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چکیده 
سازي زبان در هاي برجستهفراهنجاري یکی از شگرد

است که کاربرد شعر و عدول از خودکاري آن
هاي متعدد آن در شعر معاصر اهمیت یافته، گونه

تازگیسیمایی متمایز به سبک آن بخشیده، موجبات
آورده فراهمرامعناي آندرنگ در دریافتودر بیان

و عواطف و هیجانات شاعرانه را بدون مالحظۀ معمول 
. دهدبه زبان در چنین فضایی براي مخاطب نمایش می

عزیزي یکی از نمودهاي این تحول زبانی شعر احمد
است که اصول ثابت زبان را شکسته، گسترة این 

گریزي گشته و توجه مخاطب را با نوزایی و عادت
هاي کاربردي زبان شعرش به دگردیسی در الیه

این پژوهش با هدف . نمایدسازي آن جلب میشخصی
تبیین شگردهاي فراهنجاري زبانی در شعر احمد 

هاي شاعر ساز را در سرودهي، عناصر زبانی سبکعزیز
هاي تحلیلی بررسی کرده و رهیافت- به روش توصیفی

زدایی و عدول از زبان شخصی شعرش را در آشنایی
کلّیاندازاست که چشمخودکاري زبان تحلیل کرده

برداري ازبهرهبااحمد عزیزيدهد،مینشانتحقیق
نامعمول و ترکیبیردهايکاربنوین،تصویريهايآرایه

را ازعادتغبارتصرّف در اصول آوایی و گویشی،
هايآفرینشازراشعرشساحتوزدودهعاديکالم

است، چنان که بار احساسات نمودهسرشاردیگرگون
سازي زبان شعرش اش را بر دوش شخصیشاعرانه

پردازي و نهاده و درنگی مفهومی در نظام سخن
. استدهکرشاعري ایجاد
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The personalization study of
Avoiding Process of Language

Automatization in Ahmad Azizi’s
Poems

Kh. Baygzade1

Abstract
Meta-normalization is the foregrounding
process of language to avoid the
automatization in the different ways of
contemporary poems, it has changed the
style in order to make hesitation in the
perception of meanings, therefore, the poets’
emotions address the readers in such
conditions. Ahmad Azizi’s poems are one of
the manifestations of language revolution
which has destroyed the principles to
approve the language in the wide field of
innovation, disfamiliarization, the
metamorphosis of readers attention in the
different pragmatic layers of
personalization. This study tries to assign the
processes of language meta-normalization in
Ahmad Azizi’s poems. The language
elements that make style in his poems are
based on the descriptive-analytical methods ,
in order to analyze the personalized
approaches of language in disfamiliarization
and avoiding the language automatization.
The general perspective of study shows that
Ahmad Azizi has applied the innovative
pictorial elements, the illusive combination,
the meddling of phenotype principles, in
order to erase the dust of habitualization of
his poems , therefore, the poet’s emotions
will be loaded by personalization and it
makes the readers hesitate on what have
perceived before.

Keywords: Ahmad Azizi, The language
personalization, the touchstone language,
meta-normalization, the contemporary
poem.
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مقدمه
زدایی در شعر مختلفی از نوآوري و عادتاشکال 

اي مجال بروز یافته و خودنمایی گونهمعاصر به
کند، چنان که سیمايِ دیگرگونۀ شعر امروز را می

اید محصول تحولی دانست که شاعران نواندیش ب
اند؛ چرا که در عناصر سازندة آن پدید آورده

ها، نمود حرکت در خالف جهت عادات و سنّت
کشد و آغازینِ خود را در اجـزاي آن به رخ می

تغییر در . شودسپس کلیت آن متحول دیده می
حتّی اگر - مناسبات نحوي تا عناصر خیالی و آوایی

همگی در تغییر کلّی آن اثرگذار بوده - یی باشندجز
جلیلی، (.سازندو تمامیت شعر را دگرگون می

شعر امروز براي رسیدن به ساختارهاي ) 22: 1387
گیرد و فراهنجاري، امکانات زبانی را به خدمت می

به . کشانداصول قراردادي کالم را به چالش می
شعر در حقیقت چیزي نیست جز «تعبیري، 

کستنِ نُرم زبان عادي؛ یعنی جوهر آن بر ش
» شکستن هنجارهاي منطقی زبان استوار است

و زمانی این ) 240- 241: 1368شفیعی کدکنی،(
پیوندد که تغییراتی بر زبان شکستن نُرم به وقوع می
گسترة تازگی ساختاري و .و یا در آن اعمال شود

محتوایی شعر معاصر چنان است که ذهن و زبان 
ها با معیارهاي معمول ن در بسیاري از سرودهشاعرا

و رایج زبان هنجار همخوانی ندارد و نگاه متفاوت 
هاي پیرامون و جسارت شاعران معاصر به پدیده

هاي زبانی بی حد و حصر آنان در شکست ساخت
متعارف، بازتاب دیگرسانی را در اشعارشان پدیدار 

از هاي متعارف خوانندگان رافرضساخته و پیش
.استزدههمهمان آغاز بر

هاي هنجارگریزي در شعر معاصر در حوزه
هاي مختلفی قابل تحلیل و ارزیابی است و جنبه

را متأثّر ... مختلفی اعم از زبان، مضمون، تخیل و
هاي موجود شاعران معاصر از قابلیـت. استدهکر

نمایند که برداري میاي بهرهگونهدر زبان به
بینی چنین ظرفیتـی را هرگز متصـور یشمخاطبان پ

شاعر » ورود ممنوع«ها با هنگامی که واژه. اندنبوده
رو نباشند و شعر بخواهد به زبانِ طبیعـی مردم روبه

هاي معمـولی نیز نزدیک شود، بسیاري از واژه
یکی )120: 1391لی، حسن. (یابنداجازة ورود می

- داللت میاز قراینی که بر دگرگونی شعر امروز

کند، تحوالتی است که در آفرینش تصاویر شعري 
- و چگونگی پیوند آنها با دیگر عناصر صورت می

هاي ازيدنکتۀ شایان توجه در تصویرپر. پذیرد
اي است شاعران معاصر، کاربرد تصاویر نامنتظره

چه ابزارهاي اگر. نمایدکه گاه بسیار ناآشنا جلوه می
ان امروز را همان ارائۀ تصاویر در شعر شاعر

هایی دهد که در محور آرایهتی تشکیل میصرفات
قرار... آمیزي وچون تشبیه، مجاز، استعاره، حس

هاي هاي مداوم و هنجارگریزيگیرند، اما کشفمی
- ها صورت میمستمر که در هر یک از این حوزه

.نهندپذیرد، به تازگی این تصاویر مهرِ تأیید می

لهئبیان مس
ازجدیديعزیزي، تلفیقسۀ آفرینش شعرهند

است کهشعريگوناگونهايگرایش
سبکهايویژگیباراهنديسبکدستاوردهاي

غافلنیزنیماازبعدادبیاتازودرآمیختهعراقی
حدوديتاکهآفریدهشعريمجموعدرونمانده
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. دانستتقلیدناپذیر و شخصیراآنتوانمی
-در شعر عزیزي نشان میسازتبیین عناصر سبک

هاي نامتعارف، دهد که شاعر با آفرینش گونه
هاي ها، ترکیبسازيهاي تشبیهی، واژهاضافه

ها بهها و تصویرپردازيآمیزيخودساخته، حس
است که درك مخاطب را نظر داشتهشگردي تازه

از شعرش در این شگرد با دگردیسی در نظام 
روال طبیعی کالم را عاديِ زبان با وقفه مواجه و 

بنابراین، شعر . استرو کردههبا درنگی زیبا روب
آفرین زدا و درنگشکن، آشناییوي گاه عادت

سازيبرجستهبهدستشاعراست و آنگاه که
انتظاررا از افقشعرمتعارفهايشکلزده،

انحرافی هنري در روند یادور،خواننده
یز از اصول و با گرکردهایجادخودکاري زبان

بنیادي ساخت کلمه در زبان هنجار، واژگان 
از سوي . استهایش آفریدهجدیدي را در سروده

هاي متعددي از در شعر عزیزي، به نمونهدیگر، 
کنیم که شاعر هنجارگریزي گویشی برخورد می

در کنار استفاده از هنجارهاي گویشی زبان معیار، 
ها ، عبارتبرداري از واژگان، اصطالحاتبه بهره
هاي جغرافیایی زبان نیز هایی از دیگر گونهو آوازه

اقدام نموده و بدین شیوه، زبان شاعرانۀ خویش را 
است و افزون بر به بافت گفتاري مردم پیوند داده

