شعر بینشان هستند و تعدادشان محدود است؛ مانند (ز ،دگر ،نگاه) باهجاای
(از ،دیگر ،نگاه) .دستۀ دوم شامل واژههایی میشود که تحت روریات وزنی ،تلفظی غریب یافتهاند و بهصاورت نشااندار و
نامأنوس جلوه میکنند .در هنجارگریزی آوایی ،تغییرات آوایی که شاعر در ج ت حفظ جلاوههاای موسایقیایی شاعر (وزن و
قافیه) از آن ب ره میجوید مانند حذف ،تشدید ،ادغام ،تسکین ،قلب و جز آن مورد توج ند (محسنی و صراحتی.)7: ١38٩ ،
در شعر مدهوش نیز این نون هنجارگریزی به گونههای مختلف کاربرد یافته است:
حذف
«گاه ممکن است شاعر بنابه مالحظات عرو ی به حذف واج یا واجهایی در شعر خود بپاردازد .قاعادة حاذف دقیقااً بار
عکس ا افه است» (فراقی.)88 :١3٩0 ،
کااارده ژاماااال جفاااای فلاااك مینارناااگ

ساااقی از دساات مااده ب اار خاادا مینااا را
()١0/١7

در واژة ژامال ،واج/ي /حذف شده است.
سااتوده فتحعلاایش اه کااه یافاات لعاال لباات

ز خااااااك درگاااااه او آب زنااااادگانی را
() 7/2١

در واژة درگه ،واج/ا /حذف شده است.
آیااااین گاااادا اگاااار چنااااین اساااات

خاااود شااایوة ژادشاااه چناااان نیسااات
()45/4

در واژة ژادشه ،واج /ا /حذف شده است.
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تبديل
فرایند تبدیل ممکن است به دو صورت انجام گیرد:
الف -تبدیل واجهای بلند به کوتاه و کوتاه به بلند؛
ب -تبدیل واجهای یك دسته به یکدیگر (اماله).
صااد ره ز شاارم ژاارده گااذاری باار آفتاااب

روزی اگر ز ژارده درآیای تاو بای حجیاب
()40/5

مکتوب یار قوت جان است و مان ز شاوق

جان مایدها باه هرکاه ز یاار آورد کتیاب
()40/٦

در واژههای «حجیب» و «کتیب» واج بلند /ا /به واج بلند /ي /تبدیل شده است.
تخفيف
این فرایند «یعنی تبدیل هریك از واجهای بلند به کوتاه متناسب با خود .عالوهبر این ،حذف تشدید حروف مشادد را نیاز
باید جزو تخفیف برشمرد» (محسنی و صراحتی.)٩ :١38٩ ،
تقاااااادیر بااااااه اقتضااااااای مع ااااااود

مااااا بی اااادهگااااو و مصاااالحتکااااوش
()253/2

تسکين
«ساکنکردن حرف یا حروف غیرساکن به رورت وزن یا قافیه را تسکین گویند» (فراقی.)8٦ :١3٩0 ،
برای مثال در این بیت از غزل مدهوش:
گه مریض است گاه مجنون گاه شیدا گاه مسات

از کااه جااوی چارهاا یااا رب دل بیچاااره را
()8/٦

در واژة چارها ،به رورت وزن حرکت حرف /ر /از کسره به ساکن بدل شده است.
عاشق آن نیست کاه ژناد تاو ژاذیرد ناصا

نپذیر این ساخن از مان کاه ساخن نپاذیرم
()288/4

در فعل نپذیرم ،به رورت وزن حرکت حرف/پ /از فتحه به ساکن بدل شده است.
ادغام
ادغام را باید زیرمجموعۀ حذف در نظر گرفت (محسنی و صراحتی.)١١ :١38٩ ،
بنااادة دارای دیااان ،شااااه سااالیماننگاااین

کآمده طغارل تکاین ،بار در او چاون غاالم
()285/8

تکرار
«تکرار از لحاظ موسیقیایی نقشی اساسی ایفا میکند و به گونههای مختلفی تحقق ماییاباد؛ مانناد تکارار واجهاا ،تکارار
کلمات و عبارات ،تکرار همخوانها و تکرار واج و همخوان با ه » (فشارکی.)٦٩-٦4 :١37٩ ،
در غزلهای مدهوش ه تکرار واج و ه تکرار واژه به چش میخورد:
تکرار واج
یکی از جنبههای هنری تکرار ،تکرار یك یا چند واج است .این ناون تکارار را در علا بادیع «نغماۀ حاروف» ماینامناد
(فشارکی.)4 :١37٩ ،
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مااان باااه دیااادار تاااو حیاااران و ج اااان

