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 چکیده
شود که زدایی در جهان متن، شامل همۀ شگردهایی میآشنایی

 اند و معمـوالً بـا نـوعی   سازی یک متن ادبی دخیلدر برجسته
زدایـی  تـوان گفـت آشـنایی   هنجارگریزی همراه هستند و مـی 

سـازی و هنجـارگریزی اسـت. یکـی از انـواع      نتیجۀ برجسـته 
هایی که که شاعر برای آفرینش اثـر ادبـی بـه آن    هنجارگریزی
زند، هنجـارگریزی دسـتوری اسـت و آن بـه معنـی      دست می

گریز از قواعد نحوی حاکم بـر زبـان اسـت؛ هـر زبـان دارای      
-ار دستوری خاصی است که مطابق زبان معیار، نظم مـی ساخت

خـورد و  یابد اما در زبان شعر، این نظم و ساختار بـه هـم مـی   
گیرد؛ به عبارت دیگـر شـاعر از   سازی شکل مینوعی برجسته

نمودن شعرش بهـره  امکانات دستوری زبان در جهت برجسته
جوید. هنجارگریزی دستوری به اشکال گونـاگون در شـعر   می
شود. بررسی شعر آتشـی نشـان داده   اعران مختلف، دیده میش

است که او از هنجارگریزی دستوری در هر دو بخش صـرف  
و نحو اسـتفاده نمـوده اسـت. انـواع هنجـارگریزی در سـطح       

انـد از: سـاخت واژگـان جدیـد،     صرف در شعر آتشی عبارت
کـارگیری واژگـان امـروزی و کـاربرد     کاربرد واژگان کهن، بـه 

هایی از گریز بومی. در سطح نحو شعر آتشی نیز نمونهواژگان 
زدایـی  شود که شاعر از این طریق به آشناییاز هنجار دیده می

های گریزیپرداخته است. این جستار موارد مختلف این قاعده
نحوی را مورد بررسی قرار داده و نشـان داده اسـت آتشـی از    

فاده سـازی نحـو شـعرش اسـت    هایی در جهت غریبهچه روش
 نموده است.
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Abstract 
Defamiliarization in the world of text, including 
all are techniques that are involved in 
foregrunding a literary text and usually 
associated whit some kind of Deviation. And can 
be said foregrunding and devaiation the result is 
Defamiliarization. One type of Deviation that the 
poet for literary cffect that undermines is 
gerammatical Deviation and  it means escape 
from the gerammatical rules of the language 
syntax. Every language has a specific 
gerammatical structure that according to the 
order will measure language. But the language of 
poetry, disappear this order and structure and a 
foregrunding  will be formed. In other words 
poet use grammatical features in order to 
accentuate his poem seeks interest is 
gerammatical deviation is seenvarious forms in 
the poetry of different poets.  Manochehr Atashi 
poetry reviews have shown that he also used  
gerammatical deviation in both part (word) and 
gerammer. Types of deviation in word level in 
Atashi’s poetry are: construction of new words, 
used ancient vocabulary, using modern 
vocabulary and application of native words. Also 
in gerammatical level of Atashi’s poetry examples 
of escape from the norm can be seen that the poet 
in this way, attention to Defamiliarization. These 
essays examined by different cases somehow 
escape this gerammatical rule and has shown 
Atashi has been used what methods of fire in 
order strangers making way his poetry. 
 
 
Keywords: defamiliarization, gerammatical 

devition, lexical devition, archaism, manochehr 

Atashi. 
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 مقدمه

ــه  هــای در ادبیــات کهــن و معاصــر پارســی، گون

و توسط شاعران بـزرگ   7زداییمختلفی از آشنایی

تـوان  مـی  .صاحب سبک به کار گرفته شده اسـت 

انـد مبـدع   ادعا کرد بیشـتر شـاعرانی کـه توانسـته    

 زداییجریانی نو در شعر فارسی باشند، از آشنایی

ــرده  ــتفاده ک ــان اس ــتری در شعرش ــن بیش ــد. ای ان

-رویکرد، شاعران را صاحب سـبکی خـاص مـی   

-تر نگاه مـی سازد و مقلدّان را در جایگاهی پایین

شاعرانی چون فردوسـی، موالنـا، سـعدی و     دارد.

زدایی از واژگان و نحو و معنا، به حافظ با آشنایی

 جایگاهی مهم در ادبیات دست یافتند.  

ای در ایـران، پـس از   زدایی در هر دورهآشنایی

رکود ادبی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، موجـب  

تقویت و حیـات دوبـاره شـده اسـت. در ادبیـات      

پوهـایی بـرای عبـور از هنجارهـای     معاصر نیز تکا

ـ  ویـژه بعـد از   هزبان رخ داده است؛ در روزگار ما ب

تـالش   -تحوّلی که نیما در شعر فارسی ایجاد نمود

شـود  زبان، فراوان دیده مـی  ۀبرای نوآوری در حیط

که بسیاری از آنها به دلیل نگـاه سـطحی و فقـدان    

شناخت، به خلق آثاری منجـر شـده کـه پایـدار و     

-اند. البته ناگفته نمانـد کـه آشـنایی   ذار نبودهگتأثیر

زدایی در شعر برخی دیگر مانند شـاملو، اخـوان و   

کدکنی و... بسیار پخته و مؤثر واقـع شـده و   شفیعی

 روند نوآوری در شعر معاصر ادامه یافته است.

زدایی اصطالحی اسـت کـه نخسـتین    آشنایی

بار شکلوفسکی، منتقد روسی در نقد ادبی بـه کـار   

و بعدها مورد توجه دیگر منتقـدان فرمالیسـت    2ردب

و ساختارگرا ماننـد یاکوبسـن، تینیـانوف و... قـرار     

-برجسـته »گرفت و یـان موکارفسـکی، اصـطالح    

را در ایـن معنـی بـه کـار      4یا فورگراندینگ« سازی

ــده دارد در درک انســان از  ــرد. شکلوفســکی عقی ب

 جهان، فرایند عادت جریان دارد و ما جهان اطـراف 

کنیم، این عادت به طور خودکار درک می ۀرا بر پای

بدون اینکه آنها را درست درک کنـیم. ایـن عـادت    

شود که بیشتر اتفاقاتی را که در اطرافمـان  باعث می

زدایـی بایـد   با آشـنایی  ،بنابراین .دهد، نبینیمرخ می

ها حجاب عادت را کنار بگذاریم و نسبت به پدیده

نظر شکلوفسکی هنر، ادراک دیدی نو پیدا کنیم. به 

دهد و در این مسـیر،  حسی ما را دوباره سازمان می

های آشـنا و سـاختارهای بـه ظـاهر مانـدگار      قاعده

هایمـان را  کند. هنـر عـادت  واقعیت را دگرگون می

دهد و هر چیز آشنا را به چشم مـا بیگانـه   تغییر می

شکلوفسـکی معتقـد    (31: 7489)احمـدی،   .کنـد می

هنر بر ناآشنا کـردن اشـیاء، مشـکل    صناعت »است 

 هـا و طـوالنی کـردن فرآینـد دریافـت     ساختن فرم

. زیرا فرآیند دریافـت، هـدف و غـایتی    مبتنی است

بایـد  شناختی اسـت و چنـین فرآینـدی مـی    زیبایی

تطویل یابد. هنـر عبـارت اسـت از تجربـه نمـودن      

هنریـت یـک موضــوع؛ خـود موضـوع از اهمیــت     

پــس  (43: 7486 ور،پــ)قاســمی .«برخــوردار نیســت

زدایی به نظر شکلوفسکی این اساسی آشنایی ۀلئمس

است که هر نوع اثر ادبـی، سـرِ راه مخاطـب خـود     

 اسـت،   ر راهـی سـگذارد چون وقتی مانعمانع می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. De-familiarization 

هنر »با عنوان  ابتدا شکلوفسکی این اصطالح را در مقاله خود .2

 (.31: 7489)احمدی،به منزله شگرد بکار برد

3. foregrunding 
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شود و باید در هر مقطعی مکـث  حرکت کندتر می

کرد و راه گذر از مانع را دریافت. بـه همـین دلیـل    

شود و به تـدریج مـا را بـه اصـل     ادراک، کندتر می

له اصـلی ادبیـات،   ئمسـ  ،رورساند. از اینمطلب می

: 7468 )نفیسـی، اسـت.  ه کالم و مفهـوم  بدن الیه دا

46-49.) 

هـای  زدایـی بـه عنـوان یکـی از روش    آشنایی

تـرین  بخشی در آفرینش هنـری، از اساسـی  تشخص

. 3های روس استفرمالیست ۀمفاهیم مطرح در نظری

زدایی یعنی تازه، نو، غریبه و متفـاوت کـردن   آشنایی

ر از آنچه آشنا و شناخته شده است. نویسنده و شـاع 

های عـادی خواننـده را   زدایی، دریافتطریق آشنایی

دهند و این همـان کـاری اسـت کـه بـه آن      تغییر می

-گویند. بـه عبـارت دیگـر، آشـنایی    تکنیک ادبی می

زدایی یعنی بیان متفاوتی از آنچه که تا به حال بـوده  

است؛ خیلـی چیزهـا بـه سـبب عـادت در نظـر مـا        

انایی در بـر هـم   اند و شاعر به سبب تومعمولی شده

دهد که برای ها، آن را به شکلی جلوه میزدن عادت

زدایی بسـیار  های آشناییشیوه»مخاطب تازگی دارد. 

هـا و هـم خلـق    ها و جملهاست؛ هم کارداشتِ واژه

هـا و معناهـای نامتنـاظر.    انواع تصـویرها و مضـمون  

هـا و  زدایی نسبی است و در زمانـه البته عمل آشنایی

ــه ــاگونهــای زمین  .«اســت متفــاوت، متمــایز و گون

 (764: 7480)محبتی،

 ۀزدایـی در جهـان مـتن، شـامل همـ     آشنایی

سازی یک متن شود که در برجستهشگردهایی می

ادبـــی دخیـــل هســـتند و معمـــوالً بـــا نـــوعی 

سازی عبارت هنجارگریزی همراه هستند. برجسته

ای کـه  کارگیری عناصر زبـان بـه گونـه   است از به

 ب نظر کنـد و غیـر متعـارف باشـد؛    بیان جل ۀشیو

سازی انحراف از زبان معیـار اسـت و آن   برجسته

شـود کـه یـک عنصـر زبـانی      هنگامی حاصل می

برخالف معمول به کار رود و توجـه مخاطبـان را   

سـازی بـه دو شـکل    نماید. برجستهبه خود جلب 

نخست آنکه در قواعد حاکم بـر   :پذیر استامکان

پذیرد و دوم آنکـه   زبان خودکار انحراف صورت

قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکـار افـزوده   

سـازی از طریـق دو   بـدین ترتیـب برجسـته    .شود

ــیقاعــده»و « هنجــارگریزی» ۀشــیو ــی « افزای تجل

 خواهد یافت.