عنوان به»تشدید مخفّف«و»تسکین متحرّك«این، 
دو شیوة هنجارگریزي آوایی در نزد عزیزي، 

نیز عوامل مختلفی در سطح کاربرد یافته است و
سازي زبان شعر عزیزي معنایی زبان به برجسته

توان به ترین آنها میمنجر گشته که از مهم
هاي پذیريترکیب«، »بدیعهايتصویرپردازي«

باریاضیخاصواژگانپیوند«، »نوین واژگانی

اشاره ... و»آمیزيحس«، »شاعراحساسزبان
سی، تحلیل و تبیین نمود که هر یک سزاوار برر

قلمرو اندازهایی که دراز دیگر چشم.باشندمی
معاصر، مجال تجلّی یافته، شعرهاينوآفرینی

هاي هاي نوین واژگانی، ساختتوان به سازهمی
گرفتن قواعد آوایی و تخطّی ترکیبی نوپا، نادیده

از اصول گویشی زبان معیار اشاره نمود که این 
تحلیلی و تکیه بر - صیفیپژوهش با رویکردي تو

شواهدي از شعر احمد عزیزي در پی پاسخ به دو 
هايِ سؤال است که شاعر از چه شیوه

گریزي بهره برده تا از زبان خویش عادت
اي در زبان زدایی نماید؟ و دیگر چه حادثهآشنایی

شاعر رخ داده که شعرش را برجسته نموده و 
ثارآبرخیاست؟گفتمان وي را شخصی کرده

عزیزي که در این پژوهش مأخذ ارجاع شاهد
الف (آوازشرجی: اند، عبارت ازها بودهمثال

هايکفش،)1368ب (فطرتروستاي، )1368
، )1371الف (پروانهباران، )1369(مکاشفه
خورشید از و ) 1371ب (تناسخباغونامهخواب

باشند که در متن براي می) 1381(پشت خیزران
تکرار به ترتیب و از راست به چپ، به دوري از 

.استسال چاپ و شماره صفحۀ آنها اشاره شده

پیشینۀ موضوع
هایی که در گسترة شعر احمد عزیزي به پژوهش

تحلیل زیباشناختی«: ند ازاانجام رسیده، عبارت
اساس ساختار آوایی شعر احمد عزیزي بر

از حسین آقاحسینی و زینب » هاي مکاشفهکفش
که زیباشناختی ساختار آوایی زبان را ) 1389(زارع

در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوي در مجموعه 



1395تابستان  ، 15پیاپی سوم، شماره چهارم، سال »اي ادبی و بالغیهفصلنامه پژوهش«98

.استهاي مکاشفه بررسی کردهاشعار کفش
شعر احمد زبانتحلیل زیباشناختی ساختار«

از حسین »ههاي مکاشفعزیزي براساس کفش
که موضوع )1390(آقاحسینی و زینب زارع 

عزیزي و شگردهاي ساختار زبان شعر احمد
اساس هاي مکاشفه برزدایی را در کفشیآشنای

گرایی و ساختارگرایی در سه سطح نظریۀ صورت
آوایی، واژگانی و نحوي و معرفی نوآوري زبانی و 

نگاهی «.استسبکی در شعر شاعر بررسی کرده
) 1390(زاده از مریم شعبان» به شعر احمد عزیزي
هاي پیشنهادي جهاساس سنکه مبناي ارزیابی بر

شفیعی کدکنی با بررسی عاطفه، تخیل، زبان، 
موسیقی و شکل اشعار در مجموعه اشعار 

بالغیوهنريکارکردهاي«.هاي ایلیایی استترانه
عزیزي، سبکیاحمدمکاشفۀهايکفشدرکنایه
از منوچهر اکبري و » آفرینیمضموندربدیع

هاي در موضوع شگرد) 1391(زاده صدیقه غالم
آمیزي، ایهام، تلمیح، تشبیه، استعاره، حس

و نیز کاربرد کنایه که ... هاي شاعرانه و مقیاس
منجر به خلق مفاهیم و مضامین بدیع و بالغی در 

بررسی سیماي زن «. استهاي مکاشفه شدهکفش
از سعید حاتمی و فاطمه » در آثار احمد عزیزي

عقاید که سیماي زن را با تکیه بر) 1391(محقّقی 
. استاسالمی و شیعی شاعر در آثار بررسی کرده

در تأثیر جستاري: فنّاوري در زبان امروز«
- از مریم شعبان» تکنولوژي بر شعر احمد عزیزي

در موضوع تأثیر تکنولوژي و علوم و ) 1392(زاده 
فنون امروزي بر پیکرة واژگانی شعر احمد عزیزي 

یر معناي هاي ساخت واژگان جدید و تغیکه شیوه

واژگان گذشته را در شعر شاعر بررسی کرده
سازي و عدول از خودکاريِ است، اما شخصی

زبان، به شکل مستقل در شعر عزیزي بررسی نشده
.است

اهمیت و ضرورت تحقیق
ساز پس از احمد عزیزي از شاعران جریان

انقالب اسالمی است که رویکردي ویژه به شعر و 
سرایان ، چنان که از مثنوياستادبیات داشته

طراز اول معاصر است و شاعر عالوه بر اینکه در 
گسترة محتوایی شعرش تنوع موضوعی دارد، در 
ساختار آن نیز شگردهاي ابداعی مهمی آفریده
است که توانایی و خالقیت او را در گسترة زبان 

بنابراین، رویکرد احمد . دهدشاعرانه نشان می
گردهاي هنجارگریزي و عدول عزیزي میتنی بر ش

سازي از رویکردهاي زبان معیار براي شخصی
زبان شعري، موضوع مهمی است که اهمیت و 

.دهدضرورت این پژوهش را نشان می

بحث اصلی
کلیات مبانی نظري موضوع . 1

تر و کارآمدتر از زبان در تر، کاملابزاري ساده
د ندارد و اختیار انسان براي انتقال تجربیاتش وجو

ترین نقش یا وظیفۀ زبان، ایجاد نخستین و اساسی
)1(هاو فرمالیست) 35: 1382نجفی، (ارتباط است 

نگرند، میان شناسانه به ادبیات میکه با دیدي زبان
رد معمولِ آن، تفاوتی کارکرد ادبی زبان و کارب

نقش محوري «ل هستند و از نظر آنان، بنیادین قائ
پیام به مخاطب از طریق ارجاع زبان عادي، انتقال
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که زبان است؛ حال آنبه موضوع در بیرون زبان
.»ادبی، زبانی غیر وابسته به ارجاعات بیرونی است

شناس زبان1رومن یاکوبسن) 335: 1383داد، (
گانۀ خود از بندي ششبرجستۀ روسی، در تقسیم

: هاي زبان، براي فرایند ارتباط، از شش جزنقش
، »رمز«، »مجراي ارتباطی«، »مخاطب«، »گوینده«
برد و معتقد است که نام می»موضوع«و »پیام«

هرگاه پیام متوجه هر یک از این اجزاي ارتباطی 
هاي شود، زبان به ترتیب، داراي یکی از نقش

و »ادبی«، »فرازبانی«، »همدلی«، »ترغیبی«، »عاطفی«
)32- 34: 1373صفوي، (.خواهد بود»ارجاعی«

هاي عمدة زبان یکی از ویژگی«رتیب، بدین ت
آن »دستورمداري«و دیگر »بودنارجاعی«معمول، 

ترین ترین و درستاست که اساساً ارائۀ آسان
قواعد، به منظور برقراري ارتباط گفتاري یا 
. نوشتاري از وظایف اصلی زبان معیار است

)2: 1381وحیدیان کامیار، (
متعلّق است، این مقوله به جریان عادي کالم 

اما هنجارگریزي یکی از مباحث قابل تأمل در نقد 
معیارهايازعدولمعاصر است که به فرایند

شاعر با چون.اشاره داردمتعارف زبانومعمول
هاي ساختن شیوهانحراف از زبان معیار و دگرگون

عادي گفتار، دنیاي درك و دریافت خوانندگان را 
نجایش ذهنی آنان را بخشد و گغرابتی تازه می

تر، براي دریافت شور و احساسی نوتر و غریب
اما ) Abrams, 1993: 274(، نمایدیادآوري می

هاي گذشته مورد این ادعا، با معیارهایی که در سده
خوانی توافق ناقدان ادبی و شعرشناسان بوده، هم

1. Roman Jakobson

براي مثال، ساموئل )20: 1390اوحدي، . (ندارد
بیشترین : گویدادبی خویش میدر تذکرة» 2کلریج