باار مااان و حیااارت مااان حیاااران اسااات
()٩٦/8

در بیت باال تکرار واج /ن /وجود دارد.
آهااان و فاااوالد را دارد ارااار آها ا ولااای

سختتر آن دل ه از فوالد و ه از آهن اسات
()٩7/4

در این بیت تکرار واج /ه /وجود دارد؛ ه در راستای تحقق تأریرگذاری «آه» به کار برده شده است.
شاااکوه از یاااار دلآزار نااادارم مااادهوش

کااه ماارا یااار دلزار ،دلآزار خااوش اساات
()١00/7

در بیت فوق تکرار واج /ر /وجود دارد.
تکرار واژه
از دیگر جنبههای هنری تکرار در شعر ،تکرار واژه است که شاعر آگاهانه و هنرمندانه از آن ب ره میبرد (فشارکی.)5 :١37٩ ،
بااااده خاااور بااااده حاااالل اسااات حاااالل

مخااور ایاان غاا کااه حاارام اساات تااورا
()2/7

در بیت فوق واژههای «باده» و «حالل» تکرار شده است.
غاااا هجااااران و دل ،زن ااااار ،زن ااااار

دل و تاااااب و تااااوان ،حاشااااا و کلّااااا
()١0/2

سااااینۀ عاشااااق ببایااااد چاااااكچاااااك

چااااك در چااااك گریباااانش کا ا اسااات
()73/5

هنجارگريزي زماني
در این نون هنجارگریزی ،شاعر از گونۀ زمانی زبان هنجار ،گریز میزند و از واژگان و ساختهاای نحاوی ک ان اساتفاده
میکند که در زمان او رایج نیستند و از این رهگذر زبان خود را برجسته میسازد .البته ب رهگیری هنرمندانه از این ظرافت ادبی
مستلزم شناخت دقیق از زبان دیروز است؛ بهطوریکه استفادة بجا از این ظرفیت زبان نهتن ا شعر را آهنگین میکند ،مایتواناد
اندیشههای ممکن و باورهای فراموششدة باستانی را در شعر بروز دهد و بر توانمندیهای آن بیفزاید (رومیاانی-32 : ١388 ،
 .)3١درواقع ،شاعر این آزادی را دارد که محدود به زبان دورة خاص خود نباشد .هنجارگریزی زمانی باهمعناای حیاات زباان
گذشته در درون زبان حال است و باید آن را از جایگذاری نامناسب واژگان متفاوت دانست ،هنجارگریزی زمانی را میتاوان
رستاخیز آگاهانه و تاریخی حسابشدة واژگان متعلق به زمان گذشته دانست (لیچ.)5١ :١٩٦٩ ،
در این نون هنجارگریزی ،شاعر با آوردن واژههایی متعلق به دوران گذشته که در روزگار شاعر و زباان خودکاار کااربردی
ندارند یا بسامد کمی دارند یا با آوردن تلفظ قدیمی واژگان نوعی تازگی و زیبایی به شعر خود میدهد .مدهوش در غزلهاای
خود ه از واژههای ک ن ه از شخصیتهای باستانی برای برجستهسازی استفاده کرده است:
مااارا مالمااات اعااادا ز دوساااتان نبااارد

کااه ناااوکیساات محباات دو چشا اعاادا را
()3/2

چابکی در صید دل زانسان که از نارگس هناوز

باار کمااان نن اااد ناااوك بسااتهای فتااراك را
()4/4

دل کناااااااااااد آرزوی فتاااااااااااراکش

طماااااع خاااااام کناااااد بسااااامل ماااااا
()١4/7
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غاااارق دریااااای سرشااااک ماااادهوش