گریز از قواعد حاکم بر زبان   9هنجارگریزی

هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی معانی با زبـان  

ور از هنجــارگریزی متعــارف اســت. اگرچــه منظــ

تواند هرگونه گریز از قواعد زبان هنجار باشد نمی

هـای  هـا بـه سـاخت   زیرا بعضی از هنجـارگریزی 

تـوان آنهـا را ابـداع    شود که نمینازیبایی منجر می

ــاب آورد.    ــه حس ــی ب ــت   »ادب ــد اس ــیچ معتق ل

تواند تنها تا بدان حد پیش بـرود  هنجارگریزی می

سازی قابل برجسته که ایجاد ارتباط مختل نشود و

شـفیعی کـدکنی    (34: 7414 )صـفوی،  .«تعبیر باشد

ــد اســت    ــد دارد و معتق ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــز ب نی

باید اصـل رسـانگی را مراعـات    هنجارگریزی می

  (74: 7489 )شفیعی کدکنی، .کند
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندیش بودند که دو ها گروهی از پژوهشگران همفرمالیست. 3
-ترین این پژوهشگران عبارتمهم .محفل عمده را تشکیل دادند

ند از: ویکتور شکلوفسکی، بوریس توماشفسکی، بوریس آخین ا
 بام، رومن یاکوبسن و یوری تینیانوف.

5. Deviation 
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ـ   ـ اارتـانواع مختلف هنجـارگریزی عب د از: ـن

گرایـی، سـبکی، گویشـی، نحـوی     آوایی، باسـتان 

 وری(، معنایی، نوشتاری، واژگانی و... .)دست

الزم به ذکر است گریز از هنجارها اگر عالمانه، 

زیبا و هنجارمند اتفاق بیفتد گذشـته از شـکوفایی،   

بالندگی و استمرار حیات شعر، به غنـای زبـان نیـز    

کند. به عبـارت دیگـر نـوعی داد و سـتد     کمک می

ــاعران و      ــود دارد، ش ــات وج ــان و ادبی ــان زب می

گیرنـد و بـه   یسندگان موفق از زبـان کمـک مـی   نو

هـا در  پردازنـد و سـپس همـان آفریـده    آفرینش می

 سازد.گیرد و زبان را بارور میخدمت زبان قرار می

چنـــان کـــه اشـــاره شـــد یکـــی از انـــواع  

ها، هنجارگریزی در نحو یا سـاختار  هنجارگریزی

دستوری است؛ دستور زبان شامل مباحث صـرفی  

ی در هر زبانی از لحاظ صرفی و نحوی است. یعن

و نحوی قواعد خاصی حاکم است کـه عـدول از   

شناسـیک و رسـانگی،   آن، با رعایت اصول جمـال 

 )شـفیعی کـدکنی،  شـود.  سـازی مـی  باعث برجسته

هر شاعر ناگزیر اسـت بـرای آفـرینش     (72: 7489

شعر، برخی قواعد دسـتوری را تغییـر دهـد یـا از     

نجـارگریزی  آنها عـدول نمایـد، اینجاسـت کـه ه    

دهد. در این مقاله سعی نموده تـا  دستوری رخ می

هنجارگریزی دستوری در شعر منوچهر آتشـی را  

 مورد بررسی قرار دهد. 

 

 روش و محدوده تحقیق

تحلیـل   ۀای و به شـیو این مقاله به روش کتابخانه

برای رسیدن به اهداف  .محتوا انجام پذیرفته است

 74که شـامل   -مقاله، تمامی اشعار منوچهر آتشی

مورد ارزیابی قرار گرفـت و   -مجموعه شعر است

عناصری کـه در ایجـاد هنجـارگریزی نحـوی در     

اند، مشـخص گردیـد و نشـان    شعر وی مؤثر بوده

هـایی در جهـت   داده شد که آتشـی از چـه شـیوه   

 هنجارگریزی نحوی بهره برده است؟

 

 تحقیق ۀپیشین

شـعر  زدایـی در  آشنایی ۀهای اخیر در حیطدر سال

معاصر آثاری نگاشته شده که به بررسـی دقیـق در   

آثار برخی از شاعران بزرگ معاصر ماننـد سـپهری،   

از جملــه ایــن آثــار  .انــدشـاملو و اخــوان پرداختــه 

هنجارگریزی در شعر سـهراب  »ند از: مقاله اعبارت

-امیرزاده کاشیاز فرزان سجودی و کتاب « سپهری

زدایـی و  آشنایی» ۀاز دکتر پروین سالجقه و مقال ها

از دکتر « هنجارگریزی در اشعار نیمایی اخوان ثالث

بررسـی  »فاطمه مدرسـی و غالمحسـن احمدونـد،    

ــفیعی  ــعر ش ــای هنجــارگریزی در ش ــدکنی برمبن ک

نـژاد و نسـرین   از محمدرضـا پهلـوان  « الگوی لـیچ 

هنجارگریزی نوشتاری در اشعار نصـرت  »طاهری، 

ــانی ــینی،  « رحم ــه حس ــنایی»از نجم ــآش ی و زدای

از « هنجــارگریزی نحــوی در شــعر فــروغ فرخــزاد

های دستوری در شـعر   فراهنجاری»فاطمه مدرسی، 

کاربسـت  » زاده،از راحلـه عبدالـه  « اخوان و شـاملو 

از « اشکال هنجـارگریزی در اشـعار احمـد شـاملو    

کاربسـت  »نازیال یخدانساز و ناصر علیزاده خیاط و 

 اشــکال هنجــارگریزی بــا تکیــه بــر آثــار شــاعران

 و مقاالت دیگر.« نوگرای معاصر

-خصــوص هنجــارگریزی و آشــناییامــا در

زدایــی در شــعر آتشــی، کــار مســتقل و مــدونی  
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 ۀدر این باره فقط یک نوشـت  .صورت نگرفته است

-آشـنایی »با نام  کتاب ماه ادبیات ۀمختصر در مجل

از زهرا محمـدنژاد  « زدایی در شعر منوچهر آتشی

ذرا و تیتـروار  موجود است که به صورت بسیار گ

 به آن پرداخته است.

 

 منوچهر آتشی  

در روستای  ،ش 7470منوچهر آتشی، متولد سال 

ــکان     ــش بوش ــتان از بخ ــع دشتس ــرود از تواب ده

معاصر است. وی  ۀبوشهر، یکی از شاعران برجست

هــای ابتــدایی و متوســطه را در مــدارس آمــوزش

سـرای  هـای بعـدی را در دانـش   بوشهر و آموزش

سرای عالی تهـران )رشـته   راز و دانشمقدماتی شی

زبــان انگلیســی( بــه پایــان رســاند. وی نخســتین 

را در سـال   آهنگ دیگرشعرش با عنوان  ۀمجموع

ــس از آن    7445 ــاند. پ ــاپ رس ــه چ ــران ب در ته

(، دیـدار در فلـق   7431های آواز خـاک ) مجموعه

ــدم و 7461(، وصــف گــل ســوری )7438) (، گن

دیم جهــان (، زیبــاتر از شــکل قــ7468گــیالس )

(، حادثـه  7418(، چه تلخ است این سیب )7416)

(، خلـیج و  7480(، اتفاق آخـر ) 7480در بامداد )

(، 7483هــای ســورنا )(، غــزل غــزل7487خــزر )

( را منتشـر سـاخت. وی   7483هـای شـب )  ریشه

 فونتامـارا های های شعر، داستانعالوه بر مجموعه

اثـر   لنین اثر تورنتون وایلدر و داللهاثر ابنیاتنسیو، 

مایاکوفسکی را هم به فارسی ترجمه کرد. آتشـی  

 دیده از جهان فروبست. 7483در سال 

منوچهر آتشی از پیروان سبک نیمـایی اسـت؛   

ــی  ــوج م ــعار او م ــد و از روح حماســی در اش زن

هــای اصــلی شــعرش، کــاربرد عناصــر  مشخّصــه

جنـوب   طبیعت بدوی و گرمسیری جنوب اسـت. 

ین مبانی هویتی در نـزد  تراز مهم -زادگاه شاعر -

جنوب، نماد تبـار و تقـدیر   »آید. وی به شمار می

. «آن اسـت  ۀشعر آتشی به ویژه در نخسـتین دور 

برخی این توجـه آتشـی بـه     (97: 7418)مختاری، 

اش را باعــث اصــالت در زادگــاه و نگــاه اقلیمــی

تــازگی و اصــالت مفهــوم و »داننــد: شــعرش مــی

اینجـا ناشـی   محتوی در شعر منـوچهر آتشـی، از   

حواس خود وفادار اسـت   ۀشود که او به تجربمی

ــیط او   ــه مح ــی آنچ ــی و  -یعن ــیط وحش آن مح

حیوانی و تا حدی غریزی، آن محیط دریا و اسب 

و شن و واحه و بندر و مردمان آن محیط سرشـار  

او در  -کننـد از خشونت غریزه بـه او دیکتـه مـی   

 )براهنـی، . «کنـد تخیل خـود از آنهـا صـحبت مـی    

ــه بررســی هنجــارگریزی   (313: 7417 ــه ب در ادام

 .پردازیمدر شعر منوچهر آتشی می 6دستوری
 

 انواع هنجارگریزی دستوری در شعر آتشی

 هنجارگریزی صرفی )واژگانی(. 4

این نوع هنجارگریزی بـر محـور جانشـینی کـالم     

استوار است. شاعر با توانایی و استعدادی که دارد 

نماید؛ واژه ابداع میواژگان و ترکیبات جدیدی را 

یکی از شـرایط مهـم   »در شعر نقش اساسی دارد. 