التذاذ یک اثر برجستۀ ادبی، حاصل به نمایش 
از سوي شاعر است که »مدرکات آشنا«گذاشتن

. تازگیِ شور و احساس او را به خواننده انتقال دهد
)Abrams, 1993: 274( در حقیقت، تفاوت میان

این دو دیدگاه آن است که در گذشته بر مهارت 
هاي حسی و تجربۀ وي از ریافتشاعر در انتقال د
ورزیدند و امروز تمامی تأکید بر جهان، تأکید می

نقش ابزارهاي هنري محض است، ابزارهاي 
شود تا زبان شعر بیگانه تصویرآفرینی که سبب می

هنجارگریزي ،بنابراین) 20: 1390اوحدي، (.نماید
از کاربرد معناشناختی تا - به هر نوع استفادة زبانی

که مناسبات عادي و متعارف زبان - ر جملهساختا
)540: 1383داد، . (در آن رعایت نشود، اشاره دارد
واعد حاکم بر زبان یعنی هنجارگریزي، انحراف از ق

گونه انحراف هنجار است، هرچند منظور از آن هر
این از قواعد زبان هنجار نیست، زیرا بخشی از

شود یدستوري منجر مانحرافات تنها به ساختی غیر
صفوي، (.شمار نخواهد رفتو خالقیت هنري به

1373 :47(
براي زبانیفراینددوهافرمالیست

در حوزة هنجارگریزي یا عدول از زبان معیار
مطالعه راآنهاوبازشناختهیکدیگرشناسی اززبان

و دیگري 3اند که یکی خودکاريکردهو بررسی
،زبانخودکارينظام. است4سازيبرجسته

کهايشیوهبهاستزبانعناصرازبرداريبهره

2. Samuel Coleridge
3. Automatism
4. Foregrunding
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اینآنکهبیرود،کاربهموضوعیعاديبیانبراي
سازي،برجستهاماکند،نظرجلببیانشیوة

بهاستغیرمتعارفايگونهبهزبانعناصرکاربرد
رامخاطبتوجهبیان،شیوةاینکهايگونه

)35- 36: 1380سجودي، (. نمایدخودمجذوب
شناس معروف زبان،)2(»لیـچجفري«اعتقادبه

دوبهشعردرسازيبرجســته، فرایندانگلیسی
:Leech,1969(استپذیرامکانشیــوه که )39

است و نسبت به قواعد حاکم بر 1کاهییا قاعده
گیرد و یا زبان خودکار، انحراف صورت می

بر قواعد حاکم بر است و قواعدي 2افزاییقاعده
شود بان خودکار افزوده میز

لیچ، براي تمایز میان هرگونه انحراف 
هایی که نوعی نادرست از زبان و هنجارگریزي

روند، سه امکان را در سازي به شمار میبرجسته
گر مفهومی هنجارگریزي بیان)الف: گیردنظر می

هنجارگریزي )ب.باشد»مندنقش«باشد؛ یعنی 
.باشد»مندجهت«یعنی گوینده باشد؛بیانگر منظور

هنجارگریزي بیانگر مفهومی به قضاوت )ج
) 40:همان(باشد»مندغایت«مخاطب باشد؛ یعنی 

) 74: 1391(فتوحی . سازي تحقّق یابدتا برجسته
سخن ادبی، با تکیه بر شگردها و «: گویدمی

شود و توجه ساختارهاي ویژة خود، متورم می
هایش جلب تگیخواننده را به ذات خود و برجس

- کند که همین برجستگی به تفاوت سبکی میمی

انجامد و موجب تمایز سبک شخصی از گفتار 
بحثدرکه لیچ،» شودخنثاي زبان عادي می

1. Deviation
2. Extra regularity

بهامروز،شاعرانشعرآفرینیدرمؤثرابزارهاي
آنوپرداخـتههنـجارگریزيشگردهايبنديطبقه

،»زمانی«،»آوایی«مختلفگونۀهشتدررا
»نوشتاري«،»نحوي«،»معنایی«،»گویشی«،»سبکی«
.استکردهارزیابیوتحلیل»واژگانی«و

تواند تنها تا هنجارگریزي می«: به اعتقاد لیچ
حد پیش رود که ارتباط را دچار اختالل ننماید بدان

,Leech(.»سازي آن قابل تعبیر باشدو برجسته

اجتماعی، زبان:در مجموع باید گفت. )40 :1969
هاي میان ابزار ارتباط با دیگران و مبتنی بر اشتراك

زبان «اهل زبان و به منزلۀ قرارداد اجتماعی است، اما 
در گفتمان ادبی، زبانی است که مؤلف »شخصی

برد و بار تلقّی کار میبه»اندیشیدن با خویش«براي 
. گذارداش را بر دوش آن میاحساسات شخصی

شخصی در سخن ادبی، بیشتر هاي زبان ویژگی
ها در یابد تا در گفتار روزمره، زیرا واژهنمود می

اند هاي شخصیها و نگرشسخن ادبی، حامل تلقّی
و بار شخصی، عاطفی و ایدئولوژیک را بر دوش 
دارند، اما سخن علمی و ارتباطی مبتنی بر توافق 
اجتماعی است و مفاهیم علمی عمدتاً به زبان خنثی 

)75: 1391فتوحی،. (شوددادي بیان میو قرار

سازي زبان در شعر شگردهاي شخصی. 2
احمد عزیزي

با هنجارگریزي سازي زبان شخصی. 1- 2
3واژگانی

ها با یافتن جانی تازه، توش و در شعر معاصر، واژه
یابند و خود را در معناها و توانی مضاعف می

3. Lexical deviation
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ن ها با داشتواژه. گسترندکارکردهاي مختلف می
هاي گوناگون معنایی که از طریق مـجاز، داللت

هاي آید، داراي توانپدید می... استـعاره، نـماد و
تواند آن اي هستند که ذهن توانمند شاعر میبالقوه

کار گیرد و از گردة آنها به را در سرایش خود به
هاي پنهان ها در پردهواژه. سود خود کار بکشد

شاعر . اندرا فرو فشردههاي شگرفی خویش، انرژي
توانا کسی است که بتواند با ترفندي شایسته، 

ها را آزاد و کالم خویش را هرچه بیشتر، این انرژي
بایدشاعر) 102: 1391لی، حسن(.رستاخیزي کند

انبوهی از واژگان تازه اندوخته خودذهنانباردر
یاريبهفراخوان،یکبه هنگام سرایش باتاباشد
هاي معمولی شاعري که به گریز از شیوه. ایندبیوي

زند، ازساختن واژه در زبان هنجار دست می
دلبههراسیآنها،کاربردواکتشاف واژگان تازه

هایی که در ذهن و به القاي اندیشهدهدنمیراه
)27: 1392کیانی، (.گرددل میپروراند، نائمی

کاهی واژگانی یا هنجارگریزي در قاعده
زة واژگان یکی از ترفندهایی است که شاعر حو

- با توسل جستن به آن، زبان خود را برجسته می

نماید، بدین معنا که بر حسب قیاس و گریز از 
هاي جدید قواعد ساخت واژة زبان هنجار، واژه

یعنی شاعر ) 1/49: 1373صفوي،(.آفریندمی
اي جدید بسازد و از تواند در شعر خود واژهمی

مسلماً . سازي زبان بپردازدریق به برجسـتهاین ط
دارند، زیرا در نظام زبان در ها نشاناین برساخـته

اند، به همین قالب چنین ترکیبی وجود نداشته
کاهی واژگانی، دلیل، شاید بتوان گفت که قاعـده

ترین ابزار کاهی معنایی، قويپس از قاعده
در ) 2/49: 1383صفوي،(.شعرآفرینی است

هایی نو نجارگریزي واژگانی، شاعر واژه یا واژهه
اي براي کاربرد آنها سازد که در گذشته، سابقهمی

وجود نداشته و از این به بعد در گنجینۀ واژگان 
اي واژه«در این فرایند، . شوندشعر وي افزوده می

اساس قیاس دستوري که نویسنده یا شاعر بر
داشته به سازد و پیش از آن در زبان وجود نمی

و بر ) 44: 1391فتوحی،(» مشهور است»نوواژه«
هاي نامتعارف که در زبان این مبنا، کاربرد واژه

عادي رایج نیست، خروج از زبان عادي یا 
در)43: همان. (رودشمار میانحراف از معیار به

استعداديوتواناییباشاعرفراهنجاري واژگانی،
- میرا ابداعيجدیدترکیباتوواژگاندارد،که

مدرسی، (است نداشتهکاربردزمانآنتاکهکند
و دلیل چنین کاربردي آن است که) 49: 1388

مطرحايتازهمسائلوشدهعوضمازندگی
ماودهدمیمابهراايهاي تازهحسکهشده
مقداریکبهاحتیاجها،حساینبیانبراي