آه ازیاااان قلاااازم باااای ساااااحل مااااا
()١4/٩

آمااااادی انااااادر ژااااای دل باااااردن

شیشاااۀ مااای دسااااتی و دساااتی ایااااا
()272/٦

مدهوش دل فتااد چاو یوساف در آن ذقان

نایاااد بااارون اگااار از چااااه چاااون کااان
()200/٦

خاااور کااه بااه ر ااای وی اساافندیار شااد

هاارکس کااه جساات خاااطر افراساایاب را
()١٦/١2

گاار بااه ساارمنزل ترکااان ختااا باااز رساای

خااون خااود بدرقااۀ خااون ساایاووش کناای
()١7٩/٦

هنجارگريزي سبکي
سبك در اینجا به گونههای کاربردی متفاوت اشاره میکند و به مف وم سبكهای ادبی نیست؛ هر زبان سبكهای کااربردی

متفاوتی را در موقعیتهای مختلف اجتماعی در گفتار و نوشتار به کار می بندد ،و "این امکان برای شااعر وجاود دارد کاه از
الیۀ اصلی شعر که گونۀ نوشتاری معیار است ،گریز بزند و از واژگان یا ساختهای دستوری گفتاری اساتفاده کناد» (صافوی،
 ،١3٩0ج .) 57 :١استفاده از واژهها یا ساختهای دستوری گونۀ گفتاری هنگام اساتفاده از گوناۀ نوشاتاری مایتواناد ناوعی
برجستهسازی را در زبان ایجاد کند (همان ،ج .) 82 :2مدهوش گلپایگانی در برخی از غزلهای خود از هنجاارگریزی سابکی
برای برجستهسازی استفاده کرده است:
جااانسهاااا نیسااات جاااز وفاااا و کاااس

نخاااااااارد ایاااااااان کسااااااااادکاال را
()35/4

تاااا باااه یااااری آشااانا هرگاااز مکااان

آشااااانای خاااااویش هااااار بیگاناااااه را
()4/7

ساااقی بیااار باااده کااه ماادهوش هوشاایار

گوید خوش است بااده چاو بااران بنمنماد
()١٦5/2

رنااااادی و ژیالاااااهناااااوش و قاااااالش

ماااا را چاااه زیاااان کاااه راز شاااد فااااش
()2٦0/١0

هنجارگريزي معنايي
«حوزة معنی در حک انعطافژذیرترین سط زبان بیش از دیگر سطو در برجستهسازی ادبای ماورد اساتفاده قارار مای گیارد»
(صفوی ،١3٩0 ،ج  .)55 :١درواقع«،شاعر با بهکارگیری آرایههای زیباشناختی و معنایی ،برجستهسازی ادبی میکند؛ چراکاه همنشاینی
واژهها در سط معنایی براساس قواعد حاک بر زبان عادی و هنجار ،تابع محدودیتهایی است» (علاوی مقادم« .)٩7 :١377 ،صانایع
ادبی تشبیه و استعاره ،مجاز ،تشخیص ،تضاد ،مراعات نظیر ،متناقضنما و ای ام و جز آنکه در سابكشناسای سانتی در بادیع معناوی
مطر میشوند ،در حوزة هنجارگریزی معنایی قابل بررسی میباشند» (علیژور.)47 :١38٦ ،
تشبيه
«دریافت و ژذیرش همانندیهای دو یا چند چیز در یك یا چند صفت و نشاندادن آن همانندیها را تشبیه یا همانندسازی
مینامند» (رروتیان« .)3١ :١387 ،زیبایی و لذت ن فته در تشبیه ،سخن را با تأریری بیشتر و عمیقتر به شنونده میرساند و ژیاام
هنرمند آنچنان که او میخواهد ،در برانگیختن عواطف شنونده ارر میبخشد و اگر چنان نباشاد ،ساخن رناگ شاعر باه خاود
نمیگیرد و گوینده هنرمند به شمار نمیآید» (همان .)42 :
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مدهوش گلپایگانی در غزلهای خود از گونههای مختلف هنجارگریزی معنایی برای برجستهسازی شعرش استفاده کرده است.
بخت من چون سر زلف تو سایاه اسات ولای