ارتباط با متن وابسته به شناختی است که خواننده 

های کوچکتر مـتن از قبیـل   نسبت به اجزا و سازه

 ر  ـن شاعـدارد. زیرا واژگان اندوخته در ذه« واژه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

6. Grammatical Deviation  
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است که هرکدام بر شیء یـا مفهـومی کـه شـاعر     

-)عمران .«کندنسبت به آن آشنایی دارد، داللت می

-تـوجهی کـه دانشـمندان لغـت     (799: 7486 پور،

« واژه»شناسـان معاصـر بـه    شناس گذشته و زبـان 

ای که به گونه 1اند حاکی از اهمیت آن استداشته

-د اندیشه مـی برخی از محققان زبان، واژه را واح

 (82: 7468 )لوریا، .دانند

های گونـاگون معنـایی   با داشتن داللت واژه

آید، که از طریق مجاز، استعاره، نماد و... پدید می

ای است که زبان توانمنـد  های بالقوهدارای توانایی

تواند آنهـا را در سـرایش خـود بـه کـار      شاعر می

-نـرژی های پنهان خویش، اها در پردهبگیرد. واژه

اند. شـاعر توانـا کسـی    های شگرفی را فروفشرده

است که بتواند با ترفندی شایسته هر چـه بیشـتر،   

ها را آزاد و کـالم خـود را رسـتاخیزی    این انرژی

 (704: 7484 )حسنلی، .کند

هنجارگریزی صرفی در شعر آتشی به صـور  

-پذیرد که از جمله آنها عبارتمختلف صورت می

جدید، کاربرد واژگان کهـن،  ند از: ساخت واژگان ا

 کاربرد واژگان امروزی و کاربرد واژگان بومی.  

 

 ساخت واژگان جدید . 4-4

-شاعر برای بیان مفاهیم جدیـدی کـه در ذهـن مـی    

پروراند، نیـاز بـه واژگـان جدیـدی نیـز دارد تـا آن       

مفاهیم را به بهترین شکل عرضه نمایـد. بنـابراین از   

-گان و ترکیبـات تـازه  امکانات زبانی بهره گرفته، واژ

هـای جدیـد بـر شـکوه،     سازد. ایـن سـاخت  ای می

افزاید و باعث غنـای  شعر می تأثیرطنطنه، شگفتی و 

هـا آرام آرام  شود چراکه بسیاری از این واژهزبان می

شوند و در نتیجه اعتبار ادبی آنهـا بـه   جذب زبان می

ــی  ــان از دســت م ــع زب ــان واژه»رود. نف ــا اگــر می ه

آیـد. شـعر از   شد، شعر به وجـود نمـی  برخوردی نبا

 .«ریــزدزبــان فراتــر رفتــه، قواعــد آن را درهــم مــی

 ۀشاعران بزرگ نه تنها در حوز( 432: 7417 )حقوقی،

انـد کـه   معناآفرینی و تصویرسازی خوش درخشـیده 

واژگانی زبان و گسترش قلمـرو   ۀسازی حوزدر غنی

انـد. در شـعر برخـی از    زبان بیشترین سهم را داشـته 

-اعران معاصر نیز ساخت واژگان جدید دیده مـی ش

شود؛ مثالً در شعر اخـوان وسـعت واژگـان جدیـد     

بسیار فراوان است و اخوان توانسته واژگـان زیـادی   

در شـعر   8واژگـانی شـعر خـود راه دهـد     ۀرا به دایر

-هها و ترکیبات جدید روبشفیعی نیز با ساخت واژه

به یـک اصـل    البته در ابداع واژگان باید  .5رو هستیم

هـای  بایـد از گـرایش  »مهم توجه داشت و  آن اینکه 

ناخودآگـاه گوینـدگان یـک زبـان در بـاب ســاخت      

ها آگاه بود تا شناختی واژههای واجهجایی و ویژگی

 های سـاخته شـده همخـوانی بیشـتری بـا ایـن      واژه

 وانندـد و بتـه باشنـاه داشتـودآگـناخ هایگرایش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناسـی  . شلگل، منتقد و فیلسوف آلمانی، همواره بر سـهم لغـت  1

-در نقد عملی تأکید کرده و معتقد اسـت کـه بـدون کمـک لغـت     

توان به مطالعه شعر یا فلسفه ناب پرداخت. در نظـر او  شناسی نمی

هـا و توجـه دقیـق بـه مـتن و      شناسی به معنای عشق بـه واژه لغت

( ویکتور هوگو نیز دربارۀ 71: 7487سیر است. )ولک، مطالعه و تف

اهمیت واژه مقاالت فراوانی نوشت. بـه بـاور او، کلمـه عبـارت از     

 (7/57: 7419سخن است و سخن خداست. )سیدحسینی، 

سازی واژه و ترکیب برجسته»در این باره نگاه کنید به مقاله .  8

 از فروغ صهبا.« در شعر اخوان

بررسی هنجارگریزی در شعر »اه کنید به مقالۀ باره نگ. در این5

 (.64-50، از مسعود روحانی و محمد عنایتی، صص «کدکنیشفیعی
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 خـان، جـن )اسـالمی و بـی   .«کنندمقبولیتی عام پیدا 

ــد   (338: 7483 ــان جدی ــاخت واژگ ــعر  س در ش

-های مختلف حاصـل مـی  منوچهر آتشی با روش

 ند از:اگردد که عبارت

 

 «پسوند»اده از ساخت واژه با استف .4-4-4

    )اسم + پسوند( 

ــه ــد: تیش ــاه/ دروغ7343وشمانن ــک663گ  / آفتاب

 . ... و 7286/  ابرانه7658

 چکاد بلنـدتری  گاه دروغترین چکاد/ ...بلند

 .663است/

 و هرچـــه دلـــم ابرانـــه ...تمنـــایی آرام و /

 .7286خواهم/ از جنس ابر باشد.../خواست می

    )بن فعل + پسوند( 

 ... و یـال و   وارگـی تاخـت ی از جنس اسبان

ــغ و     ــت و تی ــنس دس ــی/ از ج ــی/ و مردان فربه

   .472خرد/

 هـا آنچنان که آن سـال -آمد/اگر باران می- /

 ./974 آمدیتاراب برمی نهفتارتو از 

ای آتشی در ساخت واژگان جدید توجه ویژه

به چند پسـوند داشـته اسـت کـه برخـی از آنهـا       

 ند از:اعبارت

 

 «وار»وند ساخت واژه با پس

  )اسم + وار( 

/ 7620وار/ دندان991/ کبراوار144مانند: نیلوفروار

 ... / و399 وار/ آب7090وار/ غریق7890واربرکه

   ی گویم به غار/ وارگریهبه سوی غار شناور/ به

 .759ست... /ست/ نگاه، نگاه کن آب آینهآب زمانه

  ...    و نقـش  کبـراوار انـدازد  باد بـه گلـو مـی /

 .991.../ آفریندبر سیما می مهیب

 

 «واره»ساخت واژه با پسوند 

  )اسم + واره( 

-/ پوسـت 196واره/ اشتیاق7744وارهمانند:  الله

 . ... / و989واره / تن661 / جگرواره375 واره

   سـبز علـف/ نـب      وارهپوسـت آنک/ از زیر

 .375زند/خیال می

   های / و اللهجگرواره... هرچند خیزگاه سرخ

 .661می/ و سرخ خون مردان/ خورشید است/چر

 

 «ناک»ساخت واژه با پسوند 

 )اسم + ناک( 

/ 92 / گردناک30/ گلناک49 ناکمانند: پویه

 ناک/ سخره743/ دودناک54 ناک/ شرم60 شهدناک

 دُردناک /685 ناک/ شتاب259 / گریزناک732

 . / ...7063 / بویناک167 / خوابناک838

  هـای پـس از   مانند قهوه های امروز هم/قهوه

ها/ نقشی بـه غیـر   فنجان دُردناککودتا/ در شیب 

 .838کنند/افعی و گرگ و کالغ/ بازی نمی

  های فلـق  هندسه انحناهای ناخوانایی/ از آب

 .167تری.../خوابناک

ای که در اینجا قابـل توجـه اسـت آنکـه     نکته

تصور غالب چنین است کـه جـزء اسـمی چنـین     

باید اسم معنـی باشـد حـال آنکـه     ترکیباتی لزوماً 

آتشی در این ترکیبات، اسم ذات را هم به پسـوند  

زدایـی مضـاعفی را   دهد و آشناییپیوند می« ناک»

 گیرد.در کالم به کار می
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 «آسا»ساخت واژه با پسوند 

 )اسم + آسا( الف: 

 آسـا / زیبـق 772/ جادوآسـا 737 آسـا مانند: کودک

ــ207 / غبارآســا730آســا/ پــی743 / 57 آســاوم/ ب

 . ... /7341 بادآسا

  را/  کـاش تیـغ نـاخنی     آساپیهای وین رگه

 .730برید از هم/وحشی و تشنه می

  از  غبارآسـا/ ها/ با جامه بلنـد  در کسوت پری

 .207های شمشاد آمد.../کوچه

 

 )صفت + آسا( ب: 

  رفته در صـحرا نگـاهش/ کنجکـاو     آساتازی

 .50سیل زرد گله گرگان.../

  بـر   آسـا وحشین دیده باغی که اینک/ از خزا

 .95 او تاخته باد/

 

 «زار»ساخت واژه با پسوند 

 )اسم + زار( 

   ــی ــه ب ــی چ ــروا.../ م ــر  پ ــیم/ ب ــوجران  زارم

 .668حادثه/

  ...  زارزنگولــهبــر کاغــذی ســفید/ از نشــیب 

 .7140آید/ها میآالله

 

 «بن فعل»ساخت واژه با استفاده از  .4-4-2

 ساخت واژه با بن ماضی

 (اسم + زاد) 

  پـروا/  گـرد بـی  شوخ/ اینک خیابـان  زادبیابان

ـ   های دختران هیمهطنین شروه را و چـین، آنـک/ ت

 .430خواند.../می

  ان زادقفـس دهد/ کـه از تبـار   ترانه رشوه نمی

 .562نیست/

 

 ساخت واژه با بن مضارع

 )اسم)صفت( + بن مضارع( 

/ 7778 خــراش/ چشــم7778 گــدازماننــد: گــوش

/ 7390 خیـز / گـرگ 764خنـد  / چشم759 آبنورد

/ 846 / کمرآویــز922 / گرمجــوش92 آغــازدروغ

-/ شـب 97 / خـوابریز 30 نما/ باران904 آویزبوته

ــورد ــاییزانگیز707 ن ــب740 / پ ــا/ ش / 7768 گش

 .730 آمیزخواب

  ی خـویش/ پرهـای   نمابارانتا دور، با تبلور

 .30زند/ریز مورچگان موج می

 /ی گویای خندچشمبه  به هیچ اندُه و رشک

 .764هیچ طعن و ندامت.../

ها در ایجاد واژگان جدیـد در  برخی از بن فعل

شعر آتشی کاربرد فراوانی دارنـد کـه در ذیـل بـه     

 شود:آنها اشاره می

 

 «اندیش»ساخت واژه با بن مضارع 

 صفت( + اندیش )اسم() 