دراند،هنبودشعردرچونکهداریمکلمات تازه
باشد اگر قرار. استمشکلخیلیشانشعر آوردن

ازبایدباشد،زندهودارجانشعريامروز،شعر
)16: 1371جاللی، . (کنداستفادهاین کلمات

کارکرد زمانیابداعی،بدیهی است واژگان
و سستیباعثکهدارندشناسانهزیباییوهنري

واژگان،سایربادر همنشینیونشدهلفظرکاکت
باشند برخوردارنیزانسجامووحدتنوعیاز
ابداعو افزون بر این، در) 49: 1388مدرسی، (

آنوداشتتوجهمهماصلیکبهبایدواژگان،
زبانیکناخودآگاه گویندگانهايگرایشازکهاین

شناختیِواجهايویژگیوهجاییساختدرباب
خوانیهمشده،ههاي ساختواژهتابودآگاههاواژه
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بتوانندوباشندداشتههاگرایشاینبابیشتري
خان، جناسالمی و بی(.کنندپیدامقبولیتی عام

بههابر این اساس باید گفت واژه) 448: 1384
احساس درونی شاعر را ندارند،توان انتقالتنهایی،

که از عهدة این آنهاستبرترکاربرد و چینشبلکه
. دهدبه شعر تکامل میوآید کار برمی

به سویکازدر شعر عزیزيزداییآشنایی
سويازواوعرفانیوفلسفیبینیجهانخاطر

تعبیراتی نمودوهاترکیببهدیگر، در پرداختن
فاصله فارسیسخنهنجارهايکه بااستیافته
شاید از این جهت است که برخی، شعر . دارد

بایدل دهلوي کهبآرمانیعزیزي را با دنیاي
مقایسه شورانگیز واژگان بنا نهاده شده،افسون

واژگانی که بدیعکاربردزمینه،ایندر.کنندمی
اندبه دست آمده»ستان«پسوند + »اسم«تلفیق از

به زبان شعر احمد عزیزي سیمایی متمایز 
برداري نوین عنوان نمونه بهرهبه. بخشـیده است

+ زوال(»زوالستان«شاعر از واژگانی مانند 
»باورستان«،)ستان+ انفعال(»انفعالستان«، )ستان

در) ستان+ میناگر(»میناگرستان«و) ستان+باور(
واژگانآییهماصولازتخطّیباهاي زیر،نمونه

:استیافتهتحقّقهنجارزباندر
عارفزوالستانِزمین یعنی 

عارفانفعالستانِطریقــت 
)54: الف1371(

مان مشیت در تمــام غُلـغُلِ شبنمغـال
میــناگرسـتانتگیرند از بلـور حــور می

مرا در شط شک انداختند از اوجِ بینایی
اورستانتسار بیقین پروردگان سـایه
)66: ب1368(

برداري هاي زیر نیز شاعر با بهرهدر نمونه
، )کده+ یوسف(»یوسفکده«از واژگان تلفیقی 

+ بربر(»بربرستان«، )ستان+ مبرپیغ(»پیغمبرستان«
به »سئوالزار«و ) زار+ مغول(»مغولزار«، )ستان

:اي ویژه بخشیده استزبان خویش جلوه
از لطف زنخـدانِ تو آخـر چـه بگـویم

رفته درین نقطه که چاه است ايوسفکدهی
)78: الف1371(

پیغمبرستانتاال اي پرچم تقـــدیر بر 
بربرستانتز اي امشیت برکهمغولزار

)65: ب1368(
معـــمـاستســـؤالــزارعالمِ رویـش، 

چه شگفـتی است در جهان، درخت است هر
)35:همان(

توان گفت، هاي ذکرشده میبر مبناي نمونه
عزیزي با درك قابلیتی که در واژگان ساده وجود 

هاي خویش به آفرینش کلمات دارد، در سروده
در گذشـتۀ شعر ییجدیدي اقدام کرده که ردپا

.و ادب فارسی ندارند

سازي زبان با عدول از هنجارهاي شخصی. 2- 2
1آوایی

شاعر در این نوع هنجارگریزي از اصول و قواعد 
کار زند و صورتی تازه را بهآوایی هنجار، گریز می

برد که از نظر آوایی در زبان هنجار، متداول می
اینرشاعر دیعنی )Leech, 1969: 45(.نیست
کاربردهاي آوایی نامرسوم و کمکبهشیوه،

هاي غیر متعارف در آواها، به اثر خویش حرکت
سراید، شعر میآنگاه کهبخشد وبرجستگی می

1. Phonological deviation
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اي را به همان صورتی که مکلّف نیست هر واژه
در زبان هنجار معمول و متعارف است تلفظ 

ازکهلذّتی استدنبال کشفبهبلکهنماید،
بااو. گرددمیحاصلواژگانموسیقاییگیهماهن
زبانهاي قراردادينُرمگرفتن برخی ازنادیده
یابد، تامیدستفراتريهايهنجاربهمعیار،

اثر آن را دروپذیرزبان را انعطافبدین طریق،
.مخاطب دو چندان نمایدنزد

: هنجارگریزي آوایی در اشکال مختلفی چون
، »قلب«، »جایی آواهابهجا«، »تسکین واژگان«
هاي کوتاه به بلند تبدیل مصوت«، »حذف«، »تشدید«

یابد و گاهی به تقویت نمود می... و»و بلند به کوتاه
سلیمی و کیانی، (کند موسیقایی شعر کمک می

و چون هنـجارگریزي آوایی، بیشتر به ) 68: 1390
منظور ایجاد توازن موسیقایی؛ یعنی وزن است، 

البته، . ن را ابزار آفرینش شعر دانستتوان آنمی
لۀ تحوالت آوایی به خودي ئمس«برخی معتقدند که 

شناختی است و جایگاهی زبانصرفاًخود امري 
مگر ،)3(براي بررسی آن در شعر قابل تصور نیست

- می»1کُنش«گیرند که آن را اینکه در موقعیتی قرار

نامیم؛ یعنی این تحوالت در جهت حفظ جلوة 
آشکار است که اگر . شوندموسیقایی استفاده می

تحوالت آوایی در خدمت موسیقی شعر نباشد، 
شگرد نیست و جزء مصادیق هنجارگریزي آوایی 

)21: 1389محسنی و صراحتی، . (»گیرندقرار نمی
از اشکال متداولی که در حـوزة هنـجارگریزي 
آوایی، به برجستگی شعر احمد عزیزي منـجر 

:توان به موارد زیر اشاره کردگشته، می

1. Act

ضرورت حفظ :ساکن کردن حروف متحرك-
ساکن«وزن و نظام عروضی چنان عامل اصلی

، چنین کارکردي را بر زبان »کردن حرف متحرّك
شاعران معاصر از جمله احمد عزیزي، تحمیل 

و «ساکن در واژة » فاء«تلفظ است که کرده
، حرکت ونۀ زیردر نم» و فَغان«جاي به» فْـغان

:استدهکرزبان را در بسترِ وزن، کُند 
ز وضــــع کائنو فْـغاناي دریـغا بر فلـک 

کآسمان حسن را شد ماه و شد اختر شهید
)1381 :59(

این شکل از :مشدد کردنِ حروف بدون تشدید-
هنجارگریزي آوایی نیز بنا بر ضرورت حفظ 

عران معاصر نظام عروضی بر زبان بسیاري از شا
عارض شده و به شعر آنان برجستگی خاصی 

با تخطّی از که احمد عزیزي نیزاستبخشیده
بر را » ي«قواعد آوایی زبان هنجار، حرف 

:ده استکربه شکل مشدد تلفظ خالف اصل، 
به فـقـه نگاهت توان راه برد

و خون کُرمجارياز این اشک 
)96: الف1371(

اشه، تابندهبه رخسارِ چون ما
اشو شاهـــی بر اندازهدلـیري

نیاید ز جنگاوران هم به خواب
و ســقاي آبباشیسپــهـدار 

)1381 :50(
گریزي هنجارسازي زبان به شیوةشخصی. 3- 2

2گویشی

هاي محلّی شاعران بسیاري در گذشته به گویش
اند، اما وابستگی به این مختلفی آشنایی داشته

2. Dialectical deviation
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اي گونهحلّی در بیشتر اوقات، بههاي مگویش
. دهدنبوده که زبان شعري آنان را تحت تأثیر قرار

هاي غیر اند که گویشچه شاعرانی نیز بودهاگر
. اندرسمی را در بافت شعري خود وارد کرده