دیاادگان از غاا هجاار تااو ساافیدند ماارا
()37/3

اشك من سی و تو یوسف به چنین حسان تاو را

کی نظر بر من و بر دره معدود مان اسات
()54/5

اینقدرها نه به ماوجش بساپاری کاه امشاب

غرقااۀ بحاار غماات را طمااع ساااحل نیساات
()٦3/5

سرو باشد همچو قدت لیك رفتااریش نیسات

ما ماه باشد همچو رویت لیك گفتارش کجاسات
()٦8/3

مدهوش در بیت فوق از آرایۀ تشبیه برای برجستهسازی استفاده کرده است و برای تأریرگذاری بیشتر تشابیه را باهصاورت
معکوس به کار برده است؛ بهگونهای که سرو را که نماد قد و قامت بلند است ،به قد یار و ماه را کاه نمااد زیباایی اسات ،باه
روی یار تشبیه کرده است.
شااااعلههااااا از آتااااش هجااااران یااااار

تااااا میااااان اسااااتخوان رفتااااه اساااات
()١١5/١0

زلاااف چوگاااان کنااای و نیسااات دلااای

کااه چااو گااو در خ ا ایاان چوگااان نیساات
()١32/7

در اینجا خمیدگی مو به چوگان و دل که گرفتار و در بند گیسوی معشوق است ،به گوی تشبیه شده است.
مشااکن ز ساانگ جااور ژاارش را نماایرود

مااار دلاا ز باااام تاااو بااار منظااار دگاار
()2٦5/5

دل ماان آینااه و هسااتی ماان زنگااار اساات

یااار ژیداساات اگاار چااارة زنگااار کااان
()307/٩

دل به مرغی تشبیه شده است که حتی اگر با سنگ جور و ست ژرش شکسته شود از بام منزل یار جاای دیگاری نخواهاد
ژرید و در بیت دوم دل در صافی و زاللبودن به آیینه و هستی و وجود شاعر به زنگار تشبیه شده است کاه ماانع دیادهشادن
معشوق میشود.
استعاره
«استعاره آن است که چیزی را به نامی بخوانی که آن ناام در اصال باه چیاز دیگاری تعلاق دارد» (ساساانی« )١3:١3٩0،تشابیه و
استعاره هردو عنصر مشترك بین دو امر یا دو چیز را کشف و برجسته میکنند ،یعنی دو چیز را از طریاق یاك ایاده مشاترك باه ها
مربوط میسازند ،منت ی ادعای شباهت در تشبیه صراحت دارد و در استعاره صری نیسات» (شمیساا .)٦5 :١388 ،اساتعاره آنقادر در
آفرینش شعری نقش محوری دارد که اغلب به آن ،به عنوان ژدیدهای مستقل نگریسته میشود ،بدون آنکه باه دیگار اناوان معاانی کاه
انتقال میدهد ،اشاره شود؛ اما نمیتوان آن را بدون در نظر گرفتن ژسزمینهای شامل ابزارهای بیان معناا درك نماود؛ باهواساطۀ آنکاه
معنای ادبی ،معنایی شبیه معنای تحتاللفظی دارد و از معنای تحتاللفظی اشتقاق مییابد (لیچ.)5١ : ١٩٦٩ ،
دل بااااه هاااار قاماااات زیبااااا نااااده

مگااااار آن سااااارو سااااا ی بااااااال را
()5//25٩

آن ماااه دلفااروز کااه باار اوج دلبااری اساات

خورشید را کجا باه جماالش براباری اسات
()88/١
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سرو س ی و ماه دلفروز استعارة مصرحه و آشکار از معشوقند.
کرد رسوای ج اان مادهوش را عشاق بتاان

خرم آن کز نوگلی بر ژای دل خاریش نیست
()٦8/5

تاااو را رخسااااره رشاااك آفتااااب اسااات

ولااایکن حیاااف دایا ا در نقااااب اسا ات
()١35/١

حسادت از ویهگیهای انسان هست که به آفتاب نسبت داده شده است .رخسار زیبای معشوق باعث شده است که آفتااب
به آن حسادت کند.
آه از آن سلسلۀ ماوی کاه مجناون سااخت

داد از آن نرگس جاادوی کاه حیاران کارد
()١٩0/7

تشخيص
«تشخیص جانبخشیدن به اشیا و طبیعت است؛ به این صورت که بارای آن اا ویهگایهاای انساانی در نظار گرفتاه شاود.
تشخیص یکی از م ترین روشهای ارابۀ تصاویر زنده و ژویاست» (روحانی و فیا ی.)١١٩ :١388 ،
در بااا گاال چ او روی تااو نظاااره ماایکنااد