ــد: راه ــدیشماننـ ــدیش 13 انـ ــد انـ / 19 / کیـ

 / کـران انـدیش  52 یش/ خوف اند16 غباراندیش

 / تباه اندیش85 / کوراندیش722 / کفراندیش703

 . و... /7349 اندیش/ قمری356 اندیش/ ماه57

   مـرد را/ جـادوان بهـر    وان غبار سـاکت بـی

 .13اند/من افشانده اندیشراهفریب چشم 

   /سـر پـر از خـوف    انـدیش قمریآشیان راز /

 .7349مانده گز پیر.../
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 «فرسا»رع ساخت واژه با بن مضا

 )اسم + فرسا( 

      این شب خـال را، ای لـب نـامیمون ورد/ از

 .742کن سرشارش/ فرسارگهراسی همه 

  هر یاد/ ضربه  ۀشکافد صخرسرد و خالی می

 .82را/ فرساسینهاین تیشه کار 

 

 های دیگر ساخت واژهروش .4-4-9

هـای دیگـری نیـز بـرای سـاختن      آتشـی از روش 

ر برخـی از آنهـا   واژگان جدید بهره برده که نمودا

  به شکل ذیل است: 

    )صفت + صفت( 

   /های ی گامشادآشنااین برهوت سفید آچهار

 .7890زند.../چابک خودکار/ لبخند می

   )اسم + اسم( 

    هزار کتاب خداسوگند هم/ در بـاورم نمـی-

 .7685نشاند/

  هـای زخمـی   سرایی ایثار را/ بـا واژه ... و می

 .300های خطر/بوسهخون

 (  )صفت + اسم 

      تلـخ سلطان قاهر عصـب خویشـم/ سـردار-

 .584ارتش کلمات.../ دست

  سـبکپا را   شادبالراه گندم/ آن جفت در کوره

 .282بینی؟/می
 
گرایدی  کاربرد واژگان کهدن )باسدتان  . 4-4-9-4

 واژگانی(

یکــی دیگــر از نمودهــای هنجــارگریزی صــرفی  

)واژگــانی( در شــعر منــوچهر آتشــی، اســتفاده از 

بـر آن اسـت کـه     70کروچـه  .ان قدیمی استواژگ

-ساختمان اندیشه و ذهن انسان همـواره نـو مـی   

اما بنای پیشـین همـواره بناهـای بعـدی را      ،گردد

ای سحرآسا در آنهـا بـاقی   کند و به گونهحفظ می

یکـی از شـگردها و    (38: 7487 )کروچـه،  .ماندمی

های شاعرانه و به زبان دیگر گریز از هنجار، شیوه

هایی در شعر است کـه  ها و یا ساخترد واژهکارب

در زمان سرودن شـعر، در زبـان خودکـار متـداول     

روند که در گذشته نیست و واحدهایی به شمار می

ــرده ــوده و ســپس م ــداول ب ــوع از مت ــدین ن ــد. ب ان

گرایی که گرایی گویند. باستانهنجارگریزی، باستان

های تشخص بخشـیدن بـه کـالم    ترین شیوهاز مهم

 ؛شـود ت، هنجارگریزی زمانی نیـز خوانـده مـی   اس

ـ  زیرا شاعر می زمـانی زبـان هنجـار     ۀتوانـد از گون

کار ببرد کـه پیشـتر در   ه هایی را ببگریزد و صورت

هـای  ها و ساختاند و امروز واژهزبان متداول بوده

گرایـی  باسـتان  (93: 7414 )صـفوی،  .اندنحوی کهنه

الـف(  د: شـو بیشتر برای چند منظـور اسـتفاده مـی   

یجـاد اعجـاب و   ب( ا ؛برجسته و ممتازسازی زبان

گـره زدن   ؛ د(افزایش توان موسیقایی؛ ج( شگفتی

خروج  و( ؛همزبانی با گذشته؛ هـ( دیروز و امروز

 (.3-9: 7482 )سنگری، .از زبان متعارف و آشنا

از میان پیروان نیما، شاملو و اخوان به خـوبی  

اخـوان  . انـد دهاز این شیوه در شعرشان استفاده کر

ـ     ه ثالث با آشنایی عمیقی کـه از آثـار گذشـتگان ب

خصوص شاعران سبک خراسانی داشته است، بـه  

 .گرایی دست یازیده استباستان

 ز استفاده از واژگان و نحو  ـی نیـر آتشـدر شع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

10. Croce 
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ان قـدیمی کـه   اسـتفاده از واژگـ   .شوددیده میکهن 

لغـات امـروزی    ۀبرخی از آنها دیگر جـایی در دایـر  

گونگی شعر آتشـی افـزوده اسـت.    ندارند، به باستان

های حماسـی  حضور برخی اسامی خاص شخصیت

ای و تــاریخی از یــک ســو، و اشــاره بــه و اســطوره

هـای  داستان زندگی و یا ذکر نام بعضی از شخصیت

از سـوی دیگـر،    عرفانی و علمی ایرانی و غیر ایرانی

زبان آرکائیک شعر آتشی را برجسـته نمـوده اسـت.    

تـوان  گرایی را در نحو شـعر وی نیـز مـی   این باستان

-رود. اینـک نمونـه  دید که در ادامه به آن اشاره مـی 

 / کوتـوال 7630خـدیو  هایی از کاربرد واژگان کهـن: 

 / خفتـان 21/ تـرکش 26/ ریـش 23/ بـاده 24/ بارو24

ــیم65 / حصــار21 ــان19 / دیه ــاه83 / همگن  / خرگ

ــان709 ــاز773 / همی ــر776 / انب ــاریز730 / مغف  / ک

 / هـودج 495 / مغـاک 492 تموز /403 / بشکوه281

ــه394 / طــرّه305 ــادافره364 / گزم  / چکــاد382 / پ

 / بیـرق 7071 / شوخ662 / کنام642 / کالهخود629

/ 7331 / ربـاط 7266 / خرابـات 7714 / محاق7096

 . ...7005 / صرّه7057 کوپال

        /و دیو اگـر کـه برجهـد از غـار خـویش ...

 7057کی جلودارش خواهد بود؟/ کوپال

   سالمند دریایی از تن برگیرنـد در  شوخ ... تا

 7071های خوشبوی سیراف.../گرمابه

    ــونی ــانی خ ــن/ پیش ــرار ک ــان ... تک همگن

 82/ معصوم را

 
  کاربرد واژگان امروزی .4-4-9-2

ــ  ـ   ۀمیـان گون فتــاری از گ ۀنوشـتاری معیــار و گون

هـای روشـنی   نظرگاه واژگان و نحو گفتار، تفاوت

کاربرد آنها نیز متفاوت است.  ۀشود. حوزدیده می

 ۀنوشتاری معیار به ساخت نحو ۀاگر شاعر از گون

گفتار گریـز زنـد، هنجـارگریزی سـبکی گوینـد.      

ارزش هنجارگریزی سبکی از چنـد منظـر قابـل    »

ییــر تغ.2 ؛تغییــر فضــا در شــعر. 7بررسـی اســت:  

ایجــاد صــمیمیت در فضــای . 4 و موسـیقی شــعر 

-دقتی در این زمینه یا شتابترین بیشعر. کوچک

زدگی و فقدان فضای مناسب در گریـز از هنجـار   

نوشتار به گفتار یا برعکس، به افول و نزول شـعر  

ــی ــدم ــنگری، .«انجام ــارگریزی  (6: 7487 )س هنج

سبکی در شعر منوچهر آتشی به چند شیوه انجـام  

هـا، کـاربرد واژگـان    پذیرد. یکی از ایـن روش می

ای ای و روزمره است که در سطح گستردهمحاوره

ـ »شود. در شعر وی یافت می -هشاعران امروز با ب

 معاصـر   ۀهایی کـه تـا پـیش از دور   کارگیری واژه

ورود به ساحت شعر را نداشـتند و نیـز بـا     ۀاجاز

 ۀای کـه در زبـان روزمـر   های تـازه استفاده از واژه

های گذشته، بـه  رود، در کنار واژهامروز به کار می

 .«کننـد گسترش و توسـع زبـان شـعر کمـک مـی     

حضور  ۀفروغ فرخزاد دربار (773: 7484 )حسنلی،

ــی  ــعر م ــروزی در ش ــان ام ــد: واژگ ــا »...گوی تنه

فصاحت کافی نیست شـعر امـروز بایـد بـا زبـان      

رحم جانداری صحبت کند؛ یک زبان سخت و بی

ا آنچــه در لحظــات امــروز جــاری و هماهنــگ بــ

-نمونـه  (424: 7416 )مشـرف آزاد تهرانـی،  . «است

 / آژیر479 / رزمناو278 هایی از این واژگان: ودکا

/ 444 / قاچـاق 7150 / فالسک479 / جراثقال479

/ 334 / خمپـاره 345 / سامسونیت7077 قاچاقچی

ــیگار ــار396 سـ ــور396 / خودکـ / 7523 / سانسـ
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/ فــوت 805 تکمـه  /642 / بولــدوزر600 قشـقرق 

 / آدرنالین7076 / مانکن558 / سیانور7072 کردن

 / برشـته 378 / گر گرفتن7024 / ریسه رفتن7076

 / کـامپیوتر 7718 / نئـون 7773 / دندان قروچـه 45

/ 7268 / تاکسـی 7751 هـوا / بی7718 / لیزر7718

 / ساندویچ7214 / ایدز7212 / جاگوار7212 جت

 / اره برقـی 7288 / مغنـاطیس 7453 / ماتیک7214

 / میکـروفن 7378 / تفلون7373 / آمبوالنس7489

/ 7907 / هلیکــــوپتر7947 / تاکســــیدرمی7385

ــور ــار7930 آسانس ــرگ آ. چ ــی7992 / ب  دی/ س

/ 7606 / مانتو7606 / فیگور7982 / مونیتور7987

ــوس ــرو7694 اتوب ــز 7694 / مت ــک7693 بن  / بان

ــوال7693 ــدرغاز7658 / دراک ــس7115 / چن  / اک

/ 342 جامـا / پی735 / پرت7548 ئین/ کوکا7548

 . ...154 / آدامس998 / دمپایی381 تراکتور

       ــک ــراق/ ی ــی ب ــش چرم ــت کف ــک جف ی

های خلـوت  تخیل مشکوک/ با کوچه سامسونیت

 345آمیزند/بندر می

  شـنوی/ از  گویی بگو چه میحاال نگو چه می

 7987رنگ../گلی ضبط صوت از سی دیِ
 
گریزی واژگدددان بدددومی )هنجدددار. 4-4-9-9

 گویشی(

هایی را از گـویش خـویش کـه    اگر شاعر، ساخت

ــه    ــازد، ب ــعر س ــت وارد ش ــار نیس ــان هنج در زب

اسـتفاده از   .هنجارگریزی گویشی دست زده است

واژگان محلی، مخاطب را با فضا و مکان شـعر و  

هـای  گیـری از واژه سـازد. بهـره  شاعر آشناتر مـی 

 بومی و محلی یکی از امکاناتی است کـه شـاعران  

نیما یوشیج در پیوند با  .برندمعاصر از آن بهره می

جـو در کلمـات   وجسـت »این امکان گفته اسـت:  

-ها، حیـوان ها، گیاه)درخت ها، اسم چیزهادهاتی

نیما خود بسیاری از  .«ها( هر کدام نعمتی است...