شاعر، «بینیم که بنابراین، گاهی در شعر معاصر می
هایی را از گویشی غیر از زبان هنجار وارد ساخت

کند که چنین انحرافی از زبان معیار را ر میشع
: 1373صفوي، (.»نامیمهنجارگریزي گویشی می

کهاستآنگویشییعنی هنجارگریزي) 1/53
ـبومیزبانازرااصطالحاتیوهاواژهشاعر
شیوه،این. کندواردشعردرخودمحلی

واژگانشایدکهآفریندمیشعردرراصمیمیتی
سنگري،(.باشندنداشتهراآنواناییتهنجارزبان

ها یا بنابراین، شاعر با گزینش ساخت)45: 1381
هایی که با واژگان مختلف از گویش یا گویش

زبان هنجار متفاوت است، به شعر خویش 
پس)Leech, 1969:53(. بخشدبرجستگی می

هنجارگریزي گویشی عاملی کارآمد در برجستگی 
کنار گویش معیار، زبان شعر است که شاعر در

واژگانی را از گویشی دیگر استخراج و در بطن 
.دهدشعرش جاي می

-البته برخی منتقدان چندان با ورود گویش

عنوان یکی از شگردهاي هاي محلّی در شعر به
معلوم «: هنجارگریزي موافق نیستند و معتقدند

تواند نیست که چنین کاربردي، چگونه می
چنین ! شمار رود؟بهشگردي براي شعرآفرینی 

شود که به زبانی موردي در میان شاعرانی دیده می
غیر از گونۀ جغرافیایی خود یا زبانی غیر از زبان 

. اندگویند و یا افرادي دوزبانهشان شعر میمادري

این کاربرد ممکن است در تشخیص سبک یک 
کاهی تواند قاعدهشاعر مؤثر واقع گردد، ولی نمی

هاي قرضی در یرا کاربرد واژهحساب آید، زبه
زبان خودکار نیز متداول است و این کاربرد، ابزار 

، 1383صفوي،(.»آیدحساب نمیشعرآفرینی به
-با بهرهدر این زمیـنه، احمد عزیزي)80: 2جلد 

، »ترونه«، »جوونه«ی چونبرداري از واژگان
که همگی »مث«و »فداتون«،»تموم«، »شیوناتون«

اند، به شعر خویش اقتباس شدهنیتهرااز گویش 
:استبخشیدهرنگی بومی 

بی سرانجامهايجـوونهآهاي 
تلـخِ بادامهايِترونــه

شیوناتونتربودن رقص سرخ 
فداتونهاي من واژهتمـوم

)120: الف1371(
تو از قــبولی خدا گذشـتی
نسیمی از هوا گذشتیمث

منترونۀولی رفـوزه شد 
منوونۀجنزد گُلـی لب 
)114:همان(

تصویرهاي شخصی در بستر هنجارگریزي .4- 2
معنایی

برداري بهره«هنجارگریزي معنایی در حقیقت 
اي گونهها و ترکیبات، بهتازه و ویژه از جمله

. »متفاوت با معانی متعارف در زبان هنجار است
)Leech, 1969: 52( ،در هنجارگریزي معنایی

دارد که برمیهزي پردانگیشاعر از تصاویر خیال
فراهنجاري «به تعبیري . اندسابقهتازه و بی

ساخت جمله معنایی، نوعی انحراف در ژرف
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است؛ چنان که جاي یک کلمه از یک طبقۀ 
اي از طبقۀ دستوري دیگر پر دستوري با کلمه

حوزة معنی در «) 46: 1391فتوحی، (.)4(»شود
پذیرترین سطح، بیش از دیگرحکم انعطاف

سازي ادبی مورد سطوح زبان، در برجسته
در زبان خودکار، هر واحد . گیرداستفاده قرار می

هاي معنایی خود و دارِ زبان بر حسب مؤلفهمعنی
هنگام پذیري معنایی، بهبا توجه به قواعد ترکیب

-همنشینی با واحدهاي دیگر، تابع محدودیت

پذیري قواعد ترکیب. هایی در کاربرد است
هاي نایی مجموعه قواعدي است که مؤلفهمع

دار زبان را نسبت به معنایی واحدهاي معنی
سنجد و آنها را به لحاظ معنایی یکدیگر می

) 2/84: 1383صفوي، (.»زندمحک می
در کیفیت کاربرد این نوع از هنجارگریزي، 

ها و ترکیبات، نباید کارکردهاي معنایی جمله«
ردند که از حدود کلّی اي دچار تحول گگونهبه

زبان فراتر روند و به قواعد بنیادین آن آسیب 
این در حالی )Leech, 1969: 52. (»برسانند

است که هنجارگریزي معنایی حد و مرز 
هاي ذوقی مشخصی ندارد و در حـد ظرفیت

شاعران، قابلیت گسترش داشته و این در نزد 
. استشاعران معاصر کاربردي چشمگیر یافته

پذیري ترکیب«، »هاي نوینتصویرپردازي«
پیوند واژگان خاص یک علم با زبان «، »واژگانی

از »آمیزش حواس مختلف«و »احساس شاعر
جمله شگردهایی است که ساحت معنایی زبان را 
عرصۀ تاخت و تاز ذوق و خالقیت شاعرانه قرار 

هنجارگریزي معنایی، دامنۀ «بنابراین، . استداده
هاي مختلف صور اي دارد و گونهگستردهبسیار 

خیال را شامل است و اگر به اصل معنا و رسانگی 
.شعر آسیب نرساند، زیبا و پذیرفتنی خواهد بود
- عوامل مختلفی در سطح معنایی زبان به برجسته

سازي شعر احمد عزیزي منجر گشته که 
:گرددهاي آن تبیین مینمونه

هاي نوینتصویرپردازي
هاي امروز، واژگان در قلب تصویرپردازيدر شعر 

. شاعرانه، تپشی غیر عادي و پرنوسان دارند
ها را به کران تخیل، پدیدهشاعران در پهنۀ بی

بینند و ذهن مخاطبان را در اي دیگر میگونه
رویارویی با فراز و فرودهاي تصویري شعر، با 

خوردگی احساس گره. سازندرو میهچالش روب
هاي عاصر به گریز از تصویرسازيشاعران م

تکراري و حرکت بی وقفۀ ذهن آنان در 
مسیرهاي نامکشوف تصویري، شعر آنان را در 

. نمایدطیفی مواج از تصاویر هنجارگریز شناور می
به بیانی دیگر، در شعر معاصر، نبضِ واژگانی که 

روند، کوبشی تند کار میدر بافت تصاویر نوین به
شاعران امروز برخالف شاعران . و ناآرام دارد
-هاي مأنوس و ملموس بسنده نمیگذشته، به افق

کنند و همواره چشم به خطرکردن در قلمروهاي 
ل هنري شاعران . دوزنددور از دسترس می تخیـ

معاصر بر جو سیال شعر شناور است و در عمـق 
جوي صید تصاویر تازه، آرام و وها در جستواژه

بر گسترة همین ) 93: 1392ی، کیان(.قرار ندارد
گریزانه است که احمد عزیزي هاي عادتگرایش

با کاربرد دیگرگونۀ واژگان در ساختار تصـاویر 
- اندازهاي تازه و بیبدیـع و دور از ذهن، چشم

گشاید، اي را در برابر دیدگان مخاطبان میسابقه
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اي که بخشی از تصاویر شعریش در گونهبه
هاي دوردست افقهاي محسوس، تاجهش

کشند و در دگردیسی در اصول معنایی زبان پر می
چنین . آیندهاي نامأنوس فرومیزداییبستر آشنایی

تنشی در ساحت معنایی زبان شعرش، رابطۀ 
ریزد و میمعمول میان نشانه و مصداق را درهم

پاي خیال را از دایرة تنگ انتظارات خوانندگان، 
عزیزي پردازن تصویربرد، چرا که ذهفراتر می

بیافریند وهمیهمواره در پی آن است که جهانی
تحمیلعینیجهانبرراخویشتخیالت سیالو

شاعرانتوان وي را بانماید و از این جهت می
تصویرهايابتذالازهندي مقایسه کرد کهسبک

صوردرنوآوريباوگریزان بودندتکراري
.نگریستندمیکافانهموشنگاهیبارادنیاخیال،

اندازهاي مخاطب در مسیر ادراك چشم
نوین و نامکشوف تصاویر شعر عزیزي، خود را 

آشکار شاعر، هاي آشکار و نیمهبا هنجارگریزي
اندازهاي بدیع بیند و در این چشمرو میهروب