صااد ژیاارهن ز شاارم رخاات ژاااره ماایکنااد
()207/١

در این بیت که تشبیه نیز دارد ،ژارهکردن ژیراهن (از ویهگیهای انسانی) برای گل به کار رفته است.
گاال چااو در خنااده شااود لااذت دیگاار دارد

بلبااال ار زناااده شاااود لاااذت دیگااار دارد
()١٦7/١

خندان بودن به گل نسبت داده شده است.
تضاد
«تضاد در لغت به معنای د یکدیگر بودن و مخالف ه بودن است .گاه شاعر و نویسنده با کنار ه قراردادن دو واژه کاه
بار معنایی د ه دارند ،مقصود و منظور خود را ژررنگتر و برجستهتر بیان می کند .ج ش ذهن از معنایی به معناایی مقابال
و متضاد آن احساس خاصی را برمیانگیزد؛ البته شرط تحقق این امر بیان هنری و تخیل میباشد» (فشارکی.)٩١ :١37٩ ،
آبااادی مااا ژاایش بتااان عااین خراباای اساات

ویراناای مااا در غمشااان محااض عمااارت
()82/5

خااوش عیااان کااردهای از عااارو و زلااف

روز ناااااااوروز شاااااااب یلااااااادا را
()٦/١

تاااا باااه یااااری آشااانا هرگاااز مکااان

آشااااانای خاااااویش هااااار بیگاناااااه را
()4/7

گاااااوی اگااااار اقااااارب بااااه یااااااری

ابعااااااااد شاااااااامرند اقاااااااارب را
()8/5

مراعات نظير
«مراعات نظیرآرایهای است که در ارر ه نشینی واژگان متناسب به وجود میآید .این تناسب معموالً میان اجزای یاك کال
برقرار میشود .کل ،نظامی است که بین اجزای آن ژیوند ه بستگی وجود دارد و همین ژیوناد ها بساتگی اسات کاه موجاب
میگردد به محض شنیدهشدن یکی از اجزا ،اجزای دیگر آن کل فراخوانده شود» (عقدایی.)75 :١380 ،
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چون کار ما به شاهد و ساقی حوالت اسات

فار نشستن از می و مطارب ج الات اسات
()85/١

بین واژههای «شاهد»« ،ساقی»« ،می» و «مطرب» مراعاتالنظیر وجود دارد.
من و فراغت بستان که چاون رخات نگارم

طراوت گال و گلازار و گلساتان باا اوسات
()8٦/7

سنبل و سرو و گلی در چمن جاانژارور اسات

زلف جاناان قامات سااقی عاذاردلبر اسات
()٩8/١

بین واژههای«سنبل»« ،سرو»« ،گل» و «چمن» و واژههای «زلف»« ،قامت» و «عذار» مراعاتالنظیر وجود دارد.
متناقضنمايي
«متناقضنمایی یکی دیگر از شگردهای برجستهسازی کالم و مف وم است« .در متنااقضنماایی گویناده دو امار درسات و
نادرست را بهگونهای ظریف و هنرمندانه ه نشین میسازد و ایجاد تضاد صوری و ناسازگاری ظاهری مایکناد .بادینترتیاب
حقیقت ژن ان و مف وم هنری را کشف می کند و این کشف او را خشنود و غرق لذت میکند» (عقدایی.)٩2 :١380 ،
زینسان که دوست میکشد و زنده مایکناد

از جور دوست به کاه روم در ژنااه دوسات
()80/3

دش من دوس تنم ا را نتااوان کاارد عااالج

شاخه را مر چه داند که قفس خواهاد شاد
()١5٩/3

ايهام
«گاهی هنرمند با استفاده از چندمغزیبودن کلمه یا کالم ،شنونده خود را به گمان میاندازد و شنونده با تأمل در ساخن ،از
معنی نزدیك به معنی دور (معنی مقصود) ژی میبرد» (رروتیان.)١387:٩٩ ،
بارال اااا برساااان سلسااالۀ زلاااف دوتاااایی