های بومی شمال ایران را در اشعار خود وارد واژه

خـود همـوار    کرد و راه را برای شـاعران بعـد از  

 (728: 7484سنلی، ح). نمود

بجا از واژگـان محلـی، گذشـته از     ۀاستفاد»

کنـد و امکانـات و   آنکه آنها را حفظ و احیـا مـی  

دهد، خود یکی از ش میهای زبان را افزایظرفیت

شاعر در حفـظ روانـی جریـان     ۀکنندعوامل یاری

خالقیت شعر و حفظ تداوم حالت عاطفی شـاعر  

تار نحوی کـالم در کشـمکش   است بی آنکه ساخ

: 7418 )عباسی، .«میان وزن و معنی از ریخت بیفتد

جز شناساندن بـوم زیسـت شـاعر، واژگـان      (720

نگاه او به محیط  ۀمحلی، میزان تعلق شاعر و زاوی

سازد. در شعر نیما، مازنـدران بـه   را نیز روشن می

خوبی پیداست و در شعر شفیعی کدکنی، انعکاس 

 شود. ساس میطبیعت خراسان اح

نخستین شعرهای منـوچهر آتشـی، گرایشـی    

 .آشکار به محیط طبیعی و محل پرورش وی دارد

دشتسـتان رشـد و    ۀاو در طبیعت وحشـی و سـاد  

بنابراین اشعار وی سرشـار از واژگـان،    .نمو یافت

اقلیمـی در   ۀاساطیر و باورهای جنوب است. صبغ

شعر آتشی، عالوه بر انعکاس در تصویرهایی کـه  

شـود، در  ز طبیعت دشتستان و جنوب ارائـه مـی  ا

کاربرد واژگان محلی و بومی نیز تجلی یافته است 

 زارانرود: خلنـگ که به برخی از آنهـا اشـاره مـی   

 زار/ سـبخ 706 / جاشوان7741 کشان/ شلیل7741
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ــره796 ــاب766 / که ــه716 / جلّ  / دال782 / کُچّ

 / گزدان785 / بزپر785 / کایدی785 / رئیسی788

ــیالب785 ــل753 / ش ــکن278 / لی / 241 / دیزاش

/ شـیرمزد  230 / کُرمجـی 245 / شـروه 248 خرگ

/ 261 / خـوره 266 / آسباد231 / خاصه237 شاتی

 / چاشــتبند265 / جرگــه265 / شــوکی261 دکلــه

 / دفـک 408 / تلحـه 284 / یورت287 / کرند280

/ 363 تـروک / تـی 423 / کبکـاب 423 / طاره470

 / گرمُشـت 617 ب/ اشکو648 / حدی903 تشمال

/ 7041 / گوگریـو 7029 / گابوره7005 / بتوله151

 . و... 7387 / گتگ7387 / برگ سالو7805 شالو

  ... از عمق  شوکیکرد/ باد را خشمناک بو می

 265خواند/می هاجرگه

  شـکفته   ۀطاروقتی که روح محتشم خرما/ در

از بال فاختـه   کهنه چوپان/ او چاشتبند/ و کبکاب

 423شنفت/می را

به این واژگان، باید اسـامی و واژگـان بـومی    

جنوب نیز اضافه کرد که به خوبی نشـانگر توجـه   

اش بـه  و اهمیت آتشی به محیط زندگی و عالقـه 

 بازتاب آن در شعرش است: دکل، ماسـه، خلـیج،  

/ مـوج، ناخـدا، کشـتی، قـایق،     213عطش، شـرب 

/ 345 / اسکله، بندر255 / شط257توفان، گرداب 

 گر، حباب، ماهی، مرجان، دریا، بادبـان کوسه، شنا

 ./822عرشه، غریق، ستاره قطبی /240

 

 هنجارگریزی نحوی. 2-4

ــتوری  ــاختار دس ــانی دارای س ــر زب نحــوی(  )= ه

یابـد امـا   خاصی است که مطابق زبان معیار نظم می

خورد و در زبان شعر، این نظم و ساختار به هم می

رت بـه عبـا   .گیـرد سازی شـکل مـی  نوعی برجسته

دیگر هنجارگریزی نحوی به تغییـرات و تصـرفاتی   

نحـو صـورت پـذیرد.     ۀگردد که در حیطاطالق می

 سـاخت واژه فراتـر    ۀها از محدودگاهی ناهنجاری»

-روند و ساختمان جمله را مورد هجوم قرار میمی

شـــاعر از امکانـــات  (79: 7480 )شــیری،  .«دهنـــد

نمـودن شـعرش    دستوری زبان در جهت برجسـته 

 جوید.  ه میبهر

از آنجا که جهان و واقعیت همیشه در تغییر »

است، ساختمان زبان که در توصیف و واقعیت بـه  

 .«شود، هم باید مـدام در تحـول باشـد   کار برده می

دستور زبان واقعی را شـاعران   (727: 7496 )خویی،

هـای نحـوی   ها و ساختاند، بسیاری از واژهنوشته

ه جزء واحدهای زبان ابداعی شاعران گذشته، امروز

شده است. اصوالً شاعران خود را بـا زبـان درگیـر    

دهنـد تـا بـه    های دستوری را تغییر میکرده، کلیشه

سبک و زبان خـاص خـود دسـت یابنـد و اساسـاً      

سـبک بـر اثــر دگرگـونی قراردادهـا و هنجارهــای     

در  (96: 7418 پـور، )علـی  .یابدعادی کالم تحقق می

ب او با نوعی جسـارت و  شعر نیما و شاگردان مکت

کوشش در انحراف از قراردادهای زبـانی بـه قصـد    

-مـی  رهایی از قید و بندهایی که مانع اندیشـه آزاد 

شویم. آتشـی نیـز در ایـن راسـتا     گردند، مواجه می

هایی از هایی برداشته است که در ادامه به نمونهقدم

 نماییم.ها اشاره میاین انحراف

 

 نجایی ارکاجابه. 2-4-4

جایی در ساختار نحـوی شـعر و   گاه شاعر با جابه

سـازی  تغییر مکان ارکان جملـه بـه نـوعی غریبـه    
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 .سـازد زنـد و کالمـش را برجسـته مـی    دست می

ـ  له اصـلی هنـر و  ئیاکوبسن معتقـد اسـت مسـ    ه ب

 .باشـد مـی  «77بـرهم زدن ترتیـب  »خصوص شعر 

به هم خوردن ترتیب نحـوی،   (25: 7468 )نفیسی،

ــر عامــل م وســیقایی، بــه دالیلــی چــون عــالوه ب

هـای بالغـی و تأکیـدورزی، یـادآوری،     ضرورت

سـازی قسـمتی از   جلب توجه خواننده و برجسته

کالم و... است. هرچند که در اغلب موارد، وزن و 

-موسیقی شعر، این کارکرد را به شاعر تحمیل می

هـا در شـعر   جـایی هـایی از ایـن جابـه   کند. نمونه

 منوچهر آتشی:

 

 جایی ارکان جملههابج. 2-4-4-4

هایی که در شعر آتشـی دیـده   جاییاز جمله جابه

بـدین   .جایی در ساختار جمله اسـت شود جابهمی

جملـه یعنـی    ۀشکل که شاعر جای ارکان سـازند 

نمایـد تـا کـالم را    فاعل و فعل و... را عوض مـی 

 شاعرانه سازد:

 رسد اینک با گله انبـوهش چوپـان از راه   می

مله بدین شـکل اسـت: اینـک    که ترتیب ج. 766/

هـای  رسد. نمونـه چوپان با گله انبوهش از راه می

 دیگری از این دست:

 ؟ آدمـی امـا   شـما ای چموش شود خر دیده

. 719چموش شود/ وقتی جفتک زند در حقیقت /

نهاد است و باید در ابتدای جمله قرار « شما»واژه 

گیرد. اما شاعر برای برجسته نمودن مفهوم مـورد  

 جایی استفاده نموده است.  هاین جاب نظر از

   کنــد از هــر غریبــه   شــب را تهــی مــی

در این عبارت، ترتیب صحیح کالم . 7821یایم/ؤر

-به تهی مییایم شب را از هر غریؤچنین است: ر

در انتهای کالم، بـر  « یایمرؤ»کند. آتشی با آوردن 

 ورزد.این واژه تأکید می

رد گی در شعر آتشی بسامد زیـادی دا ژاین وی

های دیگر آن در ایـن جسـتار   که مجال ذکر نمونه

 نیست.

 

)یا تقددیم   جایی ارکان فعل مرکبجابه. 2-4-4-2

 فعل معین(

جایی که در شعر آتشی دیـده  نوع دیگری از جابه

شود آن است که شـاعر در سـاختار برخـی از    می

افعال مرکب یا افعالی که دارای فعل معین هستند، 

فعل را بر پایـه آن مقـدم   دخالت نموده و همکرد 

های آورد. مثالً در شعر ذیل، شاعر اجزای فعلمی

را « زنـد ریشـه مـی  »و « کشـد انگشت می»مرکب 

 جا بکار برده است:جابه

  انگشتها ها و پلهبر شیشه کشدمیسپیدی /

ــیاهی  ــیس ــدم ــتگان    زن ــم خس ــنگ چش در س

ها باعث برجسته شـدن  جاییهاین جاب. 749/ریشه

شود. همچنانکه در عبارت فـوق  می موسیقی کالم

هـای  بینیم که فاصله افتادن میـان اجـزای فعـل   می

زنـد نـوعی موازنـه    کشد و ریشـه مـی  انگشت می

و یـا در شـعر ذیـل نیـز چنـین       ایجاد کرده است

 توان دید:هایی را میجاییجابه

  ...  از آسـتین مـن/ آن    نرسـت خواهـد  دیگر

ید خـواهی  نددختران پیکرشان ماده آهوان/ دیگر 

 25بر ترک زین من.../

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

11. disarrangement of arrangement 
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   346/فرودها از صخره آیدمیوقتی اُریب 

فرود آمدن فعل مرکب است و در اینجا همکرد آن 

 های دیگر: داری جـا نمونه بر پایه مقدم شده است.