است که شاعر، عامدانه از منطقی که بر گسترة 
رخالف گیرد و بزبان سایه افکنده، فاصله می

اي را بسانِ جوشانده»کابوس«تصاویر متعارف، 
:پندارد که سرشار از غُلغُلِ وهم استمی

جوشاندة کابوس، پر از غُلْغُل وهم است
دیگر بخـور خاطره در خواب مریزید

)82: ب1368(
پیِ آن است که نقاب کهنگی از عزیزي، در

هاي پیرامون بردارد و با نگاهی چهرة پدیده
ن به نظارة هستی بنشیند و تخیل دیگرگو

را در چنین فضایی همانند »گُلبرگ«شاعرانۀ وي 

پندارد که قاتل آن در دادگاه برگ و مقتولی می
:نمایدآب به قتل خود اقرار می

ها در دادگاه برگ و آبقاتل گُلبرگ
اعتراف قـتل صـد آالله را اقرار داشت 

)52:همان(
اند را یافتهواژگان شعر عزیزي، این توان 

اي بهگونههاي تصویري بهکه در نماي ساخت
هاي متعارف مخاطب را فرضکار روند که پیش

هایی که در ساحت معنایی از زمینه.برهم زنند
هاي عزیزي زبان، به برجستگی بخشی از سروده

هایی اشاره کرد که توان به ساختمنجرگشته، می
، »دنخور«افعال و حاالتی را که در حوزة 

زدنِ شوند، با پسگنجانده می...و» آشامیدن«
خالف اصل، در محور اصول معنایی زبان و بر
آیی داده که تصور همهمنشینی با واژگانی قرار

ها براي مخاطب دور از ذهن و نامتعارف آن
در چرخشی ملموس، همانند »نور«است؛ مثالً 

:نوشندپنداشته شده که درختان آن را می»آبی«
درختانی که در باغِ غزلآن 

نوشــند از نهــر ازل نور می
)42: الف1368(

را در نمونۀ زیر بسان غذایی »آواز گیاه«شاعر 
:پندارد که مادرش در حال پخت و پز آن استمی

رفت شبنم در نگاهبعد سر می
ت آواز گیاهپخمـادرم می

)45: همان(
ر د»آوازکردن نور«و »نمودن رازوجین«

اي ویژه به زبان شاعرانۀ عزیزي، جلوهنمونۀ زیر 
:بخشیده است
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کردیم ظهرما وجینِ راز می
کردیم ظهر نــور را آواز می

)35:همان(
نیز در دو »چیدنِ نور«و »چیدنِ حیرت«

نمونۀ زیر، مخاطب را برخالف اصول معـنایی 
:سازداندازي نوین مواجه میزبان با چشم

ا دیدیم ماهان پلنـگ جـبر ر
حیرت طاووس را چیدیم ما

)131:همان(
چینند آنجا از درختنور می

بنـدند روي بنـد رختابر می
)1369 :6(

شاعر با عدول از قواعد معنایی زبان، 
حجامت«را با فعل » خون ایمان«ترکیب نوین 

در نمونۀ زیر همراه ساخته و درك » دادن
:استمخاطب را به درنگ واداشته

دهمبه کُفرِ خود غرامت میمن 
دهمخونِ ایـمان را حجامت می

)52: الف1368(
هاي سنجشی در زدایی از مقیاسآشنایی

هایی است که کالبد تصاویر نوین از دیگر زمینه
به برجستگی زبان شعر عزیزي منجر گشته

گیري براي هر چیز واحد مقیاس اندازه«. است
گاهی در زبان در زبان معیار مشخص است، اما 

شوند و در نتیجه، ها عوض میشعر این مقیاس
آید نوعی هنجارگزیزي در محور زبان پدید می

سالجقه، . (»شودکه به برجستگی هنري منجر می
-نگاهی به شعر عزیزي نشان می)341: 1385

هايمقیاساززداییدهد که وي با آشنایی
نوین، تصاویرپیکرةدرگیريسنجشی و اندازه

اي بخشیده است؛ به زبان خود برجستگی ویژه
گریز شاعر مثالً، در دو نمونۀ زیر، اندیشۀ عادت

اندازي با گذر از مرزهاي متعارف زبان، به چشم
در محور همنشینی با دو »قطره«نظر افکنده که 

:گیري استواحد اندازه»لبخند«و »اندوه«واژة 
مامن چون شهابی بی هدف از بیکران افتاده

امکه از چشم زمان افتادهیک قطره اندوهم
)105: ب1368(

اگر عطر گُل و قنــد است، آنجاست
است، آنجاستیک قطره لبخنداگر 

) 26: ب1371(
در»یک کاسه«ساز نمودن واژة شاعر با هم

، برخالف اصول معنایی حاکم »مهتاب«کنار واژة 
ي ابر زبان معیار به زبان خویش برجستگی ویژه

:استبخشیده
!وي آسمان آبم بده! بان خوابم بدهاي سایه
امزبان افتادهمن بی! بدهک کاسـه مهـتابمی

)106: ب1368(
که در زبان معیار در »بافه«شاعر از واژة 
»محصول دروشده«و »علف«کنار واژگانی چون 

زدایی نموده و آن را همراه کاربرد دارد، آشنایی
:کار برده استبه»درد«با واژة 

کاشتم هر سال رنگ زرد را
را هاي دردبافـهدسته کردم 

)1369 :13 (
هاي در گسترة گرایشبر این اساس، 

هايِ شعر احمد اي که در الیهگریزانهعادت
کرده، کاربرد متفاوت واژگان در عزیزي رخنه

- ساختار تصاویر بدیع و دور از ذهن، چشم

ي را در برابر دیدگان اسابقهاندازهاي تازه و بی
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اي که بخشی از گونهاست؛ بهمخاطبان گشوده
هاي محسوس، تصاویر شعریش، در جهش

هاي معنایی نامکشوف را درنوردیده و از افق
. استدهکرزدایی زبان وي، آشنایی

پذیري واژگانیترکیب
هاي آفرینش تصاویر شاعرانه در بستر ترکیب

هنجارهاي متعارف وصفی یا اضافیِ بدیعی که از
- اند، هرگاه که با نوآوري هدفزبان فاصله گرفته

مند شاعران همراه بوده و به ایجاد پیوندهاي 
مند میان واژگان منجر گشته، شعر را در جهت

برده و مخاطب اي از تخیل ناب شاعرانه فروهاله
هاي معنایی هاي نهفته در الیهرا به کشف ظرافت
پذیري در فرایند ترکیب. اندواژگان برانگیخته

کردن گزینی و همنشینواژگانی، کیفیت واژه
کلمات با یکدیگر، نمودي از ضعف یا توانایی 

هاي زبانی نشان وري از ظرفیتشاعران را در بهره
شاعري که در خلق تصاویر شعري، . دهدمی

گیرد، پیوسـته از ترکیب واژگان تکراري بهره می
- ذهن مخاطب تحمیل میباري از کسالت را بر 

اندازي متروك را در برابر دیدگان او نماید و چشم
گشاید و در چنین فضایی که همه چیز بوي می

دهد، شاعر براي نجات واژگان از قید عادت می
یابد جز اینکه تصویرهاي تکراري، راهی نمی

هاي هنجارهاي معنایی زبان را از طریق ساخت
کیانی، (.ي قرار دهداندازترکیبی نوپا، مورد دست

بخش عمدة کار هنري «بر این اساس ) 118: 1392
دادن کلمات و ساختن یک واحد شاعر، آشتی

جدید زبانی است که از ترکیب دو یا چند کلمه 

تواند نوآوري و آید که هم میوجود میبه
کند و هم هنر ایجاز را به شکل زدایی ایجادآشنایی

: 1390ی و زارع، آقاحسین(.»زیبایی نشان دهد
ساز شاعر، با تلفیق ذوقی ذهن ترکیب) 318

تی را در ساختار معمول زبان ایجاد صرفاًواژگان، ت
هاي ناهموار دیگرگونه دیدن را براي نماید و راهمی

- شاعر در تکوین سازه«. سازدمخاطب همواره می

چه کند که اگر، واژگانی را چینش میهاي ترکیبی
هاي عاع معنایی و زمینهشان از جهت شآییهم

تداعی، براي مخاطب دور از ذهن است و با 
هنجارهاي معنایی چنان سنخیتی ندارد، اما در 
مجموع با روح زبان سازگاري دارد و با آن در 

با این حال، باید توجه داشت که . تضاد نیست
شاعر در ساخت ترکیبات نوین، باید همواره 

چرا که دخل و مخاطب را در نظر داشته باشد؛ 
تصرّف وي در قراردادهاي معنایی زبان تا جایی 