تا به کی این دل دیواناۀ مان در باه در افتاد
()2١٦/4

در بیت فوق ،واژة «سلسله» ای ام دارد.
مستی آن نیست که کس رطل گاران ژیمایاد

نازم آن مست که از یك نظری بیخبار افتاد
()2١٦/7

در مصران اول ،واژة «گران» ای ام دارد.
كنايه
«کنایه ،به کار بردن سخنی است به دو معنای اولیه و رانویه که معناای رانویاۀ آن باه قریناۀ الزم و ملازوم اراده و اساتنباط
میگردد» (حسنژور آالشتی .)2١3 :١384 ،در کنایه مراد گوینده معنای باطنی است ،اما قرینۀ صارفهای ه که ماا را از معناای
ظاهری متوجه معنای باطنی کند ،وجود ندارد .ازاینرو فقط کسانی که با یك زبان آشنایی کامل دارند ،از ع دة ف
برمیآیند (شمیسا.)2٦5:١384 ،
برای نمونه در بیت زیر از حافظ:
صااوفی از ژرتااو ماای راز ن ااانی دانساات

گااوهر هاارکس ازیاان لعاال تااوانی دانساات
()48/١

کنایات آن
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اینکه صوفی از ژرتو «می» به راز ن انی ژی میبرد ،الزمی است که دارای دو ملزوم ژوشیدة زیر است:
الف) از ژرتو «می» راز ن انی را می توان دانست (یعنی «می» آگاهی و معرفت می بخشد).
ب) «می» چنان تأریری دارد که صوفی(که کند ف

و گران جان است) نیز به راز ژی میبرد» (رروتیان.)١0٩ :١387 ،

چشااا دارم کاااه باااه رحمااات بااااری

نگااااااری دیاااااادة خااااااون ژاااااااال را
()١/7

«چش داشتن» کنایه از انتظار داشتن از کسی است. .
ماان نااهتن ااا بااه ساار زلااف تااو ایمااان دارم

کیست آن کس که چو من سبحه باه زناار ناداد
()١4٦/2

«سجده به زنار دادن» کنایه از کافرشدن است.
هنجارگريزي نوشتاري
«هنجارگریزی نوشتاری نوعی انحراف در نوشتن است که معادلی در گفتار ندارد .درحقیقت این نون شاعر ناوعی نقاشای
است که در آن شاعر تصویری از معنا را ترسی میکند و بدینج ت اینگونه اشعار را شعر دیداری نامیدهاند» (علاوی مقادم،
 .)٩٩:١377این نون هنجارگریزی در غزلهای مدهوش گلپایگانی کاربرد اندکی دارد:
نگاه کارد باه ق ارم فغاان ز حلقاۀ صاادت

خطی کشید به خاون اماان ز نقطاۀ میمات
()77/5

مدهوش در بیت فوق ،به شکل نوشتاری حروف صاد و می توجه داشته است.
نتيجه
مدهوش گلپایگانی در غزلیاتش ازانوان هنجارگریزی ب ره برده است؛ اما بیشاز هر مورد دیگری از هنجاارگریزی معناایی
برای گریز از زبان هنجار و ژناهبردن به زبان شعر و دستیابی به بیان معانی و مفاهی بلند عاشقانه و عارفانه استفاده کرده اسات.
تشبیه و استعاره و تناقضنمایی و کنایه صنایعی هستند که ه به لحاظ بسامد و ه بهدلیل زیبایی شگرف خود بیشترین نقاش
را در ایجاد هنجارگریزی معنایی و برجستهسازی ادبی شعر مدهوش برع ده دارند .ژس از هنجارگریزی معنایی ،هنجارگریزی
آوایی بارزترین شکل انحراف از زبان معیار در شعر مدهوش است که مایۀ خلق زیباییهای معنایی با ایجااد آهناگ و تاوازن،
تشخص واژهها و ایجاد رستاخیز واژگانی شده است.
مدهوش از هنجارگریزی دستوری نیز استفاده کرده است .این کار بیشتر با شکستن الگوی چینش عناصر خودایستای زباانی بارای
کمك به حفظ نظام موسیقیایی شعرش ر داده است و در عین حال با ایجاد برجستهساازی ،زیباایی دوچنادانی باه ساخن وی داده
است .اگرچه هنجارگریزیهای زمانی و واژگانی را به میزان اندکی در شعرش به کار برده است ،همین انادك نیاز کاافی اسات تاا در
ورای واژگان ،دلبستگی و تعلق خاطر شاعر به گذشتۀ ادبیات فارسی دیده شود .در غزلهای بررسیشاده ،از مصاادیق هنجاارگریزی
سبکی و هنجارگریزی نوشتاری ،تن ا چند مورد دیده شد و هنجارگریزی گویشی نیز به کار نرفته است.
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