/ 334 کنـد عبـور  مـی / 266/ سوخت خواهـد  702

 ... و /730زند پرپرمی/ 7544 شود شلیکمی

 

 )ی( حذف حرف میانجی. 2-2

  ،م َ-»ند از: اضمیرهای متصل زبان فارسی عبارت

بـــرای «. شـــان ِ- ،ِتـــان- ،ِمـــان - ،َش - ،َت –

ها هنگام پیوستن ایـن  جلوگیری از التقای مصوت

ت های مختوم به مصوت، یک صامضمایر به واژه

به عنوان میانجی بین واژه و ضـمیر متصـل قـرار    

هایم. اما آتشی در بسـیاری از  گیرد مانند: درسمی

-موارد از حرف میانجی استفاده نکرده و به گونـه 

-ای هنجارگریزی نحوی دست زده است. نمونـه 

 هایی از این موارد:  

 ای امروز / زیرا کلمـات تـو   تو خود اما نیامده

 7136/کاغذهام اندازند ازطنین نمی

 در  هـاش/ دنـدان جهد از برق ...نیشخندی می

کنار تیشه مرد تیشه کار.../با شراب خستگی رفتـه  

 732.../هاشاندیشهسبز دشتان مرتع  به خواب/

 ای امروز/ زیـرا کلمـات تـو    تو خود اما نیامده

 7136/ کاغذهاماندازند از طنین نمی

ــهو  ــان   نمون ــد: عن ــری مانن ــراوان دیگ ــای ف ه

 هـات / شـانه 730 هاشـان / حرف21هاشختگیگسی

/ 92 هاشـان / کعبـه 536 هـام / غصه664 / برامان455

/ 52 هاشـان / لحظـه 18 هاتـان / چکمه18 لبخندهاتان

/ 752 / لبهاشـان 732 هـاش / اندیشه732 هاشدندان

ــیش ــانپ ــان215 روم ــذهام7023 / خواهرهام  / کاغ

ــفیدی7136 ــات/ س ــرف7131 ه ــان/ ح  / 730 هاش

 /.140 / پاش990 هام/ سرگشتگی973 انهامفرصت

الزم به ذکر اسـت حـذف حـرف میـانجی را     

توان با کاربرد زبان گفتار مرتبط دانست یعنـی  می

 شاعر از شیوه بیان گفتاری استفاده نموده و حرف

 کند.)ی( را در کلمات استفاده نمی

   

 تتابع اضافات. 9-2

های متوالی در حالـت اضـافه یـا در    آوردن کسره

 )همـایی،  .حالت وصفی را تتـابع اضـافات گوینـد   

در ادبیات کهن تتابع اضافات را مخـل   (27: 7468

زیـادی از   ۀدانستند اما امروزه اسـتفاد فصاحت می

نماینـد. آنچـه   مـی  آن در جهت تقویـت موسـیقی  

مسلم است تتابع اضافات نقش زیـادی در غنـای   

های تتابع اضافات در موسیقایی کالم دارد و نمونه

شعر آتشی نسبتاً زیاد است که در ذیل بـه برخـی   

 نماییم:از آنها اشاره می

  تکرار کن/ غرور شادمانم را بر اسب بادپای

چوبین/ و ریزشِ حصارِ بلندِ قلعهِ مفتوحِ موهـوم  

 83را/ تکرار کن/

بینیم که شاعر در مصـراع سـوم   در بند فوق، می

از تتابع اضافات اسـتفاده کـرده اسـت. ایـن نـوع      

 ربرد را در مصراع دوم عبارت شعری زیر:کا

 های خرم تو بختِ سـبزِ بـاغ..../   ...ای چشم

 455رنگِ سادگی./هایِ بیای آهویِ غریبِ بیابان

 توان دید:و مصراع سوم شعر زیر می

   کردم/شـاید ایـن آفـاق    نرم اگر اندیشـه مـی

گردآلود/ داربستِ تارهـایِ نـازکِ جـاجیمِ بـاران     

 7754بود/
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 میرقص ض. ر1-2

-جایی ضمیر در سطح جمله نیز یکـی از راه جابه

سازی کالم اسـت کـه آتشـی بـه آن     های برجسته

در این شگرد شـاعر بـرای    .توجه نشان داده است

ایجاد نوعی تأکید یا به علـت ضـرورت وزنـی و    

-عامل موسیقیایی و یـا فقـط بـه جهـت برجسـته     

سازی، ضمایر را در جایگاه اصلی خـود بـه کـار    

در اشعار قدما نیز این ویژگی به کـرات  گیرد. نمی

خــورد و بیشــتر از طــرف وزن و مــی بــه چشــم

)بامـدادی و   .موسیقی به شاعر تحمیل شـده اسـت  

 (72: 7488 مدرسی،

  43شکنجه فزون باد/ اتهر لحظه       

الیــه اســت و بایــد بعــد از مضــاف« ت»ضــمیر 

 بیاید.« شکنجه»

  صـمت  از پی/  که آزمون را/ ع م... سیاوشانی

برند و رو به/ طشت طـال تاخـت   از این ورطه می

   837کنند/می

 است.« پی»مضاف الیه برای کلمه « م»

  آفتاب همه تـاریکی ممیان تابش لبخند توا /-

 7345هاست/

 «.هاتاریکی»الیه است برای مضاف« م»

 

 آوردن فعل به همراه ضمیر متصل مفعولی. 1-2

اره کـرد آن  توان به آن اشمهم دیگری که می ۀنکت

است که آتشی در موارد متعدد به جای استفاده از 

 -که بیشتر نقش مفعـولی دارنـد   –ضمایر منفصل 

از ضمایر متصل مفعولی بهره برده است و بسـامد  

توان آن ای است که میاین امر در شعرش به گونه

ــی ــوعی   را از ویژگ ــعر وی و ن ــبکی ش ــای س ه

 ن:هایی از آبرجستگی نحوی برشمرد. نمونه

  همـین جـا/ در شـکل    ت خواهم/ بنشـانم می

 675گرم یک گل سرخ میمندی.../

  رسـید و   برابـر کـام نهنـگ/    مانبرد...آب می

ــات کــه یــافتیم       رســیده بــودیم، شــگفتا./ نج

 107ترسیدیم.../

 / بگـذارمت 40هایی چـون: فروریزمـت  و نمونه

ــت675 ــت و وادارم ــی620 / بکارم ــازمش/ م  آغ

ــدت627 ــی625 / فرولغزان ــردم/ م ــی640 ب -/ م

/ 664 کاوندمان/ می645 رانَدَم/ می642 اندازدشان

/ 173 / ننویسـدم 657 گسـاردت نوشدت و میمی

 / و...805 / دیده باشمشان7684 کشتندم

 

 کاربرد اضافه گسسته. 1-2

     + ضمیر منفصل فاعلی )اسدم( + مضداف

 الیه )ضمیر متصل در مفهوم ملکی(مضاف

ن بار توسط نیما ابداع این ساختار که شاید نخستی

شده، مورد توجه و اقبال اغلـب شـاعران نـوپرداز    

 قرار گرفته است.

   نشسـته بـه    مـن قـایقم   گرفتـه/  اممن چهـره

 (355: 7410 )یوشیج، خشکی...

دستورنویسان این ساخت ابداعی نیما را اضـافه  

 (744-743: 7418 پور،)علی. گویندگسسته می

گسسـته را در  های کاربرد ساخت اضـافه  نمونه

 توان یافت:شعر منوچهر آتشی نیز می

  مـن  انگیـز/  های هـراس ... وز خروش قهقهه

 18است/ آشوب بگرفته دلم
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  را با من قسـمت کـن/ علـف سـبز      تو غمت

 799چشمانت را با خاک.../

 

 «هنگامی که» نکره/وحدت در« ی»حذف . 9-2

« ی»اسـم و قیـد مشـترک اسـت و بایـد      « هنگام»

را پـس از خـود داشـته باشـد:      وحدت یـا نکـره  

 که. یهنگام

« ی»اما آتشی به مانند نیما این ترکیب را با حذف 

 کار برده است:ه ب

  عقربه نگـاهم/ میـان شـقایق و     هنگام که... و

 900زند/نرگس دل دل می

  /حادثه رخ داد/ عقربه  هنگام کهبه ساعت علفی

 907/ ماند؟اشتیاق/ کجای فصل از حرکت می

  هنگـام   چنین به اندیشه نشسـتند/  یننیاکانم ا

شمشیرهای دیوانه/ فضای میهنم را پـاره پـاره    که

 7788کردند/می

 

 کاربرد قید در حالت اضافه. 1-2

   :را/ بـی هیمـه وانهـادیم/    تنـور دیـروز  گفتم 

7441 

  ای کـه از  / بر شـاخه دیروزبالِ از مرغ شکسته

 7308اش گسسته نشسته/مفصل/ از کنده

 ایـن   دیروز،های نجا/ این چهرهکنند ایچه می

رونـد ایـن   / در فـردا؟ کجـا مـی   پریشبهای قلب

 (  724)همان:  ؟ در دیروزفرداپاهای 

     

 تکرار عناصر مختلف جمله. 3-2

صـورت   تکرار در شـعر نقـش بسـزایی دارد و در   

-زیبـایی  ۀتوانند بر جنبـ کاربرد مناسب، تکرارها می

ــر   ــک اث ــری ی ــیک و هن ــتأثیرشناس ــذار باش  .ندگ

تکرارهای هنری تکرارهایی است که در ساختمان »

تکـرار،   ۀشعر نقش خالق دارنـد و بـا اینکـه الزمـ    

هـایی از  گونـه  تأثیرابتذال است و ابتذال، نفی هنر، 

تکرار در ترکیب یک اثر هنری، گـاه تـا بـدان پایـه     

-است که در مرکز خالقیت هنری گوینده قرار مـی 

تکـرار ممکـن    (308: 7489 کـدکنی، )شـفیعی  .«گیرد

است بـه جهـت تأکیـد، تخییـل، اهمیـت دادن بـه       

موضوع، جلب توجه مخاطـب، اغـراء و تحـذیر و    

همچنین مفید حاالتی مانند ناامیدی، غم و خستگی 

تکـرار اجـزای مختلـف     (790: 7411 )شمیسا، .باشد

جمله در شعر منوچهر آتشی فراوان دیـده شـده و   

 اش را برجسته ساخته است.زبان شعری

 

 تکرار ضمیر. 3-2-4

 از جنـوب   مناز جنوب چشمه عطش/  من

از  مـن از جنوب باغ ساکت خلیج/  من ماسه، مار/

از جنـوب تشـنه    منجنوب جنگل بزرگ آفتاب/ 

 213زی شمال آب آمدم/

 

 تکرار قید. 3-2-2

 فرسوده است زمـان/   رنگپریده/ رنگپریده

و  رنـگ پریـده و فرسوده اسـت فضـا/    رنگپریده

 7363ت زمین.../فرسوده اس

 