رسد که فرایند معنارسانی را تنها نظر میمطلوب به
بنابراین، . اي با درنگ مواجه سازدبراي لحظه

زورآزمایی شاعر در آفرینش تصویرهاي ناآشنایی 
منتظرة واژگان حاصل شده، آیی غیرکه از طریق هم

کلّی دچار نارسانی را بهدر صورتی که فرایند مع
اختالل نماید، نه تنها مطلوب نیست، بلکه به 

.»رساندساختار معنایی زبان، آسیب جدي می
)119- 118: 1392کیانی، (

در شعر احمد عزیزي، ترکیب دیگرگونه و 
غیر عادي برخی واژگان در کنار یکدیگر، ذهن 

هاي نامتعارف زبان درگیر مخاطبان را با ساخت
اید و تالش شاعر براي خروج از هنجارهاي نممی

هاي معنایی زبان از طریق ساخت ابتکاري ترکیب
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اضافی و وصفی، توجه خوانندگان را به خود 
جلب و ذهن آنان را براي درك آن چه غریب 

گویی عزیزي به . اندازدنماید، به تکاپو میمی
وقتی قرار باشد «خوبی به این اصل رسیده که 

عرانه و نگاه تازه بر جهان شعر و هنر بینی شاجهان
امروز حاکم باشد، این دیدگاه که هر شیئی در 

اي در زبان، این فرصت را بیابد طبیعت و هر واژه
که وارد فضاي اندیشگی و زیبایی شعر شود، 

)347: 1387پور، علی(.»بودپذیرفتنی خواهد
گیري خوانندگان شعر عزیزي که در پی غافل

نشینی نامتعارف تی در آنهاست، با همو ایجاد شگف
واژگان در پوشش ترکیبات اضافی و وصفیِ بدیع، 

. نهدنظام معنایی و شبکۀ تصویري خاصی را بنا می
رویکرد فراگیر و جدي عزیزي به ایجاز و 

اندازي فشردگی از یک سو و گرایش وافر به دست
دیگر، عامل اصلی سوي در ساحت معنایی زبان از 

هاي اضافی و وصفیِ هنجارگریز رکیبگسترش ت
.آیددر شعرش به حساب می

اقتصاد راکد «مند ترکیب بدیع آفرینش جهت
، رد پایی »اصل رسانگی«که با پایبندي به »احساس

در ساحت معنایی زبان گذشته ندارد، افزون بر 
است، دهکراي که در شعر عزیزي ایجاد فضاي تازه

:نمایندب القا میتأثیر مطلوبی نیز به مخاط
این مکاره اقتصاد راکد احساسچرا در 

)9: الف1371(!صداقت نیز داللی است؟بازاران
برداري شاعر به شیوة استعاره مکنیه، با بهره

»دماغ راز«و »سرفۀ حسرت«از دو ترکیب نوین 
از زبان »دود وهم«در کنار اضافۀ تشبیهی 

:زدایی نموده استخویش آشنایی

ندادسرفۀ حسرتي حاصلی جز رمزسوز
را از من گرفتدماغ رازآخر دود وهم

)60: ب1368(
برّة «چنین کاربردي در ترکیب بدیع 

به مفهوم »برّه«با انتساب نامتعارف واژة »عرفان
، زیباییِ هنجارگریزيِ معنایی را »عرفان«انتزاعی 

: رسانددر شعر عزیزي به اوج خود می
ر جان ماستاین خدا در طور ما د

ماستبـرّة عـرفـانبانِ سایه
)86: الف1368(

در نمونۀ »سرفۀ استعاره«ترکیب استعاري 
سابقه را در برابر اندازي تازه و بیزیر، چشم

:گشایددیدگان مخاطبان می
هاي دوبارهشب تو با رعشه

سرفــۀ استــعارهلرز دل، 
)18: الف1371(

و واژة » دل«با »گُمرك«همنشینی واژة 
در قالب دو ترکیب اضافی، »تب«با »ساك«

کشفنمودي از فراهنجاري معنایی و ثمرة
وشاعربینعاطفیتعاملوهنريجدیدروابط
: استهاي امروزینپدیده

گرفت از مرزهامیگمرك دل
ام لرزهارا با تمسـاك تــب

)1369 :116 (
تلفیق دیگرگونه و غیر عادي واژگان 

ن شعر احمد عزیزي به شکل ترکیبات همنشـی
هاي عنوان یکی از شیوهاضافی و وصفی، به

هنجارگریزي معنایی به برجستگی زبان شاعرانۀ 
اي وي منجر گشته است تا جایی که بخش عمده
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هاي این شاعر از کاربرد از تازگی سروده
شود هاي ناآشنایی ناشی میها و عبارتترکیب

تکوین یافته و به کالم که در کارگاه تخیل وي 
.استگریز بخشیدهاو تحرّکی نوین و عادت

پیوند واژگانِ خاص ریاضی با زبان احساس شاعر
هاي اخیر، براي تشبیه برخی شاعران دهه

احساسات شاعرانۀ خود به باورهاي عمومی مردم 
اي کردن زبان شعر به طبیعت گفتار، پارهو نزدیک

هاي جایگزین واژهاز واژگان آشـناي مردم را
کنند و از این شیوه به عنوان یک رایـج ادبی می

جویند؛ شگرد و تجربۀ ارزشمند هنري سود می
گیريِ افراطی از این شگرد، گاه باعث هرچند بهره

نویسی حرکت به سمت نوعی شعارزدگی، کلیـشه
شود، اما اگر با آگاهی و و ماندن زبان در سطح می

باشد، به نوعی صمیمیت در ورزي همراه اندیشـه
لحن طبیعی کالم و زیبایی در قلمرو زبان و 

) 389: 1387پور، علی(.گردداحساس منجر می
گذر، با تعبیۀ اصطالحات احمد عزیزي در این ره

ادبی در پیکرة تصاویر ادبی، از زبان خود علوم غیر
برداري از زدایی کرده و تالش او در بهرهآشنایی

در پیوند عمیق واژگان خاص علم این ترفند، گاه
. استریاضی با زبان احساس شاعر نمود یافته

این رفتار فراهنجار افزون بر اینکه سیمایی 
برجسته به کالم شاعر بخشیده، جسارت وي را 

دهد که هر یک به دو در تلفیق واژگانی نشان می
عزیزي در تکوین . حوزة متفاوت تعلّق دارند

خود، از قواعد علم ریاضی فرایند تصویرپردازي
بهره برده و آنها را در خدمت زبان و احساس 

:استخویش قرار داده

تو چیست؟حاصل ضرب آهببین 
تو چیست؟جمـع نگاهدر آییـنه، 

)136: ب1371(
اصطالحات مربوط به علم هندسه در بیت 
زیر سیمایی برجسته به زبان شاعر بخشیده 

:است
ط غمت؟چـه اندازه دارد محیـ

مساحت چقدر است در ماتمت؟
)137: همان(

گانهپذیري حواس پنجتلفیق
یکی از ترفندهایی که شاعران امروز به واسطۀ آن، 

هاي غریب از امور عادي مخاطب را به دریافت
رسانند، آمیزش حواس با یکدیگر و نسبتمی

این . دادن عملکرد یک حس به حس دیگر است
»آمیزيحس«ت فارسی به آن شیوه که در ادبیا

هایی از گویند، مختص امروز نیست و رگهمی
کاربرد آن، در آثار دینی و ادبی گذشته مشاهده 

کارگیري آن در دورة است؛ اما دامنۀ بهشده
آید و اي به چشم میمعاصر، بیش از هر دوره

چگونگی کاربردش نیز نسبت به هر زمانی دچار 
نگیزي این شیوه در شعر اخیال. تحول شده است

امروز از آن جهت است که شاعر با انحراف از 
اي نامحسوس و غیر جریان عادي زبان به گونه

متعارف، برخورد هنجارین مخاطب را با حواس 
.دهدگانه لغزندگی میپنج

احوال روحانی و شور و شوق درونی، گاه 
چنان بر ذهن احمد عزیزي سیطره یافته که 

را براي بیان آن حاالت محسوسات مختلف
بخشی . استخودآگاه یا ناخودآگاه درهم آمیخته
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از تصاویري که برجستگی شعر احمد عزیزي را 
در حوزة معنایی زبان همراه کرده، از ترکیب بدیع 

 است فراهم آمده»شنیداري«و »بویایی«دو حس
که شاعر با کاربرد هنرمندانۀ چنین ترفندي به 