 تکرار فعل. 3-2-9

 بگـو  دانـد/ بخواند با هر دهان کـه مـی   گوب 

بخوانـد/   بگـو بنالد با هفت بند گریانش چوپـان/  

 218که روح من از برج کهنه برخیزد.../ بگو
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 تکرار عبارت. 3-2-1

   ــواب ــا نیســتخ ــه زیب ــت/ خان ــا نیس / زیب

 347.../زیبا نیست/ راه رفتن زیبا نیستبازگشتن 

 

 جدید ۀاستفاده از صفات به شیو. 41-2

 استفاده از عبارات وصفی. 41-2-4

آتشی گاهی در شعرش از نوعی خاص از صـفت  

ـ  ویلی نـام  أبهره برده که شاید بتوان آن را صفت ت

گونه است کـه شـاعر عبـارت یـا     نهاد و آن بدین

جمله یا گروهی از کلمات را بعـد از موصـوف و   

ر شکل ظاهر و آورد که از نظدر جایگاه صفت می

موجود، شبیه صفت نیست بلکه خواننده بـا   ۀقاعد

 یابد.   ویل آن معنای وصفی را درمیأت

  ِبـا ننـگ   با شب خود خرسنددر این گروه /

 33/زنده بودن خود دلبند

    ــتانه ــا آس ــزان را ت ــن/ جــاده گری ــرار ک تک

آلود/ و نغمه دردنـاکم را تـا   نخستین خانه شهر مه

 83/آستانه مرددبر آن گوش نخستین دخترِ 

 دیگـر  هـای گـرم  شان قلبمیوههای آن تیغ /

پیکرشـان  نرُست خواهد از آستین من/ آن دخترانِ 

. / دیگر ندید خواهی بر ترک زین مـن ماده آهوان

 (25: 7486 )آتشی،
 

اسددتفاده از ترکیددب وصددفی جدیددد . 41-2-2

 )صفت+موصوف+صفت(

ای از ترکیبـات  در شعر منوچهر آتشـی بـه گونـه   

خوریم که از ساختار جدیدی در آنها رمیوصفی ب

استفاده شده است. نمودار این نوع ترکیـب بـدین   

 شکل است:

 صفت + موصوف + صفت 

  بـر  درخشان حروف نماشبآن هیزها/ آن /

 288های صاف/سنگ

  سـواران  بادپـا بر سینه همین کوه/ آری/ که 

هـای  / درجستجوی آتش پنهان/ با چشـم هوشیدر

 949کاوندش/می کیهانی

آالی ابـری  های دیگـری ماننـد: پـاک   و نمونه

 نمـا حـروف درخشـان   / شـب 744چرک و آلوده 

/ سـرخ  7337 هـای گـول  / پرزنان گنجشـک 278

هـای  / تارانـده مـوش  7008 آورهای هـراس کوسه

خـرد  / بـی 659 پروا/ آزاد ماهی بی7128 تیزدندان

ــر/ دوره43 خــدای هوســباز / 46 گــرد چنگــی پی

سوز هیمـه  / چرب653 مهجاچوپان دخترک سرخ

/ 759 خــرامهــم/ رمنــده مــاهی بــی319 خشــک

 /  و...52 های هرزهدرشت انگشت

 

استفاده از نوع جدید ترکیب مقلدوب  . 41-2-9

 )کاربرد صفت به جای اسم(

در کاربرد معمول زبان فارسی، صفت پس از اسم 

کند. در سـاختار شـعر   آید و آن را توصیف میمی

ـ    جـایی در ترکیـب وصـفی    هامروز بـا نـوعی جاب

مواجهیم و آن بدین شکل است که صفت قبـل از  

جای توصیف اسـم خـود، نقـش    هآید و باسم می

شـود. در ایـن   اسمی پذیرفته و جـایگزین آن مـی  

حالت، صفتی که نقش اسم پذیرفتـه، بـا حرکـت    

هـایی  کسره همراه است. در شعر آتشی نیز نمونـه 

 شود:از این دست دیده می

  بگسسـته  بـاد مِ نـر ، چـادرش از  بنشسته باغ /

 738رود، خاطرش از خود خراب/
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  پرد این غـرور/ پوسـت کـه    از گردن اسب می

یابـد  / و در گلوی غزال میمگسلِ فضوپراند از می

 572خود را/ رو به کارد/

خمـوشِ   /777هایی ماننـد: گلگـونِ خیـال   و نمونه

 و... /7811 ورِ خونو شعله/  307خالیِ شبان /47تپه

 

 گرایی نحویباستان. 44-2

گرایی در شعر آتشی از منظر نحوی نیز قابل باستان

ویـژه سـاخت   هساخت نحوی کهن ب .بررسی است

نحو سبک خراسانی در شـعر آتشـی بسـیار جلـوه     

گـونگی  کند. این امر خود یکی از عوامل باستانمی

 رود. و فخامت در شکل شعری وی به شمار می

 

 فعل گرایی درباستان. 44-2-4

گرایی نحوی بیشتر در سـطح  در شعر آتشی، باستان

 -گرایی در فعل باستان .فعل صورت پذیرفته است

از  -که یکی از ارکان مهم در ساختار جملـه اسـت  

ـ  »ای برخوردار است. اهمیت ویژه  ۀدر اهمیـت جنب

هـای فاقـد   فعل همین بس که عبارت ۀگرایانباستان

مکن اسـت از  هایی با ساختمان کهن، هرچند مفعل

واژگان و ساختاری سنگین برخوردار باشند لـیکن  

کمتر قادرند سیمای آرکائیستی خـود را بـه تماشـا    

آتشی گـاهی در شـعر    (476: 7418 پور،)علی .«نهند

 ۀدهد که در شـیو ها ارائه میخود ساختاری از فعل

 کهن به کار رفته است:

 بر سر فعل« ب»افزودن پیشوند . 44-2-4-4

/ 19 / بگریختـه 33 ام/ بفشرده33 امشکستهمانند: ب

/ 776/ بســپرده 702/ بگشــوده 18بگرفتــه اســت 

 و... 281 بنوشتم

  گور و گوزن/ با ناخن پلنگـان   ۀتا ترا به گرد

 281/بنوشتم

  حصـار   امبشکسـته یاب/ تنها منم اکنون آسان

 33سمند زمان را یال/ امبفشردهستبر عمر/ 

 کاربرد افعال کهن. 44-2-4-2

آتشی با استفاده از افعال کهنی کـه امـروزه کمتـر    

گرایـی زبـانش افـزوده    شود، بـر کهـن  استفاده می

-/ مـی 40/ فروریزمـت 303فراز آمـد  است. مانند:

 / پرداختن )به معنی خـالی کـردن(  657 گساردت

 )تحمـل کردنـد(   / برتابیدند395 ای/ غنوده7345

 / به تـک رفـتن  660 / ستاندن631 گمارم/ می988

/ 7713 / بحِل کردمش136 / خُفت611 بِهِل /662

 / ...771 )در معنای رفتن( شدن

در بسیاری از این افعال، حضور پیشـوندهای  

فرو( بسیار مشهود اسـت:   -افعال کهن مانند: )فرا

/ 655 / فرویابـدت 400/ فـرارفتم  770فرو بگرفت

 ...7666شکند/ فرو می787 مردفرو می

  ــا ــدژرف ــراز آم ــ  ف ــواره گشــت ک وه/ و هم

 303های سرخ سرِ خارها نشست/گلبرگ

   خـاطر از مهـر و   امپرداختـه خانه از یـاران /

 7345مرارتشان پاک/

 

 کاربرد افعال دعایی به سبک کهن . 44-2-4-9

      اینگونه... جایی بـرای گریـه و نالـه/ خـالی

 7976/نمانادنماند و 

   هـا  / کز شـعله نـام بلنـدش نـام    بمانادسعدی

 29سوخت/

  ه جز آتش در چشـم/ چشـم   بی تو یک لحظ

 7330مرا.../ مبینادایام 
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 « م»منفی کردن فعل با پیشوند . 44-2-4-1

 / مپـیچ 28 / مـزن 28 / مگیر28 / مشکن29 مباشید

/ 82 / مـیفکن 82 / مسـپار 39 / مبر39 / مفشان25

/ 618 / منـواز 278 / مگـذار 719 / مگیر719 مکن

ــاویز ــد618 می ــاور مکنی / 7740 / مکــوب185 / ب

 ...7153/ مشو7547 مترسان

   .مرا چنین/ بر من  مشکناسب سفید وحشی

بـه   مـزن خنجر خونین چشم خویش/ آتش  مگیر

 28خشم سیاه من/ ریشه

  /دم/ بـه یـک صـبح    اگر هزار خورشید برآید

 185از چشم خود/ باور مکنید

 

 گرایی نحویانواع دیگر باستان. 44-2-2

 مخفف کردن. 44-2-2-4

ـ  ا حروفـی از یـک   در شعر گذشته گاهی حرف ی

شد که در بیشتر مواقع این امـر بنـا   واژه کاسته می

پـذیرفت. چنـین   های وزنی انجام مـی به ضرورت

تـوان  هایی را در شعر معاصر امروز نیـز مـی  نمونه

های موسـیقایی انجـام   یافت که گاه بنابر ضرورت

گرایی، التزام بـه  پذیرد و گاه در راستای باستانمی

تبعیـت از الگوهـای زبـانی    هـا و  افزایش شـباهت 

هـایی در سـاختمان   گذشته، چنین دخل و تصرف

در  (432: 7418 پـور، )علـی  .پذیردواژه صورت می

هـایی از ایـن نـوع    شعر منوچهر آتشی نیز نمونـه 

 65نز  ند از:اشود که برخی از آنها عبارتدیده می

/ 427و  21/ کهسـار 291/ استاد 776/ زو 7393و 

 / ورنـه 7060 / خموش145 / غمگن7027بریشم 

/ 228 / کوتـه 732 / فتاده732 / لیک23 / ره7060

 / نگه45 / گذرگه49 / فشاندم42 / فسرد764 اندُه

 / اســتاده53 / هشــیار13 / گمــره39 / فــرامش34

ــک237 / شــهزاده759 / نگــا716 ــه378 / ن  / ورن

 و... 385 / کهپاره35 / فسانه998

     آن نـز  بـیم/  ز... درهم خزیده بـاغ سـکوتم 

ای که رود این پرنده نز ای که گریزد به شهر/ترانه

 7393با نسیم/

-لبــک بازگشــت درهــم چوپــانکــه منــگ نــی

 148هاست/

   ...291اسب را زین کن....// »اِستادآنک 

 «اینک»و « آنک»کاربرد . 44-2-2-2

از موارد دیگری که در شعر کهـن رواج داشـته و   

تـوان  هایی از آن را در شعر آتشـی نیـز مـی   نمونه

اسـت کـه   « اینـک »و « آنک»یافت، کاربرد واژگان 

 آتشی بسیار از آن بهره برده است:

  های شعلههای دراز ابر/ با برگدرخت آنک-

شـب   آنـک  پرندگان هراسان و دربدر.../ آنکور/ 

 227دگر/

  اینـک طلوع لرزنده هالل طالیی مـاه./   اینک 

هـای نجیـب   پرنـده  اینـک  های بلنـد سـتاره/  نهال

 اینـک شکوه حادثه در مد یک نگـاه/   اینک اشاره/

 227دوباره آه/

 به سبک کهن« را»کاربرد حرف . 44-2-2-9

گـونگی شـعر آتشـی    یکی دیگر از نمودهای کهن

ارائـه داده  « را»کاربردی اسـت کـه وی از حـرف    

ــعرهایش،   ــی از ش ــت. در برخ ــی « را»اس در معن

به کار رفته است کـه ایـن نـوع کـاربرد از     « برای»

 سبک کهن شعر  فارسی است: مختصات

  آورد سر/ تا سر بدواند هر سو/ تپیـدن برمی-

 561 /راهایم 
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  راگاه آدم خواهد آمد/ البد برهنگی خـود  آن 

 7259لباس خواهد خواست/

  از ایــن  راو دری بــاز نخواهــد شــد فــرار مــ

 7645برهوت.../

 جایی صفت و موصوفهجاب. 44-2-2-1

گـونگی شـعر   هایی کـه بـه باسـتان   از دیگر روش

جایی موصوف و صـفت  آتشی کمک نموده، جابه

)ترکیــب وصــفی مقلــوب( اســت کــه بیشــتر در  

 ساختار شعر کهن دیده شده اسـت: شـناور بادهـا   

/ 85 / راســتین احســـاس 82 / دیوانــه شــب  97

-/ نـیم 285 چران شعله/ چشم309 جوبارک تذرو

 / گـز بوتـه  7329 / چوپـان بچـه  828 سوخته بـال 

امان / بی7329 / سوخته مو7329 مو / پرآبله7329

 / بـدنژاد درخـت  7339 / بدرسوم کنام7333 وطن

 سـوز شـعله  / چـرب 7392 ها/ دودین پرنده7339

/ 31 / زرینـه گـاهواره  749 آباد شب/ خواب7314

/ شـیر دیـده   18 گونـه تیـغ  / سیم31 دیرینه زادگاه

 / و...87 / سمج امید82 دم مسیحا/ بی942 گوزن

  راســتین  ام، عاشــق/شــهدر شــب طــوالنی اندی

ای مانـده  خـود را پـای دوار بلنـد خانـه     احساس

 85است/

   ای مکـروه/ کـه   چـه بیشـه   بدرسوم کنـامی چه

 7339 خشم روبهکان چیرگی کند بر شیر/

   ــان رم داده ــکوه گوزن ــده پرش ــرور / تاران پرغ

 26/ پلنگان

 

 گیرینتیجهبحث و 

های نوآوری در کالم است هنجارگریزی یکی از راه

یکی از شاعران معاصری که انـواع هنجـارگریزی   و 

شود، منوچهر آتشی اسـت. ایـن   در شعر او دیده می

مقاله به بررسی هنجارگریزی نحوی )دسـتوری( در  

شعر آتشی پرداخته و سعی کرده است عناصری کـه  

در ایجاد هنجارگریزی دستوری در شـعر وی مـؤثر   

 اند را مشخص نماید.  بوده

ای فراوانـــی از هـــدر شـــعر آتشـــی نمونـــه

ــرف   ــطح ص ــه در س ــتوری چ ــارگریزی دس  هنج

در  .شـود )واژگان( و چه در سطح نحـو دیـده مـی   

هایی چون سطح صرف، این هنجارگریزی با روش

ساخت واژگان جدید، کاربرد واژگان کهن، امروی 

-هو بومی شکل گرفته است و بدین دلیل واژگان ب

کار گرفته شده توسط آتشی از گسـتردگی زیـادی   

هـای  گرایی یکـی از ویژگـی  خوردار است. بومیبر

زیسـت،  ست و همـین توجـه بـه بـوم    ا شعر آتشی

باعــث حضــور گســترده واژگــان خــاص بــومی و 

محلی جنوب کشـور در شـعر وی شـده اسـت. از     

گانی نیز بسـامد زیـادی   ژگرایی واسوی دیگر، کهن

زدایـی  در شعر آتشی دارد و نقش مهمی در آشنایی

-ست.  در سطح نحو نیز، نمونهشعرش ایفا نموده ا

های زیادی از گریز از هنجارهـای دسـتوری دیـده    

جـایی  ند از: جابهاترین آنها عبارتشود که عمدهمی

جایی ارکان فعل مرکب، حـذف،  ارکان جمله، جابه

انواع تکرار، رقص ضـمیر، تتـابع اضـافات، جمـع     

هــای غیرمتعــارف، کــاربرد اضــافه گسســته، بســتن

 گرایی نحوی.وصفی و باستانهای جدید ساخت
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ــوچهر ) ــه اشــعار .(7486آتشــی، من ــران:  .مجموع ته

 انتشارات نگاه.
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تهـران:   .ویل متنأساختار و ت .(7489احمدی، بابک )

 نشر مرکز.

-واژه .(7483محمـود )  ،خـان جـن بی ؛اسالمی، محرم

ــی و واج ــیگزین ــافی  .آرای ــی ک ــه کوشــش عل  .ب

گزینـی و  ی واژهاندیشمجموعه مقاالت دومین هم

 تهران: نشر آثار.  .شناسیاصطالح

نگاهی بـه  » .(7488مدرسی، فاطمه ) ؛بامدادی، محمد

ــک    ــعار م. سرش ــتوری در اش ــاری دس  .«فراهنج

سال  .پژوهشنامه زبان و ادب فارسی )گوهر گویا(

 .7-20صص  .70پیاپی  .شماره دوم .سوم

های نوآوری در شـعر  گونه .(7484حسنلی، کاووس )

 تهران: نشر ثالث. .ر ایرانمعاص

ــد ) ــوقی، محم ــران:  .شــعر و شــاعران .(7417حق ته

 انتشارات نگاه.

 :تهـران  .جـدال بـا مـدعی    .(7496خویی، اسـماعیل ) 

  .انتشارات جاویدان

 .(7488عنایتی قـادیکالیی، محمـد )   ؛روحانی، مسعود

 .«کـدکنی بررسی هنجـارگریزی در شـعر شـفیعی   »

 .ارسی)گوهر گویا(مجله پژوهشنامه زبان و ادب ف

 .64-50 صص .77 مارهش .سال سوم

ــرزان ) ــجودی، ف ــعر » .(7411س ــارگریزی در ش هنج

 صـص  .732ش. کیهان فرهنگی. «سهراب سپهری

24-20. 

تهـران:   .هـا امیـرزاده کاشـی   .(7483سالجقه، پروین )

 انتشارات مروارید.

ــا )  ــنگری، محمدرضـ ــارگریزی و » .(7487سـ هنجـ

جله رشد آموزش زبان م .(«7فراهنجاری در شعر )
صـص   .63ماره شـ  .سال شانزدهم .و ادب فارسی

5-3. 

 .موسـیقی شـعر   .(7489) کـدکنی، محمدرضـا  شفیعی

 انتشارات آگاه.

 تهران: نشر میترا. .معانی .(7411شمیسا، سیروس )

زدایـی در  نقـش آشـنایی  » .(7480اکبـر ) شیری، علـی 

مجلـه آمـوزش زبـان و ادب     .«آفرینش زبان ادبی

 .8-71 صص .95 مارهش .فارسی

 .از زبانشناسـی بـه ادبیـات    .(7414صفوی، کوروش )

 تهران: نشر چشمه. .جلد اول )نظم(

ــاران )نقــد و  .(7418اهلل )عباســی، حبیــب ســفرنامه ب

ــدکنی(  ــر شــفیعی ک ــعار دکت ــل اش ــران:  .تحلی ته

 روزگار.

سـازی واژه و ترکیـب   برجسـته » .(7483صهبا، فروغ )

 مارهشـ  .ه علوم انسـانی پژوهشنام .«در شعر اخوان

 .731-762 صص .36-39

 .ساختار و زبان شعر امروز .(7418پور، مصطفی )علی

 تهران: فردوس. .7ج 

اهمیــت عناصــر و » .(7486پــور، محمدرضــا )عمـران 

هـای سـاختاری واژه در گـزینش واژگـان     ویژگی

 .اول مارهشـ  .سـال اول  .نشریه گوهر گویـا «. شعر

 .794-780 صص

درآمدی بـر فرمالیسـم در    .(7486رت )پور، قدقاسمی
 اهواز: نشر رسش. .ادبیات

ترجمـه   .کلیـات زیباشناسـی   .(7487کروچه، بنـدتو ) 

 تهران: علمی و فرهنگی. .فواد روحانی

-ترجمه حبیب .شناختزبان .(7468لوریا، الکساندر )

 ارومیه: چاپ انزلی. .زادهاهلل قاسم

 ر سخن.تهران: نش .بدیع نو .(7480محبتی، مهدی )

زدایـی در شــعر  آشـنایی ». (7488نـژاد، زهــرا ) محمـد 

 .739 مارهشـ  .کتاب مـاه ادبیـات  . «منوچهر آتشی

 .40-43 صص

-آشـنایی » .(7483احمدوند، حسـن )  ؛مدرسی، فاطمه

زدایی و هنجـارگریزی در اشـعار نیمـایی اخـوان     

 .755-228صص  .74ماره ش .مجله عالمه .«ثالث
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ــی، محمــود ) پریشــادخت  .(7416مشــرف آزاد تهران

 .تهران: نشر ثالث .شعر

 .نامـه هنـر شـاعری   واژه .(7489میرصادقی، میمنـت ) 

 تهران: انتشارات کتاب مهناز.

ــی، آذر ) ــنایی» .(7468نفیس ــات آش ــی در ادبی  .«زدای

 .دوم مارهشـ  .سـال ششـم   .ماهنامه کیهان فرهنگی

 .43-41 صص

ترجمـه   .2ج  .تـاریخ نقـد جدیـد    .(7487ولک، رنه )

 تهران: نیلوفر. .رباب شیرانیسعید ا

فنون بالغت و صـناعات   .(7468الدین )همایی، جالل

 تهران: نشر هما. .ادبی

تدوین  .مجموعه کامل اشعار .(7410یوشیج، نیما )

 .تهران: نشر نگاه .سیروس طاهباز

 

 