:استه بخشیدهژي ویازبان خویش جلوه
وزدمیبـوي دعاشـاندائـماً 

وزدمیعطر مذهب در صداشان
)1369 :80 (

گذشترود یک مهمانی از شب می
داشت دشتعطر یک آواز تُرکـی

)425: همان(
امبرَد با خود نسیم نالهمیعطر شیــون

امشمیم نالهکُند هر سوفشانی میخون
)157: ب1368(

برداري از این، عزیزي با بهرهافزون بر 
 درك می»بینایی«محسوساتی که از طریق حس-

 شوند و آمیزش آن با اموري که به حوزة حس
تعلّق دارند، روابط قراردادي مختص »شنوایی«

اندازي زند و چشمبه این دو حس را پس می
. گشایدتازه را در برابر دیدگان مخاطب می

هاي یزي، رشتهتصاویر نوینی که در شعر عز
گُسلد و لوف ذهن خواننده را از هم میأم

 شنوایی«برداشت متعارف او را از حس« و حس
کشاند، نسبت دادن رنگ به چالش می»بینایی«
:است»جیغ«به »بنفش«

شد الله از تیـغ بنفشلخته می
جیغ بنفششد از ارغوان پر می

)1369 :118 (
یري بدیع از تصونیز، »فریاد سرخ«ترکیب 

 شنوایی«آمیزش حس« را به »بینایی«و حس
:نمایندمخاطب عرضه می

استدر قلب من، طنین شقایق شکفته
و سینۀ دیوارم آرزوستفریاد سرخ

)44: ب1368(
و »بینایی«تلفیق دو حس عالوه بر این،

از شگردهاي ساختار تصاویر است که در »المسه«
هاي احمد عزیزي به شکل الي برخی از سرودهالبه

لمس «در این زمینه، . پراکنده قابل مشاهده است
که از محسوسات حس بساوایی به »کردنِ شهاب
، به »چشم«دادن آن به واژة آید و نسبتحساب می

:استشعر عزیزي، نمایی برجسـته داده
دستـمان خالیـست از ادراك ناب

چشممان کور است از لمس شهاب
)1369 :56(

بنابراین، احمد عزیزي با در نظر گرفتن 
پذیري موجود در هر یک از هاي انعطافقابلیت

هاي معمول فرضگانه، پیشحواس پنج
نهد و کاربرد حواس را از خوانندگان را کنار می

.آوردیکنواختی درمی

گیرينتیجهبحث و 
هاي اي از تازگی و غرابت سرودهبخش عمده

اربردهاي دیگرگونه و احمد عزیزي ناشی از ک
ناآشنایی است که در کارگاه پیچیدة تخیل وي 

- تکوین یافته و به زبانش تحرّکی نوین و عادت

آفرینش تصویرهاي شاعرانه . استگریز بخشیده
هاي اضافی یا وصفی تازه که از در بستر ترکیب

نظام متعارف همنشینی واژگان دور شده، گریز از 
اي و گرایش به کلیشههاي کهنه و تصویرپردازي

دست خلق تصویرهاي که از راه آمیزش حواس به
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دهد که آیند، مخاطب را در جوي سیال قرار میمی
. نمایندفضاي سوررئالیستی شعر وي را تقویت می

ذهن خالق عزیزي با گریز از تکرار، به آفرینش 
راويتصاویر نوینی روي آورده که تخیالت سیال

نماید و از این جهت میمیلتحعینیجهانبر
هندي مقایسه کرد سبکشاعرانتوان وي را بامی
گریزان تکراريهايتصویرپردازيهمواره ازکه

نگاهی بارادنیاخیال،صوردرنوآوريباوبودند
.کردندموشکافی میدیگرگونه

هاي نوعی ملموس از هنجارگریزي سروده
ودساخته ابتکاري و خعزیزي در پرتو ترکیبات

است که این گونه گریز از سطح تجلّی یافته
تازگیش، گاه به ابهام در رغم تمامبهمعمول زبان، 

شاعر براي . فهم کالم وي منجر گشته است
اي جز آل خود، چارههاي ایدهانعکاس اندیشه

از حدود زبان ندارد، چرا که زبان در روند عدول
اي اوهمعمول خود گویاي بسیاري از ناگفته

این کاربرد خارج از محدوده در شکل . یستن
هاي اختصاصی، شعر وي را آمیزي و ترکیبحس

تا حدودي به شعر بیدل دهلوي نزدیک کرده
-اندیشیباریکوغریبهايپردازيخیال.است

وبدیعغریب،معانیبر خلقهاي افراطی، تاکید
از ايمحاورههايگویشازبرداريبیگانه، بهره

هاي عزیزي را یگر عواملی است که زبان سرودهد
و از زبان هاي سبک هندي پیوند داده به شاخصه
.استزدایی کردهوي آشنایی

هاي واژگان خاص ریاضی یکی از زمینه
سازي زبان شعر عزیزي است که مؤثر در شخصی

با انعطافی ملموس بر گسترة تخیل عزیزي به 

عمیق با زبان آیند تا در پیونديحرکت در می
هاي معنایی دیگرگونی را در احساس شاعر، الیه

. زدة خواننده به تصویر بکشندبرابر دیدة عادت
عنوان دو به»تشدید مخفّف«و»تسکین متحرّك«

شکل هنجارگریزي آوایی در نزد عزیزي، کاربرد 
دارد و گاه در کنار استفاده از هنجارهاي گویشی 

ي از واژگان، اصطالحات بردارزبان هنجار، به بهره
هاي جغرافیایی زبان هایی از دیگر گونهو عبارت

نیز اقدام نموده و زبان شاعرانۀ خویش را بدین 
.استشیوه به بافت گفتاري مردم پیوند داده

تصویريهايآرایهبرداري ازبهرهباعزیزي
نامعمول و تصرّف در ترکیبیکاربردهاينوین،

کالمرا ازعادتغباراصول آوایی و گویشی،
هايآفرینشازراشعرشساحتوزدودهعادي

نموده؛ چنان که با سرشاردیگرگونه
اش را هاي شخصیسازي زبان، بار تلقیشخصی

پردازي، بر دوش آن نهاده و در نظام عادي سخن
اي که مجموعۀ این گونهاست؛ بهدرنگ ایجاد کرده

ره در زبان اي غیر منتظعوامل به عنوان حادثه
شاعر خودنمایی کرده و رستاخیزي در گفتمان 

.اندهایش به وجود آوردهسروده

هانوشتپی
ۀگونۀمثابچیز بهفرمالیسم، ادبیات را بیش از هر. 1

ل به تضادي ئدهد و قاخاصی از زبان نشان می
اساسی بین استعمال ادبی یا شعري زبان و استعمال 

معنی است که نقش اصلی این بدین . عادي آن است
زبان عادي، انتقال پیام به شنونده، از طریق ارجاع به 

زبان . جهانی که بیرون از زبان وجود دارد، است
؛ بدین معنی که »معطوف به خود«ادبی، زبانی است 
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نقش آن، انتقال اطالعات از راه ارجاعات بیرونی 
نیست، بلکه این زبان از طریق جلب توجه خواننده 

خاصی از تجربه ۀخود، گون» شکلیِ«هاي یژگیبه و
)43: 1382دوسوسور،(.دهدبه او می

شناسان مشهور انگلیسی از زبان» چـجفري لی«. 2
شعربهشناختیزبانرویکردياست که در کتاب 

فرایـند هنجارگریزي را در اشکال مختلف، انگلیسی
شده به تفصیل نقـد و بررسی کرده و الگوهاي مطرح

سوي وي، مبناي کار بسیاري از محققان در از
هاي امروزینِ برخی از شاعران پرداختن به نوآوري

.استقرار گرفته
صورت توان آواها را بهکه نمیشاید علّت این. 3

،هرحالد، این باشد که بهکرمستقل در شعر بررسی 
. »واج«است و نه » واژه«شعر ظدهندلواحد تشکی

شعر با «: گویدمی) Mallarme(»ماالرمه«چه چنان
بنابراین، )47: 1371کادول،(.»شودواژه سروده می

ها را هنرمندي شاعر در این است که بتواند واژهةعمد
هم بچیند و یا به قول شفیعیکناربا نظم خاصی در

شفیعی کدکنی،(.»کلمات را احضار کند«: کدکنی
،)Shklovsky(» شکلوفسکی«اینکه )266: 1368

کند، حاکی از ها معرفی میرستاخیز واژه«شعر را 
)5: همان(.»مهم استۀتوجه او به این نکت

ادبیات ایران، عالوه بر شعر فراهنجاري معنایی در. 4
بسیار شعر سبک هندي بسامد دورة معاصر، در

.ردگیري داچشم
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